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Podstawowym problem, z którym w swojej pracy doktorskiej zmierzyła się Pani Mgr Kinga 

Szymaniak, jest relacja pomiędzy cechą złości a wybranymi aspektami poznawczego funkcjonowania: 

oceną prostych bodźców, oceną własnej osoby pod kątem sarkazmu oraz tendencją do myślenia 

spiskowego. Poza sprawdzeniem, czy postulowane związki zachodzą, Doktorantka starała się je 

wyjaśnić, włączając w projekt badawczy ważne zmienne – motywację dążeniową oraz unikową. Aby 

zweryfikować postulowane zależności, Doktorantka wykonała szereg powiązanych ze sobą badań, 

które zostały zaprezentowane w trzy grupach odnoszących się do kolejnych zmiennych zależnych 

odpowiadających wymienionym wyżej obszarom funkcjonowania poznawczego.  

 

Ocena formalna 

Rozprawa doktorska liczy 197 stron, z czego 156 stron obejmuje główny tekst, natomiast na 41 

stronach umieszczona jest bibliografia (358 pozycji) oraz dwa załączniki. Ze względu na dużą liczbę 

badań wykonanych przez Doktorantkę (aż 10), struktura pracy, choć ma formę klasycznej rozprawy, 

siłą rzeczy jest bardziej złożona niż w przypadku standardowych dysertacji. Doktorantka podzieliła 

pracę na cztery główne części obejmujące: (1) wprowadzenie, (2) rozdział poświęcony poznawczym 

konsekwencjom cechy lęku z uwzględnieniem roli motywacji, (3) obszerny rozdział prezentujący 

badania własne Doktorantki oraz (4) ogólną dyskusję wyników. Do pracy dołączony jest spis literatury 

oraz załączniki prezentujące dwie wersje (angielską oraz polską) jednego z kwestionariuszy 

stworzonych na użytek badań. Główne części pracy zostały podzielone na mniejsze podrozdziały. We 

wprowadzeniu teoretycznym, Doktorantka omówiła emocję złości – z perspektywy historycznej oraz 

aktualnej, motywację dążeniową i unikową, a także związki pomiędzy złością, motywacją a 

poznaniem. W części poświęconej opisowi własnych badań, która jest najbardziej obszerna, 

Doktorantka przyjęła klucz, zgodnie z którym opisywała badania powiązane w trzy grupy wyznaczone 

przez zmienne zależne – różne aspekty funkcjonowania poznawczego. Dodatkowa, czwarta grupa 

badań dotyczyła motywacji unikowej (pozostałe trzy grupy koncentrowały się na motywacji 

dążeniowej). Każde badanie było opisane zgodnie z tradycyjnym schematem: krótkie wyjaśnienie celu 

badania, opis grupy i zastosowanych metod, opis wyników i ich krótkie podsumowanie. Pracę 

wieńczy ogólna dyskusja wyników, w których Doktorantka integruje wnioski płynące z badań 

odnoszących się do poszczególnych obszarów funkcjonowania poznawczego, odnosi je do aktualnych 

badań, a także – co ważne – przedstawia ograniczenia związane ze zrealizowanym przez siebie 

projektem oraz perspektywę dalszych badań.  
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Ogólnie rzecz biorąc, formalny aspekt pracy oceniam pozytywnie. Niemniej jednak, jest kilka 

szczegółów, które moim zdaniem wymagałyby dopracowania. Najważniejsza kwestia dotyczy logiki 

konstrukcji wprowadzenia teoretycznego. Doktorantka bardzo zwięźle omówiła główną zmienną w 

pracy jaką jest złość, zwłaszcza rozumianą jako cecha (raptem 1,5 strony). Jeżeli nie liczyć 

historycznego ujęcia złości, który ma charakter raczej eseistyczny i może być ciekawym wstępem, ale 

nie zastąpi wyczerpującego przedstawienia aktualnego rozumienia złości, jest ona omówiona zbyt 

lapidarnie. Innymi słowy, ta część teoretycznego wprowadzenia, która dotyczy zjawiska złości, jest 

nieproporcjonalnie krótsza w stosunku do innych omówionych zagadnień, takich jak omówienie 

powiązań złości z motywacją czy poznaniem. Ma to swoje konsekwencje, dla dalszych części pracy – 

sposobów analizy i interpretacji wyników, do czego nawiążę przy ocenie merytorycznej.  

