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1. Og6lna charakterystyka pracy

Zaostzaj4ca siq konkurencja na rynkach rolnych wymusza stosowanie coraz to

nowoczeSniejszych technologii, a to wiqze sie z potzebq modernizacji parku

maszynowego , a sze%q m6wiqc infrastruktury okolorolniczej. wychodzqc napzeciw

tej potrzebie producenci maszyn i urzqdzeh oraz pojazd6w dla rolnictwa opracowujq

coraz to nowsze roztiqzania. Racjonalnie prowadzone dzialania inwestycyjne

wymagajq podejmowania szeregu trudnych, zlo2onych decyzji przy wyboze

proponowanych rozuiqzafi- Stqd koniecznoSe rozwoju metod wspomagajqcych

proces generowania tych decyzji. Dlatego coraz istotniejsze staja siq prace

poznawcze i utylitarne prowadzone w tym obszarze. I w tak og6lnie ujetym nurcie -
in2ynierii rolniczej - naleZy usytuowa6 ocenianq rozprawq.

Recenzowana praca doKorska napisana zostala na 234 stronach, ujqtych we

wstgp, 9 rozdzialow i spis literatury oraz inne skladowe: wykaz wa2niejszych

oznaczeh, streszczenia w jgzyku polskim i angielskim, spis tabel i spis rysunk6w.

Ponadto elementem pracy jest prawie S0-stronicowy zalqcznik.

We wstgpie (nie numerowany) i w pierwszym rozdziale (ok. 60 stron), pt. 'Pzeglqd

fiteratury', pzedstawiono treSci wprowad zdpcn do problematyki pracy, czyli dokonano

prezentacji wybranych metod wspomagania decy4i oraz metod doboru maszyn



rolniczych, a tak2e system6w za%qdzania gospodarstwem. przestawiono tak2e

krajobraz problem6w zwiqzanych z zakupami maszyn rolniczych w polsce.

Nastgpnie zarysowano problem naukowy pracy doktorskiej (rozdziat drugi) i podano

cel i zakres rozprawy (rozdzial trzeci).

Kofejne dwa rozdzialy wprowadzajq bardziej szczeg6frcwo najpieruv w problematykq

stanu wyposa2enia gospodarstw rolnych (rozdzial czwarty), prowadzqc nastgpnie do

scharakeryzowan ia polskich gospodarstw rolnych (rozdzial pisty).

Zasadnicze czeSci rozprawy to prezentacja element6w systemu (terminologia

stosowana w pracy; komentaz p62niej) wspomagania deqzji inwestycyjnych w

odniesieniu do rolniczego parku maszynowego (rozdzial sz6sty) i pzedstawienie

algorytmu dziatania systemu wspomagania decyzji inwestycyjnych (rozdzial si6dmy),

wraz zweryfikacjq tego systemu w praktyce (rozdzial 6smy, prawie 60-stronicowy).

Pracg kohczy rozdzial dziewiqty -'Podsumowanie i wnioski' oraz spis literatury.

Reasumujqc, praca jest obszerna, zawienilqca wszystkie istotne skfadowe, ale nie

wszystkie jej elementy winny sig ostatecznie w niej znale26. Dla ilustracji wykonanych

obliczei, wystarczyfby w tre6ci pracy, w podrozdziale 8.5., jeden zestaw warto6ci

ostrych zbioru wej6ciowego (np. dla Al kfierium gl6wnego Kl), a w zaQczniku tabela

wynik6w szczeg6lowych obliczefi, (np. dla jednego ciqgnika).

2, Ocena pracy

2.1. Trafno56 wyboru tematyki

Analizujqc treSci zawarte we wstgpnych czg6ciach recenzowanej pracy

doktorskiej mozna zauwazye, ze doktorant Swiadomy jest globalnych wyzwafi, jakie

niesie obecny wiek, wskazujqc r6wnie2 na wyzwania o charakteze pafistwowym

(Polska) i sektorowym (nauki rolnicze, in2ynieria rolnicza). Trafnie dostrzega

potzebq dokonyrania wszechstronnie uzasadnionych ocen i doboru maszyn

rolniczych do gospodarstw rolnych i zbudowania dla tych cel6w bardziej rozwiniqtych

metod wspomagania decyzji inwestycyjnych w zakresie parku maszynowego (autor

stosuje w pracy, w tym w jej tytule, termin ,,system", ale proponowanemu roanriqzaniu

trudno przypisa6 miano "systemu", czyli calego Srodowiska wspomagania decyli,

bowiem brak jest przykladowo praktycznych - komputerowych - nazedzi

pozwalajqcych na wspomaganie decyzji inwestycyjnych na szersza skalg). Zgadzam

siq, 2e wobec coraz bogatszej oferty rynkowej sytuacja klienta w zakresie mo2liwo6ci

bardziej Swiadomego wyboru proponowanych produkt6w winna by6 wzmocniona. 
.



