
1 
 

dr hab. Marta Białecka-Pikul     Kraków, 28 marca 2018 roku 

Instytut Psychologii  

Uniwersytet Jagielloński  

 

Recenzja rozprawy doktorskiej Pani mgr Marty Rogozy pod tytułem Kształtowanie się struktury 

cech osobowości i ich korelaty w okresie późnego dzieciństwa przygotowanej pod kierunkiem dra 

hab. Jana Cieciucha, profesora UKSW  

Zgodnie z ustawą rozprawa doktorska powinna spełniać trzy kryteria. Po pierwsze, powinna 

stanowić oryginalne rozwiązanie problemu naukowego. Po drugie, rozprawa doktorska ma 

potwierdzać ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w danej dyscyplinie naukowej, a  po trzecie, 

powinna również dowodzić, że kandydat ma umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy 

naukowej. W mojej ocenie, logiczne jest zaprezentowanie recenzji przez odniesienie się do tych 

trzech kryteriów, rozpoczynając jednak od kryterium drugiego, mianowicie – oceny wiedzy 

teoretycznej.  

Ocena wiedzy teoretycznej kandydata w dyscyplinie psychologia 

Rozprawa doktorska Pani Marty Rogozy składa się z dziesięciu rozdziałów (143 strony), 

bibliografii (s. 144 - 162) i 12 załączników. Już na wstępie należy podkreślić, że praca ma spójną i  

przejrzystą strukturę. To po prostu bardzo dobrze napisana rozprawa. Bez wątpienia autorka dba 

o czytelnika – umie przyjąć jego perspektywę: zawsze wprowadza w omawiane zagadnienie, pomija 

części mniej istotne, przywołując je wtedy w załącznikach, ponadto – podsumowuje i zbiera 

najważniejsze myśli na końcu każdego z rozdziałów. Dobry układ pracy i jej językowa poprawność 

powoduje, że od początku do końca czyta się ją z dużą przyjemnością, a  zestawienia –  takie jak np. w 

tabeli 4 czy w tabeli 6 – są bardzo pomocne. Z pewnością takie formalne cechy pracy pozytywnie 

wpływają na ocenę jej zawartości treściowej. To właśnie treść części teoretycznej poddam teraz 

bardziej szczegółowej ocenie.  

Rozważania teoretyczne składają się na cztery pierwsze rozdziały pracy. Można dodać, że 

takie rozważania zawarte są również w trzech załącznikach (nr 7, 8, 9, z  których dwa to 

opublikowane artykuły). W mojej ocenie, powyższe części rozprawy dowodzą, że Pani Marta Rogoza 

ma bogatą wiedzę na temat osobowości – dotyczy to zarówno koncepcji osobowości, zwłaszcza 

z perspektywy teorii cech, jak i sposobów jej pomiaru. Jako psycholog rozwoju ze szczególnym 

zainteresowaniem czytałam rozdziały trzeci i czwarty pracy, w których autorka omawia 
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charakterystykę rozwoju osobowości w okresie późnego dzieciństwa, sposoby jej badania  oraz 

wybrane korelaty cech osobowości u dzieci w tym okresie rozwojowym. W porównaniu z rozdziałem 

pierwszym i drugim, poczułam tu jednak pewien niedosyt. Pisząc o rozwoju dzieci w późnym 

dzieciństwa, autorka przywołuje głównie rozdziały z tylko jednego i tylko polskiego podręcznika (pod 

redakcją J. Trempały), a skupiając się na rozwoju poznawczym dzieci, odwołuje się wyłącznie do 

jednej koncepcji, czyli koncepcji Piageta. Ponieważ w badaniu samoopisowym wymagamy od dzieci 

wiedzy wynikającej z refleksji i oceny własnej osoby; namysłu nad własnym zachowaniem, w mojej 

opinii, konieczna byłaby zwłaszcza analiza ich procesów metapoznawczych, np. poprzez odwołanie 

się do prac Philipa Zelazo (np. Zelazo, P. D., 2004. The development of conscious control in childhood. 

