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 Problematyka  zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju naszej planety od lat przykuwa 
uwagę światowej społeczności uczonych, polityków, przywódców różnych Kościołów, włodarzy 
miast, mediów i innych, zwłaszcza w kontekście zmniejszania presji człowieka na środowisko 
naturalne oraz poprawy życia mieszkańców (w tym zmniejszanie głodu na świecie). Generalnie 
rozwój zrównoważony stał się jedną z najbardziej wszechobecnych i nieodzownych koncepcji 
naszych czasów i jego wdrażanie służyć ma polepszaniu kondycji naszej planety i polepszeniu 
warunków życia zamieszkałych na niej Ziemian. Tym bardziej, że najbardziej „palącym” problem 
współczesnego świata, jest globalne niebezpieczeństwo degradacji środowiska naturalnego, zmian 
klimatycznych i pogarszania się jakości życia.  
  
 Prawie we wszystkich krajach świata prowadzi się badania dotyczące rozwoju 
zrównoważonego (bądź to kraju, regionu, gminy czy całego świata). Studia z tego zakresu mają 
dość długą tradycję, którą doskonale opisał Doktorant we Wstępie oraz w Rozdziale pierwszym (s.1-
49), wskazując na różnorodność nurtów badawczych. Wieloletnie badania i obserwacje zarówno 
geografów, ekonomistów, jak i innych uczonych przyczyniły się do tego, że przedmiot badań jest 
stosunkowo dobrze „rozeznany”, zwłaszcza w warstwie teoretycznej, oraz w zakresie badań 
pojedynczych aspektów rozwoju zrównoważonego, mniej jest natomiast badań które ujmowały by 
rozwój zrównoważony kompleksowo - widząc w nich trzy systemy: gospodarkę, społeczeństwo i 
środowisko naturalne - oraz takich, które pokazują poziom zróżnicowania przestrzennego różnych 
wskaźników zrównoważonego rozwoju. Również w Wietnamie, oraz w Polsce  badania z tego 
zakresu są od wielu lat przedmiotem zainteresowania naukowców. Jakkolwiek w ostatnich latach 
zaobserwowano wyraźny postęp, to stan posiadanej wiedzy na ten temat, zwłaszcza w ujęciu 
holistycznym (uwzględniającym kompleksowo wszystkie aspekty rozwoju zrównoważonego) jest 
nadal niezadowalający. Interdyscyplinarność badań nad rozwojem zrównoważonym oraz 
wielowymiarowość komponentów (komponenty przyrodnicze,  społeczne, gospodarcze, polityczne, 
historyczne) sprawia, że jest to zagadnienie bardzo trudne do pomiaru i realizacji.  
  
 A zatem podjęcie takiego wielowątkowego tematu jest bardzo dużym wyzwaniem dla 
badacza, który chciałby wnieść coś nowego do tego obszaru wiedzy, który chciałaby z jednej strony 
bardzo szczegółowo (analitycznie), z drugiej natomiast w miarę syntetycznie (kompleksowo - 
całościowo) zidentyfikować czynniki wpływające na wszystkie aspekty rozwoju zrównoważonego, 
zdiagnozować/opisać wszystkie jego elementy/komponenty oraz pokazać relacje występujące 
między komponentami: środowisko – gospodarka – społeczeństwo, w  badanym regionie. Nasza 
wiedza na ten temat jest nadal niewystarczająca i wymaga dalszych pogłębionych badań, dlatego z 
wielkim zadowoleniem należy przyjąć dysertację Pana mgr Van Canh Truong pt. Measuring and 
evaluating sustainable development in Vietnam (Pomiar i ocena rozwoju zrównoważonego w 
Wietnamie), która w znacznym stopniu wypełnia tę lukę. Bowiem Doktorant bardzo szeroko spojrzał 
na rozwój zrównoważony, jako wynik kohabitacji trzech złożonych podsystemów: gospodarki, 
społeczeństwa i środowiska. Przyjął (słusznie) założenie, że rozwój zrównoważony to rozwój, który 
gwarantuje równowagę między rozwojem gospodarczym, dobrobytem społecznym i komponentem 
środowiskowym, tak aby zaspokoić potrzeby obecnych, jak i przyszłych pokoleń. 
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 Zachętą do podjęcia tego typu studiów są ogromne przeobrażenia jakie zaszły w Wietnamie 

po  odejściu kraju od systemu centralnego planowania, i wprowadzenia gospodarki rynkowej, która 

przekształciła ten kraj z jednego z najbiedniejszych państw na świecie w  jedną z najbardziej 

dynamicznie rozwijających się gospodarek w regionie Azji Wschodniej. Ten transformujący się 

politycznie i społeczno-gospodarczo Kraj stoi również przed wieloma wyzwaniami w zakresie 

rozwoju opartego na zasadach rozwoju zrównoważonego.  

