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Pułapki pracy naukowej  – refleksje metodyczne
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PUŁAPKI PRACY NAUKOWEJ  
– REFLEKSJE METODYCZNE

Wprowadzenie – pod presją tworzenia przyrostu 
wiedzy naukowej

Pisanie artykułów, rozpraw seminaryjnych czy książek, jak również aktywne 
uczestnictwo w konferencjach naukowych, to nie tylko obowiązkowe składniki, które 
są brane pod uwagę przy pokonywaniu kolejnych szczebli kariery akademickiej (uzy-
skiwanie wyższych stopni naukowych i – jako ukoronowanie – tytułu naukowego), 
ale też jest to element pracy wielu spośród czytelników – pracowników naukowych 
(naukowo-dydaktycznych) szkół wyższych, instytutów naukowo-badawczych i innych. 
W Polsce te kwestie reguluje w głównej mierze Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku 
o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 
sztuki, opublikowana w Dzienniku Urzędowym z 2003 roku (nr 65 poz. 595 z póź-
niejszymi zmianami) – w tym artykule swoje rozważania odnoszę do tejże Ustawy 
według stanu na 2015 rok). Pomysł zaprezentowany w tej Ustawie jest stosunkowo 
prosty: na podstawie bazowego wyższego wykształcenia kandydat do pracy nauko-
wej najpierw – pod kierunkiem promotora – uczy się samodzielności w zakresie: 
1) rozpoznania problemu naukowego; 2) metodologii – w tym wyjawienia problemu, 
który należy rozwiązać; 3) prowadzenia badań naukowych. Po doktoracie, już samo-
dzielnie, mając posiadane kompetencje, kandydat do stopnia doktora habilitowa-
nego: 1) umie rozpoznać problem naukowy; 2) potrafi prowadzić badania naukowe; 
3) jest w stanie, na podstawie nagromadzanej wiedzy, metodologicznie prawidłowo 
rozwijać wiedzę, czyli wnosić wkład w rozwój dyscypliny naukowej. Gdy doktor 
habilitowany uzna za zasadne kontynuowanie tej ścieżki i sprawdzi się w charakte-
rze promotora rozpraw doktorskich, kierownika projektów badawczych itd. (szcze-
gółowy wykaz w Ustawie), wówczas jest realna szansa na to, że ten przyrost wiedzy 
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będzie znaczniejszy niż przy habilitacji – wtedy może aplikować o tytuł naukowy 
profesora. Cała ta ścieżka – jak widać – jest oparta o wzrost wiedzy1. Czy można 
przyrost wiedzy skompensować pracami projektowymi? Takie opinie – niestety, nie-
uzasadnione, a często wprowadzające w błąd – pojawiają się coraz częściej w kulu-
arowych rozmowach. Niestety (a może – na szczęście), nie da się przyrostu wiedzy 
zastąpić tzw. „pracami konstrukcyjnymi, projektowymi, technologicznymi”. Ustawa 
o stopniach dopuszcza przedstawienie w ramach rozprawy doktorskiej lub habilita-
cyjnej takich prac o wymiarze praktycznym (użytecznym), ale z zastrzeżeniem, że 
spełniają one warunki odpowiednio: art. 13.1 w przypadku doktoratu (rozwiązanie 
problemu naukowego i wykazanie umiejętności samodzielnego prowadzenia badań 
naukowych) lub art. 16 w przypadku habilitacji (znaczny wkład w rozwój dyscypliny 
naukowej). Często zatem stajemy przed koniecznością realizacji któregoś z wymie-
nionych składników i poszukujemy ciekawego tematu.

1. Co jest naukowe, a co prawdopodobnie nie jest?

To pierwsze pytanie, na które musimy sobie odpowiedzieć. Jest to najważniejszy 
problem, który każdy z nas musi rozwiązać (i to nie tylko dla siebie – lecz także musi 
przekonać co do swojego stanowiska otoczenie, gdyż w nim znajdują się odbiorcy 
naszych prac, w tym recenzenci). Co najważniejsze – ilu naukowców, tyle opinii. 
Przedstawię tu mój punkt widzenia. Rozpocznijmy krótko od zdefiniowania nauki. 
„Nauka jest szczególnego rodzaju wiedzą zobiektywizowaną w postaci określo-
nych wytworów, a także szczególnego rodzaju działalnością zbiorową ludzi, mniej 
lub bardziej zinstytucjonalizowaną, wytwarzającą taką wiedzę. Cel główny nauki 
to poszukiwanie wiedzy prawdziwej lub dobrze uzasadnionej o jakiejś dziedzinie 
rzeczywistości. Działalność naukotwórcza uczonych podlega określonym normom, 
które wskazują przede wszystkim warunki, jakie winny spełniać utwory. Normy 
te określają także sposoby otrzymywania wiedzy naukowej” [13, s. 1]. Normy nauko-
wości stanowią ważny składnik kultury (podobnie jak normy etyczne i estetyczne) 
i jako takie są przedmiotem zainteresowania socjologii nauki, dla której są czymś 
„realnym” o tyle, o ile są uznawane za „obowiązujące” przez społeczność uczonych. 

