owski/ prof. UMCS

Dr hab. Wlodzimierz Pi

Katedra Spolecznych Pro em6w Zdrowotno3ci

Instytut Socjologii UMCs
Zaklad Socjologii M
Uniwersytet Medyczny

OCENA DOROBKU

Sct

I

NAuKowo-BADAwczEJ

DR

MtcHAtAWRoBLEwSKtEGo

ORAZ PUBLIKACJI WCH DZACEI W SKTAD OSTAGNIECIA NAUKOWEGO:

edykdlizacjo nodpobudliwolci.

Michat Wr6blewski,
peryferyjnych prcktyk.

nictwo Universitas, Krak6w 201&

l-

L

- 6809/

s.

standardu do

332.

an;em mnie decyzjA Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytut6w /pismo

W zwiazku z
BCK-

Od globalnego

na recenzenta

w

skladzie Komisji Habilitacyjnej powolanej

w

celu

przeprowadzenia postQp

ania dotyczacego dr lMichala Wr6blewskiego przedstawiam swoja

opiniQ w procedowanej

awte:

SYTWETKI NAUKOWEJ HABII.ITANTA

OGOTNA CHARAKTE

Dr M. Wr6blewski posi
uzyskaltytul magistra fil

ofii, zag w kolejnym /2010/ obronil magisterium

z

zakresu socjologii

t zespotu nadpobudliwoici psychoruchowej z deficytem

na podstawie pracy na

uwagi

erunkiem Prof. UIVIK Krzysztofa Abriszewskiego. Warto dodad, ie

/ADHD/ napisane.i pod

pozostal wierny przez kolejne dziewied lat.

problematyce tej habil

Po

,,podwdjne wyksztatcenie" akademickie, bowiem w roku 2009

4-letnich studiac

lll

stopnia

M.

Wr6blewski uzyskal stopiei doktora nauk

ie Iilozofil /2OI4/, Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem

humanistycznych w za
S

haja dotyczyla zagadnie6, kt6re mozna okre(lii jako stanowiQce

przedmiot, szeroko rozu

ianej, filozofii polityki. Wkr6tce po uzyskaniu doktoratu W16blewski

Prof. dr hab, Andrzeja

podjet pracq

w

Instytu

ie Filozofii UMK poczEtkowo jako asystent; od 1 lutego

2019

zatrudniony jest w

Za

kla zie Badai Kultury Instytutu

Socjologiitej Uczelni. Zainteresowania

habilitanta naleiy uznai za zr6inicowane. Dotycza one badai nad kulturE, problematykq
wchodzQca w zakres

i

filo

ii isocjologii polityki, czy nauka itechnologiq. Na tym tle, wa:nym

konsekwentnie rozwi nym wqtkiem badawczym jest,,socjologia medycyny, zdrowia

choroby" [Autoreferat,
od wielu

lat

s. 21. Na

marginesie nalery zaznaczye.,

ie

i

w polskiej tradycji jezykowej

upowszech il siQ termin ,,socjologia zdrowia, choroby i medycyny" lpatrz np.:

; Piqtkowski 2017, etc. l. To wla3nie perspektywa socjomedyczna,

Cockerham, Ritchey 19

jako najbliisza autorowi

recenzji, bedzie dominowata w dalszejjej czeSci,

Pierwszym wra2eniem

by oceniajacej caio<i dorobku naukowe8o doktora

Wr6blewskiego jest poc

to konsekwencja

ocjologicznego wyksztalcenia habilitanta/. Dowodzi on swoich

podw6jnego filozofi
kompetencji opjsujac i

cie rozlegloaci jego zainteresowafi /byd mo:e jest

l\4ichafa

i

pretujEc zar6wno, m.in., healthism, jak i podstawy zachodnie8o

neoliberalizmu, koncepc

,,markslzmu kulturowe8o" Antonia Gramscie8o, bndyjskie studia

kulturowe, ale te2

wanie i funkcjonowanie Nowych Instytucji Kultury /NlK/ -,,efekt

Bilbao i kult cargo". Doda my od razu, 2e tak duie spectrum zainteresowah badawczych autora
mo2e niekiedy skut