Okres jaki upłynął od tego czasu zaznaczył się między innymi ogromnymi przemianami, tak w 

zakresie demograficzno-społecznym, ekonomicznym, jaki przekształceniami w środowisku, i jest on 

na tyle wystarczający by zbadać i pogłębić naszą wiedzę odnośnie rozwoju zrównoważonego na 

przykładzie Wietnamu. A zatem podjęcie badań na temat Pomiaru i oceny rozwoju zrównoważonego 

w Wietnamie (tyt. oryginału Measuring and evaluating sustainable development in Vietnam)  

uważam za w pełni uzasadnione w sensie naukowym. 

 

 Doktorant podjął się aktualnego i niezwykle złożonego oraz trudnego zadania badawczego. 
Należy podkreślić, że rozwiązał je znakomicie. Rozprawa napisana jest w języku angielskim i 
zawiera 311 stron, w tym 45 tabel, 32 ryciny, 37 map, 21 stron wykazu literatury (274 pozycje 
literatury), spis rycin, map i tabel oraz dwujęzyczne streszczenie (w języku angielskim i języku 
polskim). Ponadto zaopatrzona jest w Załączniki, w których Doktorant przedstawia przeliczone dla 
Wietnamu oraz poszczególnych prowincji mierniki zrównoważonego rozwoju.  Pracę cechuje bardzo 
czytelna i logiczna konstrukcja oparta na Wstępie oraz na pięciu rozdziałach i Podsumowaniu. 
Można powiedzieć, że „rozdział służy rozdziałowi”.  
 

Praca Pana mgr Van Canh Truonga jest praca interdyscyplinarną i konceptualnie osadzona 
jest w geografii społeczno-ekonomicznej, w naukach o środowisku, ekonomii oraz w gospodarce 
przestrzennej. Metodycznie zaś wykorzystuje szeroki wachlarz ujęci statystyczno-matematycznych 
oraz technik i metod GIS. Autor w sposób przejrzysty przedstawił cel rozprawy, zakres przedmiotowy 
i obiekt badań, zadania i pytania badawcze oraz hipotezy badawcze i ich uzasadnienie. Cel i 
zadania w pracy zostały przedstawione w sposób czytelny i przekonywujący. Autor jasno określił co 
chce osiągnąć w wyniku podjętych badań formułując osiem pytań badawczych odniesionych do 4 
hipotez. 

W zawartym we wstępie pracy oświadczeniu Autora, jak i Promotora jest pewien chochlik 
językowy – otóż niniejsza dysertacja nie jest przedstawiana do uzyskania tytułu naukowego (jak jest 
napisane) ale do stopnia naukowego doktora. 

 
Oceniając przedstawioną do recenzji pracę Pana mgr. Van Canh Truonga chciałabym dokonać 

tej oceny w czterech warstwach: teoretyczno-metodologicznej, metodycznej, empiryczno-
poznawczej i aplikacyjnej. 

 
W warstwie teoretyczno-metodologicznej istotnym osiągnięciem Autora jest „odnowienie” 

oraz wzbogacenie koncepcji rozwoju opartego na rozwoju zrównoważonym, zwrócenie uwagi na 
wieloaspektowość zawartości tego pojęcia oraz na konieczność kompleksowego podejścia do tego 
typu badań uwzględniając trzy komponenty: środowiskowy, gospodarczy oraz demograficzno-
społeczny.  

Przedmiot badań oraz obiekt badań jest przez Doktoranta bardzo dobrze 
rozeznany/uświadomiony. Schemat postępowania badawczego w recenzowanej pracy jest czytelny i 
logiczny, i może być wzorem dla podobnych tego typu opracowań, obejmuje on fazę studiów i 
koncepcji badawczych z wyznaczeniem zasadniczych pytań i hipotez; fazę badań (ze wskazaniem i 
uzasadnieniem wyboru mierników rozwoju zrównoważonego i metod badawczych) i analiz 
empirycznych, fazę dyskusji uzyskanych wyników i wnioskowania oraz wykrywania prawidłowości. 
 
