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Recenzja rozprawy doktorskiej mgra Van Canh Truonga pt.

,,Measuring And Evaluating Sustainable Development In Vietnam,

Przedstawiona do recenzji rozptawa doktorska, autorstwa mgr Van Canh Truonga pt.

,,Measuring And Evaluating Sustainable Development In Vietnam", napisana została na

Wydziale Geografii i Sfudiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie pod

kierunkiem naukowym Prof. dr. hab. Andrzeja Lisowskiego i dr. hab. DoroĘ Mante. Pracata

prezenĘe bardzo wużmą i aktualną problemaĘkę badawczą, doĘczącą zróvłnow[żonego

rozwoju w skali krajowej i regionalnej. Od kilku dziesięcioleci rozwój złównowazony

traktowany jest jako paradygmat, idea, koncepcja bądźteż model rozwoju. Jakkolwiek badań,

analiz i podejść badawczych do rozwoju złównoważonego w literaturze i dokumentach

rozwojowych, przyjmowanych na różnych szczeblach jest wiele (od organtzacji

międzynarodowych, poprzęz kraje, regiony, poziom lokalny, do poszczególnych podmiotów

gospodarczych i jednostek ludzkicĘ, nadal brakuje spójnych ujęć teoretycznych i

metodologicznych w tym względzie. Brakuje także podejść o charakterze aplikacyjnym,

umożliwiających wiarygodny pomiar rozwoju złóvłnowazonego i dokonywanie stosownych

analiz porównawcrych. Sytuacja ta wynika w dużej mierue ze złóżlicowania uwarunkowń

ronvojowych (przyrodńczych, społeczrych, gospodarczych, kulturowych, insĘtucjonalno-

prawnych itd.), a takżę metod zbieranych i udostępnianie danych statystycznych,
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idenĘfikowanych w różnych częściach świata oraz w różnych skalach przestrzennych. W

efekcie ujęcia zarówno teoretyczne, jak i aplikacyjne, wypracowane dla jednej ze skal

przestrzennych często nie są odpowiednie dla irrrrych skal, a metodologia badń rozwoju

zrównowtzonego wypracowana dla kraju w jednej części globu może się okazać niewłaściwa

dla kraju z innej części świata. Mgr Van Canh Truong, pr4 pełnej świadomości istniejących

problemów iwyzwań, podjął się uporządkowania teorii w zakresie rozwoju zlóvłnoważonego

oraz opracowania metodyki jego pomiaru odpowiedniej takZe dla innych regionów świata, w

szczegóIności dla Azji Wschodniej, i ze swojeg o zadaniawywiązńsię znakomicie.

Przedstawiona do receĄirozprawajest oryginalna, interesuj ąca, aleibardzo obszerna.

Obejmuje 301 stron, w tym 254 strony tekstu zasadniczego wraz ze spisem literatury,

zńącznikami i streszczeniem. Pozostałe strony obejmują spis treści i spis skrótów,atakże, dośó

nietypowo umieszczony na początku pracy, spis licznych tabel (w liczbie 45), rycin (w liczbie

32) i map (w liczbie 37). Pracajest zatem bogato ilustrowana, a zdecydowana większość

ilustracji (tabel, rycin i map) ma charakter autorski i jest waznym osiągnięciem naukowym

mgra Van Canh Truonga. Jest przy tym napisana dość precyzryjnymjęzykiem, dopracowana

pod względem edytorskim i oparta na bogatej literabxze i mńerińach źródłowych. W spisie

literatury znajduje się w sumie ponad 300 pozycji uporządkowanych w kilka grw, z czego

niemal wszystkie publikacj e są angloj ęzyczrre.

