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W ostatnich trzech dekadach naukowcy coraz więcej uwagi poświęcają problematyce 

fizjologicznego starzenia się układu nerwowego, starając się przy tym zidentyfikować 

czynniki, które optymalizują ten proces. W efekcie powstają modele teoretyczne 

umożliwiające nie tylko wczesną diagnostykę patologicznego starzenia się mózgowia, 

ale również tworzenie coraz bardziej efektywnych metod wspomagania funkcjonowania 

poznawczego seniorów.    

          Jednak mimo tak istotnego przyrostu wiedzy na temat ruchowych, poznawczych 

i emocjonalnych następstw starzenia się układu nerwowego i optymalizacji 

funkcjonowania osób w podeszłym wieku, uzyskiwane przez badaczy wyniki nie zawsze 

pozostają spójne. Dotyczy to zwłaszcza efektywności wybranych ćwiczeń poznawczych 

i ruchowych, których celem miałoby być polepszenie sprawności intelektualno-

motorycznej seniorów. Brak jednoznacznych wniosków na ten temat wynika głównie z 

ograniczeń metodologicznych wcześniejszych badań, takich jak niedostateczna 

kontrola efektu uczenia, mała liczebność badanych prób, wybór metod pomiaru czy grup 
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porównawczych /kontrolnych. Dodatkowo, dotychczasowe badania rzadko kiedy 

podejmowały próbę odpowiedzi na pytanie o charakterystykę przebiegu treningu 

opartego na zadaniach podwójnych w porównaniu ze skutecznością treningu 

wykorzystującego zadanie pojedyncze. Tym samym rozprawa doktorska mgr Justyny 

Zofii Wiśniowskiej, w której Doktorantka podjęła się kompleksowej analizy 

neuropsychologicznej treningu prowadzonego u seniorów z zastosowaniem 

podwójnego zadania doskonale wpisuje się w aktualną dyskusję na temat efektywności 

oddziaływań wspomagających funkcjonowanie poznawczo-motoryczne osób po 65 

roku życia, wypełniając jednocześnie istotną lukę wynikającą z ograniczeń 

wcześniejszych badań.  

 

 

Ocena strony formalnej pracy 

 

Przedstawiona do oceny rozprawa doktorska ma klasyczny układ tego typu rozpraw i 

składa się z dwóch głównych części: 1) przeglądu literatury, 2) badań własnych, 

uzupełnionych o spis piśmiennictwa oraz zestaw załączników. Rozprawa mgr Justyny 

Wiśniowskiej, rozpoczynająca się streszczeniem w języku polskim i angielskim, liczy 

łącznie 185 stron. Sposób przedstawienia treści w poszczególnych częściach pracy jest 

bardzo klarowny i uporządkowany, co zdecydowanie ułatwia lekturę. Część obejmująca 

badania własne posiada istotnie większą objętość w porównaniu do części teoretycznej, 

w której w sposób nader informatywny Doktorantka nakreśliła podstawy teoretyczne 

badań własnych.  

Ogólnie cześć teoretyczna składa się 4 rozdziałów (podzielonych na kolejne 

podrozdziały), z których rozdział czwarty stanowi podsumowanie przeglądu literatury. 

Choć takie podsumowanie uważam za zasadne, zwłaszcza w świetle bogatej literatury 

przedmiotu, to jednak mam wątpliwości, czy zasługuje ono na miano odrębnego 

rozdziału. Niemniej jednak, część teoretyczna stanowi doskonałą podstawę dla 

postawionych pytań badawczych i związanych z nimi hipotez. Doktorantka przedstawia 

tu bowiem zarówno neuropsychologiczne koncepcje procesów starzenia się, jak i 

opisuje dotychczasowe badania, w których u seniorów stosowano zadania podwójne. 