 Oceniając rozprawę Pana mgr Van Canh Truonga, pt Measuring and evaluating sustainable 
development in Vietnam w warstwie metodycznej chcę podkreślić, że Doktorant wypracował 
czytelną i obiektywną metodę zbierania, opracowania i prezentacji badań, a zestaw użytych metod, 
tak w zakresie zbierania, jak i analizy danych jest jak najbardziej poprawny i wręcz wzorcowy. Z 
rozprawy wynika, że Doktorant zna różne techniki gromadzenia i przetwarzania danych, doskonale 
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„porusza się” gdy chodzi o kartograficzną wizualizację danych i analiz (69 doskonale wykonanych 
rysunków: 32 ryciny, 37 map) oraz solidnie wykonał opracowania tabelaryczne. 
W rozprawie Doktorant fachowo wykorzystał, zarówno metody jakościowe analizy danych 
(dokonując przeglądu literatury odnośnie rozwoju zrównoważonego, jakimi miernikami badać oraz o 
tym co już w zakresie rozwoju zrównoważonego zrobiono w Wietnamie,  badając różne dokumenty i 
roczniki statystyczne, dokumenty strategiczne i wiele innych) jak i różne metody ilościowe, m.in.:  
korelację Pearsona, składowe główne (PCA), analizę kanoniczną, analizę skupień. W pracy 
wykorzystał oprogramowanie SPSS i STATISTICA oraz MapInfo (do kartograficznej prezentacji 
wyników badań). Szczególną uwagę należy zwrócić na profesjonalnie wykonane rysunki i mapy.  Dla 
recenzentki była to wielka przyjemność, tak czytania jak i oglądania wyników badań Doktoranta, 
pamiętając że mapa, rycina jest podstawowym językiem geografia.  
  
 Doktorant z wielką odpowiedzialnością i znawstwem stworzył autorską bazę danych 
empirycznych dotyczącą poszczególnych komponentów rozwoju zrównoważonego w Wietnamie, 
zwracając przy tym uwagę na pewne ograniczenia w pozyskiwaniu i gromadzeniu niezbędnych, i 
wiarygodnych danych.  

Mam tu jednak pewien niedosyt – odnośnie wzięcia pod uwagę stosunkowo małej liczby 
wskaźników dotyczących komponentu środowisko (osiem). Chyba, że pewnym ograniczeniem był 
brak danych. 

 
Empiryczno-poznawczy wymiar pracy oceniam również bardzo wysoko, a analiza tu zawarta 

jest prawidłowa i wyczerpująca, dodatkowo jest ona weryfikowana w kontekście przedstawionych we 
wcześniejszych rozdziałach koncepcjach zrównoważonego rozwoju oraz w kontekście wysuniętych 
pytań i hipotez badawczych. 
Osiągnięciem Autora jest wybór parametrów do badania rozwoju równoważonego (w ramach trzech 
komponentów/systemów/podsystemów: środowiskowego, społecznego i gospodarczego)  w 
Wietnamie, tak w skali całego kraju, jaki i w ujęciu 63 prowincji oraz zaproponowanie 
kompleksowego  indeksu rozwoju zrównoważonego. Ponadto  Doktorant określił wzajemne 
powiązania w ramach tych podsystemów oraz ustalił zależności między podsystemami.  
 
Nowatorstwo rozprawy: praca jest pierwszą udaną próbą kompleksowego ujęcia i spojrzenia na 
rozwój zrównoważony w Wietnamie tak całościowo, jak i w odniesieniu do 63 prowincji, co było do 
tej pory stosunkowo rzadko podejmowane w literaturze przedmiotu. Na bazie poszczególnych  
wskaźników dla tych trzech podsystemów Doktorant skonstruował syntetyczny wskaźnik rozwoju 
zrównoważonego w Wietnamie.  

 
Z przeprowadzonych przez Pana mgr. Van Canh Truonga wynika, że Wietnam stoi przed 

poważnymi wyzwaniami w zakresie poprawy i osiągnięcia wyższego poziomu zrównoważonego 
rozwoju, zwłaszcza w odniesieniu do elementu środowiskowego i gospodarczego. 
Rozprawa doktorska pt. Measuring and evaluating sustainable development in Vietnam autorstwa 
Pana mgr. Van Canh Truonga jest swoistą „kopalnią wiedzy” na temat poziomu zrównoważonego 
rozwoju  Wietnamu oraz różnorodności metod i wskaźników jego pomiaru.  

