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Przedstawiona mi do oceny rozprawa doktorska mgr Karola 

Laskowskiego, pod tytułem jak wyżej, jest opracowaniem liczącym 284 strony, 

z 236 pozycjami  piśmiennictwa, w tym 14 stron internetowych, 114 rycin i 42 

tabel oraz 7 załączników Aneksu. Ponadto zamieszczone są spisy tabel, rycin i 

pozycji piśmiennictwa oraz streszczenia pracy w języku polskim i angielskim. 

Choroby nowotworowe stanowią jeden z głównych problemów 

zdrowotnych na świecie, a szczególnie w krajach wysokorozwiniętych. 

Wydłużanie się średniego okresu życia, przetworzona przemysłowo żywność, 

używki i palenie tytoniu, zanieczyszczenie środowiska i wynikający z wysokich 

dochodów styl życia to główne przyczyny zwiększającej się zapadalności na 

choroby nowotworowe. Postęp w naukach medycznych oczywiście przyniósł 

poprawę przeżywalności w chorobach nowotworowych wynikający z nowych 

technik leczniczych i diagnostycznych, ale w przypadku niektórych 

nowotworów dalsze zwiększanie nakładów finansowych na leczenie nie 

przynosi już dużych korzyści dla pacjentów. Za to profilaktyka pierwotna jest 

obszarem na którym działania prozdrowotne i edukacyjne ukierunkowane na 

zmianę stylu życia jednostek i populacji mogą przynosić efekty w postaci 

mniejszej zapadalności na większość nowotworów. Działania te należy 

podejmować wśród coraz młodszych osób, dlatego badania Autora nad wiedzą o 

chorobach nowotworowych wśród młodzieży gimnazjalnej w Polsce są 

potrzebne i uważam, że podjęty przez kandydata do stopnia doktora nauk temat 

rozprawy jest ważny i bardzo aktualny.  
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Całość rozprawy podzielona jest na część wstępną, założenia i cel badań, 

materiał i metodologię badań oraz wyniki wraz z ich dyskusją, jak również 

wnioski i piśmiennictwo oraz streszczenia i aneks. Rozdziały pracy poprzedzone 

są spisem treści i wykazem skrótów ponadto zamieszczono spisy tabel, rycin i 

załączników aneksu. Taki układ pracy jest logiczny i typowy dla rozpraw 

doktorskich.  

Część wstępną swojej pracy mgr Karol Laskowski rozpoczął od 

zwięzłego przedstawienia sytuacji epidemiologicznej chorób nowotworowych w 

Polsce i na świecie. Następnie zaprezentowane zostały bardzo szczegółowo 

metody profilaktyki najczęstszych nowotworów, by w następnym podrozdziale 

omówić przyczyny i objawy tych nowotworów, kolejność tych podrozdziałów 

mogłaby być odwrotna. Najbardziej jednak w tematykę swoich badań Autor 

wprowadza czytelnika w podrozdziale dotyczącym wpływu stylu życia na 

podejmowane zachowania zdrowotne i ich skutki w postaci unikania czynników 

ryzyka nowotworów. W opinii recenzenta ten rozdział rozprawy, a szczególnie 

jego ostatnia część, bardzo dobrze wprowadza czytelnika w problematykę 

podjętych badań. 

Celem pracy podjętej przez Autora była ocena podstawowej wiedzy 

młodzieży gimnazjalnej na temat nowotworów i preferencji przez nich 

zachowań zdrowotnych oraz wpływu pogadanki o tematyce profilaktyki 

przeciwnowotworowej na wzrost poziomu ich wiedzy. Dla osiągnięcia 

głównego celu badawczego Autor sformułował 6 hipotez badawczych. Cel 

pracy jest prawidłowo opracowany, a wyznaczone hipotezy badawcze 

umożliwiają poznanie stylu życia i wiedzy o nowotworach wśród młodzieży 

gimnazjalnej w Białej Podlaskiej. 

Badaniem objęto 150 uczniów Publicznego Gimnazjum im. Władysława 

Stanisława Reymonta, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznego 

Gimnazjum nr 3 im. Emilii Plater oraz Zespołu Szkół Integracyjnych, Publiczne 

Gimnazjum nr 4, wszystkie te placówki mieściły się w Białej Podlaskiej. Autor 

otrzymał zgodę Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 

na przeprowadzenie swoich badań. Badanie będące epidemiologicznym 

badaniem przekrojowym, przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego. 

