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Recenzja  

 rozprawy doktorskiej mgr Michała Misiaka pt. „Środowiskowe uwarunkowania 

sądów moralnych o marnowaniu jedzenia”. 

 

Rozprawa doktorska mgr Michała Misiaka skupia się wokół niezwykle ważnego w XXI w. 

tematu marnowania żywności. Ze względu na powszechność tego zachowania oraz jego skalę, 

wiele organizacji międzynarodowych postrzega marnowanie żywności jako jeden z głównych 

globalnych problemów. Minimalizacja częstości i ilości marnowanej żywności jest jednym z 

priorytetów w strategiach rozwoju społecznego m.in. Komisji Europejskiej czy Organizacji 

Narodów Zjednoczonych. Tematyka ta więc jest ogromnej wagi, a rzetelne badania naukowe 

(również podstawowe) z pewnością przyczynią się do zwiększenia jakości zaplanowanych 

narzędzi używanych w walce z marnowaniem żywności.   

Trzy opisane badania szukają odpowiedzi na pytania dotyczące relacji między sądami 

moralnymi dotyczącymi marnowania żywności i samym marnowaniem żywności oraz 

weryfikują potencjalne zróżnicowanie międzykulturowe w marnowaniu żywności, 

równocześnie analizując źródła tego zróżnicowania (na poziomie populacyjnym oraz 

osobniczym). Pierwsze opisane badanie przeprowadzone w populacji polskiej miało na celu 

sprawdzenia czy uczestnicy badania uważają marnowanie jedzenia za niemoralne, czy takie 

przekonanie jest związane z ograniczeniem marnowania żywności oraz jakie przesłanki ku 

niemu prowadzą. W drugim badaniu przebadane zostały trzy populacje (Polacy, Yali oraz 

Masajowie) w celu sprawdzenia, czy wcześniej uzyskane wyniki można generalizować 

również na populacje niezindustrializowane. Celem trzeciego badania była weryfikacja 

potencjalnych warunków środowiskowych, na poziomie indywidualnym oraz populacyjnym, 

które mogą mieć związek z surowością sądów moralnych dotyczących marnowania żywności. 

Badanie to zostało przeprowadzone wśród pasterzy Datoga oraz łowców-zbieraczy Hadza, a 

dzięki ujednoliceniu metod badawczych jego wyniki zostały porównane do wyników badania 

drugiego. Opisane badania stanowią logiczną kontynuację naukowych poszukiwań korelatów 

zróżnicowania sądów moralnych dotyczących marnowania żywności – każde z badań poszerza 

wcześniej zdobytą wiedzą i jest na niej bezpośrednio oparte. 
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Uwagi Ogólne 

Wybór tematyki i oryginalność problemów badawczych podjętych w rozprawie są na 

wysokim poziomie naukowym. Badania zostały zaplanowane w sposób międzykulturowy oraz 

interdyscyplinarny. Obie te cechy są niezmiernie ważne w badaniach naukowych. Cele, 

hipotezy i pytania badawcze są poprawnie opisane dla każdego z podjętych badań. Ponadto na 

wyróżnienie zasługuje fakt, że badania łączą się w logiczną całość, i każda następna analiza 

jest poszerzeniem informacji zdobytych wcześniej, lub w innej populacji.  

Rozprawa napisana jest w sposób przejrzysty. Kolejność rozdziałów oraz proporcje 

między nimi są poprawne, a przejścia między poszczególnymi częściami pracy są 

przemyślane i rzeczowe. Ponadto, części łączą się ze sobą w sposób logiczny i ułatwiający 

czytanie ze zrozumieniem. Autor we wstępie oraz dyskusji zawarł wszystkie potrzebne 

informacje oraz zaproponował dalsze kierunki badań. Materiały i metody opisane są w 

sposób wyczerpujący oraz umożliwiający replikację.  

Edytorsko rozprawa jest napisana na wysokim poziomie. Literówki są bardzo nielicznie, 

język naukowy jest na odpowiednim poziomie a wszystkie tabele i wykresy wykonane są w 

sposób staranny i w większości przypadków czytelny (dalsze uwagi do wykresów znajdują 

się w części „Uwagi szczegółowe”). W bibliografii nie znalazłam żadnych błędów. 

