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Książka Roberta K. Yina1 cieszy się popularnością od momentu jej pierwszego 
wydania w 1984 roku. Poddana analizie pozycja stanowi pierwszy polski przekład 
jej piątego już wydania. Liczba wznowień świadczy o tym, iż jest to publikacja 
ceniona zarówno w środowisku naukowym, jak również wśród badaczy pra-
cujących w różnych instytutach badawczych. Warto wskazać, że jest to lektura 
zalecana w ramach zajęć realizowanych w wielu ośrodkach akademickich.

Na recenzowaną pozycję, liczącą 318 stron, składają się: notatka o autorze, 
przedmowa, wprowadzenie, sześć rozdziałów stanowiących zasadniczą część 
książki, trzy aneksy (A–C), słowniczek terminów bezpośrednio związanych ze 
studium przypadku, bibliografia, a także indeksy: autorów oraz przedmiotowy. 

Książka, która ukazała się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Jagielloń-
skiego, podobnie jak i jej amerykański pierwowzór ma ciekawą szatę graficzną – 

* Mgr, doktorantka, Katedra Metod i Technik Badań Społecznych, Instytut Socjologii, 
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny; e-mail: ksiezopolska.kat@gmail.com

1 Robert K. Yin jest prezesem COSMOS Corporation, organizacji zajmującej się prowadze-
niem badań z zakresu nauk społecznych. Jest absolwentem historii, a także kognitywistyki (stopień 
naukowy doktora). Po ukończeniu studiów Yin opublikował swoje pierwsze artykuły z zakresu 
psychologii eksperymentalnej i neurologii. Uczestniczył w pracach wielu zespołów badawczych, 
m.in. dla amerykańskich agencji federalnych, rządowych i terenowych, a także fundacji. Począwszy 
od 1970 roku koncentruje swoje zainteresowania badawcze na metodach badań socjologicznych, 
a zwłaszcza nad studium przypadku, czego dowód stanowią liczne publikacje autora – obok 
Case Study Research: Design and Methods (1984) są to także: Qualitative Research from Start to 
Finish (2010) oraz Applications of Case Study Research (2011) (na podstawie notatki o autorze 
[Yin 2015: 17] oraz sylwetki autora zaprezentowanej na stronie wydawnictwa Sage: https://uk.sa-
gepub.com/en-gb/eur/author/robert-k-yin, data dostępu: 17.12.2015).
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treści wzbogacane są rycinami (w postaci schematów, plansz, tabel i wykresów) 
oraz ramkami, co pozytywnie wpływa na odbiór czytanego tekstu. Na uwagę 
zasługuje także spis treści, który został zamieszczony w dwóch wersjach: wersji 
skróconej i pełnej, bardziej szczegółowej.

Na początku każdego z rozdziałów zamieszczono diagram pełniący funkcję 
mapy prowadzącej czytelnika przez wszystkie etapy studium przypadku. Ozna-
cza to, że struktura poszczególnych rozdziałów odpowiada przebiegowi procesu 
badawczego – począwszy od stworzenia planu badania aż do napisania raportu 
końcowego i udostępnienia wyników. Co więcej, każdy z rozdziałów rozpoczyna 
się od abstraktu stanowiącego streszczenie informacji zamieszczonych w ramach 
danej partii materiału. W tekście pojawiają się również wyodrębnione graficz-
nie wskazówki, czyli pytania i odpowiedzi odnoszące się do treści zawartych 
w każdym rozdziale. 

Obok wspomnianych już elementów w książce znalazło się wiele ćwiczeń 
praktycznych, odwołujących się do poruszanych w tekście zagadnień. Zgodnie 
z sugestią samego autora, mogą być one dyskutowane w grupach, np. w toku 
realizowania zajęć, jak również poddane indywidualnej refleksji czytelnika. Służą 
one dokonywaniu oceny własnych umiejętności przez odbiorcę.

