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Speqfika pracy

t. Zagadnienia pozy[yrłmego wykorzystania mediów społecznościowych w komunikowaniu kerygmatu przy pomocy narzędzi wideo, zatem także w duszpasterstwie i misji ewangelizacyjnej Kościołastanowią przedmiot teoreĘcznych analiz i praktycznych doświadczeń, które

prezentuje recenzowana rozprawa doktorska Księdza mgra lic. Macieja Makuły SDB za§rtułowana Kerygmat

u

komunikacji uideo

u

mediąch społecntościotuych.Praca ta opiera się

na cennej metodologicznie wskazówce, która jest swoisĘ,łn niepisan5rm zńożeniem,iżwszel-

ka analiza negatywnych konselanrencji oddziaływania nowych technologii na człowieka musi

z perspekĘwy ogronrnego potencjału dobra i wartości, jakie
niosą ze sobą współczesne technologie i nowe media. Ta perspekĘwa stanowi tło i

być rozpatrywana

szerszy punkt odniesienia dla jakiegokolwiek wartościowania współczesnej kultury social
media. Dlatego warto prąłvołaó tutaj słowa św.Jana Pawła II wypońedzianych w kontekście
w5zwań cywilizacji informacyjnej. ,,Nie lękajcie się rór.vnież własnej słabościi własnych ograniczeń! (...). Nie lękajcie się nowych technologii". One są (...) do naszej dyspozycji, aby od-

krywać, urywać, zapoznawaó z prawdą,talźe z prawdą o naszej godności i o nasĘrm przeznaWy dzi ał Nauk Społe czny ch
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czeniu, (...) zachowując stale zywą w §rn świecie,który mija, wieczną perspektyr,rrę Nieba"
(Jan Paweł II,Iist apostolski,,Szybkironuój', Wa§kan 2oo5, nr r4). Słowa te stanowią niejako punkt odniesidnia analiz zawartych w pracy do}torskiej, pokazujących media społecznościowe jako przestrzeń komunikacji kerygmatu wiary chrześcijańskiej przy pomocy narzędzi

i

form wideo. Kościółnie §lko stara się o ,,ludzkie" oblicze Internetu, o właściwykształt nowych
mediów, o ich fundament e§czny oparry m.in. na zasadzie poszanowania godnościludzkiej,
zasadzie odpowiedzialności osobistej i społecznej , zasadzie dobra wspólnego, a]e sam

aĘwnie

tworzy, utrąrrnuje media jako narzędzia ewangelizacji pośród tego ogromnego areopagu współczesnych mediów. KoŚciół troszcry się nie §lko o dzieło głoszenia Dobrej Nowiny przez media, ale stara się także wchodzićz duchem Ewangelii w tę nową kulturę medialną. To zadanie

jest realizowanie praktycznie w Kościele na różne sposoby, również poprzez Internet. Autor
pokazał ten w}rmiar wykorzystania Internetu nie §le w wymiarze informaryjny,rn kościoła
katolickiego, ale zasadniczo w komunikowaniu kerygmatu wiary. Ks. mgr lic. Maciej Makuła
SDB, autor recenzowanej rozprawy do}torskiej , zajął się jednym zważnych aspektów tej pro-

blema§ki, mianowicie badania komunikacji wideo kerygmatu w mediach społecznościowych.
TrakĘe on swoją dysertację jako próbę oceny sposobów głoszenia kerygmatu poprzez formy
wideo w mediach społecznościowych, szczególnie w serwisie YouTube, tworzonych z pomocą

nowoczesnych natzędzi internetowych (s. ro). Takie rozumienie celu

i specyfiki pracy

stanowi nowatorskie spojrzenie badawcze w polskiej literaturze przedmiotu na
utrwalony już w badaniach naukowych roli mediów w misji ewangelizacyjnej
Kościoła.