Pierwsza ogólna uwaga krytyczna (którą konkretyzują w części „Uwagi Szczegółowe”) 

dotyczy formułowania wniosków naukowych w poprawny sposób. Jednym z wniosków jest 

fakt, że marnowanie jedzenia jest oceniane jako niemoralne (np. str. 81, 110, 112). Jednak, 

jedynie w pierwszym badaniu autor zadał pytanie pozwalające na sformułowanie takiego 

wniosku. W badaniach drugim i trzecim uczestnicy wybierali w kolejności zachowania 

uznane przez autora jako potencjalnie niemoralne („złe”). Zakładane jest więc, że wszystkie z 

zaprezentowanych zachowań są niemoralne, ale surowość oceny będzie się różnić. Zadając 

pytanie w taki sposób, trudno ocenić, czy wszystkie z zaprezentowanych zachowań są przez 

uczestnika postrzegane jako niemoralne. Teoretycznie, nawet jeśli wszyscy uczestnicy 

wybraliby marnowanie żywności na ostatnim miejscu lub test statystyczny wykazałby, że 

średnia ocena porządkowa marnowania żywności nie jest różna od 1 (a z Rysunku 13, dla 

populacji polskiej można wyciągnąć taki wstępny wniosek) można wtedy interpretować, że 

zachowanie to jest osądzane jako najmniej niemoralne. Jednak nadal, wniosek, że uczestnicy 

danej grupy postrzegają to zachowanie jako niemoralne nie jest tu w moim odczuciu 
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prawidłowy. Zastosowane testy statystyczne (Kruskala-Wallisa oraz testy post-hoc) 

stwierdzają jedynie o statystycznie znaczącej różnicy między grupami. 

Druga kwestia potencjalnie problematyczna (która również pojawia się kilkukrotnie w 

rozprawie) to stwierdzenia, że w badaniach „nie udało się” (np. str. 114) lub „udało się 

osiągnąć cel badania – hipotezy zostały potwierdzone” (np. str. 106). Ze względu na wysoki 

poziom rozprawy zakładam, że jest to raczej niefortunne sformułowanie, a nie brak 

zrozumienia podstawowych założeń badań naukowych. Niemniej jednak, ponieważ 

sformułowanie to pojawia się kilkukrotnie, chciałam się do niego odnieść. Byłabym bardzo 

uważna ze stwierdzeniami, że celem badania było potwierdzenie danej hipotezy (a nie jej 

weryfikacja). W wyniku rzetelnie przeprowadzonego badania naukowego można uzyskać 

wyniki nie znaczące statystycznie, które nie pozwolą na odrzucenie hipotezy zerowej. Nie 

jest to równoznacznie z faktem, że „nie udało się” uzyskać wyników weryfikujących 

hipotezy. Cel badań, w których nie dało się odrzucić hipotezy zerowej również mógł zostać 

osiągnięty (pod warunkiem poprawnej metodologii). 

Badania pierwsze i drugie zostały opublikowane w czasopismach z listy filadelfijskiej - 

moje nieliczne uwagi do nich znajdują się poniżej. Mam jednak pewne wątpliwość dotyczące 

interpretacji wyników w badaniu trzecim. Jeśli z dużym prawdopodobieństwem, jak postuluje 

autor, masa mięśniowa jest silnie związana z siłą uścisku dłoni, czy nie warto było policzyć 

dla nich w modelu analizy wariancji wartości dla czynników inflacji wariancji (VIF)? Jeśli 

okazałoby się, że (tak jak autor sugeruje w dyskusji), wartości VIF rzeczywiście byłyby 

wysokie dla jednej lub obu z tych dwóch zmiennych, zasadne byłoby przeprowadzenie 

dwóch osobnych modeli. Dzięki temu możliwa byłaby odpowiedź na wątpliwości 

przytoczone przez autora w dyskusji wyników. Ponadto, w dyskusji wyników badania 

trzeciego wydają się niepoprawne stwierdzenia, że „obniżona masa mięśniowa […] nie była 

związana z surowszymi sądami moralnymi” oraz że „predykatorem surowszych sądów 

moralnych okazał się wyższy poziom masy mięśniowej”. Zdania te wydają się sprzeczne. 

Interpretacja wyników sugeruje rozgraniczenie na wysoką oraz niską masę mięśniową (dwie 

zmienne), lub jej interpretację jako jedną zmienną o charakterze dychotomicznym. Ponieważ 

jest to jedna zmienna ciągła nie sądzę by zasadne było wysuwanie dwóch, potencjalnie 

sprzecznych wniosków w zależności od tego, czy przyjmowała ona niskie, czy wysokie 

wartości.  
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Podsumowanie rozprawy jest w dużej części powtórzeniem podsumowań w konkretnych 

badaniach. Praca nie straciłaby na jakości, gdyby informacje podsumowujące były 

przedstawione tylko w jednym z podsumowań, nie w dwóch.  

Powyższe uwagi nie umniejszają jednak znacząco wartości ogólnej pracy. Zawarta w 

rozprawie wiedza teoretyczna z zakresu psychologii jest obszerna oraz na wysokim poziomie. 

