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Recenzja rozprawy doktorskiej
mgr Iwony Ułamek pt. ,oObraz współczesnych rodziców w treściachwybranych
portali parentingowych",
napisana pod opieką naukową dr hab. prof. UJK Justyny Dobrołowicz

ProblemaĘka rozprawy doktorskiej.
Współczesne mass media stĄ

się powszechnie dostępne dla dorosĘch i dzieci,

mając ntaczny wpł1tv na ich postawy, postfzeganie rzecz},wistości,zachowania i
system wartości.odbiorcy mogą się llczyć róźznychwzorów zachowań z kolorowych
pism, programów telewizyjnych' gier komputerowycĘ,filmów, portali internetowychi
dlatego pokazanie obrazu rodziców, które pozwala poznać obrazy mogące mieÓ
znaczenie dla szczęśliwegodzieciństwa, może rozbudzaÓ aspiacje do stworzenia
rodziny przedstawionejw przekazachmedialnych.
Temat dysertacji podjęty przez mgr Iwonę Ułamek ma charakter oryginalny,
ponieważ w Polsce nie podejmowano w zasadzie próby tak szerokiego spojrzenia na
rodzicielstwo w ptzekazachmedialnych. Mgr Iwona Ułamek podjęłazatem ambitne i
trudnę do ana|izy badania.
Przedstawiona do recenzji tozp|av,,/aze wzg|ędu na przedmiot badań
aspekty edukacji
umiejscowionajest w pedagogice rodziny i uwzględnia r,,rybrane
medialnej.
Uwagi odnoszące się do struktury pracy
Przedłoźzona
do oceny praca składa się ze wstępu' trzech rozdziałów oruz
zakoirczenia, wniosków, spisu tabel' spisu rysunków, wykazu badanych źródeł,
bibliografii, netografii, stręszczenia rczprary doktorskiej w języku polskim i

stfeszczeniarozprawydoktorskiejw języku angielskim.Część
teoreĘczna(roz.I) liczy
133str.,roz' metodologiczny(roz.Il)- 38 str.,omówieniewyników badań(rozIII)- 77
stt. i zakof|częnie
z wnioskami - 12 str. Strukturapracyjest w zasadzieprawidłowa,
jednak liczba stronposzczegó|nychrozdziałówjest niepropoĘonalna.Po porównaniu
części
teoretycznej
i empirycmejwidaó dysproporcjena niekorzyŚćczęści
empirycznej.
Bibliografialiczy l0 stroni składają
się na nią głównieopracowaniawięzyku polskim'
podobnieNetogtafta|icząca9 stron'
Zawartość
merytorycmai przedstawionaprocedurametodologicznanie budzą
większych zastrzeżeń.P oszczególnerczdziaĘ i podrozdziaływynikająjeden z drugiego
tworząclogtcznącałość.
Tynlty rozdziałówi podrozdziałówdobrze odzr1ierciedlają
plezentowanew tękściezagaónienia.
Ocena merytoryczna pracy
W poszczególnychrozdziałachmamy prezentacjęwątków dotyczącychproblematyki
todziny, macierzyństwa i ojcostwa oraz zagadnień zwtęanych z funkcjonowaniern
mediów. We Wstępie Autorka przedstawia problemaĘkę pracy, charakteryzuj
e
poszczególnychrozdziałów'Na stronie10 mgr IwonaUłamek,że,,Pierwsza
zawańość
prezentujeteoretycznepodstawybadańi składasię z czterechrozdziałów'',czego
część
nie odzwięrciedlaSpis treści,bowiem wedługSpisu treści,w Rozdziale I zawartesą
cńery podrozdziĄ'
polskiej rodziny w dobię
Rozdziałpierwszyto przedewszystkimprzedstawienie
przemian'oraz wizerunek nowej matki i nowy wymiar ojcostwa.Możmazadaópytanie:
jest dośćniezręczne,
Kto to jęst nowamatkai dla kogo?Myślę'żeto sformułowanie
Tu, w podrozdzialeII Autorkatakżeprzedstawiakategoriepojęcioweojcostwa
i tacierzyństwamodele współczesnegoojca, wybrane problemy współczesnych
rodziców, barieryw funkcjonowaniumatek oraz toisamość
współczesnych
rodziców.
To dobrzenapisanaczęśópracy' bowiemDoktorantkaduio miejscai uwagi poświęca
macierzyństwui ojcostwu, co jest nawiązaniemi punktem wyjściado ana|izy
pt zeprÓw adzonychbadań.
W tym rozdzialęmożnaznaleźćtreŚci dotyczącefunkcji mediów, miejscamediów w
prezentuje
w
cz'lowieka
media|ne
obrazyrodzicówi ich znaczenie
Ąciu współczesnego

