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1. Podstawa opracowania recenzji 

Przedmiotem recenzji jest rozprawa doktorska Pana mgr. Jakuba Morkowskiego zatytułowana „Metoda 
neuronowo-rozmyta w prognozowaniu kierunku zmian wybranych kursów walutowych”. Promotorem pracy 
jest dr hab. Agata Kliber, prof. UEP. Promotorem pomocniczym jest dr Aleksandra Rutkowska. Recenzja 
dotyczy postępowania o nadanie Panu mgr. Jakubowi Morkowskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk 
społecznych w dyscyplinie naukowej ekonomia i finanse. .  

Celem recenzji jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy przedmiotowa rozprawa spełnia wymogi 
określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r.  – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 
85 z późn. zm.).   

2. Ogólna charakterystyka i struktura rozprawy 

Prognozowanie zmian cen instrumentów finansowych jest z pewnością zagadnieniem istotnym nie tylko 
z teoretycznego, ale również praktycznego punktu widzenia. Można zatem stwierdzić, że tematyka 
poruszana w recenzowanej rozprawie doktorskiej jest ważna i aktualna. Autor rozprawy podjął próbę 
konstrukcji własnej wersji hybrydowej metody neuronowo-rozmytej do prognozowania kierunku zmian 
kursów walutowych oraz wykorzystania tej metody do inwestycji w instrumenty pochodne. .  

Recenzowana rozprawa liczy łącznie 203 strony. Struktura pracy obejmuje pięć zasadniczych 
rozdziałów zatytułowanych kolejno: 1. Możliwości inwestycji na rynku FOREX, 2. Prognozowanie za pomocą 
modeli klasycznych oraz sieci neuronowych, 3. Metoda neuronowo-rozmyta, 4. Badania możliwości poprawy 
trafności prognoz zmian kursów walutowych z wykorzystaniem podejścia neuronowo-rozmytego, 5. 
Zastosowanie metody neuronowo-rozmytej do inwestycji w instrumenty pochodne. Integralnymi częściami 
pracy są też Wstęp, Zakończenie oraz Bibliografia, zawierająca 153 pozycje. Pracę kończą wykazy 
rysunków oraz tabel.  

Struktura recenzowanej rozprawy jest prawidłowa. Trzy pierwsze rozdziały stanowią merytoryczne 
wprowadzenie do zagadnień stanowiących podstawy teoretyczne rozprawy, natomiast dwa ostatnie 
rozdziały przedstawiają wyniki własnych badań empirycznych Autora. Pracę kończy podsumowanie 
wniosków w kontekście celu opracowania, przyjętej tezy oraz pytań badawczych, jak również wskazanie 
możliwych kierunków dalszych badań.     

3. Cel i hipotezy badawcze 

Jednym z głównych zadań recenzenta jest odpowiedź na pytanie, jakie zagadnienie naukowe rozpatrzono w 
pracy oraz czy zostało ono dostatecznie jasno sformułowane przez Autora.  
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Odpowiedź na postawione pytanie jest pozytywna. Autor prezentuje we Wstępie (str. 6) następującą 
tezę rozprawy doktorskiej:  

Rozmyte prognozy kierunku zmian kursu walutowego z autorskiego podejścia neuronowo-rozmytego 
umożliwiają generowanie wyższych zysków z inwestycji w strategie opcyjnie na wzrost, spadek i stabilizację 
niż wykorzystanie zespołowych prognoz sieci neuronowych. 

Ponadto, Autor formułuje szereg pytań badawczych, które są przypisane do poszczególnych 
etapów badania.  

W pierwszym etapie badania wyznaczane są prognozy zmian kierunku kursów walutowych 
z wykorzystaniem trzech typów sieci neuronowych o różnej parametryzacji. Do tego etapu przypisane 
zostały następujące pytania badawcze (Wstęp, str. 7): (1) Czy trafność prognozowania kierunku zmian kursu 
zależy od horyzontu prognozy? (2) Czy trafność prognozowania kierunku zmian kursu zależy od  
hiperparametryzacji sieci? (3) Czy trafność prognozowania kierunku zmian kursu za pomocą sieci 
neuronowych jest wyższa niż modeli ekonometrycznych?  

