
 

 

 

 

 

 

 

 

Doktorantka :    mgr Aneta Lehmann 

Wynik oceny śródokresowej : pozytywny 

Komisja oceniła pozytywnie wszystkie wyszczególnione składniki oceny śródokresowej. 

Szczegółowe uzasadnienie wyniku oceny śródokresowej : 

 

Opinia I 

  Pani mgr Aneta Lehmann realizuje badania w Szkole Doktorskiej Akademii Sztuk 

Pięknych w Gdańsku w ramach Indywidualnego Planu Badawczego od 2020 roku. Wykonała 

dyplom magisterski pt. „Dobra samotność. Architektura współ-bycia i wspólnotowości”  

w Pracowni Projektowania Wnętrz Miejskich pod opieką prof. Jacka Dominiczaka, który został 

nagrodzony i opublikowany w magazynie architektonicznym Architektura & Biznes w 2020 

roku. Tematyka podjęta w ramach studiów w szkole doktorskiej jest kontynuacją przemyśleń 

zawartych w pracy dyplomowej w ujęciu z perspektywy wnętrza miejskiego. Pani mgr Aneta 

Lehmann opracowała swój plan badawczy w oparciu o swoje dotychczasowe wykształcenie 

nabyte podczas studiów z zakresu kulturoznawstwa i architektury. Początkowy plan zakładał 

przesunięcie ciężaru badań w obszar związany z kulturoznawstwem, został natomiast 

zrewidowany z czasem i przesunięty w stronę architektury, co wiązało się z ponownym 

sformułowaniem tezy i zmianą promotora. W opinii obecnego promotora, prof. Jacka 

Dominiczaka, prezentowana praca badawcza ma duży potencjał i może prowadzić do 

interesujących rezultatów. Pani mgr Aneta Lehmann stawia tezę: „Okno w systemie wnętrz 

miejskich posiada potencjał lokowania i przesuwania granicy między publicznym a prywatnym 

poza powierzchnię partycji i jako takie wymaga świadomego projektowania schematów 

percepcyjnych z wykorzystaniem architektury.” Jako nowatorski aspekt swoich badań 

wskazuje ujęcie okna nie w samej jego płaszczyźnie, lecz jako większy obszar określony 

granicą możliwości wglądu obserwatora do sąsiadującej przestrzeni. W ramach pracy 

doktorskiej zamierza zrealizować dzieło w postaci projektu „wnętrza miejskiego wybranej 

ulicy w Gdańsku dowodzący tego, w jaki sposób wiedza o działaniu penetracji partycji może 

wpłynąć na relacje wnętrz miejskich”. Pani mgr Aneta Lehmann zrealizowała większość badań 

i założeń zawartych w Indywidualnym Planie Badawczym. Niezrealizowanie badań takich jak 

ankietyzacja, lub usunięcie z obszaru badań kwestii związanych z dźwiękiem zostało w pełni 

uzasadnione a wynikało z przesunięcia ciężaru pracy w stronę architektury. Decyzję tą uważam 

za korzystną i powodującą naturalną kontynuację analizy zagadnień podjętych wcześniej  

w pracy magisterskiej. Stopień zaawansowania prac związanych ze studiami Pani mgr Anety 



Lehmann w szkole doktorskiej oraz perspektywy ukończenia rozprawy doktorskiej w terminie 

oceniam pozytywnie. 
 

Opinia II 

Praca Pani mgr Anety Lehmann, po zredukowaniu zakresu badań, przebiega płynnie  

i harmonijnie. Zaprezentowane wyniki są obiecujące i z dużą dozą prawdopodobieństwa 

pozwolą na ich aplikację w planowanym projekcie, mającym być dowodem na słuszność 

postawionej tezy.  

Prawidłowo został wybrany obszar, w którym doktorantka zamierza zastosować wyniki swoich 

dociekań. Zdegradowana tkanka miejska, w miejscu planowanego projektu, stanowi duże 

wyzwanie projektowe wymagające pogłębionej analizy wstępnej. Wszystko wskazuje na to, że 

przyjęta przez doktorantkę metoda pozwoli na wypracowanie wiarygodnych danych do 

zamierzonej interwencji projektowej. 

Mocną stroną zrealizowanych badań jest świadoma redukcja ich zakresu, precyzyjnie 

wytyczony cel, warsztat badawczy jakim dysponuje doktorantka oraz jej determinacja. 

Słabą stroną planowanej dalszej pracy jest wysoki poziom trudności części projektowej 

zamierzenia wynikający z wyboru trudnego miejsca interwencji projektowej. Należy jednak 

przyznać, że jeżeli interwencja projektowa zakończy się pozytywnym i wiarygodnym 

rezultatem będzie to mocnym potwierdzeniem powstającej, w wyniku prowadzonych badań, 

teorii. 

Zaprezentowany stan zaawansowania, warsztat badawczy oraz plan dalszej pracy  

i determinacja doktorantki wskazują na to, że praca zostanie ukończona w terminie 

przewidzianym w Indywidualnym Planie Badawczym. 

 

 

Opinia III 

 

„Okno jako sytuacja. Architektoniczne potencjały okna w systemie wnętrz miejskich”. 

Rozprawa stanowi kontynuację i rozwinięcie tematu badawczego, zainicjowanego w pracy 

magisterskiej. 

W trakcie studiów nastąpiła zmiana promotora za zgodą poprzedniego. 

Podjęte przez doktorantkę badania i ich początkowo szeroki zakres pozwalają pozytywnie 

oceniać potencjalną miarodajność ich wyników. Inną kwestią będą interpretacje tak uzyskanych 

wyników. Postawione tezy mają charakter dosyć emocjonalny i w wielu przypadkach 

dyskusyjny. W związku z czym dzieło doktorskie, którym będzie projekt wnętrza miejskiego 

wybranej ulicy w Gdańsku, w którym doktorantka będzie dowodzić, w jaki sposób wiedza  

o działaniu penetracji partycji może wpłynąć na relacje wnętrz miejskich. Autorka ma się  

w nim odnieść do potencjałów architektonicznych okna, które jest w stanie przenieść granicę 

między intymnym a publicznym poza powierzchnię partycji. Dziełu towarzyszyć będzie opis 

w formie jednolitej pracy teoretycznej. Mam wątpliwość jak dalece powstały projekt będzie 



ingerował w zastane powstające latami relacje architektoniczno społeczne. Jak dalece będzie to 

tylko utopijna teoria. 

Fasady frontowe w budynkach historycznych bardzo często były komponowane dla samych 

walorów estetycznych prestiżowych postrzeganych z zewnątrz. Współczesne przykłady nie 

pozwalają na większy optymizm w tej kwestii. Stąd moja opinia, że niestety wrażenia 

wzrokowe i odczucia mieszkańców wnętrz traktowane są przez projektantów i deweloperów 

jako drugorzędne. 

Z wypowiedzi doktorantki wynikało, że również w trakcie studiów doktorskich nast. Nastąpiła 

korekta Indywidualnego Planu Badawczego i dotyczyła skoncentrowania prac na 

zagadnieniach architektury jako sztuki wizualnej. 

Zawirowania ze zmianą promotora i przebudową założeń do pracy doktorskiej mogą być 

przyczyną zmiany przyjętych w IPB terminów zakończenia pracy. 
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