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RECENZJA

rozprawy doktorskiej Pani mgr Alicji PALUCH
na temat:

,,POZAMILITARNE ZJAWISKA POT^GOTWORCZE W SYSTEMIE
BEZPIECZENSTWA NARODOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ"

Wszystkie podmioty stosunkow miedzynarodowych, w tym najwazniejsze z nich czyli
panstwa, funkcjonujfi w okreslonym srodowisku, ktore obejmuje rozne komponenty
(przedmioty, procesy, zjawiska) i wzajemne relacje pomiedzy nimi. Komponenty te sa_
przypisane do sfery: politycznej, ekonomicznej, spolecznej, technologicznej, militarnej czy
ekologicznej i wplywaja na panstwa w rozny sposob. Moze to bye oddzialywanie korzystne,
najbardziej pozadane, ale takze niesprzyjajace w postaci roznych niebezpieczenstw dla jego
bytu i rozwoju. Zapewnienia swobodnego i niezakloconego bytu i rozwoju panstwa,
w zmiennym i dynamicznym otoczeniu, zalezy przede wszystkim od jego potegi. Do
niedawna oczywistym wyznacznikiem potegi panstwa byla jego sita militarna, jako uzyteczne
narzedzie reafizacji celow i interesow narodowych oraz forma skutecznego wplywania na
postawy i dzialania innych panstw, czy tez zjawiska i procesy miedzynarodowe. Chociaz jej
rola jest nadal decydujaca, co potwierdzaj^ wydarzenia z pocz^tku XXI wieku, obecnie poteg§
panstw kreuj^ takze zjawiska pozamilitarne, ktorych znaczenie jest coraz wieksze. Uwaza sie,
ze potega panstwa jest zespolonym wynikiem czynnikow wojskowych, ale takze
ekonomicznych oraz tzw. miekkich, defmiowanych jako ,,soft power". Nalezy takze
uwzglednic komponenty zewnetrzne, ostatecznie okreslaj<jce site panstwa. Umiejetne
wykorzystanie i koordynowanie roznych wieloaspektowych wyznacznikow sity materialnej
i moralnej przez pahstwo przyczynia si§ do wzrostu jego poziomu bezpieczenstwa oraz
pozycji giobalnej i prestizu, gwarantuje byt i stabilny rozwoj panstwa oraz wysoka^ jakosc
zycia mieszkaricow, a czesto rowniez wplywa na ksztatt miedzynarodowego srodowiska
bezpieczenstwa.

Pomimo zmian w systemte miedzynarodowym, ktory w duzym stopniu wplywa na to
jakie elementy sily sa wazne, a jakie mniej istotne w danej sytuacji, czy tez innym spojrzeniu
na zakres sily, potega panstw nadal nie stracila na aktualnosci, co mozna zaobserwowac
w pracach naukowych przedstawicieli roznych teorii stosunkow miedzynarodowych. Tej
waznej i aktualnej problematyce jest poswiecona takze rozprawa doktorska opracowana przez
Pania^ mgr Alicje Paluch pod kierownictwem naukowym dr. hab. Henryka Spustka, prof.
Uniwersytetu Opolskiego. Jest ona wynikiem badan nad pozamilitarnymi zjawiskami, ktore
maja wplyw na kreowanie potegi panstwa, w tym szczegolnie Rzeczypospolitej Polskiej.

Inspiracj^ do podjecia tej tematyki przez Doktorantke byly jej osobiste zainteresowania
oraz doswiadczenia wynikajqce z dotychczasowej pracy naukowej i dydaktycznej. Stwierdzila
ona bowiem rosn^ca potrzebe eksploracji komponentow potegotworczych panstwa,
spowodowan^ ciagle zmieniajaca si$ dynamik^ procesow o roznym charakterze (politycznym,
militarnym, ekonomicznym, spolecznym, demograficznym i innym) w stosunkach
miedzynarodowych. Trzeba zaznaczyc, ze dotychczas ukazalo sie dose duzo publikacji
dotycz^cych kreowania potegi panstwa oraz jej roli we wspotczesnym swiecie. Przedmiotem /
penetracji naukowej byly jednak glownie determinanty potegi o charakterze militarnym,
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natomiast niewielu badaczy eksponowato kwestie zwiazane z wplywem wyznacznikow
pozamilitarnych. Nadal nie opracowano takze powszechnie akceptowalnej, kompleksowej
i skutecznej melody naukowego okreslania potegi panstwa lub chociazby wskaznikow
umozliwiaj^cych dokonanie ewaluacji potegi panstwa. Z kolei zawarte w publikacjach liczne
modele sily panstwa, w duzej czesci nie przystajq. juz do wspolczesnych uwarunkowah lub
zawierajq kontrowersyjne zalozenia, zwykle przyjete z gory i nieoparte o doswiadczenia.

