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RECENZJA 

rozprawy doktorskiej 

mgr inż. Marty Lisiak 

pt. „Ocena przestrzennego zróżnicowania krajobrazu 

wzdłuż autostrady i dróg ekspresowych w Wielkopolsce” 

napisanej pod kierunkiem promotora dr hab. inż. Klaudii Borowiak 

oraz promotora pomocniczego dr Anny Budki 

 

 

Podstawa opracowania recenzji 

• Pismo Dziekana Wydziału Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu dr hab. inż. Jerzego Bykowskiego, 

prof. nadzw. z dnia 28.02.2019 r., wystosowane w związku z uchwałą Rady 

Wydziału Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej UPP podjętą dnia 

28.02.2019 r., 

• Umowa o dzieło nr 7/2019 z Wydziałem Inżynierii Środowiska i Gospodarki 

Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, reprezentowanym 

przez Dziekana dr hab. inż. Jerzego Bykowskiego, prof. nadzw., 

• Egzemplarz rozprawy doktorskiej mgr inż. Marty Lisiak pt. „Ocena 

przestrzennego zróżnicowania krajobrazu wzdłuż autostrady i dróg 

ekspresowych w Wielkopolsce” (tekst pracy i płyta CD), 

• Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz 

o stopniach i tytule w zakresie sztuki, z późniejszymi zmianami, 

• Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 

2014 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności 

w przewodzie doktorskim, w postepowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu 

o nadanie tytułu profesora. 
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Ogólna charakterystyka pracy  

Podjęty przez mgr inż. Martę Lisiak temat badawczy dotyczy zagadnień bardzo 

istotnych dla badania krajobrazu, zwłaszcza w kontekście dokonujących się 

współcześnie jego dynamicznych zmian, będących następstwem intensywnych 

procesów inwestycyjnych. Budowa autostrad i dróg szybkiego ruchu w widoczny 

sposób wpływa na strukturę i funkcjonowanie krajobrazu, a także na jego odbiór 

wizualny, co wymaga oceny tego wpływu, zarówno na etapie planowania i zarządzania 

krajobrazem, jak też monitorowania jego stanu. W związku z tym istnieje 

niezaprzeczalna potrzeba tworzenia odpowiednich metod i narzędzi dla wykonywania 

takich ocen, uwzględniających złożoną naturę krajobrazu.  

Autorka podjęła temat ocen krajobrazowych, rozważając go z punktu widzenia 

swojej dziedziny i dyscypliny naukowej, ale ze świadomością jego złożoności  

i wielowymiarowości. Aktualność i wagę podjętego problemu potwierdza trwająca 

obecnie szeroka debata naukowa nad integracją badań krajobrazowych. Szczególnym 

obszarem poszukiwań jest integracja ocen ekologicznych i wizualnych, podejmowana 

przez wielu współczesnych badaczy1, w tym również przez recenzentkę2. Analiza 

coraz bardziej złożonych zjawisk i procesów współczesnych przekształceń krajobrazu 

wymaga współpracy naukowej, przekraczającej granice i paradygmaty 

poszczególnych dyscyplin, co ma umożliwić wymianę poglądów i koncepcji oraz 

transfer i porównanie wyników. Dla integracji badań krajobrazowych istotnym 

problemem wciąż jeszcze pozostaje zróżnicowany język opisu, odmienne strategie 

pozyskiwania i gromadzenia informacji, czy też reguły prowadzenia badań  

i wnioskowania. Szansę na przełamanie tych barier dają z pewnością cechy i wartości 