jak na analizy z zakresu tdolo_
gii pastoralnej, monografię na temat kerygmatu w komunikacji wideo w mediach społecznościowych.Swoje badania i analizy Autor opiera na własnych materiałach
z. Ksiądz Maciej Makuła prezentuje oryginalną,

Źródłowo-dokumentacyjnych, które próbuje ująć w syntetycznych ramach nauczania Kościoła
powszechnego na temat komunikacji kerygmatu wiary w dziele nowej ewangelizacji. Ten wa-

lor analityczno-synte§czny oraz walor dokumentacyjny pracy jest war§ docenienia i pochwały, ponieważ dostarcza nie §lko rzetelnej wiedzy o potencjale social media, ale pokazuje na'przykładzie filmów publikowanych na YouTtrbie prrykładowe strategie
osób zaangaŻowanych w nową ewangelizację w wykorzystaniu Internetu dla celów gloszenia kerygmatu wiary oraz ksztahowania chrześciiańskich postaw
świadectwai dialogu wiary na cyfrowym konĘrnencie.
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3. Praca ta wpisuje się twórczo i oryginalnie w badanie teore§cznych podstaw i prak§cznych aspe}tów ewangelizacji w procesach komunikacji z użl,tkovrłrikiem z podwójnej perspektywy. Po pierwśze,jest to perspek§rva teore§czna nauczania Kościołao kerygmacie wiajest
ry i potrzebie wykorzystania nowych mediów w dziele ewangelizacji. Drugą perspekĘwą
perspektywa empiryczno-poznawcza, dzięki której Autor najpierw prezentuje badawczo narzędziawideo, ich potencjał i skuteczność w komunikowaniu treścireligijnych.

Dzięki tym

perspekĘwom Autor łączy aspekĘ teoreĘrczne analiz teologicznych z badaniami empirycznymi nowych mediów. Taka konstrukcja badawcza jest specyficzna
dla pracy interdyscytrllinarnej łączącej nauki teologiczne, socjologię oraz nauki o
komunikacji społeczrrej i mediach.
4. Praca ta wpisufe się twórczo w badanie spec5fiki komunikacji wideo,
przede wsrystkim na platformie YI, z potrójnej perspektywy. Po pierwsze, jest to
teoretyczna perspektywa synteĘczno-teologiczna medialrrego kontekstu gloszenia kerygmatu i nowej ewangelizacji w świetlenauczania Kościołapowszechnego. Drugą
perspektywą jest perspekĘr,va anali§czno-medioztlawcza prezentu$ąca funkcjo-

nalnośó nowych mediów

w komunikowaniu treści religijnych z perspektywy ich potencja-

łu ewangelizacyjnego. Trzecia perspektywa, formacyjno-praktyczlta, tlkazuje zarówno

potrzebę edukacji odbiorców do właściwegokorzystania z medialnych treści
ewangelizacyjnych, jak i koniecznośćzdobywania kompetencji ludzi Kościoła,
szczególnie kapłanów, do wykorzystania nowych narzędzi internetowych w dziele głoszenia

Autor łączy aspekt analiz teore§rczno-teologicznych z aspektem teologii praktycznej w szerokim kontekście
wiedzy i analiz medioznawcrych. Taka konstrukcja badawcza wpisuje się dobrze w teokerygmatu ewangelizacji. Dzięki tym perspektywom

logię praktyczną z perspektywy *i"d"y medioznawczej.

nalezy integralnie
do dziedziny teologii nowych mediów oraz do nauk o komunikacji społecznej i
mediach z perspekĘwy subdyscytrlliny komunikowania religijnego i,teologii mediów, Potwierdzają to rórłrnież zastosowane metody z zakresu badairia źrldełteologicznych
5. Recenzowana praca doktorska kŚ. mgra lic. Macieja Makuły SDB

otaz z metodologii badań eHezjologicznych (np. wprost do§czące narzędzi nowej ewangeli-

zacji),jak róvr.rrież sięganie do literatury i źródełwiedz! z obszaru komunikacji społecznej i
mediów. To połączenie zagadnień badawczych pozwala Doktorantowi na prowadzenie szczegółowych analiz teologicznych i medioznawczych.

