
Ocena pracy doktorskiej mgr Agaty Raczkowskiej
•

• pt. Ksztaltowanie sic dziennikarskiej etyki normatywnej w Poisce

Etyka dziennikarska jest bez wqtpienia problemem zaslugujqcyin na wni1diw
analizç naukow. Nabiera on szczegOlnego znaczenia biorc pod uwagç rolç jak

-

• odgrywaj4 media práktycznie we wszystkich sferaëh ycia publicznego, spolecznego i
lculturze Problem ten jest ró.wnie niezwykle aktuathy ze wzglçdu na stosunkowo
powszechne narusznie we wszystkich typach mediów, nie tylko tych o charakterze.
tabloidowym, zasad aksjologii dzienmkarskiej Std tez badania Agaty Raczkowsluej,
szczegolnie te, ktore dotycz etyki dziennikarskiej w praktyce redakcyjnej, pozwa1aj
na ustalenie aktualnego stanu rzeczy w tym zakresie

Cele i hipotezy badaweze pracy

Przystçpujc do badan nad ksztaltowaniem sic dziennikarskiej etyki
normatywnej w Poisce, autorka sformulowala nastçpujqcq hipotezç badawcz ,,normy
etyczne charakterystyczne dia zawodu dziennikarza w nieznacznym stopniu
ewaluowaly na przestrzem epok, natomiast kanon podstawowych wartosci w zawodzie
dziennikarza jest staly Uzupelnila j stwierdzeniami ,,ze tworzerne standardow 1

• norm stanowilo glówny przejaw profesjonalizacji zawodowej dziennikarstwa”, a
take, iz ,,mimo istnienia norm etycznych, w róZnych okresach historycznych
dziennikarze zblizali sic, lub oddalali od mo1iwoci ich zrealizowania”. Zawarto
pracy jest potwierdzeniem slusznosci tak sformulowanych hipotez badawczych

Zapleeze badawcze jracy :
•

Autorka wykorzystaia wyjtkowo obfite ródIa i literaturçprzedmiotu. Skiadaj
sic na nie zarówno ródla drukowane, jak i ksiki autorskie, prace zbiorowe, artykuly
w periodykach naukowych i in.

Na uwagç zasluguj4 tu orzeezenia, wyroki, wnioski. i postanowienia Sdu
Najwyszego, orzeczenia Europejskiego Trybunahi PrawCzlowieka i in. (30 pozycji)
oraz przedewszystkim Orzeczenia Rady Etyki Mediów (77 pozycji).



Szczególnie wartociowy jest tu wykaz naruszeñ Karty Etycznej Mediów

przedstawiajcy poszczegolne przypadki od 1997 do 2015 roku. Raczkowska okrela

tu zarOwno1które zasady zostaly naruszone, rodzaj i cel naruSzenia, jak skutek jaki

spowodowaly. W swoich badaniach wykorzystala 247 pozycji z zakresu literaffiry

przedrniotu: monografli, fragmentów prac zbiorowych, artykulów w periodykach

naukowych, a take w prasie opinii.
V

Koncepeja ikonstrukcja pracv ... V V

.

V..

Praca skiada sic z 14 rozdzialów i zostala podzielona na trzy czçci (I Rola

orgamzacji dziennikarskich w tworzemu fundamentow etycznyth zawodu — rozdz 1-

4,11 Alcsjo.logia i deontologia dziennikarska rozdz. 5-13, ill Eyka dziennikarska w

praktyce redakcyjnej 1 orzeczmctwie rozdz 13-14) Nie jestem zwolennikiem takich

rozwizan, ale w tym wypadku ma to swoje logiczne uzasadnienie Bowiem te trzy

czçsci wyodrçbnlaj4 rozdzialy poswiçeone reahzacji zalozen badawczych autorki

Ka.zd z tych czçsci autorka poprzedza swoistym wstçpem okres1ajcym jej

zamierzema badawcze Niekiedy czyni to rowmez w tresci poszczegolnvch

rozdzialow Te wszystkie fragmenty powmny znalezc sic we wstçpie pracy, bo tam

jest ich miejsce

Aparat naulcowy pracy
.. •.

VV V V

V

VV.

Autorka poshiguje sic niepoprawnym zapisem przypisOw. Zamiast opatrywaá

tytuly czasopism cudzyslowami, jak jest przyjte w normach z tego zakrsu, oznacza

nimi tytuly prac, z ktorych korzysta Liczne niekonsekwencje s widoczne w skrotach

tytulów powtarzaj4cych sic w pràcy. Niefortunne bylo wprowadzenie éiglej

numeracji przyisow. (1eznie 828 pozycji) w calej pracy Aby dotrzeá do pe1nego

zapisu bibliograficznego wybranej pozycji, trzeba niekiedy przewertowaã ca1 pracç.

Bibliografia zamieszczona na koñcu pracy zawiera 247 pozycji i jest

wiadectwem imponujcej erudycji autorki. Aby jednak w pelni informowala o

zapleczu badawczym pracy, trzeba j w zasadniczy sposób uporzdkowaO. W stanie

obecnym wszystkie pozycje s wrzucone ,,do jednego worka”. W porzdku

alfabetycznym zamieszczono obok siebie ksiki, fragmenty prac zbiorowyeh,
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artykuly zamieszczone w periodykach naukowych, czy tygodnikach opinii. Proponujç
autorce, aby usysternatyzowala poszczegolne tytuly zgodnie z ich kategoriami.