Argumenty te w pelni uzasadniaj^ podjecie przez Doktorantke wysilkow badawczych,
swiadcz^ o trafnosci przyjetej problematyki, jej oryginalnosci oraz o wysoktej uzytecznosci
uzyskanych wynikow badah. Podjecie badah determinuje rowniez potrzeba posiadania
syntetycznego material opartego o naukowe podstawy, stanowi^cego uzytecznzj. baze
informacyjn^, ekspercko-doradcz^ i prognostyczn^ dia podmiotow odpowiedzialnych za
realizacje polityki zagranicznej, w tym szczegolnie polityki bezpieczehstwa naszego panstwa
oraz okreslania poz^danych kierunkow zmian.

1. Ocena formalna rozprawy

Przedstawiona do oceny rozprawa doktorska sklada sie z wprowadzenia, czterech
rozdzialow merytoryczno-empirycznych, zakohczenia, a takze bibliografii oraz spisu
rysunkow i label. Liczy ona w sumie 221 stron lekstu. Dysertacja stanowi spojna, calosc,
rozdziaJy meryloryczne s^ logicznie uporz^dkowane i scisle zwiazane z temalem oraz
z rozwi^zywanymi problemami badawczymi. Na pozylywne podkreslenie zasluguje
zakohczenie kazdego rozdzialu podsumowaniem, klore w sposob zwiezly i synlelyczny daje
odpowiedz na problemy naukowe rozpalrywane w rozdziale. Tresci rozdzialow zosiaty
wzbogacone wieloma rysunkami (w sumie 33) oraz labelami (razem 24) wykonanymi
czylelnie i przejrzyscie. Zawieraj^ one glownie ilosciow^ iluslracje przeprowadzonych
rozwazah leorelycznych z zastosowaniem aparalu malemalycznego czy lez graficzne
zobrazowanie zjawisk badanych podczas doswiadczeh symulacyjnych.

Dysertacja jesi poprawna pod wzgledem slylislyczno-gramalycznym. Jezyk slosowany
podczas pisarskiego opracowania wynikow badah jesl czylelny i zrozumialy. Aulorka uzywa
wlasciwej, aklualnej lerminologii specjalislycznej, zgodnej z obowiazuj^cymi publikacjami,
w lym melodykami. Przestrzegane 34 zasady interpunkcji oraz prawidlowo stosowane
odsylacze.

Doktorantka wykorzystala w procesie badawczym obszern^ bibliografie. Wykaz
literatury obejmuje bowiem 242 rozne zrodla, w tym 151 pozycji ksiazkowych oraz
40 specjalistycznych artykulow. Dobor pismiennictwa uwazam za prawidlowy, rozbudowany
i wyczerpujqcy podjet^ problematyke. Wydawnictwa ksiazkowe s^ w duzej czesci aktualne
i zawierajq wartosciowe tresci. Nalezy zaznaczyc fakt, ze Doktorantka szeroko posilkowala sie
takze publikacjami obcojezycznymi (glownie angielskojezycznymi), zwi^zanymi z rozpatrywanq
problematyk^ (w sumie 28 pozycji literatury zwartej, 14 artykulow oraz 18 stron intemetowych).
Zdecydowana wiekszosc zrode* wymienionych w wykazie literatury zostala wykorzystana
w trakcie opracowania rozprawy, o czym swiadczq liczne przypisy (w sumie 620).

