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RECENZJA

rozprawy doktorskiej mgr in2. Moniki Kaczmarcryk

pt.: ,,Determinanty zachowafi iywieniowych konsumentdw produktdw legionalnych

Dolnego Slqska"

Praca zostata wykonana w Katedrze Inzynierii Bioprocesowej, Wydzialu Inzynieryjno-

Ekonomicznego, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu, pod kierunkiem promotora -
dr hab. inz. Malgoruaty Krzywonos, prof. lJE.

Oceng pracy doktorskiej wykonalam na zlecenie dr hab. inl. Andrzeja Okruszka, prof. UE,

Dziekana Wydziatu In2ynieryjno-Ekonomicznego, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu,

(pismo zdrua27 map20l9 r., sygn. IE-8W.4000.3.2017).

Ocena wyboru iznaczenia podjgtej tematyki badawczej

Jednlnn z ostatnich element6w ulegaj4cych zmianie w ci4gle postgpuj4cych procesach

globalizacyjnych s4 rwyczaje Zywieniowe narod6w. Globalizacja rynku 4rurno5ci i swobodna

migracja ludnoSci powoduj4, 2e wystgpuje conz wigksze ujednolicenie zachowari i postaw

konsument6w w skali Swiatowej. Jednocze$nie, w odpowiedzi na narrucane wzorce i standardy

uniwersalnej konsumpcji i stylu ficia, wSr6d narod6w wzrasta tend.encja do eksponowania

wlasnego dziedzictwa kulturowego i kulinarnego, kt6rego istotnym elementem sq zwyczale

zywieniowe. Materialnym odzwieciedleniem zvryczaj6w Zywieniowych jest 4rwnoS6 regionalna.

Przy czym nie s4 to jedynie okreslone lokaln4 tradycjq i innymi uwarunkowaniami surowce,

produkry spozywcze oraz przyrzqdzane z nich potrawy, ale takae bogaty w r6zne tresci

i powi4zania element historii, kultury i obyczaj6w danego narodu, grupy etnicznej czy spolecznoSci

lokalnej.

Regionalne produkty spo2ywcze stanowi4 bardzo wain4 grupg produkt6w rolnych

i zyumoSciowych w krajach Unii Europejskiej. Wytwarzanie, ochrona oraz promocja 2ywnoSci

regionalnej i tradycyjnej maj4 coraz wigksze znaczenie r6wnieZ i w Polsce. W ramachrcalizacji

krajowej polityki jako$ci, produkty rolno-spozywcze pochodzqce z konkretnych region6w

i charakterynaj4ce sig tradycyjn4 metod4 produkcji mogq by1 wyrlanione wpisaniem na Listg



Produkt6w Tradycyjnych. Aktualnie znajduje sig na niq tqcz;ne ok. 1900 produkt6w (w tym takie

gotowych dari i potraw), z czego 52 produkty umieszczone na Li$cie pochodz4 z Dolnego SQska.

Ochrona i promocja Zywno$ci regionalnej wymagajq wigkszej edukacji spoleczefstwa

w tym zakresie, jak r6wnie2 wieloaspektowych badari tej ZywnoSci. Obejmuj4 one: historiografig

2ywienia (historig kuchni i zywienia), kulturowe i regionalne uwarunkowania wyboru tego typu

ZywnoSci, charakterystykg konsument6w deklaruj4cych jej zakvp, oceng wiedzy na jej temat

w spoleczeristwie, analizE kanal6w dystrybucji lsprzeduity tej 2ywnoSci orv oceng metod

i sposob6w jej promocji.

Opr6cz analiz historycznych i etnografrcznych, niezbgdne s4 r6znego typu badania ankietowe,

badania zwiqzane z szeroko rozumian4 ocen4 jakoSci ZyrmoSci regionalnej (w tym postrzegania jej

jakoSci przez konsument6w), badania jej skladu chemicznego, bezpieczeristwa zdrowotnego,

wartoSci od?ywczej, cech sensoryczny choraz weryfikacja j ej autentycznoSci.

Jak wynika z danych literaturowych, na razie niewiele badari ankietowych dotyczy analizy

zachowuh konsument6w ZyvrnoSci regionalnej w aspekcie jej postrzegania jako waznego elementu

w projektowaniu diet prozdrowotnych. Ponadto, w analizie zachowari tabywczych i preferencji

konsument6w ZywnoSci regionalnej dotychczas nie wykorzystywano wieloaspektowego modelu

Fishbeina, kt6ry kompleksowo wyj a5nia postawy konsumenckie.