Każdy z rozdziałów zakończony jest komentarzem (lub komentarzami), 
zawierającym omówienie, a niekiedy i rozwinięcie treści, które znalazły się 
w głównej części rozdziału. Pozwalają one na zagłębienie się w temat w przy-
padku, gdyby czytelnik chciał poszerzyć swoją wiedzę z danego zakresu.

Piąta edycja książki nieco różni się od poprzednich pod względem struktury 
rozdziałów: zostały one podzielone na mniejsze partie. W związku z tym zamiesz-
czono więcej nagłówków, co przekłada się na czytelność i łatwość odbioru tekstu. 
Kolejne zmiany dotyczą bibliografii, która została poszerzona i uaktualniona, 
a także wprowadzenia dziewięciu nowych studiów przypadków, z których pięć 
wpisuje się w pomijaną w poprzednich edycjach tematykę związaną ze sprawami 
międzynarodowymi. Poprawiono także treść niektórych rozdziałów, m.in. 4., 
poświęconego procedurom towarzyszącym gromadzeniu danych oraz 6., dotyczą-
cego przygotowywania raportów. Warto wskazać, że większość wprowadzonych 
zmian odnotowuje we Wprowadzeniu sam autor, który tym samym odpowiada 
na sugestie płynące ze strony recenzentów poprzednich wydań.

Rozdział 1. Zanim zaczniesz. Czy i kiedy wybrać studium przypadku jako 
metodę badawczą został poświęcony zagadnieniu studium przypadku jako metody 
badawczej. Część ta zawiera także porównanie studium przypadku z innymi me-
todami badawczymi nauk społecznych (eksperyment, sondaż, analiza archiwalna, 
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badanie historyczne). Autor stoi na stanowisku, iż wybór studium przypadku po-
winien towarzyszyć pytaniom problemowym ,,jak?” oraz ,,dlaczego?”. Rozdział 
ten obejmuje zagadnienie zróżnicowania studium przypadku przy zachowaniu 
wspólnej definicji (studium przypadku jako metoda badawcza). Dodatkowo Yin 
odpiera zarzuty, które formułowane są przeciwko case study, a które są związane 
z: brakiem rygoru w badaniach tego typu, niemożnością uogólniania wniosków 
płynących z analizy, myleniem badawczych studiów przypadku z tymi, które 
służą wyłącznie celom edukacyjnym (dydaktycznym), czasochłonnością reali-
zacji badania tego typu i dużą ilością zebranego materiału. Rozdział ten przynosi 
również definicje studium przypadku [Yin 2015: 47–49].

Rozdział 2. Projektowanie studium przypadku. Identyfikowanie przypadków 
i ustalanie logiki studium przypadku koncentruje się wokół ogólnych zasad pro-
jektowania studium przypadku. Szczególny nacisk został położony na kwestie 
związane z poszczególnymi komponentami projektu badawczego, takimi jak: 
pytania, które stawia sobie badacz (kto, co, gdzie, jak lub dlaczego); założenia 
badawcze, czyli co należy zbadać; jednostki analizy, czyli przypadki; łączenie 
danych z założeniami, a także kryteria interpretacji otrzymanych wyników. 
Kolejny podrozdział dotyczy roli teorii i założeń teoretycznych w projektach ba-
dawczych. Ostatnia część została natomiast poświęcona kryteriom oceny jakości 
projektów badawczych. Jak wynika z lektury, do oceny jakości wszystkich badań 
empirycznych stosuje się cztery typy testów: trafności konstrukcyjnej, trafności 
wewnętrznej, trafności zewnętrznej i rzetelności. Testowanie na etapie projekto-
wania badania jest niezwykle ważne, gdyż to, w jaki sposób został przygotowany 
projekt, rzutuje na dalsze fazy procesu badawczego. 