wspólne dla wszystkich badań naukowych: obiektywizm, rzetelność, wiarygodność 

źródeł, przejrzystość i powtarzalność procedur badawczych oraz jednoznaczność 

                                                           
1 M.in.: Tress G., Tress B., Fry G., 2007: Analysis of the barriers to integration in landscape research 

projects. Land Use Policy, 24: 374-385;  Gobster P. H., Nassauer J. I., Daniel T. C., Fry G., 2007:  
The shared landscape: what does esthetics to do with ecology?, Landscape Ecology, 22: 959-972;  
Fry G., Tveit M.S., Ode A., Velarde M.D., 2008: The ecology of visual landscapes: Exploring the 
conceptual common ground of visual and ecological landscape indicators. Science Direct, Ecological 
Indicators 9: 933-947; Solecka I.: Polskie doświadczenia w identyfikacji i waloryzacji krajobrazu. 
Inżynieria Ekologiczna 50: 223-231 
2 Raszeja E., 2013: Ochrona krajobrazu w procesie przekształceń obszarów wiejskich. Wydawnictwo 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (II wydanie 2015); Badach J., Raszeja E.: Developing a 
Framework for the Implementation of Landscape and Greenspace Indicators in Sustainable Urban 
Planning. Waterfront Landscape Management: Case Studies in Gdańsk, Poznań and Bristol (w druku) 
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stwierdzeń. Problem integracji badań można więc uznać za jedno z najważniejszych 

współczesnych wyzwań nauki. W tej perspektywie rozprawa doktorska mgr inż. Marty 

Lisiak, chociaż w ograniczonym zakresie, ale przecież stanowi jej indywidualny wkład 

do tych poszukiwań naukowych.   

Należy podkreślić jeszcze jeden aspekt istotny dla oceny rozprawy. 

Współczesne podejście, zarówno do polityki krajobrazowej, jak i do badań, wyznacza 

Europejska Konwencja Krajobrazowa, która definiuje krajobraz jako obszar 

postrzegany przez ludzi, którego charakter jest rezultatem działania i interakcji 

czynników naturalnych i antropogenicznych3. W centrum tej definicji umieszczona jest 

ludzka percepcja, na którą wpływają złożone uwarunkowania kulturowe  

i psychospołeczne. Uwzględnienie przez mgr inż. Martę Lisiak w jej badaniach aspektu 

ocen wizualnych i zróżnicowania społecznej percepcji krajobrazu, dodatkowo 

potwierdza aktualność podjętego tematu.  

 

Struktura i zawartość pracy 

Rozprawa doktorska mgr inż. Marty Lisiak liczy 127 ponumerowanych stron 

formatu A4 jednostronnie zadrukowanych i oprawionych. Zawiera zasadniczy tekst 

rozprawy z ilustracjami i tabelami, składający się z 7 rozdziałów (108 stron), spis 

literatury (15 stron) oraz spisy: rycin, tabel i załączników (łącznie 4 strony). Integralną 

część pracy stanowi 15 załączników graficznych i tabelarycznych w formatach A4 i A3, 

umieszczonych na końcu pracy (strony nienumerowane). Struktura pracy jest 

poprawna, właściwa dla podjętej problematyki i charakteru rozprawy doktorskiej.  

W jednostronicowym rozdziale 1. (s. 5), stanowiącym wstęp do pracy, Autorka 

przedstawiła uzasadnienie podjęcia problemu badawczego. W świetle realizowanych 

w Polsce w ostatnich latach i planowanych inwestycji drogowych oraz stosowanych 

obecnie narzędzi ograniczających ich negatywny wpływ na środowisko, podkreśliła 

konieczność poszukiwania metod oceny oddziaływania na krajobraz, w tym na jego 

walory wizualne. 

Rozdział 2. (s. 6-31) zawierający przegląd literatury, został podzielony na 5 

podrozdziałów, odnoszących się do następujących zagadnień, istotnych dla 

przeprowadzonego wywodu naukowego: 1) krajobraz jako przedmiot badań różnych 

dyscyplin naukowych, 2) uwarunkowania prawne (krajowe i międzynarodowe) 

                                                           
3 Europejska Konwencja Krajobrazowa, Dz.U.2006 nr 14 poz.98 
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dotyczące krajobrazu, 3) metody badań i oceny krajobrazu, 4) sieć dróg w Polsce,  

5) droga jako element krajobrazu. Na szczególną uwagę zasługuje opis 

zróżnicowanych metod badawczych, stosowanych  w różnych dziedzinach nauki,  

w tym w naukach przyrodniczych i w architekturze krajobrazu, co jest w pełni 

uzasadnione tematyką rozprawy. Wybrane metody oceny atrakcyjności wizualnej 

krajobrazu zostały poddane krytycznej analizie i zestawione w tabeli 3 (s. 20-21), której 

tytuł powinien zostać odpowiednio uzupełniony, zgodnie z jej zawartością4. Cennym 

elementem tego rozdziału jest opis metryk krajobrazowych, zdefiniowanych przez 

Autorkę jako mierzalne charakterystyki środowiska, odnoszące się do różnych 

aspektów krajobrazu (kompozycja, konfiguracja, funkcja regulacyjna i informacyjna). 