łś

Wydział Nauk Społecznyclr
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacj i Społecznej
PL 31-044 Kraków, ul. Grodzka 40, II piętro
tel. +48 422 l0 83,1ż 4ż6 41 70
tel. konr, +48 600 3Ą9 572, rnichal,drozdz@upjp2.edu.pl
idm iks@upjp2.edu.p1, www.upjp2.edu.pl

W
6.

Uniwersytet Papieski
Jana Pawła II
w krakowie
ks. prof. dr hab. Michał Drożdż

AktualnośćproblemaĘki badawczej nie budzi wąĘliwości.Potwierdzają to

także następujące słowa Doktoranta: ,,W ostatnich latach dużego znaczenia w komunikacji
Kościołanabrał Intćrnet, a szczególnie media społecznościowe,które stĄ się niejako współczesną amboną cyfrową. Wraz z rorwojem technologii cotaz ńęcej działań będzie podejmo-

wanych w Internecie, również

Ęch zńązanych z przekazywaniem prawd *iary

Kościoła,

ewangelizacją i głoszeniem kerygmatu" (s. rz). Autor pracy ukazuje z perspektywy funkcjo-

nalności nonych mediów ich walor

i

potencjał ewangelizacy]ny. Obok dokumentacyjnoźródłowych walorów pracy, można ją potraktowaó jako cenny wHad we współczesną dyskusję
nad jakością wykorzystywania Internetu w celach ewangelizacyjnych przez głoszenie keryg-

funkcjonalności filmów formacyjno-ewangelizacyjnych na YouTlrbe, jak i wkład w badanie potencjału ludzi Kościołado prowadzenia duszpasterstwa kerygmaĘczlrego dla celów duchowego
rozwoju człowieka i społeczności.
matu wiary. Jest to wkład, zarówno w badanie

jest także badanie wielorakich kompetencji ludzi
tworzących filmy ewangelizacyjne po Ętem zawartościw nich kerygmatu jako
potencjalrrego narzędzia ewangelizacji. Z tego powodu rozprawa bardzo zyskuje na
7. Ważnym celem rozprawy

wańości, gdyż posiada poczwórną warstwę badawczą. Pierwsza warstwa widoczna jest w toku
analiz nauczania Kościołana temat kerygmatu i ewangelizacji w mediach internetowych. W
warstwie drugiej Autor bada zawartośó kilku Vsięcy filmów autorstwa ośmiukaplanów prezenĘących treścina wybranych kanałach YouTube. Warstwa trzecia obejmuje badanie sondażowe twórców i odbiorców treści pod kątem ich kompetencji ewangelizaryjnych. Czwartą

warstwą badawczą jest s5mteza prognos§czno-postulaĘvrna, wskazująca na bazie wiedzy

teore§cznej wyprowadzonej z nauczania Kościołaoraz wiedzy praktycznej, będącej rezultatem własnych badań sondażowych, na perspektywę przyszłościorłychzadafi Kościoław dojrza\srym i skuteczniejszym ewangelizowaniu w nowych mediach poprzez głoszenie kerygmatu.

Makuływpisr4ie się w obszar badawcry teologii praktycznej
now5rch mediów z perspektyw5r edukacyjnej, socjologrcznej'a także medioznaw_
czej, ukazując z jednej strony empiryczną analizę funkcjonalności social media oraz wskazurjąc na jakośći potencjał ewangelizacyjnych treściwideo dla komunikowania
kerygmatu KoŚcioła katolickiego, Z drugiej strony Autor dostarcza, dzięki zastosowanej
8. Praca ks. Macieja

metodzie badań sondażowych, wiarygodnej wiedzy o funkcjonowaniu filmów

f

ńd"o

na You-
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Tube, ukazując Ęm samym kontekst i specyfikę ewangelizacji kerygmaĘcznej. Mozna w §rm
dostrzec walor edukacyjny pracy, która poprzez analizęw/w lłl.mienionych treścimoże słuzyć

jako źródłowiedzy ira ten temat natzędzi i metod kształtowania strategii ewangelizacyjnych
Kościołaprzy pomocy nowych mediów.