plytko3ciE i powierzchowno3cia jego wywod6w. Uwatna lektura

pozycji sktadajqcych sie

a osiEgniecie naukowe habilitanta /Wr6blewski 2018/ i innych

monografii zawartych w
szlendak, W16blewski,

/poz, 1-5l, trzech tekst

vkazie /W16blewski 2016/

oraz /Afeltowicz, GEdecki, Olechnicki,

781, a tak2e pieciu artykul6w znajdujEcych sie

w ll czqici Wykazu

opublikowanych w czasopismach ukazujqcych sie w jezyku polskim

lpoz, 7-3/, wreszcie t ech rozdzial6w bedEcych czqiciq monografii w jqzyku polskim
upowainia jednak do

6lnego stwierdzenia,

ie M. Wr6blewski

pomyslowo6ciq, kre

ogciq ioryginalno<ciQ

w opisie oraz interpretacji badanych zjawisk

wykazuje sie inwencjQ,

sporecznycn,

Warto teraz skupid sie

a ukazaniu gl6wnych cech mysli naukowej habilitanta do kt6rych

moina zaliczya: wlEcze ie iadaptacjq do analiz ADHD teorii ,,aktora - sieci" /ANT/, udane
aplikacje koncepcji Bru

Latoura, samodzielne zaprojektowanie badai socjologicznych nad

,,biomedykalizacja nad obudliwoici" z wtaczeniem,,polskiego kontekstu", zastosowanie
metodologii jakoiciowej do tego typu studi6w /wywiady poglqbione z ekspertami, analiza

dyskursu, etc./,

p

zenie prac nad kryzysem zaufania do wsp6lczesnych system6w

ochrony zdrowia i me

jako nauki, rekonstrukcje badai na temat socjoetiologii zaburzei

mentalnych w kont

praktyk medykalizacji o charakterze lokalnym iglobalnym oraz

w zakresie ,,socjologii wiedzy medycznej". W tym miejscu pojawia

uzupelnienie stanu bada

sie pytanie: czy i jaka est relacja miedzy terminem ,,socjologia wiedzy medycznej"
alene Sokotowske pojqciem,,socjologia socjologii medycyny".

stosowanym przez Ma

PROBA OCENY

a

BADAWCZYCH HABII.ITANTA" OSIAGNIEC DYDAKTYCZNYCH,

PRAC

WSPOTPRACY NAU

I POPUI.ARYZACJI NAUKI.

Na podstawie przeslan

przez Dziekanat Wydzialu Humanistycznego UMK dokument6w i

zalAcznikdw moina do

ad pr6by og6lnej oceny dokonai habilitanta. Dokumentacja

Przygotowana przez Mi

ala Wrdblewskiego, dotyczEca okresu po uzyskania doktoratu

/2074/

obejmuje, po

a

monografiq autorskE wskazana jako osiagniecie naukowe -

W16blewski /2018/, dwi pozycje znajdujAce sie na liicie JCR z niskim indeksem lF:0,073 i

0,182, przy czym pozycj

wykazana w cz. ll, pkt. 2 ma charakter wsp6lautorski z udzialem

habilitanta na poziomie

7,

co daje

;

og6lnywynik

trzy artykuty z listy B MNiSzW odpowiednio ponktacje: 8, 15,

pkt.; najwy2ej taksowana pozycja ze ,,Studi6w Socjologicznych" ma

charakter wsp6lautorski

wkladem wlasnvm autora ocenianvm na 40%.

W czQ(ci ll pkt. B Wyka u za lata 2014- 2018 dr Wr6blewski wskazuje wsp6lautorstwo
monografii z udzialem

n

2016/ poswiqconQ fi
3

2

poziomie 15 i 20% oraz jednQ monografie autorska /Wr6blewski,
i politycznej Antonia Gramsciego. Kolejno, habilitant zamieicit listQ

tekst6w jakie ukazaly q wczasopismach polskojqzycznych

ERIH

i

nie

znajdujqcych siQ na liicie

/lista B MNiSzW o unktacji: 10, 7 i 10, co daje w sumie 27 pkt.; jedna z tych publikacjj
i z je1o 50% udziatem. Ponadto w Wykazie znalazl siq 1 artykul z

ma charakter wsp6lauto

monografii wieloautors

j w jqzyku angielskim /Wr6blewski 2014/ oraz 3 teksty drukowane

w publikacjach zwartych wszystkie
PodsumowujQc,

w

I

wyiacznym autorstwem Michala W16blewskiego.