W rozdziale 3. zostały sformułowane: cel i zakres pracy oraz hipotezy 

badawcze. Jako cel rozprawy Autorka przyjęła ocenę zróżnicowania krajobrazu wzdłuż 

autostrady i dróg ekspresowych w województwie wielkopolskim oraz analizę 

zależności miedzy metrykami krajobrazowymi a atrakcyjnością wizualną (s. 33).  

Tak sformułowany główny cel rozprawy był realizowany poprzez następujące cele 

szczegółowe: 1) zbadanie zróżnicowanej struktury krajobrazu wzdłuż autostrady i dróg 

ekspresowych wykonane na podstawie danych kartograficznych; 2) zbadania 

atrakcyjności wizualnej krajobrazu reprezentatywnych odcinków danej drogi  

na podstawie dokumentacji fotograficznej; 3) ocenę możliwości zastosowania narzędzi 

i technik GIS do analiz atrakcyjności wizualnej krajobrazu (s. 33). Autorka postawiła 

również trzy następujące hipotezy badawcze, które zostały przez nią zweryfikowane  

w kolejnych fazach pracy:  1. Zróżnicowanie przestrzenne w strukturze krajobrazu 

oparte na metrykach krajobrazowych zależy od rodzaju pokrycia terenu i jest związane 

z klasa drogi. 2. Percepcja krajobrazu widzianego z drogi różni się ze względu  

na czynniki społeczno-demograficzne, tj. płeć, wiek, wykształcenie, miejsce 

zamieszkania, częstotliwość korzystania z badanych dróg, bądź branżę/wykonywany 

zawód. 3. Metryki krajobrazowe oparte na danych kartograficznych mogą być dobrym 

narzędziem do oceny atrakcyjności wizualnej krajobrazu wzdłuż dróg (s. 34).  

Ocena merytoryczna hipotez jest zawarta w kolejnym rozdziale recenzji. W tym  

miejscu chcę jedynie wyrazić wątpliwość co do poprawności użytego przez 

Doktorantkę sformułowania: „zróżnicowanie przestrzenne w strukturze krajobrazu 

                                                           
4 zamiast obecnego: „Wybrane metody oceny krajobrazu” powinien brzmieć: „Wybrane metody oceny 
atrakcyjności wizualnej krajobrazu” 
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oparte na metrykach krajobrazowych” (s. 34)5. Przedstawiony w rozdziale 2. proces 

badawczy, obejmujący dwie zasadnicze fazy, tj.: fazę koncepcji badań i fazę realizacji 

badań został dobrze opisany oraz zilustrowany w formie czytelnego schematu (s. 33). 

Rozdział 4. (s. 35-49) poświęcony jest opisowi przyjętych przez Autorkę metod 

badawczych oraz wykorzystanych materiałów. Zróżnicowane metody, dostosowane 

do celów i zakresu pracy, zostały opisane i zilustrowane za pomocą czytelnych 

schematów graficznych. Wybrane metryki krajobrazowe, użyte do analizy struktury 

krajobrazu, zostały przedstawione w tabeli 6 (s. 38-40). Ich wybór (jak też eliminacja) 

spośród stosowanych w tego typu badaniach, został oparty na analizie dostępnej 

literatury. Wyczerpująco zostały też omówione zastosowane metody oceny 

atrakcyjności wizualnej krajobrazu, w tym: sposób sporządzenia dokumentacji 

fotograficznej oraz opracowania i rozpowszechniania ankiety on-line, a także 

interpretacji jej wyników. Obszerną część rozdziału 4. stanowi rozbudowany opis 

analiz statystycznych, które są kluczowym elementem badań, zarówno w odniesieniu 

do analizy struktury krajobrazu, jak i oceny jego walorów wizualnych.  

