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Podejmowana przez Pani mgr Ewelinę Brzyszcz problematyka w ramach opracowanej 

przez Nią rozprawy doktorskiej jest niezwykle ważna w obliczu dziejących się na naszych 

oczach zmian w życiu społecznym i kulturowym wywołanych eksplozją rozwoju nowych 

mediów, technologii informacyjnych i rozwijających się za ich pomocą sposobów 

komunikacji między ludźmi, wchodzenia w związki i budowania relacji osobowych. 

Przedmiotem prowadzonych przez Doktorantkę badań jest aktywność młodzieży licealnej na 

portalach społecznościowych i siła więzi społecznych, przejawiających się w postaci więzi 

naturalnych, stanowionych i zrzeszeniowych.  

Recenzowana rozprawa doktorska ma typową dla tego rodzaju prac naukowych 

strukturę. Składają się na nią 3 ściśle powiązane ze sobą rozdziały, które ukazują kolejno 

założenia teoretyczne badań (rozdział I), założenia metodologiczne i organizacyjne (rozdział 

II) oraz uzyskane wyniki badań (rozdział III). Pracę dopełniają Wstęp i Zakończenie. Do 

pracy załączono obszerny, liczący w sumie 190 pozycji spis źródeł bibliograficznych (w tym 

141 prac zwartych i 49 artykułów opublikowanych w czasopismach naukowych) oraz spis 

tabel, spis wykresów, spis rycin i wzory narzędzi badawczych. 

Rozdział I zatytułowany „Podstawy teoretyczne badań” dotyczy dwóch, a w zasadzie 

trzech kategorii, które autorka zawarła w tytule rozprawy, a mianowicie: aktywność 

młodzieży, portale społecznościowe i więzi społeczne.  
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Doktorantka podejmuje w tym rozdziale, i bardzo słusznie, także problematykę 

socjalizacji, edukacji i wychowania w cyfrowym społeczeństwie oraz kwestię życia i rozwoju 

młodzieży z pokolenia Z w perspektywie wybranych aspektów społeczno-moralnych i 

edukacyjnych. Rozdział zamykają rozważania ukazujące dotychczasowy stan badań nad 

problematyką poruszaną w ramach recenzowanej rozprawy doktorskiej. 

Rozdział ten zaczyna się od ukazania sposobu rozumienia pojęć, którymi posługuje się 

Doktorantka w swojej rozprawie. Rozpoczęcie rozważań od próby zdefiniowania pojęć 

wykorzystanych w pracy, należy ocenić wysoko, gdyż używane w pedagogice, jak i innych 

dyscyplinach nauki pojęcia, łącznie z odpowiednimi regułami semantycznymi, składają się na 

język pedagogiki. Im dbałość o ten język będzie większa, tym prowadzone w obrębie 

pedagogiki badania będą lepiej służyły wyróżnianiu oraz opisywaniu rozmaitych klas 

obiektów, czy też formułowaniu o nich prawomocnych twierdzeń i teorii poddających się 

falsyfikacji.  

Zaskakuje tutaj nieco tytuł podrozdziału 1. „Rozważania terminologiczne. Wyjaśnienie 

podstawowych pojęć” – myślę, że z korzyścią dla pracy należałoby pozostać przy podtytule 

„Wyjaśnienie podstawowych pojęć”, gdyż w recenzowanej rozprawie nie tyle mamy do 

czynienia z faktycznie rozbudowaną dyskusją naukową ukazującą różne znaczenia, w 

zależności na przykład od różnych szkół naukowych, ważnych dla pracy terminów. Świadczy 

o tym chociażby podrozdział 1.1., w którym Pani mgr Ewelina Brzyszcz podejmuje próbę 

przybliżenia definicji pojęcia „aktywność człowieka”. I tak, zamiast zapowiadanych rozważań 

terminologicznych mamy do czynienia z odwołaniem się do wyjaśnienia znaczeń słowa 

aktywność, jakie można odnaleźć w dwóch słownikach, a mianowicie w „Słowniku 

pedagogicznym” (PWN, Warszawa 2009) oraz w „Nowym słowniku pedagogicznym” (Wyd. 