9. Praca Doktoranta mieścisię w obszatze teologicznej edukacji mediabrej.
Analiza treścifilmów na YT przez pryzmat ich kerygma§cznej zawartości posiada bowiem nie §lko walor deskryptywny treścii jakościprzekazów ewangelizacyjnych, ale posia-

da także walor edukaryjny w zakresie edukacji kościelnych twórców treści
ewangelizacyjnych w Internecieo jak i uĄrtkowników nowych mediów w wykorrystywaniu §ch treścidla własnego duchowego rozwoju. Za podjęcie się opraco-

wania takiej tematyki należy się pochwała zarówno Pani Promotor profesor Monice Przybysz,

inspirującej i kształtującej strukturę i treśó pracy, ale także Autorowi, zawłożony wysiłek badawczy i solidną realizację zamierzonych badawczych celów.

ro. Warto podkreślićnowatorstwo pracy w poczwórnym wymiarze. Najpierw chodzi o nowatorstwo tema§ki badawczej. Na gruncie polskiej teologii praktycznej opracowanie Księdza Macieja Makuły jest próbą ukazania funkcjonabrości filmów wideo pod kątern ich kerygmaĘcznej zawartości. Drugim rodzajem nowości,widocznym w pracy, jest badanie potrzeby i jakościkompetencji twórców i odbiorców
treściwideo na podstawie własnych badań. Autor próbuje tutaj także pokazaó potencjał formacyjny treściewangelizacyjnych obecnych na platformie YT.

Trzecim wymiarem nowa-

torstwa jest synteza prognos§czno-postulaĘwna zawarta w szós§nn rozdziale, ukazująca
perspekĘwę zadań na przyszłośó, by skuteczniej wykorzystaó potencjał nowych mediów w

jest próba badania roli
świadectwa i dialogu z odbiorcami jako nieodzownego i integralnego elementu
komunikacji kerygmatycznej. Ten poczr,vórny wymiar nowatorstwa podkreśla
jej badawcry i poznawczy walor, za co należy docenić trud i zaangażowanie badawcze
dziele ewangelizacji. Czrvartym elementem nowatorstwa

Autora i wizje twórcze Pani Profesor, Promotora pracy.
rr,.

WarĘm docenienia są talcże konteks§ i motywy prowadzonych badań.

Śńadczą one o kompetencji i wiedzy Autora w zakresie problema§ki pracy. Autor bowiem
nie §lko pokazuje kontekst teore§czny teologiczno-medioznawczy, ale uwzględnia w swoich
badaniach kontekst pragma§czno*duszpasterski omawianej problemaĘki for;nułując pięó

(

r
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hipotez badawczych,rlwacając uwagę na ważne problemy pojawiające się w medialnej ewan-

gelizacji, m.in. ,,1. Niektórzy przedstawiciele Kościołakatolickiego insĘrtucjonalnego w treściachwideo w social media prezentują kerygmat wybiórczo. z. Częśćosób duchownych i
konsekrowanych niemal nie głosi treścikerygmaĘcznych w social media. 3. W prezentowa-

niu kerygmatu w komunikacji wideo w social media zdarzają się zachowania ,,narcystyczne"
autorów, które utrudniają zrozumienie i przyjęcie kerygmatu. 4. Kościółrąrmskokatolicki
powinien w większej mierze wykorzystywaó nowoczesne narzędzia w głoszeniu kerygmatu
(np. storytelling, wideo marketing, content marketing, influencer marketing,live streaming).
5. Komunikacja wideo w mediach społecznościotłychto nowy sposób ewangelizacji na misyj-