Doktorantka wyodrębniła również rozdział poświęcony kognitywnym konsekwencjom złości jako 

cechy, przy uwzględnieniu roli motywacji. Uważam, że równie dobrze, ta część pracy mogłoby być 

włączona we wprowadzenie teoretyczne, tym bardziej, że jego ostatni podrozdział dotyczy relacji 

pomiędzy złością, motywacją a poznaniem. Drugi rozdział pracy, wydaje się częściowo redundantny 

względem ostatniego podrozdziału wprowadzenia. Myślę, że bardziej uzasadnione byłoby 

zintegrowanie obydwu części w jedną całość, zwieńczoną sformułowaniem modelu koncepcyjnego 

leżącego u podłoża pracy. 

Inna, drobniejsza uwaga dotyczy spisu treści, w którym brakuje numeracji podrozdziałów. 

Podobnie w głównym tekście, struktura tekstu byłaby bardziej czytelna, gdyby odpowiadała 

standardom APA, wymagającym odpowiedniej numeracji kolejnych części pracy (również 

podrozdziałów). Niektóre pozycje w bibliografii nie zostały sformatowane zgodnie ze stylem APA (np. 

Ellis A, Dryden W. (1987). Rational-emotive therapy: an excellent counseling theory for NPs. The 

Nurse Practitioner, 12(7).16-21.), niektórych cytowanych pozycji brakuje w spisie (Myers, 2011), inne 

z kolei występują w spisie, a nie są cytowane w tekście (Myers, J. (2000). The Impact of Unresolved 

Loss on Adolescent Anger and Defiant Behaviour. Doctoral dissertation, University of North Texas). 

Na koniec oceny formalnej warto dodać, że praca została napisana w języku angielskim. Nie 

jestem specjalistą w zakresie tego języka, nie potrafię więc ocenić jego poprawności, niemniej jednak 

pracę czytało się płynnie, a tekst był zrozumiały i klarowny. Tak, jak wspomniałem na początku, 

pomimo pewnych uwag krytycznych, formalny aspekt pracy oceniam pozytywnie. 

 

Ocena merytoryczna 

W pracy Pani Kingi Szymaniak można zauważyć zarówno mocne strony, jak i kwestie, które w 

mojej ocenie wydają dyskusyjne, wątpliwe, a czasami błędne. Zacznę od omówienia tych aspektów 

pracy, które stanowią o mojej ostatecznie pozytywnej ocenie. 

Temat pracy dotyczy zagadnienia eksplorowanego w psychologii od dawna, które niemniej 

jednak wciąż pozostaje ciekawe – chodzi o relację pomiędzy emocjami a poznaniem. Doktorantka 

ujęła ten problem w kontekście różnic indywidualnych, uwzględniając przy tym rolę motywacji. Ten 

ostatni element wydaje mi się szczególnie ważny, zwłaszcza w świetle postępu, który w ostatnich 

latach następuje w badaniach nad rozumieniem osobowości. Podejmowana problematyka wpisuje 

się bowiem w cybernetyczny model osobowości zaproponowany między innymi przez DeYounga 

(2014)1, zgodnie z którym cechy osobowości, poznanie i emocje ujęte są w ramy szerszego systemu 

samoregulacji. Zgodnie z tą koncepcją, podstawowe typy motywacji, to znaczy dążenie i unikanie, 

                                                           
1 DeYoung, C. G. (2015). Cybernetic Big Five Theory. Journal of Research in Personality, 56, 33–58. 
https://doi.org/10.1016/j.jrp.2014.07.004 
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wiążą się zarówno z cechami osobowości (wielka piątka), jak również dwoma czynnikami 

odpowiadającymi za adaptacyjność (tzn. plastyczność oraz stabilność). Proces samoregulacji, 

przebiegający zgodnie z wybranym rodzajem motywacji, generuje emocje (w tym złość), jak również 

wiąże się ze wzbudzeniem określonych schematów poznawczych. Chociaż Doktorantka nie nawiązała 

do tego modelu wprost, wyniki jej badań dadzą się z łatwością osadzić we współczesnych nurtach 

myślenia o osobowości.  