2. Ocena metodologiczna rozprawy

Pani mgr Alicja Paluch swoje zalozenia metodologiczne badah zawarla przede
wszystkim we wstepie rozprawy, ale takze w rozdziatach merytorycznych. Po nakresleniu
sytuacji problemowej oraz specyfiki obszaru badah, Doktorantka przyjela, ze celem badah
bedzie ,,zbadanie istoty pozamilitarnych zjawisk potegotworczych wybranych pahstw
europejskich, pod k^tem okreslenia zalozeh do modelu potegi panstwa w obszarze
ekonomicznym, spotecznym oraz demograficznym funkcjonowania panstwa". Stosownie do



celu rozprawy Autorka poprawnie sformulowala problem glowny, ktory dotyczy ,,sposobu
okreslenia zalozen do modelu potegi panstwa". Ze wzgledu na zlozonosc problemu gtownego,
dla jego rozwiazania przyjela trzy problemy szczegotowe, ktore umozliwUy zbadac obszary
wiedzy, takie jak: niemilitarne procesy w systemic bezpieczeiistwa panstwa, ktore mozna
uznac za potegotworcze, metody naukowe do analizy zjawisk potegotworczych, czy tez
postacie modelu potegi panstwa uwzgledniajace pozamilitarne zjawiska potegotworcze.
W sposob adekwatny do glownego problemu oraz problemow szczegolowych zostala
sprecyzowana hipoteza badawcza, ktora zdeterminowala metody prowadzenia badah oraz ich
organizacje i realizacje.

Rozwiazanie zdefmiowanych problemow badawczych na drodze weryfikacji hipotezy,
a tym samym osiagniecie zalozonego celu dysertacji, wymagalo odwolania sie Autorki do
naukowych metod badawczych. Nalezy stwierdzic, ze zostaly one dobrane w sposob
wlasciwy, a ponadto prawidlowo wykorzystane w procesie prowadzenia badari. Dzieki temu
weryfikacja hipotezy posiada nalezyty przebieg, co wskazuje na wysoki poziom umiejetnosci
Doktorantki w kwestiach wlasciwego ksztaftowania procedury poznawczej. Proces badawczy
by! realizowany zgodnie z kanonami metodologicznymi i obejmowal trzy etapy, takie jak.
konceptualizacja, realizacja badan w^asnych oraz finalizacja, poiegajqca na opracowaniu
wynikow badan oraz ostatecznej wersji dysertacji. Interdyscyplinarny charakter
rozwiazywanych problemow badawczych spowodowal, ze w badaniach nad problematyka
potegi panstwa zostaly zastosowane zarowno metody teoretyczne, jak i spektrum metod
empirycznych. Badania teoretyczne byly traktowane przez Doktorantke jako pomocnicze,
i sluzyly gtownie do ustalenia podstaw teoretycznych problemow badawczych. Badania
eksploracyjne przeprowadzono przede wszystkim w oparciu o rozne metody empiryczne
0 charakterze analityczno-matematycznym, takie jak: metoda modelowania, metody
statystyczne, metody symulacyjne (przeprowadzono autorski eksperyment symulacyjny), czy
tez metoda analizy systemowej. Szczegolnie wazne w badaniu potegometrii byly zastosowane
przez Autorke metody statystyczne, ktore uwzgledniary zarowno strone ilosciow^, jak
1 jakosciowa badanych zjawisk. W ostatnich czasach, wraz ze wzrostem liczby informacji
poddawanych analizie, odgrywajq one coraz wiejtsza role. Zastosowanie wielu roznych metod
empirycznych znacznie podnosi wartosc i wiarygodnosc uzyskanych rezultatow badan.

Reasumujac, zarowno strone metodologiczn^ rozprawy, jak rowniez znajomosc
metodyki badah naukowych przez Doktorantke, jej umiejetnosci praktyczne w zakresie
organizacji i prowadzenia badan oraz sumiennosc i rzetelnosc naukow^ oceniam wysoko.
Stwierdzam, ze jest ona bardzo dobrze przygotowana do pelnienia funkcji przypisywanych
pracownikowi naukowemu.

