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Przedłożona do recenzji rozprawa obejmuje 185 stron, w tym tekst główny, spis 
literatury cytowanej, załączniki, kilka dodatkowych tabel, spis tabel, rycin i wykresów. 
Praca zawiera także streszczenie w języku polskim i angielskim, słowa kluczowe 
oraz wstęp. Praca ma zatem klasyczny układ.  

Już wybór tematu sytuuje rozprawę wśród najbardziej aktualnych trendów 
badawczych. Jak zauważa Autorka (Wstęp), zjawisko siwienia społeczeństw, wzrost 
liczby osób najstarszych w grupie seniorów i powiązane z wiekiem zmiany w 
zakresie sprawności psychoruchowej – z jednej strony, z drugiej – nieliczne 
doniesienia często wykazujące pozytywny wpływ różnych form aktywności na różne 
aspekty sprawności poznawczych i ruchowych, są istotnym motywem podjęcia 
badań dotyczących efektywności treningów poznawczo-motorycznych.  

W krótkim opisie zawartości kolejnych rozdziałów umieszczę również uwagi.  
 

Rozdział 1. Ten rozdział Autorka przeznacza na omówienie neuropsychologicznych 
aspektów starzenia się poznawczego. Przytacza dane wskazujące na powiązany z 
wiekiem spadek aktywności tylnego obszaru mózgowia na rzecz przedniego (PASA - 
anterior to posterior shift with age hypothesis), a zjawisko to dotyczy przede 
wszystkim osób z wyższym poziomem rezerwy poznawczej. Wraz z wiekiem 
postępuje osłabienie funkcji wykonawczych – Autorka przytacza wiele dowodów w 
postaci wyników badań seniorów. Omawia także krótko mózgowe mechanizmy 
funkcji wykonawczych. Oprócz dysfunkcji wykonawczych narastają trudności w 
sprawności ruchowej, szczególnie spadek prędkości psychomotorycznej i wydłużenie 
(nie obniżenie - str. 18) czasu reakcji, osłabienie siły mięśniowej, wzrost tendencji do 
zaburzeń równowagi i w utrzymaniu stabilnej postawy ciała. Autorka cytuje prace, 
wskazujące na istotną rolę powiązanych z wiekiem dysfunkcji wielu okolic mózgu w 
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powstawaniu deficytów ruchowych. Podejmowane są również próby 
określenia, czy treningi motoryczne mogą wspomagać sprawność 
ruchową w niektórych jej aspektach. 

 
To, co stanowi istotny element rozprawy i podstawę badań własnych to opis związku 
pomiędzy funkcjami wykonawczymi i ruchowymi. Dane wskazują na powiązania 
czynnościowe i anatomiczne tych dwóch typów funkcji. Szczególnie ciekawa jest 
obserwacja, że spadek sprawności poznawczej idzie w parze ze spadkiem 
sprawności ruchowej u seniorów. Usprawnianie funkcji ruchowych sprzyja funkcjom 
poznawczym zaś poznawczych – motorycznym. Naturalną konsekwencją takich 
danych jest teza, że połączenie wymagań czyli treningi o podwójnym charakterze 
mogłyby sprzyjać obu typom funkcji – poznawczym i motorycznym.  
 
