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Recenzja pracy dyplomowej  

(magisterskiej) 

  

 

Imię i nazwisko Autora: Bc. Natália Vlkovičová 

 

Temat pracy: Vývoj Poľska počas vlády PiS v rokoch 2015-2019 a jeho vyobrazenie v 

nemeckom periodiku Junge Freiheit 

 

Imię i nazwisko Promotora: JUDr. Vladimír Handl, CSc.  

 

 

1. Zgodność treści pracy z tematem: Treść pracy w zasadzie jest zgodna z tytułem, 

chociaż celowym byłoby jego dookreślenie. W obecnym brzmieniu sugerowana jest analiza 

wszystkich tekstów odnoszących się do PiS i Polski w latach 2015-2019. W rzeczywistości 

poddano analizie jedynie wybrane teksty z tego tytułu prasowego (zarówno w wersji 

printowej, jaki i online).  

 

2. Układ i konstrukcja pracy: recenzowana praca ma klasyczny układ prac naukowych 

i składa się ze wstępu, trzech rozdziałów merytorycznych oraz zakończenia, jak również 

bibliografii i wykazu skrótów. W zasadzie układ pracy nie budzi zastrzeżeń. We wstępie 

określono po krótce motywy podjęcia tematu, a także w sposób prawidłowy sformułowano 

główne pytanie badawcze, cel, a także zasadniczą tezę pracy, ale nie przedstawiono głównej 

metodologii badań. Poza tym umieszczono w nim informacje o ilości i zawartości 

poszczególnych rozdziałów, a także krótką wzmiankę o wykorzystanych źródłach 

pierwotnych i sekundarnych. 

Nieco uwagi należy poświęcić poszczególnym rozdziałom pracy. Podział informacji 

wprowadzających do zasadniczego tematu na dwa rozdziały może wymagać głębszego 

uzasadnienia, bowiem oba odnoszą się do kwestii politycznych i prezentują proces 

transformacji politycznej i ustrojowej Polski, a cezurą je rozgraniczającą jest rok 2015.  

W tym rozdziale omówiono przemiany polityczne z lat 1990-2015 koncentrując się przede 

wszystkim na zmianach na szczycie władzy (premierzy, prezydenci), procesie kształtowania 

się polskiej sceny politycznej, a także najważniejszych wydarzeniach kształtujących dzieje 

najnowsze Polski (przystąpienie do NATO, czy członkostwo w Unii Europejskiej). Treści 

merytoryczne tego rozdziału zostały przedstawione w sposób bardzo ogólny (by nie 

powiedzieć powierzchowny) w układzie chronologicznym.  

Rozdział II obejmujący okres rządów PiS pierwszej kadencji (2015-2019) to prezentacja 

najważniejszych wydarzeń, które zdeterminowały kształt polityki wewnętrznej i 

zagranicznej Polski w tamtym okresie. Można w nim umownie wyodrębnić dwie części: 

część opisową w układzie chronologicznym odnosząca się do wyborów prezydenckich i 

parlamentarnych, a także część poświęconą głównym nurtom polityki zagranicznej i 

wewnętrznej Polski analizowanych w układzie problemowo-chronologicznym.  

Rozdział III stanowi zasadniczą częścią pracy. Otwierają go informacje o tygodniku „Junge 

Freiheit” i jego profilu politycznym. Przy tym należy zwrócić uwagę na pobieżność 



2 

 

informacji merytorycznych. Brak jest podstawowych informacji o tytule (nakład wersji 

drukowanej, ilość „kliknięć”, ilości komentarzy), czy formie własności. Brakuje również 

informacji o dziennikarzach piszących o Polsce, co uniemożliwia poprawne określenie 

społecznego uwarunkowania treści z uwzględnieniem uwarunkowań intencji dysponentów 

i twórców poszczególnych tekstów.  

Główny trzon rozdziału III tworzą analizy wybranych artykułów opublikowanych w JF w 

podziale na poszczególne lata. Szkoda, że Natália Vlkovičová nie uzasadniła dlaczego 

analizę treści tekstów umieściła w układzie chronologicznym, mimo że we wcześniejszym 

rozdziale pisała o głównych obszarach przeobrażeń politycznych w układzie problemowo-

chronologicznym.  

