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Przedstawiona do recenzji praca obejlnuje swoim zakresem problematykę wyboru

ściezki edukacyjnej i zawodowej ptzezmŁodzięż u,czasach późnej nowoczesności. Autorka w

swojej dysertacji podejmuje się rekonstnlkcji decyz.ii uczniów dotyczących wyboru szkoły

ponadgimrrazialnei i -"t,;cliólv lĄĄ.,,rszl,ch. hiłr,::,-, n*C tllvagę kontekst kuiturowy. społeczny i

psychołogiczl;y.

Warto dodac, iż varlartla realizor,var.-,: w ;iiiricjsze.j plac;", są kcnt!,truacją projektu badań

podłuznych zapoczątkowalrych przęz Piutllą }rtiŁiełi,icza w 20i,|. r. w metrcpolii uT ocławskiej

na populacj i gimnazjalistów. Doktorant]<e p{}i]rzez trianguiację trretod i tęchnik badawczych

prryb\iżanam rviedzę na temat wi;ływl..l roznl,ci,i czyrurików rra edukacyjno-zaw'odowe wybory

w waruŃach stale rosnącej niepewrrości, Dzięki zaproponowanemu planowi badawczemu

możnadokonać wglądu w indywidualne tra.lektorie ęilukacyjne i siły majace na nie ..łpływ.

Praca stanowi intetesujące strrcliurn z socjr;łogii edukacji, socjologii nierówności,

socjologii mobilności, opisując dokłardnie na rł,.v*bratrl,ch ,.prrrypadkach" momenty przejścia

progów edukacyjnych araz wektory sił, iakie wpłynęł,v na wybór danej stawki w polu

edukacyjnym. Recenzo\Ą/ana pr*ca stnn*rą,i łenn-y wltład v;iedzy na ternat społecznych

podziałów, funkcionow.ał,liil :t]i:rte]l]u łłi,iiiił:ł:",,lii.;i2ł.-] , i],łiił.)iłiilił,łł.ni;ł, łiec1,.lji cdukacvjny ch oraz

ich konsekwencj i w perspektywie działa3 ąc_ycii ai<Ł*ró w.

Przedłożclna do re.cenzji doktorat liul, ż7t) strony. W dysertacji znajduje się

streszczenię, abstrakt oraz .lrsręp. Rozprawa skłacla się z dwóch części. częśó pierwsza ma

charakter teclretyczny i irajogolniej mtlzna ją sc}raiakteryzować jako konceptualizację

problematyki badawczej. Część druga nra charakter empiryczny, w której pojawia się nota

metodologiczna oru:z prezent.acja i omówir:nie rvyników badań. W pracy jest jeszcze

zakończęnie, spis tabel, rysunków. wykiesów, "iest żeż. r.arnięszczana bibliografia i zńączntki z

dokumentacją badań prowadzonych przez Autclri<ę craz dołączana zastńa aŃieta, która

pierwotnie była wykorzrystima rł, badaniaclr r,v ]i}1 i r,

i{ ,ur:s,Ł,t,"^; C.}. i l .2iiZż r=



Rozdział pierwsąv onisrrje iedna ,-ł f,3z lr,zr,vt iu człowieka- iale.ą jest adolescencja. Okres

ten zwarry irir,1iir:,i;, . .|, . : . . ,, j,]*, . ,. i;. a,ii,]b;li9z*gc}, \,v

którym to pojawiają się znriany o charakterze biolc,gicznym. społeczrrym, psychologicznym.

AŃorka charakteryzuje ro;rwój osobniczy sięgaj;rc elo teorii Jeana Piageta, Johna Bowlby'ego,

Georga H. Meada, Eli;r;iŁ,ęlh {l. i-i1.1lił;,:i; i illli,it,il. Ciraraillei:;,zifiąc proces socjalizacji,

doktorantkazw,Taca uwagę na ibrikcje,.,v iJ]il:ak;:c::ic pełnitłte ptzęz rodzinę, szkołę, grupy

rówieśnicze. W rozdziale Ęm dokładnej analizię poddana jest teoria habitusu i pola

społecznego Pierre'a Bourilieu. Habitus j*st rva:tnynr cąvnnikiem, który mozę pomóc w

wyjaśnieniu podejmowan.ych wl,boróv,, zyci*w,,,ch pr;rez jednostki. Z jednej strony, wpływa on

napodejmowane decyzje i .łybory. Z drugiej stroily. wl,bory edukacyjrre i zawodowe wpĘwają

na zachowanie bądż przeksńńcenie habitusu będącego główną siłą ksztahującą edukacyjne

trajektorie. Teoria pola ieri nrT.vi:ła{i(-,rł :3!l1\,, ieł,1"1iil,c:r]18!. 