Ta część rozprawy bardzo dobrze napisana, zwięźle, bez niepotrzebnych wywodów. 
W pracy nie zamieszczono nadmiaru definicji, rozważań teoretycznych, co cechuje 
zwykle większość rozpraw, ale oszczędność opisu nie razi a wręcz jest, moim 
zdaniem, walorem pracy. Natomiast kwestia narastających z wiekiem trudności 
motorycznych wydaje się bardziej złożona zarówno ze względu na ich przyczyny jak i 
fakt, że ruch ma złożoną organizację obejmującą wiele pięter i układów tj. układ 
szkieletowo-mięśniowo-nerwowy. Częstym zjawiskiem powiązanym z wiekiem jest 
sarkopenia czyli utrata mięśni, ich siły i funkcji, czego konsekwencją są upadki i 
złamania. Zasadniczo nie wykazywano u seniorów związku pomiędzy osłabieniem 
siły mięśniowej a zmianami mózgowymi (Hassan, E. B., Szoeke, C., Vogrin, S., Phu, 
S., Venkatraman, V., Desmond, P., Steward, C., & Duque, G. (2019). Association 
between structural changes in brain with muscle function in sarcopenic older women: 
the women's healthy ageing project (WHAP). Journal of musculoskeletal & neuronal 
interactions, 19(2), 136–141). Jest to związane z faktem, że regulacja czynności 
motorycznych obejmuje m.in. rdzeń kręgowy. Liczba rdzeniowych neuronów 
ruchowych maleje z wiekiem blisko o 50% i nie wskazuje się, by jakieś treningi mogły 
ten proces hamować. Inne piętra o których wspomina Autorka to jądra podstawy, 
móżdżek, kora przedczołowa, które regulują różne aspekty czynności ruchowych, 
głównie dowolnych. Co prawda wiele doniesień akcentuje korzyści dla seniorów 
wynikające z aktywności ruchowej, ale jest ona bardzo różnie definiowana (treningi, 
ogólna aktywność ruchowa, uczenie się nowych umiejętności ruchowych – por. 
doi: 10.1186/s11556-017-0181-7), a treningi mają różny charakter i nasilenie 
(spacery, jazda, biegi, taniec, treningi aerobowe itd.) a więc ich wyniki nie są 
porównywalne. Wydaje się zatem, że gdy mowa o treningach ruchowych, ta 
neuronalna organizacja ruchu a więc i cel oraz rodzaj treningu muszą być dobrze 
określone. To ogólna uwaga, nie odnosząca się do rozprawy a do wniosków z badań 
opisanych przez Autorkę, które raczej nie wykazywały poprawy zdolności 
motorycznych po motorycznych treningach. Pewna dowolność w definiowaniu 
„ruchu” w publikacjach naukowych na pewno nie była dla Autorki ułatwieniem w 
projektowaniu badań.    

 
Rozdział 2. dotyczy efektywności tzw. podwójnych zadań czyli takich, które angażują 
funkcje poznawcze i ruchowe. Zadania takie są na pewno bardziej wymagające, tzn. 
angażują znaczne zasoby poznawcze czy uwagowe, prowokując wystąpienie 
interferencji.  

https://dx.doi.org/10.1186%2Fs11556-017-0181-7
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Jednak jej wielkość może zostać zmniejszona w toku treningu, 
szczególnie u seniorów. Bardzo ciekawe wyjaśnienie efektu 
interferencji i jej redukcji omawia Autorka w rozdziale 2.3.  

 
 

Rozdział 3. zawiera omówienie badań seniorów z zastosowaniem podwójnych 
zadań treningowych. Autorka przybliża te, które cechowały się wysokim poziomem 
metodologicznym (randomizacja z grupą kontrolną). Wykazano w nich wyraźne 
korzyści dla m.in. sprawności wykonawczych czy redukcji upadków a jednocześnie 
przewagę tego typu zadań nad pojedynczymi (tylko poznawczymi i tylko 
motorycznymi). Cieszy fakt, że rozprawa uzupełni tak skromny dorobek naukowy w 
tym zakresie. Autorka, na marginesie opisu wskazuje, iż gdy mowa o treningach to 
są one rozłożone w czasie, prowadzone często, zwykle przez kilka tygodni, z 
kontrolą wielu zmiennych psychologicznych i motorycznych, z pomiarem przed- i po 
treningu, i dostarczają danych opartych na dowodach. Taki też standard wyznacza 
Autorka swoimi badaniami. 
Myślę, że podsumowanie, określone przez Autorkę jako Rozdział 4 mogło nie być 
wyróżniane jako osobna część.  