Dużą wartością pracy jest to, że Doktorantka zadbała o to, by ostateczne wnioski miały silną 

podstawę empiryczną. Warto w związku z tym docenić rozmach projektu (10 oddzielnych badań), w 

którym przebadano 3157 uczestników (co daje średnią ponad 315 osób na badanie). W pracach 

doktorskich (ale i nie tylko) taka skala badań jest rzadkością. Dodatkowo, w dwóch badaniach osoby 

pochodziły z innego niż Polska kraju (USA), co zwiększa możliwość generalizacji wyników. Choć 

stosowano zróżnicowane zmienne zależne, badania były spójne i służyły temu samemu celowi – w 

zgodzie z zasadą modyfikowanych autoreplikacji. Zastosowane przez Doktorantkę metody miały 

dobre wskaźniki rzetelności. Biorąc to wszystko pod uwagę, wyniki projektu wydają się wiarygodne, 

co jest szczególnie ważne w dobie tzw. „kryzysu replikacyjnego”.  

Doktorantka wykazała twórczą inicjatywę konstruując dwie metody potrzebne do realizacji 

badań. Pierwsza z nich umożliwia badanie zdolności/tendencji do reakcji sarkastycznych, natomiast 

druga służy do pomiaru cechy złości powiązanej z motywacją unikową. Chociaż w przypadku obydwu 

metod kilka spraw wymaga przedyskutowania (o tym będzie niżej), warte uznania jest kreatywne 

podejście do badań i próba stworzenia nowych metod. 

Szczególnie ciekawe wydały mi się badania nad związkiem pomiędzy złością a myśleniem 

spiskowym. Doktorantka zbadała zarówno uogólnioną tendencję do myślenia spiskowego, jak 

również jego specyficzną formę nawiązującą do pandemii COVID-19. Dodatkowe uwzględnienie 

motywacji dążeniowej, jako czynnika wyjaśniającego omawianą zależność, pozwala lepiej zrozumieć 

mechanizmy podejmowania decyzji w niezwykle istotnej kwestii społecznej, jaką jest przestrzeganie 

zaleceń zmniejszających ryzyko rozprzestrzeniania się pandemii oraz zgoda na zaszczepienie. 

Ważnym aspektem badań podjętych przez Doktorantkę była też konfrontacja subiektywnych i 

obiektywnych miar sarkazmu. Badacze, w określaniu dyspozycji do różnych zachowań czy 

doświadczeń, zazwyczaj poprzestają na samoopisie. W jednym z badań, Doktorantka zmierzyła 

poziom sarkazmu odwołując się zarówno do ocen samoopisowych, jak również do zadania 

polegającego na określeniu własnej reakcji na zaprezentowaną w zadaniu scenę. Próba ta, nie 

zakończyła się moim zdaniem pełnym sukcesem, ale jej podjęcie świadczy o świadomości 

metodologicznej Doktorantki w kontekście takich zjawisk jak złudzenia poznawcze. 

Na końcu omawiania mocnych stron pracy, należy wspomnieć o trafnym zidentyfikowaniu przez 

Doktorantkę ograniczeń związanych z przeprowadzonymi badaniami. Fakt, że Pani Kingi Szymaniak 

potrafi krytycznie ocenić różne aspekty swojej pracy, wzmacnia moją wysoką ocenę jej kompetencji 

metodologicznych.  

Poza wymienionymi powyżej pozytywnymi aspektami, dysertacja doktorska Pani Kingi 

Szymaniak zawiera również elementy, które wzbudzają uwagi krytyczne, wydają się wątpliwe, a 

czasami prowokują do dyskusji. Omówię je poniżej. 

Podstawowym mankamentem pracy jest brak uzasadnionego teoretycznie modelu, który 

służyłby jako podstawa do badań. Problem dotyczy zwłaszcza pogłębionego, teoretycznego 

omówienia cechy lęku. Doktorantka skupiła się w dużej mierze na przedstawieniu ewolucji jaką 

przeszło rozumienie złości rozumianej jako stan emocjonalny, jak również bardzo podstawowej 

charakterystyce tej emocji. W swojej pracy bada jednak nie tyle złość rozumianą jako stan, co raczej 
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różnicę indywidualną w skłonności do przeżywania złości. Brakuje w związku z tym przedstawienia 

różnych koncepcji złości jako cechy, np. trójczynnikowego modelu Martina, Watsona, i Wana (2000)2, 

koncepcji Spielbergera (19883; zwłaszcza, że metodę skonstruowaną przez tego autora Doktoranta 

stosuje w większości badań), czy też poznawczej teorii cechy lęku autorstwa Wilkowski i Robinsona 