Uwagi te formulujç z trosk, aby wymienione usterki nie znalazly sic w
drukowanej wersji rozprawy, na co praca bezwzglçdnie zashigqje. Nie obnizaj one
merytorycznej oceny wartoci pracy, która w mojej opinii jest wysoka.

Ocena merytoryczna pracy
• V Autorka dokonala bardzo szczegolowej analizy . problemów i zjawisk

skladajcych sic na konfrontacjç zalozen aksjologicznyeh regu1ujcych dzialalnosc
mediow z praktyk dziennikarsk, która determmuje rzeczywisty obraz ich

V funkcjonowania::
V

.:
V V

•VVV

V

V V V V

V
V V

V
V

W pierwszej czçsci rozprawy (rozdz 1-4), ktora stanowi tb historyczne
ksztabtowarna sic problemu, dokonuje trafnej analizy specyfiki poszczegolnych
okresow funkcjonowania dziennikarstwa Na uwagç zasluguje tu charakterystyka
okresu PRL (1945-1989), w ktorym media pelnily rnstrumenta1n funkcjç w systemie
propagandy pohtycznej panstwa Wydaje sic jednak, ze zbyt lakonicznie potraktowano
tu funkcjonowame cenzury, ktora wywieraba przemozny wplyw na mozhwosci
prezentacji prawdziwego obrazu rzeczywistosci przez dziennikarzy Szkoda, ze
autorka pominçla mteresujc pracç 3 Drygalskiego 1 J Kwiatkowskiego pt
(Nie)realny socjahzm (Warszawa 1992), ktora umozliwilaby poglçbienie rozwazan z
tego zakresu.

V

V

V V
V

V

V

V

V

V

V

W drugiej czØci rozprawy (Karta Etyczna Mediów jako ródbo podstawowych .. V V

wartosci 1 norm zawodowych dziennikarzy) autorce udabo sic dokonac wrnkhwej
analizy dziennikarskich kodeksów etcznych obowizujcych w Poisce.
Skoncentrowala swoje badanVia na Karcie Etycznej MediOw z 1995 rOku, pokazujc jej V V

uniwersahzm normatywny, jesli chodzi o przestrzeganle aksjologn dziennikarskiej w
V Poisce. Dokonaba tez analizy porównawczej z deklaracjami 1 rozporzdzeniami

V

V V

V miçdzyñarodowymi, szczegolnie zawartymi w Deklaracji Paryskiej z 1983 roku,
V

Deklaracji z Bordeaux z 1954 roku i Rezolucji nr 1003 z 1993 roku zatwierdzonej V

V

przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy.
V
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Znaczc wartoci analizy Karty Etycznej Mediów dokonanej przez autorkç
jest rozpatrywanie kazdej z jej postanowieñ w szerokim kontekcie etyki w ogOle, jak i
przede wszystkim praktyki dziennikarskiej.

W czçci III pracy Etyka dziennikarska w praktyce redakcyjnej i
orzecznictwie, (rozdz. 13-14) autorka przeanalizowala orzeczenia i sprawozdania
Rady Etyki Mediów dotyczce naruszeñ zalQzeñ aksjologicznych w niej zawartych.
Raczkowska trafnie okre1a najczçstsze rodzaje naruszeñ dziennikarskieh norm
etycznych,. a take retorsje, jak--prawne, jakiepowoduj.

Warto zaznaczyé, ze z badañ przeprowadzonych przez Agatç Raczkowsk
wylania sic malo optymistyczny obraz wiarygodnosci mediow detenninowany — jak
pisze — chçci ,,szokowania, wzbudzania silnych emocji, ziamarna wszelkiego tabu,
takze w dziedzinie kultury 1 obyczajow” Trudno z tak sformu1owan refleksj autorki
sic nie zgodzic

Praca Agaty Raczkowskiej Jest dojrzab rozpraw naukow Autorka dysponuje
obszem wiedz na temat aksjologii dzieniukarskiej zarowno w Poisce, jak 1 za
granic Podobnie ma sic rzecz jesli chodzi o prawo prasowe z 1984 roku, jak 1 rnne
ustawy regu1ujce funkejonowanie mediow (Ustawa o Radioforni 1 Telewizji)
Dysponuje umiejçtnosci samodzielnej interpretacji naruszen z tego zakresu w
praktyce dziennikarskiej Wczesmej zdolala zgromadzic tez widoczny dorobek
naukowy, o czym swiadcz 4 fragmenty prac zbiorowych piora autorki, I artykul
zamieszczony w ,,Naulcowym Przeghdzie Dziennikarskim” oraz :1 referat
(Sprawozdawczosc s4dowa w sprawach karnych, jako ezynnik kszta1tujcy
swiadomosc karn) wygloszony na konferencji Prawo prasowe wobec wyzwan
wspólczesnoci, zorganizowanej przez Wydzial Dziénnikarstwa i Nauk Politycznych
UWw2O13.

jyagi koñeowe

Praca jest oryginalna i nowatorska, oparta na ciekawych i ambitnych
za1oeniach badawczych. 0 jej ogolnej ocenie decyduje zarOwno ranga podjçtego
problemu, jak i osiqgniçte wyniki badawcze. Jest owocem bardzo du.ego wysilku
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badawezego, wynikajcego zarówno z bilansu zgromadzonych materialów, jak i

gruntownej i interesujjcej erudycyjnie analizy ich zawartoci.

Ocena pracy jest jednoznacznie pozytywna. Biorc to pod uwagç wnioskujç o

dopuszczenie mgr Agaty Raczkowskiej do publicznej dyskusji nad Jej prac

,,Ksztaltowanie sic dziennikarskiej etyki normatywnej w Poisce”.
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