Część rozprawy dotyczącą badań własnych mgr Justyna Wiśniowska rozpoczyna 

od przedstawienia celu pracy, pytań badawczych i hipotez. Następnie opisano sam 

schemat i organizację badań. Sporo miejsca poświęcono też zastosowanym metodom 
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obejmującym pomiar funkcji poznawczych i motorycznych. Doktorantka wyjaśniła 

również sposób obliczania zastosowanych wskaźników oraz opisała stworzone na 

potrzeby projektu autorskie oprogramowanie oraz składającą się z trzech etapów 

procedurę kalibracji zastosowanego urządzenia. Kolejny rozdział to opis uzyskanych 

wyników, które przedstawiono w odniesieniu do wyodrębnionych wskaźników poprawy. 

Dodatkowo zaprezentowano między innymi rezultaty dwukrotnego pomiaru funkcji 

ruchowych i poznawczych, jak również scharakteryzowano czas orientacji i planowania 

oraz liczbę popełnionych błędów. Rozprawę wieńczy dyskusja uzyskanych wyników, 

zakończona zwięzłym przedstawieniem ograniczeń badań własnych, jak i kierunków 

przyszłych poszukiwań. Warto zaznaczyć, że Doktorantka zadbała również o stronę 

etyczną badań, uzyskując odpowiednią zgodę Komisji ds. Etyki i Badań Naukowych 

Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.  

Podsumowując tę część recenzji, stronę formalną pracy oceniam zdecydowanie 

pozytywnie. Mimo dosłownie kilku drobnych błędów stylistycznych i interpunkcyjnych, 

praca napisała jest wręcz doskonałym językiem, przez co całość czyta się bardzo 

dobrze – dotyczy to również opisów metod i procedury kalibracji zastosowanego 

narzędzia. Można mieć jednak pewne wątpliwości, czy w Rozdziale 3 (od strony 41) 

przedstawiony opis siedmiu badań nie zyskałby, gdyby Doktoranta przedstawiła je 

bardziej problemowo, nie zaś referując wyniki każdego z nich osobno. Dodatkowo, 

podsumowując część teoretyczną mgr Justyna Wiśniowska konkluduje, że wiele kwestii 

dotyczących zastosowania podwójnego zadania w badaniu seniorów „budzi wątpliwości 

i dalsze pytania”; warto byłoby w tym miejscu wskazać, jakie konkretnie problemy 

pozostają nierozwiązane, nie zaś zostawiać czytelnika z bardzo ogólnym 

stwierdzeniem, do które Doktorantka w precyzyjny sposób odnosi się dopiero w 

ostatnim akapicie Podsumowania. Trochę szkoda również, że prezentując pięć pytań 

badawczych mgr Justyna Zofia Wiśniowska nie powiązała każdego z nich z określona 

hipotezą/ określonymi hipotezami. Ponadto, w przedstawionej do oceny pracy czytelnik 

spotyka trochę niecodzienną sytuację, gdzie pytań badawczych jest więcej niż hipotez. 

Poza tym część pytania drugiego pokrywa się niejako z pytaniem piątym. Można się 

zatem zastanowić, czy faktycznie nie było możliwe sformułowanie np. 3-4 pytań 

badawczych, z którymi połączone byłyby określone hipotezy kierunkowe.  
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Ocena merytoryczna pracy 

 

Pierwsza, teoretyczna część rozprawy doktorskiej mgr Justyny Zofii Wiśniowskiej to 

bardzo klarowne wprowadzenie czytelnika w problematykę neuropsychologicznych 

modeli starzenia się, w tym ukazania mechanizmów związanych z wiekiem zmian w 

zakresie funkcji wykonawczych i ruchowych. Doktorantka dokonała tu bardzo 

wnikliwego przeglądu literatury (zarówno polskiej, jak i zagranicznej) na temat 

wspólnego neuroanatomicznego podłoża czynności motorycznych i funkcji 

wykonawczych, co stanowiło jednocześnie asumpt do badań własnych. Omówiono 

także koncepcję rezerwy poznawczej oraz ukazano wpływ ćwiczeń poznawczych i 

ruchowych na funkcjonowanie poznawcze seniorów. W tej części rozprawy na duże 

uznanie zasługuje również rozdział 2, gdzie mgr Justyna Zofia Wiśniowska odniosła się 