 Rozdział 5. (s. 50-97) przedstawia wyniki badań, którymi został objęty  

210-kilometrowy odcinek autostrady A2 przebiegający przez województwo 

wielkopolskie oraz położone w granicach tego województwa wybrane odcinki dróg 

ekspresowych: S5, S8, S10, S11. Jako dominującą cechę krajobrazu przyjęto pokrycie 

terenu. Badania w tym zakresie były prowadzone na obszarach w bezpośrednim 

sąsiedztwie dróg w granicach przyjętych buforów: 100 m, 200 m., 500 m, 700 m  

i 1000 m. Jako jednostki analityczne przyjęto klastry, wyróżnione na podstawie 

dominujących typów pokrycia terenu. Analizie poddano udział odcinków dróg  

w poszczególnych klastrach, w odniesieniu do przebiegu dróg i terminu ich oddania  

do użytku. Zasadniczą częścią badań przedstawionych w rozprawie jest analiza 

struktury krajobrazu za pomocą metryk krajobrazowych oraz przy użyciu metod 

statystycznych. Zastosowanie zaawansowanych technik informatycznych GIS 

pozwoliło na stworzenie rozbudowanej bazy danych, które zostały przetworzone  

w formie licznych schematów i grafów ilustrujących wyniki badań opisane w tekście. 

Ocena atrakcyjności krajobrazu, dokonana na podstawie badań ankietowych, została 

przeprowadzona dla wybranych odcinków dróg. Wyniki tego etapu badań zostały 

poddane interpretacji i analizie statystycznej, z uwzględnieniem charakterystyki 

                                                           
5 Moim zdaniem zróżnicowanie krajobrazu nie może być „oparte na metrykach”. Może być 
scharakteryzowane za pomocą metryk krajobrazowych lub ocenione na ich podstawie.  
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ankietowanych, a następnie szczegółowo opisane i przedstawione w sposób graficzny. 

Przeprowadzone dwutorowe badania w zakresie 1) analizy struktury krajobrazu  

na podstawie metryk oraz 2) oceny atrakcyjności krajobrazu wyrażonej przez 

odbiorców za pomocą ankiet, doprowadziły mgr inż. Martę Lisiak do stwierdzenia 

braku zależności między metrykami krajobrazowymi a percepcją krajobrazu.  

W związku z tym rozdział 5 kończy propozycja wprowadzenia autorskiego wskaźnika 

atrakcyjności wizualnej krajobrazu VALI, bazującego na dwóch wybranych istniejących 

metrykach krajobrazowych i zaproponowanym przez Doktorantkę współczynniku, 

zależnym od rodzaju (klastra) pokrycia terenu. 

Wyniki badań zostały poddane dyskusji w rozdziale 6. (98-105), która została 

przeprowadzona w świetle przywoływanych aktualnych publikacji naukowych, polskich 

i zagranicznych. Osiągnięte przez Autorkę wyniki w znacznej części potwierdzają stan 

badań nad metodami ocen krajobrazowych, wzbogacając go o pewne aspekty. 

W rozdziale 7. (107-108) zostały zredagowane wnioski, z których część ma walor 

poznawczy (1-4, 6), a część wymiar aplikacyjny (5, 7, 8).  

Układ pracy nie budzi zastrzeżeń. Rozprawa została napisana poprawnym 

językiem. Tym niemniej, odwołując się do przedstawionej przeze mnie na wstępie idei 

integracji badań nad krajobrazem, muszę stwierdzić, że język rozprawy jest dość 

hermetyczny, co ogranicza możliwość transferu wyników badań do innych dziedzin 

nauki. Sposób opisu wyników badań, z zastosowaniem określonego zestawu 

powtarzalnych konstrukcji stylistycznych i przy użyciu bardzo licznych skrótów 

(akronimów), rozbija płynność wywodu. Narracja rozprawy, z pewnością właściwa  

dla kręgu naukowego, z którego wywodzi się Doktorantka, nie jest łatwa w odbiorze 

dla naukowców prowadzących badania nad ocenami wizualnymi z perspektywy innych 

dyscyplin (m.in. architektury krajobrazu).  