Wla$nie naprzeciw takim potrzebom wychodzi recenzowan a praca doktorska.

Og6lna charakterystyka pracy

PuedNo(ona do recen zji rozprawa doktorska stanowi do36 rwiEzie opracowanie obejmuj4ce

N4cznie 170 strony wydruku komputerowego, w tym 50 tabel, 18 rysunk6w oraz,,suplement"

(w formie wzoru ankiety wykorzystywanej w badaniach empirycznych niniejszej pracy

dysertacyjnej). W strukhrze pracy umieszczono: ,,Spis tre5ci", ,,streszczenie" (w jgzyku polskim

i angielskim), ,,Wstgp", ,,CzE36literaturow4", ,,Cel i zakres pracy, hipotezy badawcze'', ,,Material

i metody", ,,Wyniki i ich om6wienie", ,,Dyskusjg wynik6w", ,,Wnioski", ,oSpis literatury'', ,,Spis

rysunk6w", ,,Spis tabel" oraz ,,Suplemsnt". Uklad pracy jest logiczny i charakterystyczny dla

rozpraw dysertacyj nych.

Autorka umieScitra w pracy tEcznie aL 651pozycji piSmiennictwa (w tym 28 pozycji stanowi4

fu6dla internetowe). Dob6r piSmiennictwa jest wtaSciwy i zvnqzany bezpo$rednio z tematyk4

recenzowanej rozprawy doktorskiej. Zdecydowanie dominuj4 publikacje z ostatnich 10 lat

(ok. 82%). JednoczeSnie, ok. 42Yo c5ttowanej literatury stanowi4 prace najnowsze, z ostatnich 3 lat.

Natomiast piSmiennictwo obcojgzyczne (gl6wnie w jgzyku angielskim i niemieckim) liczy lqcznre

226 pozyqi, co stanowi31% wszystkich pozycji pi5miennictwa cltowanych w pracy.



Cel i zakres pracy wynika ze wstgpu oraz Wzegl4du piSmiennicfwa zwqzanych z jej

tematyk4. Jest on dobrze uzasadniony. Realizowano go poprzez przeprowadzenie kilku sp6jnych

ze sob4 etap6w badah. Zak*es pracy obejmowal:

- analizE i oceng wybranych aspekt6w wiedzy, zachowah i postaw konsument6w produkt6w

regionalnych Dolnego Sl4ska;

'analizE i oceng preferencji konsument6w wobec poszczeg6lnych cech produkt6w regionalnych;

- por6wnanie zachowaf 62nych grup konsument6w (w zalehnoSci od wieku, plci, wykonywanego

zajgcia, miej sca zamieszkania) wobec produkt6w regionalnych;

- utworzenie modelu opisuj4cego wplyw determinant6w Zpmo3ciolvych na zachowania

ankietowanych konsument6w.

Autorka pracy dysertacyjnej sformulowala 11 hipotez badawczyeh, w weryfikacji kt6rych

pomocne byly zadane przezNi4 nastgpuj4ce pytania:

- czy produkty regionalne s4 artykulami spoZywczyni znanymi konsumentom, kupowanymi przez

nich, atakZe kt6re grupy konsument6w lepiej znE4i oceniaj4produkty regionaine;

- jaki wplyw maj4 produkty regionalne na strategig promowaniatzw. zdrowego stylu 2ycia i czy s4

brane pod uwagg przy opracowywaniu prozdrowotnej diety przez konsument6w;

- czy konsumenci mdq SwiadomoSl, 2e produkty regionalne nalehq do kategorii zywnoSci

nEwyhszejjakoSci;

- czy konsumenci stosuj4 diety i czy s4 one zltqzarre ze spoZyciem produkt6w regionalnych;

- jaki jest wptyw czlonk6w rodzin konsument6w na spo2ywane posilki;

- jaka jest znajomoSd dolnoSl4skich produkt6w regionalnych wSr6d poddanych badaniom

ankietowym konsument6w i czy znasq oni inne polskie oruzzagraniczne produkty regionalne.