     
Rozdział 5. to omówienie celu badań własnych, pytań i hipotez badawczych, 
schematu badawczego i organizacji badań oraz krótki opis osób uczestniczących w 
badaniach. Sporo miejsca zajmuje opis schematu badań - klarowny i zwięzły. 
Uczestnicy zostali przydzieleni do 4 grup, z czego 3 brały udział w treningach (CM; 
CT; MT) a jedna stanowiła grupę kontrolną. Dobrze opisany udział pomocników. 
Grupy uczestników zbliżone pod względem danych demograficznych i wyniku w 
MMSE. Nie jest to błąd, ale zwykle przy porównaniach grup/danych niezależnych dla 
k>2 opisywany najpierw jest wynik ANOVA (np. testu Kruskala-Wallisa) a potem 
wykonywane są porównania parami wyników grup.  
 
Rozdział 6.  Tu Autorka zamieszcza opis metod i wskaźników funkcji poznawczych i 
motorycznych (równowagi). Tych metod jest sporo, niektóre rozbudowane (np. 
WCST) i ciekawa jestem, jak udało się utrzymać motywację uczestników 
szczególnie, gdy mowa o podwójnym pomiarze? Czas pomiędzy dwoma pomiarami 
wypełniony był treningami (w 3 grupach), które polegały, najogólniej, na znalezieniu 
drogi w labiryncie (w grupie CM - zaplanowanie i przemieszczenie się na platformie 
posturograficznej; w CT - zaplanowanie i przemieszczenie się za pomocą strzałek na 
klawiaturze komputera; w MT - poruszanie się w labiryncie po wyrysowanych 
ścieżkach za pomocą wychyleń na platformie. Celowo podkreślam, że mowa o 
wyrysowanych ścieżkach, a to by oznaczało, jeśli się nie mylę, że udział planowania 
jest tu niewielki, a na pewno mniejszy niż w pozostałych dwóch typach treningów. 
Poza wskaźnikami powiązanymi z metodami Autorka stworzyła jeszcze dwa 
dodatkowe tj. czas orientacji i planowania oraz liczba błędów. Stworzenie (we 
współpracy) specjalistycznego oprogramowania do pomiaru funkcji motorycznych i 
treningów posturograficznych to dowód wysiłku, jaki został włożony w przygotowanie 
projektu badań.  
Autorka opracowała również dwa ogólne wskaźniki tj. funkcjonowania poznawczego i 
ruchowego. Kontrolowano efekt uczenia się (EU).  
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Najogólniej, była to różnica pomiędzy pomiarem początkowym i 
końcowym, następnie obliczono średnią dla każdej zmiennej 
poznawczej i ruchowej. Procedura ta dotyczyła  grupy kontrolnej. 

Następnie, w każdej z grup trenujących obliczono różnice między pomiarami dla 
każdej zmiennej i pomniejszono ją o wartość EU. Ten zabieg pozwolił na kontrolę 
efektu poprawy, naturalnego dla zadań z pomiarem powtarzanym.  
 
Następnie obliczono Iloraz poprawy po treningu (IPPT); uśredniona wartość IPPT dla 
danych poznawczych to wskaźnik (1) funkcji poznawczych oraz uśredniona wartość 
IPPT dla danych motorycznych to ogólny wskaźnik (2) funkcji ruchowych. 
Posługiwanie się także ogólnymi wskaźnikami jest cennym aspektem tej pracy.   
  