Żak, Warszawa 2001).  

Autorka dysertacji, powołując się na pracę R. Soleckiego „Aktywność młodzieży w 

cyberprzestrzeni” (Warszawa 2017), przyjmuje już na pierwszej stronie tego podrozdziału za 

Soleckim takie wymiary aktywności człowieka, jak: forma, częstotliwość korzystania z 

serwisów społecznościowych oraz liczba znajomych na portalu społecznościowym (zob. 

strona 10. dysertacji). Nie towarzyszy temu żadna dyskusja naukowa, czy podanie 

jakiegokolwiek argumentu, dlaczego akurat to rozróżnienie jest ważne dla prowadzonych 

badań.  Nie wiemy zatem, czy przyjęty sposób rozumienia pojęcia aktywności człowieka jest 
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ostry, czy też nieostry. Ten fragment pracy ma raczej charakter sprawozdawczy i dotyczy 

wybranych nielicznych sposobów rozumienia działalności człowieka, ze zwróceniem 

szczególnej uwagi na aktywność młodzieży w kontekście jej aktywności internetowej i nie 

wiadomo, dlaczego akurat tych, a nie innych.  

O wiele lepiej Doktorantka poradziła sobie z ukazaniem pojęć: portal społecznościowy 

i więzi społeczne. Niemniej jednak znów brakuje nam tutaj uzasadnień dla przyjętych na 

potrzeby pracy rozstrzygnięć: przykładowo Czytelnik pracy chciałaby mieć wiedzę, dlaczego, 

biorąc pod uwagę bogactwo istniejącej literatury przedmiotu, Doktorantka przyjmuje na 

potrzeby pracy takie, a nie inne klasyfikacje (np. społeczności, zob. s. 18). 

Po podrozdziale drugim Doktorantka skupia się na omówieniu zasadniczych zjawisk i 

procesów, które oddziałują na rozwój człowieka, poddając analizie socjalizację, wychowanie i 

całożyciową edukację. Swoje rozważania nad socjalizacją słusznie rozpoczęła od przybliżenia 

kontekstu, w jakim ona zachodzi, skupiając swoją uwagę głównie ze względu na 

problematykę pracy na kwestiach związanych z nowymi mediami i kulturą popularną, 

określoną już w roku 2003 przez Zbyszko Melosika, „kulturą natychmiastowości”, czy 

„kulturą instant”. W dalszej części omawianego rozdziału mamy zwłaszcza do czynienia z 

ukazaniem roli nowych mediów w wychowaniu i edukacji szkolnej oraz wyzwań, z jakim 

muszą zmierzyć się rodzice i nauczyciele w wychowywaniu dzieci, uczniów i oferowaniu im 

edukacji na wysokim poziomie.  

Dla ścisłości językowej warto było pokusić się o przywołanie podstawowych 

rozróżnień, które występują w literaturze pedagogicznej, ukazujących relacje między 

pojęciami: edukacja, wychowanie i socjalizacja. Mam tu na myśli prace Krzysztofa Rubachy, 

opublikowane chociażby w podręczniku „Pedagogika” (red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski, 

PWN, Warszawa 2003). Z pewnością odwołania do prac zaliczanych do kanonu literatury 

pedagogicznej pomogłyby Doktorantce w jeszcze lepszym opisaniu interesujących ją zjawisk 

i procesów.  

W podrozdziale „Społeczno-moralne i edukacyjne aspekty życia i rozwoju młodzieży 

z pokolenia Z” mamy do czynienia z krótką charakterystyką tytułowych aspektów. Jest to 

udana i wystarczająca na potrzeby prowadzonych badań charakterystyka. Ukazuje ona dobrą 

znajomość podejmowanej przez Doktorantkę tematyki dotyczącej zarówno cech globalnego 

nastolatka z generacji Z, jak i rozwoju człowieka w fazie adolescencji.  
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Rozdział zamyka dobrze opracowany przegląd literatury przedmiotu, dotyczący stanu 

badań nad podjętą przez Doktorantkę problematyką. Ta część pracy ewidentnie pokazuje co 

zostało zbadane, a co należałoby jeszcze objąć uwagę badawczą. Jednocześnie pozwala ona 

na uzasadnienie potrzeby prowadzonych w ramach rozprawy doktorskiej badań.  