 
Z akademickiego obowiązku wskażę na pewien niedosyt stosunkowo małej liczby wskaźników 

rozwoju zrównoważonego dotyczących komponentu środowiskowego. Moim zdaniem, zabrakło tu 
takich wskaźników jak elementy hydrograficzno-klimatyczne, np. zasoby wód powierzchniowych, 
dostęp do wód powierzchniowych, ile mieszkańców przypada na jedno ujęcie wód 
powierzchniowych i gruntowych, ilość opadów (które w przypadku Wietnamu mogą być stymulantą 
ale i destymulantą (przesunięcie pory deszczowej gdy spóźni się monsun), jakość wód 
powierzchniowych, wzięcie większej liczby wskaźników wpłynęło by na to, że cząstkowy wskaźnik  
środowiskowy byłby inny i miał nieco inne współzależności z pozostałymi systemami (gospodarczym 
i społecznym). Należy tu nadmienić, że dla Wietnamu (tak zresztą jak dla każdego kraju) istotne 
znaczenie mają tak wody gruntowe, jak i powierzchniowe. Owszem Doktorant wziął pod uwagę 
Procent dostępnej wody pitnej dla gospodarstw domowych (Percentage of household access 
potable water), ale to nie wyczerpuje zagadnienia. Zapewne uwzględnienie większej liczby 
wskaźników z podsystemu środowisko, zmieniłoby nieco poziomy zrównoważenia, tak równowagi 
wewnątrz danego podsystemu, jak i między systemami (środowisko, społeczeństwo, gospodarka).  
Proszę zatem odpowiedzieć, czy Doktorant nie dysponował takimi danymi, czy było to raczej 



4 
 

niemożliwe, lub czy były to dane wiarygodne. A może uznał, że są one zbędne do badania poziomu 
rozwoju zrównoważonego. 

Doktorant zdaje sobie sprawę, że taki a nie inny wybór wskaźników wpływa na poziom /indeks 
rozwoju zrównoważonego. Dlatego poproszę o krótką odpowiedź, jakie wskaźniki, gdyby były 
dostępne, Doktorant wziął by pod uwagę w dalszych badaniach, tym bardziej że na początku pracy 
(s. 88, akapit od góry) oraz w zakończeniu pracy pisze, że należy opracować nowy system 
wskaźników, oparty na zestawie bardziej odpowiednich wskaźników, w większym stopniu zgodnych 
z definicją i celami zrównoważonego rozwoju (s. 249, pierwszy akapit od dołu). Już na tym etapie  w 
końcowym akapicie rozprawy wymienia, „….że w badaniach brakuje wskaźników dotyczących 
niektórych zasadniczych aspektów zrównoważonego rozwoju, w szczególności komponentu 
środowiskowego, takiego jak jakość gruntów, ochrona środowiska, zachowanie różnorodności 
biologicznej, energii odnawialnej i tak dalej…”: s. 254). Co zatem widział by pod tym stwierdzeniem 
itd.? 

 
 Z akademickiej ciekawości proszę Doktoranta, jako młodego badacza będącego na początku 
swojej kariery naukowej o bardzo krótką odpowiedź na pytanie jakie widzi dalsze kierunki badań nad 
rozwojem zrównoważonym, które należałoby podjąć, lub które Autor rozprawy planuje prowadzić w 
przyszłości. 

 
Czytając pracę, można odnieść wrażenie, że Polsce badacze nic nie zrobili w zakresie badań 

nad rozwojem zrównoważonym. Doktorant wymienia tylko dwie pozycje literaturowe. Tymczasem 
tak się składa, że prac z tego zakresu jest w Polsce wiele, i część z nich jest w języku angielskim, a 
więc dostępnym dla Doktoranta (w tym maleńki udział ma także recenzentka). 

 
Szkoda, że przy mapach, które są w ujęciu prowincji nie podano w podpisie roku. Wprawdzie z 

pracy wynika, że jest to w zasadzie 2016 rok, ale jak Doktorant pisze może to być też jakiś rok 
wcześniejszy (s. 10, 4 wiersz od góry). A może na mapach jest przedstawiona średnia za 2014-2016 
rok i recenzentka „nie doczytała”. Dlatego pod mapami winien być ukazany okres. W Appendix 5 (s. 
284) są średnie z dwóch lat, wiec pod mapami winno być to uwzględnione w podpisie.  