nym kon§rnencie cyfro,nr).m" (s. r3). Uwzględnienie

Ęch problemów, jakże aktual-

nych i potrzebnych, w badaniu treściewangelizacyjnych jest war§m docenienia
aspektempracy.
z. ocena treściowa
r. Oceniając wartośó merytoryczną pracy, nalezy podkreślić, że głównym celem badawWffi,jaki sobie Autor Wzrlacza,jest ocena sposobów głoszenia kerygmatu poptzez formy
wideo w mediach społecznościowych, szczególnie w serwisie YouTube, tworzonych z pomocą

W realizacji tego celu Autor podejmuje
się pięciu działań: najpierw pokazuje analiĘcznie nauczanie Kościołao potrzebie głoszenia kerygmatu wiary i podejmowania misji ewangelizacyjnej w social
media (pierwszy i drugi rczdziń} Następnie, również metodami teoretycznymi, ukazuje
specyfikę komunikacji wideo w mediach społecznościowychna prrykładzie
YouTtrbe, zvltacając szczególnie badawczą uwagę na możliwośó wykorzystania narzędzi
marketingorłrych w ewangelizacji (tozdziń trzeci). Trzecim działaniem wspierającym jest
określenie metodologii prowadzonych badań empirycznych (rozdziń cnvarĘ). W
czwaĄrm etapie prowadzonych analiz Autor prezenĘie wyniki swoich badań empirycznych wybranych filmów ewangelizacyjnych ośmiuksięży przy pomocy metody
nowoczesnych narzędzi internetouych (s. rr).

analizy zawartościmediów i analizy treści,następnie prezentuje rvyniki dwóch badań sondażowych w grupie odbioreów mediów oraz grupie twórców ewangelicznych treści, weryfikując
w ten sposób przyjęte hipotezy badawcze (rozdziń piąV). W ostatnim, pią§rm kroku badawcz}Jm,

Autor wyciąga postula§wne i prak§czne wnioski na podstawie uryska-

"F
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nych wyników własnych badań (rozdziń szós§). Tak postawiony problem badawczy
implikuje zarówno zastosowane metody badawcze, jak i zakres treściowy prowadzonych anaIiz. Tok rozumowania Autora ma charakter empirycznego cyklu poznawczego. Autor zaczyna

od teoretycznego kontekstu wiedzy, który mu posłużyw metodologicznie poprawnym i treściowoinspirując5rrn badaniu empirycznyrn przestrzeni komunikacji wideo na YT, by na bazie
uzyskanej w ten sposób wiedzy empirycznej wskazaó postulaĘ,,łmie zakres zadańw przezw-

ciężeniu zdiagnozowanych trudności i przeszkód ewangelizaryjnych. W ten sposób Autor do-

się na empirycznym schemacie pozr;lrawcąrm: teoria - doświadczenie - praktyka.
z. Trzeba powiedzieć, że rozprawa jest zrealizowana - tak pod względem
metod, jak i treści- w sĘlu teore§rczno-empiryczno-praktycznJnn. Ś*iadc"ą o tym
nie §lko przedstawiana treśó, sposób argumentacji i wnioski wyciągane przez Autora, ale
starcza nam ważnej i per.vnej wiedzy, opierafąc

także zastosowane metody badawcze. Praca jest wystarczająca pod względem treściowpn.
Praca obejmuje 4rt stron analizwraz z dokumentacją bibliograftczną pracy. Rozprawa składa

się z sześciu rozdziałów. W strukturze pracy widaó stopniowalne realizowanie tematu. W
strukturze pracy widać także starannośó i troskę o integralnośćanaliz badawczych i poprawnośó metodologiczną, co gwaranĘe dobry porządek treściorłrylpracy: począwszy od analiz
kerygmatu i ewangelizacji (rozdziały r-z), poprzez analizę specyfiki i funkcjonalności komunikacji wideo na YT (rozdział 3), aż do opisu metodologii badań własnych i analizy uzyskanych wyników (tozdziń 4-5), by w końcovłym rozdziale dokonaó prezentacji wpików badań
metodą crossowania uzyskanych danych dla celów praktycznych ewangelizacji (rozdział 6).
Taka struktura pracy pozrłala Autorowi w pełni ztealizowaó postawiony cel dysertacji do}tor-

