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Rozprawę doktorską Pani Zuzanny Dróżdżak oceniam pozytywnie, jako oryginalny 

wkład w rozpoznanie czynników oddziałujących na stan zdrowotności, których nikt do tej 
pory w Polsce nie badał. Chodzi o wpływ ruchliwości społecznej. Pani Dróżdżak analizuje to 
na podstawie danych z badań surveyowych (uzupełnionych  kilkunastoma  pogłębionymi 
wywiadami) i wykazuje, że taka zależność istnieje. Równocześnie, mam sporo uwag, 
częściowo krytycznych, ale i wynikających z wątpliwości dotyczących zastosowanego 
schematu analiz. Zacznijmy od celu doktoratu. 

*** 
 Praca nosi tytuł The influence of intergenerational social mobility on health: the 

analysis of the social mechanism based on Polish population data. Mówi się tu o ruchliwości 
międzypokoleniowej, czyli przechodzeniu z pozycji społecznej rodziców na pozycję 
zajmowaną w trakcie kariery. Ale ujmując sprawę dokładniej, przedmiotem analizy są wzory 
przemieszczania się w górę i w dół i wzory dziedziczenia pozycji: czy awans społeczny jest 
czynnikiem sprzyjającym poprawieniu zdrowotności, a degradacja pogorszeniu, co 
wynikałoby z wielu teorii? Celem autorki jest przetestowanie tej hipotezy w odniesieniu do 
Polski.  

Pierwszy rozdział jest kompetentnym i całościowym, jak sądzę, omówieniem 
koncepcji dotyczących zależności między stanem zdrowia a usytuowaniem w hierarchii 
społecznej. Pani Dróżdżak dokonuje tu również przeglądu wyników badań, które tego 
dotyczą. Zagadnienia teoretyczno-przeglądowe kontynuowane są w rozdziale drugim, 
poświęconym omówieniu związku między ruchliwością a zdrowiem. W rozdziale trzecim, 
autorka przechodzi do metodologii, przedstawiając dotychczasowe schematy analiz, pod 
kątem ich zalet i słabości,  a następnie charakteryzuje swoje podejście. Istnieje,  jej  zdaniem, 
luka, między ustaleniami teoretycznymi a schematami analiz, którą warto byłoby zmniejszyć 
– próbą odpowiedzi na to zapotrzebowanie jest zastosowany przez nią model Sequential 
Mixed Method. W najobszerniejszym (czwartym) rozdziale przedstawione są wyniki analiz. 
Rozdział piąty jest  zakończeniem, w którym autorka podsumowuje wyniki i formułuje 
wnioski. 

*** 
Praca ta jest napisana w autentycznym języku angielskim, co wskazywałoby, że 

doktorantka funkcjonuje w obiegu światowym. Rozdziały układają się w logikę obowiązującą 
w science, całość wyróżnia się pożądaną (chociaż momentami zbyt dużą) zwięzłością. O 
ważności i oryginalności problemu wspomniałem. Przechodzę do uwag krytycznych. 
 1.Najistotniejsza dotyczy stosowanej tu metody Sequential Mixed Method. Opierając 
się na przedstawionym opisie wnioskuję, że metoda ta nie rozwiązuje kluczowego w 
analizach nad ruchliwością problemu - oddzielenia efektu ruchliwości, czyli interakcji między 
kategoriami pochodzenia i respondenta, od efektu tych zmiennych. Efekty te są skorelowane 
ze sobą (autorka wie o tym), co powoduje niedoszacowanie „oddziaływania” ruchliwości na 
wyjaśniane zjawisko – w tym przypadku wskaźników stanu zdrowia. W opinii większości 
badaczy, rozwiązaniem tego problemu (nazywanego w statystyce problemem „identyfikacji”) 
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jest stosowanie modelu „diagonalnego” (Sobel 1981; 1985 i jego modyfikacje), w którym 
efekty interakcyjne specyfikowane są w stosunku do głównej przekątnej w ramach tabeli 
przepływów. Zastosowanie diagonal model pozwoliłoby autorce uniknąć (jak sądzę) 
wyjaśniania czytelnikowi, dlaczego nie porównuje analizowanych przez siebie efektów 
ruchliwości w górę i w dół, w stosunku do stable trajectory … (because of a serious flaw of 
such model – p. 77). Gdyby zastosowała diagonal model to by mogła. Sequential Mixed 
Method ma tylko zalety prostoty interpretacji, typowej dla modeli liniowych, pod drugie zaś, 
pozwala uchwycić dodatkowe aspekty – oddziaływania kierunku ruchliwości na zdrowie. 
Podsumowując, wyniki te obciążone są błędem identyfikacji, chociaż nie sądzę, żeby 
odbiegały zasadniczo od „faktów”.  
 2. Nie znalazłem definicji pozycji społeczno-ekonomicznej (SES), która jest 
kluczowym składnikiem analizowanej tu tabeli przepływów (3*3). Nie rozumiem więc, jakie 
jest uzasadnienie przyjętej tu operacjonalizacji tych zmiennych: dlaczego SES sprowadzony 
jest do sytuacji finansowej, wykształcenia i zawodu? Dlaczego autorka zakłada, że ESE jest 
pochodną tych właśnie wskaźników – oczywiście argumenty te można znaleźć, chociaż w 
świetle mojej wiedzy, o wiele więcej przemawia za posługiwaniem się innymi wskaźnikami, 
które są bardziej trafnym odzwierciedleniem złożonego zjawiska pozycji społecznej, jak by 
jej nie nazywać.  