Trends in Cognitive Sciences, 8, 12-17). Wydaje się, że przedstawiona, skrótowa charakterystyka 

dziecięcych procesów poznawczych, zostaje w pracy przywołana tylko po to, by uzasadnić ważną 

przesłankę badań własnych autorki, a mianowicie: konieczność konstrukcji nowego, obrazkowego 

narzędzia do pomiaru osobowości  u dzieci w wieku od 7 do 9 lat. Oczywiście nie oczekiwałabym, aby 

w rozprawie o kształtowaniu się cech osobowości w późnym dzieciństwie dokonywano obszernej 

charakterystyki zmian rozwojowych w zakresie uwagi, pamięci, języka, czy też procesów 

metapoznawczych, ale wydaje się, że pogłębiona wiedza o rozwoju tych procesów mogłaby 

pozytywnie wpłynąć nie tylko na uzasadnienie wyboru badanych korelatów osobowości, ale samą 

organizację badań z udziałem dzieci. I tak, na przykład, nie prezentowałabym dzieciom w późnym 

dzieciństwie wszystkich 4 kwestionariuszy  podczas jednej lekcji, a rozdzielając to czasowo w ramach 

dwu lub trzech spotkań. Wydaje mi się, że pełniejsza charakterystyka rozwoju, w tym także rozwoju 

społecznego dzieci w tym wieku, np. krótkie omówienia zagadnienia zmian w rozumieniu równości 

(np. McCrink, Bloom i Santos, 2010), ułatwiłaby również interpretację uzyskanych przez autorkę 

wyników (np. dlaczego w strukturze osobowości dzieci najtrudniej potwierdzić istnienie takich cech 

jak ugodowość czy otwartość na doświadczenie). Trudno jest mi się tutaj zgodzić  ze skrótem 

myślowym ze str. 131, że „otwartość – przedstawiana jako najbardziej poznawcza cecha  Wielkiej 

Piątki – a zatem   jest również najbardziej abstrakcyjna” i dlatego nie „odtwarza się” w porównaniach 

między badanymi grupami wiekowymi. Pomijając na pewno ważną metodologiczną kwestię, czyli jak 

dobrze zaprezentować dzieciom 7-9-letnim pytania w formie samoopisowego kwestionariusza, 

istotne jest przyjęcie perspektywy rozwojowej w badaniu osobowości dzieci. Dla mnie, jest to 

równoznaczne z zadaniem (sobie) pytania o to jak powstaje osobowość, w czym się ujawnia jeszcze 

zanim dziecko samo podda ją obserwacji i będzie potrafiło odpowiedzieć na pytanie o swoje własne 

predyspozycje czy preferowane zachowania. W tym ujęciu najciekawsze byłoby rozważenie, jak 

osobowość wiąże się z temperamentem, dlatego też myślę, że ważnym uzupełnieniem rozważań 

prezentowanych w części teoretycznej pracy byłoby odniesienie się do zagadnienia stabilności i 

zmiany w temperamencie. Chętnie zadam autorce pytanie o wiedzę na temat związków 
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temperamentu i osobowości w średnim i późnym dzieciństwie, np. jak można byłoby powiązać cechę 

otwartości na doświadczenie z kaganowską śmiałością - nieśmiałością (Kagan i Snidman, 2004) .  

Pozostając nadal w kręgu rozważań teoretycznych, inne, nurtujące mnie pytanie, które 

chciałabym zadać w trakcie dyskusji z autorką   dotyczy braku szerszego omówienia, jak i 

wykorzystania koncepcji, którą zna (patrz s. 41 i 56 ), a mianowicie: modelu rozumienia siebie 

zaproponowanego przez Damona i Harta (1982), który pozwoliłby rozważyć jakie cechy dzieci w 

późnym dzieciństwie potrafią dostrzegać, a więc prawdopodobnie również rozpoznać i ocenić u 

siebie. Możliwym do wykorzystania w analizach byłby również model Ja zaproponowany przez Harter 

(2012), wsparty nowszymi modelami rozwoju poznawczego w nurcie neo-piagetowskim. Choć skupia 

się on na ewaluatywnym aspekcie Ja (samoocenie), to jednak niewątpliwie może podpowiedzieć nam 

np. jak oraz jakie obszary swojej aktywności oceniają dzieci, a to – w tym konkretnym kontekście – 

przekłada się na potencjalne odpowiedzi na pytanie o to dlaczego 7-latek może mieć trudność z 

itemami typu: „kiedy dostaję pieniądze – wydaję od razu vs oszczędzam” lub „chętnie spędzam czas – 

podróżując vs w miejscach, które dobrze znam”. Podsumowując, raz jeszcze podkreślę, że choć 

dostrzegam pewne braki w rozwojowej charakterystyce okresu późnego dzieciństwa, nie mam 

wątpliwości, że wiedza Pani Marty Rogozy o osobowości jest z pewnością bogata i wyczerpująca. 

