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Recenzja 

rozprawy doktorskiej przygotowanej przez Panią mgr inż. Dominikę Gaj-Gielarowiec: 

Wpływ stażu pracy i rodzaju cięcia w drzewostanie na elementy obciążenia pracą operatorów 
harwesterów 

 

 

Wprowadzenie 

Przedłożona rozprawa doktorska podejmuje trudny temat w dyscyplinie nauk leśnych, obejmujący 
określenie poziomu obciążeń psychicznych operatora harwestera. W ergonomii, badanie obciążeń 
psychicznych jest utrudnione ze względu na często stosowane metody subiektywne. Zwiększające się 
zmechanizowane pozyskiwanie drewna w Polsce, określane na ok. 46% (dane za 2021 rok), wskazuje 
na aktualność podjętego tematu w naszym kraju. O doniosłości niniejszego dzieła świadczy 
zastosowanie nowoczesnej aparatury badawczej, pozwalającej na obiektywny pomiar zachowania 
operatora wskazującego na obecność obciążeń psychicznych, oraz zastosowanie oryginalnych metod 
badawczych.  

Badanie zachowania wzroku operatora harwestera podczas pracy za pomocą urządzeń elektronicznych 
jest niewątpliwie innowacyjną metodą badania obciążeń psychicznych. Zastosowanie tej metody 
(aparatury) jest zdecydowanie mocną stroną pracy doktorskiej. Ważne jest również zaprojektowanie 
badania naukowego z wykorzystaniem najnowszej technologii. Obiektywna metoda badania 
obciążenia psychicznego (monitorowanie ruchów gałek ocznych = okulografia; ang. eye tracking) 
w zależności od stażu pracy operatora harwestera jest oryginalnym podejściem metodycznym 
zastosowanym po raz pierwszy w dyscyplinie nauk leśnych. 

 

Ocena formalna 

Praca napisana zgodnie z wzorcem prac naukowych o charakterze eksperymentalnym, zawiera wstęp 
ze stanem badań, cel pracy, metody, wyniki i wnioski. Zawiera powołania na znaczną liczbę (192 
pozycje) cytowanych dokumentów, głównie prac naukowych w języku polskim i angielskim, oraz jedną 
stronę internetową. Autorka wykazała się dobrym doborem literatury z kraju i zagranicy, 
uwzgledniającej najnowsze wyniki badań w podjętym temacie. Tytuł pracy odzwierciedla zawartość, 
choć mógłby być bardziej precyzyjny i brzmieć: Wpływ stażu pracy i rodzaju cięcia w drzewostanie na 
obciążenie psychiczne operatorów harwesterów. 
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Ocena merytoryczna 

Streszczenie 

Ważny element pracy naukowej, na podstawie którego czytelnik podejmuje decyzję, czy zapoznać się 
z całą pracą. Przedstawione streszczenie w istocie opisuje o czym jest praca, tj. wskazuje na badanie 
obciążeń psychicznych, opisuje metody, przy czym forma odbiega od typowego streszczenia czy 
abstraktu, który powinien zawierać pięć elementów wprowadzających czytelnika w zawartość pracy 
naukowej: 1) kontekst podjętego badania z zasygnalizowaniem gdzie jest problem, 2) cel pracy, 3) 
główne metody, 4) główne wyniki i 5) wniosek. W przedstawionym streszczeniu brak jest kontekstu 
podjętych badań, nie przedstawiono problemu, całość jest zbyt długa i chaotyczna. Streszczenie w 
ostatnim fragmencie nie odpowiada na cel pracy, który zasadniczo jest nieprecyzyjnie opisany. 

Streszczenie/abstrakt to bardzo ważny element pracy doktorskiej, szczególnie gdy publikowanych jest 
tysiące prac naukowych, których nie sposób przeczytać w całości.  

 

Słowa kluczowe 

Dobrane poprawnie, różne od użytych w tytule pracy. 

 

1. Wstęp 

Wstęp obejmuje informacje ogólne o zastosowaniu zmechanizowanego pozyskiwania drewna, 
wypadkowości przy pozyskiwaniu pilarką oraz, co bardzo istotne dla podjętego tematu: obciążeniu 
psychicznym na stanowiskach operatorów maszyn wielooperacyjnych. 