Reasumujqc, mgr in2. Andzej Osuch rzetelnie uwiarygodnit fakt, i2 podjgta w

rozprawie problematyka ma istotne znaczenie, i to zar6wno dla rozwoju nauki

(wiedzy og6lnej), jak i doskonalenia narzqdzi wyboru optymalnych maszyn, uzqdzeh

czy pojazd6w roln iczych.

2.2. Sformulowanie genezy, celu i zakresu pracy

U bezpo6rednich podstaw zajgcia siq pEez mgt in2. Andzeja Osucha wybranym

pzez niego tematem pracy doktorskiej le2y jego spostrzeZenie (str. 15-16 rozprawy),

2e nie ma w literatuze prac podejmujqcych w kompleksowy spos6b tematyke

wspomagania decyzji inwestycyjnych w zakresie parku maszynowego w rolnictwie w

ujgciu dwuetapowym, rozumianym jako racjonalny dob6r parku maszynowego do

indywidualnych potzeb gospodarstwa rolnego i optymalny wyb6r marki i modelu

obiektu (maszyny, urzqdzenia). Stalo sig to bodZcem do podjqcia tej tematyki.

Pienrszy sygnal, jak rozumiany jest cel rozprawy pojawia sig w rozdziale 'Wstgp'

(na stronie 16) i brzmi: ,,Celem niniejszq rozprawy naukowej jest opracowanie

metody wspomagania decyzji zakupu maszyny rolniczej, opartej na zbioze

indywidulanie przyjetych kryteri6w decyzyjnych pzez wszystkie osoby decyzyjne." W

doslownym bzmieniu tekst ten powt6rzony jest na poczqtku rozdzialu 3 'Cel i zakres

pracy'(str. 79).

Nastgpnie autor wymienia caery 'zaloienia' (cechy) tej metody. Stosuje tu jednak

termin 'zaicZenia' ,,systemu", a nie ,,metodf (o czym ju2 wspomniano), traktujqc wigc

terminy "metoda" i ,,system" zamiennie (wida6 to ju2 na str. 11 pracy, w streszczeniu,

w wierszu 3: ,,Zaproponowana w pracy metoda (system) ...". Proszg wigc

doktoranta o pnedstawienie podstaw (najlepiej konystajqc ze Slownika Jqzyka

Polskiego PWN) traktowania tych termin6w jako synonim6w - l<westia

dyskusyjna nr t. Osobi5cie uwaz€m, 2e recEnzwtana prac€l dotyczy "metody
wspomagania ...", a nie ,,systemu wspomagania ...".

Wracajqc jednak do wspomnianych czterech zalo2efi dotyczqcych metody, to

brak jest ich zdefiniowania, co nie pozwala nastepnie na pelne stwierdzenie czy

opracowana metoda spelnia je, czyli m6wiqc konkretnie, nie ma odniesienia sig

pzez autora pracy do tego czy opracowana w pracy metoda jest ma c,echy

,,wielokryterial no5ci, optymalizacj i, efektywnoSci i obiektywizm u".



Kolejne zdanie w bardzo istotnym dla catej pracy rozdziale 3 (str. 79), bzmiqce:

,,Zbudowany system wspomagania decyzji stanowiqc hipotezg prognozujqcq

rczptary naukowej obejmuje ...,, (i tu wymienione sq jego elementy), jest

niezrozumiafte. O jakq tu 'hipotezg' (i w dodatku 'prognozujqcq') chodzi? JeSli autor

pzywolal w tre6ci tozptary kategorig 'hipoteza' (nawet nie definiujqc jq w pracy, ale

zapewne majqc jq na wlasny u2ytek okre6lonq), to mimo wszystko w podsumowaniu

rozprawy winien odnieS6 sig czy wspomniana hipoteza jest sfuszna czy nie. Proszq

doktoranta o ustosunkowanie sig do tej dyskusyjnej kwestii nr 2.

