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Ocena merytoryczna 

 

Mediatyzacja to aktualnie jeden z najpotężniejszych procesów społeczno – 

technokratycznych. W przestrzeni nowych mediów okazuje się jeszcze 

intensywniejsza, te bowiem są interaktywne i mocno angażujące. Do nich właśnie 

należą portale społecznościowe, które są szczególnie popularne wśród młodzieży. Są 

wirtualną przestrzenią spotkań, wymiany myśli, trendów, komentarzy praktycznie na 

każdy temat, włącznie z nauczycielem i szkołą. Równocześnie jednak człowiek 

pozostaje fundamentalnie i realnie istotą społeczną, gdzie więzi odgrywają zasadniczą 

rolę dla zdrowia fizycznego i psychicznego. W Europie Zachodniej skala mediatyzacji 

rośnie i skala indywidualizmu i osamotnienia rośnie, dlatego bardzo dobrze, że 

Doktorantka, podjęła tę ważną kwestię, która na pewno wymaga dziś w nurcie bardzo 

dynamicznie się rozwijającej i bardzo potrzebnej pedagogiki medialnej analiz, 

diagnoz, wnikliwych badań i konkretnych postulatów pedagogicznych.      

W ten właśnie, istotny i  konieczny dziś, społeczny i pedagogiczny nurt 

badawczy bardzo dobrze wpisuje się praca doktorska pani mgr Eweliny Brzyszcz, 
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która podjęła problematykę aktywności na portalach społecznościowych a więzi 

społecznych młodzieży, która to problematyka jawi się dziś jako wielkie wyzwanie 

społeczne i pedagogiczne.  

Problem badawczy został postawiony jasno, merytorycznie a także wskazujący 

na właściwy poziom trudności dla pracy doktorskiej. Samo zjawisko aktywności na 

portalach  społecznościowych w życiu młodzieży szkolnej jest zjawiskiem nowym, 

badanym, ale ciągle wymagającym badań, które rodzi nowe potężne wyzwania 

pedagogiczne, ponieważ to właśnie tam młodzież dziś prezentuje cały swój świat, nie 

bacząc czasem na prywatność, tajemnicę i wiele innych uwarunkowań odsłaniania 

całej prawdy o sobie, osobach bliskich i dalszych, a także jeszcze wiele innych 

niebezpieczeństw. Równocześnie stawiamy istotne pytania o rolę portali 

społecznościowych, czy one rzeczywiście zbliżają, pomagają tworzyć więzi, czemu 

służą, może wirtualnej bliskości i realnej samotności, może jednak są obok realnej 

bliskości i mimo wysokiej aktywności, nie pomagają we wzmacnianiu realnych więzi. 

Te pytania nurtują nas wszystkich, nurtowały zapewne także Doktorantkę i podjęła 

wyzwanie i bardzo dobrze sobie z nim poradziła.  

Konstrukcja pracy jest właściwa dla prac z zakresu pedagogiki medialnej, gdzie 

konkretny przedmiot - podmiot badań pedagogicznych wprowadzamy w przestrzeń 

medialną, gdzie głównym przedmiotem badań pozostaje jednak człowiek, tym razem 

młody, w swojej specyfice rozwojowej i wychowawczej. 

Autorka w I rozdziale  dokonała wnikliwej analizy podstaw teoretycznych całej 

dysertacji, który to rozdział zasadniczo składa się z trzech części. Punkt pierwszy to 

wyjaśnienie podstawowych pojęć, następnie rodzaje aktywności człowieka, dalej 

definicja, historia i rodzaje portali społecznościowych a konsekwentnie koncepcje i 

rodzaje więzi społecznych.  

W punkcie drugim został postawiony akcent na takie nowe wyzwania jak 

socjalizacja, edukacja i wychowanie w cyfrowym społeczeństwie, ze szczególnym 

zaakcentowaniem tych właśnie nowych wyzwań jakimi są socjalizacja w dobie 

nowych mediów i kultury instant, wychowanie a nowe media, a także edukacja w 

świecie nowych technologii. Wszystko to zostało zaprezentowane merytorycznie i 

wnikliwie. 
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Punkt trzeci to skoncentrowanie się trafne na samym nastolatku i jego 

społeczno – moralnych i edukacyjnych aspektach życia, na jego rozwoju w fazie 

adolescencji a także specyficznych cechach globalnego nastolatka z generacji Z. 