Autorka pisze: Przedmiotowa dysertacja jest próbą określenia wpływu stażu pracy oraz rodzaju cięcia 
w drzewostanie na elementy obciążenia pracą operatorów harwesterów. Badania przeprowadzone 
zostały dwukierunkowo., przy czym nie wyjaśnia dlaczego wybrano zmienne: staż i rodzaj cięcia? 

Wybrane elementy opisujące zawartość pracy we wstępie mogłyby stanowić uzupełnienie metod. 
Autorka w dalszej części rozdziału uzasadnia podjęcie tematu rosnącym pozyskiwaniem 
zmechanizowanym w Polsce, wynoszącym wg najnowszych danych 46,2% (w roku 2021). Cytowany 
artykuł został opublikowany w kwietniu 2022 roku, czym Autorka wskazuje na bieżące śledzenie 
literatury związanej z podjętym tematem w niniejszej dysertacji, co recenzent postrzega jako ogromny 
atut pracy naukowej. 

 

2. Przegląd literatury 

Wolałbym rozdział pt. Stan badań. Rozdział jest podzielony na podrozdziały, co ułatwia szybkie 
zrozumienie całości. W tej części znajduje się również opis metod badania obciążeń psychicznych, co 
wzbogaca pracę i wprowadza czytelnika nie tylko w problematykę, ale również wskazuje na trudności 
badania obciążeń psychicznych w leśnictwie, a w szczególności u operatorów maszyn. Opis metod 
badania obciążeń psychicznych obejmuje również ich zalety oraz wady. 

Rozdział objętościowy, dobrze opisany z szeroko cytowana literaturą, której w całej pracy jest 192 
pozycje. 
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Nie przekonał mnie fragment opisujący uszkodzenia gleb w drzewostanie, jak również forma 
przedstawiania prac. Autorka wymienia nazwiska autorów 12 publikacji, bez opisu ogólnego jakie 
wyniki otrzymano: 

Temat szkód powstających podczas pozyskania w glebie, runie, nalocie, podroście i drzewostanie 
pozostającym był poruszany przez wielu autorów (Gaj-Gielarowiec i Gielarowiec 2013, Gil 2003, 
Kormanek i Banach 2012, Kulak i in. 2015, Laurow 1990, Giefing 1995, Hys 2006, Paschalis i Porter 
1994, Sowa i in. 2008, Sowa i in. 2009, Stańczykiewicz i in. 2011, Suwała 2004). 

Jednocześnie fragment dot. uszkodzenia gleb w drzewostanie jest luźno związany z tematem i mógłby 
być pominięty. 

Fragment stanu badań: 

Aby wykorzystać potencjał systemów wspomagania decyzji, konieczne jest zrozumienie nie tylko tego 
co robią pracownicy, ale także jaki fragment sceny wizyjnej jest dla nich kluczowy (Szewczyk i in. 2020). 

powinien znaleźć się we wstępie, uzasadniając w ten sposób podjęcie problemy badawczego. Mimo 
to, w stanie badań jest kilka opisów uzasadniających podjęty temat badań. Korzystniejsze byłoby 
zawarcie tych fragmentów we wstępie, który powinien być zakończony hipotezą roboczą, wynikającą 
z przesłanek i wyników cytowanych prac. 

W stanie badań znajduje się informacja o wpływie różnych rodzajów cięć na różnice w skupianiu uwagi 
operatorów (choć autorka nie podaje, jakie to były różnice w skupianiu uwagi):  

Häggström i in. (2014, 2015) analizowali obszary zainteresowania operatorów harwesterów. Ustalili, 
że głowica jest tą częścią maszyny , która w największym stopniu skupia uwagę operatorów. Ponadto 
stwierdzili różnice w pracy operatorów w różnych rodzajach cięć. 

W innym miejscu, Autorka przytacza badania polskie: 

Naskrent i in. (2018, 2021) stwierdzili istotny wpływ kategorii cięć na poziom zmęczenia i obciążenia 
psychicznego operatorów harwesterów.  

Rejestrowane były istotne różnice w obciążeniach przy pracy w trudnych warunkach (na stromych 
stokach i na powierzchniach poklęskowych) oraz w warunkach standardowych. 