Chciałabym, aby powyższe uwagi zachęciły doktorantkę do zgłębiania zagadnień rozwoju 

poznawczego i społecznego, tak, by dostrzegać, że zarówno stabilność, jak i zmiana w obszarze 

osobowości może być powiązana ze zmianami w innych obszarach rozwoju. 

Ocena umiejętności samodzielnego prowadzenia pracy naukowej  

 Przystępując do oceny umiejętności prowadzenia przez autorkę rozprawy badań naukowych, 

muszę ponownie rozpocząć od superlatyw.  Niewątpliwie pracę Pani Marty Rogozy cechuje wysoka 

dojrzałość metodologiczna. Autorka potrafi jasno sformułować problem badawczy,  uzasadnić jego 

znaczenie na tle dotychczasowej literatury przedmiotu, a następnie skonstruować badanie, 

pozwalające udzielić odpowiedzi na postawione pytania badawcze. W swojej pracy autorka 

sformułowała 4  główne hipotezy badawcze i przeprowadziła bardzo ciekawe badanie podłużne. Po 

pierwsze sprawdziła, czy pięcioczynnikowy model opisujący strukturę cech osobowości młodzieży i 

dorosłych jest modelem trafnie opisującym ją również u dzieci w wieku do 7 do 13 lat. Po drugie 

zbadała, czy istnieją związki między wyróżnionymi cechami osobowości, systemem wartości, 

symptomami emocjonalnymi i zachowaniami problemowymi u badanych dzieci. Te dwie pierwsze 

hipotezy dotyczyły zatem struktury osobowości oraz jej korelatów i są poszerzeniem analiz 

zaprezentowanych w dotychczas opublikowanych pracach. Dodatkowo należy podkreślić, że autorka 

skonstruowała oryginalne, charakteryzujące się dobrymi własnościami psychometrycznymi narzędzie 



4 
 

badawcze – Obrazkowy Pomiar Cech Osobowości (OPCO). Konstrukcja własnego narzędzia dowodzi, 

że bez wątpienia Pani Marta Rogoza potrafi samodzielnie prowadzić badania naukowe oraz 

opracować ich wyniki, wybierając nowoczesne metody analizy (np. eksploracyjne modelowanie 

równań strukturalnych, ESEM). W tym miejscu pozwolę sobie jednakowoż wymienić pewne uwagi 

dotyczące opisu i badanych grup, i zaprezentowanych analiz:  

1) błędnie podano średni wiek grupy starszej w pomiarze pierwszym (s. 77, cytuję: „grupie 

dzieci starszych N = 363 (51,8% chłopców) w wieku od dziesięciu do czternastu lat (Mwiek = 8,41; 

SDwiek = 1,04)”. 

2) nie wyjaśniono dlaczego nastąpił tak duży spadek liczby badanych w kolejnych pomiarach 

(z N = 963 w T1 do N = 404 w T3) 

3) nie podano jak traktowano w analizach braki danych, ani w jakiej kolejności były 

stosowane narzędzia oraz czy zawsze (w każdym pomiarze) wykorzystywano wszystkie techniki  

4)  pod tabelą nr 12 podano błędną interpretację (autorka pisze: „Nie odnotowano istotnych 

związków pomiędzy sumiennością a pozostałymi czynnikami” a tymczasem w tabeli, korelacje te 

wynoszą: ,09 z ekstrawersją; -,34* z neurotycznością, oraz: ,32* z otwartością. Być może autorka  

chciała napisać: „Nie odnotowano istotnych związków pomiędzy ugodowością a pozostałymi 

czynnikami”. Wtedy nie byłoby sprzeczności miedzy zdaniem a tabelą.  Podobny problem z 

interpretacją danych pojawia się pod tabelą 37 (dla ekstrawersji obserwujemy spadek, a nie 

wzrost), natomiast tabela 29 ma błędny podpis (to dane dla dzieci starszych).  

Powyższe błędy nie są zasadnicze, choć np. brak dokładnych informacji o procedurze 

badania utrudniałby jego replikację. Moją wątpliwość budzi również fakt, że choć zapowiedziano 

zastosowanie analizy ESEM (s.79,80), co – jak rozumiałam – umożliwiłoby przetestowanie 

różnych modeli dotyczących struktury cech osobowości, to jednak rozdział 7 zawiera praktycznie  

same dane na temat testowania modelu pięcioczynnikowego w odniesieniu do wszystkich 

badanych grup. Liczyłam, że korzystając z ESEM, autorka będzie testować modele o innej liczbie 

czynników i, porównując wskaźniki dopasowania modeli, będzie decydować, które z rozwiązań 

jest najlepsze.    