W drugim etapie badania konstruowane są prognozy z wykorzystaniem metody rekurencyjnej. Do 
tego etapu przypisane zostały następujące pytania badawcze (Wstęp, str. 7): (1) Czy trafność prognoz 
uzyskanych metodą rekurencyjną będzie wyższa niż trafność prognoz uzyskana prognozą naiwną lub 
modelem ARMA? (2) Czy prognozy z metody rekurencyjnej będą trafniejsze niż średnie prognozy dla 
pojedynczych sieci? 

Trzeci etap badania polega na konstrukcji prognoz z wykorzystaniem podejścia neuronowo-
rozmytego. Pytania badawcze dotyczą różnic między wynikami uzyskanymi przez zastosowanie w podejściu 
neuronowo-rozmytym funkcji przynależności różnego typu oraz porównania wyników tej metody z wynikami 
otrzymanymi w poprzednich etapach badania. Sformułowano następujące cztery pytania badawcze (Wstęp, 
str. 7-8): (1) Czy typ funkcji przynależności ma wpływ na trafność prognoz w podejściu neuronowo-
rozmytym? (2) Czy metoda neuronowo-rozmyta cechuje się wyższą trafnością prognoz niż sieci neuronowe? 
(3)  Czy metoda neuronowo-rozmyta charakteryzuje się wyższą trafnością prognoz niż model ARMA 
i prognoza naiwna? (4) Czy połączenie podejścia rekurencyjnego z podejściem neuronowo-rozmytym 
poprawi trafność prognoz? 

Czwarty etap badania dotyczy wykorzystania prognoz zmian kursów walutowych w inwestowaniu w 
instrumenty pochodne. Do ostatniego etapu badania przypisane zostały następujące pytania (Wstęp, str. 8): 
(1) Czy wykorzystanie rozmytych prognoz zmian kierunku cen pozwoli na osiągnięcie wyższego zysku 
z inwestycji w kontrakty oraz opcje niż wykorzystanie wskazań uzyskanych z prognoz sieci neuronowych 
oraz metody rekurencyjnej? (2) Czy zastosowanie prognoz rozmytych do strategii opcyjnej na stabilizację 
pozwoli na ograniczenie potencjalnych strat lub osiągnięcie wyższych zysków niż stosowanie tylko gry na 
wzrost lub spadek?     
 
4. Ocena merytoryczna rozprawy doktorskiej 

Oceny merytorycznej rozprawy dokonano analizując kolejno treść poszczególnych rozdziałów pracy 
w kontekście celu postawionego przez Autora.  

Wstęp określa cel pracy, przedstawia tezę i pytania badawcze oraz prezentuje strukturę 
opracowania. Ponadto zawiera informację o konferencjach i seminariach, na których prezentowane były 
częściowe wyniki badań.  

Rozdział pierwszy rozprawy ma charakter przeglądowy. Celem tego rozdziału jest przedstawienie 
struktury i działania rynku FOREX. Ponadto, rozdział ten w zwarty sposób prezentuje podstawowe 
instrumenty pochodne, ze szczególnym uwzględnieniem kontraktów terminowych, opcji i strategii opcyjnych. 
Rozdział pierwszy kończy bardzo krótki opis modelu Blacka-Scholesa, jako jednego z podstawowych modeli 
wyceny opcji.  

Rozdział drugi również ma charakter przeglądowy i zawiera dwa podrozdziały. W pierwszym 
podrozdziale Autor przedstawia prognozowanie naiwne oraz model ARMA. Drugi podrozdział dotyczy sieci 
neuronowych. W tym podrozdziale Autor uzasadnia (na podstawie aktualnej literatury) wykorzystanie we 
własnych badaniach trzech typów sieci neuronowych: dwóch mniej złożonych sieci MLP i ELM oraz jednej 
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bardziej złożonej sieci LSTM, która uznawana jest za bardzo skuteczną metodę prognozowania szeregów 
czasowych. Warto podkreślić, że w rozdziale drugim Autor podaje, z jakich pakietów środowiska R korzystał 
przy wykonywaniu obliczeń oraz cytuje źródła tych pakietów. 