2O74-2O7a,

doktor Michal Wr6blewski byt jedynym autorem 10

naukowych /nje liczac monografii wskazanej jako osiqgniqcie

ro2nego rodzaju te

naukowe/,wtym:1poz

z

ji

z listyJCR, 2 pozycji z

listy ERIH, 1 monografii, 2 artykul6w z listy

MNiSzW, 1 artykulu w monografii wieloautorskiej w jezyku angielskjm oraz

drukowanych

w

mo

wsp6lautorem 5 innych

fiach wieloautorskich

w

B

3 tekst6w

jqzyku polskim. Byl r6wnoczeSnie

zycji mieszczEcych w ww. kategoriach z wkladem wfasnym od 50

do 15%. Tak wiec habjl ant wykazal sw6j udzial w 15 r6inych tekstach z sumarycznym

g podanych przez dr Wr6blewskiego taksacji 096lny bilans tych

indeksem lF 0,334. We
osiqgniQa

to 87 pkt.

MN

zW.

R6wnoczeinie naleiy zaznaczve,

ie

w Wykazie nie podano

monografii otaz rozdzial6w w publikacjach zwartych w jqzyku

punktacji za wsp6la
polskim i angielskjm

ss. 2-3 Wykazu/. Tak wiec, stosujac obowiazujEce kryteria

/p

i odnoszac je do oceny

bku w procedurze habilitacyjnej

formalne

z zakresu humanistyki,

moina

stwierdzi6 co nastqpuje:
o2na przypisad sumaryczny wskainik lF na poziomie 0,334, Iiczbq

1/ Dr Wr6blewskiemu
cytowani wg. Bazy Web

Science

/0/, Indeks Hirscha wg.

WoS

/0/

Bilans ten motna ocenid

jako przecietny;

2/

R6wnoczeinie, w ana zowanVm okresie, dr Wr6blewski wykazal sie znaczqcymi sukcesami

dualny NCN Preludium 6, udzial w innym Grancie NCN w latach

naukowymi: Grant in
2012-2016, udzial w Gra

e Narodowego Pro8ramu Rozwoju Humanistyki/Modul Rozw6j,

udzial w miedzynarodo

m projekcie typu Horyzont 2020, udziat w Grancie Pahstwowej

Agencji RozwiQzywania

blem6w Alkoholowych, udzial w 2 Grantach Ministerstwa Kultury

P

Dziedzictwa Narod

3/

i2

za

i

lata2OI5- 2016 /Program ,,Obserwatorium Kultury'/;

Habilitant czynnie uc estniczyt takte w I miedzynarodowych konferencjach zagranicznych
rodowych organizowanych

konferencjach mie

w kraju oraz w 4

konferencjach

og6lnopolskichj

4/

Ivl.

5/

Do aktywnoici

Wr6blewskiwyka
hab

I

r6wniei sw6j udzial w 2 konsorcjach badawczych;

itanta w zakresie dydaktyki moina zaliczyd wypromowanie

3

licencjat6w;

6/

Dr Wr6blewskiwyk nal ponadto 4 recenzje dla periodyk6w krajowych /w tym, m.in., dla

,,Polish sociological Rev.