'."'Oru 

,3ryslr-f.lnale pasuje do analizy

i interprętac!! ili:r,slr.:,,i, : ,,.. 1."'.,.'; l ,,, "-,-]] ,,, ',' .,,,;'1;;:',':.,}i: ',:_:!i;:ll nnalizy

kapitałów, a one - jak wierny z ptac Ełirlcli,:u * ,l,ł-I?łŁ z habitiisern odporviadają za

podejmowane strategie pr.,"1e-irlrorvailę i3i";:ł:"1 Jliacż},. \Ą' .jr,dnej z, pru* ciokładnię to zostało

wyekspono\Ą,ane: ,,Moz:];,l_ s*bic y,1;1,1-;';;;;,;,7,:;;. lr. i._;,r;:ii.,, gl,ir!ąc3, ]_^ta puzed sobą stosik

różnokolorowych zetonć..v. lcil Łrar.r{,, r:;ii;ti";i*t1:lia ;li:Łi;_r,l,,r rr:rlzłtjcm posiadanega ptzez

graczakapitału. Wynika ztego" ze względnaslŁa gracza w grze, jego pozycja w ptzesttzeni gry,

a takżę strategia grania, to. co po fiancuslku nazyv;a się jego szansą, jego mniej lub bardziej

ryrykowne, mniej lub bardziej ostroźłe płisuiriecia i cior;1,," działania mniej lub bardziej

konserwatywne lub wywrotowe, wszystko ta zal,eą,od ogoinej triczby żetonów, jak i od składu

ich steĄ; od wielkości i struktury kapitału"t" Zatetn wydaje się, iż brak dokładanej

charakterystvki kapitałr_,.,,, l icli 1-,.1;i,;;l,n,l: i)i,: i-;.:i.:1liii!l;,li.::"l:,:i;i,!s;i: .gr*fą- -ł pclu edukacyjnym

mogą niecłr osłabiać rvańość el.:splał;r+r,}ną l:enrli łł_,]a .ł, kcntekście decyzji dotyczących

wyborów edukacyjnych i przechodzenia na kole.]n* pozionry edukacii. Z zńożeńteoretycznych

i badan empirycznych ruczłj rł,iem;,. i,ł ,o,,3błlnr eriukacl,jne i zawodowe w społeczęństwa

ryzyka są warunkowane kapitałem społecznyrrt, i<ulturowym, ekonomicznym. Uczniowie

posiadający zasoby mogą śmielej ilrrł,esto\.vac w sv"n,ilje rł,ykształcenie oczeku|ąc w przyszłości

wysokich wygranych stawęk (wy,sokie zarobki, status społeczny i jakość. życia). Ci z niskirni

zasobami, jakzresńąpokazują zarnięszczt)ile w precy studia (prz_ypadek 11), nie podejnrują

wyzwń i ograniczają swoje aspiracje mimc uz_yskir.l,anych rłysokiclr osiągnięć szkolnych.

{. : r] l":"vn łi h, eiik*wa.I Błru,l-di*:tl P.. \Ęiiici;l]ii;"li, i,.,l " ];,:,-:' ",/-;,i;,,.,:



Wydaje się, że precyzyjnaanalizakapitałów iicbznaczęnia w procesie edukacyjnych wyborów

wzbogaciłaby warstwę interpretacyjną pracy -

Rozdziałdrugi poświęcon_v jest zagadnieniom poclejrnowania decyzji. Autorka stara się

dokładnię przedstawić i opisać proces decyzrvjny w świetle rażnych dyscyplin naukowYch.