Rozdział trzeci jest kluczowy ponieważ prezentuje zaproponowaną przez Autora, hybrydową 
metodę neuronowo-rozmytą, łączącą koncepcję sieci neuronowych ze zbiorami rozmytymi w celu poprawy 
trafności prognoz generowanych przez sieci. W pierwszym podrozdziale tego rozdziału Autor przedstawia 
koncepcję zbiorów rozmytych, natomiast podrozdział drugi zawiera przegląd funkcji przynależności zbioru 
rozmytego wraz z uzasadnieniem (na podstawie literatury) wyboru funkcji trójkątnej oraz trapezoidalnej do 
dalszych badań. W podrozdziale trzecim zostało omówione pojęcie logiki rozmytej na przykładzie wysokości 
stopy zwrotu z inwestycji, jak również przedstawiono etapy wnioskowania rozmytego. Podrozdział czwarty 
jest zwartym przeglądem literatury dotyczącej różnych zastosowań zbiorów rozmytych, ze szczególnym 
uwzględnieniem konstrukcji optymalnego portfela inwestycyjnego oraz wspomagania decyzji inwestycyjnych. 
Podrozdziały piąty i szósty zawierają opis zaproponowanej przez Autora wersji metody neuronowo-rozmytej 
oraz prezentację tej metody na tle innych podejść łączących sieci neuronowe i zbiory rozmyte, ze 
wskazaniem istotnych różnic. Z wyjaśnień Autora (str. 76) wynika, że wybór trzech różnych modeli sieci jest 
podyktowany głównie chęcią nawiązania do nurtu badań nazywanego uczeniem zespołowym, w którym 
łączy się podstawowe modele sieci w celu uzyskania jednego modelu predykcyjnego. Weryfikacja hipotezy, 
zgodnie z którą agregacja prognoz z trzech różnych sieci poprawia wyniki prognozowania, zostanie 
przeprowadzona w kolejnym, czwartym rozdziale. 

Rozdział czwarty, składający się z pięciu podrozdziałów, można uznać za najważniejszy rozdział 
rozprawy, ponieważ dotyczy badania możliwości poprawy trafności prognoz zmian kursów walutowych 
z wykorzystaniem zaproponowanej, autorskiej wersji metody neuronowo-rozmytej. Prognoza rozumiana jest 
jako wskazanie kierunku zmian kursu walutowego, jego wzrost, spadek lub stabilizację. Trafność prognoz 
definiowana jest jako procentowy udział poprawnych prognoz kierunku zmiany kursu pary walutowej do 
ogólnej liczby prognoz.  

W pierwszym podrozdziale przedstawiono schemat badania oraz pytania badawcze, sformułowane 
po raz pierwszy we Wstępie rozprawy. Drugi podrozdział zawiera opis oraz podstawowe charakterystyki 
danych. Do badań wybrano trzy pary walutowe: CHF/EUR, GBP/EUR oraz USD/EUR. W trzecim 
podrozdziale zaprezentowano wyniki badań empirycznych z wykorzystaniem sieci ELM, MLP oraz LSTM (w 
podanej kolejności). Wyniki trafności prognoz, w zależności od wyboru ustawień sieci, przedstawiono w 
dziewięciu tabelach (dla trzech par walutowych i trzech rodzajów sieci). Dodatkowo, dokonano czytelnej 
wizualizacji wyników za pomocą wykresów radarowych. Zgodnie z oczekiwaniami oraz literaturą przedmiotu, 
najlepsze wyniki prognoz uzyskano z wykorzystaniem sieci LSTM, co widać wyraźnie w tabelach 11-13 oraz 
na wykresie radarowym (Rysunek 43). Kolejny etap badania obejmował porównanie wyników prognoz, 
uzyskanych za pomocą sieci, z wynikami otrzymanymi na podstawie klasycznych modeli ekonometrycznych 
i metody naiwnej. Sprawdzono istotność statystyczną różnic między wynikami prognoz. Wyniki 
przedstawione w tabelach 16-19 wskazują pewną przewagę sieci neuronowych nad modelami klasycznymi, 
jednak nie jest ona wysoka i nie wykazuje wyraźnych, wspólnych wzorców. Wyjątkiem są wyniki dla pary 
walutowej USD/EUR, dla której można zaobserwować zalety wykorzystania sieci. W dalszej części 
podrozdziału trzeciego podjęto próbę porównania wyników trafności prognoz w przypadku sieci o tych 
samych ustawieniach parametrów, ale uczonych na poziomach cen lub stopach zwrotu. Stwierdzono, że 
sieci uczone na poziomach cen mają lepsze własności prognostyczne. Ta część badania była istotna, 
ponieważ pozwoliła uzasadnić prowadzenie dalszych analiz w wykorzystaniem sieci uczonych na poziomach 
cen. Jako podsumowanie wyników przedstawionych w podrozdziale trzecim, zaproponowano Tabelę 23 (str. 
113), która zawiera odpowiedzi na pytania badawcze z pierwszego etapu badania. Wnioski są dość 
zróżnicowane. W kilku przypadkach stwierdzono, że odpowiedź na dane pytanie zależy od typu sieci, jednak 
generalnie sieć LSTM okazała się najlepsza (co, oczywiście, nie jest zaskoczeniem).  