1 Już na etapie przygotowywania się do wszczęcia przewodu doktorskiego jest wymagane posiadanie 
wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym (art. 11.2). Od 
kandydatów do kolejnych stopni i do tytułu wymaga się przyrostu wiedzy własnej oraz (od stopnia doktora 
habilitowanego wzwyż) wkładu w rozwój dyscypliny naukowej (od kandydata do stopnia doktora habilito-
wanego – art. 16 – „znacznego wkładu w rozwój określonej dyscypliny naukowej, zaś od kandydata do tytułu 
naukowego” – art. 26 – wymaga się „osiągnięć naukowych znacznie przekraczających wymagania stawiane 
w postępowaniu habilitacyjnym”). Jedynie od kandydata do stopnia naukowego doktora jest wymagane 
„oryginalne rozwiązanie problemu naukowego” (art. 13.1), zaś jako kompetencję uzyskaną wraz ze stopniem 
doktora wskazuje się „umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej” (art. 13.1).
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Metodologia nauk musi jednak traktować owe normy jako obowiązujące absolut-
nie, bez względu na to, co „ludzie nauki” faktycznie robią i co myślą o tym co robią 
i mogą robić [13, s. 2]. Dyscyplinę naukową (wyodrębnioną z nauki) można pojmo-
wać bądź 1) jako określony, specyficzny zespół czynności badawczych, bądź 2) jako 
zespół wytworów tych czynności, a więc system przyjętych twierdzeń naukowych, 
między którymi zachodzą odpowiednie relacje dające się scharakteryzować za pomocą 
pojęć logiki formalnej. Przyjmujemy obecnie ten drugi sposób rozumienia terminu 
„dyscyplina naukowa” i na tym gruncie scharakteryzujemy różnicę dzielącą „dys-
cypliny formalne” od „empirycznych” w następujący sposób: każda dyscyplina for-
malna jest wyłącznie językiem, natomiast każda dyscyplina empiryczna składa się 
ze zdań syntetycznych określonego języka oraz tez tego języka [5, s. 113]. To impli-
kuje konieczność zapewnienia intersubiektywnej komunikowalności. Oba pojęcia 
– zarówno nauka, jak i dyscyplina naukowa z niej się wywodząca – cechują się two-
rzeniem wiedzy, zaś samo tworzenie podlega pewnemu rygorowi metodologicznemu. 
„Wiedzę naukową produkowaną przez komunikującą się społeczność uczonych two-
rzą przede wszystkim twierdzenia, w tym prawa. Do ich formułowania potrzebne 
są także »pojęcia« (terminy). Zarówno terminy, jak i twierdzenia powinny tworzyć 
zbiory maksymalnie usystematyzowane: terminologie i teorie. Systematyczna rozbu-
dowa terminologii opiera się na operacji definiowania. Teorie uważa się za wytwory 
naukowe wyższej rangi. Efektywne »uprawianie teorii« to stawianie właściwych pro-
blemów naukowych i konstruowanie trafnych rozwiązań. Sukcesu w nauce nie da 
się zaprogramować, wszelako oprócz »talentu teoretycznego« ważna jest znajomość 
„stanu badań” oraz »kompetencja metodologiczna«” [13, s. 3]. Budowa teorii empi-
rycznej zaczyna się zwykle od odkrycia jakiegoś faktu i postawienia pytania: „dla-
czego ma on miejsce?”. Uczony musi jednak jakoś uzasadnić swe przekonanie, że fakt 
ten „nadaje się do badania”, a ponadto jest „problematyczny”, tzn. niewytłumaczalny 
w świetle wiedzy zastanej, a mający znamiona nieprzypadkowości. W tym punkcie 
pojawia się pewien kłopot. Próba odpowiedzi na pytanie: „czym jest nauka?” zdaje 
się narzucać pytanie: „o czym jest nauka?”, tzn. jaki jest zakres zjawisk nadających 
się do analizy naukowej. Jeżeli, jak przyjęliśmy, działalność naukową cechuje pod-
leganie określonym normom, to czemuż to wybór dziedziny i przedmiotu badań 
i problemów badawczych nie miałby być także objęty normatywną regulacją? Wszak 
uczeni w praktyce nie tylko oceniają „warsztat” swoich kolegów, lecz także i waż-
ność, czy wręcz sensowność, stawianych przez nich problemów, powołując się przy 
tym na różne mniej lub bardziej sprecyzowane kryteria [13, s. 3]. Teraz następuje 
pytanie o naukowość. Naukowym – w moim przekonaniu – jest działanie zmierza-
jące do wzbogacenia wiedzy w dyscyplinie naukowej, w której prowadzimy badania. 
Nauka w odróżnieniu od wiedzy potocznej powinna dostarczyć „bogatszej” wiedzy 
o świecie, oczekuje się od niej rozwiązywania problemów „niebanalnych” i ważnych 
z punktu widzenia czysto poznawczych potrzeb ludzi, jak i praktyczno-życiowych. 
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Takich pomysłów na to, jak można wzbogacać wiedzę jest wiele – począwszy od 
uwzględnienia w badaniu nowego, dotychczas nieuwzględnionego przez innych bada-
czy czynnika, składnika, fragmentu a nawet całego przedmiotu badań, dodawanie 
elementów lub całych fragmentów do konstrukcji rozpowszechnionych rozwiązań 
teoretycznych, wzbogacanie nowych i rozwijanie dopiero rodzących się idei, łączenie 
wiedzy ze swojej dziedziny z wiedzą innych teorii, budowanie nowej teorii na funda-
mencie innych teorii [por. 14, s. 52]. Ten katalog nie wyczerpuje wszelkich możliwo-
ści, ale – jak wynika z obecności słów kluczowych, oznaczonych kursywą – mamy 
tu do czynienia z tworzeniem czegoś nowego, nie zaś „opisem”, „porządkowaniem”, 
„przeglądem”, „prezentowaniem”, z których to czynności nie wynika „tworzenie”, 
„wzbogacanie”, „odkrywanie” itd. Jak to wyjątkowo precyzyjnie określił T. Sozański: 
„(…) »Rozróżnienie między „opisem« a »teorią« nie daje się jednak przeprowadzić 
precyzyjnie. Wyjaśnienie zasługujące na miano teorii odznacza się nie tym, że czyni 
dane zjawisko subiektywnie »zrozumiałym«, lecz tym, że oferuje »opis zachowania« 
badanego obiektu czyniący zadość pewnym normom teoretyczności. (…) »Teore-
tyczność« znaczy tu nie tylko »elegancję« formy (ogólność, ścisłość, abstrakcyjność), 
ale również i przede wszystkim testowalność: teoretyczny (przewidywany) ruch ciała 
daje się porównać z danymi obserwacyjnymi uzyskanymi przez pomiar stosownych 
parametrów w kontrolowanych warunkach i w sposób podyktowany przez teorię” 
[13, s. 5]. Nie jest zatem naukowe: „opracowanie tematu”, „opis zjawiska”, „analiza 
zjawiska”, zastosowanie jakiegoś znanego modelu z innej dyscypliny w naszej dyscy-
plinie, przeprowadzenie audytu, dokonanie oceny standingu finansowego, wyceny 
podmiotu, usprawnienie procesu, odnalezienie przyczyny złego funkcjonowania, 
znalezienie błędu itp., jeżeli za tymi opracowaniami nie idą wnioski o charakterze 
wzbogacającym wiedzę w sposób naukowy. Trzeba zatem odróżnić pracę naukową 
od pracy publicystycznej czy konsultingu.