 

Ocena merytoryczna 

Zarówno wybór tematu rozprawy, jak też sformułowanie celów i zadań 

badawczych są w moim przekonaniu trafne. Przegląd literatury przedmiotu, 

poprzedzający zasadnicze badania, a także liczne odwołania w samym tekście pracy, 

dowodzą bardzo dobrej orientacji Autorki w podjętej tematyce badawczej. Imponująca 

jest jej znajomość literatury, zarówno polskiej, jak i zagranicznej, obejmującej 

najnowsze publikacje, raporty badawcze i dokumenty planistyczne, istotne dla 
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przeprowadzenia wywodu naukowego. Spis literatury liczy łącznie 246 pozycji, przy 

czym wszystkie zostały we właściwy sposób przywołane w tekście rozprawy. 

Oceniając warsztat naukowy mgr inż. Marty Lisiak, należy podkreślić i docenić 

zaprezentowaną w rozprawie umiejętność formułowania zadań badawczych, doboru 

właściwych metod, korzystania ze źródeł i materiałów, dobre opanowanie narzędzi 

badawczych, rozległość i rzetelność badań oraz umiejętność interpretacji wyników, 

prowadzenia naukowej dyskusji i wyciągania wniosków. Przyjęcie w pracy 

zróżnicowanych metod, wywodzących się z nauk przyrodniczych i architektury 

krajobrazu, jak też z innych dziedzin, jest w pełni uzasadnione tematyką rozprawy i jej 

interdyscyplinarnym charakterem.  

Rozprawę doktorską mgr inż. Marty Lisiak uważam za interesujące i oryginalne 

opracowanie naukowe. Tym niemniej chciałabym zwrócić uwagę na kilka  

zagadnień polemicznych, licząc na to, że Autorka zechce się do nich odnieść podczas 

publicznej obrony pracy.  

Pewne wątpliwości budzą sformułowane przez Doktorantkę hipotezy 

badawcze. Pierwsza z nich wydaje się dość oczywista, przynajmniej w swojej 

pierwszej części: Zróżnicowanie przestrzenne w strukturze krajobrazu oparte  

na metrykach krajobrazowych zależy od rodzaju pokrycia terenu6. Stwierdzenie  

o wpływie pokrycia terenu na zróżnicowanie krajobrazu zawierają wszystkie klasyczne 

opracowania i podręczniki z zakresu ekologii krajobrazu i architektury krajobrazu oraz 

geografii fizycznej. Nie jest więc zaskoczeniem potwierdzenie tego w toku 

skomplikowanych badań przy użyciu zestawu metryk krajobrazowych i technik GIS. 

Jeśli jednak celem Autorki było wykazanie tego znanego już faktu, ale przy użyciu 

nowych narzędzi, to należałoby inaczej sformułować hipotezę. Przy okazji należałoby 

też zwrócić uwagę na drugi komponent istotnie różnicujący krajobraz, czyli 

ukształtowanie terenu, które zostało pominięte w badaniach. Nie przekonuje również 

brzmienie drugiej hipotezy: Percepcja krajobrazu widzianego z drogi różni się  

ze względu na czynniki społeczno-demograficzne, tj. płeć, wiek, wykształcenie, 

miejsce zamieszkania, częstotliwość korzystania z badanych dróg, bądź 

branżę/wykonywany zawód. Jest to bardzo ogólne sformułowanie, nie zapowiadające 

nowatorskich ujęć ani nowych wyników. W literaturze przedmiotu można znaleźć wiele 

badań prowadzonych w tym zakresie w ramach nauk społecznych i humanistycznych 

                                                           
6 Hipoteza jest niepotwierdzoną tezą, przypuszczeniem wymagającym udowodnienia. 
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(m.in. psychologii percepcji), potwierdzających wpływ ww. czynników na odbiór 

krajobrazu. Tak więc uwagi w stosunku do tej hipotezy można sformułować podobnie, 

jak do poprzedniej. Najbardziej obiecująca pod względem naukowym wydaje się więc 

trzecia hipoteza: Metryki krajobrazowe oparte na danych kartograficznych mogą być 

dobrym narzędziem do oceny atrakcyjności wizualnej krajobrazu wzdłuż dróg. Badania 

przeprowadzone przez Doktorantkę dały w tym zakresie wynik negatywny. Należy to 

jednak uznać za jej niezaprzeczalne osiągnięcie naukowe. Wykazanie braku 

zależności między wybranymi metrykami krajobrazowymi a percepcją krajobrazu,  

na podstawie dobrze zaplanowanych, rzetelnie wykonanych i udokumentowanych,  

a następnie zinterpretowanych badań stanowi wskazówkę dla dalszych kierunków  

i zakresu poszukiwań. Przy okazji, zwracam uwagę na dyscyplinę sformułowań, 

ponieważ w rozprawie metryki nazywane są zamiennie: narzędziem  

(s. 37) lub metodą (s. 22) 