Kolejny z rozdziałów, Przygotowanie do gromadzenia danych. Co należy 
zrobić przed przystąpieniem do gromadzenia danych w studium przypadku, 
skupia się na fazie przygotowywania do gromadzenia danych. Rozdział rozpo-
czyna się od wskazania pożądanych cech badacza. Wymienia się umiejętności 
odpowiedniego zadawania pytań, interpretowania zjawisk oraz słuchania, ela-
styczność, konieczność orientowania się w badanych zagadnieniach, a także 
konieczność pozbycia się uprzedzeń. Rozdział 3. został wzbogacony o aspekty 
etyczne towarzyszące prowadzeniu badań, które zostały podpięte pod zagadnie-
nie przygotowania i treningu metodologicznego przed wykonaniem case study. 
Rozdział zawiera też szczegółowe informacje odnośnie protokołu (sprawozdania) 
ze studium przypadku (autor prezentuje przykładowe materiały zawierające to, co 
powinno w takim protokole się znaleźć – m.in. ogólna charakterystyka studium 
przypadku, opis wykorzystanych do gromadzenia danych procedur, pytania, które 
zostały postawione na etapie gromadzenia danych oraz wytyczne do raportu ze 
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studium przypadku). Omówiono także, w jaki sposób należy prowadzić badania 
pilotażowe oraz jaki powinien być ich zakres.

Rozdział 4. Gromadzenie danych. Zasady, których należy przestrzegać, pra-
cując z sześcioma źródłami danych rozpoczyna się od wskazania typów źródeł 
danych (mogą pochodzić one z dokumentów, zapisów archiwalnych, wywiadów, 
obserwacji bezpośredniej, obserwacji uczestniczącej i artefaktów fizycznych). 
Autor podkreśla, że korzystanie z nich wymaga od badacza opanowania różnych 
procedur gromadzenia danych, które muszą być adekwatne do ich rodzaju. W jed-
nym z podrozdziałów zostały wymienione zasady, które powinny towarzyszyć 
gromadzeniu danych (korzystanie z wielu źródeł, tworzenie bazy danych studium 
przypadku, zachowanie ciągłości łańcucha dowodowego, ostrożność w wyko-
rzystaniu danych pochodzących ze źródeł elektronicznych). 

Kolejny, 5. rozdział Analizowanie danych. Od czego rozpocząć analizę, 
podejmowane wybory i ich skutki, dotyczy strategii analitycznych, które mogą 
zostać zastosowane do analizy uzyskanych danych. W książce wymieniono cztery 
strategie: odwoływanie się do założeń teoretycznych, opracowywanie danych 
,,od podstaw”, tworzenie opisu przypadku oraz sprawdzanie prawdopodobnych 
konkurencyjnych wyjaśnień. W dalszej części rozdziału wskazuje się na pięć 
technik analitycznych (dopasowywanie wzorców, budowanie eksplanacji, analiza 
szeregów czasowych, modele logiczne, synteza przekrojowa). Rozważania w tym 
zakresie podsumowuje postulat o konieczności dążenia do uzyskania analizy 
wysokiej jakości, czyli takiej, która ,,uwzględnia wszystkie dowody, wszystkie 
prawdopodobne interpretacje konkurencyjne i dotyczy najistotniejszych aspektów 
studium przypadku” [Yin 2015: 200–201]. 

Ostatni, 6. rozdział Tworzenie raportu. Jaki materiał uwzględnić w raporcie 
i jak go skomponować obejmuje finalny etap procesu badawczego, jakim jest 
napisanie raportu końcowego oraz udostępnienie wyników. Autor podkreśla, że 
podczas przygotowywania raportu końcowego nie bez znaczenia pozostaje talent 
pisarski oraz analiza potencjalnych odbiorców raportu celem dostosowania go 
do ich potrzeb. Ważna jest także kompozycja uwzględniająca liczbę przypad-
ków, które zostały poddane analizie. Rozdział ten kończy się wskazaniem cech 
modelowego, wzorcowego studium przypadku (musi być znaczące, kompletne, 
uwzględniać alternatywne punkty widzenia, być poparte dowodami, a także 
zajmujące). 