Co do zakresu dziatafi zui4zanych z realizacjq tozryawy, to w dalszym ciqgu

rozdzialu 3 autor wymienil listg kilkunastu, jak to okre6lil "gl6wnie metodycznych

zadafi badawc4ch". Sq one o r62nym ciezarze gatunkowym i pracochlonnoSci, o

czym bedzie mowa w dalszej czg5ci niniejszej recenzji. Zgodnie z metodykq

pzygotowywania prac doktorskich, w rozdziale 9 'Podsumowanie i wnioski' winna

znale2t siq informacja o rzeczywistym wykonaniu tych zadafi, a tego niestety sig nie

doszukalem w pracy.

Nafe2y tu tak2e wspomnie6, ze w rozprawie, w rozdziale 2 'Problem naukowy'

roaitaZano, a nastepnie sformulowano 'problem naukowy pracy' (str. 77-78).

Dokonano to w postaci pytania: 
"czy mo2liwe jest opracowanie efektywnego i

obiektywnego systemu wielokryterialnej analizy w procesie wspomagania decyzji

inwestycyjnych w zakresie parku maszynowego w rolnictwie?" I tu tak2e nie

doszukaiem sig w rozdziale 'Podsumowanie i wnioski' odniesienia sig wprost co do

rozniqzania problemu naukowego (pragng zauwazye , 2e wspomniane wyzej pytanie

bliskie jest zwyczajowemu precyzowaniu hipotez w postaci: 'mo2liwe jest ...').

Zauwa2am zatem w pracy brak komunikacji migdzy treSciami, zt'Aaszcza z

rozdzial6w 2 i 3 a tymi z koricowego, podsumowujqcego pracA, rozdzialu 9.

Reasumujqc, po analizie calej pracy mogg stwierdzid, 2e doktorant nie w pelni

sprostal w powy2szym zakresie wymogom metodycznym stawianym pracom

doktorskim, bowiem formuluj4c w pierwszej czgSci pracy 'problem naukowy', 'cel

pracy' i podajqc czlery 'zalo2enia' przewidzianej do opracowania metody, w

kodcowej fazie rczprawy nie ustosunkowal sig w pelni do roa niqzania problemu

naukowego pracy. Mam tu na my6li przyjrzenie sig zaproponowanej w rozprawie

metodzie Wzez pryzmat wykazywania przez niq (lub nie wykazywania) cderech

slusznie wysunigtych 'zalo2efi', czy lepiej 'pzymiot6w': wielokryterialno6ci,

optymalizacji, efektywnoSci i obiektywizmu.



Dvqresia: z mojego do6wiadczenia w roli w recenzenta prac doktorskich wynika,

2e mno2enie takich,,byt6w", jak gl6wny cel pracy (i niekiedy cele szczegolowe),

zadania, problem badawczy czy naukowy, hipoteza (lub nawet hipotezy) itd., w fazie

metodycznego formulowania tre6ci rozprawy bywa niekiedy dla doktoranta

klopotliwe, bowiem wymaga to nastepnie dyscypliny metodologicznej, polegajqcej

na pamietaniu o odniesieniu siq do tych "byt6w" w podsumowaniu pracy.

2.3. Okre5lenie i roa riqzanie zadafi badawczych pracy

Jak wspomniano wy2ej, w pracy wytyczono do osiqgnigcia jeden cel oraz

wysunigto do realizacji kilkana6cie zadafi badawczych (dokladnie 12 pozycji, nie sq

one jednak w pracy ponumerowane), o r62nym charakterze, pracochlonno6ci, a co

szczeg6lnie wa2ne dla efeKu koricowego rozprawy, istotno6ci.