W zakończeniu przedstawione zostały wyniki krytycznej analizy tekstów, które zawierają 

elementy analizy ilościowej i jakościowej. W tym miejscy należy zauważyć, że dane 

ilościowe odnoszące się do tekstów z JF w zasadzie powinny znaleźć się we wstępie, w 

części metodologicznej, która omawiać powinna bazę źródłową pracy pod względem 

ilościowym i jakościowym. Poza tym, w zakończeniu, w sposób syntetyczny podkreślono 

ustalenia traktujące sposób przedstawienia przez autorów piszących dla JF kwestii 

związanych ze sprawowaniem władzy w Polsce przez PiS.  

W bibliografii zamieszczono źródła pierwotne i sekundarne, w tym również strony 

internetowe. Ich zapis jest poprawny, ale ich podział może budzić wątpliwości. 

Analizowane teksty z JF znalazły się wśród innej prasy, chociaż stanowią one główne źródło 

badawcze dla recenzowanej tutaj pracy. Z przyczyn nieuzasadnionych dokumenty 

opublikowane w Dz.U znalazły się w miejscu, które może sugerować, że merytoryczną 

treścią pracy jest analiza prawna, a przecież tak nie jest. Punkt ciężkości jest (powinien być) 

położony na krytycznej analizie dyskursu prasowego.  

 

3. Poprawność metodologiczna pracy: Metodologia zastosowana w badaniach w 

zasadzie jest poprawna. Praca zawiera zarówno elementy metodologii stosowanej w 

badaniach prasoznawczych (metoda empiryczna - krytyczna analiza werbalnych treści 

tekstów), jak i klasyczne elementy metody historycznej, które uzupełnione są przez metodę 

analizy instytucjonalno-prawnej typowej dla nauk społecznych. Opierając się na zawartości 

wstępu należy zauważyć, że zastosowana metodologia pracy wynika raczej z instynktu 

badawczego Natálii Vlkovičovej, a nie z celowych rozmyślań odnoszących się do metod 

badawczych. Taki wniosek nasuwa się z uwagi na brak informacji o zastosowanych 

metodach badawczych (jak również odniesień do literatury metodologicznej), a także 

merytorycznego uzasadnienia dla zastosowanej metodyki.  

Brakuje również uzasadnienia dlaczego magistrantka ograniczyła selekcję artykułów jedynie 

do hasła „PiS”, a nie rozminęła jej o hasło „Polen”, co byłoby pełniejszym kryterium 

wyboru tekstów. Poza tym brak uzasadnienia dla dwóch różnych systemów prezentacji 

treści merytorycznych: układu problemowo-chronologicznego i chronologicznego, co 

poważnie utrudnia percepcję treści pracy. Podobnie jeżeli chodzi o płaszczyzny zmian 

politycznych w Polsce - magistrantka nie uzasadniła dlaczego wybrała właśnie takie 

obszary, a inne pominęła, np. reformę szkolnictwa wyższego, politykę podatkową (należy 

podkreślić, że wybór jest logiczny, brak tylko jego uzasadnienia). Podobnie ma się do 
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zakończenia, a w zasadzie dwóch zakończeń. Treści (wnioski) zawarte na końcu trzeciego 

rozdziału  pokrywają się w zasadniczej części z treścią osadów zawartych w zakończeniu.  

 

4. Ocena merytoryczna pracy: Autorka w sposób poprawny określiła główne pytanie 

badawcze, a także cel pracy. Nie budzi żadnych zastrzeżeń hipoteza naukowa. Należy 

podkreślić, że Natália Vlkovičová właściwie wyodrębniła główne zagadnienia wokół 

których prowadzona jest narracja odnosząca się do reakcji prasy zagranicznej (JF) na 

politykę uprawianą przez PiS w latach 2015-2019.  

Część wprowadzająca do głównego elementu pracy została w zasadzie naznaczona 

poprawnie, chociaż przekazywane treści powinny być w niektórych miejscach 

pogłębione faktograficznie. Zastrzeżenia może budzić cezura początkowa. Dlaczego 

analizę kształtowania się systemu partyjnego w Polsce rozpoczęto od 1990 r.? Tę datę 

należy przesunąć co najmniej na rok 1989. Pewien niedosyt wywołują braki 

podstawowych danych biograficznych polityków pierwszoplanowych, a ich uzupełnienie w 

znaczny sposób podniosłoby walory pracy dyplomowej. Podobnie jest w przypadku 

znaczących wydarzeń w dziejach najnowszych Polski, np. referendum akcesyjnego. Niestety 

w pracy nie przywołano jego wyników, które wskazywałyby na dysharmonię polityki PiS i 

oczekiwań społecznych, szczególnie w kontekście członkostwa Polski w UE.  