Aneksy A i B stanowią uzupełnienie tekstu głównego książki i odnoszą się 
do roli studium przypadku w dwóch dziedzinach: psychologii i ewaluacji. Są 
to części nowe, które nie pojawiły się w poprzednich wydaniach. W aneksie 
A zostały omówione możliwości wykorzystania studium przypadku w dziedzi-
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nie psychologii, ze wskazaniem sytuacji, w których można prowadzić badania 
psychologiczne z zastosowaniem tej metody. Zestawiono case study stosowane 
w psychologii z badaniami jednopodmiotowymi, kliniczno-kontrolnymi, a także 
eksperymentami. Omówiono także zależność pomiędzy liczbą ujętych w anali-
zie przypadków (punktów danych) a zmiennymi, jak również wskazano na trzy 
warunki przyczyniające się do dużej liczby zmiennych. Są to: badanie dogłębne, 
badanie zmienności w czasie i uwzględnienie kontekstu. Pierwszy z aneksów 
uwzględnia także powody, dla których warto podjąć badanie metodą studium 
przypadku we wspomnianej dyscyplinie. Wskazuje się na eksplorację, deskrypcję, 
eksplanację oraz ewaluację. Część ta kończy się wskazaniem zarzutów i zastrze-
żeń wobec studium przypadku, omówionych w odniesieniu do zagadnień takich 
jak obiektywizm danych o charakterze jakościowym, uogólnianie otrzymanych 
wyników czy wiarygodność wykorzystywanych procedur badawczych. Aneks 
B, poświęcony możliwościom wykorzystania case study w badaniach ewalu-
acyjnych, ukazuje studium przypadku w czterech ujęciach: jako jedną z metod 
ewaluacji, jako element szerszego badania ewaluacyjnego, jako główną metodę 
ewaluacji oraz jako część ewaluacji dwustopniowej (zakładającej istnienie dwóch 
lub więcej subewaluacji).

Ostatni aneks, oznaczony literą C, zawiera indeks z odnośnikami do wspomi-
nanych w tekście studiów przypadku, co znacznie ułatwia czytelnikowi dotarcie 
do interesującej go tematyki. Co szczególnie warte podkreślenia, zestawione 
studia przypadków zostały podzielone na piętnaście kategorii tematycznych, 
w tym m.in.: środowisko miejskie, przemysł, edukacja, służba zdrowia i opieka 
społeczna, organizacje społeczne.

Dużą zaletę książki stanowi także zamieszczony na końcu słowniczek, 
w którym zawarto wyjaśnienie pojęć związanych ze studium przypadku (nie-
obejmujący natomiast ogólnej terminologii związanej z badaniami społecznymi). 
Warto wskazać, iż terminy zamieszczone w słowniczku mają charakter skrótowy, 
zaś definicje nie zajmują na ogół więcej aniżeli cztery linijki tekstu, np. studium 
przypadku definiowane jest jako: ,,dogłębne badanie współczesnego zjawiska 
w kontekście rzeczywistości” [Yin 2015: 272]. Wszystkie z pojęć zostają jednak 
wyjaśnione w poszczególnych rozdziałach – można do nich dotrzeć przy użyciu 
rzetelnie przygotowanego i obszernego indeksu przedmiotowego zamieszczonego 
na samym końcu książki.