Ze względu na zróżnicowanie wyników dla par walutowych i horyzontów inwestycyjnych, Autor 
zdecydował, że kolejny etap badania empirycznego będzie dotyczył użyteczności prognozowania metodą 
rekurencyjną. Wyniki przedstawiono w podrozdziale czwartym. Tabela 24 informuje o przewadze metody 
rekurencyjnej, eliminującej ustawienia sieci uzyskujące gorsze wyniki trafności w okresie poprzednim, w 
porównaniu do średniej trafności wszystkich sieci. Takiego wyniku należało jednak spodziewać się, 
ponieważ dwie spośród trzech wykorzystywanych sieci mają generalnie słabsze walory prognostyczne, co 
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z pewnością wpływa na wynik średni. Kolejne tabele 25-31 prezentują dokładne wyniki różnych analiz 
porównawczych. W szczególności, w tabelach 30-31 po raz kolejny widać, że prognozowanie z 
wykorzystaniem sieci LSTM wykazuje istotną przewagę, w tym przypadku nawet nad metodą rekurencyjną. 
Podsumowaniem podrozdziału czwartego jest tabela 35, która zawiera odpowiedzi na pytania badawcze, 
analizowane w tej części badania. Generalnie, wniosek jest następujący: metoda rekurencyjna poprawia 
wyniki prognozowania (uwaga dotycząca istotnej usterki edytorskiej w tabeli 35 znajduje się w sekcji: Ocena 
rozprawy pod względem formalnym i redakcyjnym).  

Trzeci etap badania, przeprowadzonego w ramach realizacji tematyki rozprawy, został 
zaprezentowany w podrozdziale piątym rozdziału czwartego i przedstawia wyniki z autorskiej wersji metody 
neuronowo-rozmytej. Ten podrozdział jest raczej trudny w odbiorze, ponieważ wyniki oraz wnioski nie są 
jednoznaczne i zostały zaprezentowane w sposób dość chaotyczny. Co ważne, już na początku 
podrozdziału piątego Autor podkreśla (na str. 128), że ideą podejścia neuronowo-rozmytego jest 
wykorzystanie do stworzenia prognozy rozmytej 49 prognoz, zwracanych za każdym razem przez zestaw 
trzech sieci. Nie wiadomo, o jakie 49 prognoz chodzi. Na str. 88 (oraz np. ponownie na str. 132) pojawia się 
liczba 49 jako ilość kombinacji ustawień dla sieci ELM oraz MLP, natomiast liczba kombinacji ustawień dla 
sieci LSTM wynosi 42. Zgodnie z zapowiedzią Autora (str. 76), w metodzie neuronowo-rozmytej powinna 
nastąpić agregacja prognoz z trzech wybranych modeli sieci. Natomiast, po analizie wyników empirycznych 
przedstawionych w kolejnych tabelach 36-43 można stwierdzić, że badania zostały wykonane dla każdego 
typu sieci oddzielnie i prognozy z trzech typów sieci nie były agregowane.  

Jako pierwsza w tym podrozdziale została umieszczona tabela 36, w której na przykład jest kilka 
identycznych wyników w kolumnie trzeciej (horyzont t+1). Brakuje jednak komentarza, dlaczego zaznaczono 
metodę A jako najlepszą. Kolejna tabela 37 zawiera zbiorcze zestawienie najtrafniejszego sposobu doboru 
jądra oraz funkcji przynależności z podziałem na pary walutowe, typ sieci oraz horyzont prognozy. Analizy 
zostały wykonane dla każdego typu sieci oddzielnie i również w tym przypadku wnioski nie są jednoznaczne. 
Tabela 38 prezentuje analizy porównawcze metody neuronowo-rozmytej z metodą naiwną oraz modelem 
ARMA. Wyniki wskazują przewagę metody neuronowo-rozmytej, jednak wyniki po raz kolejny zostały 
przedstawione dla każdego rodzaju sieci oddzielnie. Następne tabele 39-40 zawierają analizy porównawcze 
dla poziomów cen oraz stóp zwrotu pomimo tego, że Autor już na str. 113 deklaruje i uzasadnia, że będzie 
prowadził dalszą część badania tylko z wykorzystaniem poziomów cen.   