Narzędziami badawczymi były: autorska ankieta w wersji dla dziewcząt i 

chłopców oraz narzędzia standaryzowane - Standaryzowana  Skala 

Umiejscowienia Kontroli Zdrowia dla Dzieci, Standaryzowana Skala Troski i 

Zdrowia oraz Standaryzowana Lista Wartości Osobistych. Wyżej wymienione 

narzędzia zastosowano dwukrotnie - przed i po przeprowadzeniu 45-

minutowych pogadanek i pokazów z zakresu wiedzy o czynnikach ryzyka 

nowotworów, a następnie porównano poziom wiedzy sprzed i po prezentacji. Do 

opracowania wyników użyto metod statystyki opisowej oraz testu χ² do 
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wykazania różnic w poziomie wiedzy w zależności od czynników 

demograficzno-społecznych i przed i po szkoleniu. Zastosowane do wykonania 

swoich badań narzędzia standaryzowane i własnej konstrukcji, sposób ich 

przeprowadzenia oraz użyte metody analizy danych świadczą o rzetelnym 

podejściu Autora do swojej pracy, jego dobrym przygotowaniu do prowadzenia 

badań naukowych i w ocenie recenzenta zapewniają dokładne zbadanie 

problemu, który sobie założył. 

Wyniki zostały przedstawione w postaci starannego opracowania z 

wykorzystaniem tabel i rycin wraz z ich szczegółowym omówieniem. Zwraca 

uwagę analiza statystyczna wyników świadcząca o wysokim poziomie warsztatu 

naukowego Autora. Rozdział ten rozpoczyna się od prezentacji charakterystyki 

społeczno-demograficznej badanej grupy, a następnie zamieszczone są wyniki 

otrzymane z analiz danych uzyskanych za pomocą kwestionariusza własnej 

konstrukcji. W kolejnych podrozdziałach Autor analizuje odpowiedzi udzielone 

przez grupę respondentów na pytania zawarte w kwestionariuszach 

standaryzowanych użytych w badaniach. Rozdział ten zakończony jest 

wynikami analiz odpowiedzi udzielonych osobno przez dziewczęta i chłopców 

przed i po pogadance edukacyjnej na temat chorób nowotworowych.  

Mgr Karol Laskowski wykazał w swoich badaniach iż młodzież posiada 

wiedzę o chorobach nowotworowych w szerokim aspekcie od epidemiologii 

tych chorób, poprzez znajomość objawów i czynników ryzyka, do ewentualnych 

skutków zdrowotnych rozpoznania choroby nowotworowej. Wiedza ta wymaga 

usystematyzowania i rozszerzenia poprzez działania edukacyjne dlatego właśnie 

Autor zbadał wpływ pogadanki edukacyjnej przeprowadzonej wśród uczniów na 

poziom wiedzy o najczęstszych nowotworach. Badania mgr Karola 

Laskowskiego potwierdziły, że taka pogadanka ma duży wpływ na znajomość 

objawów i zagrożeń zdrowia ze strony chorób nowotworowych ponieważ 

odsetki chłopców i dziewcząt które nie miały zdania lub wiedzy o 

poszczególnych zagadnieniach przed jej przeprowadzeniem istotnie zmalały po 

przeprowadzeniu szkolenia.  

W interesującej, bardzo wnikliwej i obszernej (25 stron) Dyskusji Autor 

przedstawił wyniki badań własnych i porównał je z badaniami innych autorów. 

Szerokie omówienie wyników badań własnych dotyczących wiedzy młodych 

ludzi o zagadnieniach zdrowia powiązanych z chorobami nowotworowymi 

pozwala Recenzentowi pozytywnie ocenić dojrzałość naukową mgr Karola 

Laskowskiego.  

Wnioski w liczbie 6 pogrupowane są tematycznie według 6 hipotez 

badawczych założonych na wstępie badań i są ich potwierdzeniami. W opinii 

recenzenta bardzo ważne i cenne są wnioski 4. i 5. potwierdzające pozytywny 
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wpływ pogadanek edukacyjnych na poziom wiedzy o chorobach 

nowotworowych wśród dziewcząt i chłopców.   

Dobrze dobrane piśmiennictwo obejmuje 222 pozycje, 14 stron 

internetowych i prezentuje większość prac dotyczących zagadnienia wiedzy o 

chorobach nowotworowych, jakie ukazały się w naszym kraju w ostatnich latach 

i wiele pozycji zagranicznych. Zwraca uwagę aktualność piśmiennictwa – 

bardzo niewiele pozycji pochodzi sprzed 2010 roku. Wybór piśmiennictwa i 

determinacja Autora, by jak najpełniej przedstawić czytelnikowi badane przez 

siebie zagadnienie, zasługują na uznanie.  