Realizuj4c czg$C empirycznq pracy Doktorantka najpierw opracowala (umieszczony

w ,,Suplemencie") kwestionariusz badania ankietowego z 45 pytaniami, zar6wno otwartymi, jak

i zamknigtymi, jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru. Zawiercl on takie pytania

w piEciostopniowej skali, za pomocq kt6rej mohna bylo zbadat natEaenie badanej cechy

u respondenta. WlaSciwe badania ankietowe zostaly przeprowadzone po uprzednim

przeprowadzeniu badafi pilotazowych, maj4cych na celu przede wszystkim sprawdzenie

przydatnoSci opracowanej ankiety oraz zweryfikowanie poprawnofci stosowanej metody

badawczej. Badania ankietowe zrealizowano w okresie od paLdziemika 2017 r. do marca 2018 r.,

technik4 CAWI (Computer Assisted Web Interviews) oraz rozprowadzalqc papierowe arkusze na

terenie Dolnego Sl4ska. Na podstawie charakterystyki demograficznej badanej populacji

(mieszkanc6w Dolnego Sl4ska), okreSlono liczebno36 pr6by do planowanych badan ankietowych,

kt6ra wyniosla 384 osoby. Uwzglgdniono r6wnie2 wlaSciwe proporcje w liczebno5ci kobiet



i mqLczyzn poddanych ankiecie (odpowiednio: 52.9% i 47.t%), wynikaj4ce z povty1szej

charakterystyki demograficznq. Wyniki zebrane od respondent6w zostaty poddane szczeg6lowej

analizie statystycznej, niezbgdnej do ich interpretacji i dyskusji. W analizie danych wykorzystano

m.in' test zgodno$ci Chi', skalg V-Cramera, testy U-Manna-Whitneya i Kruskala-Wallisa,

obliczono wsp6lczynnik korelacji liniowej Pearsona, Sredni4 arytmetyczn4 i mediang, wsp6lczynnik

korelacji wielorakiej, wsp6lczynnik rzetelnoSci o-Cronbacha. W badaniu postaw ankietowanych

konsument6w wobec zywnoSci regionalnej wykorzystano wieloaspektowy model Fishbeina

umoZliwiaj qcy analizg wielu zmiennych wplywaj4cych na te postawy.

Analiza statystyczna wynik6w badari ankietowych zostala zrealizawana przy uhyciv
programu PQStat (wersja 1.6.4) oraz programu MS OFFICE (Excel 2007).

Wszystkie tabele i rysunki przedstawiaj4ce uzyskane wyniki badafi s4 wykonane starannie.

Niew4tpliwie zaplanowanie sposobu jak najlepszej prezentacji sporej liczby danych wymagalo

duzego nakladu pracy. Recenzowana rozprawa doktorska jest napisana w spos6b zroztxnialy

i w wigkszoSci poprawny pod wzglgdem stylistyczrrym.

Szczeg6lowa ocena pracy

Umieszczone na pocz4tku rozprawy doktorskiej ,,streszczenie" w jgzyku polskim (str. 5)

oraz ,,Summary" w jgzyku angielskim (str. 6) syntetycznie prezentuj4 cel i treSi pracy oraz gl6wne

wnioski. We ,,Wstgpie" (str. 7-15) mgr inz. Monika Kaczmarczyk przedstawila uzasadnienie

podjgtego tematu badah, r6wnie2 w aspekcie zainteresowania konsument6w tzw. zdrowym stylem

Zycia i dostgpnoSci literatury przedmiotu w tym zakresie (zar6wno polskiej, jak i obcoj gzycznej).

Przeanalizowala publikacje naukowe i opracowania/publikacje popularno-naukowe wydane w 2017

roku, dotyczqce r62nych diet i zasadtrw. zdrowego odzywiania. Rezultaty tq analizy (opis pozycji

literaturowych z przyporz4dkowanymi kategoriami i rcdzajami diet, kt6rych dotyczq) przedstawila

w bardzo obszemej Tabeli l, zarrieszczonej na 4 stronach ,,Wstgpu". Na podstawie przegl4du

powyzszej literatury stwierdzila, 2e brakuje w nim pozycji poruszajqcych tematykg regionalnych

i tradycyjnych produkt6w spozywczych,w tym opisu dietbazulqcych na tego typu produktach.

Przegl4d piSmiennictwa naukowego dokonany przez Autorkg w ,oCzgSci literaturowej"

(str. 16-43) podkreSlil istotne znaczenie podjgtej przez Ni4 problematyki badawczej. Doktorantka

om6wila genezQ ponownego zainteresowania spoZylvczymi produktami regionalnymi

i tradycyjnymi po II wojnie Swiatowej, ich definicje, rolg w promowaniu poszczeg6lnych paristw

i region6w w aspekcie turystyki kulinamej, ich pozycjg wSr6d innych artykul6w ZyvmoSciowych,

sposoby ochrony prawnej tej kategorii produkt6w w UE. Przedstawila postawy, oczekiwania

i powody konsumpcji tych produkt6w przezwsp6lczesnych konsument6w w erze globalizacji.