Treść pracy składa się z pięciu tozdziałów oIaz ze wstępu i wniosków. Struktura pracy

jest jasna, crytelna,Iogicznai przemyślana. Podstawowe założenia pracy znajdująsię, zgodnie

z tradycyjnym kanonem, we wstępie. Sformułowano w nim główny cel pracy, pytarria i

hipotezy badawcze, opisano zastosowane metody badawcze, zakres przestrzenny i czasołvy, a

także zaprezentowano krótką charakterystykę obszaru badań oraz strukturę pracy. Brakuje

natomiast nieco opisu wykorzystanej w pracy literatury otazmatęriałów zródłowych.

Za cel pracy prryjęto określenie poziomu ztóvłnoważenia w wymiarze poziomym

(horyzontalnym) i pionowym (weĘkalnym) na podstawie sposobu rozumienia

zrównoważonego rozwoju zaprezentowanego w rozdziale I oraz wybranych wskaźników,

opisanych w rozdzialę 2. Przyjęto przry tym, ze zrównoważenie w wymiarze pionowym opisują

relacje hierarchiczne między róźmymi obiektami. Horyzontalny wymiar złównoważonego

rozwoju rozumiany jest natomiast w kontekście relacji, występujących w ramach

podstawowych filarów złównoważonego rozwoju (gospodarczego, społecznego i

przyrodniczego) i pomiędzy nimi.
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W wymiarze horyzorftalnym za cel badń rlznano określenie poziomu równowagi

całego systemu przy założeniu, ze poziom ten ma odzwierciedlenie w stopniu zależności,

zachodzących między zestawami wskaźników, opisujących kńdy z podsystemów

ztownowńonego rozwoju (ekonomiczny, społeczny, środowiskowy). Poziom złóvłnoważenia

w takim ujęciu mierzono poprzęz określenie równowagi wewnątrzsystemowej (wewnątrz

każdego z podsystemów rozwoju zróv,rnowazonego) i międzysystemowej (pomiędzy

podsystemem gospodarczym i społecznym, społecmymiprzyrodniczym orazprzyrodnicrym

i gospodarczym).

W wymiarze werĘkalnym natomiast szczegółovłym celem badań było określenie

poziomu ztównoważenia w skali kraju i nóżnicowania przestrzennego w poszczególnych

prowincjach kraju.

Cel główny pracy i cele szczegółowe generalnie zostĄ sformułowane w sposób

klarowny i poprawny. Pewne trudności ńązaó się mogą jedynie ze nozumienięm

weĘkalnego wymiaru prowadzonych badń (czy chodzi o rozwój ztóvłnoważony w różnych

skalach przestrzerlrtych cry o to, że romvoj będzie ztóvlnoważony wtedy, gdy wszystkie Ezy

jego wymiary rorwijać się będą w tym samym tempie). CeIe szczegółowe powiązano przy tym

z zastosowanymi w poszazególnych rozdziałach pracy metodami badawczymi i ogólną

interpretacją możliwych do uzyskania wyników, co przyczynia się do lepszego ztonlllieńa

toku rozumowania Autora, a jednocześnie do nviększenia spójności pracy.

W odniesieniu do tej części pracy mwóció moznajedynie uwagę na fakt, iz korzystnym

byłoby bezpośrednie powiązanie głównego celu pracy z obszarem badń (Wietnaąem).

Ponadto wydaje się, ze rycina 0.1 nie do końca oddaje sens zrównowazenia w wymiarze

pionowym - w istocie rzecz1 jestpowtórzeniem tego, co jest w ujęciu poziomym, tylko inacz€1

zaptezerftowanym grafi,cznie. Z vłymiarem wertykalnym w większym stopniu, jak się wydaje,

więać należałoby, także w kontekście treści recenzowanej rozprawy, rozwój zrównoważony

w różnych skalach przestrzennych (globalnej, międzynarodowej, krajowej, regionalnej,

lokalnej itp.).