3. Ocena merytoryczna rozprawy

W przedlozonej rozprawie doktorskiej Pani mgr Alicja Paluch podjela istotna
problematyke dotyczacq zidentyfikowania i ewaluacji pozamilttarnych zjawisk kreuj^cych
potege panstwa oraz okreslenia ich roli w systemic bezpieczehstwa narodowego naszego
panstwa. Nalezy zatem stwierdzic, ze przedmiot zainteresowania autorki charakteryzuje sie
duzym stopniem zlozonosci i zmiennosci czasowej. Dla osi^gniecia przyjeto celu rozprawy
oraz rozwiazania problemow badawczych przyjeto czyteiny i przejrzysty ukiad rozprawy.

Wprowadzenie zawiera zapoznanie z sytuacj^ problemowa, uzasadnienie wyboru
problematyki badawczej, przyjete zatozenia metodologiczne, stan wiedzy o przedmiocie,
badari, koncepcje kategorii potegi panstwa w naukach o polityce oraz strukture i ogolnq
zawartosc poszczegolnych rozdzialow pracy. Doktorantka zaprezentowala w nim takie
zagadnienia metodologiczne, jak: obszar badan oraz ograniczenia, eel i problemy badawcze,
hipoteze, metody, techniki i narzedzia stosowane w procesie badawczym. Opisujac stan
wiedzy o przedmiocie badari Doktorantka, w oparciu o poglady czolowych naukowcow,



politykow i strategow, zaprezentowata rozne definicje pojec ,,potega" oraz ,,sita", i na tej
podstawie wskazata zaleznosci pomiedzy nimi. Zwrocrla przy tym uwage na wielosc
typologii komponentow potegotworczych, ujmowanych w roznych wymiarach (jakosciowym
ilosciowym, strukturalnym). Z kolei charakteryzuj^c koncepcje kategorii potegi pahstwa
funkcjonujace w naukach o polityce slusznie konkluduje, ze potega pozostaje w bezposrednim
zwi^zku z polityk^ zagraniczna. Nie tylko wprywa ona na ksztaft stosunkow
miedzynarodowych, ale tworzy takze zaplecze do realizacji polityki, budowania
miedzynarodowej pozycji oraz rozwoju panstwa.

Rozdzial 1 jest rozdzialem ogolnym, wprowadzaj^cym do rozpatrywanej
problematyki. Doktorantka przeprowadzila w nim szczegolowa^ analize systemu
bezpieczeristwa narodowego funkcjonujqcego w naszym pahstwie. Strukture tego systemu
zobrazowala na autorskich diagramach kontekstowych, na ktorych wyodrebnila zasadnicze
komponenty systemu, przedstawila sprzezenia i zaleznosci zachodz^ce pomiedzy nimi oraz
interakcje z otoczeniem. W dalszej czesci rozdzialu Autorka dokonala charakterystyki
gfownych podsystemow systemu bezpieczenstwa narodowego. Na podstawie dokonanych
rozwazah Doktorantka stwierdzila potrzebe funkcjonowania nowoczesnego zintegrowanego
systemu bezpieczenstwa narodowego, ktory konsolidowalby procesy, procedury i praktyki
dzialania poprzez scalenie wszystkich elementow i t^cz^cych je relacji, a przez to bylby
zdolny do przeciwdzialanta spektrum zagrozen w kazdych warunkach, w jak najwczesniejszej
ich fazie. Wedfug niej, posiadanie takiego systemu, ktorego zapleczem byiaby sila paristwa,
jest warunkiem urzeczywistnienia interesow narodowych zwiazanych z bezpieczenstwem
i rozwojem panstwa, a takze jego silnej pozycji miedzynarodowej. Takie pogl^dy sq zgodne
z tymi, jakie wyrazajzj wspolczesni teoretycy i praktycy bezpieczenstwa w swoich
publikacjach naukowych, czy dokumentach doktrynalnych. Wynika to z charakteru obecnego
srodowiska bezpieczenstwa, w ktorym zacieraj^ sie granice pomiedzy bezpieczenstwem
wewnetrznym a zewnetrznym oraz militarnym a niemilitamym.