Całość tych badań teoretycznych stanowi dobrą bazę dla całości dysertacji. Szkoda 

tylko, że doktorantka nie skorzystała z bardzo dobrej publikacji Dona Tapscotta o 

cyfrowej dorosłości, która jest jedną z lepszych diagnoz globalnego nastolatka. 

Część teoretyczną kończy i podsumowuje punkt podejmujący stan 

dotychczasowych badań nad podjętą problematyką. 

      

Rozdział metodologiczny rozprawy został właściwie skonstruowany dla 

pedagogiki jako nauki społecznej, gdzie poszczególne punkty stanowią merytoryczną 

a także chronologicznie, spójną i konsekwentnie uporządkowaną całość. Punktem 

wyjścia jest przedmiot i cel badań, które badaczka właściwie konstruuje, które 

wprowadzają w esencję pracy, którą jest problem badawczy, główny i szczegółowe, 

które zostały skonstruowany poprawnie, odnosząc się zarówno do  części teoretycznej 

a także a zarazem stymulująco do części analitycznej badań. Hipotezy, zmienne – 

zależne, pośredniczące i niezależne a także konsekwentnie metody, techniki i 

narzędzia badawcze, zostały poprawnie, spójnie i konsekwentnie dobrane i 

skonstruowane zgodnie z wymogami badawczymi. W kolejnym punkcie dysertacji 

zostały zaprezentowane zakres, organizacja i przebieg badań własnych a także 

charakterystyka badanych osób, dobór próby i terenu badań. Zostało to wszystko 

uczynione w sposób właściwy i przejrzysty. Na pochwałę zasługuje bardzo duża próba 

badawcza – 795 osób. 

  

Na szczególną uwagę zasługuje część analityczna rozprawy doktorskiej, która 

merytorycznie współgra i wynika z części teoretycznej a także metodologicznej, co 

jest istotnym elementem spójności badań w naukach społecznych. Metody, techniki i 

narzędzia wynikają z postawionych celów badań, problemów badawczych, zmiennych 

i grupy badawczej. Cały proces badawczy obejmuje dobrze przygotowane i 

zrealizowane badania ilościowe (obszerna ankieta) i jakościowe, które stanowią małe 

dopełnienie i które korespondują ze sobą w celu uzyskania precyzyjnych informacji o 
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młodzieży, o jej aktywności na portalach społecznościowych, o jej świecie wartości, 

bardzo złożonym i dynamicznie się zmieniającym a równocześnie pozostającym, na 

szczęście, i mocno osadzonym w wartościach tradycyjnych a także bezcennych 

więziach społecznych. Tych trafnych analiz i dociekań jest bardzo dużo i wykonano tu 

bardzo dużą pracę badawczą. Wyczuwa się dociekliwość badaczki, aby uchwycić to 

co bardzo trudne do uchwycenia.   

Analizy zostały zaprezentowane w tabelach i diagramach w sposób właściwy, 

wnikliwy i ukazujący oddziaływanie na siebie wielu różnych zmiennych. W pracy 

wzięto pod uwagę kilka zmiennych, które ukazały korelujące ze sobą zależności. 

Zmienne te dobrze zaprezentowano, usystematyzowano i odpowiednio skorelowano, 

czego efektem są wnikliwe dociekania badawcze a także prawidłowe wnioski. 

   Po wnikliwym studium analiz zależnościowych między aktywnością na 

portalach społecznościowych, które okazują się bardzo popularną przestrzenią, 

szczególnie komunikacji rówieśniczej, choć na szczęście przeciętną a więziami 

społecznymi rysuje się dosyć optymistyczny obraz, wskazujący na to, że więzi, 

szczególnie naturalne, ale także stanowione i zrzeszeniowe okazują się bardzo ważne 

dla globalnego zmediatyzowanego nastolatka. 

Ważną kwestią jest także zbadany przez doktorantkę świat wartości, gdzie 

wartości podstawowe, szczególnie takie jak rodzina znalazły się na szczycie świata 

wartości. Z kolei takie wartości jak przyjaźń, pomoc, współpraca okazały się 

niezwykle ważne.   

Szczególnie optymistyczne wnioski to siła i świadomość więzi naturalnej, która 

pomimo potęgi mediatyzacji okazuje się silna, a młodzież wykonuje wspólne działania 

z rodziną i posiada wspólne wartości. 