Nie wskazuje jednak, jak wybrana kategoria cięć wpływa na obciążenie psychiczne, tzn. kiedy te 
obciążenia są wyższe a kiedy niższe. Taka forma przedstawiania informacji w pracy naukowej jest nieco 
irytująca dla czytelnika - nie otrzymuje on najważniejszych informacji. 

 

3. Cel pracy i hipotezy badawcze 

Opisany cel pracy zasadniczo obejmuje wpływ dwóch zmiennych na poziom obciążenia psychicznego: 
1) rodzaj zabiegu: zrąb i trzebież oraz 2) staż pracy (ostatecznie do 5 lat i powyżej 5 lat jako operator). 
Obciążenie psychiczne mierzono metodami ankietową oraz eyetrackingową. Ogólnie cel pracy, 
niestety, jest napisany chaotycznie, np.: 

Celem badań było skwantyfikowanie obciążeń pracą występujących na stanowisku roboczym operatora 
harwestera. Zasadniczym celem naukowym było ustalenie stopnia powiązań pomiędzy … 

co sugeruje, ze były dwa cele pracy. Cel pracy powinien sugerować jaki problem zostanie rozwiązany. 
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Niepokój budzą hipotezy badawcze, sformułowane po celu pracy. Jakkolwiek cel pracy może być 
oddzielnym rozdziałam w pracach doktorskich, założenia hipotetyczne powinny być określone we 
wcześniejszej części pracy: najlepiej na koniec wstępu. Poprawnie skonstruowana hipoteza 
przedstawia przesłanki do podjęcia badań. Wskazuje na wybrane, ale nie przypadkowo, czynniki 
mające, czy mogące mieć wpływ na takie czy inne zachowanie badanego obiektu, w tym przypadku 
operatora. Autorka pacy nie wskazuje przesłanek do hipotezy badawczej. Nie pojawia się informacja, 
na jakiej podstawie Autorka twierdzi, iż obciążenia psychiczne będą różne w zależności od stażu pracy? 
Dalej, Autorka również nie wskazuje, czy operator z większym stażem będzie miał obciążenia mniejsze 
czy większe, i dlaczego (czyli jaka jest przesłanka do takiego twierdzenia). 

Hipoteza, najlepiej jedna, powinna uzasadniać podjęty cel pracy, który najlepiej jeśli jest również jeden, 
czytelnie wskazujący na problem, który zostanie w tymże celu rozwiązany. W opinii recenzenta, 
Autorka pracy takim opisem celu pracy wskazuje na niepewność w słuszności podjętych badań, choć 
może to wynikać z formy opisu, a nie rzeczywistej niepewności. 

 

4. Metodyka 

Metody są przedstawione czytelnie. Mocnym elementem opracowanych metod jest ich przygotowanie 
we współpracy z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jednakże, przedziały czasu 
doświadczenia zawodowego i innych parametrów określanych czasem w latach, mogły nastręczać 
trudności w zaznaczeniu poprawnej kategorii, np.: 

Jakie jest Pana/i doświadczenie w pracy w lesie? 

do 1 roku; 2-3 lata; 4-5 lat; 6-8 lat; 8-10 lat; powyżej 10 lat 

Jak odpowie w tej sytuacji osoba ze stażem 3,5 roku? Dlaczego kategoria druga: 2-3 lata i trzecia: 4-5 
lat - następują po sobie rok po roku, a kategoria czwarta: 6-8 lat i piąta 8-10 lat - stykają się rokiem 8? 
Którą kategorię zaznaczy osoba ze stażem 8 lat? 

Pytanie o nałogi: kto się przyzna że posiada nałogi, takie jak alkohol i hazard? W tym miejscu należało 
zapytać np.:  

alkohol piję w następujących dniach tygodnia: pon., wt. … 

w ciągu tygodnia piję: tu liczba piw, kieliszków wina, kieliszków wódki itp. 

Metodycznie słusznie skorzystano ze wsparcia DGLP w dystrybucji ankiet: 

Dzięki współpracy z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych link do ankiety 
(https://goo.gl/forms/CLKChPG4RcBwgIkH) został przesłany do Zakładów Usług Leśnych stosujących 
maszynowe pozyskanie drewna na terenie całej Polski. 

Autorka nie podaje jednak do ilu odbiorców wysłano ankiety i jak zdobyto adresy tychże ZUL. 