proces decyzyjrry analizowany jest z perspektvwy neurologiki, psychologii, ekonomii,

zaruądz,ania. Urłzg,ieilł,li,3lri. r;., {}!,il;i\*,,i:j1l-,",ii-i -ozd:łii+.}l, (r*k te:i p,iźrliei} zOStałY kv'ęStie emOCji

w- podejmorłairiu GcL,i,i,_,:} lt,i,i":... ;;. _; .j;,.;jjl -.,ł:t; :., !'::;t;r il ;'L)i ;..:aśa!t-i}/ ir.",'orlenia dtzewa

decyzyjnego i wykorzystanie go do pł"łźniejsz_vcll alializ opisywanych przypadków. W

rczdziale tym pojawia się tez ważla i,at*!_liiiill aj<tłra społełnrego, co pokaz-uje, iż decyzje

edukacyjne są podejmo\Ą,ane w jakiejś mieruę aui*ncraricznie przez dzlŃające i oceniające

swoje szanse na sukces jectnostki. Wańo vv t_yffi miejscu rvspclrnniec, iZ ujęcie to w kontekŚcie

badń edukacyjnych było rozwijane ptzę,z Raynronda Boudona, który dą§ł do wyjaŚniania

nierówności edukacyjnych za pomocą *asiępstlv podejnrowanyclr strategii opartych na

własnych potrzeiracŁr. y-,ilvrłac'!1 11+i;1;;r;:ł!l;., iln1l:;_i];il:j! ć,ńt:jlŁt?,1ncgłl ryz"Vtr:a2, Arttor ten

zaftadaŁ, ze jednostki dzińają racjonalrrie, podejrnujac ciecyzje edukacyjne, Mechanizm tych

wyborów dokładnie został opisan.v w pierrvotnl,nr i .łló*r_ym ef'ekcie stratyfikacji. Po pierwsze.

na poziomie szkoł,v e]r:t:-l,]nta-mł'li i:,:,il;§,t:j*ci:; ,.ic:rnir":. se Sir{,L*!ł;:.łan* z ich zasobairri i

odzwiercie dlaią rożnice statŁisowe, ekcnoirriczrie. lt.łiir"il t,lsvc. Ż,arwy-czaj ucmiavłie z rodzin o

wyższym statusie mają wyższe osialgniecia szkłin*. \ia pociejruo,łvanie decyzji edukac.vjnych

między szkołą podstavror.va a śred,nią wpł;-r,,,, irr.a stosultęk cio edtrkacji ja§o wartoŚci, szkolne

osiągniecia i poziom aspiracji. Jak uu,aza FicirrJorr* l:ieC,v rcldzina clrce skierovrać dziecko na

drugi cykl nauczania śred,niego, biqze pod uwagę bezpośrednie ryzyko. Jeśli wcześniejszY

sukces edukacyjny dzieckanie zapowiać,aptz,ysr}ej i<ariery społecznej" ryzykojest oceniane

jako bardzo vlj,s,.;l<ie, ił,:,i,]:,,:;,l; i, ,,":i,.,:l. 
l_-]:*--: _ril .,.,:.i.;;,i;i*-i :-,ii,i ,.i: riajrłriiej "V_VObraŻenie 

O

jakościowej rcżnicy utrytćc:łnoścr ]ub l.".alflśii aiir:lna,tywn},ch tłpcji. a dokonując wyboru,

rozpatĄe ryzyko związane z kuzdą z tyclr dróg. Wydaje się, iż brak teorii efęktów

stratyfikacyinych Boudolra jest istctll,vlł rrłlrrvbierrie-fT1 1Ą, konceptualizacji problematyki

badawczej.