Rozdziat 2 ma duz^ wartosc poznawczq ze wzgledu na problematyke, ktora niezbyt
czesto jest poruszana w publikacjach naukowych. Zaprezentowano w nim roznego typu
modele potegi panstwa istniej^ce w Hteraturze przedmiotu, ktore s^ efektem dotychczasowych
anaiiz prowadzonych przez wybitnych ekspertow zajmuj^cych sie t$ problematyk^. Paleta
modeli, ktore zostafy scharakteryzowane przez Doktorantke jest imponuj^ca. Obejmuje
bowiem 18 modeli, w tym 10 matematycznych modeli opisowych oraz 7 modeli
analitycznych. Nalezq do niej najpopularniejsze i najczesciej przyworywanych w literaturze
przedmiotu modele weryfikowalne i nieweryfikowalne, jak rowniez te, ktore opieraj^ sie na
skfadnikach ilosciowych (materialnych), jak i jakosciowych (niematerialnych). Oddzieln^
uwag^ poswiecila Doktorantka modelowi autorstwa polskiego ekonomisty prof. Miroslawa
Sulka. Jego zaleta polega na tym, ze umozliwia przeprowadzenie kwantyfikacji potegi
paristwa zarowno w wymiarze ogolnym jak i wojskowym. Mode! ten ma charakter
syntetyczny, aprioryczno-dedukcyjny i bazuje na stafych czynnikach ludzkiego bytowania.
Wnikliwa analiza modeli przeprowadzona przez Doktorantke upowaznita ja, do siusznej
konkluzji, ze modele stanowi^ cenne narzedzie pomiaru sily i prognozowania zmian potegi
w okreslonym czasie. Najwieksz^ popularnosci^ cieszq sie modele syntetyczne, natomiast
wystepuje deficyt modeli analitycznych, opisujacych poszczegolne sektory potegotworcze
panstwa. Spektrum roznych modeli swiadczy o tym, ze modelowanie potegi paristwa znajduje
coraz szersze zastosowanie wsrod badaczy tego zjawiska.

W rozdziale 3 Doktorantka swoje poszukania badawcze skupila na zidentyfikowaniu
zasadniczych sfer pozamilitarnych, ktore nalezy traktowac jako determinanty potegi paristwa.
Byfo to zadanie bardzo trudne ze wzgledu na fakt, ze potega jest wielkosci^ wielowymiarow^
a jej zrodla podlegajq statej ewolucji. Dokonala tego na podstawie analizy roznych teorii
potegi panstwa, opracowanych przez specjalistow zajmuj^cych sie kwantyfikacja^ sily pahstw.
Dzieki temu Autorka stwierdzila, ze wprawdzie lista komponentow potegotworczych zmienia



