
 

 1 

prof. dr hab. Michał Wierzchoń    
Uniwersytet Jagielloński 
Instytut Psychologii 
 

RECENZJA 
rozprawy doktorskiej mgr Piotra Litwina  
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w procesie kształtowania się poczucia własności ciała przygotowanej 

pod kierunkiem prof. dr. hab. Joanny Rączaszek-Leonardi. 
 

 Rozprawa doktorska magister Piotra Litwina stawia sobie na celu 

pogłębioną analizę mechanizmów integracji multisensorycznej. Badania 

koncentrują się na czasoprzestrzennej złożoności informacji dotykowej 

oraz sile powiazania sygnałów. Recenzowana rozprawa została przygotowana 

w formie zbioru opublikowanych artykułów poprzedzonych autoreferatem 

prezentującym kontekst teoretyczny rozprawy oraz podsumowującym wyniki 

opisywane w publikacjach stanowiących jej podstawę. 

Rozprawy przygotowywane w formie cyklu publikacji stawiają przed 

recenzentem zadanie oceny zarówno ilościowej, jak i jakościowej. Zgodnie 

z art. 183 ust 3. ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce rozprawa stanowić powinna zbiór opublikowanych i powiązanych 

tematycznie artykułów. Pod względem merytorycznym rozprawa powinna 

prezentować ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w dyscyplinie oraz 

umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej. Powinna również 

prezentować oryginalne rozwiązanie problemu naukowego. 

Prezentowana rozprawa składa się z trzech artykułów opublikowanych 

w wartościowych pismach o zasięgu międzynarodowym indeksowanych 

na liście JCR (Perception, Multisensory research, PLOS One). Warto 

zauważyć, że teksty te nie tylko opublikowano w bardzo dobrych 

czasopismach, ale zostały one już dostrzeżone przez międzynarodowe 

środowisko naukowe (14 cytowań bez autocytowań). Mgr Litwin jest 

pierwszym autorem dwóch publikacji (w tym jedynym autorem tekstu 

opublikowanego w Multisensory research) i drugim autorem jednego artykułu. 

Artykuły są niewątpliwie powiązane tematycznie. Prezentowany w artykułach 

i autoreferacie kontekst teoretyczny jest spójny z wybranym w pracy ujęciem 
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empirycznym problemu badawczego.  Oceniając dorobek pod względem 

ilościowym stwierdzam, że spełnia on z naddatkiem wymagania ustawowe, 

a także standardy dziedzinowe dla rozpraw doktorskich w dyscyplinie 

psychologia opracowane przez Komitet Psychologii PAN. Z perspektywy 

formalnej jedynym zarzutem krytycznym może być brak oświadczeń 

współautorów o udziale w przygotowaniu publikacji (szczególnie pierwszej, 

w której udziału autorów nie określono również w samym artykule, a jedynie 

zasygnalizowano w autoreferacie), jednak biorąc pod uwagę liczbę autorów 

poszczególnych tekstów i kolejność autorów wiodący wkład doktoranta 

w ich przygotowanie nie ulega wątpliwości. 

Przechodząc do oceny merytorycznej, warto niezależnie odnieść się 

do materiału empirycznego (dwa artykuły prezentują raporty z badań, każde 

z nich wyniki jednego eksperymentu z wykorzystaniem iluzji gumowej ręki) 

oraz szerszego kontekstu teoretycznego zaproponowanego w tekście 

opublikowanym w Multisensory Research.  

Ocena części empirycznej rozprawy 

 Przedstawione w pracy badania zostały precyzyjnie zaplanowane. 

Docenić należy przekonujące uzasadnienie proponowanych manipulacji, ich 

precyzyjną implementacje z wykorzystaniem złożonych procedur badawczych 

(indukcja iluzji gumowej ręki, manipulacja złożonością stymulacji, precyzyjna 

kontrola dystansu między prawdziwą i gumową ręką z wykorzystaniem 

zadania podprogowego przemieszczania dłoni), a także różnorodność 

zastosowanych metod pomiaru zmiennych (pasywne i aktywne metody oceny 

indywidualnych zdolności w szacowaniu pozycji ręki, miary subiektywne, 

dryft prioprioceptywny, reakcja skórno-galwaniczna). Docenić należy również 

analizę wyników, a szczególnie rozwój w zakresie stosowanych metod 

analitycznych (nowszy tekst wykorzystuje modele mieszane) i ich dobre 

dopasowanie do wymagań sytuacji (zastosowanie analiz Bayesowskich 

do porównania dowodów na rzecz hipotezy zerowej i alternatywnej). 