Analizujqc je po kolei mo2na stwierdzii, 2e zadania w r62nym stopniu sq w

rozprawie zrealizowane. I tak:

- zadanie 1 - analizujqc pracQ mozna m6wi6 o opracowaniu w niej bardziej koncepcji

'metody' wspomagania deryzji zakupu maszyny rolniczej ni2 'systemu' wspomagania

decyzji zakupu maszyny rolniczej, jak to napisano w rozprawie; do systemowego

potraktowania tematu brakuje z*aszcza opracowania narzgdzia do stosowania

metody w praktyce, czyli ,,obudowania" tej metody procedurq obliczeniowq gotow4 do

zastosowania w programie komputerowym (do tego braku przyznaje sie zresZq sam

autor pracy w podsumowaniu, na str. 197),

- zadania 2 i 3 - zostaty wykonane,

- zadanie 4 - tu mam niedosyt co do wykonania elementu tego zadania, a

mianowicie "zdefiniowania ,...wplywu liczby decydent6w ... na koricowq oceng zbioru

alternatyw decyzyjnych" - nie ma oszacowai, jak zmienia siq wynik koticowy oceny

w zale2no6ci od iloSci decydent6w,

- zadanie 5 - podobnie, jak powy2ej, nie widzg oszacowafi nt. wptywu liczby liczby

pzyjqtych kryteriow szczegolowych na koficowq oceng zbioru alternatyw

decyzyjnych,

- zadania 6 i 7 - zostaly wykonane,



- zadanie 8 i I - tematyka wspomagania procesu decyzyjnego odnowv parku

maszyn nie jest wprost zauwa2alna w pracy,

- zadanie 10 i 11 - wykonane,

- zadanie 12 - nie rozumiem cn znaczy ta ostatnia na liScie zadafi badawczych

pozyqa: 
"okre6lenie 

praktycznej pzynale2no5ci projektowanego systemu w procesie

wspomagania decyzji inwestycyjnych zakupu maszyn rolniczych."

W zwiqzku z powy2szymi uwagami pnosze doktoranta o wyja6nienia -
kwestia nr 3.

Ustosunkowujqc sig do sposobu rozuiqzania zadafi badawczych pracy stwierdzid

tzeba, i2 mgr inz. Andrzej Osuch wykonal du2E prace nad przygotowaniem zrqb6w

metody wspomagania decyzji zakupu maszyn rolniczej, opartej w szczeg6lno6ci na

zbiorze indywidualnie pzyjgtych kryteri6w decyzyjnych. Nie wymienione zostaly tu w

li5cie 12 zadafi pracy takie dzialania autora rozprawy, jak przeglqd wielokryterialnych

metod wspomagania decyzji inwestycyjnych (tu mam uwage o nie wspomnieniu

choiby w tym pzeglqdzie o dorobku poznafiskiej szkoly prof. Romana Slowitiskiego,

czlonka rzeczywistego PAN, uznanego powszechnie autorytetu w zakresie

zaawansowanych metod wspomagania decyzji) czy przegl4d metod doboru maszyn

rolniczych. W nastgpujqcych po nich krytycznych analizach omawianych metod (np.

rozdzial 1.3. czy 1.6.) brak jest jednak syntetycznych podsumowai, najlepiej w

postaci tabelaryczn$, ze wskazaniem ich zalet i wad. Ponadto doktorant dokonal

analizy stanu wyposa2enia polskich gospodarstw rolnych w techniczne Srodki

wspomagania, a tak2e podjql pr6bg ankietowego rozpoznania i scharakteryzowania

tych gospodarstw. Omawiajqc obszernie, na stronach 99-112, wyniki ankiety, kt6rej

tre6i przedstawiono na stronach 95-98, autor pominql wyniki jednych z

najciekawszych, z punktu widzenia tematyki rozprawy, kwestii, zawartych w

ostatnim pytaniu (str. 98). Dlatego pnosze doktoranta o podanie opracowanych

wynikSw dotyczqcych wspomnianych w pytaniu ankietowym kryteri6w

wykonystywanych pnez repondentow podczas wyboru maszyny rolniczei -
kwestia nr 4. Te wspomniane wyzq zrgby wiedzy zostaly nastgpnie wykorzystane

do stworzenia podstaw metody wspomagania ,decyli zakupu maszyn rolniczych",

czy jak to w kolejnych rozdzialach pracy: 6, 7 i I oraz w podsumowaniu (rozdzial 9)

szerzq nazywano ,,decyzji inwestycyjnych w zakresie parku maszynowego".