Wpracy sformułowano cńery zasadniczępytaniabadawcze,przy czymniektóre zntch

rozbitę zostńy na pytania bardziej szczegółowe. Pierwsze z pytń doĘczy zagadnień stricte

teoretycznych, rwiązanych ze sposobem pojmowania rozwoju zrównowużonego, zaś pytante

drugie nawiąząe do wskźników rozwoju zrównoważonego i ich doboru z punktu widzenia

realizacji celów pracy. Pozostałe pytania badawcze (pytanie 3 i Ąmająjażbardziej bezpośredni

rwiryek z obszaręm badań i powiązane są bezpośrednio zhipotezartibadawczymi (w sumie
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sformułowano 4 hipotezy), Trzecie pytanie badawcze (nawiąmjące do badania relacji,

zachodzących w ramach podsystemów złóvlnowńonego rozwoju w Wietnamie i pomiędzy

nimi), rońite zostńo na dwa szczegółowe. Z pierwszymznich (pytaniem 3.1, odnoszącym się

do relacji występujących w ramach podsystemów zrównowazonego rozwoju w Wietnamie)

powiązanajest hipoteza (I) zal<ładająca, że w każdym podsystemie zrównoważonego rozwoju

w Wietnamie istnieje średni mviązek między cechami, v,ryrńony przez ukryte wymiary,

wyodrębnione w procedurze analizy składowych głównych. Z drugim z pytń (pytaniem 3.2,

doĘczącym wzajemnych powiązń między podsystemami zrównowazonego rozwoju w

Wietnamie) wiąze się hipoteza (2), określająca średni rwiązek między podsystemami

ztóv,nowazonego rozwoju w Wietnamie, mierzony poziomem wzajemnego wyjaśnienia

zestawów zmiennych oryginalnych, opisujących kazdy podsystem rozwoju złównowńonego,

w procedurze korelacj i kanoniczrrej (redundancj a kanonicma).

Także cz:warte pytanie badawcze (mviązane z poziomem ztownowużonego ronvoju w

Wietnamie) rozbite zostało na dwa szczegółowe. Pytanie 4.1 (nawiązt4ące do poziomu

złównowazonego rozwoju w Wietnamie i kierunku zachodzących w czasie zmian) powipane

jest z hipotezą (3), w której zakJada się, że poziom zróvłnoważonego rozwoju Wietnamu jest

średni, a kraj ten zmierza w kierunku wyższego poziomu złóvłnowńenia. Z pytanem 4.2

natomiast (doĘczącymprzesttzelrnego zlożmicowartie poziomu ztównoważenia w Wietnamie)

rwiryana jest hipoteza (4), odnosząca się do ńżnic w poziomie zrównowńenia międry

prowincjami w Wietnamię. Zńożono przy Ęm, że prowincje Delty Rzeki Czerwonej i regionu

Pofudniowo-Wschodniego charakteryzują się vłyższym poziomem zróv,moważęńa ńż
pozostałe prowincje ze wzg|ędunawyższy stopień rozwoju społeczno-gospodarczego, będący

spuścizną przeszłości.

Zarówno pytania badawcze, jak i hipotezy badawcze sformułowane zostĄ prawidłowo

i powiązane w sposób logiczny z poszczęgólnymi rozdzińani pracy. Warto jednak rv"roció

uwagę na to, iżhipotezakażdorazowo powirrrra ptzybierać formę zdania twierdzącego, a nie

zńożęnia badawczego.

WaĘm podkreślenia jest fakt korzystaria przez mgra Van Canh Truonga z szeregu

metod badawcrych, w tym przede wszystkim tych o charakterze ilościowym oraz metod

graftcznej prezentacji danych. Zastosowano między innymi analizę korelacyjną (współczynnik

korelacji Pearsona), analizę składowych głównych (PCA), analizę kanoniczną, metody

klasyfikacji jednostek przesttzenrlych, w tym metodę analizy skupień oraz klasyfikację

jednostek przestrzennych przy zastosowarriu uporządkowania liniowego, wskazrriki
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syntetycme (nazywane w pracy kompleksolyymi). Wiele z Ęch metod nie naleĘ do metod

tradycyjnie wykorzysĘwanych w analizach rozwoju złóvrlnoważonego, w szczególności w

rozprawach przygotowywanych na stopień naukowy doktora. Mnogość metod ilościowych, w

powiązaniu z poprawnością ich zastosowania, świadczy o szerokich umiejętnościach

badawcrych Doktoranta, który v,,ykazń się jednocześnie także właściwym ich doborem z

punktu widzenia analizowanego zjawiska. Wamym jest także to, że mgr Van Canh Truong

każdorazowo wskazywałnaograniczeniaw stosowaniukonkretnychmetod, co świadczy o jego

dojrzałości naukowej.