Uwaga 0g6lna: sporzqdz jac Wykaz Dr Wr6blewski, z niewiadomych powod6w, dolaczyl do
nie8o sw6j dorobek z o

nauKowe

przeo

uzy

Wykazie udzial w konfe

su

przed

uzyska niem

niem stopnja doktora /ss. 3- 6/; podobnie postqpil zamjeszczajac w
ncjach krajowych /ss. 8

-

9 , pozycje od 1 do

PodsumowujEc tq czqSa ecenzjl moina stwierdzii,

opublikowanych prac

doktoratu /2074/ , pa:Jz pkt. ,, Publikacje

ie

14l.

lEczny dorobek zawarty w ,,Wykazie

ukowych..." moina uznad za znaczacy. Na podkreslenie zastuguje

5

r6tnorodno<i i rozleglos zainteresowai badawczych, skutecznosi w pozyskiwaniu grant6w
oraz aKywna obecnoid w iyciu naukowym w kraju

krajowych i zagraniczn
/sympozja , zjazdy, kon

zagranicq

rencje/.

H NIE WCHODZACYCH W SKTAD OSIAGNIECIA NAUKOWEGO

OPINIA O INNYCH
WYMIENIONEGO

i

w pkt.

rozdzialy w ksiaikach

/2 publikacje monograficzne,
loautorskich

iej

Wspomniane jui

11 artykul6w

w periodykach oraz

/

wszechstronne filozoficzno-socjologiczne wyksztalcenie

spectrum jeeo zainteresowafi jest szerokie i zr6inicowane, czego

habilitanta powoduje,

dowodzi zakres porusza ejtematyki w poddawanych ocenie publikacjach zwartych, kt6rych
jest autorem lub wsp6la torem.

Michal Wr6blewskl,
ws p 6lcz

esn

moniq

i

wladzs. Filozofid polityczno Antonia Gramscie8o i iej

Wyd. Naukowe Ul\4K, Torui 2016, s. 423 jest kolejnym tomem

e ko n ty n u d cj

serii publikacji wydawa ych przez macierzystE uczelniQ habilitanta

pod

z

wsp6lne nazwq:

kulturze".

atto zaznaczyi, ie redaktorem tego cyklu jest promotor pracy

magisterskiej habilitan

a potem jego rozprawy doktorskiej z zakresu filozofii Prof. dr hab.

,,Polityka

w

Andrzej Szahaj. Publikacj stanowi przyczynek do interpretacji poglQd6w znanego marksisty A.

Gramsciego,

kt6rego

i

ee filozoficzne ikoncepcje polityczne budzE obecnie w krajach

e

zachodnich coraz wi

zainteresowanie. Centralnym punktem odniesienia

jest tu

miana jako dominacja okre3lonej kultury. Analiza konttruktu

koncepcja,,hegemonii",

tego typu pozwala, m.in ,

na

poznanie charakteru relacji pomiedzy ,,wladzQ a masami" w

spoleczeiistwach kapital stycznych. Habilitant podjEl wiec p16bq krytycznej reinterpretacji
znaczacej czqgci spu6ciz

klasycznego marksizmu; warto(6 tych rozwa2ai jest tym wieksza,

2e, jak ju2 wspomniano filozofia Gramsciego przeiywa obecnie swoisty renesans. Ksiaika

dowodzi jego erudycji, kompetencji, kreatywnoici oraz znajomoici gl6wnych nurt6w
marksizmu /neomarksiz

zdobycia i utrzymania

/

politycznych jak ,,pah

u/

i

ich interpretacji oraz dotyczy kluczowego pojqcia ,,wladzy", jej

p. cit. s. 388/. Analizy pojed tak istotnych dla nauk spolecznych

i

, ,,wladza" , ,,ideologia" czy,,hegemonia" pozwalajQ np. zrozumieC,

w jaki spos6b okreSlone sity spoteczne buduja autorytet i narzucaja innym ludziom swoja
interpretacjq rzeczywist

ci, iwiatopoglqd, a, w efekcie, takie wzory ,,wlaiciwych zachowai"

6

monia i wladza"? napisany zaledwie 2 lata po uzyskaniu doktoratu

Podsumowujac, tom ,,

naleZy uznaa za erudycyj a iudana p16bq podjecia ciekaweSo tematu badawczego, ktdra ma

swoje praktyczne apli

je; autorowi udato siq odpowiedziea na wiqkszoid pytai jakie

postawit na poczQtku

jej filozoficzno-socjologicznej rozprawy /patrz Wstqp , ss. 28-29/.