Poniewa2 we wstgpie i w rozdziale 3 u2ywa autor terminu ,,maszyn rolniczych", a



potem wspomnianego "parku maszynowElo", prosze doffioranta o

doprecyzowanie cry sq to pojgcia toisame, a z uwagi na to, 2e w tych

kolejnych rozdzialach jest nczej stosowany termin 'part maszynowy', jak

szeroko nalezy go rozumiet - kwestia nr 5,

Reasumujqc, praca przynosi ciekawy poznawczo material na temat podstaw

decyzji inwestycyjnych, an'iaszcza w odniesieniu do sektora rolniczego, ujawniajqc

pzy tym nieco kulisy pzeslanek, jakimi kierujq sig rolnicy w doboze maszyn dla

swoich potrzeb oraz material na temat metod wspomagania tych decyzji, co jest

gl6wnym obszarem pracy, a tak2e prezentuje autorskq metodg wspomagania decyzji

inwestycyjnych w odniesieniu do maszyn i urz4dzeh rolniczych.

2.4. Przeglqd literatury

Mgr in2. Andzej Osuch zawarN w pracy odniesienia do ponad 400 pozycji

literaturowych (dokladnie 4O4 pozycji), cytowanych w niej. Sq to w przewa2ajqcej

mierze publikacje pochodzqce z ostatnich lat, w wielu przypadkach z literatury

obcojezycznej, w wigkszo6ci pzypadk6w - anglojqzycznej, gf6wnie pozyqe z

zakresu szeroko rozumianego wspomagania decyzji, znlaszcza w sektorze rolnym i

obszarze in2ynierii rolniczej. Tak wigc rozpoznanie literaturowe problematyki pracy,

w wykonaniu jego autora, moina uznae za bardzo dobre.

W rozprawie mgr in2. Andrzej Osuch cytuje tak2e prace wlasne (14 pozycji, gdzie

doktorant jest pierwszym autorem, w tym 2 samodzielne i 5 anglojgzycznych oraz

kilka nastqpnych, gdzie jest kolejnym wsp6lautorem), Swiadczqce o jego osobistym

dorobku izaanga2owaniu naukowym w zakresie tematyki pracy.

Co do zakresu i sposobu cytowania nie mam zastzeleh. To samo odnosi siq

do sposobu powolywania sig na r62ne pozycje literaturowe.

Reasumujqc, ten zakres recenzowanych dziatai doktoranta uwa2am za wyra2nie

pozytywny.

2.5. Uklad i tre56 pracy oraziei redakcia

Praca posiada w zasadzie poprawny uktad. W rozdziale rozpoczynajqcym

rozprawe - wstgpie do pracy, jest mini przeglqd literatury, a nastepnie wysuwa sig

cel pracy. Dopiero potem pojawia sig obszerny rozdzial pierwszy pod nic nie



m6wiqcym Muiem 'Pzeglqd literatury' (w odniesieniu do prac doktorskich, a tak2e

magisterskich, nie nale2y stosowad lopatologicznych tytubw rozdzial6w w postaci

wla6nie: 'Pzeglqd literatury', bowiem w odr62nieniu od innych tytubw rozdziabw nie

wnoszq one konkretnych informacji o ich zawarto6ci, a autorem prac pozwalajq

,,wrzuci6' do nich praktycznie dowolne treSci i ,,zwalniajq" wlaSnie z konieczno6ci

doprecyzowania \[ulu rozdzialu). Dopiero jednak dokonany w tym pierwszym

rozdziale pracy pzeglqd metod wspomagania decyzji w sektoze technicznego

wsparcia rolnictwa pozwala autorowi na wysunigcie wniosku, 2e ,,brak jest prac

podejmujqrych w kompleksowy spos6b tematykg wspomagania decyzji

inwestycyjnych w zakresie parku maszynowego w rolnictwie, kt6ra moZe by6

rozpatrywana zar6wno po stronie spzedawcy, jak i nabywcy maszyny, w w dw6ch

kategoriach: racjonalny dob6r parku maszynowego do indywidualnych potzeb

gospodarstwa rolnego oraz optymalny wyb6r marki i modelu maszyny". Wniosek ten

zostal zaprezentowany w pracy zaraz po 'przeglqdzie literatury', na poczqtku

rozdzialu 2 (str. 77). Ten stwierdzony ptzez autora brak staje sie logicznie podstawq

do wysunigcia celu pracy, co nastgpuje w kolejnym rozdziale 3 (Cel i zakres pracy).