2. Intersubiektywna komunikowalność

Prace naukowe w danej dyscyplinie powinny być zrozumiałe przynajmniej dla 
innych badaczy (naukowców) w danej dyscyplinie. Spełnienie tego wymogu zakłada 
w pierwszym rzędzie jakąś kodyfikację dyskursu naukowego w obrębie danej dyscy-
pliny. Kodyfikacja polega na sporządzeniu słownika technicznego oraz doprecyzowa-
niu reguł budowania sensownych wypowiedzi, by wzajemne rozumienie się uczonych 
miało intersubiektywne podstawy [13, s. 2]. Do tego celu wykorzystywany jest język 
naukowy. Język naukowy (mam tu na myśli metajęzyk teorii i język dyskursu o teo-
rii) nie powinien (a nawet nie może) posługiwać się pojęciami niezdefiniowanymi 
(w tej kategorii myślę również o pojęciach o niejednoznacznej interpretacji). Warto 
tu zwrócić uwagę na dwie kwestie – języka teorii i metajęzyka. „Przez język teorii 
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zawsze rozumieć będziemy język, którego aparat pojęciowy redukuje się do termi-
nów specyficznych teorii oraz terminów formalnych (matematycznych i logicz-
nych) pochodzących z tych dyscyplin matematycznych, na których dana teoria 
jest oparta” [13] (podkreślenia J. S.). Język teorii rozumiany tak, jak go określiliśmy, 
nazywany jest często językiem przedmiotowym. Zdaniami tego języka są tylko takie 
wypowiedzi, które bezpośrednio odnoszą się do przedmiotu badań. Język przedmio-
towy zawiera więc tylko pewien fragment aparatu pojęciowego, jaki jest niezbędny 
do uprawiania teorii, jest to jednak fragment ważny i wyodrębniony w sposób natu-
ralny. Warto też przypomnieć, że problematyka przedmiotowa nauk szczegółowych 
zawsze w wyraźny sposób różni się od ich problematyki metodologicznej. „Język, 
w którym wypowiada się twierdzenia dotyczące teorii Θ, w szczególności przepro-
wadza się rozważania metodologiczne dotyczące tej teorii, nosi nazwę matejęzyka 
teorii Θ” [18]. Wreszcie wykład teorii (np. treść artykułu czy pracy naukowej, jak 
również wykład akademicki) prowadzony jest zawsze w języku, który stanowi swoiste 
połączenie języka przedmiotowego (języka teorii) i metajęzyka. Wybierając narrację 
o mobilności (w domyśle na terenie miast i w kontekście podróży miejskich), należy 
zdecydować, czy tym językiem jest język dyscypliny nauk o zarządzaniu, logistyki, 
transportu, czy może socjologii, urbanistyki, zagospodarowania przestrzennego czy 
architektury. Każdy z nich może posługiwać się swoistym metajęzykiem oraz języ-
kiem przedmiotowym, chociaż nie wykluczone są wspólne zgodne interpretacje 
poszczególnych pojęć kluczowych.

3. „Klarowanie pojęcia”

W dowolnej dyscyplinie naukowej istotne jest posługiwanie się doprecyzowanym 
aparatem pojęciowym. O tym piszę w części pierwszej tego artykułu. Niestety, z tym 
wiele dyscyplin naukowych ma ciągłe problemy. W polskiej myśli organizatorskiej 
podejmowano (i nadal podejmuje się) próby uporządkowania terminologii, nie-
kiedy odwołując się do polskiej szkoły prakseologicznej i systemowej. Istotę dociekań 
semantyczno-logicznych w tej kwestii T. Kotarbiński ujmował następująco: „Czym się 
tedy zajmują prakseologowie?: Przede wszystkim uprawiają klarowanie pojęć (…) 
ujawniają wieloznaczność terminów (…) konstruują definicje analityczne – spra-
wozdawcze i regulujące, zaostrzają znaczenia terminów” [8]. Kwestia nazewnictwa, 
a następnie definiowania jest istotna zarówno, gdy chodzi o uogólnienia teoretyczne, 
jak i o popularyzację nowej wiedzy. W 1985 roku nad trudnościami z definiowaniem, 
czy nazewnictwem nauk o zarządzaniu ubolewał L. Krzyżanowski. W „Podstawach 
nauki zarządzania” pisał: „Z faktu, że terminy o zasadniczym znaczeniu nie są wpro-
wadzane do nauki zarządzania za pomocą wyraźnie sformułowanych definicji, lecz 
są na ogół przyjmowane z mowy potocznej, przeważnie w ich intuicyjnym znaczeniu, 
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wynika, iż są one obarczone licznymi niedociągnięciami. Są one na ogół nieostre, tzn. 
że nie mają dokładnie ustalonego zakresu, nie mają też prawie nigdy ustalonej treści, 
ich znaczenie jest często chwiejne, zmienne, w każdym razie niejednoznaczne, przez 
co stają się źródłem wielu nieporozumień w dyskusjach naukowych, w konfrontacjach 
nauki z praktyką, a co więcej – źródłem niejednego błędu w rozważaniach poszczegól-
nych uczonych” (podkreślenia J. S.) [10]. Podobne uwagi zgłaszają socjologowie: „Sys-
tematyczna rozbudowa terminologii opiera się na operacji definiowania. W tej kwestii 
panuje w socjologii wiele nieporozumień. Bezkrytycznie akceptuje się jako »definicje« 
potoczne sformułowania naprowadzające jedynie na znaczenie terminu lub ubolewa 
się, że liczne terminy pozostają niezdefiniowane, zapominając o tym, że pierwszym 
krokiem powinno być zawsze wskazanie »terminów pierwotnych«, niedefiniowalnych 
inaczej jak poprzez kontekst określający sposób ich łącznego użycia. W oparciu o taką 
bazę można następnie definiować w miarę potrzeby dalsze terminy” [13, s. 3]. Jesz-
cze większe problemy występują wtedy, gdy z jakiejś teorii zaczyna się wyodrębniać 
jakąś subteorię, która szybko (jak się często zdaje jej autorom) traci związki z teorią 
główną i zaczyna pretendować do miana samodzielnej, niezależnej teorii. R. Wójcicki 
w „Wykładach z metodologii nauk” napisał: „krokiem, bodaj najtrudniejszym, jest 
wyraźne wyodrębnienie formalizowanej teorii z całości, jaką tworzy dyscyplina, do 
której teoria należy” [1]. To nie kwestia odwagi odcięcia danej teorii od zależności, 
wiążących ją ze spójnym układem teoretycznym, z aparatem pojęciowym, z twier-
dzeniami itd., lecz również, a może przede wszystkim, skonfrontowania teorii w jej 
sformalizowanej postaci z teorią w jej naturalnej postaci, gdyż do tego niezbędne jest 
dysponowanie odpowiednio dobranym metajęzykiem [1]. Formalizacja teorii (a jest 
to zabieg niełatwy, a często nienaturalny) polega na formalizacji jej języka oraz ści-
słym określeniu jej zawartości. „Zgódźmy się jednak od razu – pisze R. Wójcicki – że 
tylko bardzo ważne powody mogą uzasadnić podjęcie żmudnego i skomplikowanego 
wysiłku przekształcania teorii w teorię sformalizowaną. Takim powodem mogą być 
np. sprzeczności trapiące teorię, których źródło jest niejasne, niejednolitość aparatu 
matematycznego, stosowanego w obrębie danej dyscypliny naukowej, powodująca, że 
podstawy formalne teorii stają się zagadkowe lub też kontrowersyjny charakter pew-
nych pojęć lub twierdzeń dyscypliny macierzystej” [5]. Formalizacja języka (w obu 
jego zaprezentowanych odmianach) prowadzi często do pokusy zapożyczania nazwy 
(rzeczy, zjawiska) i nadawania tej nazwie nowego znaczenia (częściowo lub zupełnie). 
Wtedy w dyskursie, gdy rzecz bądź zjawisko nie jest de facto zdefiniowane, uprawnione 
są różne znaczeniowo interpretacje (rzeczy lub zjawiska), będące pokłosiem formal-
nej wiedzy czytelnika2. Taki stan doprowadza zazwyczaj do różnych (często logicznie 
uprawnionych) od zamierzeń autora tekstu wniosków.