Wątpliwości budzi dobranie drzewostanów:  

Rębne 67 lat ze średnią pierśnicą 21 cm i zasobnością 253 m3 ha-1, i przedrębny 66 lat, ze średnią 
pierśnicą 26 cm i zasobnością 328 m3 ha-1. 

Opis harwestera w tabeli 2: Harwester Ponsse Ergo 8W z głowicą Ponsse H6/H7 – sugeruje, że Autorka 
skopiowała dane z katalogu, w którym producent sugeruje dla wybranego harwestera dwa rodzaje 
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głowic. W tej samej tabeli jednostki mogły być w pierwszej kolumnie, bez powtórzeń w każdej 
z następnych kolumn. 

Wątpliwości budzi podział operatorów na dwie grupy: z małym stażem do 5 lat oraz z dużym stażem tj. 
powyżej 5 lat pracy. Jeśli taki podział przyjęto, jaki sens miało pytanie w ankiecie o staż dzielony na 
okresy: do 1 roku; 2-3 lata; 4-5 lat; 6-8 lat; 8-10 lat; powyżej 10 lat? 

Autorka pisze: Operatorzy zostali podzieleni na dwie grupy wg stażu pracy: mały staż – praca na 
harwesterze do 5 lat, duży staż – praca na harwesterze powyżej 5 lat. Operatorzy w 2016 roku 
zakwalifikowani do grupy z małym stażem mieli w chwili badania doświadczenie roczne a w kolejnym 
okresie pomiarowym – w 2019 roku, dalej znajdowali się w tej samej grupie badawczej. 

Przyjmuje się, iż operator ze stażem 1 rok uznawany jest za doświadczonego operatora. W takiej 
sytuacji wskazane było podzielić operatorów z doświadczeniem małym: np. do 0,5 roku 
i z doświadczeniem dużym: powyżej 1 roku.  

 

5. Wyniki badań 

Ogólnie wynik są przedstawione klarownie i opisane w sposób zrozumiały. Trudności pojawiały się 
w analizie wybranych rycin, dla których opis czasami, w opinii recenzenta, występowała 
nadinterpretacja zawartości tejże ryciny.  

W wynikach badań brakuje informacji jaki był % uzyskanych odpowiedzi (jest jedynie informacja ile 
ankiet przesłano zwrotnie): 

Ankieta rozesłana dzięki pomocy Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych dotarła do operatorów 
maszyn leśnych. Uzyskano odpowiedzi od 102 osób z całej Polski.  

Opis ryciny 14 jest luźno związany z jej zawartością, zbyt skomplikowany: 

Ryc. 14. Doświadczenie ankietowanych przy pracach z zakresu zagospodarowania lasu i pozyskiwania 
drewna poza modelem maszynowym (praca w lesie) oraz na stanowiskach operatora harwestera 
i forwardera. 

proponowany opis:  

Liczba osób w badanych przedziałach czasu doświadczenia zawodowego 

Opis w tekście, który jest faktycznie podpisem pod ryciną często się pojawia w pracy. Nie wnosi on 
dodatkowych informacji: 

Preferencje badanych dotyczące drzewostanów w których najlepiej się im pracuje zostały zestawione 
na rycinie 15. Większość osób odpowiedziała, że najodpowiedniejsze według nich dla pracy maszyn są 
drzewostany nizinne, jednogatunkowe i jednopiętrowe. 

powinno być:  

Większość osób odpowiedziała, że najodpowiedniejsze według nich dla pracy maszyn są drzewostany 
nizinne, jednogatunkowe i jednopiętrowe (ryc. 15). 

W wynikach pojawiają się nieuprawnione stwierdzenia, np.: 

Zwraca uwagę, że zaledwie 12% respondentów nie odbyło specjalistycznych szkoleń – te osoby 
prawdopodobnie przyuczały się do pracy podczas standardowo wykonywanych czynności i zapewne nie 
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posiadają wiedzy leśnej na poziomie przynajmniej wykwalifikowanego robotnika leśnego. Mając na 
uwadze przedstawione badania, brak podstaw do takich stwierdzeń. Mógłby to być element dyskusji. 

Przejazdy, ścinka, okrzesywanie i przerzynka to naturalna kolejność pracy harwestera. Dlaczego wyniki 
przedstawione są w kolejności: przejazd, okrzesywanie i przerzynka, ścinka (ryc. 31, 32, 33)? 