skiej. Odwołując się do tematu pracy, możemy w nim znateźć i odczytaó povl3izszą strulłturę:

teoria (rozdziaĘ a-4) - doświadczenie (rozdzlńs) - prak§ka (rozdział6).
3. Ocena metodolo gjczna

Metodologia pracy jest poprawna i jest ukierunkowana na zbadanie jakościkomunikacji kerygmatu wiary w filmach udostępnianych na YT. NajpierwAur.

tor dostarcza bogatej wiedzy przedmiotowej i kontekstowej przygotowując w ten sposób fundament do konstruowania własnych narzędzi badawczych i wery.fikacji założonychhipotez

^ł,
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badawczych na podstawie uzyskanej wiedzy empirycznej. W prowadzonych analizach badawczychAutor posługuje się wieloma metodami, które opisuje w rozdziale czwartym i pią§łn:

metoda ana\izy i s5ńtezy, metoda analizy zawartości, metoda sub ratione Dei, metoda porównawcza, metoda pastoralna, metoda kwestionańusza ankietowego, metoda wywiadu pogłębionego, metoda case study oraz metoda analizy SWOT (s. rs). Na podstawie §ch metod Autor zwery{ikował swoje pięó hipotez poz;Wv{nie. Autor posługuje się takze metodą analizy

treścidokumentów źródłowych nauczania Kościołakatolickiego, a także literatury przedmiotu, z których obficie korzysta w analizach teore§cznych.

z. Rozprawa doktorska wymagała od Autora sporego wHadu pracy badawi Pani Profesor Promotor zasługuje na uznanie z
perspekt}^^/y teologicznej, poznawczej, komunikologicznej, medioznawczej i pastoralnej itd.
Praca odwołuje się do bogatej literatury przedmiotowo-źród}owej, lłtórą Autor solidnie do-

czej.Itrzeba powiedzieó,

że wysiłek Autora

kumenĘe w toku analiz. Zdecydowana większośó spośród prawie z5o pozycji bibliograficznych jest literaturą ang\ojęzyczną. Zasoby bibliograficzne uporządkowane według własnego

Hucza kategoryzaryjnego świadczą o dobrej orientacji Autora w literaturze Źródłowoprzedmiotowej. Wartą podkreślenia jest talcże umiejętnośćAutora dokonywania
syntery crossowania danych w oparciu o bogaĘ mateńał empiryczny poryskany
własnymi metodami. Autor wykorrystu$e sprawnie i twórczo metodę badań analizy zawaraości przekazu filmowego oraz analizy treścitych materiałów empirycznych, a także rnetodę badań sondażowych w dwóch grupach badawcrych.
Dzięki Ęrm metodom pozyskuje wartościową wiedzę jakościową.Autor posłużyłsię w sposób
metodologicznie poprawlry także metodą analizy zawartości kościelnych dokumentów. ŹrÓ*

dłorłych i literatury przedmiotowej oraz metodą syntezującą uzyskaną wiedzę do sformułowania wniosków pastoralnych w zakresie komunikacji kerygmatu przy pomocy narzędzi wi-

Wyniki swoich analiz ilościowych i jakościowych ilustruje tabelami, wykresami i rysunkami, które mu służądo łatwiejszej poglądowej prezentacji końcolvychwniosków.
deo.

