
1 

Lublin, 18.03.2022 

dr hab. Oleg Gorbaniuk 

Instytut Psychologii  

Wydział Nauk Społecznych 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 

 

Opinia dotycząca rozprawy habilitacyjnej i dorobku naukowego  

dra Włodzimierza Strusa, opracowana w ramach przewodu habilitacyjnego 

procedowanego przez Radę Dyscypliny Psychologia Uniwersytetu Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Warszawie 

 

1. Informacje ogólne 

Dr Włodzimierz Strus jest aktualnie pracownikiem Instytutu Psychologii Uniwersytetu 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, w którym w 2003 roku uzyskał stopień 

magistra psychologii, a następnie w 2009 roku stopień doktora nauk humanistycznych.  

 

2. Ocena osiągnięcia naukowego 

Jako główne osiągnięcie naukowe stanowiące podstawę wniosku habilitacyjnego 

dr Włodzimierz Strus wskazał cykl dziewięciu artykułów opublikowanych w czasopismach o 

zasięgu krajowym i międzynarodowym pt. „Kołowy model metacech osobowości: geneza, 

konstrukcja i rozwój”. We wszystkich artykułach Habilitant występuje jako pierwszy autor z 

dominującym udziałem na tle innych współautorów. Znaczna część artykułów została 

opublikowana w wysoko punktowanych czasopismach (co najmniej 100 pkt wg punktacji 

sprzed 2021 roku zanim listę ministerialną „dotknęła” inflacja). 

Autor (wraz z współautorami) postawił sobie za cel uporządkowanie i integrację modeli 

i struktur cech osobowości wywodzących się pośrednio lub bezpośrednio z badań leksykalnych. 

Badania leksykalne doprowadziły z jednej strony do względnej zgodności wśród badaczy 

odnośnie ogólnej struktury cech osobowości (pięcio- lub sześcioczynnikowej), dzięki czemu 

możliwe jest systematyczne gromadzenie wiedzy na temat uwarunkowań i konsekwencji 

posiadania takich a nie innych cech osobowości poprzez osiągnięcie względnej 

kompatybilności badań bazujących w przybliżeniu na tym samym (lub pokrewnym) modelu 
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zoperacjonalizowanym w postaci licznych kwestionariuszy osobowości. Z drugiej strony z 

uwagi na hierarchiczność struktury leksykalnej opisu osobowości w języku naturalnym i 

różnic/niedoskonałości metodologicznych pomiędzy różnymi badaniami, pojawiają się liczne 

rozbieżności o charakterze taktycznym w strukturach osobowości, które wyłaniają się z tych 

badań, a które wymagają wyjaśnienia, w szczególności odfiltrowania tego, co można uznać za 

szum, i wychwycenia tego, co jest w nich powtarzalne i uniwersalne. Stąd dotychczasowy stan 

wiedzy wymaga integracji modeli o różnym stopniu złożoności/szczegółowości, aby 

zwyczajnie zapanować nad potokiem gromadzonej wiedzy na temat struktury cech osobowości 

i spróbować stworzyć z tego spójną całość. Jest to zadanie szczególne trudne z uwagi na to, że 

struktury, będące przedmiotem analiz w ramach recenzowanego cyklu artykułów, były w 

znacznym stopniu pochodną badań eksploracyjnych. Nadanie sensu teoretycznego 

wykrywanym strukturom cech i podniesienie do rangi modeli teoretycznych stanowi ogromne 

wyzwanie teoretyczne. 

Habilitant wraz ze współautorami w swoich publikacjach reprezentuje konfirmacyjne, 

a nie eksploracyjne podejście, a więc w mniejszym lub większym stopniu punktem wyjścia jest 

teoria, a celem badań – weryfikacja hipotez badawczych, a nie próba odpowiedzi na pytania 

badawcze o z góry niesprecyzowanych możliwych odpowiedziach na nie. Habilitant postawił 

w swoich dociekaniach badawczych na model kołowy jako rozwiązanie problemu ładunków 

krzyżowych występujących w modelach cechowych (np. w pięcioczynnikowym modelu 

osobowości, PMO). Wprawdzie model kołowy AB5C został zaproponowany 30 lat temu 

(licząc od dnia dzisiejszego), pozostawał jednak na gruncie polskim modelem słabo znanym 