Kwestią podlegająca dyskusji jest decyzja magistrantki o zarysowaniu szerokiego tła 

historyczno-politycznego w rozdziałach I i II i skupienie się na zmianach w poszczególnych 

rządach, czy powstawaniu partii i ewolucji systemu partyjnego. Czy istotnie te elementy 

pomogą w zrozumieniu wydarzeń zachodzących w Polsce w latach 2015-2019, czy może 

bardziej celowym byłoby zwrócenie uwagi na kwestie ustrojowe Polski (system 

sądownictwa, rola i pozycja Trybunału Konstytucyjnego, rola i miejsce mediów w 

konstytucji), czy na PiS, jako partię o określonym programie i określonej ilości i strukturze 

członków? Krytyczna analiza programu partii i jej kooperację z innymi ugrupowaniami 

wchodzącymi w skład obecnie rządzącej koalicji byłoby ważnym elementem poznawczym.  

Zasadnicza część pracy zawarta w rozdziale III jest podzielona chronologicznie i w zasadzie 

koncentruje się na wartościach wyodrębnionych w procesie krytycznej analizy 

poszczególnych tekstów. Przyjęty układ spowodował, że analizowane teksty odnoszą się do 

różnych zagadnień omawianych na przestrzeni roku. Stwarza to wrażenie mechanicznego 

podejścia do treści analizowanych tekstów i może nieco utrudniać ich percepcję.  

Niezależnie od tych uwag należy wykazać, że pani Vlkovičová wykazała się umiejętnością 

formułowania własnych wniosków i opinii, a także poprawną interpretacją wyników swoich 

badań, co widoczne jest w podsumowaniu, które zawiera zarówno elementy analizy 

ilościowej, jak i jakościowej. Wnioski z krytycznej analizy tekstów przedstawione zostały są 

w układzie problemowym i odpowiadają podziałowi dokonanemu w rozdziale II. Poza tym 

Natália Vlkovičová broni w sposób suwerenny swojej tezy i odpowiada w sposób 

zadawalający na postawione we wstępie pytanie badawcze.  

Oceniana praca dyplomowa posiada znaczne walory poznawcze. Jednak magistrantka nie 

uniknęła kilku błędów merytorycznych, np. Adam Bognar jest Rzecznikiem Praw 

Obywatelskich, a nie historykiem. Na straży demokracji w Polsce raczej nie może stać 

NATO, ponieważ jego zakres działalności jest zupełnie inny (w tym kontekście należy 

raczej wskazać na UE, co w innym miejscy magistrantka uczyniła poprawnie). Mariusz 
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Kamiński został nieprawomocnie skazany na karę 3 lat pozbawienia wolności, ale przed 

uprawomocnieniem się tego wyroku został ułaskawiony przez prezydenta Dudę, co 

powszechnie wzbudziło kontrowersje i pytania o zakres praw prezydenta i stało się 

pośrednio symbolem niszczenia państwa prawa przez PiS.  

 

5. Poprawność warsztatowa pracy: Praca została przygotowana poprawnie 

warsztatowo. Przypisy stosowane są odpowiednio, bibliografia w zasadzie prawidłowa, 

chociaż należałoby więcej miejsca poświęcić polskiej literaturze przedmiotu (szeroko 

dostępnej również w internecie), a także jej właściwemu podziałowi według rodzajów 

źródeł. Ewidentnie w części retrospektywnej brakuje doniesień prasowych z czołowych 

tytułów opiniotwórczych w Polsce. Brakuje w wielu przypadkach przypisów odsyłających 

do uzupełniającej literatury przedmiotu, a także przypisów źródłowych rozszerzonych, które 

zawierałyby podstawowe dane biograficzne polityków pierwszoplanowych.  Nie wszystkie 

skróty występujące w pracy zostały umieszczone w wykazie skrótów. 

 

6. Językowa i graficzna storna pracy: brak uwag krytycznych, poza niewielkimi 

potknięciami w pisowni polskich nazw własnych. Należy je dokładniej sprawdzić, 

zwłaszcza nazwy instytucji i ich pisowni (duża/mała litera)  

 

Wnioski: Temat i treść pracy są zgodne z kierunkiem studiów i korespondują z sylwetką 

absolwenta kierunku Studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie.  

Pracę oceniam na ocenę: bardzo dobry  