 
Rozdział 7. prezentuje wyniki. Korzystając z opracowanych wskaźników ogólnych 
Autorka wykazuje, że w grupach CM oraz CT pojawiła się poprawa sprawności 
poznawczych ale nie motorycznych, zaś w grupie MT nie odnotowano poprawy ani w 
zakresie funkcji poznawczych ani też motorycznych. Bardzo interesujących danych 
dostarcza tabela 6 – tu Autorka prezentuje statystyki opisowe z 2 pomiarów z grup 
trenowanych. Nie ma tu danych o grupie kontrolnej (wyniki surowe), a szkoda, 
bo efekt upływu czasu i własnej aktywności także mógł zmienić jej wyniki, co 
uwidacznia tabela 18 w załączniku (np. 
https://cehd.gmu.edu/assets/docs/faculty_publications/dimitrov/file5.pdf). Dlatego też 
jestem ciekawa, czy opracowany dla danych z grupy kontrolnej wskaźnik EU 
(różnica pomiędzy pomiarem początkowym i końcowym), który stał się 
podstawą analiz wyników w kolejnych 3 grupach, mógłby być inaczej 
określony? Ponownie – nie jest to uwaga krytyczna, gdyż śledząc prace 
bazujące na podobnym schemacie badań natrafiłam na różnorodne 
rozwiązania statystyczne. Proponowanymi analizami Autorka wskazuje na 
bardzo istotny i pomijany w wielu doniesieniach problem – jak w sposób 
statystyczny uchwycić efekt uczenia się/upływ czasu pomiędzy dwoma 
pomiarami i dlaczego nie wystarczy „zwykła” analiza różnic? Interesujące są 
dane przedstawione w tabeli 18 (te dla grupy kontrolnej – efekt uczenia się). Jeśli jest 
to różnica pomiędzy dwoma pomiarami (1-2) to wyraźnie widać m. in. wydłużenie 
czasu realizacji CTT 1 i 2 ale też podwyższenie liczby poprawnych odpowiedzi w 
WCST w 2 pomiarze. Mam wrażenie, że takiej zmienności wyników nie widać w 
odniesieniu do efektu uczenia się motorycznego w grupie kontrolnej (tabela 19).   
Śledząc tylko średnie (M) można zaobserwować, że w porównaniu do pomiaru 1 w 
każdej z grup pojawiły się korzystne zmiany w zakresie wskaźników funkcji 
poznawczych, np. spadek czasu wykonania CTT1 i CTT2, wzrost liczby połączeń 
unikalnych w RFFT a spadek błędów perseweracyjnych itp. Analiza istotności różnic 
między wynikami z 2 pomiarów wskazuje jednak, że efekt poprawy dotyczy głównie 
grup CM i CT, chociaż nie we wszystkich wskaźnikach, i w nielicznych sytuacjach/na 
granicy istotności statystycznej w MT (np. liczba zaliczonych kategorii w WCST, czas 
wykonania CTT1. Dobrze, że Autorka podsumowała te dane pod tabelą 7. Przy 
okazji okazuje się, że jedne miary EF mogą być bardziej czułe na zmiany pod 
wpływem treningów niż inne.   
 
 
 

https://cehd.gmu.edu/assets/docs/faculty_publications/dimitrov/file5.pdf
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W kolejnej części rozprawy analizowane są wyniki dwukrotnego 
pomiaru funkcji ruchowych. Ponownie, tabela 8 zawiera statystyki 
opisowe dla wskaźników funkcji motorycznych, tabela 9 zaś 

uwzględnia korektę wyników po zastosowaniu wskaźnika efektu uczenia się.  
 
 
Poprawę odnotowano u osób trenujących zadania podwójne, zaś u osób trenujących 
w paradygmacie zadania pojedynczego-motorycznego nie odnotowano zmian. 
Jednak u osób tych wzrosła subiektywnie odczuwana zdolność do utrzymywania 
równowagi (tendencja), podobnie jak u osób z grupy CM.  
 
Rozdział 8 to dyskusja. Jest przygotowana zwięźle, a wyniki badań własnych są 
komentowane w odniesieniu do danych z piśmiennictwa.  
 
Ponownie, Autorka podkreśla brak efektów potreningowych zarówno w sferze funkcji 
wykonawczych jak i motorycznych u seniorów ćwiczących funkcje motoryczne. 
Zadania podwójne i jedynie poznawcze przyniosły korzyści ale o nieco innym 
charakterze. W toku treningów obserwowano zmniejszanie się liczby błędów i 
skrócenie czasu planowania zadania. Autorka zwraca także uwagę na to, czy i który 
rodzaj treningu przynosi efekt generalizacji. Trening poznawczy wpłynął na poprawę 
tych samych funkcji, które były ćwiczone w trakcie treningu i niektórych ruchowych. Z 
kolei poznawczo-ruchowy poprawił część aspektów funkcji wykonawczych (str. 132) 
oraz ruchowych (str. 133).  
W ostatniej części tekstu Autorka omawia ograniczenia badań własnych i dalsze 
kierunki badań. Poza wspomnianymi warto wskazać także grupę uczestników –
słuchaczy Uniwersytetu III Wieku – osoby, które prawdopodobnie cechowały się 
wyższymi możliwościami / rezerwą od mniej aktywnych w trakcie życia. Nie wiemy 
zatem, czy podobne efekty uzyskano by wówczas, gdy grupę stanowiłyby osoby 
mniej aktywne, a dane wskazują, że to właśnie one mogą uzyskiwać wyższe korzyści 
z treningów niż te o wyższych zasobach. Po drugie, termin „funkcje motoryczne” jest 
nazbyt szeroki wobec przedmiotu analiz (równowagi), na co wskazuje też Autorka.      
 