Pomimo tych wad, nie można zapominać, że już samo  stworzenie przez autorkę  nowego, 

samoopisowego narzędzia do pomiaru osobowości jest niezwykle cennym dokonaniem. Zastanawiam 

się tylko, dlaczego autorka – przyjmując tzw. perspektywę dziecka – nie postarała się jednocześnie 

spróbować uwzględnić perspektyw rodzica i nauczyciela, którzy jak dotąd byli głównym źródłem 
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informacji na temat osobowości dzieci. Wydaje się, że dopiero pewna spójność wyników 

uzyskiwanych zarówno od badanej osoby, jak i od osób jej bliskich, może być dobrym wskaźnikiem 

trafności samoopisu. Sięgnięcie do kilku (w tym przypadku trzech) źródeł informacji, znacznie 

wzmocniłoby uzyskane rezultaty.  

Weryfikowane w pracy hipotezy trzecia i czwarta zainteresowały mnie najbardziej, gdyż były 

to hipotezy rozwojowe i – co bardzo cenne – testowane w ramach bardzo trudnych, czasochłonnych  

badań podłużnych. Trzykrotny pomiar co pół roku, wykonany pierwszy raz w grupie prawie 1000 

dzieci jest dużym wyzwaniem badawczym, ale zgadzam się z autorką, że to jedyna droga do 

pokazania, iż opisana struktura osobowości jest stała, co z kolei uzasadnia zadanie pytania o 

stabilność vs zmianę w osobowości w badanym okresie rozwojowym.  Autorka z powodzeniem 

zastosowała analizę latentnych krzywych rozwojowych (LGCM), a wcześniej: analizę równoważności 

pomiaru. Choć mam pewne uwagi co do staranności prezentacji samego badania oraz realizacji 

zapowiadanych analiz, ta część wyników pracy Pani Marty Rogozy jest w mojej ocenie bardzo 

ciekawa. Po pierwsze, autorka stwierdziła – przynajmniej na poziomie konfiguralnym (u dzieci 

starszych również na poziomie skalarnym) – równoważność pomiaru, a to pozwoliło jej badać 

zagadnienie stabilności. Po drugie, w grupie dzieci starszych, autorka stwierdziła np., że choć dla 

ekstrawersji model nie jest dobrze dopasowany do danych (tzn. współczynnik RMSEA przekracza 

dopuszczalne wartości, patrz Tabela 36), to jednak uzyskane wyniki należy interpretować. I tak, 

można twierdzić, że: 1) następuje spadek ekstrawersji w kolejnych pomiarach, 2) dzieci w pierwszym 

pomiarze różnią się między sobą w zakresie tej cechy, i: 3) różny jest również jej przebieg rozwoju. W 

mojej ocenie, fakt trudności z dopasowaniem modelu powinien zatrzymać dalszą interpretację, 

nawet ostrożną, niemniej jednak zgadzam się z twierdzeniem, że najbardziej interesujące badawczo 

jest pytanie o zmianę vs stabilność osobowości  w tym okresie rozwoju. Opisanie dynamiki zmiany; 

rozważanie, czy przebieg zmiany jest taki sam u różnych dzieci i:  czy to właśnie być może te różne 

przebiegi mogą mieć różne korelaty, miałoby ważne praktyczne implikacje. W związku z powyższym 

mam nadzieję, że uzyskane wyniki będą pobudzać autorkę do dalszych poszukiwań badawczych w 

tym obszarze. W odniesieniu do badań już wykonanych, proponowałabym przedstawienie opisu 

badanej grupy w tabeli, w której zawarte byłyby również informacje na temat „utraty” osób 

badanych. Choć modelowanie strukturalne jest odporne na braki danych i choć autorka podaje w 

dyskusji bardzo ogólnie powody, dla których atrycja danych była aż tak duża (np. w młodszej badanej 

grupie N1=600, N2=235, N3=191, czyli 68%), warto byłoby  przeprowadzić dodatkową analizę i np. 

pokazać, że grupa, która pozostała w badaniach, nie różniła się w pierwszym pomiarze od grupy, 

która już w kolejnych pomiarach nie brała udziału. 
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Podsumowując, na podstawie analizy części empirycznej pracy (wraz z załącznikami), z 

pełnym przekonaniem stwierdzam, że kompetencje Pani Marty Rogozy w obszarze badań 

empirycznych są wysokie.  