Kolejne rozdzialy prowadzq do opracowania element6w metody wspomagania

decyzji metod zakupu maszyn rolniczych. Przedstawione jest to w najbardziej zwartej

formie w 'algorytmie wspomagania decyzji inwestycyjnej w zakresie parku

maszynowego w rolnictwie', zaprezentowanym na str. 126. Kolejny rozdziat - 8-ty

pzynosi obszerny material pokazujqcy weryfikacjq praktycznej pzydatnoSci metody.

Jak okre5lif to mgr inz. Andzej Osuch: ,, ...system wspomagania decyzji

inwestycyjnych w zakresie parku maszynowego w rolnictwie wymaga sprawdzenia

logicznej poprawno6ci zaproponowanego algorytmu obliczeniowego, ... w warunkach

rzeczywistych". Na uwagg zasfuguje fakt, iz autor pracy zadal sobie trud pzebadania

satysfakcji z zakupu maszyny (konkretnie ciqgnika rolniczego, dlaczego akurat ten

obiekt techniczny?), dokonanego z wykorzystaniem zaproponowanej metody, po

rocznym uzytkowaniu tego ciqgnika, uzyskujqc bardzo kozystny Sredni (pochodzacy

od 5 respondent6w) wynik - 9,17 (w skali do 10). A zatem w tym konkretnym

pzypadku pojedynczego zastosowania zaproponowana metoda wspomagania

decyzji bardzo dobze siq sprawdzila.

Ostatni merytoryczny element rczprawy stanowi rozdzial 9 'Podsumowanie i

wnioski'. W zasadzie do czgSci 'podsumowanie' nie mam wigkszych zastrze2efi, bo

autor przeprowadzil wyw6d wprowadzajqcy do pzedstawienia wniosk6w z pracy.

Natomiast czq56 'wnioski' jest w spos6b niepetny skonstruowana, bowiem nie opiera



sie przykfradowo w ocenie metody na wysuwanych wcze6niej czterech zalo2eniach i

jest uboga co do form i zakresu wnioskowania. Proszg zatem najpierw uwzglgdni6

rozumienie terminu ,,wniosek" (konkluzja), jako: ,,wyniku rozumowania, twierdzenia

wyprowadzonego z innych zdafi uznanych za prawdziwe" (za: np. ,,Slownik jqzyka

polskiego P\AIN", Wyd. Naukowe PWN S.A., Warszawa 1996, str. '1157; podobnie w:

,Nowej encyklopedii powszechnej PWN", 1.6, Wyd. Naukowe PWN S.A., Warszawa

1998, str. 839) i przez ten pryzmat spojzee, co winno stanowi6 wnioski z pacy.

Nastqpnie, w kwestii form wystgpowania wniosk6w proponujq zajzee do rozdzialu

napisanego pzez prot. Krryszlota Wislockiego pt." Zasady pisania rozpraw

naukowych" (w: "Rozprawy naukowe", pr. zbiorowa pod redakcjq Zb. Klosa, Wyd.

PP, Poznai 2011, str. 98). Opienjqc siq na takich podstawach, prosze

doktoranta o ponowne sformulowanie wniosk6w z rozpraw - kwestia nr 6,

Uwa2am, ze proporcje migdzy objqto5ciq czq6ci studialnej pracy a czg6ciq o

charakteze badawczym sq wla6ciwe. Szczeg6ftcwo56 opisu instrumentarium

naukowego jest wystarczajqca. Sprawnemu zapoznaniu sig z tematykq pracy dobze

slu2q poprawnie zredagowane streszczenia w jqzyku polskim i angielskim.

Strona ilustracyjna pracy jest na wla6ciwym poziomie, chof razi jednostopniowa

numeracja rysunk6w, K6ra z racji ilo6ci rysunk6w (126 po4cjil) winna byd

dwustopniowa (w ramach rozdzial6w).

W tek6cie wystgpujq tak2e blgdy: stylistyczne, logiczne i ortograficzne, z kt6rych

niekt6re podane zostaly poni2ej.