W ocenie recenzenta, opisywane różnice na rycinie 34 są bardzo małe. Mimo to, Autorka pisze: 

Kolejne mapy cieplne ilustrują poszczególne czynności robocze dla powierzchni zrębowych. Rycina 34 
obrazuje przejazd operatora harwestera z małym i dużym stażem po zrębie w 2016 i 2019 roku. 
Zarówno w 2016 roku jak i 2019 roku różnica w percepcji sceny wizyjnej pomiędzy operatorami z małym 
i dużym stażem polegała na jej rozległości. 

 

Poniższy opis umieszczony w wynikach, raczej pasuje do dyskusji: 

Ścieżki skanowania wzrokiem obrazują przestrzenno-czasowe zróżnicowanie sceny wizyjnej, zawierają 
w sobie bowiem zarówno fiksacje, jak i sakady. Gaze ploty uzmysławiają jak wiele decyzji musi podjąć 
operator w bardzo krótkim czasie, co przekłada się na poziom obciążenia psychicznego. Wszystkie 
przedstawione czynności robocze stanowią płynną pracę i odbywają się kolejno wiele razy w ciągu dnia. 
Taka schematyczna i powtarzalna praca może doprowadzić do uczucia znużenia i powstania monotonii. 
Analiza ścieżek skanowania wzrokiem może być przydatna jako materiał szkoleniowy dla przyszłych 
operatorów. 

Ryciny 40 i 41 pokazują odpowiednio liczbę fiksacji oraz czas trwania fiksacji. Wątpliwości budzą 
zestawienia: np. najmniejsza liczba fiksacji operatora z małym stażem na zrębie z jednocześnie 
najkrótszym czasem trwania fiksacji również u operatora z małym stażem na zrębie. Logika 
podpowiada, iż w przypadku małej liczby fiksacji, powinny one trwać naj/dłużej. 

Opis tabeli 4: 

Tab. 4. Wyniki testu NIR (najmniejszej istotnej różnicy) dla wszystkich wariantów badawczych na 
powierzchniach trzebieżowych 

powinien brzmieć: 

Tab. 4. Różnice istotne statystycznie pomiędzy czasami trwania fiksacji podczas wykonywania 
trzebieży; wyniki testu NIR (najmniejszej istotnej różnicy). 
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6. Dyskusja 

Rozdział, dość objętościowy, porusza wiele elementów związanych z obciążeniem psychicznym. 
Szeroko opisywane są badania innych autorów o zbliżonej tematyce. W rozdziale zabrakło przede 
wszystkim wytłumaczenia różnic obserwowanych w wynikach. Chodzi głównie o różnice w zachowaniu 
wzroku operatora z mniejszym stażem i z większym stażem, jak również w drzewostanach 
przedrębnych i rębnych, tzn. dlaczego tak jest.  

Mając na uwadze poniższy fragment dyskusji: 

Oznacza to, że przeciętny operator w Polsce może pracować nawet 60 godzin w tygodniu. Deklarowane 
przez operatorów dwie przerwy 15-minutowe … 

- szkoda, że nie przeprowadzono testów z różnymi układami przerw w czasie zmiany roboczej, np. z 
większą liczba przerw krótszych, np. 5 min co godzinę. Autorka stwierdza w dyskusji również, iż: 

Zaleca się profilaktykę zdrowotną u operatorów harwesterów. Regularne, krótkie przerwy w pracy (3-
5 min./h), … 

tym bardziej wprowadzenie tegoż elementu jako zmiennej w niniejszej pracy byłoby wartością dodaną, 
odróżniającą tę pracę od innych. 

Wartościowym elementem podkreślonym w dyskusji jest preferencja operatorów co do 
drzewostanów, w których lubią pracować. Jakkolwiek odpowiedź jest zbieżna z oczekiwaną, została 
ona potwierdzona w niniejszej pracy: 

Wyniki badań przedstawione w niniejszej pracy pokazują, że preferencje operatorów dotyczące 
warunków drzewostanowych są jednoznaczne, są to drzewostany: jednopiętrowe, jednogatunkowe, 
nizinne i zrębowe. 

