
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doktorant :    mgr Marek Zygmunt 

Wynik oceny śródokresowej : pozytywny 

Komisja oceniła pozytywnie wszystkie wyszczególnione składniki oceny śródokresowej. 

Szczegółowe uzasadnienie wyniku oceny śródokresowej : 

 

Opinia I 

Pan doktorant przedstawił nam dokumenty i sprawozdanie, które wskazują na bardzo 

zaawansowany etap pracy, która jest niewątpliwie zgodna z IPB. Osobiście je omówił  

i skomentował. W późniejszej dyskusji wykazał się dużym profesjonalizmem w zakresie 

technicznych, profesjonalnych uwarunkowań problematyki, co w przypadku jego tematu i IPB 

faktycznie jest bardzo istotne. W trakcie rozmowy zauważyliśmy niespójność nurtu pracy 

związanej z zastosowaniem narzędzi audiowizualnych w wystawiennictwie z aspektem 

własnych aspiracji twórczych, które wydają się bardzo ograniczone - pojęciowo, formalnie  

i konceptualnie - zawężonym dla celów poznawczych i użytkowych warsztatem. Wątki 

"mandali", czy też kwestia konfliktu technologii immanentnej jako elementu struktury dzieła  

z technologią stricte wystawienniczą, mogą bardzo przeszkadzać w konstruktywnej 

kontynuacji zamierzonych - obiektywnych i racjonalnych - poszukiwań. Poruszyliśmy również 

problem swoistej apoteozy instytucji (muzeum), która uzewnętrznia się przy bardziej uważnym 

wglądzie w założenia i tezy prezentowane przez doktoranta. Wydaje się, że jego aspiracje 

artystyczne powinny pójść raczej w kierunku krytycznej analizy intersujących go mediów - 

mediów sztuki i mediów ekspozycyjnych - w kierunku zaproponowania alternatywy ich 

konfliktogennej relacji. 

 

Reasumując - raz jeszcze potwierdzam zgodność sprawozdania z działalności z IPB, ze 

wskazywaniem na konieczność podjęcia próby rozwiązania poruszonych dylematów.                                                        

Stwierdzam też satysfakcjonujące zaawansowanie merytoryczne pracy i dodatnią jej jakość, 

zarówno w płaszczyźnie metodologicznej jak i efektów. Praca prowadzona z obecną 

intensywnością i w zaprezentowanym nam rytmie, przy przyjęciu wspomnianych uwag, 

gwarantuje wysokie prawdopodobieństwo pozytywnego zakończenia w przewidzianym 

terminie. 
 

 

 



Opinia II 

Praca Pana mgr. Marka Zygmunta cechuje się słabą spójnością części teoretycznej – badań  

z częścią praktyczną – planowaną aplikacją wyników badań. Doktorant w części teoretycznej 

koncentruje się na dowiedzeniu dość oczywistej tezy. Sam przebieg prowadzonych badań jest 

w pewnej mierze nieuporządkowany i niesystematyczny. Wyniki dociekań części teoretycznej, 

zgodnie z przedstawionym planem nie będą wprost zaaplikowane w planowanej pracy twórczej. 

Doktorant zaplanował realizację dzieła o wielu warstwach interpretacyjnych. Utrudnia to 

zrozumienie spójności pomiędzy prowadzonymi dociekaniami a planowanej realizacji dzieła.  

Interesująca obserwacja dotycząca wykorzystania środków technicznych w wystawiennictwie 

zaowocowała podjęciem próby ich klasyfikacji i obrony tezy związanej z możliwościami lub 

niemożliwościami wykorzystania sklasyfikowanych środków. Nie do końca zrozumiały jest 

wybór klucza klasyfikacyjnego. Planowane dzieło mające wykorzystać wyniki pracy 

badawczej nie jest bezpośrednią aplikacją tych wyników. Zostało przedstawione jako 

wielowarstwowa interpretacyjnie koncepcja twórcza. Można zaryzykować tezę, że koncepcja 

ta mogłaby powstać bez przeprowadzanych przez doktoranta badań. Taka konstrukcja pracy 

doktorskiej powoduje, że praca jest niespójna wewnętrznie.  

Mocną stroną prowadzonej pracy jest duże doświadczenie praktyczne doktoranta  

w wykorzystaniu środków technicznych w obszarze wystawiennictwa, co stanowi przedmiot 

badań w realizowanej pracy doktorskiej. 

Słabą stroną planowanej dalszej pracy jest mało precyzyjnie zdefiniowana część twórcza pracy 

oraz słaba jej spójność z pracą teoretyczną. Słabą stroną prowadzonej pracy doktorskiej jest 

również szeroki zakres prowadzonych przez doktoranta dociekań. Zakres jest na tyle szeroki, 

że doktorant nie potrafi w sposób syntetyczny wyjaśnić przedmiotu i metody swoich badań. 

Zaprezentowany stan zaawansowania, warsztat badawczy oraz plan dalszej pracy wskazują na 

to, że po spełnieniu określonych warunków, praca zostanie ukończona w terminie 

przewidzianym w Indywidualnym Planie Badawczym. Warunkami koniecznymi do spełnienia 

są: uporządkowanie i ograniczenie zakresu prowadzonych dociekań, powiązanie ich w mocny 

sposób z planowaną pracą twórczą oraz zbudowanie wyrazistej koncepcji planowanej pracy 

twórczej. 

Opinia III 

Doktorant wytypował kilka projektów badawczych, które wykorzystuje jako przykłady w pracy 

doktorskiej w ten sposób powstała idea projektu, stosowana do deklarowanych celów pracy 

doktorskiej. Portfolio dobrze ilustruje podjęty w temacie zakres problematyki. 

Nie do końca przekonująca wydaje się koncepcja pracy artystycznej (dzieła) oparta na motywie 

mandalo dosyć odległej kulturowo. 

Całość wydaje się spójna z założeniami opisanymi w IPB i może stanowić dopełnienie pracy 

badawczej i wysuniętych tez. Powiązanie projektu pracy artystycznej (dzieła) wydaje się 

wyborem nieco dyskusyjnym, zwłaszcza, że ma ona stanowić przykład zastosowania  



w wystawiennictwie technologii proponowanej przez doktoranta. Moje wątpliwości wzbudza 

ograniczenie założeń do odniesienia się w pracy tylko do oddziaływania na 2 zmysły (audi, 

wideo), podczas gdy dość dobrze znane są fakty podejmowania oddziaływania różnych form 

prezentacji oraz wydarzeń artystycznych na pozostałe 3 zmysły.  

Poza dobrym uzasadnieniem przez doktoranta celu i zastosowaniach podjętej pracy, jestem 

zwolennikiem tezy, że największy sens ekspozycjom muzealnym dają same artefakty a cała 

nowoczesna technologia prezentacyjna może pozwalać na dopowiadanie  ich kontekstów. 

Prowadzona praca badawcza związana z rozprawą i dziełem, jest prowadzona przez doktoranta 

równolegle z realizowanymi projektami artystyczno-badawczymi objętymi tokiem studiów, 

których podsumowanie i prezentację zaplanowano do 09.2023. 

Zaawansowanie i realizacja IPB rokuje doprowadzenie do ukończenia pracy doktorskiej (wraz 

z dziełem)zgodnie z przyjętymi założeniami i w wyznaczonym terminie. 
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