3. Uwagi szczegolowe

lstotniejsze uwagi szczegolowe dotyczqce rc2nych zagadniert, co do

kt6rych pnosze rownie2 o ustosunkowanie sig, przedstawiono ponizej, w

kolejno6ci ich wystgpowania w tre6ci pracy:

1) Autor pracy na str. 119 informuje, 2e ,,... opracowano globalne kryteria wyboru

maszyn i urz4dzeh rolniczych i nastqpnie je wymienia, zaczynaiqc od ceny

maszyny (w sumie 8 "globalnych" kryteri6w). Na kolejnej stronie w tabeli 6

(stanowi jq opracowanie u*asne autora prary) pojawiajq sig mniej wigcej te same

kryteria pod nazwq ,,kryteria gl6wne". Skqd ta transformacja? Abstrahujq od faktu,

i2 naznanie danego kryterium ,,globalnym" brzmi doS6 nieszczqSliwie i jest to blqd

znaczeniowy, stylistyczny, bowiem 'globalny" moze byc dzisiaj np. rynek na wiele

lowar6w' 
!l



2) W tej2e tabeli 6, w grupie gbwnego kryterium: 'wyposa2enie maszyny' sq takie

kryteria szczegolowe, jak: 'prgdko56 minimalna' i 'prgdko66 maksymalna'. Jaki

jest uzasadnienie umieszczenia parametr6w pracyl osiqg6w w grupie

'wyposazenie maszyny'? Podobnie mam zastrze2enia do umieszczenia kryterium

szczeg6lowego 'testy niezawodnoSci' (tak w og6le to chodzi raczej chyba o wyniki

test6w niezawodnoSci) w grupie kryterium gl6wnego 'renoma i marka produktu'.

Co znaczy kryterium 'koszt transportu', czy 'wyposa2enie zakladu serwisowego'.?

Szkoda, 2e nie zdefiniowano kryteri6w gl6wnych i szczeg6lowych, umieszczajqc

pzykladowo taki materiaN w zalqczniku.

Tejze tabeli 6 dotyczy kolejna uwaga dotyczqca terminologii niekt6rych kryteri6w.

Pzykladowo, co to jest za kryterium szczegolowe 'maszyna zastgpcza na czas

naprawy'. DomySlajqc sig intencji autora pracy chodzi zapewne o 'darmowe

uzyczenie (dostgpnoS6) maszyny zastqpczej na czas naprawy'.

Majqc na uwadze istotno66 tego zdania dla calej treSci podrozdzialu 6.4. proszq o

pzelozenie na jezyk polski, zgodny z jego stylistykq i na spos6b zrozumialy dla

kaZdego czytelnika pracy, ponizszego tekstu (str. 124, wiersz 1 pod tytu{em

podrozdzialu 6.4.):

,,Kolejnym etapem podczas tworzenia systemu wspomagania decyzji jest

opracowanie modelu posiadajqcego strukturg".

Podobnie jak powy2ej, prosze o przelo2enie na jqzyk polski nastqpujqcego zdania

(str. 187, w. 2 i 3 pod tabelq):

,,Ze wzglqdu na ich du2q liczbg kombinacji, grupa decydent6w za+ozyla

charakterystyczne przeslianki i konkluzje (c4 moina zakladae konkluzje? - moja

uwaga) dla analizowanego wariantu decyzyjnego."

6) Jak ma sig zdanie (str. 125, w. 49 i dalsze) zaczynlqe sig od "Problem
doboru..." do tre6ci rys. 37? Gdzie ijak jest pokazany na rysunku problem

doboru?

4. Drobne uwagi

Drobne uwagi i spostrze2enia o mniej istotnym znaczeniu pzedstawiono ponizej,

celem ich uwzglgdnienia w razie ewentualnej publikacji pracy (bez koniecznoSci

ustosunkowania sig):

- str. 1 1 , wiersz 14 od dolu - logiczny: to z przeglqdu wynika brak publikacji
opisujqcych ..., a nie sam fakt, iz pzedstawiono pzeglqd .....
- str. 37, w. 7 od 96ry - styl: zdanie od ,Metoda MOW ... ,, jest niezrozumiaNra

3)

4)

c,
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- str. 40, w. 49 - styl: spos6b wykorzystania metody mo2e byc uproszczony, ale nie
metoda
- sht.42, w.49 - styl: po wszystkich nale2y doda6,,rodzaj6w", a nastepnie skre6lic
,,2"
- str. 58, w. 11d - logiczny: po 