W konceptualizacji została scharakteryzowal\a rola rodziny mającej istotny wpływ na

wybór edukacyjnej ścieżki. Autorka ilustruje edukacl,jrre furkcje rcdziny, odwołując się do

słynnych badan Jamesa Crllenmna rvskazi_riąc ;ił: tc. iż sz*iołne osiągnieiia są funkcją statusu

społecznego rodziny pocłiodzeuia. \\tdaje sie, ze ,lrv tyil} nrie.jscu można się tez było powołać

2 Boł,rdon R, 20CI9. l,tlgike dł,iłĄanin społ*0:{niip.u" ł,]i_i*ll;g,



się na badania Zbigniewa Kwiecińskiego, który dokładnie pokazuje, jak rł, polskich realiach

wygląda wpbw statusu społecznego rodzin_oi poohodzerria na szkolne osiągniecia i edŃacYjno-

zawodowe trajektorie. Wyniki badań o charakterze poprzeczrym zostały opisane w ksiąZce

,,Wykluczanie"3. Biorąc poć uwagę iakt, i;l ii ,łpł;,,w,ie na trajektode eclukacyjne decyduje

pierwszy i wtórny efekt stratyfrkacyjny z kor;ryścią dla eksplikacji pracy byłoby też

przywołanie pocJłuznyclr ba.dań wvnlienian*grl Al:tcrłl. .w któryeh to precyz_v.inie opisuje wPłYw

poziot1} J ł:trf,łl;:,,,:9;".1119;u i

badanych w różnych momentach czasow-;ehł.

W rozdziale III z*s;taj ł za.plevetltowan:: le*iia l_Trzyka alrt(lrstw,a Ulriclra Becka, która

stanowi szęrszy kontekst, rvjakim zacht:,ćz,ąoii*crre procesy społeczne, edukacyjne, zawodowe.

Niewątpliwie rosnąca złoź:oilość społecz:i:ti-:j rzfl]zywl tiiści. l_r;1,,Ę;o- n-ieperł,ncśĆ i postępująca

indywidualizaĄa odciskają piętno na losach i wyborach młodego pokolenia. O ile szeroka

analiza teorii społeczęństwa ryzyka r,v niłięjszei pracy nie budzi zastrzeżęh o tyle pewien

niedosyt wywołuje sposób. 9,, .|a}łi zos,tała prz-vwołalra teoria traumy społecznej Piotra

Sztompkis. Wydaje się, iz- potencjał ier;lii iizi.ompri<i nie rio kclńca został wykorzystany w

niniejszej pracy, gdyż na7eżńo większry nacisk połoĘć na omówjenie czynników

pośrednicząc5rch oraz sti;i,l,,-.i:ii "wr,;]lii ;:1;,:i;_,-{r: Ąi;i.;,l,iiii sł,l:lrnii ?:łŁ:-!va:Ła" ze maryI_v* obecnie

, , , - , i, .l: .,.:;l, ;,.ll,,*, ,'1]:.:* ;łł*-'_j 7.ię7_,=,l' ,

gdyż zwiększa ryzyko porżki w z,vciu" Jerlnaiłze strategie -ieakcii nii tiaumę będą zależec od

czynników pośredniczących, a zatem oi.i deiiiricli sy:;:acji łraz posiadarrych zasobów. IVlożna

zŃoĘć, iż uczniowie z rr,yższym sl.atLisenl iepi*.j :;ą ił stariie ocenić zjawisko inflacji

dyplomów, mają większt: ,{.,Jzt:znarJięrv il-;]: ;i;ti:.iiji i łłii;rąc pori uwagę p"uiadarre zasoby rnogą

aktywnie ptzeciwdziałać pojawiającemu się zagrozeliiu i minimdrizować ryzyko niskiej stopy

zwrotu z edukacji poptzez sięganie po dyplomy wyższejjakości na prestiżowych kieruŃach i

uczelniach. Wśrod tńodzie,ży z nlższ_vch rvarstw. pi;zba*,ian,vch zasobow trauma mażę pełnió

Sztompka.