(2010)4. Kluczowe wydaje się omówienie genezy różnic indywidualnych w zakresie przeżywania 

złości, ponieważ Doktorantka sugeruje w swojej pracy model, zgodnie z którym złość rozumiana jako 

cecha wpływa na motywację (też rozumianą jako stała dyspozycja), a ta przekłada się na 

funkcjonowanie poznawcze. Ponieważ motywacja rozumiana jest w kontekście dwóch 

podstawowych i silnie uwarunkowanych genetycznie systemów aktywacji i hamowania (BAS i BIS), 

dobrego i przekonującego uzasadnienia wymaga kierunek przyczynowości zasugerowany w modelu. 

Takiego uzasadnienia zabrakło. Jeżeli przyjmiemy, co w świetle aktualnej wiedzy wydaje się 

prawdopodobne, że cecha lęku jest wypadkową (1) wysokiej podatności na negatywne bodźce 

emocjonalne (neurotyczności), (2) systemu aktywacji zachowania (BAS), oraz (3) czynników 

środowiskowych, wówczas trudno będzie uzasadnić zaproponowany przez Doktorantkę model 

mediacyjny, w którym to tendencja do reagowania złością wpływa na bardziej podstawowe źródło 

motywacji – system BAS.  

Brak klarownego modelu teoretycznego przekłada się również na niejasny związek pomiędzy 

cechą złości a poznaniem. Zgodnie z poznawczymi teoriami emocji, jak również z teoretyczną 

propozycją Wilkowski i Robinsona (2010), wysoka dyspozycja do przeżywania złości jest pochodną 

względnie stałych i łatwo aktywizowanych procesów poznawczych, np. ruminacji, lub też tendencji do 

przypisywania innym osobom negatywnych cech i wrogich intencji. Teorie te sugerują odwrotny od 

postulowanego przez Doktorantkę kierunek zależności – według nich, to poznanie warunkuje cechę 

złości, niż odwrotnie. Proponowany w pracy kierunek oddziaływania pomiędzy zmiennymi 

wymagałby pogłębionego uzasadnienia teoretycznego, którego brakuje. Co prawda, Doktorantka 

odwołuje się w jednym miejscu do teorii zwanej Appraisal Tendency Framework (Han, Lerner & 

Keltner, 20075), zgodnie z którą emocje wzbudzają określone schematy poznawcze nadające 

znaczenie sytuacjom związanym z tymi emocjami. Niemniej jednak, omówieniu tej koncepcji 

poświęca zbyt mało miejsca, a co ważniejsze, nie omawia jej krytycznie w zestawieniu z danymi 

empirycznymi oraz z innymi teoriami dotyczącymi wzajemnych relacji pomiędzy cechą lęku a 

funkcjonowaniem poznawczym. Trzeba przyznać z uznaniem, że w pracy przedstawiony został 

obszerny i trafny przegląd badań dotyczących omawianej problematyki. Należy jednak dodać, że 

przegląd literatury nie zastąpi logicznie uzasadnionego modelu teoretycznego, który jest efektem 

integracji wyników dotychczasowych badań. 

W związku z brakiem przekonującego uzasadnienia teoretycznego postulowanych oddziaływań 

pomiędzy zmiennymi, zastosowanie analiz mediacji wydaje się nieadekwatne. Chociaż analiza 

mediacji, przynajmniej gdy jest stosowana w badaniu o charakterze korelacyjnym, nie uprawna do 

wnioskowania o wpływie jednej zmiennej na drugą, tworząc model mediacyjny taki wpływ jednak 

                                                           
2 Martin, R., Watson, D., & Wan, C. K. (2000). A three-factor model of trait anger: dimensions of affect, 
behavior, and cognition. Journal of Personality, 68(5), 869–897. https://doi.org/10.1111/1467-6494.00119 
3 Spielberger, C. D. (1988). Manual for the State-Trait Anger Expression Inventory. Psychological Assessment 
Resources. 
4 Wilkowski, B. M., & Robinson, M. D. (2010). The anatomy of anger: an integrative cognitive model of trait 
anger and reactive aggression. Journal of Personality, 78(1), 9–38. https://doi.org/10.1111/j.1467-
6494.2009.00607.x 
5 Han, S., Lerner, J. S., & Keltner, D. (2007). Feelings and consumer decision making: The appraisal-tendency 
framework. Journal of Consumer Psychology, 17(3), 158–168. https://doi.org/10.1016/S1057-7408(07)70023-2 
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zakładamy a priori na bazie teorii. Z jednej strony, Doktorantka jest świadoma tego ograniczenia, o 