Konkludując pragnę podkreślić, że rozdział pierwszy recenzowanej rozprawy został 

napisany zgrabnie. Podjęte w nim kwestie są ściśle powiązane z prowadzonymi badaniami i 

należycie się w nie wpisują. Z pewnością walorem tego, jak i pozostałych rozdziałów 

rozprawy, jest umiejętność syntetycznego opracowania poruszanych przez Autorkę zagadnień 

i dobre uporządkowanie tekstu, co dla początkującego badacza jest swoistym wyzwaniem. 

Autorce udało się uniknąć rozdrobienia, co jest swoistą sztuką w obliczu złożoności 

podejmowanej tematyki i bogactwa dostępnej literatury przedmiotu. Doktorantka potrafi w 

rzeczowy i przemyślany sposób wprowadzić Czytelnika w obszar Jej poszukiwań 

badawczych. 

Wyprowadzone założenia teoretyczne pozwoliły Doktorantce na przejście do 

konstrukcji podstaw metodologicznych badań własnych, co uwidacznia się w rozdziale II 

recenzowanej pracy. W realizowanych badaniach Pani mgr Ewelina Brzyszcz dążyła do 

udzielenia odpowiedzi na pytanie o to, jaka istnieje zależność pomiędzy intensywnością 

aktywności na portalach społecznościowych a typem i siłą więzi społecznych młodzieży 

licealnej (s. 76). Tak określony problem badawczy był ściśle powiązany z celem poznawczym 

badań, jakim było poszerzenie wiedzy pedagogicznej na temat aktywności na portalach 

społecznościowych młodzieży licealnej oraz ustalenie związków i zależności tej aktywności z 

więziami społecznymi badanej młodzieży. Badaniu towarzyszył także cel praktyczny, jakim 

było sformułowanie rekomendacji dla rodziców i nauczycieli dot. edukacji i pracy 

wychowawczej z dziećmi i młodzieżą szkolną w zakresie ich przygotowania do korzystania z 

portali społecznościowych (s. 75).  

 Badania zostały skierowane do młodzieży licealnej klas drugich i trzecich uczącej się 

w liceach usytuowanych na terenie Kielc. W sumie w badaniach wzięła udział duża grupa 

badanych – 795 licealistów, w tym 532 dziewcząt (66,9 % ogółu badanych). 

W rozdziale II dysertacji widzimy w pełni dobrze rozwinięte kompetencje badawcze 

Doktorantki. W rozdziale tym na wysoką ocenę zasługują trzy sprawy. Po pierwsze, spoistość 

prowadzonych rozważań. Po drugie zaś, zawarte w tabeli nr 2 zestawienie zmiennych i 
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wskaźników. Autorka przejrzyście przestawiła niejako technologię prowadzonych przez siebie 

badań. Trafnie przyporządkowała wskaźniki wyróżnionym przez Nią zmiennym zależnym i 

niezależnym oraz pośredniczącym. Po trzecie, dobre omówienie zastosowanych metod 

badawczych i metod analizy zebranych danych, zwłaszcza danych statystycznych. Na uwagę 

zasługuje bogactwo testów statystycznych, do których odwołała się Autorka w analizie 

zebranych danych i związków między zmiennymi (test rho-Spearmana, testuU Manna-

WHitneya, test Kruskala-Wallisa, test chi-kwadrat oraz test Fishera). Metodą uzupełniającą, 

która odnosiła się do wybranych 10 profili badanych licealistów, które zostały przez nich 

zamieszczone na portalu społecznościowym Facebook, była analiza zawartych tam treści. W 

analizie, wykorzystując przygotowaną na potrzeby badań kartę analizy profili, uwzględniono 

3 kategorie: ja – rodzina, ja – klasa, ja – grupa zrzeszeniowa.  