funkcjonowaniu rodziny' Dużo miejsca poświęcarównież Autorka rozprawy
oraz jego miejscuw dostarczaniuwiedzy o
Intemetowii serwisowiparentingowemu
rodzicielstwie. Interesującypodrozdział do$czy wirtualnej areny kształ1owania
matki i ojca'
tożsamości
przedstawianiarodziny w
Treśćtego rozdziah]świadczyo dobrejznajomości
literaturze przedmiotu na przestlzent Lat. Ptzegląd literatury przedmiotu pozwala
zauwaĘó, Że pochodzi ona z główniez pierwszychpiętnastulat obecnegowieku,
brakuje natomiastliteraturyz ostatnichpięciulat (pozanielicznymiwyjątkami).Można
natomiastw Netografii.
literafuręz ostatnich|at zna|eźć
w rozdziałachteoretycznych,sądobrze
Wywody DoktorantkiZaprezentowane
osadzonew aparacieprz1pisowym,co dajepodstawę{o interpretacjiwyników badań
wtasnych.Autorka rozpraw w tej częścidysertacjiwykazuje się dobrąmajomością
różnorodnych
literaturyprzedmiotu.Potrafisięnią swobodnieposfugiwaćw kontekście
poglądów prowadzonych doĘchczas badań. Pewną słabościązaprezentowanych
w1rrodów jest brak kryycmych odniesień do analizowanychtreści.RozdziaĘ
tęofetycznepełniąfunkcjęwprowadzeniado częścibadawczejpracy.
empĘczny.a rozdziałdrugi
macharakter
teoretycznoPrzedstawiona
do recenzjipraca
(według spisu treści) zavłiera opis, w którym Autorka zaznajamia czyte|nika z
przeprowadzonegoprzez siebieprocesubadawczego.
podstawamimetodologicznymi
Mgr Iwona Ułamęk w swojej dysertacji przedmiotempoznania uczyntła
przekazymedialne'a przedmiotembadarriasąobrazymedialnepokazującewspółczesne
macierzyństr;vo
i tacierzyństwo'W tej częściDoktorantkaprzedstawiłauzasadnienie
wyboru tematu i doboru próby badawczej,przedmiot, cele problemy i metody
problembadawczyv"ryznaczył
tok postępowania
sformułowany
badawcze.Właściwie
w recęnzowanejdysertacjidoktorskiejmają
badawczego.Badania zaprezentowane
a realizowanastrategiabadawczaopańa zostałanapatadygmacie
charakterjakościowy,
co byłosłusznymvrryborem.
konstrukty.wistycznym'
problemubadawczegoDoktorantkapostużyła
W celurozwiązaniapostawionego
co w przypadkuomawianejpracy odnosisię
się etnografiąwizla|ną,czyli netnografią,
do ana|izysekwencji, pojawiającychsię w obrazachmedialnych'a następniezebrany