W dyskusji Autorka stwierdza: Między ruchami gałki ocznej a stresem psychicznym stwierdzono wysoką 
korelację (Hayhoe i Rothkopf 2011, Astefănoaei 2014)., przy czym nie opisuje o jakie ruchy oka chodzi, 
tzn. jakie ruchy wskazują na większy stres. Brak opisu tejże zależności w całej pracy tworzy największy 
niedosyt u recenzenta.  

W opisywanym fragmencie dyskusji: 

Może to sugerować, że nawet ze wzrostem stażu pracy obciążenie psychiczne operatorów 
w drzewostanach trzebieżowych zmienia się w nieznacznym stopniu.  

– szkoda, że nie dokonano podziału na pracowników z małym doświadczeniem (do 0,5 roku), średnim 
(do 5 lat) i dużym (pow. 10 lat).  

Można oczekiwać, iż zmienność stresu jest taka, iż jest on duży u pracowników z małym 
doświadczeniem, następnie spada wraz ze wzrostem lat stażu pracy i ponownie rośnie po 
przekroczeniu wskazanych 10 lat pracy na tym samym stanowisku. Zgodnie z teorią Hansa Selyego, iż 
stres jest pochodną nadmiaru bodźca, jak również jego niedoboru. 

 

7. Podsumowanie i wnioski 

Rozdział dość obszerny, szeroko opisany, ponad precyzyjnie otrzymane wyniki. Z przykrością 
stwierdzam, iż w rozdziale tym nie znalazłem odpowiedzi na cel pracy, nie znaczy to że tejże odpowiedzi 
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w prezentowanej pracy nie ma. Wyniki przedstawione w stosownym rozdziale pozwalają na 
sformułowanie precyzyjnych wniosków, będących odpowiedzią na cel pracy.  
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Uwagi szczegółowe 

pozyskiwanie, jako proces ciągły, nie pozyskanie 

zmechanizowane pozyskiwanie drewna, nie maszynowe pozyskanie, co może kojarzyć się raczej bronią 
maszynową 

wątpliwy styl: Harwester jest specjalistyczną maszyną wielooperacyjną do pozyskania drewna w 
systemie pozyskiwania drewna. 

wiedza nieaktualna,: Odpowiednie sortymenty: wałki, wyrzynki, kłody, dłużyce układane są wzdłuż sieci 
szlaków zrywkowych, gdzie następnie są zrywane przez forwardery na składnice. 

- w warunkach technicznych obowiązujących od 01 stycznia 2020 roku nie ma wyrzynków; Zasady 
użytkowania lasu wprowadzają nazewnictwo: szlaki operacyjne. 

zaskakujące określenie: szerokie koła z ostrym bieżnikiem 

częste używanie wyrazu oscyluje, np. wydatkiem energetycznym oscylującym w przedziale od 3,1 do 
5,6 kJ/min 

W Słowniku PWN oscylować: 1) wahanie się w wyborze pomiędzy dwiema możliwościami; 2) ruch 
wahadłowy drgający. 

Sposób powoływania się na ryciny: 

Wydajność organizmu w ciągu doby i w czasie pracy jest zmienna. Na rycinie 3. przedstawiono model 
gotowości człowieka do podjęcia pracy w rytmie okołodobowym oraz krzywą wydajności pracy w ciągu 
dnia, tzw. krzywą Graffa (Sawicki i in. 2018). Optimum wydajności następuje po około 2 godzinach od 
rozpoczęcia pracy. 

Bardziej informacyjny styl naukowy mógłby zawierać zdanie: 

Wydajność organizmu w ciągu doby i w czasie pracy jest zmienna, a optimum wydajności następuje po 
około 2 godzinach od rozpoczęcia pracy (ryc. 3). 

czy w tym przypadku powinien być skrót SAT?: SWAT (ang. Subjective Assessment Technique) 

Zaskakujące jest przedstawienie rysunku schematycznego gałki ocznej skierowanej soczewka do góry, 
zamiast w naturalnej pozycji, czyli bocznie: 

 

Ryc. 4. Schemat przekroju poprzecznego gałki ocznej (Konturek 1998) 

 

Zamiast: Zamieszczony na rycinie 4 schemat przekroju gałki ocznej pokazuje lokalizację plamki żółtej, 
najlepiej zaopatrzonego w fotoreceptory fragmentu siatkówki. 