Oczekiwana agregacja prognoz z trzech typów sieci następuje w kolejnym etapie badania jako 
połączenie metody neuronowo-rozmytej z metodą rekurencyjną. W tej części eksperymentów empirycznych 
Autor wykorzystuje wszystkie prognozy (140) z trzech typów sieci. Wyniki zostały przedstawione w tabelach 
44-48. Tabela 44 prezentuje procentową trafność prognoz otrzymanych metodą neuronowo-rozmytą w 
połączeniu z metodą rekurencyjną, dla trzech par walutowych, dziesięciu horyzontów prognozy oraz różnych 
funkcji przynależności. Kolejne tabele 45-48 przedstawiają wyniki porównań dla trójkątnej lub trapezoidalnej 
funkcji przynależności i wybranych wersji tworzenia jądra zbioru (jako średniej arytmetycznej lub mediany). 
Generalnie, wyniki pokazują, że metoda neuronowo-rozmyta połączona z metodą rekurencyjną dała dobre 
efekty. Podsumowaniem tej części badań jest tabela 49, zawierająca odpowiedzi na pytania badawcze 3.1-
3.4.  

Ostatni, piąty rozdział rozprawy, który składa się z czterech podrozdziałów, raportuje wyniki 
zastosowania metody neuronowo-rozmytej do inwestycji w instrumenty pochodne. Na str. 148-149 Autor 
informuje, że (w celach porównawczych) prognozy zostaną uzyskane czterema metodami (w podanej 
kolejności): (1) z poszczególnych typów sieci, (2) metodą rekurencyjną, (3) metodą neuronowo-rozmytą oraz 
(4) metodą neuronowo-rozmytą połączoną z metodą rekurencyjną. Po lekturze tego rozdziału okazuje sie 
jednak, że jakby brakuje części badań, ponieważ ostatnia z wymienionych metod nie została zastosowana.  

Podrozdział pierwszy rozdziału piątego dotyczy analiz zyskowności inwestycji na podstawie prognoz 
z poszczególnych typów sieci. Tabele 51-53 przedstawiają zyski (straty) z inwestycji w kontrakty terminowe 
dla poszczególnych par walutowych. Tabele 54-56 zawierają analogiczne wyniki stóp zwrotu w przypadku 
inwestycji w opcje. Zarówno w jednym, jak i drugim przypadku wnioski są zróżnicowane. Tabela 57 jest 
zbiorczym zestawieniem wyników dla najlepszej pod względem prognostycznym sieci LSTM, które pokazują, 
że nie zawsze trafność prognozy przekłada się na wyższe zyski z inwestycji w instrumenty pochodne. 
Tabele 58-60 przedstawiają statystyki stóp zwrotu dla trzech par walutowych przy wykorzystaniu strategii 
stelaża, natomiast tabela 61 w przejrzysty sposób podsumowuje efekty inwestycji w opcje. Użyteczność 
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wyników z punktu widzenia inwestora może być jednak problematyczna, ponieważ, cytując Autora (str. 157), 
badania pokazują, że nie należy utożsamiać trafności prognoz kierunku zmian z zyskownością.  

Podrozdział drugi rozdziału piątego przedstawia efekty badań nad wykorzystaniem wskazań metody 
rekurencyjnej do inwestycji w instrumenty pochodne. Wyniki zostały zebrane w tabelach 62-66. 
Podsumowując, wyniki po raz kolejny są zróżnicowane, ale metoda rekurencyjna pozwala w wielu 
przypadkach na osiąganie stóp zwrotu wyższych niż przy wykorzystaniu poszczególnych typów sieci. 
Potwierdza to wcześniejsze wnioski Autora o pewnej przewadze metody rekurencyjnej nad pojedynczymi 
sieciami (również nad najlepszą pod względem prognostycznym siecią LSTM).      

