
Prof. dr hab. Józef Maciuszek      Kraków, lipiec 2021 

Instytut Psychologii Stosowanej  

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 

 

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Piotra Kałowskiego pt. 

Ironia w dialogu z innymi i samym sobą. Wpływ gelotofobii. 

 

 

 Uwagi wstępne 

Rozprawa doktorska Pana mgr Piotra Kałowskiego zatytułowana Ironia w dialogu z 

innymi i samym sobą. Wpływ gelotofobii mieści się w szerokim obszarze problematyki języka 

figuratywnego; tworzenia i percepcji wypowiedzi niedosłownych. Istotą komunikacji 

interpersonalnej jest zrozumienie przez odbiorcę intencji nadawcy. Jest to szczególnie ważne 

w przypadku przetwarzanie ironii, w której występuje niezgodność między znaczeniem 

dosłownym (literalnym) a zamierzonym oraz niezgodność między wypowiedzią a kontekstem 

sytuacyjnym (np. negatywny kontekst i pozytywny komentarz wobec niego), a także 

niebezpośrednie wyrażanie postaw emocjonalnych (np. krytykowanie, dezaprobata, ale także 

komplementowanie). 

Podjęty w rozprawie projekt badawczy, realizowany w ramach serii badań, dotyczy 

stosowania i odbioru ironii werbalnej w zależności od wybranej cechy indywidualnej – 

gelotofobii (awersja wobec żartów, śmiechu, lęk przed byciem wyśmianym). Główny problem 

badawczy dotyczył kwestii tendencji o.b. do stosowania ironii, a także rodzaju reakcji 

emocjonalnych na ironiczne wypowiedzi w zależności od nasilenia cech gelotofobicznych. Te 

dwie główne zmienne wyjaśniane - stosowanie ironii i jej percepcja – były badane w kontekście 

dialogów interpersonalnych oraz intrapersonalnych (wewnętrzna aktywność dialogowa). 

Wzbogaceniem tego projektu badań nad ironią było odwołanie się do potrzeby poznawczego 

domknięcia (Badanie 4.) a także do dwóch głównych wymiarów postrzegania społecznego; 

sprawczości i wspólnotowości (Badanie 1.).  

Ocena rozprawy 

Rozprawa jest obszerna, zawiera duże bogactwo treściowe dotyczące zarówno 

teoretycznych przesłanek własnego planu badawczego, jak i pytań badawczych, hipotez, 

uzyskanych wyników i dyskusji. Nie zamieszczam streszczenia dysertacji, koncentrując się na 

jej ocenie w oparciu o rekomendacje Komitetu Psychologii PAN dla rozpraw doktorskich 



(ANEKS C: „Kryteria oceny pracy doktorskiej jako monografii – wytyczne dla recenzentów”). 

Struktura niniejszej recenzji jest zgodna z kolejnością wymienionych we wspomnianym 

dokumencie Komitetu Psychologii PAN kryteriów oceny prac doktorskich, które przytaczam 

in-extenso, zaznaczając kursywą. 

1. Rozprawa zawiera istotne novum w stosunku do istniejącej wiedzy, to znaczy 
postawiony problem lub sposób jego rozwiązania nie jest jeszcze obecny w literaturze, 
a jednocześnie problem jest nie tylko nowy, ale też warty postawienia i rozwiązania.  

Należy pokreślić, że   w polskim obszarze językowym mamy niewiele prac poświęconych 

psychologicznym i psycholingwistycznym aspektom zjawiska ironii, a szczególnie autoironii. 

Nowatorstwo rozprawy jest wieloaspektowe, przejawia się zarówno w głównym problemie 

badawczym jak i zastosowanej metodologii. Oryginalnym i uzasadnionym teoretycznie 

podejściem jest uwzględnienie gelotofobii jako zmiennej indywidualnej, która może wpływać 

na generowanie i percepcję wypowiedzi ironicznych. Co więcej, rola tej zmiennej jest badana 

nie tylko w kontekście komunikacji interpersonalnych, ale także dialogów wewnętrznych. 

Autor twórczo zaaplikował teorię dialogowego Ja i koncepcję metapozycji w dialogach 

wewnętrznych jako ramy teoretyczne swoich badań. Nowym i ważnym poznawczo podejściem 

do przetwarzania ironii jest badanie reakcji emocjonalnych na ironię w dialogach 

wewnętrznych. Realizując swój projekt badawczy wykorzystał różne metody i techniki 

badawcze. 

 

2. Badania są poprowadzone w ramach określonego nurtu teoretycznego, a metodologia 
badań jest spójna z wybraną orientacją teoretyczno-empiryczną.  

Seria przeprowadzonych badań mieści się w dobrze zdefiniowanych ramach 

teoretycznych; m.in. ważną rolę w planie badań własnych odgrywa teoria ironii jako echa, 

rola zmiennej indywidualnej w percepcji i generowaniu ironii (gelotofobia), teoria 

dialogowego ja. Metodologia badań i postawione cele są spójne z teoretycznym 

ugruntowaniem badań. 