materiałpoddała ana||zięi interpretacii, do czego wykorzystałajakościowąanalizę
treści'
Do tego celu mgr Iwona Ułamek wykorzystała podejście nieinwazyjne
pozyskuj4c zasoby zamieszczone Ia wybranych stronach serwisów parentingowych
oraz podejścieinwazyjne polegające na stworzeniu kont na forach badanych portali
parentingowychi aktywne uczestnictwow dyskusjach i życiu wirtualnych społeczności
zarówno jako badaczka jak i matka. Był to bardzo dobry pomysł.
W częścikońcowej rozdziafu metodologicznegoAutorka dysefiacji przedstawiła
organizacjęi przebieg przeprowadzonychbadań.
Zwraca uwagę kodowanie tematyczne, stosowane w badaniach jako$ciowych,
które odpowiadająna pytanie o związek między środowiskiemspołecznymi poglądami
na pewien temat.Kodowanie mgr Iwona Ułamek odniosłazatówno do arrykułów,jak i
opisów w serwisie parentingowym. Wyjaśnienieposzczególnych kodów Doktorantka
zamieściław osobnej częścipracy (str. 271). Do doboru próby badawczej stuiyŁa
wyszukiwarka badanych portali intemetowych, bowiem informacje o łączeniu ról
społecznychczy dane o trudach rodzicielstwa zamięszczone na badanych serwisach
parentingowychznajdują się w różnych miejscach. u nń tyko w zakładkach.
Godne uznaniajest to, ze w celu zgromadzeniabogategomateriałubadawczego
Doktorantka zaĘestrowała się na wybranych forach dyskusyjnych' dzięki czemu miała
bezpośrednidostępdo wypowiedzi ich użytkowników.
Wyodrębnione do ana|izy próby badawcze zostały poddane segregacji i
umieszczone w tabelach,co ułatwiłoich późniejsząinterpretację'Sądzę,żetaki sposób
prowadzenia badń jest właściwy.
W rozdziale III Doktorantka przedstawia wyniki analizy zebranego materiału
badawczego.Na tej podstawie udziela w empirycznej częścirozprawy odpowiedzi na
postawione pytania badawcze.
Rozdział, empiryczny składa się z sześciupodrozdziałów' w których mgr Iwona
Ułamęk prezentuje zgromadzony matęriał empiryczny. W pierwszym podrozdziale
przedstawiono matęriał zawarty na wybranych stronach intemetowych dotyczący
sposobów przygotowania się do roli rodzica. Autorka przedstawia zarówno materiał
wizualny oraz artykllĘ dzienntkatzy, wypowiedzi rodziców o swoich ptzeźryciach,,

obowiązkach,|ekarzyt użytkownikówforum o przygotowaniachdo roli rodzica.Mgr
Iwona Ułamek potrafi do interpretacjizgromadzonegomateriafu dodać trafny
komentarzpedagogiczny,który zautarław konkluzjach. Szczególnie interesującesą
ztznty stronumieszczonychna Forach.
Drugi podrozdział zavtiera opinie intemautów na temat łączeniaróznych ról
Autorka w interesuj4cy
w treściach
badanychserwisówparentingowych.
społecznych
w Intemecie.
sposóbkomentujetreściprzedstawione
Trzeci podrozdział. częścibadawczej dysertacji zawiera treści,w którymi
znajdująsię prezentowanena portalachzasadypodziafu obowiązków rodzicielskich
Autorka,dyserracj
i
pomiędzyojcemi matką'Podczasanalizymateriafubadawczego
ci w zwiękll
zwfaca uwagę na poświęceniewiele uwagi bliskoś

i podkreśla

wypowiedzina ten temat.
niejednoznacmość
i
W kolejnychdwóch podrozdziałachzawartoinformacje doĘczącetrudności
radości zulięutych