do literatury na temat efektywności stosowania zadań podwójnych w celu usprawniania 

funkcjonowania poznawczego seniorów. Autorka dysertacji bardzo wnikliwie wyjaśniła 

jednocześnie, na czym polega efekt interferencji oraz omówiła, w jaki sposób i dlaczego 

dochodzić może do zmniejszenia lub całkowitej redukcji tego efektu. Choć mechanizmy 

zmian w zakresie efektu interferencji nie zostały jak dotąd jednoznacznie zdefiniowane, 

to jednak Doktorantka, w sposób precyzyjny stara się ukazać możliwe przyczyny tego 

zjawiska, odnosząc się tu między innymi do wyjaśnień poczynionych przez Ruthruffa z 

zespołem oraz wyników badań neuroobrazowych (rozdział 2.3), gdzie precyzyjnie 

analizowane są wzorce aktywności mózgu w trakcie wykonywania zadań o charakterze 

podwójnym.  

          Cześć empiryczna rozpoczyna się od zwięzłego przedstawienia celu badania, 

pytań i hipotez badawczych. W świetle przedstawionych w części teoretycznej 

zagadnień oraz ograniczeń wcześniejszych prac, nie ulega kwestii, że postawiony przez 

Doktorantkę główny cel projektu, tj. zbadanie efektywności wspierania funkcji 

poznawczych i motorycznych u seniorów poprzez zastosowanie treningu w schemacie 

zadań podwójnych, jest nadal ważny oraz (obok wartości czysto naukowej) posiada 

dużą wartość aplikacyjną. Jak jednak już wspomniałem, ta część rozprawy zyskałaby, 

gdyby Autorka przedstawiła mniejszą liczbę pytań, do których w bezpośredni sposób 

odniosłaby sformułowane przez siebie hipotezy kierunkowe.   

          W kolejnych podrozdziałach Doktorantka skrupulatnie opisuje schemat 

badawczy, badane grupy oraz ogólną organizację badań (w tym proces randomizacji). 

Łącznie w badaniach uczestniczyły 84 osoby powyżej 65 roku życia, które ostatecznie 
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utworzyły (w sposób losowy) cztery grupy: trzy treningowe (trening poznawczy vs. 

ruchowy vs. poznawczo-ruchowy) oraz jedną grupę kontrolną. Co ważne w tego typu 

badaniach, grupy te nie różniły się od siebie w zakresie wybranych zmiennych 

demograficznych.  

          Jednak na szczególne uznanie zasługuje fakt, że przeprowadzone przez             

mgr Justynę Zofię Wiśniowską badania miały charakter longitudinalny, przez co możliwe 

było uchwycenie faktycznej dynamiki zmian w funkcjonowaniu poznawczym                           

i motorycznym w zależności od zastosowanego treningu (sesje treningowe trwały                   

w każdej grupie tyle samo czasu (tj. 4 tygodnie) i prowadzone były z tą samą 

częstotliwością, tj. 3 spotkania w tygodniu trwające 30 minut. Ogromnym atutem 

rozprawy jest również to, że obok wystandaryzowanej oceny funkcji poznawczych, 

Doktorantka zastosowała w badaniach specjalnie zaprojektowane oprogramowanie, 

które umożliwiło weryfikację postawionych przez nią hipotez. Analogicznie, również 

stworzenie przez Doktorantkę i Promotor Skali Poczucia Równowagi zasługuje na 

uznanie, zwłaszcza biorąc pod uwagę współczynnik alfa Cronbacha wskazujący na 

bardzo wysoką rzetelność pomiaru.  

