
(…) Autorka podjęła się przedstawienia całokształtu problematyki dotyczącej konfliktów 
międzynarodowych, a szczególnie ich rozwiązywania, co stanowi jeden z determinantów bez-
pieczeństwa współczesnego świata. (…) Należy podkreślić, że autorka poprzez pracę zawodo-
wą jest szczególnie predystynowana do podjęcia tego typu tematu. Swoim doświadczeniem  
w wykorzystywaniu metod kwantytatywnych wzbogaca katalog metod i narzędzi możliwych do 
zastosowania w naukach społecznych. (….) Jest to wartość dodana w sensie poznawczym nauk  
o polityce oraz w sensie użyteczności dla praktyki polityki zagranicznej. (…) Niebywałą zale-
tą rozprawy jest próba badania słabo rozpoznanego i nadal rozwijającego się w polskiej nauce 
problemu badawczego opartego na zastosowaniu narzędzi ilościowych. Nawet jeśli uznamy 
taki zamiar za nazbyt daleko idący, to trzeba docenić staranie o wypracowanie nowego narzę-
dzia. Stosunkowo szczegółowo przedstawiono zarówno same ramy, jak i normy zastosowania 
wypracowanego modelu, włącznie ze sprzecznościami, które się z tym wiążą. Takie ujęcie jest 
interesujące i cenne. (…)
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(…) Tematyka konfliktów zbrojnych o charakterze międzynarodowym, która wśród bada-
czy polskich, jak i zagranicznych budzi wiele inspiracji i zainteresowań tak, że część z nich 
wciąż zastanawia się nad możliwościami rozwiązywania konfliktów, wpisuje się w prze-
strzeń analiz prognostycznych. W nurt badań prognostycznych wpisuje się również praca 
Autorki, która została poświęcona modelowaniu rozwiązań konfliktów międzynarodo-
wych z zastosowaniem prognostyki. (…) W mojej ocenie warstwa teoretyczna jest prze-
sadnie rozbudowana w odniesieniu do tzw. meritum pracy (…), który stanowi ostatni 
rozdział. Autorka przedstawiła główne modele znane w literaturze przedmiotu i wykazała  
w nich podejście krytyczne. Ciekawy jest efekt i wnioski wynikające z „Analytic Hierar-
chy Process – AHP”. (…) Otrzymujemy przesłanie, iż „prognozowanie jest przydatnym in-
strumentem służącym do modelowania rozwiązań konfliktów międzynarodowych (…) 
lecz w chwili obecnej nie jest możliwe wypracowanie prostego i syntetycznego mode-
lu w  postaci jednoliniowego wzoru matematycznego lub ekonometrycznego do rozwią-
zywania konfliktów”. Powstaje zatem pytanie o skalę przydatności  prognozowania jako 
instrumentu służącego do modelowania rozwiązań konfliktów? (…) Niemniej jednak, 
chciałbym pogratulować Autorce wyboru tematu, bowiem wszelkie zagadnienia związane  
z inkluzją metod i analiz nauk ścisłych do społecznych oraz z próbą zastosowania metod 
i analiz prognostycznych są zadaniem niebywale trudnym. (…)
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