Wżnym osiągnięciem Doktoranta jest także konstrukcja kompleksołvych wskazrrików

rozwoju złownowużonego. Wskazniki te (dla poszczególnych podsystemów rozwoju

ztównoważonego oraz kompleksowy zintegrowany wskaźnik rozlvoju zrównowtzonego) mgr

Van Canh Truong opracował na podstawie oryginalnych, przyjęĘch do analiry wskźników

cząstkowych, przł uwzględnieniu poządanych wartości progowych. Progi dla kżdego

wskaźnika okręślił, szukając najlepszych i najgorszych wyników w danym aspekcie w skali

globalnej. Zbudowany w ten sposób globalny system progowy umożliwił określenie poziomu

ztóv,lnowńenia Wietnamu (poziom krajowy) i prowincji wietnamskich (poziom regionalny) w

stosunku do poziomu globalnego. Taki sposób pomiaru uznać naleĘ za obiek§wny.

Jednocześnie przyjęte podejście badawcze wyjaśnia ostrożność, obserwowaną w

formułowanych hipotezach badawczych, w których mowa o stanach średnich, przeciętnych

poziomu złóvłnoważenia w Wietnamie.

Zakresem przestrzenrtym w rozprawie objęto Wietnam wraz z 63 jednostkami

administracyjnymi (prowincjami). Jeśli zaś chodzi o zakres czasowy, przeprowadzono analizę

dynamiczną za lńa 2004-2016 dla całego kraju oraz analizę sytuacji w prowincj ach na lata

2014- 2016, w zalężności od dostępności danych. Analiza w skali kraju nazwana zostńaw

pracy dynamiczną, j akkolwiek w istocie rzeczy jest analizą zmian zachodzących w konkretnych

cięciach czasowych , nie zaś analizą dynamiki zmiarl vlyrużonej w procentach.

W dalszej części wstępu przeprowadzono ogólną charakterys§kę obszarubadń oruz

opisano strukturę pracy.

Pierwszy rozdziń pracy poświęcony został zagadńeńom teoretycznym. W bardzo

interesujący sposób Doktorant rozwinął w nim pojęcie ,,rozwoju" oraz prrybliĘł zańłości

rwiryane z pojmowaniem rozwoju zrównowużonego, ze szczególnym uwzględnieniem punktu

widzenia, który uwypuklony jest w dalszej części rozprary. W łm kontekście nieco

dyskusyjne jest jedynie prezentowane przez Autora podejście do rozwoju zróv,rnoważonego w
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gtaficznej formie ,,splecionych kół" Venna (rozdz. 7.6, ryc. 1,6, s. 46). Trudno jest bowiem

przłjąć, że z plltktu widzenia rozwoju ztównoważonego uzasadnione są tylko te dziŃania, w

których żadęn ze f1.Larów (podsystemów) nie ucierpi, gdyż prakĘcznie kaZda dziŃalnośc

człowieka powoduje mniejsze lub większe nega§wne konsekwencje dla środowiska. Rodzi się

zńempytanie, czy takrozumiarra równowaga między wymiarami (okręgami - circles) rozwoju

złóvłnowazonego jest możliwd, c4 tez jest utopią? Procesy takie, jak np. vbanizacja zawszę

wiążą się w eliminowaniem elementów przyrodniczych i przeksńńceniem środowiska

przyrodniczego w bardziej sztucznę. Wydaje się więc, żemożliwe do zaakceptowania, z punktu

widzenia rozwoju złóvłnowazonego, jest podejście, w którym dopuszcza się pewne zmiany,

wprowadzane w środowisku przyrodniczym, ale pod warunkiem podjęcia odpowiednich

działń o charalłęr ze kompensacyj nym.