2 Z takim przypadkiem mamy do czynienia w obszarze zarządzania międzynarodowego, gdy w Polsce 
przyjęto określenie „dystans psychiczny” na opisanie zjawiska de facto psychologiczno-społecznego. Przyjęcie 
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4. Antropologizacja pojęcia

Analiza wielu współczesnych tekstów naukowych (szczególnie habilitacji), plaso-
wanych na pograniczu dyscyplin, wskazuje na to, że obecnie „coraz bardziej widoczna 
staje się ekspansja myśli antropologicznej na zewnątrz „profesji”, której towarzyszy 
„wzrost rangi całej dyscypliny, (...) jej społecznej widoczności”, (...) antropologizacja 
myślenia w sensie uznania dla wartości, na jakich opiera się swoistość perspektywy 
antropologicznej” [4]. O tym procesie mówi się coraz powszechniej i warto być może 
mieć świadomość pułapek, jakie on za sobą niesie. „Antropologizacja nauk humani-
stycznych ujawnia się już na poziomie terminologicznym, w formie upowszechnie-
nia nomenklatury przejętej z języka antropologii kulturowej, charakterystycznej 
dla szkolnictwa anglosaskiego. Kolejnym symptomem tego zjawiska jest ukonstytu-
owanie się nowych dziedzin badawczych, zwłaszcza różnych form kulturoznawstwa 
(Cultural Studies), aspektywnie scalających dokonania dyscyplin filozoficznych, 
humanistycznych i społecznych. Zjawisko to obrazuje wzrastająca liczba przekładów 
opracowań z zakresu antropologii kulturowej na język polski oraz polskich opraco-
wań z tej dziedziny” [2, 6, 12]. „Proces ten wskazuje nie tylko na zadomowienie się 
antropologii kulturowej w nauce polskiej, a także na programową próbę ugruntowa-
nia tego podejścia w naukach humanistycznych, a nawet społecznych” [11]. Przywo-
łuję te myśli w jednym celu – uświadomienia czytelnikom (i po raz kolejny sobie), 
że często dokonujemy takich zabiegów „naukowych”, by (prawdopodobnie) wyróż-
nić się na tle innych badaczy i „wnieść coś nowego” w rozwój uprawianej przez nas 
dyscypliny. Przeniosę jakiś pomysł z innego obszaru nauki, zmienię mu otoczenie 
(uwarunkowania) i otrzymam „wkład w rozwój nauki”3. Powrócę też do zasygnalizo-
wanej interdyscyplinarności, która dla jej autorów ma być uzasadnieniem do sięgania 
po instrumentarium cudzych dyscyplin i „dostosowywania” go do potrzeb własnej 
dyscypliny (co często jest również wskazywane przez tych autorów jako osiągnięcie 
naukowe, określane mianem „wkład w rozwój dyscypliny”). Otóż z natury rzeczy 
dyscyplina, w ramach której prowadzone są badania naukowe, nie może być „inter-
dyscyplinarna”, gdyż wówczas straciłaby przymioty dyscypliny („monodyscypliny” 
– jeśli można wymyśleć takie określenie). Interdyscyplinarne są natomiast problemy, 
które ze względu na swoją złożoność wymagają, w celu ich rozwiązania, skorzystania 
z podejść i narzędzi wielu dyscyplin. Pisali o tym S. Sudoł [15] i L. Krzyżanowski [9].

określenia „psychiczny” w odmiennym od znanego z psychologii powoduje wiele niepotrzebnych emocji i nie 
wnosi nic do teorii internacjonalizacji podmiotów.

3 W pewnej habilitacji jej autor zapożyczył manifest programistów (informatyków) i przeniósł go na grunt 
logistyki. W ten sposób oświadczył, że „opracował nową metodę”, a swoją pracę określił jako „koncepcyjno-
-projektową”. Ten zamysł nie zapewnił jednak jej autorowi sukcesu.