Uzyskane wyniki w większości przypadków są konkluzywne i dobrze wpisują 

się w kontekst teoretyczny pracy. Duża w tym zasługa świadomości 

metodologicznej wyrażającej się m.in. stosunkowo dużymi próbkami osób 
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badanych (choć poza komentarzem o braku możliwości obliczenia siły efektu 

w artykule 3 nie odnalazłem w pracach konkretnego uzasadnienia liczebności 

grup). Na uznanie zasługuje również stosowanie się doktoranta do praktyk 

otwartego dostępu: wszystkie dane i skrypty analiz zostały udostępnione 

w repozytorium GitHub. Pewien niedosyt pozostawia brak prerejestracji 

ostatniego badania. Można byłoby pokusić się również o nieco szersze 

poparcie empiryczne proponowanych rozstrzygnięć teoretycznych: 

proponowany model pozwala na zaproponowanie znacznie dłuższej listy 

potencjalnych eksperymentów weryfikujących jego założenia. Poza oceną 

ogólną mam kilka uwag natury technicznej, o których chętnie podyskutuje 

z doktorantem w ramach obrony pracy: 

1. W poszczególnych pracach zastosowano inne metody uzupełniające pomiar 

subiektywnej siły iluzji (GSR vs. dryft). Doktorant zauważa, że obie miary są 

obecnie mocno krytykowane. Moim zdaniem dryft jest krytykowany nawet 

bardziej niż GSR (który wykazał swoją przydatność np. w kontekście badań 

klinicznych). Zastanawia mnie zatem czemu dokonano takiej akurat zmiany 

kontroli miary subiektywnej pomiędzy artykułem 1 a 3. 

2.  Mam pewne wątpliwości dotyczące analizy Bayesowskiej wspierającej 

hipotezę zerową w artykule 1. W szczególności w analizie nie zastosowano 

„priorów” oszacowanych na podstawie poprzednich badań, a same wyniki 

wskazują, że wyniki analiz dla samego efektu odległości są na granicy 

interpretowalności BF (dla GSR nawet poniżej teh granicy). Czy zatem 

wnioski zawarte w autoreferacie nie są trochę zbyt jednoznaczne jak na 

zebrany materiał empiryczny?  

3.  zadanie podprogowego przemieszania dłoni wykorzystuje metodę 

manipulację pozycji ręki poniżej progu różnicy. Zastanawiam się, czy 

w odniesieniu do modeli odgórnych nie można byłoby argumentować, 

że badani zakładają/zapamiętują początkową pozycję ręki i nie monitorują 

następującej potem zmiany lokalizacji (analogicznie jak w modelach 

predykcyjnych percepcji zakłada się, że osoby badane konstruują model 

interpretujący doświadczenie percepcyjne i nie zmieniają go puki nie wydarzy 

się coś, co podważa założenia tego modelu, co z kolei może tłumaczyć np. 
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efekt ślepoty na zmianę). Wydaje się, że dla wzmocnienia argumentacji 

przedstawionej w tekście warto byłoby wprowadzić warunek nienaturalnego 

dystansu (>30 cm), a także porównania do warunku, w którym osoby w danym 

warunku widzą od początku rękę w określonym miejscu w przestrzeni 

od początku danej próby. 

4. wbrew temu co napisano w autoreferacie wydaje się, że zadanie 

przemieszczania dłoni nie redukuje efektu eksperymentatora, tylko raczej efekt 

oczekiwań samej osoby badanej. Czy zdaniem doktoranta efekt 

eksperymentatora może mieć dalej wpływ na uzyskane wyniki. 

Ocena części teoretycznej rozprawy 

 O ile do części empirycznej zgłosiłem kilka uwag krytycznych, o tyle 

część teoretyczną rozprawy zdecydowanie należy uznać za ponadprzeciętną. 

Dobrym punktem wyjścia dla analizy części teoretycznej pracy jest autoreferat. 