Kolejny rczdziń (rozdział 2) poświęcono wskaźnikom rozwoju zróvłnowazonego. W

pierwszej części tego rozdziału wyjaśniono pojęcie wskaźnika i terminy pokrewne, wskazano

na cechy dobrego wskaźnika rozwoju ztóvłnoważonęgo, bardzo szeroko i szczegółowo opisano

różne wskaźniki synte§czne rozwoju ztóvłnoważonego oraz zestavły wskazrrików, rvlracając

uwagę naIiczne zawiłości interpretacyjne i niespójności idenĘfikowane w tym względzie. W

drugiej części tego rozdziilu szczególna uwaga skupiona zostńa natomiast na wskźnikach

dostępnych w Wietnamię oruz zastosowanej przez mgra Van Canh Truonga prry wyborze

wskaźników do dalszych badń metodzie SMART. Doktorant dokonał własnej interpretacji

cech dobrego wskźnika w kontekście tej metody oTaz szczęgółowo scharakteryzowń te

wskaźniki, które następnie wykorzystane zostaĘ w dalszej części pracy w badaniach

empirycznych. Do każdego aspektu rozwoju zróv,moważonego (ekonomiczny, społeczny,

przyrodniczy) przłporządkowń po 8 wskaźników. Łączńe więc w dalszych badaniach

posługiwał się zestawem} wskńników. Wśród wybranych wskaźników znalazĘ się zarówno

proste, jaki złożone, takie jak HDI, ESI, WNI itp., co budzi pewne obawy o to, cry w efekcie

niektóre z cęch w sposób pośredni nie zostĄ w badaniu uwzględnione dwukrotnie, Dobrze

przy tym zidentyfikował problemy zvviązane z gromadzeniem danych napotrzeby konstrukcji

wskźników rozwoju zlóv,nowazonego, obserwowanę takZe w Wietnamie, takie jak np.

"rzecrywista erozja gleb ftona/ ha / rok]", "wskaźnik suszy", "fragmentacji siedlisk" itp.).

Zwrócił także uwagę na generalnie słabą dostępnośó danych w Wietnamie, w szczególności

danych doĘ czący ch aspektu przyrodnic zego rozwoju zrównoważonego.

O przyjętych do badń wskaźnikach - ich przydatności i możliwości interpretacji -

zawszę można dyskutowaó Ęmbardziej, że wciąż brakuje wskaźników odzwierciedlających

stricte podtrzymywalność rozwoju lub potrzebnych do ich obliczenia danych. Także w
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przypadku recenzowanej rozpravry możnazastanawiaó się nad interpretacją takiego wskźnika,

jak np. ,,tereny rolnicze na osobę (ha)", a konkretnie tego, czy potraktowaó go należy jako

s§mulantę czy destymulantę rozwoju zrównoważonego, czy też ,,odsetek gospodarstw

domowych na obszarach wiejskich wykorzystujących paliwa stałe do gotowania (%o)", w

odniesieniu do którego rodzi się pytanie, dlaczego tylko na obszarach wiejskich? Cry oznacza

to, że na terenach miejskich problem taki nie występuje? Przyjmuję jednak, żę do badania

zakwalifi kowane zostały naj lepsze z możliwy ch do uzyskania wskaźników.