sie w czasie, to systematyzacja skladowych potegi dokonywana jest najczesciej w ramach
kilku klasycznych, a zarazem najwazniejszych sektorow, takich jak: polityczny, ekonomiczny,
militarny, spoleczny i demograficzny. Sposrod nich wybrala 3 sfery pozamiiitarne
funkcjonowania panstwa, takie jak: ekonomiczna, spoleczna, demograficzna, ktore zdaniem
Doktorantki 53. najwazniejsze i w pot^czeniu z wolq. decydentow stanowiq fundament
okreslania potegi panstwa, jego skutecznosci i pozycji miedzynarodowej. Sektory te sq. ze soba^
scisle powi^zane i wspolzalezne. Duzo uwagi Doktorantka poswiecrla wyeksponowaniu
znaczenia kazdej z przyjetych sfer dla budowania i utrzymania potegi panstwa. Najwiekszy
problem dla Doktorantki stanowilo obiektywne wyszczegolnienie, sposrod wielu
roznorodnych skladnikow ilosciowych (policzalnych) i jakosciowych (niepoliczalnych)
zaproponowanych w literaturze przedmiotu, tych o najwiekszej wadze dla kazdego sektora, ale
takze ich wlasciwa ocena, a co za tym idzie - pomiar. Przyczynq tego byl brak typologii
komponentow potegotworczych oraz kryterium czy sposobu ich doboru. Dogiebna analiza
dostepnych publikacji naukowych oraz dociekliwosc i wnikliwosc badawcza Autorki
umozliwily wyselekcjonowanie sposrod duzej liczby roznych zmiennych, najwazniejszych
czynnikow materialnych, jak rowniez elementow niematerialnych determinuj^cych kreowanie
potegi panstwa w analizowanych sektorach i wykazanie ich wplywu. Trzeba przy tym
podkreslic, ze zalet^ sktadowych zidentyfikowanych przez Doktorantke jest to, ze wyrazaj^
one nie tylko tzw. twarda^ postac siiy panstwa, ale dotycz^ takze aspektow miekkich (np.
tolerancja, zaufanie, wolnosc slowa), a nawet niewymiernych, jak morale narodu czy jakosc
rzadow. Zdaniem Autorki przyjety zbior zmiennych nie nalezy jednak do zamknietego.
Wynika to przede wszystkim z faktu, ze potega paiistwa jest zjawiskiem zmieniajacym sie
dynamicznie, dlatego istnieje ci^gta potrzeba pogfebionej i poszerzonej eksploracji zrodel oraz
czynnikow j^ determinuj^cych, ktorych hierarchia moze sie zmieniac w zaleznosci od sytuacji.
Otrzymane wyniki badan ilosciowych, w tym takze autorskiego eksperymentu symulacyjnego,
zostaty wykorzystane przez Autorke w ostatnim rozdziale rozprawy, do odzwierciedlenia
rzeczywistego obrazu potegi wybranych panstw europejskich, w tym takze Polski.

Rozdzial 4 jest najwartosciowsz^ czesci^ dysertacji, gdyz oprocz wartosci poznawczej,
posiada takze znaczenie utylitarne. Doktorantka, wykorzystuj^c rnetode analizy statystycznej,
dokonala obiektywnej i naukowo uzasadnionej klasyfikacji zmiennych opisowych
wystepuj^cych w przyjetych niemilitarnych strefach potegotworczych, takich jak:
ekonomiczna, spoteczna, demograficzna. Nalezy stwierdzic, ze bylo to zadanie trudne
i wymagajqce duzego nakladu pracy, ale konieczne, gdyz stanowito podstaw^ wyboru
wlasciwej postaci matematycznej modelu opisowego. W oparciu o przyjete zmienne
niezalezne Autorka przeprowadzila takze jakosciow^ analize porownawczq poteg wybranych
paiistw europejskich. Rezultatem jej wysitkow badawczych byto opracowanie autorskiej
koncepcji konstrukcji sub-modeii oceny potegi panstwa w przyjetych sferach pozamilitarnych.
WypelniJa przez to luke w obszarze eksploracji naukowej potegi panstwa, wynikajac^
z dotychczasowego deficytu modeli analitycznych opisuj^cych poszczegolne wymiary
potegotworcze. Trzeba podkreslic, ze w sferze ekonomicznej Doktorantka opracowala postac
analityczn^ matematycznego modelu opisowego, co stanowilo dodatkow^ wartosc badawcz%
wykraczajqc^ poza pierwotnie przyjete ramy rozprawy. Natomiast w pozostalych sferach
(spolecznej, demograficznej) modele maj^ charakter pogl^dowy, gdyz Autorka nie
przeprowadzila ich pelnej weryfikacji statystycznej, a jedynie weryfikacje merytoryczn^.
Doktorantka w rozdziale stwierdzila (str. 181), ze wraz z rozwojem nauki mog^ pojawic sie
nowe pogl^dy oraz teorie w zakresie istoty potegi - jej zrodel, skladowych, determinant.
Prosz^ zatem, aby w czasie obrony Doktorantka odniosla si? do tych nowych czynnikow
(sektorow, sfer), ktore rnogjj determinowac potQgg panstwa w przyszlosci,