U/ ninieisyl,n,} ś. i_}J:ii::ilri* ":jr: Ei f ,:i{il] f; t: i,;:ą,i}n"} i ŁŁ 3,łatr:g*l"ii ki asy

-;,-i rliiltł-",jf,,,i,.]h -u^,ydą!* się, iz r,viększą

i intcrpr*tac.y-jnej miałoby opisanie

i}ł,i; Łr.;i,i'l:ł 1.1 ll i:,1;Łll:itll

sp*ł*cr,nfj,rięgii;,l; -,,i_.;
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3 Kwieciński Z, 2002.Wyklucz{inie,'[oruri: Uh{k.
4 Kwieciński Z,żOOż. Nieuniknione? Funkcje alfabetyzacji,iv dorosłości. 1.oruń-Olszfyl.
5 Sźompka P, 2000.Trauma wielkiej mliany. Spcłeczne kosay transfornracji. Warszawa: tSP PAN,



klasy z perspektywy ujęcia Bomdietl. Klasa w ty.m pociejściur była konstruowana ptzez kapitał

społeczny, ekonomiczny i kulturow.v. Dystrybucja kapitałoł-między członków społeczeństwa

przesądza o jego obiektywnej strukturze klasor.vej" W kaZdej klasie znajdrąą się frakcje, które

mozna vłyróżmić ze wzg|ędu na kompo,ącję i konfigurację kapitału oraz pochodzenie

społeczne i czas, w jakim poszczególne iednostki *ł rodzinach są w, posiadaniu danego układu

bądź kon fi guracj i zasohń r", l, l i; it ełn,,t,v,,l.,

Na s. 120 wi<lnieje inforrnacja, iz ,,fiirirnazjutn X, Y, Z, ka:zde z tych gimnazjum

mieściło się w wybranej dzielnicy i reprezentcwliło inną kiasę społecmą. GimnaĄum X niską,

Y średnią, Z wyższą". W innym mieiscrr (s. 224) lĄystępuje ftaz,a:,,Takie rady i sugestie w

dyskursie rodziców. szezególni* rv lilłsit, w-',ż:łr,;i i śleclnięj. pqjalviają się bardzo często,

głównie na początkowych etapach edukacji". Na s, 128 mozna przeczytac: ,,W klasie niższej

wybór ściezki edukacyjne.j ptzebiega na podstaw,ie innych kryteriów niżw klasie wyższej".

Z powyższych przykładórv włniką, ze Atrtorka stosuje trychotomiczny podziń

klasowy na klasę niższą, śreclnią i w;,.si;lł_a. llilr:sleii, rudno jest rv pizedstawionej fonnule

określić desygnaty orłrycl, kategorii i<iast,,r,t,;,,ch. Szczególne ztlstrzę,żenie moze budzić

wprowadzenie klasy wyż"szĄ bez jej operacjonalizacji. Bez wczęśniejszego ukazaria zasad

podziału społeczeństwa nłr klasy jesteśnrv skazaili l:a intuicy,irre oilcrytyw,anie ich znaczenia i

domyślanie się ctl Autoritii t,liałe i}e Ł;,."łllriztj, vlii:,lo.ł;]i.!iiij-jr.ic rlii:tii,isi:;,, kciisŁrukt. Cry zasadne

jest uzy-wanie katego-i,ii ,,t.;;s;;. R-,;i;l7rj'" 1,i, i:){:ii;a!iij.li;; Sc; i-lc..].1iii,1\;! ;, girmazjów i bactanych

respondentów. Wedle Antirony'ego Ci$elen,sa rio klasy r.vl,zszej z,a|tcza się niemaczna

mniejszość jednostek posiadając_vclt zlrrti-*,tll,. rr;a.jątek. jai< i rł,ładzę i mogących przekazac

własną pozycję swoim dzieoiom. Kiasę -ą,,żs,łą li,ll)zlia utłżsarnic z ';a,Ą nązamożniejszych

ludzi6.

Część II d,vseitacji ma charakter empiryczny. llnaliza w;vnikorv badń jest poprzedzona

rozdzińęm metodologicznym, w krórym zclstała zaprezamtłwana specyfika "Oadań

jakościowych, metoda anałizy dan;,,ch jaiirl,ił:ia,,,ł,cłl. opis b*rlań z \hyszczególnieniem

problemu badawczego i problemów cząstki;rłycir, łiobór próby c,ą też raczej przypaclków do

badń i procedura badav,,łza, ]lzię]<i :;zl:.,l.j;:tiłi,włriru Drzedstal^;ieiriu ir"letodologii badań i

specyfikacji elementow i]lJ\resu Liiiua?rirż*3* iili],lj!Ł Ć<;i<łaciriie zazr:iąjornic się z waruŃami

i procedurami wykorzystywanymi dti zbierania;iaitl,cłi. Biorąc pod uwagę całość stosowanej

procedury na\eży stwierdz,ić, iZ baclanie nriało charai<ter quasi podłuzny i stosowano tutaj

triangulację metod badaivclrych. co pon.iiria :,lli ł:tiirirrralizację Ł,łedów sl,sternatycmych. Takie