czym pisze pod koniec dyskusji wyników, z drugiej jednak strony stosuje analizy mediacyjne, 

sugerując, że złość rozumiana jako cecha wpływa na tendencje dążeniowe wynikające z BAS, a te z 

kolei wpływają na różne aspekty poznania. Tak, jak już pisałem wyżej, trudno jest mi się zgodzić z 

tego typu wnioskowaniem. Nie kwestionuję samego celu badania – wyjaśnienia za pomocą 

motywacji związku pomiędzy cechą złości a poznaniem, ani nawet ogólnej wymowy wyników. Z 

badań przeprowadzonych przez Doktorantkę widać całkiem wyraźnie, że system dążeniowy wyjaśnia 

ten związek. Wydaje mi się jednak, że dzieje się to w inny sposób niż sugeruje w swojej pracy 

Doktorantka. Możliwe, a w świetle znanych mi teorii całkiem prawdopodobne, że system dążeniowy 

(BAS) sprzyja zarówno tendencji do częstego i silnego przeżywania złości, jak również do różnego 

rodzaju efektów poznawczych, również tych, które zbadała Doktorantka. Niekoniecznie cecha złości 

musi się wiązać z poznaniem za pomocą mechanizmu przyczynowo-skutkowego zapośredniczonego 

przez motywację. Cecha złości może po prostu współwystępować razem ze zjawiskami o charakterze 

poznawczym, ponieważ są one wspólnie z nią uwarunkowane motywacją dążeniową. Przy tego typu 

myśleniu, do zweryfikowania hipotezy wystarczyłaby analiza korelacji cząstkowych, przy kontroli 

motywacji dążeniowej. Wyniki nie różniłyby się znacznie od uzyskanych za pomocą analizy mediacji, 

ale ten typ analizy danych byłyby spójny z teoretycznie prostszym rozumieniem badanych relacji. 

Powtórzę jeszcze raz, ponieważ wydaje mi się to ważne – z samego faktu, że ścieżka mediacyjna jest 

istotna, nie wynika jeszcze realna mediacja pomiędzy zmiennymi. „Liczby nie wiedzą, skąd 

pochodzą”, że pozwolę sobie zacytować tytuł jednej z książek traktujących o statystyce. Łatwo je (tzn. 

liczby) w związku z tym wprowadzić w błąd za pomocą określonych procedur statystycznych, i wtedy 

będą „pozorowały” efekty, które być może nie występują realnie. Przyjęcie prostszego, 

zaproponowanego powyżej sposobu myślenia, pozwoliłoby także na rezygnację ze spekulatywnych, a 

miejscami nawet karkołomnych prób wyjaśnienia tego, jak cecha złości miałaby się przekładać na 

bardziej pozytywne oceny bodźców lub tendencję do myślenia spiskowego (np. „It also suggested 

that high trait anger individuals are more responsive to rewards and crave for instant gratification. 

Perhaps, this is because they get so easily frustrated when the obstacle gets in their way, that an 

immediate reward acts like “a cooler”. In result, such a “cooler” might help to quickly reduce the 

intensity of unpleasant feelings evoked by the goal`s blockage.” s.131; „I found that BAS-Drive fully 

mediated the trait anger`s associations with general conspiracy beliefs (Study 3a), COVID-19 

conspiracy beliefs (Study 3b and Study 3c), and anti-vaccine conspiracies (Study 3c). The significance 

of these indirect effects is best interpreted, I believe, by proposing that trait anger simply “drives” 

people to support conspiracy theories.” s.138) 