Równocześnie jest ona opisana językiem przystępnym i ciekawym. Autor wykazuje się dużą 

znajomością tematu, zarówno od strony teoretycznej, jak i od strony metodologicznej. Jego 

autorski kwestionariusz jest przemyślany oraz dostosowany do trudnych warunków 

międzykulturowych. 

 

Uwagi Szczegółowe 

Większość z moich uwag szczegółowych ma raczej charakter komentarzy niż korekt, 

ponieważ żaden z wymienionych przeze mnie punktów nie wpływa znacząco na obniżenie 

jakości zaprezentowanych badań. Jednak starałam się zaznaczyć wszystkie spostrzeżenia, 

które podczas czytania rozprawy uznałam za ważne, z myślą, że mogą być one przydatne dla 

przyszłego rozwoju warsztatu badawczego autora. W poniższej liście włączyłam tylko te 

błędy językowe, które znacząco wpływały na sens zdania. Uwagi spisane są zgodnie z 

kolejnością występowania w tekście rozprawy. 

− We wstępie zabrakło w moim mniemaniu doprecyzowania definicji marnowania 

żywności o klasyfikację resztek powstających przy przygotowaniu posiłków w domu. 

Jeśli najpopularniejszym źródłem marnowania żywności w Europie są gospodarstwa 

domowe, zakładam, że w krajach, gdzie częściej przygotowuje się posiłki w domu 

będzie też więcej resztek żywności nienadających się do spożycia (mogących jednak 

być zakwalifikowane jako marnowanie jedzenia). Dodatkowo, coraz popularniejszy 

jest recycling resztek żywności, który również może mieć wpływ na globalny 

problem marnowania żywności. Jednakże, jestem świadoma, że ten temat jest jedynie 

pośrednio związany z tematyką pracy (m.in. dlatego, że w opisanych populacjach, 

jedynie wśród Polaków istnieje systemowe rozwiązanie recyclingu odpadów 

organicznych, a i tutaj jest ono stosunkowo niedawne), więc nie oceniam jego braku 

we wstępie jako błąd. 

− W podsumowaniu wstępu zabrakło w moim odczuciu połączenia moralności z 

marnowaniem pożywienia. Są to dwa bardzo obszernie i jasno opisane podrozdziały 
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wstępu, brak jest jednak zaznaczenia na koniec wstępu, czemu marnowanie jedzenia 

jest ważne akurat w perspektywie sądów moralnych. 

− Osobne badania opisane są w sposób wyczerpujący. Dyskusja do każdego z 

opisywanych badań jest poprawnie skonstruowana i uwzględnia potencjalne braki w 

danym badaniu. Szczególnie w przypadku badania trzeciego, gdzie wyniki analiz nie 

potwierdziły jednej z hipotez badawczych – autor przedstawia możliwe powody 

uzyskania nieoczekiwanych wyników równocześnie zaznaczając, że są to hipotezy, 

które należy traktować z ostrożnością i dalsze badania są niezbędne celem ich 

potwierdzenia. 

− W pracy pojawiają się kolokwializmy (np. „jakiś” str. 5, 48, 106, „co do tego 

drugiego” str. 60, „kilka pytań” str. 6), które można byłoby zastąpić stwierdzeniami 

bardziej naukowymi. 

− We wstępie autor sugeruje, że ponieważ Hadza różnią się w dostępie do pożywienia 

od Datoga, będą oni również różnili się oceną moralną marnowania żywności. Jest to 

przypuszczalnie zbytnie uproszczenia, ponieważ te dwie kultury różnią się też 

wieloma innymi cechami (o których autor później wspomina). W tym samym 

akapicie, autor pisze, że „nie udało się jednak potwierdzić hipotezy o różnicach 

między społeczeństwami …” – brak w tym zdaniu informacji czym badane populacje 

się nie różniły. 

− Również we wstępie autor przybliża szeroką definicję marnowania jedzenia. Na 

stronie 14 pojawia się informacja, że dostępność jedzenia może prowadzić do 

problemów zdrowotnych. Moim zdaniem, nie sama dostępność a dostępność do 

jedzenia niezdrowego i przetworzonego (popularnego w krajach 

zindustrializowanych) stanowi problem. 

− Autor we wstępie cytuje badanie Russell i in., 2017 oraz Parizeau i in. 2015, które 

pokazały, że marnowanie jedzenia jest negatywnie związane z negatywnymi 

emocjami dotyczącymi marnowania (wydaje się, że zamiast „więcej jedzenia” 

powinno być „mniej jedzenia” w zdaniu cytującym artykuł Russell i in. 2017, str. 18). 