ł. Język rozprawy

jest poprawny. Widać w niej troskę o jasnośó i prostotę

formułowania myśli.Poprarłmy jest tok rozumowania Autora. Analiza obszernego materiału analitycznego czy dokumentacyjnego ma charakter autorski. Przypisy są robione poprawnie, w jednym zapisie formatowym. Pełnią one nie §Iko funkcję dokumentacyjną, ale

-łt
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takze funkcję informacyjną i uzupełniającą. Ważnym docenienia i pochwałyjest takze rłrysiłek
kwerendalny w zakresie bibliografic znym, co obrazuje zńączonabibliografia.

4. Autor włbżyłsporo wysiłku badawczego w opracowanie podjętej problema§ki. W dużej częścipraca jest oparta na boga§rm materiale empiryczno-Źródłorłym, pozyskanym samodzielnieprzezAutora i to jest jej ogromny walor. Solidnośó analiz i metodolo-

gwaranĘą walor badawczo-twórczy recenzowanej pracy. Praca jest także staranna
pod względem formalnym, techniczny,rn i merytorycznyrm, chociaż Autor nie ustrzegł się literówek i błędów technicznych. Prowadzone analizy świadcząo zaangażowaniu się Autora w
realizację podjętej problema§ki, a także pokazują jego sprawnośó i umiejętności badawcze
gia badań

oraz

wiedzę teologiczną i medioznawczą.
5.

Ważnym i cennym walorem pracy jest wiedza fachowa jej Autora, który

swobodnie ujarłnia i wykorzystuje w pracy swoje kompetencje i umiejętnościdziennikarskie
filmowe. Praca, w

i

różnychjej wątkach, odzwierciedla te interdyscylrlinarne kom-

petencje Autora i jego doświadczenie w badanych obszarach.
4. Uwagr do pracy
Lektura recenzowanej pracy pozwala dostrzec

rakterze merlrtoryc

zrilrrn.)

i sformułować kilka uwag o

cha-

metodologicznym i formalno-technicznym.

t. Ze wzglę_du na przedmiotową bliskośćtematyki, można dostrzec niewielkie braki roz-

łącznościtema§cznej w strukturze planu, np. wątki ewangelizaryjne w pierws4rm i drugim
rozdziale.
e. Warto byłoby poszerzyó solidny skądinąd wstęp o szerszy opis zawartościrozdziałów,

dokumentów źródłowych, opisie zastosowanych metod, opisie oczekiwanego waloru prak§cznego podjęWch badań itp.

Wańo byłoby w takiej specjalistycznej pracy dogłębniej zdefiniować kategorię natzędzi
wideo, ułatwiającą czytelnikom lepszą orientację w rozumieniu podjętej probleńatyki.
3.

4. W spisie treścirozdziału czwartego i piątego byłoby dobrze uszczegółowić wnioski ba-

dawcze i wskazaó ich merytorycznązawartość. Taki opis struktury planu w czwar§rm i pią§łn
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rozdziale mósłby pasowaó do każdego tematu. Spis treścipowinien mieć walor informacyjny
o charakterze formalno-merytoryc
5.

zrlym.

Autor stawia hipotezę, że ,,Kościółrą,łnskokatolicki powinien w większej mierze wyko-

rzysĘwać nowoczesne narzędzia w głoszeniu kerygmatu (np. storytelling, wideo marketing,
content marketing, influencer marketing, live streaming)" (s. r3).W swoich analizach tę te-

ma§kę traktuje jednak marginalnie. W pe}ni rozumiem także Doktoranta, który ma chyba
świadomośó,że stosowanie narzędzi marketingu w komunikacji kerygmatu jest niezmiernie

trudną sprawą.
6. Nawiązując do ukazanych przez Autora hipotez badawczych pracy, można mieó od
strony merytorycznej pytanie, dlaczego Autor stańa taką hipotezębadawczą, której wynik z
góry można było przewidzieć, żebędzie słuszna: ,,Komunikacja wideo w mediach społecznościowych to nowy sposób ewangelizacji na misyjnym konĘ,nencie cyfrowym" (s. r3).Tema§ka pracy do$cry bowiem nowego sposobu ewangelizacji na misyjnym kon§nencie cyfrow5mr