Warto podkreślić, że w piśmiennictwie polskim nie ukazało się jak dotąd tak 
obszerne i kompleksowe opracowanie poświęcone studium przypadku. W nie-
których opracowaniach literaturowych poruszających problematykę metodologii 
badań społecznych można odnaleźć nawiązania do case study. Według Stefana 
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Nowaka studium przypadku jest metodą badania, w której badacz pragnie uzyskać 
wszechstronny opis pewnej zbiorowości lub jednostki z uwzględnieniem bogatego 
zestawu zmiennych, gdzie interesują go zarówno wartości zmiennych, jak i wy-
stępujące między nimi zależności. Do procesu badawczego przystępuje się bez 
wstępnie sformułowanych hipotez, z zamiarem dokładnego zbadania złożonego 
zjawiska w jego rzeczywistym kontekście [por. Nowak 1970]. Z kolei autor do-
brze znanego na polskim gruncie naukowym podręcznika pt. Badania społeczne 
w praktyce, Earl Babbie, metodę case study utożsamia z jednym z paradygmatów 
prowadzenia badań terenowych (przywołując takich badaczy jak Robert i Helen 
Lyndowie czy Michael Burawoy), sygnalizując, że studium przypadku służy opi-
sowi, analogicznemu do tego, jaki ,,uzyskuje antropolog opisujący społeczeństwo 
przedpiśmienne” [Babbie 2004: 320]. Inne publikacje poświęcone badaniom 
jakościowym, w których pojawia się tematyka prowadzenia badań w oparciu 
o studium przypadku to m.in. David Silverman [Silverman 2008] – rozdział 9. 
książki Prowadzenie badań jakościowych; Krzysztof Konecki [Konecki 2000] 
w rozdziale 7. książki pt. Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria 
ugruntowana. Opublikowano także wiele artykułów związanych z case study, 
w których odnoszono się do poszczególnych dyscyplin [np. Bernat 2012, Wójcik 
2013]. Termin „studium przypadku” (case study) znalazł się także w Słowniku 
socjologii jakościowej [Konecki, Chomczyński 2012]. Należy jednak zauważyć, 
że żadna z wymienionych pozycji podejmująca tematykę case study nie robi tego 
w sposób tak kompleksowy i szczegółowy, jak dzieje się to w przypadku książki 
Roberta K. Yina. Jest to powodem, dla którego przetłumaczenie tej pozycji na 
język polski wypełnia pewną lukę w zakresie piśmiennictwa poświęconego temu 
zagadnieniu, co jest szczególnie istotne dla tych spośród czytelników, którzy nie 
czują się pewnie podczas lektury książki w oryginale. 

Warto przy tym podkreślić, że jak dotąd pojęcie case study nie posiadało 
jednoznacznej definicji, zaś część autorów korzystająca z badań metodą stu-
dium przypadku decydowała się jedynie na omówienie otrzymanych wyników, 
wypływających z omawianego przypadku, pozostawiając na marginesie kwestie 
metodologiczne, np. w toku badań nad funkcjonowaniem przedsiębiorstwa 
[np. Piech 2000]. 

W mojej opinii książka autorstwa Robeta K. Yina systematyzuje wiedzę na te-
mat prowadzenia badań metodą case study, przedstawiając nie tylko ujednoliconą 
i dogłębną definicję tego pojęcia, ale także prezentując studium przypadku jako 
wieloetapowy proces badawczy, posiadający przemyślaną metodologię. Autor nie 
ucieka także od odpowiedzi na zarzuty stawiane tej metodzie, co niewątpliwie 
stanowi mocną stronę książki. Jest to publikacja ceniona w świecie naukowym, 
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będąca uporządkowanym kompendium wiedzy na temat case study. Za jej mocną 
stronę należy uznać uniwersalizm, ponieważ przywoływane w tekście przykłady 
nie łączą się z jedną, konkretną dyscypliną naukową. To właśnie mnogość przy-
kładów, stanowiąca uzupełnienie omawianych aspektów teoretycznych sprawia, 
że lektura staje się interesująca dla wszystkich czytelników, również tych, którzy 
na co dzień są praktykami.

Książka napisana jest przystępnym językiem, a struktura zamieszczanych 
treści jest przemyślana, dzięki czemu tworzy spójną całość. Biorąc pod uwagę 
nie tylko jej szczegółowość, ale przede wszystkim znakomicie zilustrowany 
przebieg procesu badawczego, powinna ona trafić w ręce studentów, ale także 
i wszystkich tych czytelników, którzy na co dzień zajmują się projektowaniem 
i prowadzeniem badań. 
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