18 ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 4 / 2016 (174)

Jacek Szołtysek   

5. Rozwój nauki a brzytwa Ockhama

Niestety, wielu naukowców, w dążeniu do osiągnięcia kolejnych szczebli kariery, 
stając wobec braku koncepcji na własną ścieżkę naukową, stara się „wnieść przyczynki” 
do dyscypliny naukowej poprzez tworzenie nowych pojęć, nowe definiowanie pojęć 
już znanych. „Kluczowe znaczenie w dziele organizowania wiedzy ma bez wątpie-
nia terminologia. Jej wady, takie jak brak spójności, niekonsekwencja w posługiwa-
niu się pojęciami czy nieuzasadniony, przesadny rozrost – utrudniają, a często wręcz 
uniemożliwiają procesy tak istotne dla rozwoju nauk społecznych i humanistycznych 
jak dyskusja naukowa czy studia komparatystyczne. Można wskazać wiele powodów 
nieładu terminologicznego, poczynając od zwykłej ignorancji, przez niedostateczną 
popularyzację dorobku innych autorów, a kończąc na częstej wśród badaczy łatwo-
ści w mnożeniu bytów ponad potrzebę, przejawiającej się w tworzeniu niezliczonych 
podziałów, klasyfikacji i kategorii naukowych” [17]. W nawiązaniu do zacytowanej 
myśli tę część rozważań rozpoczynam od brzytwy Ockhama: „bez konieczności nie 
należy zakładać wielości. Na darmo dzieje się za pośrednictwem wielości to, co może 
dokonać się przez mniejszą ilość” [16]. Poza tym, że w swoim zamierzeniu służy ona 
do tego, by nie mnożyć bytów ponad konieczność oraz by pozbywać się zbędnych 
hipostaz, ma ona jednocześnie na celu ekonomizację4 wysiłku poznawczego (gdyż 
oszczędza wysiłek tracony na niepotrzebną pracę). Ockham do takich wniosków 
doszedł w XVII wieku. Prawie 300 lat później, w 1978 roku, Grice zaproponował 
zasadę metodologiczną nazwaną przez niego „zmodyfikowaną brzytwą Ockhama”: 
nie należy mnożyć sensów ponad konieczność [3]. Współcześnie obie te zasady 
metodologiczne można sprowadzić do stwierdzenia: nie twórz nowych czynników, 
jeżeli nie istnieje taka potrzeba, a jeżeli już, to udowodnij najpierw ich potrzebę. 
Postulat ten nakazuje budować teorię w oparciu o jak najmniejszą liczbę terminów 
pierwotnych, aksjomatów, praw, zmiennych, stanów, stopni swobody itp. – zaleca 
w tym zakresie oszczędność.

6.  Intersubiektywna uzasadnialność 
twierdzeń naukowych

Skoro celem nauki jest poszukiwanie wiedzy prawdziwej lub dobrze uzasad-
nionej o jakiejś dziedzinie rzeczywistości, to nie jest zapewne dla nikogo zaskocze-
niem, że owa wiedza powinna być zaprezentowana w taki sposób, by móc sprawdzić 

4 Mam tu na myśli stosunek efektów pracy naukowej do nakładów (wysiłku włożonego w uzyskanie tych 
efektów). 
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(przetestować) jej prawdziwość. Wymóg intersubiektywnej uzasadnialności przewi-
duje stosowanie procedur badawczych, które umożliwiają przeprowadzenie identycz-
nych badań przez kogoś innego. Jeżeli eksperyment został powtórzony w warunkach 
zasadniczo identycznych (np. w innym laboratorium, ale przy zastosowaniu tej samej 
aparatury i procedur badawczych), lecz „nie udał się”, wniosek może być dwojaki: albo 
podważenie wyniku uzyskanego wcześniej przez kogoś innego (czasem może to się 
łączyć z oskarżeniem o sfałszowanie wyników pomiaru lub o zastosowanie dodat-
kowej manipulacji), albo przypisanie błędu sobie, tzn. dopuszczenie przez badacza 
powtarzającego eksperyment, że to jemu z jakichś przyczyn nie udało się wytworzyć 
warunków zakresowych [13, s. 10]. Tak więc w naukach empirycznych ten wymóg 
oznacza empiryczną testowalność twierdzeń i całych teorii: wprost lub poprzez ich 
konsekwencje podatne na sprawdzanie. Uzasadnianie wymaga zawsze odwołania się 
do jakichś twierdzeń uznanych za już uzasadnione. Baza nie ma jednak charakteru 
absolutnego ani w sensie „pewności” (tzn. nie są to jakieś „niepodważalne prawdy”), 
ani w sensie swej „bazowości” (to, co przyjęto jako bazę, może zostać uznane za wyma-
gające uzasadnienia) [13, s. 6]. W jednym z projektów badawczych, prowadzonych 
pod moim kierunkiem, została pozyskana wiedza na temat zachowań mieszkań-
ców miast w określonych uwarunkowaniach oraz – jako efekt poboczny – pewnych 
poglądów. Po dłuższym czasie okazało się, że w innych badaniach, prowadzonych 
w Uniwersytecie Medycznym, owe poglądy mieszkańców uzyskały potwierdzenie. 
Oznacza to, że wiedza, zgromadzona w obu badaniach różnych ośrodków naukowych, 
była zbieżna, zatem w określonych uwarunkowaniach spełniała cechę prawdziwości.