W zakonczeniu Autorka, bazuj^c na wyntkach uzyskanych z przeprowadzonych
badan, dokonala ich podsumowania odnoszac sie do przedmiotu badan, celow i problemow
badawczych oraz uzyskanych rezultatow i proponowanych rozwiazan. Wskazata takze na



dylematy i ograniczenia wystepujace w procesie badawczym, takie jak np. brak mozliwosci
pelnej weryfikacji statystycznej modeli zbudowanych w sferze ekonomicznej i demograficznej,
ktore w obecnej formic maJ4 charakter pogl^dowy. Dlatego Autorka widzi potrzebe dalszego
prowadzenia poglebionych badan naukowych w rozpatrywanym obszarze, a jako jeden
z mozliwych kierunkow penetracji naukowej postrzega przeprowadzenie kompletnego procesu
budowy modeli pot^gi panstwa w sferze spolecznej i demograficznej oraz weryfikacje
statystyczna opracowanych modeli.

Rozprawa jest wymiernym rezultatem wysilkow naukowych Doktorantkt. Stanowi ona
spojnzj. calosc i jest poprawna pod wzgledem metodologicznym i merytorycznym. Autorka
w sposob wlasciwy i oryginalny rozwiazata podjete problemy badawcze, pozytywne
zweryfikowaJa hipotezy, a tym samym osia_gneta eel przyjety w dysertacji. Wykazala si§ przy
tym umiejetnosciq logicznego i refleksyjnego myslenia oraz formutowania zasadniczych tez
i syntetycznych wnioskow. Efektem rozprawy jest zaproponowanie ciekawych rozwiazah
i propozycji zwiazanych z ewaluacjzj. zjawiska okreslanego jako potega panstwa, determinant
ja ksztattuj^cych w danym czasie, a przede wszystkim odzwierciedlenie obrazu potegi
wybranych pahstw europejskich oraz zaproponowanie autorskiej koncepcji konstrukcji
modelu potegi panstwa w sferze niemilitarnej.

Dysertacja stanowi syntetyczny material oparty o podstawy naukowe, a zawarte w niej
wnioski, propozycje i rozwiazania stanowi^ niewatpliwy wklad w rozwoj teorii i praktyki
nauk o polityce, ale takze nauk o bezpieczenstwie. Dysertacja ma charakter nie tylko
teoretyczny, ale takze utylitarny, a uzyskane wyniki badan moga^ stanowic uzyteczna baze
informacyjn^, ekspercko-doradczq i prognostyczn^ dla podmiotow odpowiedzialnych za
realizacje polityki, a szczegolnie polityki bezpieczehstwa naszego panstwa oraz okresiania
poz^danych kierunkow zmian w sposobach jej prowadzenia. Moga^ takze bye podstawy do
prowadzenia dalszych poglebionych badan tej problematyki.

Stwierdzam, ze Doktorantka posiada wysoki poziom wiedzy w obszarze polityki, ale
takze bezpieczehstwa i jest dobrze przygotowana do prowadzenia samodzielnych badah
naukowych.

4. Wniosek koncowy

Rozprawa doktorska opracowana przez Pania mgr Alicj^ Paluch pt. ,,Pozamilitarne
zjawiska potegotworcze w systemie bezpieczehstwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej"
spelnia wymagania okreslone w ustawie z dnia 14.03.2003 r. o stopniach naukowych i tytule
naukowym oraz stopniach i tytule naukowym w zakresie sztuki, a takze w ustawie z dnia
20 Hpca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce.

Calosc rozprawy oceniam pozytywnie, bardzo wysoko.
Rekomenduje o przyjecie dysertacji do dalszego postepowania kwalifikacyjnego

i wnioskuj£ o dopuszczenie Doktoi antki do jej obrony.
Poniewaz rozprawa wykazuje na duz^ wiedze specjalistycznq oraz wysokie

umiejetnosci metodologiczne Doktorantki, stanowi oryginalne rozwiazanie ciekawego i
aktualnego problemu naukowego, a nade wszystko ma charakter utylitarny, gdyz
zaprezentowane wnioski i propozycje mog^ wplynac na zwiekszenie bezpieczehstwa naszego
panstwa wnioskuj^ o jej wyroznienie.
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