przeznarzędziawideo. Wydaje się, że ta hipoteza badawcza, jedna z pięciu, nie posiada waloru poznawczego.
7. Ze shomności Autor nie umieszcza w bibliografii źródłowej własnych badań, które

stanowią przecież istotną częśó wiedzy źródłowej. Cennym uzupełnieniem byłoby talrże dołączenie w aneksie formularzy ankiet dwóch badań sondażowych.
8. Nie bezznaczenia jest rórłmież walor praktyczny podjętej problemaĘki. Dostarcza ona

bowiem solidnej fachowej wiedzy dla aktualnych
rłych, którzy mogą nie tylko odczytać oczekiwania

i

przyszłych ewangelizatorów interneto-

i

oceny odbiorców, ale także formówaó

siebie, by uniknąó negaĘwnych tendencji celebryryzmu, narcyzmu

i populizmu, które

bez

osobistego świadectwa mogą się stawaó antyewangelizacją. Byłoby dobrze jednak poszerzyć

analizy prowadzone metodą SWOT w zakresie prak§cznych konsekwencji zdobytej w badaniach *i"dry o opis ich praktycznego zastosowania.

"\ł.
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5. Pytania do
r.

dyskusji

Jakie znaczeiie mają zawarte w pracy analizy dla twórców treści ewangelizaryjnych na

YT?
z. Co stanowiło największą trudnośó badawczą pracy? Jakie źridłabyłytrudno dostępne
i dlaczego?

3.Czł da się jednoznacznie scharakteryzować opĘ,malne oczekiwania odbiorców co do
zawartościkerygma§cznej treściwideo, na podstawie których można prognozo\^rać przyszły

rorwlj ewangelizacji medialnej

?

ą. Czy w analizie treści wideo i badaniach sondażowych pojawia się kontekst etyczny
twórców i odbiorców §ch treści, i jakie ma on znaczenie dla efektywności ewangelizacyjnej?

5. Jak op§rmalny profil ewangelizatorów internetorłrylch projektują wyniki przeprowadzonych badań?
6. Jak

Autor pracy widzi możliwośćwykorzystania narzędzi marketingorvych w komuni-

kowaniu wideo kerygmatu, by nie naruszyć sacrum komunikowanych treści?
7. Co nalezy robió, w ocenie Autora, by uniknąó w misji ewangelizacyjnej negaĘwnych

tendencji celebrytyzmu, narc}zmu

i

populizmu, które bez osobistego świadectwa mogą się

stawaó anĘewang elizacją?

6. Ocena końcowa
Recenzowana monografia doktorska jest twórcza i oryginalna zarówno pod rłzględem jej

struktury badawczej, przedstawiania treści,sposobu prowadzenia analiz źródłorłych,ale i
solidnej *i"dry Autora na podjęĘ temat. Praca spełnia wymagania stawiane rozprawom doktorskim. Dlatego

-

mając na uwadze

-

całośótreści,zastosowaną metodologię badawczą

i

synte§czne wykorzystanie materiałów źródłowych oceniam recenzowaną pracę jako bardzo
dobrą i,wnoszę do PT. Rady Dysrypliny nauk teologicznych Uniwersytetu Kardy-

nała Stefana Wysryńskiego w'Warszawie, zgodnie z prawem akademickim, z potrójnymumioskiem:

.

przyjęcie dysertacji ks. mgra Iic. Macieja Makuły SDB jako rozpravly doktorskiej;

,}r
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.

dopuszczenie ks. mgra lic. Macieja Makuły SDB do dalszych etapów przewodu doktorskiego;

.

vrydanie rozpra\^ry doktorskiej drukiem

-

po uwzględnieniu koniecznych koreh

wydarrrmiczych.

zv\rwazami szacunku
ks. prof. dr hab. Michał Drożdż
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