
Przedstawiono mi do recenzji pracę doktorską Pani Aleksandry Zajdel pt. „Strona 

Internetowa – dostępne narzędzie budowania komunikacji wizualnej i przekazywania 

informacji”, stworzoną pod opieką Pani Doktor Habilitowanej Barbary Widłak, 
w Katedrze Komunikacji Wizualnej na Wydziale Form Przemysłowych Akademii Sztuk 

Pięknych w Krakowie.

W zestawie przekazanych mi dokumentów znalazły się: 

– curriculum vitae Twórczyni;

– portfolio projektowe i dydaktyczne, zawierające wybrane przykłady prac własnych 

i prac studenckich, powstałych pod opieką Pani mgr Aleksandry Zajdel; 

– rozprawę doktorską pt. „Strona internetowa – dostępne narzędzie budowania 

komunikacji wizualnej i przekazywania informacji”;

– towarzyszące dokumenty osobowe;

oraz 

– kopia opinii promotorskiej.

Przedstawione mi materiały zostały przygotowane z wielką starannością 

i profesjonalizmem projektowym. Zarówno ich treść jak i forma dowodzą wysokiej 

jakości wiedzy i umiejętności oraz kompetencji Kandydatki. Recenzowanie tak 

starannie poprowadzonego i przygotowanego do oceny projektu doktorskiego to 

czysta przyjemność. Dziękuję Kandydatce i Promotorce pracy za to doświadczenie.

Niech nas nie zwiedzie tytuł dysertacji – w pracy nie chodzi o zwykły projekt zwykłej 

strony internetowej. Tych przecież, lepiej i gorzej wykonanych, widzimy wiele i nikt 

nie przyznaje doktoratów (mam nadzieję) za umiejętne wykonanie projektu strony 

www.

Swoje badanie rozpoczyna Pani Zajdel od przeanalizowania historii powstania 

i rozwoju internetowych połaczeń komunikacyjnych, a w ślad za nimi publikacji. 

Gromadzi, przedstawia i analizuje fakty. Zbiera je w cenne i użyteczne kompendium. 

Przekazuje czytelnikowi szereg interesujących danych. Tworząc diagramy i ilustracje, 

opracowuje bogatą, użyteczną dla pedagogów i studentów informację, której 

towarzyszy bogata bibliografia oraz przypisy rekomendujące także filmy i linki do 

publikacji internetowych. Pani Zajdel porządkuje wiedzę z ogromną elegancją 

i uwagą. Wyjaśnia znaczenie powszechnie stosowanych pojęć. Pisząc i projektując 
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przydatny podręcznik akademicki – dotychczas nieobecny pośród polskojęzycznych 

wydawnictw – tworzy także kanon leksykalny. To bezsprzeczny i bardzo ważny 

wkład w nowoczesną dydaktykę artystyczno-projektową. Jestem przekonana, że 

ma szansę stać się wspólną lekturą dla wykładowców i studentów, pracujących 

w obszarach projektowania informacji, projektowania interface i projektowania 

doświadczeń użytkownika. 

Struktura książki osadza się na strukturze przebiegu procesu projektowego. 

Po etapie wtórnych badań źródłowych następują: krytyczny przegląd i ocena 

stanu zastanego. Sformułowane zostają wytyczne, weryfikacji poddane zostają 

pytanie projektowe i założenia dotyczące pracy. Doktorantka stosuje w tej fazie 

metodykę analizy projektowej. I znów – ta część publikacji, łącząc ogólne zasady 

z konkretną potrzebą przedstawionego case study, jest doskonałym materiałem 

edukacyjnym – wprowadzeniem do procesu projektowego. 

Dokumentując własny projekt, przedstawiając jego etapy, nazywając i wyjaśniając 

znaczenie przyjętej nomenklatury, Pani Zajdel tworzy kolejną część swojego 

podręcznika.

Podejmując czynności i przechodząc do każdego z etapów zadania Pani Zajdel 

wyjaśnia ich celowość, opisuje sposób realizacji i ocenia efekty swoich, lub 

wspólnych ze współpracownikami działań. Zapisany zostaje wzorcowy (i wzorowy) 

przebieg procesu projektowego. Od szczegółów case study przechodzimy do 

uogólnień i uniwersalnych zasad, które na bazie już istniejacego doświadczenia, 

w ślad za podręcznikiem, może stosować czytelnik. 

Ostatnia faza procesu to prototypowanie i testowanie. Pani Zajdel bazuje tu na 

własnych badaniach reakcji użytkowników. We współpracy z kognitywistką, dr Anną 

Anzulewicz, opracowuje test i zbiera dane. Grupa testowa jest nieliczna i w badaniu 

o charakterze naukowym byłaby nieistotna, ale wobec tego, iż w projektowaniu 

publikacji cyfrowych rzadko zarza się testowanie z użytkownikiem, a testowanie 

we współpracy z kognitywistą jest czymś wyjątkowym w badaniach artystycznych, 

cieszę się, że Pani Zajdel je realizuje i analizuje krytycznie uzyskane wyniki, 

wnioskując i wdrażając zmiany, wynikające z poczynionych konkluzji. Podoba mi się 

również bardzo poddanie projektu audytowi zewnętrznemu! 