Także siła więzi stanowionej okazuje się silniejsza niż słabsza, więcej niż 

połowa uczniów czuje się związana z klasą, wykonuje coś wspólnie i potwierdza 

wspólne wartości i rozmowy. Choć, jak podkreśla Doktorantka rzeczywiście są to 

wyzwania dla szkoły, nauczycieli i wychowawców, aby te więzi wzmacniać. 

Więzi zrzeszeniowe także okazują się silne, osoby należące do jakiejś grupy 

zrzeszeniowej w większości deklarują, że czują się związani z grupą, że mają wspólne 

wartości, prowadzą rozmowy i wykonują wspólne działania. 
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Ciekawe wnioski dotyczą miejsc zamieszkania, które okazuje się, iż nie 

różnicuje aktywności i więzi, natomiast płeć różnicuje i okazuje się, iż dziewczęta są 

bardziej aktywne niż chłopcy. 

Całość wniosków z badań okazuje się optymistyczna, z pedagogicznego punktu 

widzenia, dlatego tym bardziej badania okazują się ważne, albowiem badania 

wskazały, iż pomimo intensywnego korzystania z portali społecznościowych licealiści 

mają świadomość istnienia więzi naturalnej, wskazują na wartość realnych kontaktów 

społecznych, wspólnych działań i wartości w rodzinie. 

Na drugim miejscu jawią się więzi stanowione, także więzi zrzeszeniowe, które 

okazują się ważne, ale hipoteza nie potwierdziła się, iż wyższa niż przeciętna 

intensywność aktywności na portalach społecznościowych może prowadzić do 

silniejszej więzi zrzeszeniowej.  

           Niezwykle istotne dla praktyki pedagogicznej są wnioski i postulaty 

pedagogiczne, które odważnie stawia Doktorantka podkreślając wartość silnych więzi 

z rodziną, ale równocześnie zachęcając do utrzymania i wzmacniania tych więzi w 

perspektywie zmieniającego się świata. Podobnie w relacjach szkolnych, bardzo 

trafnie akcentuje potrzebę pedagogiki medialnej, a w grupach zrzeszeniowych jeszcze 

większej konsolidacji wysiłków zarówno rodziców jak i nauczycieli, aby wraz z 

młodzieżą współtworzyć realne życie społeczne, wspierane aktywnością medialną.      

Bibliografia dysertacji jest obszerna i merytorycznie dobrze dobrana  i 

wykorzystana, a także co ważne łącząca publikacje pedagogiczne, socjologiczne i 

psychologiczne z najnowszą literaturą w dziedzinie nowych mediów i pedagogiki 

medialnej, w tej bowiem dziedzinie nauki jaką jest pedagogika medialna ważne aby 

być mocno osadzonym w teraźniejszości, która jest niezwykle dynamiczna.  

                       

Ocena formalna 

Dysertacja jest spójnym i koherentnym konstruktem, gdzie jasno i precyzyjnie  

postawiony problem badawczy, jest konsekwentnie zgodny z całą procedurą jego 

analizowania, rozwiązywania i wnioskowania a także postulowania.  

Widoczny jest dobry warsztat naukowy – teoretyczny i empiryczny i staranność 

Doktorantki, zarówno w stawianiu problemów badawczych, ich analizowaniu, oraz 
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poprzez bardzo gruntowną i wnikliwą analizę wyników badań własnych, gdzie 

dokonano szczególnie dużego wysiłku, aby uchwycić wielowymiarowe zależności 

dotyczące zróżnicowania wieku, płci, miejsca a także grup społecznych.  

  Całość pracy jest wykonana bardzo starannie pod względem językowym, 

stylistycznym i graficznym, drobne błędy językowe warto poprawić przed 

ewentualnym wydaniem pracy.  

     

Konkluzja 

Wnikliwe studium dysertacji Pani mgr Eweliny Brzyszcz, pozwala postawić jej 

wysoką pozytywną ocenę i podkreślić duży wkład badawczy w pedagogikę medialną, 

pedagogikę społeczną, pedagogikę młodzieży a także osobiste badawcze 

zaangażowanie w podjętą problematykę  i  stwierdzić, iż zdaniem recenzenta, spełnia 

ona wymagania stawiane rozprawom doktorskim, które są podstawą ubiegania się o 

stopień naukowy doktora. Wobec powyższego, recenzent zwraca się z prośbą do Pana 

Dziekana i Wysokiej Rady Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego Uniwersytetu 

Jana Kochanowskiego o pozytywną kontynuację przewodu doktorskiego. 

ks. dr hab. prof. UR 

Janusz Miąso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