3. Kontynuując - chyba najczęściej stosowanym wskaźnikiem usytuowania w 
stratyfikacji klasowej, mającym najbardziej przekonujące uzasadnienie teoretyczne, 
potwierdzone przez wyniki analiz, jest EGP. Żadna z krytyk EGP zaprezentowanych w tej 
pracy (ss. 51-52) nie eliminuje go na rzecz SES. EGP nie ustępuje przecież SES pod 
względem: (i) „atomizacji” (pojęcia tego nie bardzo rozumiem?), (ii) uwzględniania położenia 
kobiet (stosowanie EGP ich nie wyklucza – m.in. Goldhtorpe 1983; Breen i Jonnson 2005), 
(iii) tego, że SES identyfikuje podobno lepiej aspekty finansowe (ale miejsce w hierarchii 
społecznej jest wypadkową wielu relacji, nie dających się sprowadzić do spraw finansowych), 
a poza tym (iv) w jaki sposób zmiany w Polsce miałyby pogarszać trafność EGP – tym 
bardziej, że część z nich właśnie w ten sposób mierzono (nawiasem mówiąc w najbardziej 
szczegółowej wersji EGP, obejmuje 11 kategorii, nie 8 (s. 49)) i dlaczego (v) autorka zakłada, 
że mankamentem jest fakt, iż kategorie EGP nie tworzą jednoznacznej hierarchii – świadczy 
to raczej o trafności tego miernika, ponieważ dzięki temu stanowi on bardziej trafne 
odzwierciedlenie dystansów stratyfikacyjnych (klasowych), nie sprowadzających się do 
jednowymiarowego układu. Posługiwanie się wskaźnikami odbiegającymi od normy bywa 
inspirujące, może m.in. pobudzać do twórczej krytyki, jednak doktorat mgr Dróżdżak nie 
wywoła w tym przypadku ożywczego fermentu – zastosowany przez nią wskaźnik SES 
zawęża pole analiz (i dlatego jest on od lat 90. zastępowany przez inne). A poza tym, jeżeli 
już nie EGP, to dlaczego np. nie ISEI?. Jeżeli autorka wybrała ten wariant SES ze względu na 
dane (bo  tak było najłatwiej, a innego nie mogła), to niech o tym napisze.  

4. Pozwoliłem sobie powyżej na uwagę o nadmiernej zwięzłości. Nie wiadomo 
(autorka nie wyjaśnia), między jakimi kategoriami w tabeli przepływów 
międzypokoleniowych (3*3) liczone sa odds ratios (ss. 71-72). I czy są to OR, czy też same 
odds - czyli tylko ilorazy wielkości z dwóch komórek w tabeli. Z tabeli 4.4,wynikałoby, że to 
drugie, ale tylko zgaduję.  

5. Brakuje informacji, jaka próba wykorzystywana jest w tabeli 4.2 i kolejnych – czy 
jakaś europejska, czy polska?   

6. Zaletą rozdziału 1 jest zwrócenie uwagi, że zależności między usytuowaniem w 
hierarchii społecznej a zdrowiem są dwukierunkowe: nie tylko SES oddziałuje na zdrowie, ale 
może być również odwrotnie. Na przykład, gdy problemy zdrowotne stają się czynnikami 
zmniejszającymi szanse awansu edukacyjnego, kariery zawodowej i poziom zarobków. 
Natomiast niejasna jest próba uszczegółowienia tej zależności przez wprowadzenie sekcji 
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(1.2) dotyczącej „pośredniego” oddziaływania zdrowia na SES, a mianowicie, że może to być 
efektem oddziaływania trzeciego czynnika – w postaci uwarunkowań genetycznych. Nie 
rozumiem, jaki jest związek genów z efektem pośredniczącym. Autorka stara się to 
udokumentować przez omówienie co w tym zakresie zrobiono, wykazuje rolę czynnika 
genetycznego w oddziaływaniu na pozycję społeczną i zdrowie, cytując badania, ale nie 
wiadomo, jak się ma do mechanizmów pośredniczących. 

7.  Z niewyjaśnionych przez Panią Dróżdżak powodów, w rozdziale 1, do 
konceptualizacji związku między pozycją społeczną wprowadza ona czynniki środowiskowe 
(enviromental), utożsamiając je w omówieniu z efektem sąsiedztwa. Jak kilka innych wątków 
w tej pracy, jest to skrót pojęciowy, który niewiele wyjaśnia. Żeby nie przesadzić z krytyką – 
zarzut pobieżności dotyczy niektórych fragmentów. Np. przedstawiona na s. 107 interpretacja 
efektu delta jest bardzo przejrzysta.  

8. Ograniczeniem, ale nie winą autorki, są dane. Pani Dróżdżak korzysta z danych 
wtórnych, w których stosunkowo niewiele jest zmiennych identyfikujących stan zdrowia. 
Występowanie efektu ruchliwości dowiodła na podstawie analizy tylko 2 wskaźników 
zdrowotnych.  

*** 
Przechodzę do konkluzji. Jak zwykle, podstawowymi kryteriami oceny powinny być: 

ważność analizowanego problemu, oryginalność ustaleń oraz to, na ile recenzowana praca 
odpowiada standardom przyjętym w nauce. Oceniając ustalenia mgr Zuzanny Dróżdżak 
należałoby zadać pytanie, czy podejmowane przez nią problemy wnoszą coś do wiedzy o na 
temat zależności między usytuowaniem w hierarchii społecznej a zdrowiem. Moja ocena jest 
następująca. Autorka odpowiada na istotne pytania dotyczące rzeczywistości społecznej. 
Widać, że jest kompetentnym analitykiem (nie uchwyciła efektu ruchliwości, jednak nie 
wątpię, że nie miałaby problemów z zastosowaniem diagonal model). W sumie biorąc, są to 
solidne podstawy do nadania Pani Zuzannie Dróżdżak stopnia doktora.  