"sig" brakuje ,,nie'
- str. 59, w. 10d - ortograficzny: oba sbwa,,Europy zachodniej" pisze sig duZymi
literami
- str. 82, w. 59 - styl: ,,Pomimo wzmozonego zainteresowania producent6w rolnych
do sklonno5ci inwestycyjnych ..."
- str. 113, w.49 - banal: ,,Wyposa2enie gospodarstw rolnych w maszyny i

uz4dzenia rolnicze jest wyznacznikiem postgpu w rolnictwie."
- str. 114, w. 149 - po ,,od" brakuje slowa ,,wystqpienia"
- str. 115, w.2d - styl: ,,Optymalny wyb6r maszyny rolniczej stanowi niezwykle
trudny do opisania problem."
- str. 1 16, w. 16d i dalej - terminologia: ,, ... dokonujq wstepnego podzialu
svstem6w na materialne i abstrakcyjne. Modele materialne ...; ,,system" to nie
,,model"
- str. 116, w. 12d i dalej - j.w. tak2e blqd terminologiczny
- str. 117, 1d - styl: zty przypadek, winno by6: funkcjq
- str. 118, 79 - styl, winno by6: Za nominantg uwazana jest cecha nie wykazujqca ...
- str. 126, w. 2d - zamiast "e" 

winno byi 
"td'- str. 127, w. 79 - zamiast,,rolni" winno by6 ,,roli'

- str. 130, w. 159 - logiczny: to nie "podsystem" wymaga naktadu czasowego, a
realizacja zadafi w ramach tego podsystemu
- str. 196, w. 29 i dalej - banal: ,,Decyzja dotyczqca zakupu maszyny rolniczej jest
podejmowana w spos6b wta5ciwy, kiedy uwzglgdnia potrzeby i preferencje
wszystkich os6b decyzyjnych biorqcych udzial w jej wyborze."
- str. 198 - niejasna zasada twozenia kolejnoSci pozycji literaturowych autora Bana
e Costa i in. (od pozycji 5 do pozycji 9)

5. Podsumowanie

Z pzedstawionej powyzej opinii pracy doktorskiej mgr in2. Andzeja Osucha pt.

pt. ,,System wspomagania decyzji inwestycyjnych w zakresie parku maszynowego w

rolnictwie" wynika, ze jest to rozprawa z obszaru jeszcze nie rozpoznanego i nie

opracowanego w pelni w Polsce. Praca ma r6wnie2 wymiar praktyczny, z uwagi na

sygnalizowane, po wykonaniu dalszych prac, mo2liwoSci wdroZenia jej wynik6w w

innych galgziach gospodarki.

Podsumowujqc dokonania doktoranta podkreSli6 zwtaszcza nale2y'.

1) slusznie zauwahonq potrzebg pozyskania wiedzy na temat problematyki

wspomagania decyzji inwestycyjnych w zakresie parku maszynowego w

rolnictwie, rozpatrywanej zar6wno z punktu widzenia sprzedawcy, jak i nabywcy

maszyny, majqc na uwadze racjonalny dob6r parku maszynowego do

indywidualnych potrzeb gospodarstwa rolnego, jak i optymalny wyb6r marki i

modelu maszyny,

ll



2)

r)

4)

5)

trafnq diagnozg praKycznej potzeby w zakresie opracowania narzgdzia -
metody wspomagania decpji we wspomnianym zakresie i wla5ciwe, w

wigkszo6ci przypadk6w, wyprowadzenie z tego faktu zadari badawczych,

opracowanie ankiety i pzeprowadzenie akcji ankietowania, by posfu2y6 sig

nastgpnie jej wynikami do budowania metody,

na wspomnianych wy2ej, podstawach opracowanie metody wspomagania declzji

inwestycyjnych co do zakup6w maszyn rolniczych,

pomy6lne a refikowanie w praktyce wspomnianej wy2ej metody wspomagania

decyzji inwestycyjnych w rolnictwie.

Dokonania te wyraZnie g6rujq nad sygnalizowanymi w recenzji uchybieniami w

pracy.

Reasumujqc stwierdzam, ie podstawowe cele pracy doktorskiej mgr ini.
Andrzeja Osucha zostaly osiqgniqG. Poniewai spelnia ona wymagania

stawiane pracom doktorckim pr:zez obowiqzujqce w Rzeczpospolitej Polsce

przepisy, wnioskujq o dopuszczenie jej autora do publicznej obrony tez pracy,

a w przypadku pomy5lnego przebiegu tej obrony, o nadanie mu stopnia

doktora w obszarze 'nauk rolniczych, le6nych i weterynaryjnych', w dziedzinie

'nauki rolnicze', w dyscyplinie 'iniynieria rolnicza'.
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