7. Kwerenda publikacji naukowych

Warto uczulić czytelników na kilka elementów związanych z prowadzeniem pracy 
naukowej, często traktowanych jako kanon, a jednak, niestety, z pewną niefrasobli-
wością stosowany. Mam tu na myśli poszukiwanie luk badawczych w analizie tek-
stów naukowych, czyli w kwerendzie publikacji naukowych. Z mojej praktyki osoby 
recenzującej prace naukowe wynika smutna refleksja – często pretendenci do stopni 
naukowych „opracowują literaturę przedmiotu” w sposób chaotyczny, przypadkowy 
– i co gorsza – z nieznajomością dorobku wiodących autorów krajowych. Zdarza się 
to nie tylko wtedy, gdy tematyka rozpraw (czy artykułów) ma swoje źródła w kilku 
dyscyplinach naukowych, ale często również wtedy, gdy tą samą tematyką zajmują 
się osoby z innych ośrodków naukowych w Polsce. W dobie szybkiego dostępu do 
informacji, szerokiego zakresu publikacji w wolnym dostępie w internecie, zaniecha-
nie poszukiwań publikacji z własnego zakresu badań może świadczyć o tym, że autor 
za cel nie stawia sobie rozwoju wiedzy, lecz cel utylitarny jego pracy (napisanie pracy 
promocyjnej, artykułu itp.) przeważa nad celem naukowym. To poważny sygnał, jaki 
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otrzymuje recenzent. Nie jest to zjawisko nowe, chociaż nasilające się w ostatnich 
latach w obszarze nauk o zarządzaniu. O tym, że nie jest nowe, niech świadczy ten 
fragment z 1915 roku autorstwa T. Kotarbińskiego: „To samo się dzieje, gdy wewnątrz 
dużej Nauki przez duże N wyodrębniają się osobne dyscypliny, nie chcąc wzajem 
o sobie nic wiedzieć. Proces przebiega te stadia kolejne: zrazu dyscyplina dana jest 
służebną, potem się wyodrębnia, poszukując celów immanentnych, wreszcie i te cele 
immanentne stają się tylko środkami do tego, by jakoś organizować działanie, praw-
dziwym zaś celem staje się ono samo. To jest studium sybarytyzmu5” [7, s. 274–275]. 
Jest to niezwykle ważne w warsztacie badawczym, szczególnie gdy po uplasowaniu 
swojej teorii w paradygmacie powinniśmy zidentyfikować efekt wysiłków naszych 
poprzedników. „Prowadzenie badań naukowych jest podporządkowane zasadzie cią-
głości rozwoju wiedzy. Bez względu na to, czy rezultatem wysiłku badawczego będzie 
przyczynek do rozwoju wiedzy w ramach istniejących wyjaśnień teoretycznych, czy 
skokowa, nieciągła zmiana w wyjaśnianiu rzeczywistości, niezbędne jest rozpozna-
nie istniejącego jej stanu. Oznacza to, że zanim podejmie się własne badania, trzeba 
zapoznać się z wynikami osiągniętymi przez poprzedników, którzy mierzyli się 
z danym problemem naukowym. Pozwala to określić dotychczasowe ustalenia, ale 
także niespójności i luki poznawcze, jakie uzasadniają podjęcie nowych badań” [1]. 
Ta uwaga powinna jeszcze zostać wzmocniona – współcześnie nie wystarcza doko-
nać „zwykłego” przeglądu literatury, zazwyczaj polegającego na dotarciu do jakiejś 
liczby publikacji według klucza przypadkowości, ale na „systematycznym” przeglą-
dzie, podlegającym określonym rygorom metodycznym.

8. Jak oceniać przyrost wiedzy?

To poważny problem, nieposiadający dobrego (satysfakcjonującego wszystkich) 
rozwiązania. Mówię o wiedzy w znaczeniu naukowym. Nowa wiedza nie ma istotnego 
znaczenia, póki nie jest upowszechniona oraz poddana testowaniu kontrolnemu, 
bądź zaaprobowana przez grono fachowców. Stąd najpierw musi być opublikowana, 
a następnie – z tej wiedzy ktoś powinien skorzystać. Wymiarem przyrostu wiedzy 
w naszym państwie jest liczba publikacji (w tym w języku obcym – preferowany jest j. 
angielski), liczba cytowań i indeks Hirscha, Impact factor, wreszcie fakt opublikowa-
nia artykułu w czasopiśmie punktowanym z listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego (A – lista filadelfijska, B, C). Fakt opublikowania artykułu nie przesądza 
o jego wartości merytorycznej, co nie jest powodem, by taki artykuł nie był cyto-
wany (niekiedy jest cytowany z niewiedzy cytującego czy jego bezmyślności, innym 
razem – by do danego tekstu móc się odnieść – często negatywnie). Nie wymyślono 

5 Lenistwa, wygodnictwa.
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na razie innego sposobu mierzenia przyrostu wiedzy. Sądzę, że nieprędko coś zostanie 
wymyślone. Często jest mi zadawane pytanie, jaki przyrost wiedzy jest potrzebny, by 
uzyskać stopień doktora habilitowanego6? Zazwyczaj wyjaśniam, że ocena jest kwe-
stią nie liczby publikacji, a ich jakości. O jakości można sądzić pośrednio na pod-
stawie cytowań, ale nic nie zastąpi własnej oceny recenzenta – stąd w procedurach 
habilitacyjnych i w postępowaniach w sprawie nadania tytułu naukowego dołączane 
są kopie najważniejszych artykułów, na podstawie których łatwiej sobie wyrobić 
opinię. Ważne też jest to, na ile owe artykuły są dostępne dla innych czytelników 
– publikowanie w niskonakładowych czasopismach o zasięgu lokalnym (często taka 
charakterystyka opisuje czasopisma lub inne wydania uczelniane), nieudostępnia-
nych w szerokim obiegu i nieistniejących w formie elektronicznej, nie gwarantuje 
szerokiego dostępu do treści. Wówczas taka wiedza, choćby i najciekawsza naukowo, 
ma niewielkie szanse przedostać się do szerszego grona odbiorców, ma także mniej-
sze szanse na dalszą eksploatację na polu nauki i przyniesienie jej autorowi pożytku. 
Stąd sugestia, by starać się publikować w recenzowanych czasopismach o zasięgu 
ponaduczelnianym. Ważnym elementem pracy naukowej jest poddawanie swoich 
koncepcji dyskusji środowiskowej – stąd również zalecane jest aktywne uczestni-
czenie w konferencjach naukowych – wygłaszanie referatów i chętne uczestniczenie 
w dyskusjach7. Nie mogę jeszcze oprzeć się pokusie skomentowania publikowania 
w języku obcym. Mamy taką tendencję recenzyjną, że na podstawie liczby artyku-
łów w językach obcych próbujemy wyciągać wniosek o internacjonalizacji dorobku. 
Mam dwie wątpliwości: pierwsza – czy faktycznie w naukach o zarządzaniu jeste-
śmy w stanie zaproponować tyle nowatorskich koncepcji, że obcokrajowcy będą roz-
chwytywali numery czasopisma, w których te artykuły się ukażą (szczególnie, gdy 
są to artykuły publikowane w polskich czasopismach, wydawanych jedynie w języku 
angielskim). Jestem przekonany (mówię o naukach o zarządzaniu), że jedynie arty-
kuły odnoszące się do specyfiki Polski8, bądź przeprowadzone w Polsce weryfikujące 
wyniki badań zagranicznych, mają szanse na cytowania za granicą. Druga – to już 
wymieniona uwaga o lokalnym charakterze części czasopism krajowych, które jedy-
nie są wydawane w języku angielskim. Prawdę mówiąc, często język tych publika-
cji nie jest „wystarczająco” angielski (poprawny w sensie metajęzyka), a sam fakt 
opublikowania tego artykułu w języku obcym zmniejsza szanse na cytowania tegoż 
artykułu w Polsce9. Podsumowując, polityka publikacyjna, uwzględniająca szereg 