Charakterystyka pokrycia terenu wzdłuż autostrady i dróg ekspresowych  

(s. 56-60) została wykonana przez Doktorantkę przy użyciu bardzo rozbudowanego 

aparatu badawczego (metryki krajobrazowe, GIS), a jej wynikiem są szczegółowe 

analizy matematyczne. Stan krajobrazu ilustrują zaawansowane opracowania 

graficzne (dwuwymiarowe wykresy) i tabelaryczne. Po ich analizie można jednak 

postawić pytanie: Jak wygląda krajobraz? Jaka jest jego fizjonomia? Określenie 

„fizjonomia” nie jest zresztą używane w pracy, a jest kluczowe w analizach i ocenach 

wizualnych. Krajobraz w ujęciu percepcyjnym, postulowanym przecież przez 

Europejską Konwencją Krajobrazową jest zjawiskiem trójwymiarowym, oglądanym 

przez ludzi. Nie podważając poprawności i wartości naukowej zawartych w rozprawie 

analiz matematycznych, wyrażam przypuszczenie, że ich skonfrontowanie z widokami 

dałoby pełniejszy obraz charakteru krajobrazu i byłoby krokiem w stronę integracji 

badań. 

Kolejnym tematem do dyskusji jest sposób przeprowadzenia analizy struktury  

i oceny atrakcyjności krajobrazu za pomocą metryk (s. 60-89). Zgodnie z przyjętymi 

metodami, badania zostały wykonane w granicach wyznaczonych buforów, a więc  

w sposób właściwy dla tego typu badań. Należy jednak wciąż pamiętać o celu badań  

i założonym powiązaniu ich z ocenami wizualnymi. Cenne byłoby tu więc porównanie 

zasięgu widoczności w buforach ze stosowanym w architekturze krajobrazu zasięgiem 

(granica) widoczności, wyznaczanym na podstawie analizy barier widoku. Autorka  

w części dostrzega ten aspekt, wyłączając z badań obszary (klastry), gdzie widok  
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z drogi jest przesłonięty przez ekrany akustyczne, roślinność lub infrastrukturę,  

a także te odcinki, gdzie droga przebiega w wykopie. Dla recenzentki interesujące jest 

jednak wyjaśnienie, jaki wpływ na ocenę walorów wizualnych krajobrazu ma ocena 

zróżnicowania jego struktury poza granicą widoczności. Podobnie można zapytać,  

czy nie należałoby poszerzyć obszarów badań (buforów) na tych odcinkach, gdzie 

płaski teren i brak przeszkód umożliwiają bardzo rozległe widoki (poza ustaloną 

maksymalną granicą 1000 m). 

Przyjęcie w badaniach atrakcyjności krajobrazu i preferencji wizualnych metody 

ankiety on-line należy uznać za słuszne i uzasadnione. Jednakże Doktorantka nie 

ustrzegła się tu pewnych pułapek związanych z wyborem grupy docelowej  

i dystrybucją ankiety. Efektem jest uzyskanie opinii ze strony wyselekcjonowanej grupy 

specjalistów, związanych w różnym stopniu z kształtowaniem krajobrazu oraz 

studentów kształcących się w tym kierunku. Od tych badanych można oczekiwać np. 

większej świadomości w zakresie wartości krajobrazów rolniczych, co potwierdziły 

badania Autorki. Potwierdzają to też przywoływane w pracy badania zagraniczne7. 

Udział pozostałych grup społecznych jest znikomy i nie ma wartości porównawczej. 