6 Giddens A, 2006, Socjologia. V/arszawa: PWFi.
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przęe jednostki na swojej ,drodze edukacyjno-



zasługuje także iliterpretacja tlarrycir. §ięgli;łui,; ł,l,-r ;ełlri! poia l oilczy'ianie zebranego materiału

z caŁości badań w jej perspei<tywie ciaje syntet"lffirł] abtu zrcagń się uczniów z ryzYkiem i

niepewnością w czasach póżnej nowoczesności wyposażonych w rózne zasoby i rożne

habitusy. Tym samym uzyskujemy wgląd rł, aktualny stan rzecry pola edukacyjnego i jego

głównych składowych q, polskich realiach ?.011-2022.

Generalnie realizację celów badń na\eży ocenić pozytywrrie i podkreślić umiejętnoŚĆ

łączeńa róźnych perspektyw,, dyscyplin i kontckstów społecznych przez Autorkę rcZpra..u{

doktorskiei.

Wprał'-.,:'.ii.]]]'iii1.:]:.....-...'.''-

Jędnakże iclr wytknięcie wcaj.e nie rrnrrri*jsz* vi,Grtsści *ysertacji. §ą tc, zarzuty, które formułuje

przedstawiciel socjologii n:ający irięcc łcrlri.iillą pćr§l]eiit_vrvę *,,ogiądzie społeczeństwa niz

pedagog, psychoiog,

Na koniec Zostriii+.'uSZC:,l ,i,.,i.-.j;,11,1;jł. i:,!;ri;i" kti:it::ł;slał1l z,au"waŻon€ w trakcie

lektury. Pierwsze zasadnicze uchybienie fila charakter edytorski. Chodzi "o zasadę

przywoływania autorów prac, W nracy s1,"oiyk;rnry irzy form1, tego zapisu, a powinna byĆ

stosowana jedna zasada,,al całej pracy" Autolka ret, pr-źywałuje autora, pisząc jego imię i

nazwisko np. Maria Dudz.łkowa (s. 3ai" innyrn rutż,ł| siosuje :;ię zapis wedfug wzoru - inicjał

imienia i nazwisko np. R. Cattele (s. 93;, Vl.jesrcze inn.viir miejscu pojawia się tylko nazwisko

np. Freeman {s. 109). ltr],:łłei 1.}1::-l{]\,, .:.,l,,,:]]l,, 1,,.,;1 -tr}ś*!ł,3§\.,ieiln*trity SyStern edYtorski.

Pojawiają się w pracy tiazy rrie i.io ącni-:a;ll ;:ł:i-)ii-Ilłii*: ,.Wrilz;r, li3,,sil;,'bucjąryzYka, Powstają

społecznej położeniazagrażeń, które ciroć pokr.v,łają się i...]" (s"82}; kolejny przykład: ,,W

sferze nauk politycznych ryzyko łqczi",ne j*s1 z. ;rcczuci.eln po\Ą,szechnego zagrożenia

kworystycznego, ryzykienr wybucilu glł;bil}negl...."' (s. S7}. Po.jawiają się też błędY

ortogtaftczne np. na s. 85: ",podnriotą" zar:l"_iiist,,pll,jlnioi*lł'"; na s. 104 -.,nie aktualne" zamiast

,,nieaktualnę". Znaleźćmożnatez literówki np. s. 92,,ieku" zamiast,,lęky".

Biorąc pod ur.vagę wagę problemii birdav,,częgo. poziom jego realizacji, jakość

opracowania stwierdzun. żę przerJsiawiał:a. {ii,} r-,cenzji Fraca spełnia ustawowe kryteria

stawiane rozpraworn doktoisŁilrl i ccer,;arri.;ą ]ioz:! i,},wlii€.

Piotr Dfugosz