6 Z informacją, że „ktoś gdzieś powiedział, że wystarczy 40 artykułów”. Recenzowałem taki dorobek, 
gdzie artykułów było ponad dwa razy więcej, a procedura habilitacyjna zakończyła się niepowodzeniem.

7 Dążenie części uczestników konferencji do tego, by mieć swoje prezentacje w ostatniej sesji, gdy więk-
szość uczestników już wyjechała, mija się z celem.

8 Na przykład badające specyficzne zachowania konsumentów na rynkach, czy reakcję polskich pod-
miotów na różnego rodzaju bodźce, odróżniającą ich reakcję od zbadanych podmiotów w innych warunkach, 
czy różnicujące wyniki uwarunkowań kulturowych itp.

9 Łatwiej jest zacytować artykuł napisany w języku polskim, gdy piszemy artykuł w tymże języku.
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aspektów tu wymienionych, ma w tym zakresie istotne znaczenie dla powodzenia 
procedury habilitacyjnej.

9. O recenzentach

Poza wymiarem ilościowym, służącym pomiarowi przyrostu wiedzy, niezbędne 
jest dokonanie oceny merytorycznej, czyli poddanie publikacji (jak również całego 
dorobku) ocenie fachowca. Recenzowanie prac innych autorów to zadanie będące 
obowiązkiem pracownika naukowego. Ten obowiązek powinien być wykonywany 
rzetelnie. Rzetelność opisuje dobrze Kodeks etyki pracownika naukowego (załącznik 
do uchwały nr 10/2012 Zgromadzenia Ogólnego PAN z dnia 13 grudnia 2012 roku)10. 
Obiektywizm recenzji jest w opinii wielu osób wzmacniany przez usuwanie z tekstu 
nazwiska autora. Takie recenzowanie w postaci blind review jest często fikcją, gdyż 
jeżeli recenzent jest faktycznie fachowcem w swojej dziedzinie, wówczas na podsta-
wie tematyki i doboru literatury źródłowej (w Polsce w obszarze nauk o zarządza-
niu istnieje szczególne upodobanie do cytowania autorów z własnej katedry, tudzież 
cytowanie samych siebie) taki recenzent łatwo domyśli się, kto jest autorem tekstu. 
Recenzent powinien umieć sformułować ostateczną ocenę – pozostawienie recenzji 
bez ostatecznej konkluzji czyni ją często formalnie bezużyteczną11. Formułowanie 
zdecydowanych opinii często jest powiązane z wydaniem negatywnego sądu o oce-
nianej pracy. Wtedy, niestety, może to wywoływać reakcje pozamerytoryczne – obrazę 
(niekiedy nie tylko danego autora, lecz także jego macierzystego środowiska) oraz 
zmniejszanie popularność recenzenta jako kandydata do recenzowania kolejnych prac. 
Te fakty powodują, że dobry recenzent powinien cechować się odwagą (w Kodeksie 
etyki mowa jest o „sprzeciwianiu się poglądom sprzecznym z wiedzą naukową oraz 
praktykom niezgodnym z zasadami rzetelności naukowej”). W 1915 roku, w cyto-
wanej już w tym artykule pracy, T. Kotarbiński napisał o recenzentach następujące 

10 Oznacza to, po pierwsze – że recenzent nie powinien podejmować się recenzji prac usytuowanych 
poza jego obszarem kompetencji. Gdy uczyni inaczej – jego recenzja nie będzie miała charakteru rzeczowego 
i może wystawić na pośmiewisko zarówno tegoż recenzenta, jak i środowisko, z którego się wywodzi. Po dru-
gie – recenzent nie powinien wykonywać recenzji prac, których autorzy są w jakiś sposób z nim powiązani 
(np. przez wspólne prowadzenie innych działalności). Po trzecie – recenzent powinien w procesie recenzowania 
zachować obiektywizm i być uczciwym. Oznacza to, że nie można wystawić pozytywnej oceny, bo „nie chcę 
temu autorowi zaszkodzić” albo „tyle razy się już starał, to niech ma” lub: „inni piszą jeszcze gorsze rzeczy”. 
Z tego typu wyjaśnieniami spotykam się stosunkowo często. Recenzowanie prac z uwzględnieniem „pocho-
dzenia” autora recenzowanego tekstu (czyli w pryzmacie ośrodka naukowego, z którego autor pochodzi) 
również nie powinno mieć miejsca.