Dokonując przeglądu literatury, Doktorantka słusznie zauważyła, że cecha złości koreluje 

zarówno z motywacją dążeniową (reprezentowaną przez system BAS) jak i unikową (BIS). Te 

korelacje były zresztą zaobserwowane również w jej własnych badaniach (np. 1b, 2b). Odnotowanie 

tego faktu, skłoniło Doktorantkę do stworzenia metody, która ujmowała by unikowy aspekt złości. Z 

jednej strony, pozytywnie oceniam zarówno sam pomysł, jak i jego realizację. Problematyczna jest 

jednak teoretyczna interpretacja tego, co ta metoda mierzy. Po pierwsze, brakuje wyjaśnienia 

korelacji pomiędzy istniejącymi już metodami do pomiaru cechy złości (np. STAXI) a BIS i 

neurotycznością. BIS oraz neurotyczność są ze sobą związane, i to, co je prawdopodobnie łączy to 

duża wrażliwość na negatywne bodźce emocjonalne. Wysoka reaktywność emocjonalna sprzyja 

tendencji do przeżywania negatywnych emocji. Jeżeli osoba charakteryzuje się również dużym 

nasileniem BAS, można sądzić, że będzie prezentowała wysoką tendencję do przeżywania złości. 

Słowem, proste i prawdopodobne wyjaśnienie obserwowanych związków cechy lęku z BIS może 
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wynikać ze zwiększonej wrażliwości na negatywne bodźce, a niekoniecznie z tendencji do unikania. 

Wydaje się, że brak pogłębionej teoretycznej refleksji nad istniejącymi wynikami, zaowocował trudną 

do przyjęcia tezą, zgodnie z którą cecha złości ma dwa aspekty – dążeniowy oraz unikowy. Utworzona 

przez Doktorantkę metoda AMAS, miała na celu zbadanie tego drugiego – unikowego – aspektu 

złości. Analizując treść pozycji kwestionariusza AMAS widać jednak wyraźnie, że nie mierzy on 

unikowych tendencji wynikających z samej złości, a raczej unikowe reakcje na złość. Biorąc pod 

uwagę fakt, że ludzie reagują emocjonalnie nie tylko na bodźce zewnętrzne, ale również na treść 

własnego doświadczenia, można założyć, że AMAS mierzy głównie lękową reakcję na przeżywaną 

złość. Mielibyśmy tu do czynienia z tzw. meta-emocjami, lub meta-reakcjami, czyli reakcjami 

emocjonalnymi na inne przeżywane emocje. Aktualnie, prowadzone są badania nad tym zjawiskiem, 

zwłaszcza w obszarze metapoznania (Mitmansgruber et al., 2009 6). Jeżeli przyjąć taką interpretację 

za słuszną, można powiedzieć, że złość nie zawiera w sobie komponentu unikowego, choć z różnych 

względów, może współwystępować z reakcją unikową jako jej konsekwencją. Słowem, choć 

utworzona przez Doktorantkę metoda wydaje się dobrze rokować, nie w pełni się zgadzam z przyjętą 

w pracy interpretacją wyników uzyskiwanych za jej pomocą.  

Poza uwagami odnośnie teoretycznych podstaw pracy, jak również stosowanych analiz i 

interpretacji wyników, mam również kilka uwag dotyczących kwestii metodologicznych. Tak, jak już 

pisałem wcześniej, doceniam fakt, że Doktorantka poza subiektywną samooceną sarkazmu, starała 

się zmierzyć również obiektywne jego wskaźniki. W tym celu skonstruowała metodę składającą się z 

czterech wyobrażonych sytuacji, w których badana osoba musiała zareagować wybierając określoną 

opcję zachowania. Jedną z możliwych odpowiedzi na wyobrażoną sytuację była reakcja sarkastyczna. 

Wybierając tę opcję, osoba badana uzyskiwała jeden punkt. W przypadku wyboru innej opcji, 

kodowano ją jako zero. Innymi słowy, jeżeli dobrze rozumiem, badana osoba mogła maksymalnie 

uzyskać 4 punkty, a minimalnie 0 punktów. Gdyby liczyć średnią z wszystkich czterech sytuacji 

zawartych w teście, wahała by się ona pomiędzy 0 a 1. Z opisu wyników widać, że średnia w grupie 

wynosiła .92, natomiast odchylenie standardowe 1.06. To sugeruje dwie rzeczy. Po pierwsze rozkład 

wyników nie był normalny, a raczej, jak się można domyślać, pasował do rozkładu Poissona, co 

podważa zasadność użycia korelacji Pearsona w tym przypadku. Po drugie, ze średniej wynika, że 

większość osób – poza kilkoma outlierami – wybierała reakcję sarkastyczną w przypadku większości 

testowych scenariuszy. Nie jestem w związku z tym pewny, czy interpretacja wyników 

zaproponowana przez Doktorantkę, a mianowicie, że osoby z wysoką cechą złości ulegają 

silniejszemu złudzeniu poznawczemu (efekt „powyżej średniej”) w porównaniu do osób o niskim 

nasileniu złości, jest słuszna. Wyniki badania „testem sarkazmu” sugerują efekt sufitowy – większość 

osób, bez względu na poziom złości, odznaczała się silną tendencją do sarkazmu. Wygląda więc na to, 