(jeżeli przyjąć za kryterium częstotliwość jego przywoływania w literaturze polskojęzycznej), 

z kolei na gruncie międzynarodowym jego potencjał nie był wystarczająco wyeksploatowany, 

w szczególności w kontekście integracji z innymi modelami i głębszego ugruntowania 

teoretycznego. Podjęte przez Autora (i jego zespół) badania nie tylko potwierdziły ogólne 

założenia teoretyczne modelu, lecz także pozwoliły zidentyfikować szczegółowe obszary 

wymagające rekonceptualizacji tego modelu lub wypełnienia treścią psychologiczną. Stąd 

poszukiwania Autora skupiły się na próbie ustalenia powiązań pomiędzy modelem AB5C a (1) 

cechami wyższego rzędu (metacechami) względem PMO, (2) cechami niższego rzędu 

względem PMO oraz (3) alternatywnym dla PMO modelem HEXACO. Ważną innowacją 

Autora i jego zespołu była zaproponowanie kołowego modelu metacech, który stanowił 

brakujące ogniwo wyjaśniające powody dostrzeżonych wad wcześniejszych modeli z 

zachowaniem większości ich zalet. Model ten w kolejnych artykułach był poddany 
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wielokrotnym testom i doprecyzowywany na podstawie ich wyników. Jednocześnie 

opracowano kilka wersji operacjonalizacji kołowego modelu metacech różniących się użytym 

materiałem jako podstawy wskaźników. 

 Autor wraz z zespołem zgodnie z logiką modelu kołowego metacech przeanalizował 

znane ze wcześniejszych badań metacechy Alfa i Beta oraz Delta i Gamma. Szczególną wartość 

stanowi tu szczegółowa teoretyczna/psychologiczna analiza treści każdej z cech w ramach 

każdego z biegunów. W ten sposób model kołowy metacech stał się cennym źródłem 

teoretycznie szczegółowo uzasadnionych hipotez badawczych pozwalając nie tylko na 

integrację dotychczasowych modeli cechowych o różnym stopniu szczegółowości/ogólności, 

lecz także wychodzenie w kierunku wyjaśnienia zmiennych psychologicznych spoza modeli 

cechowych osobowości (w tym motywacje, emocje, zdrowie psychiczne). Z jednej strony 

pozwala to wskazać potencjał wyjaśniający/predykcyjny zaproponowanego modelu kołowego 

metacech, z drugiej służy integracji wiedzy psychologicznej na temat człowieka, aby modele 

opracowane w celu konceptualizacji różnych konstruktów (cyrkularne i niecyrkularne) nie 

funkcjonowały w oderwaniu od siebie. 

Kolejnym ważnym krokiem wykonanym przez Autora i współpracujących z nim 

współautorów była próba ustalenia związku pomiędzy podejściem cechowym a podejściem 

typologicznym w świetle zaproponowanego kołowego modelu metacech. W szczególności 

wykazano wystarczająco wysoką stabilność rozwiązania składającego się z czterech typów 

osobowości korespondującego z modelem kołowym metacech. Mimo że podejście autorów 

badań w warstwie statystycznej mieściło się w podejściu eksploracyjnym, wyniki 

zaawansowanych metodologicznie badań i ich interpretacja pozwala zrobić znaczący krok w 

kierunku opracowania teoretycznych podstaw typologii osobowości w oparciu proponowany 

kołowy model metacech. Opisany pokrótce w tym akapicie etap badań domyka cykl badań 

zgłoszony przez Habilitanta jako główne osiągnięcie, czyniąc go kompletnym na tym etapie 

dociekań. 

Lektura publikacji w ramach głównego osiągnięcia  wskazuje na bardzo dobre 

rozeznanie Autora/Habilitanta w zakresie literatury przedmiotu i dostrzeganie nawet 

kosmetycznych różnic pomiędzy istniejącymi modelami teoretycznymi z reguły ignorowanych 

nawet przez specjalistów w zakresie psychologii osobowości. Oceniając cykl artykułów 

zgłoszony jako główne osiągnięcie od strony metodologicznej (6 z 9 artykułów ma charakter 

empiryczny) należy zwrócić uwagę, że badania własne Autora są oparte na dużych i starannie 

dobranych próbach, o wyważonej proporcji płci i zróżnicowanym wieku respondentów, co 
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korzystnie wyróżnia je na tle innych badań. Analizująv uzyskane wyniki należy także zwrócić 

uwagę na ich powtarzalność, co wskazuje na względnie dużą rzetelność postawy respondentów, 

co z kolei jest zasługą organizatorów badań, którzy wzbudzili odpowiednią motywację u 

respondentów. Duże próby dawały duże pole manewru biorąc pod uwagę liczbę itemów lub 

chęć ustalenia stabilnych typów osobowości. Zebrane dane zostały przeanalizowane przy 

użyciu różnych (często równolegle stosowanych) a zarazem zaawansowanych metod analiz, co 

wskazuje na wysokie kompetencje analityczne Autora/Habilitanta.  