Ocena oryginalności rozwiązania problemu naukowego  

W trzeciej części mojej recenzji odniosę się do kwestii oryginalności; nowości, czyli twórczego 

wkładu, jaki wnosi praca Pani Marty Rogozy do psychologii. Zwrócę tu uwagę na dwa pozytywne 

elementy pracy oraz jeden jej niedostatek. Po pierwsze, wspomniane już nowe narzędzie badawcze – 

OPCO – stanowi bardzo ważny efekt badań autorki. Nie mając narzędzi, nie potrafimy badać i nie 

możemy weryfikować hipotez, które wyprowadzamy z teorii. Bez wątpienia, konstruując OPCO, 

autorka pracy staje się ważnym uczestnikiem naukowej dyskusji wokół takich zasadniczych 

zagadnień, jak pytanie o strukturę osobowości w okresie dzieciństwa. Po drugie, za oryginalne i 

twórcze należy uznać przyjęcie perspektywy rozwojowej w badaniu osobowości dzieci. Autorka pracy 

przeprowadziła badanie podłużne i odniosła się do problematyki stabilności i zmiany w rozwoju 

osobowości dzieci. Przyjęcie perspektywy rozwojowej nie oznacza zatem jedynie badania dzieci, ale 

właśnie badanie interesującego zjawiska w kontekście jego uwarunkowań i konsekwencji, pokazując 

jego zmianę lub stabilność na poziomie indywidualnym i grupowym. Takie właśnie wyzwanie 

badawcze inspirowało pracę Pani Marty Rogozy i z pewnością należy podkreślić, że jest to wyzwanie 

bardzo rzadko podejmowane przez psychologów badających zagadnienie osobowości. Bez wątpienia 

badania nad rozwojem osobowości dzieci nie są tak częste, jak badania nad ich rozwojem 

poznawczym. Tym bardziej należy docenić znaczenie pracy Pani Marty Rogozy w ten właśnie obszar 

naukowy. W mojej ocenie, praca jest dziełem oryginalnym i wpisuje się – w zupełnie nowy sposób – 

w bogatą tradycję prac polskich psychologów klinicznych, którzy interesowali się zagadnieniem zmian 

w osobowości. Mam tu na myśli klasyczne prace profesor Marii Chłopkiewicz (1987) czy profesor 

Ireny Obuchowskiej (1983), które mogłyby zainspirować autorkę do pogłębionej analizy zmian i 

stabilności w rozwoju osobowości w okresie preadolescencji. W tym kontekście jeszcze raz podkreślę 

kwestię związków temperamentu i osobowości  oraz jej znaczenie dla zrozumienia natury 

osobowości dzieci (por. Caspi i Roberts, 2001; Rothbart, 2007). Powyższa uwaga powiązana jest także 

z moją ostatnią oceną. Z pewnym niedosytem czytałam bowiem ostatnią część pracy, czyli dyskusję, 

która liczy tylko 15 stron. Jest ona wprawdzie poprawna, a autorka dostrzega ograniczenia swojej 

pracy i wskazuje kierunki przyszłych badań, ale bardziej niż dyskusją, a zatem: szeroką syntezą, 

podejmującą próbę koncepcyjnej metaanalizy, czy faktycznego odwołania się do alternatywnych 

modeli osobowości, wyników badań międzykulturowych itp., jest raczej zbiorczym opisem 

dotychczasowej całości, jej krótkim podsumowaniem.  Z pewnością, przed publikacją wyników 



7 
 

zaprezentowanych w pracy Pani Marty Rogozy, warto rozważyć tego rodzaju szersze i wnikliwsze ich 

ujęcie.   

Zakończenie  

Celem mojej recenzji było rozważanie, czy rozprawa Pani Marty Rogozy spełnia kryteria 

stawiane rozprawom doktorskim w dziedzinie psychologii. Przedstawiając zalety pracy, starałam się – 

również z perspektywy psychologa rozwojowego – podpowiedzieć, w jakich momentach pracy 

dostrzegłam pewnie braki lub niedociągnięcia. Nie przesłaniają one jednak mojej ogólnej pozytywnej 

oceny pracy Pani Marty Rogozy.     

W konkluzji stwierdzam, że rozprawa doktorska Pani Marty Rogozy spełnia wymogi 

postawione wobec prac doktorskich w artykule 13 Ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - 

Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach 

i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 84, poz. 455). W 

związku z powyższym, wnoszę o jej przyjęcie przez Radę Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej 

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz dopuszczenie do publicznej obrony. 

 

 

 

 