Kolejny, trzeci podrozdział rozdziału piątego zawiera wyniki empiryczne zyskowności inwestycji 
w instrumenty pochodne z wykorzystaniem prognoz z metody neuronowo-rozmytej. Efekty działania tej 
metody przedstawiono w tabelach 67-69. Ciekawe informacje zawierają tabele 70-71, w których zawarte są 
porównania wyników metody neuronowo-rozmytej z metodą rekurencyjną. Należy rozumieć, że Autor 
porównuje obie metody i nie chodzi w tym przypadku o połączenie tych metod. Nie znalazłam niestety 
najbardziej oczekiwanych wyników badań zyskowności inwestycji w instrumenty pochodne 
z wykorzystaniem połączenia metody rekurencyjnej z metodą neuronowo-rozmytą, chociaż Autor na str. 
148-149 zadeklarował, że porówna wszystkie cztery, przedstawione w rozdziale poprzednim metody. Na str. 
175 jest tylko krótkie zdanie na ten temat, które informuje, że warto byłoby zastosować metodę łączącą oba 
podejścia. Jest to istotna niekonsekwencja przedstawionych w rozprawie badań, ponieważ wyniki 
zaprezentowane w rozdziale czwartym wyraźnie pokazują, że metoda neuronowo-rozmyta połączona z 
metodą rekurencyjną jest najbardziej obiecującym wariantem. Rozdział piąty kończy podsumowanie 
wyników badań. W szczególności, tabela 74 zawiera odpowiedzi na pytania badawcze 4.1 - 4.2.    

.Część merytoryczną rozprawy kończy podsumowanie wyników i wnioski w kontekście 
zaproponowanych we Wstępie pytań badawczych. Celem badań empirycznych była weryfikacja 
postawionych pytań i cel ten został osiągnięty. 
 
5. Ocena rozprawy pod względem formalnym i redakcyjnym 

Praca została dość dobrze przygotowana pod względem formalnym i redakcyjnym. Występują jednak liczne 
usterki edytorskie, językowe i interpunkcyjne. Szczególnie dużo uwag dotyczy zapisu oraz cytowań pozycji 
literatury. Poniżej wymieniam najważniejsze usterki. 

 Str. 6: Zapis cytowania (Alakhras, 2005) niezgodny ze spisem literatury. 

 Str.6: Pozycja (Henrique i inni 2019) - brak w spisie literatury. 

 Str. 14: Pozycja (Pietrzak, 2003) - brak w spisie literatury. 

 Str. 15: Zapis cytowania (Czekaj, 2017) niezgodny ze spisem literatury. 

 Str. 26: Pozycja (Tian, 2021) - brak w spisie literatury. 

 Str. 37: Pozycja (Dziwago, 2010) - brak w spisie literatury. Poza tym, występuje prawdopodobnie błąd w 
nazwisku (powinno być: Dziawgo).  

 Str. 40 i kolejne: Wzory w rozprawie numerowane są według kolejności występowania w pracy (tzn. (1), 
(2), itp.). Z punktu widzenia czytelnika, znacznie wygodniejsza byłaby numeracja wzorów wskazująca 
rozdział, w którym znajduje się dany wzór. Wzorów jest dość dużo i w tej chwili odnalezienie 
odpowiedniego wzoru jest utrudnione.  

 Str. 42: Błędy językowe (niespójność formy osobowej i bezosobowej). 

 Str. 43: Pozycja (Nielsen, 2020) - brak w spisie literatury (występuje inna, podobna pozycja). 

 Str. 42, 44: Niespójność zapisu cytowań. Powinno być: (Doman, Doman, 2009). 

 Str. 51: Brak w tekście rozwinięcia skrótu LSTM (pełna nazwa jest tylko na rysunku 22). 

 Str. 56: Pozycja (Hecht-Nielsen, 1992) - brak w spisie literatury. 

 Str. 57: Pozycja (Lu i inni, 2015) - brak w spisie literatury. 

 Str. 57: Pozycja (Huang, Chen, 2008) - brak w spisie literatury (występuje inna, podobna pozycja). 

 Str. 57: Pozycja (Cao, Lin, 2015) - brak w spisie literatury. 