Mapa 4.8: w podpisie winno być … Factor score of factor 2, jest factor 1. 
 
Oczywiście zawarte powyżej pytania/komentarze nie umniejszają mojej wysokiej oceny pracy 

Pana mgr. Van Canh Truonga ale świadczą jedynie, jak ogromne zaciekawienie wywołała lektura 
pracy u recenzentki. A te „drobne” komentarze mają być pomocne przy ewentualnym redagowaniu 
pracy do druku i świadczą jedynie, o tym z jak trudnym przedmiotem badań musiał „zmierzyć się” 
Doktorant. Zachęcam Doktoranta by praca była opublikowana jako zwarta monografia. 
Zdecydowaną większość moich komentarzy należy raczej traktować jako rady i wskazówki dla 
Autora rozprawy do wykorzystania w dalszej pracy badawczej, zaś recenzyjna lektura rozprawy 
doktorskiej Pana mgr. Van Canh Truonga była przyjemną koniecznością pochylenia się nad 
interesującym studium z zakresu badań nad rozwojem zrównoważonym. 

 
Rozprawa doktorska Pana mgr. Van Canh Truonga ma ogromny wymiar aplikacyjny, zawarte 

w niej informacje, analizy i rezultaty mogą być wykorzystane przez Władze Wietnamu do kreowania 
właściwej polityki w zakresie rozwoju zrównoważonego, do poprawy jakości środowiska naturalnego 
oraz poprawy warunków i jakości życia mieszkańców. Ponadto praca może być niezwykle użyteczna 
w tworzeniu różnych strategii rozwoju poszczególnych prowincji.  

 
Praca oprócz tego, że wzbudza dyskusję naukową, to może być (powinna być) wykorzystana 

przez władze Wietnamu do kształtowania zrównoważonej i zintegrowanej polityki rozwoju tego kraju. 
Zaś sam Autor dysertacji, jako specjalista i naukowiec może służyć radą i pomocą Władzom 
Wietnamu, być doradcą w tym zakresie. 

 
Poza tym, może warto byłoby się zastanowić czy nie skomercjalizować część zebranych 

danych i informacji oraz analiz i rezultatów badań. Tym bardziej, że wypracowana przez Doktoranta 
metoda konstruowania wskaźników zrównoważonego rozwoju, metoda kompleksowego pomiaru 
zrównoważenia może być z powodzeniem „ zaimplementowana” do innych krajów, regionów, które 
chcą wprowadzać zasady rozwoju zrównoważonego jako ogólną przesłankę ich rozwoju. 
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Wniosek końcowy. 
 
Generalnie recenzowana praca doktorska pt. Measuring and evaluating sustainable 

development in Vietnam autorstwa Pana mgr. Van Canh Truonga  wnosi istotny wkład do dyskusji 
naukowej na temat zrównoważonego rozwoju, tj. jakimi metodami i za pomocą jakich wskaźników 
badać ten rozwój by ująć go kompleksowo. Jest to opracowanie bardzo solidne, w którym Doktorant 
wykazał sie doskonałym przygotowaniem warsztatowym, i jest to opracowanie bardzo wartościowe 
w warstwie empiryczno-poznawczej, naukowej, metodycznej i aplikacyjnej. Recenzowana rozprawa 
jest pierwszą próbą kompleksowego spojrzenia na rożne komponenty pomiaru i oceny rozwoju 
zrównoważonego w Wietnamie. 

 
Uważam, że praca Pana mgr. Van Canh Truonga  pt. Measuring and evaluating sustainable 

development in Vietnam spełnia warunki określone w Ustawie o stopniach i tytule naukowym oraz 
stopniach i tytule w zakresie sztuki z dnia 14 marca 2003 r. – Dz. Ustaw RP Nr 65 z dnia 16 kwietnia 
2003 r. z późniejszymi zmianami, i wnoszę do Rady Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych 
Uniwersytetu Warszawskiego o przyjęcie pracy i dopuszczenie Pana mgr. Van Canh Truonga do 
dalszych etapów przewodu doktorskiego.  

Ponadto wnoszę do Rady Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu 
Warszawskiego wniosek o stosowne wyróżnienie pracy.  

                                                                                                            
 

         
        …………............................... 

Toruń, 07.05.2020 r.                                                               Prof. dr hab. Daniela Szymańska  
 
 
 
 
 


