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Recenzja 
 

 

 rozprawy na stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w 

dyscyplinie nauki o zdrowiu, zatytułowanej: 

„Wpływ treningu na bieżni z zastosowaniem systemu PARESTAND na sprawność funkcjonalną, 

jakość życia oraz osoczowy poziom wybranych hormonów u pacjentów we wczesnej fazie udaru 

mózgu.” 

 

Autor pracy: mgr Beata Stach 

Promotor: prof. dr hab. med. Jolanta Jaworek 

 

  

 Tematyka poruszana w pracy jest bardzo aktualna i dotyczy analizy skuteczności rehabili-

tacji i reedukacji chodu u pacjentów po udarach mózgu. Jest to temat niezwykle ważny, bowiem 

poszukiwanie nowych, coraz skuteczniejszych metod terapii u tych pacjentów jest niezwykle is-

totne. Zagadnienia poruszane w niniejszej pracy mają głębokie znaczenie aplikacyjne, dlatego też 

podjęta przez Autorkę tematyka jest aktualna, a wybór tematu rozprawy doktorskiej mgr Beaty 

Stach uważam za uzasadniony, tak pod względem poznawczym jak i praktycznym. 

 

 

1. Struktura pracy 

 

 Przedstawiona do oceny rozprawa ma typowy układ pracy badawczej. Liczy 126 stron i 

podzielona została na 7 rozdziałów. W pracy zamieszczono 6 rycin, 10 wykresów, 3 fotografie oraz 

15 tabel.  Piśmiennictwo liczy 169 dobrze dobrane pozycje. Tak szeroki zakres zacytowanego w 

pracy piśmiennictwa świadczy o bardzo dobrej znajomości podjętego tematu oraz jego rzetelnej i 

głębokiej analizie. Zachowane zostały właściwe proporcje objętości poszczególnych rozdziałów. 

Spis treści odpowiada poszczególnym częściom pracy. Praca napisana jest czytelnym, naukowym 

językiem, a całość opracowania jest bardzo staranna. 

  

2. Wstęp 

 

 Autorka we Wstępie prawidłowo wprowadziła w problematykę pracy omawiając 

zagadnienia dotyczące udarów mózgu. Autorka przedstawia tu analizę piśmiennictwa światowego 

na temat prezentowanego zagadnienia, wykazując braki w dotychczasowym stanie wiedzy, a tym 

samym uzasadnia potrzebę podjętych badań własnych. Wiadomości te przekazane zostały w 

umiejętny sposób stanowiąc równocześnie dobre uzasadnienie podjętego tematu. Niepotrzebne 

wydaje się eksponowanie pojedynczych wyrazów czy fragmentów zdań poprzez pogrubienie tekstu. 

Przypuszczam, że zamiarem Autorki było zwrócenie uwagi na te fragmenty ale w pracach nau-

kowych takich zabiegów edytorskich się nie stosuje.  

 

  

 



 

 

3. Cel pracy 

 

W tej części pracy Doktorantka zaprezentowała cel pracy, pytania i hipotezy, które są jasno i 

jednoznacznie sformułowane. Błędem jest umieszczenie celu pracy w rozdziale materiał i metody. 

Cel, pytania i hipotezy powinny być osobnym rozdziałem pracy.  

 

 

4. Materiał i metody 

 

Badaniami objęto 42 osoby będące we wczesnej fazie udaru mózgu, które przydzielono lo-

sowo do dwóch grup poddanych różnym formom reedukacji chodu.  

W rozdziale tym szczegółowo i wyczerpująco opisano zastosowane metody badawcze. Ana-

liza statystyczna zastosowana w pracy nie budzi zastrzeżeń. 

  

 

 5. Wyniki badań 

 

Wyniki badań zostały zaprezentowane na licznych rycinach, w tabelach oraz uzupełnione 

szczegółowym komentarzem w tekście. Wyniki poszczególnych parametrów badanych w pracy 

dają czytelnikowi pełny obraz zmienności zaobserwowanej w obu grupach. Uzyskane wyniki po-

zwalają na jednoznaczną odpowiedź na postawione w pracy pytania badawcze. Zastrzeżenia budzi 

forma prezentacji wyników, poprzez powtórzenie tych samych informacji w tabelach, na wykresach 

i w szczegółowym opisie w tekście. Takie dublowanie w prezentacji danych niepotrzebnie zwiększa 

objętość pracy sprawiając, że staje się ona mniej czytelna. W danych dotyczących funkcjonalności 

(testy funkcjonalne, parametry chodu) Autorka najpierw w tabelach przedstawia zmiany w grupach 

przed-po terapii prezentując średnie i SD, a następnie na wykresach te same dane są pokazane jako 

mediany i rozstęp kwantylowy. Proszę o wyjaśnienie jaki jest cel takiej podwójnej prezentacji tych 

samych danych. Dodatkowo te same wyniki prezentowane we wcześniejszych tabelach są powtó-

rzone zbiorczo w tabeli 8 na stronie 58, co jest zupełnie zbędne. Część wyników dotycząca zmian w 

poziomie hormonów ma taki sam dublujący się schemat (tabele, wykresy, opis w tekście i tabela 

zbiorcza nr 13 na stronie 65), a dodatkowo tutaj tabele i wykresy powtarzają identyczne wartości 

średnich i SD. Taka nadmiarowość wyników i liczne ich powtarzanie nie jest właściwe dla prac 

naukowych.   

W rozdziale 4.4 prezentowane są korelacje osoczowego stężenia hormonów ze zmiennymi 

funkcjonalnymi czy zmiennymi jakości życia. Niestety Autorka podaje tylko wartości współczyn-

nika korelacji R, bez informacji na temat istotności statystycznej danej korelacji. Te dane wymagają 

uzupełnienia, bowiem nawet korelacje z wysokim R, ale bez istotności statystycznej nie mogą być 

podstawą do wyciągania wniosków.  

 

 

 6. Dyskusja 

  

 Dyskusja jest przejrzysta i prowadzona adekwatnie do kolejności prezentowanych wyników; 

stanowi spójną i logiczną całość. Pewne zastrzeżenia budzi dysproporcja w dyskusji omawianych 

wyników. Część dotycząca omówienia zmian w poziomie hormonów jest znacznie obszerniejsza, 

niż część omawiająca pozostałe zagadnienia.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 7.  Wnioski  

 

Przedstawione przez Doktorantkę wnioski są jasne i adekwatne do uzyskanych wyników. 

 

 8. Piśmiennictwo 

 

Piśmiennictwo zostało prawidłowo dobrane i wykorzystane.  

 

 

 Wniosek końcowy 

 

 Reasumując oceniana rozprawa ma wysoką wartość merytoryczną, poznawczą i aplikacyjną. 

Praca ta przygotowana jest w sposób staranny i rzeczowy spełniając standardy opracowań nauko-

wych. Przytoczone uwagi krytyczne nie umniejszają wartości pracy. W moim przekonaniu praca 

Pani mgr Beaty Stach pt. „Wpływ treningu na bieżni z zastosowaniem systemu PARESTAND na 

sprawność funkcjonalną, jakość życia oraz osoczowy poziom wybranych hormonów u pacjentów 

we wczesnej fazie udaru mózgu.” spełnia wszelkie wymogi stawiane rozprawom doktorskim. 

 

Wobec powyższego, wnioskuję do Wysokiej Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu 

Jagiellońskiego - Collegium Medicum o dopuszczenie Pani mgr Beaty Stach do dalszych etapów 

przewodu doktorskiego.  

 