Po zapoznaniu się z treścią rozprawy z obowiązku recenzenta pojawiają 

się uwagi i pytania do Autora, na które mam nadzieję udzieli odpowiedzi: 

Autor wykonał i zaprezentował w pracy analizy odpowiedzi udzielonych 

przez respondentów z podziałem na płeć badanych oraz miejsce zamieszkania 

czyli miasto/wieś. Grupa badana obejmowała uczniów od 13. do 18. roku życia, 

a praktycznie do 16. roku życia, bo była tylko jedna osoba w wieku 18 lat i 

żadnej w wieku 17 lat. Na ten okres życia przypadają burzliwe zmiany w ich 

organizmach związane z dojrzewaniem. Wiadomo, iż wiedza młodzieży o 

otaczającym ich świecie, w tym zdrowiu, zmienia się bardzo dynamicznie w 

tym przedziale wieku i osoby 13-letnie to zupełnie inna młodzież niż w wieku 

16 lat. Czy nie należało wykonać również analiz pod kątem wieku 

respondentów, by zaobserwować ewentualne różnice w wiedzy o chorobach 

nowotworowych? Ponadto zastanawiam się nad celem jaki przyświecał 

Autorowi gdy włączał Standaryzowaną Listę Wartości Osobistych wg 

Juczyńskiego do swoich badań. W opinii recenzenta tematyka zagadnień 

badanych tym narzędziem odbiega od wiodącego tematu ankiety własnej 

konstrukcji i pozostałych narzędzi standaryzowanych, można było bez 

uszczerbku dla wartości pracy z tego narzędzia zrezygnować, mam nadzieję że 

Autor wyjaśni podczas dyskusji nad rozprawą czym się kierował.   

Powyższe uwagi oczywiście nie zmieniają poglądu recenzenta na całość 

wykonanej przez mgr Karola Laskowskiego pracy. Jest to kompleksowe, dobrze 

zaplanowane i starannie wykonane badanie przekrojowe wybranej populacji 

dotyczące aktualnego problemu wiedzy młodzieży o chorobach 

nowotworowych i zachowaniach mogących zwiększać ryzyko wystąpienia tych 

chorób. Na uznanie zasługuje fakt, że Autor podjął się trudnego zadania dotarcia 

do osób w młodym wieku, opracowania pogadanki edukacyjnej adresowanej do 

tej grupy wiekowej i zbadania jej wpływu na poziom tej wiedzy. Autor słusznie 

zauważa w podsumowaniu swoich badań, iż edukacja w zakresie profilaktyki 

chorób onkologicznych prowadzona od najmłodszych lat, z jednej strony zwraca 

uwagę młodzieży na problem chorób nowotworowych, który jest dla młodych 

ludzi mało znaczącym, a pokazując czynniki ryzyka i właściwe zachowania 
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zdrowotne, które można podejmować już w ich wieku, może być elementem 

systemowego podejścia do rozwiązywania problemów onkologicznych.  

Mgr Karol Laskowski nie ustrzegł się błędów redakcyjnych z których 

najważniejsze to niesystematyczna numeracja tabel i rycin, inna liczba rycin i 

tabel w tekście pracy i spisach, zbyt długie zdania (str. 65 zdanie liczy 88 

wyrazów i zajmuje 10 linii), ponadto liczne błędy literowe i interpunkcyjne nie 

umniejszające wartości merytorycznej rozprawy, ale utrudniające jej lekturę. 

Autor powinien je skorygować w dalszych swoich opracowaniach. 

W moim przekonaniu mgr Karol Laskowski osiągnął zamierzony cel 

pracy, dokonując prawidłowego wyboru metod badawczych, zastosował 

właściwe narzędzia badawcze, w tym autorską ankietę, i prawidłowo je 

przeprowadził, a uzyskane przez niego rezultaty są cenne zarówno z punktu 

widzenia poznawczego, naukowego jak i aplikacyjnego do wykorzystania przez 

innych badaczy i osoby mające wpływ na edukację zdrowotną młodzieży w 

naszym kraju. Biorąc zaś pod uwagę dobry poziom naukowy rozprawy, dojrzałą 

dyskusję, profesjonalizm analiz statystycznych i ich interpretacji, uważam, że 

jest to wartościowa rozprawa. 

Z uwagi na powyższe, uważam, że przedstawiona rozprawa, pod tytułem 

jak na wstępie, spełnia wszelkie wymagania stawiane rozprawom doktorskim w 

świetle Ustawy o Stopniach i Tytułach RP i na tej podstawie składam do Rady 

Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wniosek 

o dopuszczenie mgr Karola Laskowskiego do dalszych etapów przewodu 

doktorskiego. 

 

 

 

Lublin, dnia 17.06.2019 