10 
 

wersja z konkretnymi danymi byłaby lepsza dla czytelnika, np.: Plamka żółta znajduje się po stronie 
przeciwnej do soczewki oka (ryc. 4).  

Autorka nie ustrzegła się błędów edytorskich/stylistycznych, np.: 

Badania eyetrackingowe realizowane są na próbach o małej liczności, o uzależnionej od celu badania. 

Warto przeczytać ostateczną wersję pracy i dokonać korekt edycyjnych.  

długość i ilość przerw – powinno być: długość i liczba przerw 

Wraz ze stażem wzrasta nobilitacja społeczna – powinno być: Wraz ze stażem wzrasta uznanie 
społeczne 

w badanym okresie czasu – powinno być: w badanym okresie 

okrzesywanie i przerzynka – czynność rejestrowano od momentu pierwszego przesunięcia pnia przez 
rolki napędzające do odrzucenia wierzchołka drzewa przez chwytak – powinno być: przez noże 
okrzesujące 

bardziej intensywny – powinno być: intensywniejszy 

zestawienie klas wieku osób wypełniających ankietę – powinno być: zestawienie grup wiekowych osób 
wypełniających ankietę 

Za zbędne należy uznać, a występujące w całej pracy, opisywanie rycin tekstem, który jest bardzo 
podobny pod ryciną, np.: 

Na rycinie 43 przedstawiono fragmenty szeregów czasowych i periodogramy długości trwania sakad 
na powierzchniach trzebieżowych w 2016 i 2019 roku dla operatorów z małym i dużym stażem. W 2016 
roku długość cykli była nieznacznie większa w przypadku operatorów z dużym stażem pracy (ryc. 43 
a,c), natomiast w 2019 roku sytuacja była odwrotna (ryc. 43 e, g). 

Ryc. 43. Fragmenty szeregów czasowych długości trwania sakad w drzewostanach trzebieżowych dla 
wariantów: staż mały 2016 (a), staż duży 2016 (c), staż mały 2019 (e), staż duży 2019 (g) oraz 
periodogramy cykliczności trwania sakad w drzewostanach trzebieżowych dla wariantów: staż mały 
2016 (b), staż duży 2016 (d), staż mały 2019 (f), staż duży 2019 (h) 

W powyższym przykładzie wystarczającym, i jednocześnie poprawnym dla prac naukowych jest 
powołanie na ryciny dla potwierdzenia interpretacji tejże ryciny: 

W 2016 roku długość cykli była nieznacznie większa w przypadku operatorów z dużym stażem pracy 
(ryc. 43 a,c), natomiast w 2019 roku sytuacja była odwrotna (ryc. 43 e, g). 

W pracy występują nieprecyzyjne, popularne określenia, np.:  

Eyetracking będący metodą używaną w leśnictwie stosunkowo niedawno … 

Zmienność czasu trwania sakad obserwowanych przez różnych badaczy jest spora. 

Czy nie istnieją polskie zamienniki dla: gaze tracki, sakkady, eyetracking? 
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Podsumowanie 

Niniejsza praca przedstawia oryginalne rozwiązanie problemu naukowego jakim jest określenie 
obciążeń psychicznych operatora harwestera w zależności od dwóch zmiennych: stażu pracy 
(doświadczenia zawodowego) oraz rodzaju przeprowadzanego zabiegu pozyskiwania drewna 
(w drzewostanach trzebieżowych oraz rębnych). Autorka wykazała się ogólną wiedzą teoretyczną 
w dyscyplinie nauk leśnych, a całość pracy ze szczególnym uwzględnieniem podstaw teoretycznych, 
zaprojektowaniem eksperymentu naukowego oraz zastosowaniem metod z wykorzystaniem 
najnowszej technologii, potwierdzają umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej.  

Biorąc pod uwagę powyższe, przedłożona rozprawa doktorska spełnia wymogi ustawy z dnia 14 marca 
2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1789 ze zm.), w związku z czym wnioskuję o dopuszczenie Pani mgr inż. Dominiki Gaj-
Gielarowiec do dalszych etapów przewodu doktorskiego.  

Jednocześnie, mając na uwadze oryginalne podejście metodyczne i zastosowanie innowacyjnych 
i obiektywnych metod badania obciążeń psychicznych, wnioskuję o wyróżnienie rozprawy doktorskiej.  

 

 