z rea|izacją zadń

opiekuńczo-wychowawczych, które są

opisywane przez redakcje witryn parentingowych oraz użytkowników forów
dyskusyjnych.
Mgr Iwona Ułamek dokonałaklasyfikacji poddanego ana|izie matęriafu
klucza, który obejmowałkategoriężródta,badury
badawczegowedfug określonego
i przeptowadziła
badania
t1.tułi liczbę odsłonw danej kategorii.Autorka dysertacj
wrykarując
się mrówcząpracą.Ten podrozdziałnapisanyjest poprawniepod względem
i metodologicznym.
merytorycznym
W piqtym podrozdzlale empirycznym Doktorantka omawia radosne aspekty
przedstawione
macierzyństwai rodzicielstwawskazywaneprzez serwisyparentingowe,
w różnorodnychwątkachtematycznych.To solidnadiagnozaomawianychobrazów.
W ostatnimpodrozdzia|eempirycznymBadaczka dokonałaprzegląduwzorców
prezenfującychdobre matki i dobrych ojców. Można w Ęm podrozdzialę zna|eżĆ
analizę tradycyjnych i współczesnych wzorów rodziców przedstawionychna
poświęconych
rodzicielstv,u.Zna|azłamw tej części
wybranychforachinternętowych
typologięróimych:wcieleń''polskiej matki.Mgr Iwona
dysertacjibardzointeresującą
sporomiejsca.Cerrnesątakzezasady
ojców,którym poświęca
Ułameknie pomi1atakże

wyodrębnionena podstawiewypowiedzi jednej z autoręk pt, Deklaracje dobrego
rodzica.
W tozdziałachempirycmych widać interesuiącą diagnozęwizji rodzicielstwa
przedstawianejoczami użytkownikówInternetu. Ana|izujączebranymateriałb ada,wczy
dokonanosegregacjiposzczególnychartykułówdotyczącychposzczególnychaspektów
rodzicielstwa.Byłato wyjątkowożmudnapraca.
DobrymzwieńczeniemwysiłkówbadawczychDoktorantkijest Podsumowaniei
wnioski, zawierającekonkluzje z badań,które porządkująposzczególnewątki pracy i
zawierająodpowiedzina postawionepytaniabada.wcze.
Ocena rozprawy
Z powodów mer}.torycznych,
oddzielamocenę studiów literaturowych,które
przygotowaniem
tęoletycznym,od ocenyprzeprowadzonych
i omówionych
nazwałam
wyników badan.
problematykędobrzerozwijającą
PrzygotowanieteoretycmĘest obszerne,obejmuj4ce
tematrozpIaw, Autorkapisząctę częśó,
sięgado licmych i wuŻnych'
źródeł.
odnosząc
polaproblemowego.
pragnęśtwierdzić
się ogólniedo podjętego
naukowąprzydaurość
badania,które Doktorantkaprzeprowadziłazgodniez obowiązującymi
we współczesnej
poznawczą.
Badaniamajądużąwartość
naucestandardami.
Recenzowanaroq)rawadoktorskaspełniakryteriawskazanedla tegotypupmc, gdyż:
- podejmujetematistotnyi aktualnyz perspektyłvy
pedagogiki,
- spełniakryteriumnowatorstwai oryginalności,
wskazujenoweobszarybadań,
- jest prawidłowapod względemmetodologicznymi merytorycmym,
. zamierzęniabadawczezostaĘwłaściwie
określone
a następnieosiqgnięte,
- sposóbnarracji,podejmowaneanalizy świadczą
o dobrymprzygotowaniuAutorki do
prowadzeniabadańi interpretacjiich wyników,
- pracajest dobrzęudokumentowana'
- wnioskisqzasadne.
Trzebaprzyznać,żeAutorce nie brak pasji' pisze tekstz zaanguŻowaniem,
które
jest obecnena stronachrozprary doktorskiej.Wynika to prawdopodobnte
z faktu,ie
sama Doktorantkajest wewnętrznieprzeświadczona
o wielkiej roli i istotności

szczęśliwegodzieciństwa d|a przyszłegożycia jednostki, czego gwarancją są dobrze
pŹ}.gotowanido rodzicieIsrwadorośli.
Wykonanie zamysłu badawczego i organizacja badań są właściwe.Zarówno
omówienie procedury badań, prezentacja materiafu empirycznego,jak i interpretacja
wraz z zakoilczeniem są wykonane rzetelnie. Widać w nich konsekwentnedążeniedo
pruestrzegenia reguł przyj ętej procedury metodologicznej oraz poszukiwanie
odpowiedzi na postawione pytania badawczę' Gdyby było inaczej,,Doktorantka nie
podjęłaby się z pewnościątakiej pracy. Być może jednak, to duże wewnętrme
zaangaź.owaniew temat chwilarni Jej przeszkadza, bowiem trudno było zachować
stosowny dystansudo poruszanych zagadnieńi sądów. W kilku miejscach ujpwniĘ się
emocje Badaczki, czego ocz1łviście
nie można Je1mieć.zazłe.
W rozprawie Autorka podejmuj e zagadtienia ważne społecznie i słabo rozpoznane rB
gruncie pedagogiki. Przyj ętaw pracy perspekĘwa jest najbliższapedagogicemedialnej
i