3. Rozprawa jest osadzona w aktualnej światowej literaturze na dany temat 

Dokonany przegląd literatury prezentuje bogaty obraz stanowisk i modeli teoretycznych, 

wskazując na świetną orientację mgr Piotra Kałowskiego w obszarze badań nad ironią w 

aktualnej światowej literaturze. Autor odwołuje się także - w sposób niezwykle kompetentny i 

uzasadniony problematyką badań własnych - do innych, niż psycholingwistyka i pragmatyka, 



obszarów teoretycznych psychologii naukowej, takich jak: psychologia różnic indywidualnych, 

teoria dialogowego Ja, potrzeba poznawczego domknięcia. Prezentuje modele teoretyczne i 

badania w sposób klarowny, krytyczny, z uwzględnieniem własnego punktu widzenia i w 

kontekście własnego planu badań. Przegląd literatury stanowi dobrą podstawę teoretyczną 

własnego programu badawczego. Jednak zwraca uwagę pominięcie teorii dwóch wymiarów 

spostrzegania społecznego - sprawczości i wspólnotowości - chociaż te zmienne zostały 

uwzględnione w badaniu (Badanie 1.)  

4. Problemy oraz hipotezy (jeśli są postawione) zostały poprawnie sformułowane i 
uzasadnione. 

Badania są zwykle poprzedzone długą listą hipotez. Niestety nie towarzyszą im 

uzasadnienia. O ile - jak wspomniano wyżej – autor wprowadza podstawy teoretyczne 

własnych badań i zwykle celnie pokazuje, w jaki sposób badania są inspirowane przez teorie, 

to niekiedy trudno odkryć logikę wyprowadzania poszczególnych hipotez. Nie wiadomo, 

które przewidywania formułowane są ad hoc, jako aprioryczne oczekiwanie dotyczące 

określonego wyniku, a które wyprowadzone są z określonej teorii czy perspektywy 

teoretycznej. Często czytelnik musi sam wnioskować, jakie są przesłanki niektórych hipotez 

w oparciu o wcześniej prezentowane rozważania teoretyczne czy przeprowadzone badania. 

Jednak w przypadku niektórych przewidywań trudno znaleźć ich teoretyczne uzasadnienie. 

Na przykład w ramach Badania 1 jedna z hipotez brzmi:  

H4: Ironiczne komentarze w kontekście sprawczościowym i wspólnotowym będą 
wzbudzały bardziej negatywne emocje (wyższe oceny emocji lęku i smutku, niższe oceny 
szczęścia) u osób gelotofobicznych niż niegelotofobicznych. Obie grupy będą reagowały 
bardziej negatywnie na ironiczne komentarze w kontekście sprawczościowym niż 
wspólnotowym. Różnica ta będzie większa w grupie osób gelotofobicznych (ironiczne 
komentarze na temat sprawczości będą odbierane jako bardziej krytyczne przez osoby 
gelotofobiczne).  
 Wydaje się, że uwzględnienie wymiaru sprawczości i wspólnotowości - jako kontekstu, 

w którym występują wypowiedzi ironiczne - jest ciekawym poznawczo zabiegiem. Jednak 

brakuje teoretycznego ugruntowania decyzji uwzględnianie tych wymiarów, które odgrywają 

kluczową rolę w spostrzeganiu siebie samego, innych ludzi a nawet grup społecznych. Nie 

wiemy też, dlaczego przewiduje się, że ironiczne komentarze w kontekście sprawczościowym 

mają generować bardziej negatywne reakcje niż w kontekście wspólnotowym. Wiele badań 

(por. Wojciszke, 2010, Abele i Bruckmuller, 2011; 2013) dowodzi, że wspólnotowość (a 

szczególnie jej subwymiar – moralność) wyraźnie dominuje w przetwarzaniu informacji i 

formułowaniu ocen na temat innych ludzi.  



Generalnie, wydaje się, że autor nadmiernie „mnoży” bardzo szczegółowe hipotezy; na 

przykład w Badaniu 4 sformułowano ich aż 15.  Niekiedy trudno odczytać, z jakich 

mechanizmów psychologicznych wyprowadzane są szczegółowe przewidywania. Wskazane 

byłoby, gdyby hipotezy było bezpośrednio poprzedzone pytaniami badawczymi. 

 

5. Plan badań, w tym metody (ilościowe, jakościowe, eksperymentalne, 
kwestionariuszowe, kliniczne, mieszane, inne) i grupa zostały właściwie dobrane do 
rozwiązania postawionego problemu, to znaczy projekt został zaplanowany zgodnie z 
regułami sztuki w sposób umożliwiający rozwiązanie problemu. 