11 Uczestniczyłem w takim postępowaniu oceniającym, w którym autor rozprawy habilitacyjnej nie 
uwzględnił uwag jednego z recenzentów wydawniczych – zaś wydawnictwo na ten fakt nie zwróciło uwagi. 
Natomiast z punktu widzenia formalnego okazało się, że ominięta (rzeczowa) recenzja wydawnicza nie koń-
czyła się konkluzją zalecającą wprowadzenie stosownych zmian do książki. W rezultacie uznano, że formalnie 
autor książki mógł do zaleceń recenzenta się nie dostosować.
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słowa: „Jednym z zadań krytyki jest stwierdzić wszelkie niepoprawności w wytwo-
rze: zadanie stosunkowo łatwe, dla ludzi zwłaszcza wprawnych w krytykę, zadanie, 
które samo może być stosunkowo łatwo wykonane tak, by to wykonanie z kolei nie 
podlegało zarzutom krytyki. Trzeba tylko dobrze zrozumieć cudzy tekst i popraw-
nie sprowadzić do absurdu” [7, s. 274]. To zadanie, wykonywane przez recenzen-
tów, niekiedy jest odczytywane jako „niepotrzebne okrucieństwo” lub „przerzucanie 
formy recenzji z merytorycznej na osobistą”, gdyż w istocie wykazanie absurdu można 
odczytać jako osobowościowy brak pewnych kompetencji autora recenzowanej pracy 
(do pracy naukowej, wiedzy, logiki itp.). Kodeks etyki nakazuje, by „recenzje i opi-
nie były skrupulatne, dokładne i obiektywne, a oceny uzasadnione” oraz przestrzega, 
że „nieuzasadnione recenzje pozytywne są równie naganne, jak i nieuzasadnione 
recenzje negatywne”. Są też tacy recenzenci, którzy dokonują znacznej liczby recenzji, 
często z jednakowym wynikiem – np. praktycznie wszystkie recenzje są negatywne. 
To też nie nowe zjawisko – wracając do myśli T. Kotarbińskiego sprzed 100 lat – „Ci 
najbardziej wyrafinowani, którzy sami nie posuwają naprzód danej nauki z powodu 
oporu sumienia skrupulatnego, znajdują jednak możność tamowania cudzej twórczo-
ści przez surową krytykę jej owoców. Wytwarza to ów stan grozy, w którym i cudza 
twórczość zwolna gaśnie” [7, s. 274]. Ocena pracy może zatem zależeć od osoby recen-
zenta – od jego wiedzy, charakteru, poglądów, stanowczości, empatii i asertywno-
ści. Nie do rzadkości należą przypadki, gdy jeden artykuł otrzymuje skrajnie różne 
oceny (np. 10 i 100 w skali 1–100), bądź gdy recenzent nie doczytał pracy i wydał 
opinię o braku celowości prac w danym obszarze12. Nie należy zatem załamywać 
się, gdy opinia jest niekorzystna, lecz spojrzeć na zawarte w niej uwagi i spróbować 
wykorzystać je dla poprawy jakości własnej pracy, o ile recenzja wyda się autorowi 
wystarczająco przekonywającą.

Podsumowanie

Jeżeli założymy, że istnieją równoległe dwie ścieżki motywacyjne kandydatów do 
stopni naukowych i do tytułu naukowego, a są nimi: rozwój dyscypliny naukowej 
i spełnienie wymogów formalnych, by owe stopnie i tytuł osiągnąć, to ważne jest, by 
te wysiłki były adekwatne do celów. Każde odstępstwo od uzasadnionego wysiłku 
naukowego i organizacyjnego zmniejsza ekonomiczność pracy naukowej. Dużym 
obszarem nieekonomiczności w tym zakresie jest niedoskonałość warsztatowa kan-
dydatów. Na nią zwracam w tej wypowiedzi sporo uwagi – odnoszę bowiem wraże-
nie, że jest to spowodowane brakiem kompetencji warsztatowych, a te są warunkiem 
sine qua non rzetelności prac naukowych. Oczekiwanie, że liczbą publikacji da się 

12 „To już jest opracowane, więc nie ma powodu, by dalej się nad tym pochylać”.
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pokonać jakość prac, powinno być skomentowane stanowczo – nie ma miejsca dla 
takiej przesłanki ocennej. Ocena wyników wysiłku publikacyjnego podlega pewnej 
zobiektywizowanej estymacji (system punktowy, współczynniki cytowań), jak rów-
nież subiektywnej – jest nią wysiłek recenzentów. Proces recenzowania jest sporym 
wyzwaniem dla recenzentów – muszą oni wydać opinię nie tylko w świetle własnej 
wiedzy i przekonań, ale często muszą charakteryzować się odwagą w wyrażaniu 
sprawiedliwych sądów. Ta wiedza o pracy i zróżnicowaniu środowiska recenzen-
tów pozwala kandydatom do stopni naukowych i tytułu naukowego zrozumieć, że 
recenzja jest również dla nich szansą na poprawę jakości prac naukowych oraz nie 
przekreśla (w przypadku opinii negatywnej) całego ich dorobku, a powinna stano-
wić bodziec dla dalszych wysiłków.
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PUŁAPKI PRACY NAUKOWEJ – REFLEKSJE METODYCZNE

Streszczenie

Pojawiająca się (szczególnie w obszarze logistyki i transportu) publikacyjna moda na two-
rzenie nowych pojęć, definiowanie ich, poddawanie klasyfikacjom, bez wyraźnej potrzeby 
często powoduje, że konstrukcja teorii staje się zagmatwana, niespójna, a to prowadzi do 
wielu nieporozumień. Jest to prawdopodobnie skutek natężonych wysiłków habilitacyjnych, 
w których dążenie do ustanowienia własnego wkładu w rozwój dyscypliny niekiedy przeważa 
nad zdrowym rozsądkiem. Świadczy to często o brakach metodycznych, a zatem o nieekono-
micznym podejściu do uprawiania nauki. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na pułapki, 
na jakie mogą natknąć się osoby postępujące według takiego schematu.

Słowa kluczowe: wiedza naukowa, antropologizacja pojęć, brzytwa 
Ockhama, interusbiektywna komunikowalność
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TRAPS OF THE SCIENTIFIC WORK – METHODOLOGICAL 
REFLECTION

Abstract

A publishing fashion to create new notions, to define such notions and to classify them without 
any apparent need, that is being observed nowadays (especially in the context of logistics and 
transportation), frequently results in generation of unnecessarily complex and inconsistent 
theories, which leads to numerous misunderstandings. This probably stems from intensive 
post-PhD efforts that are characterised by some domination of the will to develop a particular 
scientific domain over common sense. It often proves methodological gaps, that can also be 
understood to be a non-economic approach to science. The article aims at providing readers 
with some insights into different traps that may be encountered by individuals who follow 
the above-mentioned pattern.

Key words: scientific knowledge, anthropologization of notions, 
Ockham’s razor, inter-subjective communicability