Osobno należy wskazać na kompleksowość realizacji projektów, których wyrazem były 

artykuły naukowe, – te same badania (i zebrane dane) realizowały wiele celów, w tym cele 

psychometryczne, pozwalając zaproponować własne adaptacje kulturowe kwestionariuszy. 

Biorąc pod uwagę równoczesne opracowanie narzędzi psychologicznych w ramach głównego 

cyklu (i dorobku towarzyszącego) należy osobno podkreślić wysokie kompetencje 

psychometryczne Habilitanta. 

Dyskusje w publikacjach przedstawionych do recenzji cechuje dojrzałość i refleksja 

teoretyczna. Habilitant wraz ze współautorami za każdym razem podejmuje próbę 

teoretycznego uzasadnienia stwierdzonych faktów empirycznych, w tym rozbieżności w 

stosunku do pierwotnych przewidywań. Podawane perspektywy dalszych badań materializują 

się kolejnymi publikacjami, tworząc logiczny ciąg, stanowiąc jednocześnie wskaźnik 

operacyjny rozwoju naukowego Habilitanta.  

Wartość testowanych modeli jest proporcjonalna do stopnia, w jakim te modele są 

zbudowane na właściwych fundamentach. Potencjalne wady modeli, które Habilitant uczynił 

przedmiotem swoich badań, mają wady dziedziczne, wynikające z ograniczeń badań 

psycholeksykalnych (i założenia leksykalnego) bazujących na leksykonie przymiotnikowym, a 

więc niekompletnym względem całości leksykonu osobowości w ramach któregokolwiek 

języka naturalnego na świecie. Poza tym modele, które pretendują na miano modeli 

uniwersalnych, są pod dużym wpływem badań psycholeksykalnych języka angielskiego, w 

pełni odzwierciedlając jego specyfikę i specyfikę kulturową społeczeństw, gdzie ten język jest 

językiem dominującym. Wśród fundamentalnych pytań, które możemy sobie postawić w ww. 

kontekście, należy wymienić między innymi następujące: W jakim stopniu opis (naiwny) 

osobowości dostępny obserwacji przeciętnego użytkownika języka naturalnego może stanowić 

podstawę dla tworzenia teorii naukowej w psychologii? Czy opis osobowości można 

utożsamiać z osobowością człowieka? Czy istnieją obszary osobowości niedostępne obserwacji 

zwykłego człowieka lub niewystarczająco w tej obserwacji reprezentowane, a przez to 
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pomijane w konstruktach będących pochodną badań psycholeksykalnych? Autor 

recenzowanego cyklu publikacji zasadniczo nie podejmuje próby odpowiedzi na te pytania, na 

które w oparciu o aktualny stan wiedzy obiektywnie rzecz biorąc nie jesteśmy w stanie 

odpowiedzieć. Wykonał natomiast bardzo dobrą robotę porządkującą w obszarze istniejących 

modeli teoretycznych na bazie badań polskiej populacji. Ustalił z możliwie jak największą 

precyzją, dostępną dla badań kwestionariuszowych, powiązania pomiędzy modelami, ukazując 

aspektowe różnice między nimi i uzupełniając o własny model kołowy metacech. 

3. Ocena pozostałego dorobku naukowego  

Habilitant wykazuje wyjątkowo obszerną liczbą publikacji wieloautorskich spoza listy 

określonej jako główne osiągnięcie (ponad 30 publikacji). Przy czym są to publikacje w 

zdecydowanej większości w bardzo cenionych czasopismach – najczęściej międzynarodowych. 

Publikacje od strony tematycznej stanowią logiczną kontynuację badań nad kołowym modelem 

metach osobowości, skupiając się przede wszystkim na zastosowaniu tegoż modelu (np. 

powiązania z narcyzmem, wzorem C zachowania lub dalsze zgłębianie specyfiki dwóch 

metaczynników), strukturą osobowości, konstruowaniem/adaptowaniem kwestionariuszy 

psychologicznych. Potencjalnie Habilitant mógłby włączyć przynajmniej część tych publikacji 

do głównego osiągnięcia, aczkolwiek prawdopodobnie ze względu na niższy udział własny w 

ich powstaniu lub inne powody tego nie zrobił. Tak albo inaczej ta część dorobku 

towarzyszącego stanowi dodatkowe wzmocnienie głównego osiągnięcia Habilitanta i wskazuje 

na to, że to osiągnięcie jest tylko etapem w jego nieustających dociekaniach poznawczych.  