-

s

Dokonujqc oceny zn

nia ksiqzki ze wspdlautorskim udzialem habilitanta,

tj.

pozycji

zatytulowanej Elekt 8/b

kult Cargo. Nowe instytucje kultury w Polsce ltukasz Afeltowicz,

lacek Gadecki, Krzysztof

lechnicki, Tomasz Szlendak, Michal Wr6blewski, Efekt Bilbao/kult

car8o. Nowe instytucje

Itury w Polsce, Wyd. Bibljoteki Elblaskiej, Elbleg 2018, s. 309 I na

wstqpie nale2y zazna

ie trudnoid precyzyjnego wyodrQbnienia

napisanej przez M. Wr6b

kiego;

z cato3ci tekstu czqgci

w publikacji nie wyodrebniono fragment6w przypisanych

poszcze96lnym autorom. Ogdlny cel tej pracy to opis i interpretacja rolijakE spetniajq /lub nie

spetniajE Nowe Instyt

cje Kultury /NlK/ nie tylko

cywilizacyjnego, ale r

ie2

dokonali, w

tej

Fil

Kultury, Opery iFilhar
Przedmiotem ich zaint

instytucje,

ich

lokal

uwarunkowania polity
odniesienia stanowil su
hiszpa6skim Bilbao filii
uwage na, nasilaj4ce siq,
realnego i jednoznaczni

aspekcie szerzenia postqpu

w wvmiarze ekonomicznym, politycznym ispolecznym. Autorzy

e, analizv efekt6w dzialalno<ci czterech instytucji tego typu

perspe

/studia przypadk6V:

w

armonii im. M. Kartowicza w Szczecinie, Wejherowskiego Centrum

ii

Podlaskiej

w Bialymstoku oraz

EC

1 l6di -

lMiasto Kultury.

wania byiy, m.in.,: kontekst Seograficzny, w jakim powstaty te

ja,

architektura, repertuar, spos6b zarzadzania

e ich

nimi

oraz

dzialania /otoczenje instytucjonalne/. Historyczny punkt

ekonomiczny i akceptacja spoleczna towarzyszace otwarciu w
uzeum Gugenheima

h997/, choi autorzy publikacji

zwracajq

tei

kilka lat po inauguracji tego Centrum, kontrowersje w ocenie je8o

pozytywnego wplywu na miejscowq spotecznoid i lokalnq kulture

/op. cit., s. 18 /. Drugi

owy termin ,,kult cargo", definiowany jest przez odniesienie do

jQzyka antropologii ku

owej, jako przyklad mySlenia mitycznego, zakladajQcego, ie przez

odwotanie siq do mani ulacji symbolicznych moina osiaenEd konkretny efekt praktyczny.
Opisane w publikacji

ania piecioosobowego zespolu pod kierunkiem prof. Krzysztofa

Olechnickiego /jed

z ,,kierownik6w terenowych" byt habilitant/ z

r6rnorodnych technik
etnograficzne, pogtqbio

wykorzystaniem

zvskiwanja informacji: analiza danych zastanych, terenowe badania

wywiady z interesariuszami, badania netograficzne czy warsztaty

walidacyjne stanowiE

ekawy przyklad interdyscyplinarnego podejacia

wsp6lczesnej kultury, m

hanizm6w jej kreowania oraz p16by stosowania bilansu: ,,koszty

do

badania

7

korzy(ci". Solidnie przygotowany

i

zrealizowany projekt dowi6dl,

kopiowanie" zachodnich ,,inkubator6w kultury" /efekt Bilbao/ jest
zabiegiem dyskusyjnym,

a

nawet wqtpliwym,

a

te

w

,,mechanicznie

polskich realiach

oczekiwane efekty ekonomiczne,

modernizujqce j aktywizujece moga bya po czqSci iluzoryczne. Wobec takiej diagnozy r6wnie

ciekawym pytaniem moie byd kwestia efektywnego projektowania, budowania

i

eksploatowania kosztownych kompleks6w infrastrukturalnych na polu kultury, tak by staly siq

realnym akceleratorem postepu w,,aspirujacym re8ionie".