Ponieważ jest to wniosek podobny do wyników badania pierwszego warto tutaj 

dodać, czym te badania różniły się od przeprowadzonego badania pierwszego. 

− Sądzę, że zasadne będzie stwierdzenie, że kobiety nie tylko miały, ale nadal mają 

więcej okazji do marnowania jedzenia (str.18). 
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− Czy powody z Tabeli 3 są wymienione w kolejności od najczęściej wymienianych do 

najrzadziej wymienianych? W Tabeli 5 brak jest informacji, czy poza liczbową skalą 

Likerta, uczestnicy mogli również wybrać opis słowny, np. nigdy, rzadko etc. Nie jest 

jasne w Tabeli 8, w jaki sposób odpowiedzi na pytanie otwarte zostały 

zaklasyfikowane jako wymienione 10 przykładów. 

− Na pochwałę zasługuje włączenie do badania pierwszego efektu społecznych 

oczekiwań. Z mojej wiedzy wynika, że zbyt rzadko tego typu zabieg jest stosowany w 

badaniach zachowania człowieka.  

− W analizie badania pierwszego został dodany wiek jako zmienna zakłócająca – brak 

jest jednak uzasadnienia, czemu akurat ta cecha osobnicza została dodana w 

badaniach moralności marnowania żywności. 

− Na Rysunku 4, ze względu na różne wielkość podgrup wskazane byłoby użycie % a 

nie liczebności – ułatwiłoby to wizualną interpretację przedstawionych wyników. 

− Na wszystkich rysunkach brak jest adnotacji co symbolizują wąsy oraz kropki. 

− W Tabeli 7 procent wyjaśnianej wariancji sumuje się do 51,8, w tekście do 51,7. 

− Na stronie 66, czy zamiast „ludzi z populacji WIERD” nie powinno by spoza? 

− W opisie metodologii w „Analizach statystycznych” autor mówi, że celem badania 

było „zweryfikowanie czy populacje oceniają marnowanie jedzenia jako niemoralne”. 

Tak jak wspomniałam w uwagach ogólnych, sądzę, że zastosowana metodologia 

pozwala raczej na zweryfikowanie różnic między populacjami. 

− W badaniu trzecim płeć uczestnika nie była związana z surowością sądów moralnych. 

Pomimo tego, że nie jest to główne pytanie badawcze, można było dodać hipotezę 

skąd rozbieżność w tym wyniku między badaniem pierwszym i trzecim. 

− W dyskusji generalnej, na stronie 114 autor pisze, że osoby, które spożyły posiłek 

bogaty w węglowodany charakteryzowały się surowszymi sądami – na podstawie 

zaprezentowanych wyników (OR=0,42) stwierdzenie to powinno być odwrotne. 

− W podrozdziale dotyczącym przyszłych kierunków badań autor pisze, że badane 

zjawisko psychologiczne może mieć około 300 000 lat. Skoro nie ma dowodów na to, 

że sądy moralne dotyczące marnowania żywności występują u innych gatunków, nie 

ma również dowodów na to, że zachowanie ma więcej niż 300 000 lat. Nie ma też 

dowodów na to, kiedy zachowanie pojawiło się u gatunku Homo sapiens, więc nie 

mamy wiedzy na temat tego, czy lub ile młodsze jest niż 300 000 lat. Unikałabym 

zdań tak generalnych i potencjalnie wprowadzających czytającego w błąd. 
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Podsumowanie 

Z poczuciem uzasadnienia przedkładam Wysokiej Radzie Dyscyplin Naukowych 

Pedagogiki oraz Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego swoją opinię, że rozprawa mgr 

Michała Misiaka pt.” Środowiskowe uwarunkowania sądów moralnych o marnowaniu 

jedzenia” jest przeze mnie oceniona pozytywnie i doskonale spełnia wymogi stawiane 

rozprawom doktorskim w dziedzinie nauk społecznych, dyscyplinie psychologia.  

 

Ponadto wnioskuję o wyróżnienie tej rozprawy doktorskiej, z uwagi na:  

a) Poziom naukowy przekraczający przeciętny z obszaru nauk społecznych i 

psychologii.  

b) Zastosowanie innowacyjnych narzędzi badawczych w kontekście międzykulturowym.  

c) Fakt, że przeprowadzone przez mgr Misiaka badania, w wybranych obszarach 

naukowych (ze względu na interdyscyplinarność badań, wnioski opisane w niniejszej 

rozprawie z pewnością posłużą naukowcom z wielu dziedzin, nie tylko psychologii) 

stanowią wartościowe pogłębienie i uwiarygodnienie dotychczasowej wiedzy.  

 