Został on napisany klarownie i kompetentnie. Przekonująco uzasadnia wagę 

problemu badawczego i pozwala prześledzić rozwój myślenia doktoranta nad 

analizowanymi przez niego zagadnieniami. Proponowane w pracy 

rozstrzygnięcia teoretyczne nie tylko wzbogacają wiedzę o mechanizmach 

kształtowania się poczucia własności ciała i pozwalają wyjaśnić wyniki badań, 

które trudno było zinterpretować w kontekście opublikowanych dotychczas 

modeli teoretycznych. Przede wszystkim jednak proponowane przez 

doktoranta ujęcie teoretyczne rozwijające probabilistyczne modele integracji 

multisensorycznej i proponujące dodatkowe zmienne pozwalające lepiej 

dopasować modele teoretyczne do danych empirycznych pozwala 

zaproponować nowe hipotezy, z których jedna zyskała potwierdzenie 

empiryczne w badaniu raportowanym w artykule 3. Proponowany model 

pozwala również na zaproponowane szeregu nowych hipotez badawczych, 

które będą z pewnością weryfikowane w kolejnych pracach mgr Litwina. Ten 

aspekt pracy doktoranta należy uznać za wyjątkowy, bowiem bardzo rzadko 

zdarza się, aby doktorat prezentował opublikowany w bardzo dobrym 

czasopiśmie międzynarodowym model teoretyczny, szczególnie taki, który 

może być zweryfikowany empirycznie. Takie oczekiwania stawiane są raczej 

pracom habilitacyjnym (w takim też kontekście wyrażałem wątpliwość co 
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rozstrzygającego charakteru zebranego przez doktoranta materiału 

empirycznego). W trakcie obrony z chęcią przedyskutuje z doktorantem na ile 

jego ujęcie rzeczywiście należy traktować jako alternatywę dla ujęć 

hierarchicznych, oraz zapytam o możliwe rozwinięcia wątku łączenia modeli 

odgórnych i oddolnych omawianego w rozdziale 5.3 artykułu 2. Pytania 

te mają jednak charakter polemicznej dyskusji naukowej, co tylko potwierdza 

wyjątkowość teoretycznej wartości pracy. 

Wracając do oceny ogólnej części teoretycznego pracy należy zaznaczyć, 

że we wszystkich swoich pracach doktorant odwołuje się do kluczowych dla 

podjętego problemu badawczego tekstów źródłowych – praca jest dobrze 

osadzona w aktualnej literaturze. Przedstawiony w pracach kontekst 

teoretyczny podejmowanej problematyki oraz raportowane efekty uzyskane 

w poprzednich badaniach (szczególnie te, które nie dają się zinterpretować 

w ramach istniejących modeli teoretycznych) przekonująco uzasadniają wagę 

podejmowanego problemu badawczego, zasadność wybranego ujęcia 

empirycznego, proponowanych manipulacji eksperymentalnych 

i analizowanych hipotez empirycznych. Autor swobodnie operuje 

specjalistyczną terminologią i kompetentnie opisuje szczegóły metodologii 

analizowanych badań innych badaczy. W kontekście terminologii zwróciłbym 

co najwyżej uwagę na spójność tłumaczeń w literaturze polskojęzycznej. 

Wydaje się, że prace z zakresu psychologii poznawczej są dziś publikowane 

po polsku tak rzadko, że warto dla zwiększenia ich komunikowalności zadbać 

o mocniejsze ugruntowanie istniejących terminów, a nie proponować 

za każdym razem ich nowych tłumaczeń. I tak na str. 4 autor pisze 

o mediowanej rzeczywistości mając prawdopodobnie na myśli augmented 

reality, który to termin przyjęło się tłumaczyć jako rzeczywistość rozszerzona. 

Podobnie temporal binding window tłumaczone jest w pracy jako okno 

jednoczesności, podczas gdy samo temporal binding chyba częściej tłumaczy 

się jednak jako łączenie czasowe (który to termin odnosi się wprost do 

rozbudowanej literatury filozoficznej powiązanej problemem łączenia – 

binding problem).  
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Podsumowanie 

 Pomimo kilku drobnym uwag krytycznych sformułowanych w recenzji 

moja ocena pracy jest jednoznacznie pozytywna. Doceniam konsekwentnie 

realizowany program badawczy, w którym dr Litwin podejmuję udaną próbę 

określenia mechanizmów odpowiedzialnych za występowanie iluzji gumowej 

ręki. Opisywane w publikacjach eksperymenty oraz analiza ich wyników 

świadczą o wysokich kompetencjach doktoranta w zakresie planowania, 

prowadzenia i analizy wyników badań behawioralnych. Doktorant wykazał się 

ponadprzeciętną umiejętnością samodzielnego prowadzenia pracy naukowej.  

Praca z pewnością stanowi oryginalne rozwiązanie problemu naukowego, 

a analizy teoretyczne stanowiące treść rozprawy pozwalają wysoko ocenić 

wiedzę kandydata, Podkreślić należy wagę autorskich analiz teoretycznych dla 

rozwoju teorii integracji multisensorycznej w procesie kształtowania się 

poczucia własności ciała. Biorąc pod uwagę wszystkie wspomniane powyżej 

zalety pracy stwierdzam, że praca z naddatkiem spełnia wymagania ustawowe 

i wnioskuję o dopuszczenie mgr Piotra Litwina do dalszych etapów przewodu 

doktorskiego. Wnioskuje również o wyróżnienie pracy.  
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