Podsumowanie recenzji 
  
Zawarte w tekście recenzji moje uwagi i pytania są efektem zaciekawienia, jakie ta 
rozprawa wzbudziła. Jest to pewnie niezamierzony przez Autorkę efekt, ale to 
dobrze, gdy jakiś fragment tekstu zmusza czytającego do refleksji (np. 
metodologicznej).  
Rozprawę oceniam pozytywnie i wysoko ze względu na:  
a). wybór tematu, który nie tylko jest przedmiotem analiz światowych, ale też 
uzupełnia bardzo, bardzo skromny dorobek analiz empirycznych opublikowanych w 
polskich czasopismach. A szkoda, bo odbiorcą danych powinni być wszyscy ci, 
którzy pracują z seniorami. W udostępnionych bazach odnalazłam jedynie pracę 
przeglądową dotyczącą dorosłych (DOI:10.21697/sp.2017.17.2.01), kolejną 
autorstwa mgr Wiśniowskiej et al., inną dotyczącą osób chorych na SM 
(https://www.praktycznafizjoterapia.pl/artykul/wplyw-treningu-psychomotorycznego-
na-realizacje-zadan-typu-dual-task-w-grupie-osob-chorych-na-stwardnienie-
rozsiane),   

https://www.praktycznafizjoterapia.pl/artykul/wplyw-treningu-psychomotorycznego-na-realizacje-zadan-typu-dual-task-w-grupie-osob-chorych-na-stwardnienie-rozsiane
https://www.praktycznafizjoterapia.pl/artykul/wplyw-treningu-psychomotorycznego-na-realizacje-zadan-typu-dual-task-w-grupie-osob-chorych-na-stwardnienie-rozsiane
https://www.praktycznafizjoterapia.pl/artykul/wplyw-treningu-psychomotorycznego-na-realizacje-zadan-typu-dual-task-w-grupie-osob-chorych-na-stwardnienie-rozsiane
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jedną dzieci (doi:10.4467/20843879PR.16.012.5090), jeden dotyczący 
metodologii (doi:10.4467/20843895RK.14.001.2687), inne z kolei to 
porady czy programy treningowe bez weryfikacji empirycznej.  

 
b). projekt badań i analiza wyników, które są prowadzone zgodnie ze światowymi 
wymogami metodologicznymi.  
 
c). dobór metod, w tym przygotowanych specjalnie na potrzeby tych badań, i 
prezentację analizy wyników, co spełnia bardzo istotny warunek rzetelnych badań 
naukowych umożliwiając ich replikację  
 

d). interdyscyplinarność badań własnych, które nawiązują zarówno do 
neuropsychologii jak i nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Mają tym samym walor 
aplikacyjny dla różnych dyscyplin.  
 
 
Zważywszy na moją bardzo pozytywną opinię stwierdzam, że rozprawa 
doktorska spełnia warunki określone w art. 13 Ustawy z dnia 14 marca 2003 
roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w 
zakresie sztuki (Dz.U. z 2016 r. poz. 882 z póź. zm). Wnoszę także do Rady 
Naukowej Dyscypliny Psychologia na Wydziale Psychologii Uniwersytetu 
Warszawskiego o wyróżnienie rozprawy doktorskiej Pani mgr Justyny Zofii 
Wiśniowskiej, co uzasadniam w osobnym piśmie.  

    
 

 