 Str. 65: Pozycja (Pedrycz, 1998) - brak w spisie literatury (występuje inna pozycja z 1998, która na 
dodatek jest zdublowana). 
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 Str. 83-84 i inne: Autor używa wymiennie określeń: para walutowa, kurs walutowy oraz waluta. Jest to 
niepotrzebna nieścisłość i skrót myślowy.  

 Str. 106: Pozycja (Hyndman i inni, 2021) - brak w spisie literatury (występuje inna, podobna pozycja z 
2008 r.). 

 Str. 128: Usterka edytorska w Tabeli 35. Powinno być: ‘metoda rekurencyjna’ (jest: ‘metoda neuronowo-
rozmyta’).    

 Str. 130: Istotne, wprowadzające w błąd niezgodności w numeracji tabel. Zamiast Tabela 34, powinno 
być Tabela 36. Powinno też być Tabela 37 zamiast Tabela 35, która znajduje się w poprzednim 
podrozdziale i zawiera odpowiedzi na pytania badawcze 2.1 i 2.2 (str. 127-128). Zamiast ‘w tabeli 36’ 
powinno być raczej ‘w tabeli 40’, która uwzględnia metodę większości i średnią sieci, itd.  

 Str. 130: W przypisie do tabeli 37 jest usterka edytorska w postaci informacji, że kolorem żółtym 
zaznaczono najlepszą metodę – brak zaznaczenia w tej tabeli (i faktycznie nie jest ono potrzebne).  

 Str. 156: W tabeli 57 występują wyłącznie nawiasy zwykłe. Brak zadeklarowanych przez Autora 
nawiasów kwadratowych. Ponadto, w tej samej tabeli zaznaczenie wyników ciemnymi kolorami 
(niebieskim i czarnym) praktycznie uniemożliwia ich odczytanie.    

 Str. 173-174: W obu tabelach 70-71 jest taki sam wiersz, który nie pasuje do zawartości tabel (Kontrakty 
– metoda neuronowo-rozmyta).  

 W pracy występuje skrót LSTM (zapis prawidłowy), jednak w niektórych miejscach pojawia się literówka 
w postaci skrótu LTSM.  

 Generalnie, występuje bardzo dużo usterek edytorskich w Bibliografii (str. 187-199), np. tytuły 
czasopism i nazwy konferencji pisane z małej litery, niepełne cytowania, błędy w nazwiskach 
autorów, itp. 

 
6. Wniosek końcowy 

Za najważniejszy wkład Autora rozprawy należy uznać podjęcie próby przedstawienia własnej wersji 
hybrydowej metody neuronowo-rozmytej prognozowania zmian kursów walutowych oraz porównanie 
wyników działania tej metody z innymi, znanymi z literatury podejściami. Wydaje się jednak, że łączenie 
w proponowanej metodzie wyników z dwóch sieci o słabszych walorach prognostycznych (ELM i MLP) 
z najlepszą pod tym względem siecią LSTM jest podejściem nieco sztucznym i obniża walor innowacyjności 
proponowanej metody. Wyniki wskazują, że najbardziej obiecujące jest połączenie metody neuronowo-
rozmytej z metodą rekurencyjną, które faktycznie realizuje postulat agregacji prognoz z różnych typów sieci 
i wpisuje się w nurt ensemble learning. W kontekście zróżnicowania uzyskanych rezultatów, pozytywnie 
należy ocenić rzetelne przedstawienie obszernych wyników badań, pomimo ich niejednoznaczności. 

Inne walory recenzowanej pracy to: 

 Ważność podjętej tematyki badawczej. 

 Wykorzystanie aktualnej literatury przedmiotu. 

 Wybór i zastosowanie w badaniach empirycznych adekwatnych metod ilościowych. 

 Przejrzysta prezentacja tabelaryczna i graficzna wyników przeprowadzonych badań. 

Podsumowując, recenzowana rozprawa Pana mgr. Jakuba Morkowskiego spełnia wymagania stawiane 
rozprawom doktorskim zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r.  – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.).. 

Wnoszę o dopuszczenie Pana mgr. Jakuba Morkowskiego do kolejnych etapów postępowania o nadanie 
stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie naukowej ekonomia i finanse. 
 
 
 

dr hab. Joanna Olbryś, prof. PB 
Białystok, 19.09.2022 r. 
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