Trzeci rozdziń pracy poświęcony jest charakterystyce kraju i prowincji Wietnamu z

punktu widzenia przyjęĘch do analiry 24 wskuźrików rozwoju zrównoważonego. Jest to

rozdzińbardzo interesujący pod względem poznawcrym i bogato ilustrowany,v,rymagilący od

mgra Varr Canh Truonga dużego wysiłku. W odniesieniu do tej części pracy możnajedynie

zvwóció uwagę Autora na konieczność stosowania na rycinach rońączrrych klas orazbardziej

ptecyzyjnego opisu tytułów tabel (np. w tab. 3.I -3.3 nie uwzględniono w Ętule, czy opisowe

sta§sĘki doĘczące wskaźników zrównowazonego rozwoju Wietnamu obliczono napodstawie

danych zróżnicowarrych w czasie czy ptzestrzeni, a jeśli w czasie, to dla którego roku). Warto

byłoby takźe opisać metody wydzielania klas w rozdz. 3.3 - 3.5 pracy, a także dokonać

krótkiego podsumowania wyników uzyskany ch r ozdz. 3 .

W pozostaĘch rozdziŃach pracy zaprezentowano wyniki badń złealizowarrych przy

wykorzystaniu zaawansowanych metod statysĘcznych.

W rozdziale 4, stosując analizą składowych głównych oraz analizę kanoniczną, ffigf

Van Canh Truonga określił równowagę w ramach poszczegóInych wymiarów rozwoju

zrównowńonego (ekonomicznego, społecznego i przyrodniczego) oraz pomiędzy Ęmi
wymiarami. W przypadku analizy składowych głównych, w odniesieniu do wymiaru

ekonomicznego, w ramach którego do analizy prryjęto ńożone wskazniki rozwoju

ztóv,nowużonego, Doktorant dokonał dodatkowo Rotacji VARIMIAX, aby zmaksymalizowaó

wariancję ładunków między czynnikami i zminimalizowaó ich wariancję wewnątrz nowego

czynnika. Świadczy to o dużej wiedzy staĘstycznej Doktoranta oraz dążeniu w prowadzonych

badaniach do obiektywizmuporutawczęgo . W interpretacj i uzyskanych wyników nale§ j ednak

zachować daleko posuniętą ostrożność ze względu na fakt, iż wynik jest zawsze efektem

przyj ętych do analizy wskaznikó w oraz procedury badawczej .

PiąĘ rozdzińpracy poświęcony jest klasyfikacjom prowincji Wietnamu pod względem

poziomu nównoważenia ronroju. Klasyfikacji tych dokonarro na podstawie analiry skupień,

obliczonych wskaźników kompleksolvych dla poszczególnych wymiarów rozwoju
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złównoważonego (ekonomic7l\ęgo, społecznego, przyrodniczego) otaz zintegrowanego

wskaźnika kompleksowego (suma wskźników kompleksowych). Opis uzyskanych wyników

poprzedzony jest wyróżnieniem za|ęt i wad konstrukcji wskźników kompleksowych, co

bardzo dobrzę świadcry o majomościprzezmgra Van Canh Truonga ograniczefizwiązanych

ze stosowanymi metodami badawczymi.

Bardzo dobrzę także Doktorant wyjaśnił sposoby określania dolnej i górnej granicy

wskazników kompleksowych (s.223-224). Wyznaczenie progów dla wskźników rozwoju

złównowńonego uvłńarrt wńne osiągnięcie Doktoranta. Przy obliczeniu wskaźników

kompleksolvych kazdemu wskaźnikowi cząstkowemu przypisano tę samą wa89, eo uzrlać

możnaza dyskusyjne. Jednocześnie jednak przypisanie takich wagtakże mogłoby byó źródŁem

wątpliwości. Podobnię rzecz się ma z Wznaczeniem poziomów rozwoju ztóv,moważonego, a

konkretnie zprryjęĘmi przedziałarti tych poziomów (w tab. 5.5. wyznaczone zostńy klasy o

różnych wielkościowo przedziałach: 0-40, dalej co 10, a ostatnia klasa 80-100). Wydaje się, ze

zastosowanie takiego samego rozstępu w klasyfikacji byłoby bardziej wskazane.