pedagogice rodzifly'

co Autorka

uzasadnia we

Wstępie. Bardzo

dobrze

przeana|izowano Zebrany materiał empiryczny.
Są teżkwestie, które poddałamkrytyce bądŹsugestii dokonania ew' zmian.
Pracę kończq..Zakończenie..i..wnioski.".
Przy w1daniupracy doktorskiejdrukiem
ograniczyłabymsię tylko do Zakoirczenia,w których będązawarte takŹewnioski'
Stosunki w rodzinie to takŻe komunikacja między rodzicarni, a dziećmi i tej
problematyki moim zdaniem zabrakło w tej pracy. Liczba stron poszczególnych
rozdział.ówjest nieproporcjonalna. SądZę, irc rozdział pierwszy można podzielić na
cńery rozdziaĘ, poświęcone problematyce rodziny oraz ldziałowi mediów w
powstawaniu nowych wzorów macierzyństwa i ojcostwa.
W podsumowaniu recenzji rozprawy doktorskiej stwierdzam,żeproblem badawczy
podjęty przęz mgr Iwonę Ułamekjest wartościowymproblemem naukowym.
Problematyka dysefiacji doktorskiej mgr Iwony Utamek jest ważnaze społecznego
punktu widzenia, a naukowa i praktyczna przydatnośópodjętych badań jest macząca.
Jej rozprawa, mimo podniesionych w mojej recenzji uwag, stanowi potwierdzenie
samodzielności Autorki oraz JĄ predyspozycji intelektualnych do prowadzenia
dyskursu naukowego.

Znajomośćmetodologii w sensie walsztatowym, czego wymaga się od kandydata do
stopnia naukowego doktora,jest wystarczająca.bowiem mgr Iwona Ułamek poradziła
sobie z rnateriąbada:wczązupełniedobrze.
W

ce1u odczytania subiekt1mnego znaczenta zgromadzonego materiału

empirycznego mgr Iwona Ułamek dokonałaselektywnego wyboru, spośródwielości
przekazów medialnych, aktywnego i krytycznego odbioru, w tym celu, aby treŚci
medialne byĘ bogactwem.WaŻnym zadaniemjest ronvijanie umiejętnościrozumienia
i interpretacjitreściprzekazów medialnych. Przedsięwzięcieto, jak sądzę,stanowiłodla
Doktorantki nie lada wyzwanie, z którym dobrze sobie poradziłasobie.
Podsumowuj4c omawianie realizacji procesu badawczego zaprezęntowanegow
tej obszemej rozprawie" należy podkreślić,żejest to pr'aca dająca rzetelną diagnozę
dotyczącą obrazów macierzyństwa i ojcostwa w tekstach i w obrazach wizualnych
prowadzonych analiz, ich głębia'
umieszczonych w Intęrnęcię. Tematyczna rozległość
trafne obserwacje,to duże dokonanie Autorki. Na zakończenię pragnę podkreŚlić, że
pracę doktorskq mgr Iwony Ułamek oceniam pozytpvnie i nie mam wątpliwości,iż
przedłoiona ptzez panią mgr Iwonę Ułamek tozprawa doktorska stanowi oryginalne
rozwiqznie problernu naukowego. spelnia ona uśtaworł
e wymagania slawiane
Iozprawom doktorskim i dlatego wnoszę do Rady Wydziału Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego w Kielcach o dopuszczenie Jej do dalszego etapu w przewodzie
doktorskim.
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