          Przedstawiony w rozdziałach 6.1-6.4.3 opis metod uważam za wystarczający, 

także z punktu widzenia ewentualnej chęci replikacji ocenianych badań; na podstawie 

zamieszczonych w pracy informacji naukowiec chcący powtórzyć przeprowadzony 

projekt nie powinien mieć trudności z doborem tych samych metod i analogicznej 

procedury. Dotyczy to także sposobu obliczania analizowanych wskaźników                   

(np. Ogólnego Wskaźnika Funkcjonowania Poznawczego czy Wskaźnika Poprawy po 

Treningu) oraz zastosowanych ćwiczeń, na które składała się specjalnie opracowana 

do tego celu gra komputerowa. Osobiście jestem tu pod dużym wrażeniem kreatywności 

i pracowitości Doktorantki, która zadbała o najdrobniejsze detale stworzonej gry             

(np. wyróżniono w niej aż 8 etapów trudności); przedstawiony w pracy opis uzupełnia 

także materiał stanowiący załącznik nr 4. Podobnie, wybór metod statystycznych jest 

adekwatny do stawianych problemów, a opis zastosowanych testów statystycznych nie 

budzi wątpliwości; mgr Justyna Zofia Wiśniowska obok metod nieparametrycznych       

(co podyktowane było brakiem rozkładu normalnego wybranych zmiennych) zadbała o 

podanie wielkości efektu dla poszczególnych grup treningowych. Plusem jest także 

kontrola ogólnego poziomu funkcjonowania poznawczego, choć w tym względzie        

(str. 68 i 64) budzi jednak pewne wątpliwości stwierdzenie, że „Do wzięcia udziału w 

badaniu były zapraszane osoby, które uzyskały w teście przesiewowym MINIMENTAL 
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(…) co najmniej 24 punkty, co jest równoznaczne z punktem odcięcia określającym brak 

postępujących zaburzeń poznawczych o charakterze otępienny.” Po pierwsze, 

uzyskanie w tej skali nawet 26 czy 28 punktów nie oznacza, że u osoby badanej nie 

rozwija się proces otępienny; w przypadku otępień proces ten jest bowiem rozłożony w 

czasie i nie od razu osoba uzyskuje wynik poniżej 24 punktów. Stąd założenie, że 24 

punkty to wynik równoznaczny z „brakiem postępujących zaburzeń poznawczych” 

wydaje się nadużyciem. Po drugie, z tabeli 2 wynika, że w przeprowadzonym badaniu 

seniorzy średnio uzyskiwali około 29 pkt. Można byłoby zatem przyjąć bardziej 

rygorystyczne kryteria i do projektu rekrutować osoby z wynikiem wskazującym na brak 

tzw. łagodnych zaburzeń poznawczych.  

         Niezależnie jednak od powyższej uwagi, w pracy zadbano o wysokie standardy 

metodologiczne. Przykładowo, bardzo cenna jest kontrola efektu uczenia się. Widać, że 

Doktorantka poświęciła wiele godzin na zebranie i opracowanie zgromadzonego 

materiału, co w dobie coraz popularniejszych badań internetowych (oraz pandemii 

związanej z Covid 19) zyskuje szczególne uznanie. Jestem pod bardzo dużym 

wrażeniem dbałości o poprawność wykonanych obliczeń, które pozwoliły na uzyskanie 

ciekawych i względnie nowych wyników. Po pierwsze, z przeprowadzonych badań 

wynika, że trening poznawczo-ruchowy oraz poznawczy przyczynia się do poprawy 

kilku funkcji poznawczych, w tym usprawnienia kontroli i hamowania reakcji oraz 

myślenia abstrakcyjnego. Zauważalna była również poprawa utrzymywania równowagi 

zarówno w przypadku treningu poznawczo-ruchowego, jak i treningu jedynie 

poznawczego. Wynik ten jest nader interesujący, zwłaszcza w kontekście tego, że, 

wbrew założeniom, trening motoryczny nie przyczynił się do usprawnienia ani 

funkcjonowania poznawczego ani też ruchowego. Dodatkowo, w każdej z grup 

odnotowano spadek liczby popełnianych błędów oraz skracanie się czasu planowania. 