Doktorantka om6wila r6wnie2 programy rz4dowe i organizacj i pozaruqdowych wspieraj4ce

tnxr. zdrowy styl 2ycia jako motywacjg do ksztahowania zachowah konsumenckich. W oparciu
o literaturg przedmiotu przedstawila najwuhrttejsze makrotrendy w odniesieniu do zachowait

konsument6w, w tym tzw. prozdrowotne trendy konsumenckie w odniesieniu do produkt6w

regionalnych' Om6wita pierwotn4 i kolejne wersje Piramidy Zdrowego Zywieniafiako nowy trend
zbilansowanej diety), sugeruj4c opracowanie tego typu piramidy w oparciu o dolno3l4skie produkty

regionalne. Doktorantka uzasadnia taki pomysl stwierdzeniem, ze (cytujg) ,,...jest wSr6d nich duzo

artykul6w charakteryzuj4cych sig duz4 zdrowotno5ci4...". Bardzo proszg Autorkg o odpowiedLna
czym polega ta ,,zdrowotnoS6", jak jq rozumiei w tym kontek$cie? Czy znane s4 Doktorantce

badarda dotyczqce wartoSci odZywczej dolno5l4skich produkt6w regionalnych i tradycyjnych? Czy
przeprowadzano badania tej kategorii produkl6w spoZywczych z Dolnego Shska rwiryane z ich
udokumentowanym klinicznie wptywem na poprawg stanu zdrowia konsument6w? Zdaniem
recenzentki, tylko potwierdzone odpowiednimi badaniami wlaSciwo$ci prozdrowotne ZyumoSci

regionalnej uprawniaj4 do powy2szego stwierdzenia. W innym przypadkumozna jedynie ostroznie

stwierdzii, Ze produkty te mog4 by6 potencjalnie prozdrowotne.

Ponadto, jeszcze komentuj4c tresi podrozdzialow ,,Czg1ci literaturowej" lx7rra2affr,

2e znacznie lepiej bytroby, gdyby Doktorantka w podrozdziale 1.1.3 zatytttlowanym ,,DolnoSl4skie
produkty regionalne jako idea zachowani a tradycji na Dolnym Sl4sku" przedstawil a 6wtne1 kr6tk4
charakterystykg (moZe w postaci tabelarycznej, podobnie jak zestawienie piSmiennictwa na temat

diet w Tabeli 1) wszystkich dolnoSl4skich produkt6w regionalnych i tradycyjnych, z podzialem na

ich poszczeg6lne kategorie" Trochg szkoda r6wnie2, Le w ,,CzgSci literaturowej" pracy Autorka
jednak znacznie bardziej skoncentrowala sig na tematyce zvmryanej z dietami i zasadami

tzw. zdrowego odZywianianiZna tematyce zwiryanej bezpo$rednio z charakterystyk4 dolnoSl4skich

produkt6w regionalnych i tradycyjnych orazzich szeroko rozumian4 jako5ci4. Wzmianki o nich na

stronach 4l-42, w kontek$cie propozycji opracowania tzw.,,piramidy dolno5lqskiej" to stanowczo

za malo. Szczeg6lni e zwaffiszy natemat recenzowanej pracy dokrorskiej.

Zwncarn r6wnie2 uwagg na dwa najistotniejsze blgdy edytorskie w tej czgsci pracy:

- na stronie 25 (wiersz 13 od dolu), zamiast,,wagi produktu" powinno byd napisane ,,masy
produktu",

- na stronie 42 (wiersz I od dolu) zamiast ,,mineral6w" lepiej byloby napisai ,,zwiryk1w
mineralnych".

Cel i zakres pracy oraz hipotezy badawcze (str. 44-47) s4 sformulowane poprawnie.

Material i metodyka badah, w tym spos6b statystycznego opracowania wynik6w (str. 48-57)

opisane sq raczel dokladnie, dob6r metodyki badan r6wnie2 nie budzi zastrzeieft. Jednak



prosilabym Doktorantkg o bardziq szczeg6low4 informacjg na temat respondent6w badan

wstgpnych/pilotazowych (pr6by testowej ankiety, n:15) oraz wynik6w tych badah.