Uznaję metodologię badań własnych za wielką zaletę rozprawy. Plan badawczy doktoranta 

składa się z serii czterech oddzielnych, ale ściśle powiązanych ze sobą badań z wykorzystaniem 

różnej metodologii. Wysoko oceniam podejście badawcze w tej pracy, którym jest triangulacja 

metodologiczna - wykorzystanie kilku metod i technik badawczych w jednym projekcie. Autor 

stosuje metodę opisowo-jakościową (pytania otwarte i analiza tematyczna), eksperyment 

(paradygmat scenariuszowy) oraz metodę korelacyjną z użyciem narzędzi 

kwestionariuszowych. Oczywiście ta ostatnia dominuje, bowiem służy do pomiaru kluczowych 

zmiennych: gelotofobii, tendencji do stosowania ironii, stosowania różnych form humoru, 

wewnętrznej aktywności dialogowej i pozycji Ja, potrzeby poznawczego domknięcia. 

Pozyskiwanie danych zebranych różnymi sposobami pozwalało autorowi spojrzeć na 

przetwarzanie ironii/ autoironii z wielu punktów widzenia. A przede wszystkim dzięki takiemu 

podejściu metodologicznemu możliwe było szukanie odpowiedzi na wiele ważnych pytań 

badawczych. Przeprowadzenie kilku badań z zastosowaniem różnych sposobów 

operacjonalizacji zmiennych to silna strona tego projektu badań ironii. 

 

6. Zastosowane analizy statystyczne – jeśli są w rozprawie obecne – są zgodne ze 
standardami w danym obszarze, a ich wyniki zostały poprawnie zinterpretowane. 

Doktorant oprócz podstawowych analiz, takich jak współczynniki korelacji, analizy 

rzetelności skal, porównywanie grup za pomocą testów t wykorzystuje także analizę wariancji 

w schemacie międzygrupowym i wewnątrzgrupowym oraz analizę mediacyjną w regresji. 

Stosuje także nieparametryczne odpowiedniki niektórych testów. Zastosowane testy 

statystyczne są wystarczające i dobrze dopasowane do badanych zmiennych. 

 

7. Dyskusja wyników prezentuje uzyskane rezultaty w szerszym kontekście teoretycznym i 
empirycznym. 



Autor rozprawy w sposób poprawny i przejrzysty przedstawia dyskusję wyników 

swoich badań. Uzyskane przez siebie wyniki (zarówno zgodne z przyjętymi hipotezami, 

jak i nie potwierdzające ich) poddaje umiejętnej analizie, wszechstronnej, pogłębionej 

interpretacji i wyjaśnieniu - poprzez odwoływanie się do różnych modeli teoretycznych 

oraz do wyników innych badań. 

 

8. Rozprawa zawiera informacje na temat ograniczeń i słabych stron projektu 
badawczego oraz refleksję nad ich potencjalnym wpływem na jakość uzyskanych 
rezultatów i wartość wniosków. 

Doktorant w przypadku każdego z czterech przeprowadzonych badań wyodrębnia 

podrozdział dotyczący ograniczenia badań własnych, precyzyjnie wskazuje na nie i na ich 

możliwy wpływ na uzyskane rezultaty i na ograniczoną możliwość ich generalizacji. Można 

autoironicznie powiedzieć, że autor zastąpił i wyręczył recenzenta w punktowaniu słabszych 

stron realizacji projektu. Zgadzam się z większością przywołanych ograniczeń, które 

podkreślmy, nie osłabiają wysokiej oceny rozprawy. 

9. Rozprawa jest napisana zgodnie ze standardami APA, dotyczącymi struktury i edycji 
tekstu 

Praca jest napisana poprawnym językiem. Jednak w niektórych miejscach ma zaskakującą 

strukturę. Standardowo w monografiach po stronie tytułowej następuje spis treści a następnie 

streszczenie i wprowadzenie teoretyczne. W recenzowanej pracy po stronie tytułowej są 

zamieszczone: ABSTRAKT, UWAGI WSTĘPNE, WPROWADZENIE i dopiero na stronie 

13-tej mamy SPIS TREŚCI. W recenzowanej rozprawie wprowadzenie teoretyczne jest 

zamieszczane bezpośrednio przed danym badaniem; nie ma klasycznego wprowadzenia 

teoretycznego do całego projektu badań, czyli przed przejściem do części pracy poświęconej 

badaniom własnym. Struktura rozprawy byłaby bardziej przejrzysta, gdyby wprowadzono 

numerację rozdziałów, a rysunki i tabele miały ciągłą numerację.  

Podsumowanie 

Całość rozprawy, włącznie z dyskusją wyników potwierdza, że Doktorant posiada 

dużą wiedzę interdyscyplinarną, krytyczny sposób naukowego myślenia, biegłość 

warsztatową w realizacji badań. Wyniki zaprezentowane w dysertacji poszerzają wiedzę na 

temat problematyki przetwarzania ironii i są bardzo ważne z poznawczego punktu widzenia.  

Z całkowitym przekonaniem stwierdzam, że rozprawa doktorska odpowiada warunkom 



określonym w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. (Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce), 

oceniam ją pozytywnie i wnioskuję o dopuszczenie doktoranta do dalszych etapów 

przewodu doktorskiego.  

       



 