Ponownie w dorobku towarzyszącym należy podkreślić jego wkład w wzbogacenie repertuaru 

narzędzi psychometrycznych dostępnych do badań dla polskich psychologów. Cechą 

szczególną tych narzędzi jest ich bardzo dobre opracowanie pod względem psychometrycznym, 

wystandaryzowana szata graficzna, udostepnienie skryptów do wykonania obliczeń w 

programach statystycznych, a co najważniejsze dla potencjalnych odbiorców – udostepnienie 

opracowanych narzędzi w Internecie. Analizując skład współautorów publikacji zgłoszonych 

przez Habilitanta trzeba zaznaczyć, że współpraca pracowników w Instytucie Psychologii 

UKSW jest wzorcowa, a zarazem owocna dla poszczególnych członków zespołu, sprzyjając 

ich intensywnemu rozwoju naukowemu, co ujawnia się na różnych płaszczyznach, w tym na 

wielu konferencjach naukowych, czego miałem okazję być świadkiem. 

Ogólnie oceniając dorobek publikacyjny Habilitanta  zwraca uwagę ogromny skok 

jakościowy i ilościowy w rozwoju naukowym Habilitanta pomiędzy obroną doktoratu a 

uruchomieniem przewodu habilitacyjnego, szczególnie w ciągu ostatnich 5-6 lat, kiedy ukazała 
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się zdecydowana większość publikacji. Obserwujemy w tym okresie wprost lawinowy przyrost 

cytowań, który aktualnie zbliża się do 700 (h-index = 14). Sumaryczny wskaźnik IF wynosi 

37,35. 

Habilitant w ciągu ostatnich 10 lat był autorem lub współautorem 50 wystąpień 

konferencyjnych, w tym 19 międzynarodowych (z nich 11 stanowiły prezentacje ustne). W 

przypadku wystąpień międzynarodowych w pięciu z nich Habilitant był pierwszym autorem.  

Habilitant w okresie po uzyskaniu stopnia doktora był kierownikiem jednego grantu 

NCN oraz wykonawcą lub głównym wykonawców w sześciu innych grantach. Jak świadczą 

publikacje, te granty były bardzo efektywne/wydajne, szczególnie grant, w którym Habilitant 

był kierownikiem, którego pochodną był dorobek zgłoszony jako główne osiągnięcie.  

Habilitant jest bardzo aktywny w roli recenzenta i oceniał artykuły dla wielu 

prestiżowych międzynarodowych i krajowych czasopism. 

4. Dorobek dydaktyczny i organizacyjny 

Habilitant ma duże doświadczenie dydaktyczne, które zgromadził pracując nie tylko na uczelni 

macierzystej (UKSW), ale także innych uczelniach. Prowadził zajęcia z różnych przedmiotów 

w tym psychologii osobowości, emocji i motywacji, psychologii rozwojowej, etyki zawodu 

psychologa. Ponadto wypromował 49 magistrów oraz wystąpił w roli promotora pomocniczego 

w czterech przewodach doktorskich, w tym w dwóch zakończonych obroną doktoratu. 

Habilitant oprócz pracy dydaktycznej na uczelni pełnił/pełni szereg ważnych funkcji 

organizacyjnych, w tym funkcje zastępcy dyrektora Instytutu Psychologii UKSW 

ds. dydaktyki, prodziekana ds. studenckich, członka Senatu UKSW, członka wydziałowej 

komisji ds. jakości kształcenia itd. Odegrał znaczącą role w opracowaniu programu studiów z 

psychologii UKSW. 

5. Konkluzja końcowa 

Oceniając dorobek naukowy dr Włodzimierza Strusa i jego aktywność naukową, na 

podstawie kryteriów zawartych w  art. 219 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. należy 

stwierdzić, że dr Włodzimierz Strus posiada znaczną większość osiągnięć, które wymienia 

ustawa, a istniejące nieliczne braki są rekompensowane jakością dorobku zgłoszonego jako 

główne osiągnięcie i dorobku towarzyszącego. W świetle przedstawionego dorobku 

dr Włodzimierz Strus jest dojrzałym i kompletnym badaczem: o bardzo dobrej orientacji w 

teorii i literaturze przedmiotu, zaawansowany metodologicznie i psychometrycznie, wchodzący 
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jednocześnie do wielu wysoce produktywnych zespołów badawczych, projektujący 

kompleksowe badania o wysokiej jakości naukowej i dużej wydajności publikacyjnej. 

Oceniając cykl publikacji, wskazany przez dr Włodzimierza Strusa jako główne osiągnięcie 

naukowe, uważam, że stanowi ono znaczący jakościowy wkład Habilitanta w rozwój 

psychologii. Wnoszę na tej podstawie o nadanie dr Włodzimierzowi Strusowi stopnia 

naukowego doktora habilitowanego nauk społecznych w zakresie psychologii. 

 

dr hab. Oleg Gorbaniuk 