że osoby z nasiloną cechą złości oceniały się bardziej adekwatnie – zarówno subiektywne jak i 

obiektywne miary sarkazmu były u nich wysoko, podczas gdy osoby o niskim nasileniu cechy złości, z 

jakichś względów nie doszacowywały swojego sarkazmu. Możliwe, że się mylę w interpretacji, 

dlatego też rysunek porównujący subiektywne i obiektywne wyniki sarkazmu (po 

wystandaryzowaniu) w grupie osób silnie i słabo „złoszczących się” bardzo by się tu przydał.  

Większość badań została przeprowadzona przez Doktorantkę za pośrednictwem internetu. 

Zgadzam się z jej uwagą, że badania on-line często są równoważne z badaniami przeprowadzonymi 

bardziej klasycznie, przy osobistym kontakcie z osobą badaną. Niemniej jednak, zarówno w jednym 

                                                           
6 Mitmansgruber, H., Beck, T.N., et al. (2009). When you don’t like what you feel: Experiential avoidance, 
mindfulness and meta-emotion in emotion regulation. Personality and Individual Differences, 46(4), 448-453. 
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jak i w drugim przypadku, konieczne jest zazwyczaj „czyszczenie” danych polegające między innymi 

na sprawdzeniu rzetelności wypełnionych ankiet, jak również wyborze sposobu radzenia sobie z 

brakami danych. Niestety, w pracy nie zostało wyjaśnione, czy Doktorantka zweryfikowała jakość 

zebranych za pomocą internetu danych i jakie procedury wdrożyła, aby uniknąć ewentualnych 

artefaktów.  

Ostatnią sprawą, którą chciałbym krótko poruszyć jest opis konstrukcji metody AMAS. Uzyskane 

wskaźniki rzetelności, jak również potwierdzenie jednowymiarowości skali, sugerują, że jest ona 

dobrze opracowana psychometrycznie. Nie jest jednak jasny sposób konstrukcji, czy też 

wyodrębnienia poszczególnych itemów. Co było źródłem lub zasadą, na bazie której generowano 

poszczególne pozycje testowe? Dokładny opis wczesnego etapu konstrukcji metody, pozwoliłby na 

lepsze zrozumienie tego, co ona mierzy.  

 

Podsumowanie i wnioski końcowe 

Powyżej przedstawiłem zarówno te aspekty pracy, które wydają się stanowić o sile 

przedstawionego projektu Pani Kingi Szymaniak, jak również elementy, które budzą moje 

wątpliwości. Na koniec tej recenzji chciałbym jednak stwierdzić, że pomimo różnych kwestii, które 

prowokują do polemiki, lub też są wyrazem błędów lub „niedociągnięć”, moja ogólna ocena pracy 

doktorskiej jest pozytywna. Warto zauważyć, że projekt był realizowany w ramach grantu NCN, a 

również – co pewnie ważniejsze, w trakcie jego realizacji Doktorantka nawiązała współpracę z 

ośrodkami zagranicznymi. Może to zaowocować przyszłymi, międzynarodowymi projektami 

badawczymi. Pomimo krytycznych uwag, zgadzam się z podsumowującym wyniki stwierdzeniem 

Doktorantki, że udało jej się w pracy – opisującej 10 spójnie powiązanych ze sobą badań – pokazać 

związek pomiędzy złością a poznawczymi tendencyjnościami, a także to, że motywacja może 

wyjaśniać te asocjacje. Dlatego też, stwierdzam, że rozprawa doktorska mgr Kingi Szymaniak 

odpowiada wymogom określonym w art. 13 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i 

tytule naukowym oraz o stopniu i tytule w zakresie sztuki i w związku z tym wnoszę do Wysokiej Rady 

Naukowej Dyscypliny Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego o dalsze postępowanie w przewodzie 

doktorskim. 

  

 

 