KR6TK| OP|S

I

OCENA TNNYCH

NAUKoWEGo /publikacie

PRAC NIE

periodykach w jezyku polskim

w

W

WCHODZACYCH

i

SKTAD OSIAGNIECIA

angielskim, rozdzialy w

monografiach w jezyku polskim i angielskim/.

W przestanej dokumentacji otrzymatem 11 r6inych tekst6w naukowych, w ktdrych Michal
Wr6blewski jest autorem lub wsp6lautorem. Jako socjolog ze specjalizacjE w zakresie
socjologii medycyny poni2sze uwagi, w pierwszym rzedzie odnosia sie bQdA do piqciu tekst6w

habilitanta, dotyczacych, w szerokim kontekicie, problem6w zdrowia, choroby i medycyny,
Ujmujac chronologicznie, najstarszy tekst 2 tej Srupy

to publikacja ,,The DsM as a Moving

laboratory: The role of the Dia8nostic Manual in the Stabilizing and Objectivization of
Pharmaceutical Reason", Polish Sociological Review, 1/ I89 /, 2015 . Autor, omawiajEc procesy
,,farmaceutyzacji", prowadzace, m.in., do wzrostu konsumpcji

do koncepcji Andrew Lakoffa

-

a

"pharmaceutical reason"

N4agdaleny Sokotowskiej. Wa2nym elementem

ntydepresant6w odwoiuje

i

siQ

wczegniejszych poglad6w

medykalizacyjnym stajq sie kolejne

DSM, bowiem kategorie stosowane w ramach tych klasyfikacji stopniowo
eliminuja elementy Srodowiskowe zastepujac je biomedycznymi. Ten kierunek ewolucji w
klasyfikacje

diagnostyce powoduje, m.in., wzrost rozpoznai ADHD izaburzei podobnego rodzaju; mamy

tu do czynienia

z powszechnoacie

ilatwe dostepnoiciq kryteridw diagnostycznych, co widzimy

np. w przypadku DSM lll.

Kolejnym tekstem autorskim

M. Wr6blewskie8o jest rozdziat ,,Choroby walizkowe.

globalizacji zaburzei psychicznych", w: K, Arbiszewski

iin.

red., Humanistyka {p6l) peryferii,

Wyd. Uniwersytetu Warmiisko-Mazurskiego, Olsztyn 2016, ss. 23- 54

Autor porusza

tu

O

problem ,,biomedykalizacji psychiatrii"

i

.

zagadnienie ,,niepewnoici

diagnostycznej" w rozpoznawaniu zaburze6 mentalnych. W opisie iinterpretacji procesdw

8

globalizacji biomedycyn

autor slusznie odwoluje sie do koncepcji L Wallersteina. Tekst

pozwala zrozumiec mec anizmy przyczyniajece siq do globalizacji zaburzefi psychicznych

i ijej powszechne stosowanie, dominacja biomedyczneSo modelu

/standaryzacja diagn

./;

zdrowia psychicznego,

kolejne edycje DsM-6w sq jedynie narzedziem tych zmian,

kt6rych profitentem jest, m.in., sektor prywatnY.
W tekgcie,,Nowe szaty h

Universitatis Lodziensis,
jako sposoby monito

Ithismu: self-tracking, neoliberalizm i kapitalizm kognitywny", Acta
ia Sociologica, 58,

nia, analizowania i rejestracji

stan6w swojego organizmu

dne z preferencjQ dla wartoSci neoliberalnych, indywidualizmu,

sQ

samodyscypliny, konkur ncji; takie praktyki

,,wyznawcom", jako irod

i

prozdrowotnych

,,ujednostkowienie" pra

zwyczaje ,,modowe" moina traktowai jako

/op. cit., s. f!1, MajE

one

o3ci. Ten rodzaj stylu 2ycia jest

:ycia majacego byd atryb

em przynaleinoici do,,nowej klasy <redniej".