Bardzo interesującą i wartościową częścią pracy jest również zakończenie, w którym

znalazły się wnioski z prowadzonych badń i analiz, a takżę udzielono odpowiedzi na

sformułowane we wstępie pytania badavłcze i odniesiono się do postawionych hipotez

badawcrych. Dopiero teżw zakonczeniu, dośó skromnie, podkreślone zostało metodologiczne

znaczenie pracy (metoda konstruowania wskaźników zrównowazonego rozwoju, metoda

kompleksowego pomiaru zróv,mowńonego rozwoju), atakżęjej walor aplikacyjny. 'Ważnym

podkreślenia jest fakt, iż wnioski pĘnące z pracy powinny byó brane pod uwagę przy

formułowaniu polityk rozwojowych w Wietnamie na poziomie kraju i prowincji. Co więcej,

wypracowanaw rozprawie metodologiamożebyóbańzo pomocna w ocenie ztóv,moważonego

rozwoju w innych krajach i regionach świata, zxvłaszcza w Azji Wschodniej, co świadczy o

uniwersalnym charaktetze recenzowarrej rozprary .

Powyższe uwagi i komentarze, które stanowią nieodłączną częśćkażdej recenzji, mają

charakter ogólny i nie obniżająbatdzo wysokiej oceny rozprary doktorskiej, napisanej ptzez

mgra Van Cań Truo nga, atakże nie umniejszają dużego je go zaangńowania w zgromńzenie

bogatego zbioru literatury przedmiotu, materiałów zródłowych oraz opracowanie ogromnej

bazy darlych i strony graficnlej pracy. Nie ulega wątpliwości, ze oceniana tozprawa jest

znaazącym wkładem jej Autora w rozwój dyscypliny, jaką jest geografia społeczno-

ekonomiczrra i gospodarka przestrzenna, w szczególności w dziedzinie rozwoju

ztóvłnoważonego.
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Powyżej sformułowany wniosek uzasadniają:

(1) wybór oryginalnego tematu badawczego i konsekwentna jego realizaĄa,

(2) podjęcie waznej problematyki badń z zakłesu geografii społeczno-ekonomicznej i

go spodarki przestrzennej,

(3) wynikające ztreści pracy i w ten sposób potwierdzone zdolności Autora do samodzielnego

p o dej mowania i r e alizacji w azny ch p o 7,naw czo i praktyczni e b adń naukowych,

(4) dojnńo śó b adawcza, udokumentowana b ar dzo dobrą znaj omo ś c ią ząadnień doĘ czący ch

rozwoju ztównowńonego w różmych aspektach (ekonomicznym, społecznym,

przyrodniczym) i różmych skalach przestrzennych (skala krajowa i regionalna), a także

znaj omością zaawansowanych metod sta§stycznych,

(5) metodyczna inwencja twótcza, udokumentowana zaproponowaniem oryginalnej i

wiarygodnej, wskaźnikowej metody oceny poziomu złównowńenia, w zasadniczych

kategoriach tej oceny,

(6) umiejętność samodzielnego formułowania problemów badawczych oraz efekĘwnego ich

ronzv.tqrywańa,

(7) umiejętność jasnego formułowania myśli i poprawnego ich wrłżańaw formie językowej

oraz dokonywania stosownych uogólnień,

(8) rozumienie praktycznego sensu prowadzonych badń,

(9) umiejętnośó porządkowarria i prezentowania zgromadzonych danych w formie

tabelary cznej i grafi czrej .

Jestem przekonana co do tego, że rozprawa doktorska autorstwa mgra Van Canh

Truonga pt. ,,Measuring And Evaluating Sustainable Development In Vietnam" spełnia

wymagania stawiane rozprawom doktorskim i stawiam wniosek o dopuszczenie jej Autora do

końcowego etapu przewodu doktorskiego, jakim jest publiczna obrona pracy.

Jednocześnie, ze względu na wskazane wyżej teoretyczne, metodologicnrc i aplikacyjne

walory pracy, stawiam wniosek o jej wyróżnienie.

Ńu* Wu.^Ą,u#(łp

Prof. UAM dr hab. Lidia Mierzejewska
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