Wyniki badań trudno więc uznać za reprezentatywne dla wszystkich użytkowników 

dróg. Pewnym uzasadnieniem dla takiego sformułowania grupy badawczej jest 

założenie, że osoby poddane badaniom w istotny sposób wpływają (lub mogą 

wpływać) na krajobraz, a więc poznanie ich opinii ma znaczenia. Takiego założenia 

nie można uznać za błędne, ale należałoby je jednoznacznie sformułować. 

Niezaprzeczalną wartością i nowością rozprawy jest stworzenie nowego 

autorskiego wskaźnika atrakcyjności wizualnej krajobrazu VALI, jako uzupełnienia  

dla obecnie stosowanych wskaźników atrakcyjności wizualnej krajobrazu. Doktorantka 

w przekonujący sposób wyjaśniła i uzasadniła jego konstrukcje i wskazała potencjalne 

zastosowanie, proponując jednocześnie kolejne etapy towarzyszącej mu procedury 

badawczej. Stwierdziła jego zgodność z ocenami ankietowanych, czego dowodem jest 

tabela 14 (s. 97). Zdaniem recenzentki, przydatność tego wskaźnika powinna zostać 

zweryfikowana na konkretnych przykładach, w odniesieniu do wybranych wskaźników  

i metryk, a wyniki tych badań powinny zostać zamieszczone w pracy.     

                                                           
7  Autorka przytacza badania Tveit (s. 104), która zwraca uwagę, że oceny studentów architektury 
krajobrazu nie są reprezentatywne. Przy okazji, Tveit (Mari Sundli)  jest norweską badaczką, więc nie 
„stwierdził”, lecz „stwierdziła”.  
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Na koniec warto też zapytać, czemu w istocie ma służyć ocena krajobrazu 

wzdłuż zrealizowanych już inwestycji drogowych. Przywoływane w pracy badania Sas-

Bojarskiej i Forczek-Brataniec odnoszą się do projektowania przebiegu dróg i ich 

trasowania z uwzględnieniem walorów krajobrazowych. Bez wątpienia, badania 

krajobrazu w przypadku istniejących dróg mają również duże znaczenie, ponieważ 

wskazują jakie działania ochronne lub korygujące należy podjąć. Lektura pracy nie 

daje jednak konkretnych wskazówek w tym zakresie, choć zwraca uwagę na to,  

że kluczem jest właściwe kształtowanie relacji pomiędzy drogami a otoczeniem (s. 31).  

 

Ocena końcowa 

Rozprawa doktorska mgr inż. Marty Lisiak jest w moim przekonaniu pracą 

naukową o dużych walorach poznawczych i aplikacyjnych. Podjęty temat ma istotne 

znaczenie dla badań krajobrazu, szczególnie wobec dokonujących się współcześnie 

przekształceń, związanych z realizacją inwestycji drogowych. Autorka zaprezentowała 

wysoki poziom wiedzy związanej z tematem rozprawy, samodzielnie sformułowała  

i w oryginalny sposób rozwiązała określony problem badawczy. Wywód naukowy 

został wsparty krytyczną analizą obszernego zestawu piśmiennictwa. Na wysoką 

ocenę zasługuje opanowanie przez Autorkę warsztatu badawczego, szeroki zakres  

i wszechstronność przeprowadzonych badań, a także umiejętność formułowania 

wniosków. 

Przedstawione powyżej uwagi, pytania i zagadnienia polemiczne, wynikające 

ze szczególnego zainteresowania recenzentki podjętym w rozprawie problemem 

naukowym w kontekście szerszej dyskusji nad integracją badań krajobrazowych,  

nie umniejszają ogólnej pozytywnej oceny rozprawy doktorskiej.   

Reasumując stwierdzam, że w świetle obowiązujących przepisów dotyczących 

stopni naukowych i tytułu naukowego przedłożona do oceny rozprawa doktorska  

mgr inż. Marty Lisiak pt. „Ocena przestrzennego zróżnicowania krajobrazu wzdłuż 

autostrady i dróg ekspresowych w Wielkopolsce” spełnia warunki i kryteria stawiane 

pracom doktorskim. W związku z powyższym wnioskuję o dopuszczenie jej  

do dalszych etapów przewodu doktorskiego oraz do publicznej obrony. 

 

        