Z uzyskanych rezultatów badań można zatem wyciągnąć ogólny wniosek, że                      

w przypadku seniorów skuteczność treningów jest jedynie częściowo związana ze 

specyfiką zastosowanych oddziaływań terapeutycznych. Otrzymane wyniki zostały w 

każdym przypadku nie tylko opisane beletrystycznie, ale również zaprezentowane w 

tabelach, przy czym najistotniejsze rezultaty dotyczące czasowej dynamiki Doktorantka 

zobrazowała także graficznie, co stanowi cenne uzupełnienie rozprawy.  

         Ostatnia część rozprawy to dyskusja wyników, podzielona na części 

odpowiadające postawionym problemom/hipotezom badawczym. Mgr Justyna Zofia 

Wiśniowska w sposób bardzo uporządkowany omawia uzyskane przez siebie rezultaty 
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odnosząc je do bogatej literatury przedmiotu. Co warte podkreślenia, Doktoranta 

formułuje wnioski w sposób dość wyważony, wyjaśniając jednocześnie niektóre 

rozbieżności między uzyskanymi efektami a rezultatami prac innych autorów – dotyczy 

to przykładowo interpretacji wyników badań własnych w świetle prac nad klasycznie 

rozumianym efektem interferencji u seniorów. Całą dyskusję napisano poprawną 

polszczyzną, a prezentowane wywody są logiczne i spójne. Ponadto, Doktorantka 

często odwołuje się w tej części rozprawy do tekstów i teorii przedstawionych w części 

teoretycznej pracy, niejako spinając w ten sposób całość dysertacji. Każdy                             

z podrozdziałów Dyskusji wieńczy zwięzłe podsumowanie z nakreśleniem 

najważniejszych konkluzji. Na końcu pracy spisano również najważniejsze wnioski, 

które w żadnym przypadku nie były formułowane „na wyrost”. Dodatkowo, wnioski te 

przedstawiono używając języka psychologicznego, nie zaś statystycznego, jak to 

niestety ma czasem miejsce. W podrozdziale 8.4 Doktorantka pokazuje także, że potrafi 

również krytycznie ocenić przeprowadzone przez siebie badania prezentując 

ograniczenia pracy własnej oraz kierunki dalszych poszukiwań. Jest to bardzo cenna 

umiejętność, świadcząca o naukowej dojrzałości mgr Justyny Zofii Wiśniowskiej. 

Przykładowo, Doktorantka ma świadomość, że drobna różnica w liczbie sesji 

treningowych czy brak informacji o zmianach neurofizjologicznych u seniorów 

ograniczają jej wnioskowanie.  

 

Podsumowanie i wniosek końcowy 

Pomimo kilku drobnych uwag, całość rozprawy doktorskiej mgr Justyny Zofii 

Wiśniowskiej oceniam zdecydowanie pozytywnie. Uważam, że Doktorantka posiada 

odpowiednie kompetencje badawcze, jakich oczekuje się od kandydatów na stopień 

naukowy doktora. Dokonany przez mgr Justynę Zofię Wiśniowską przegląd literatury 

stanowi wystarczającą podstawę dla stawianych hipotez, które w sposób godny 

naśladowania Doktorantka zweryfikowała w części empirycznej rozprawy.  

 

Stwierdzam zatem, że przedstawiona mi do oceny rozprawa doktorska spełnia 
warunki określone w art. 13 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach 
naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 
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65, poz. 595 z późn. zm.). Dlatego też wnioskuję o dopuszczenie Pani mgr Justyny 
Zofii Wiśniowskiej do dalszych etapów przewodu doktorskiego.  