Z pewnością z korzyścią dla badań byłoby, biorąc dość szeroki temat dysertacji – w 

temacie podkreślono „aktywność na portalach społecznościowych” młodzieży, zbadać wraz z 

intensywnością aktywności na portalach społecznościowych także to: 

a) jakie rodzaje (typy) i formy aktywności dominują wśród badanej młodzieży, 

b) jakie czynniki decydują o podejmowaniu przez młodzież licealną aktywności 

na portalach społecznościowych,  

c) jakie występują bariery w podejmowaniu tej aktywności, a co szczególnie 

sprzyja jej podejmowaniu, oraz  

d) jakie potrzeby są szczególnie zaspokajane poprzez aktywność na portalach 

społecznościowych wśród młodzieży licealnej. 

Poszerzenie pracy o te wątki pomogłoby w uzyskaniu pełniejszego obrazu związanego z 

badanym zjawiskiem, jakim była aktywność młodzieży licealnej na portalach internetowych.  

 Najobszerniejsza i najciekawsza część pracy, która zasługuje na wyróżnienie, to 

omówienie i analiza uzyskanych wyników badań. W rozdziale trzecim rozprawy ujawniła się 

duża zdolność Doktorantki do dokonywania syntez uzyskanych wyników w oparciu o rzetelne 

analizy statystyczne.  Na podstawie uzyskanych wyników badań Doktorantka w Zakończeniu 

pracy (s. 257-265) dokonuje uogólnienia wyników badań oraz formułuje bardzo ciekawe 

wnioski i wskazówki dla rodziców i nauczycieli, których wykorzystanie może okazać się 

pomocne we wspieraniu rozwoju dzieci i młodzieży w cyfrowej rzeczywistości. Jeszcze raz 

potwierdza to umiejętność Doktorantki syntetycznego myślenia i przedstawiania wyników 
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swoich badań. Badania pokazały, że dzięki zastosowanym metodom i narzędziom badawczym 

udało się rozwiązać problem główny i osiągnąć postawione cele badań. 

W konkluzji uznaję, że przedłożona do oceny rozprawa doktorska Pani mgr Eweliny 

Brzyszcz nt. „Aktywność na portalach społecznościowych a więzi społeczne młodzieży 

licealnej”, przygotowana pod kierunkiem dra hab. Sławomira Kozieja, prof. UJK, jest dziełem 

oryginalnym i odpowiada podstawowym wymogom określonym w art. 13 ust. 1 ustawy z 14 

marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 

sztuki (Dz.U. z 2003 r. nr 65, poz. 595 z późn. zm.). 

Pani mgr Ewelina Brzyszcz udowodniła w swojej rozprawie, że posiada ogólną wiedzę 

teoretyczną z zakresu pedagogiki. Autorka dysertacji ukazała w sposób odpowiedni 

problematykę aktywności na portalach społecznościowych w powiązaniu z problematyką 

więzi społecznych młodzieży licealnej na podstawie oryginalnych źródeł i krytycznej analizy 

literatury przedmiotu, oraz przeprowadziła badania w określonym przez Nią zakresie, 

udowadniając tym samym umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej i analizy 

naukowej.  

Mgr Ewelina Brzyszcz zaprezentowała się jako refleksyjna, krytyczna i samodzielna 

badaczka w pełni przygotowana do samodzielnego realizowania wymagających projektów 

naukowych. Dysertacja Pani Eweliny Brzyszcz, ze względu na jej niewątpliwe walory 

poznawacze, wagę podejmowanego tematu dla pedagogiki powinna w miarę możliwości 

zostać szybko opublikowana w postaci monografii naukowej.  

Z pełnym przekonaniem rekomenduję Radzie Wydziału Pedagogicznego i 

Artystycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach dopuszczenie mgr Eweliny 

Brzyszcz do dalszych etapów w postępowaniu o uzyskanie stopnia doktora w dziedzinie nauk 

społecznych w dyscyplinie pedagogika. 

 