Doktorantka, w pełni świadoma istniejących międzynarodowych badań i publikacji, 

które nam licznie przytacza i cytuje, konfrontuje interdyscyplinarne wskazania 

innych z własnymi obserwacjami. To ważne i ufam, że jest to zasada, którą 

wykładowczyni przekaże swoim studentom.

Praca jest w pełni inkluzywna, nie pomija żadnej z grup odbiorców; Projektantka 

z ogromnym szacunkiem odnosi się do zróżnicowanych możliwości percepcyjnych 

osób żyjących z ograniczoną sprawnością zmysłów wzroku i słuchu. 



Lektura rozprawy doktorskiej Pani Zajdel to dla mnie ogromna przyjemność! Jej 

praca jest piękna intelektualnie, użytkowo i estetycznie! 

Pani Zajdel kontynuuje i rozwija najlepsze tradycje swojej Alma Mater. Jak 

mówił profesor Krzysztof Lenk, podkreślając pionierską rolę profesora Ryszarda 

Otręby w opartym na badaniu projektowaniu komunikacji – „uprawia Sztukę 

Projektowania”.  

Dyskutowałabym ze stwierdzeniem: „Wynalezienie w Europie druku spowodowało 

radykalne zmiany w komunikacji i szybkości przekazu informacji”. Kojarzenie 

roli Jana Gutenberga z wynalazkiem druku, w mojej opinii, trywializuje jego rolę 

i wpływ na kulturę komunikacyjną. Druk istniał i nawet prasa, służąca uprzednio do 

tłoczenia wina istniała, przed tym, nim Gutenberg stworzył system projektowania, 

publikacji i dystrybucji informacji. W stworzeniu tego systemu upatrywałabym jego 

przełomowej roli. Istotnie trzeba było długo czekać na podobny efekt, aż smartfon 

Jobsa umożliwił każdej osobie posiadającej to urządzenie tworzyć, edytować 

i upowszechniać dowolną publikację multimedialną.

Jednak nie powiedziałabym, że „technologia jest narzędziem” – to metoda 

i proces, gdy narzędzie to przedmiot lub obiekt (w tym cyfrowy); ale mimo 

powyższych zastrzeżeń rozumiem o czym pisze Pani Zajdel, omawiając Internet 

i sieć www. Ufam, że Jej rozprawa zostanie udostępniona jako podręcznik i trafi 

w ręce wykładowców i studentów. 

  

Podsumowanie dorobku artystycznego i dydaktycznego
Dorobek artystyczny i dydaktyczny tak młodej osoby budzą podziw i szacunek. 

Udział w ważnych konkursach i wystawach, nagrody przyznawane przez szacowne 

grona eksperckie, obiektywnie świadczą o poziomie profesjonalizmu Kandydatki. 

Widać, iż Projektantka kocha to co robi, poświęca wiele czasu na zdobywanie 

wiedzy, rozwija umiejętności, szanuje odbiorców swoich projektów i ich 

indywidualność. Umiejętnie buduje zespoły interdyscyplinarne.

Klarownie i skutecznie przygotowuje materiały edukacyjne, osiąga bardzo 

dobre wyniki w nauczaniu. Regularnie poddaje ocenie krytycznej zewnętrznych 

ekspertów i weryfikuje swoje założenia twórcze i pedagogiczne. 

Zarówno dorobek artystyczny jak i dydaktyczny oceniam jako wybitne 

i wyróżniające Panią Zajdel na młodej scenie projektowej. 

 

Konkluzja
Po wnikliwej analizie dostarczonych materiałów tj. dorobku artystycznego, 

osiągnięć artystyczno-naukowych oraz dydaktycznych i projektu doktorskiego 

pt. „Strona Internetowa – dostępne narzędzie budowania komunikacji wizualnej 

i przekazywania informacji” (części teoretycznej i dzieła projektowego), stwierdzam, 

że praca Pani Magister Aleksandry Zajdel stanowi oryginalne dokonanie 

artystyczne oraz spełnia niezbędne wymogi określone w Ustawie z dnia 14 marca 

2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym w zakresie sztuki w dziedzinie 

sztuki plastyczne w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne, w której to dyscyplinie 

przewód został wszczęty. 



Wnioskuję zatem o nadanie Pani Aleksandrze Zajdel stopnia doktora sztuki 

w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej: sztuki plastyczne i konserwacja 

dzieł sztuki (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dn. 20.09.2018) i proszę Szanowną Komisję o wyróżnienie tej 

rozprawy doktorskiej oraz zwracam się do Rady Naukowej o przyjęcie wniosku 

o wyróżnienie.

Ewa Satalecka