Uzyskane wyniki wla$ciwych badan ankietowych (n:384) zostaty poddane przez AutorkE

szczeg6lowej analizie statystycznej (w tym, co nale?y pozltywnie wyfiiml - z wykorzystaniem

modelu Fishbeina), odpowiednio zilustrowane tabelami i rysunkami, a nastgpnie om6wione

(str. 58-101). Doktorantka przeprowadzila dyskusjg uzyskanych rezultat6w badari (str. 102-ll7)
komentuj4c je w oparciu o cytowan4 literaturg 2r6dlowqi konfrontuj qc z danymi uzyskanyrni przez

inne zespoly badawcze, tak krajowe jak i zagarnczne. Mam kolejne pytanie do Autorki, dlaczego

do ankiety zostalo wybranych losowo 2I produktdw regionalnyeh i tradycyjnych? Co

zadecydowalo o wla$nie te.j liczebnoSci losowanych produkt6w? Uwazam tak2e, Le o tym fakcie

powinna byd wzmianka w czgsci metodycznej pracy, a nie jedynie w przypisie na str. 78. Ponadto,

na stronie 75 (wiersze 1 i 2 od dolu), zamiast ,,produkty alkoholowe" powinno by6 napisane

,,napoje alkoholowe", a zamiast ,,zagtanicznych potraw" powinno by6 napisane ,,zagtaticznych
produkt6w". Wina, szampan i piwa nie s4 potrawami - choi mog4 oczywiScie by6 skladnikiem

potraw lub dodatkiem do nich. W rozdziale,,Dyskusja wynik6w", na stronie 108 (wiersze 4-6 od

g6ry) pozycje literaturowe dotyczqce ,,zb6z" powinny by6 pol4czone z tymi dotycz4cymi

,,kukurydzy'0, I<Jt6ra tez jest zbohem. Zdaniem recenzentki, na stronie ll4, w podrozdziale 5.4

,,Dyskusji wynik6w", zatlrtulowanym: ,,Rola tradycji w ksztaltowaniu nastawienia do produkt6w

regionalnych", warto bylo zacytowad jeszcze jednq pozycjg piSmiennictwa (z 2013 roku), Sci$le

zwiryanqzliteruturq przedmiotu pracg doktorsk4 dr iaz,. Jadwigi A. Spiel, pt; ,,Charakterystykn

iwieniowa oraz akceptowalnoit i znajonoit produktfw/ potraw tradycyjnych Warmii i Mezur"

(UWM w Olsztynie, Wydzial Nauki o ZywnoSci, Katedra ZywieniaCzlowieka).

Mgr inZ.. Monika Kaczmarczyk, ztealizowata zalohony cel badaft i zweryfikowala

postawione w pracy hipotezy badawcze. ,,Wnioski" (str. 11S-119) sQ uzasadnione

i udokumentowane wynikami, Natomiast, zdaniem recenzentki, moglyby byd lepiej sformulowane.

Niekt6re zruchzawienjqpowtarzaj4ce sig tresci (np. wnioski 3, 5 i 7 ).

Spis literatury (str. 120-155) jest przygotowany w wigkszoSci starannie, jakkolwiek

wystgpuj4 niekompletne dane dotycz1ce niekt6rych pozycji pi3miennictwa (np. brak informacji

o siedzibie wydawnictwa, w przypadku pozycj i ksi4zkowych).

Wniosek kor{corvy

Stwierdzam, 2e przedstawiona do rccen4i rozprawa doktorska mgr inL. Moniki
Kaczmarcryk, pt.: ,,Determinanty zachowafi Wieniowych konsument6w produktdw regionalnych

Dolnego Slqska" ma wartoSi naukow4. Dotyczy istotnej i aktualnej tematyki badawczej, wnosi



nowe informacje i spostrzeZenia na temat Zywno$ci regionalnej i tradycyjn e1 oraz jej konsument6w,

a przedstawione przeze mnie uwagi krytyczne nie umniejszaj4 jej wartoSci poznawczej oraz

znaczeria podj gte go prob lemu badawcze go.

Uwazam, 2e oceniana praca spelnia wymagania stawiane rozprawom doktorskim
wg Ustawy z dnia 14 marca 2aA3 r o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach

i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, zp62n. zm.). Doktorantka vtykazalaumiejgtnoSi
prowadzenia badan naukowych, atakze opracowania, interpretacji i dyskusji uzyskanych wynik6w
w oparciu o aktualne pi$miennictwo z zalsesupodjgtej problematyki badawczq. Wnioskujg zatem

do Rady Wydzialu Inzynieryjno-Ekonomicznego, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu,
o przyiEcie rozpraW doktorskiej i dopuszczenie Pani mgr inh. Moniki Kaczmarczyk
do publicznej obrony tej pracy.

Olsztyn, 3 sierpnia 2019 r,

jtq'a^ts{,tq/ Wrfrry