tei sposobem

na manifestacjq stylu

w

r6blewski zostal zaproszony do publikacji tekstu

Michat

slu2y6 ich

do zwiqkszania kontroli nad wlasnym ciatem oraz jeSo morliwoici,

atrakcyjnogci iprodu

W roku 2017

za pomocE

nik i technologii /np. urzadzeh mobilnych/ podkreilajqc, 2e tego

wykorzystania nowych

typu zachowania

20!6, ss.1-25 autor przyjmuje ,,self tracking"

monografij

poswieconej procesom

edykalizacji lPatrz: Michat Wr6blewski, ,,Biomedycyna w sjeciach

globalizacji. O wQdruja

h zaburzeniach psychicznych na przyktadzie ADHD", w: Michal

hed./, Prccesy medykalizacji we

Nowakowski, Wlodzim

rz

spotecze6stwach, Wyd.

MC5, Lublin 2077,

mechanizm6w globaliz

ji

Piqtkowski

wsp6tczesnych

ss.I47-770. Wswej pracy dokonal prezentacji

zaburzei psychicznych, ukazujEc spoleczne, kulturowe

i

instytucjonalne aspekty ego procesu na przykladzie ADHD. Opisujac amerykaiskie sposoby
diagnozowania, interp

wania

i

leczenla tego zespolu objaw6w ciekawie odni6sl

je

do

polskie8o kontekstu.
ule z roku 2018 w,,Studiach Socjologicznych" , w kt6rym habilitant

We wsp6lautorskim a

szacuje sw6j 40% w

w

W16blewski, Anna W6

icz, ,,lakoi(. w polskich alternatywnych sieciach iywnosciowych.

Analiza praktyk spole

h", Studia Socjologiczne, 2018

analizujE zaangaiowani

grup konsument6w

w

,

11228/, ss. 743

korzystanie

z

-

170/ autotzy

alternatywnych sieci

lizujec proj€kt przy zastosowaniu metod jakoSciowych podjeto

iywieniowych /AFN/.

pr6bq odpowiedzi na

przygotowanie testu /Patrz: Wojciech Goszczydski, Michat

p

preferencje iwartojci

ania o,,sposoby konstruowania jakoici w polskich AFN-ach" oraz o

uiace budowaniu tej jakosci. Por6wnanie polskich izachodnich

jq te struktury sklania do wniosku,2e w Polsce

kontekst6w w jakich

,,zorientowane

krostruktury".

na

ej osoby i

dowartoiciowaniu
czlonkostwa

w

,,lepsz

jest tei

ZywnoSa

sE

one bardziej

,,separatorem"

stuzQcym

lansowaniu stylu iycia, ktdry daje kwalifikacjQ do

grupie spolecznej,

zorientowanej na healthism

i

praktyki

prozdrowotne.
Ostatnim tekstem, kt6ry moina zaliczyd tu do grupy publikacji socjomedycznych jest artykul

w

Wsp6tczesna" /Patrz: Lukasz Afeltowicz, Michal W16blewski,

czasopiSmie,,Kultu

Epidemie, nowoczesno< iapokalipsa zombi. Motyw cho16b zakainych w kulturze polskiejjako

wyraz lqk6w

h,

spolecz

Kultura Wsp6lczesna, 101, 2018, ss, 89- 100

/.

Autotzy

h

ilitanta 50%/ analizuja w nim przyczyny popularnogci wybranych

treici kultury masowej

dnoszEcych siq do tematu groinych chor6b zakainych /pandemii/,

/deklarowany udzial

wpisanych niekiedy w ka

troficzne wizje upadku Swiata. Zwracajq uwagQ, ie na popularno6i

roinych form takich

ici {np. filmy) wptywa

postQpujacy kryzys zaufania

do

idei

nowoczesnosct oraz roSn cy lqk przed nieprzewidywalnymi skutkami dzialania wsp6lczesnych

technolo8ii medycznych zai tego typu scenariusze filmowe pokazuja groze niepowodze6
biomedycyny w walce

groiqcym niebezpieczeistwem. Powstaje pytanie na ile kultura

masowa przyczynra

o akceleracji tych nastroj6w, a w jakim stopniu je redukuje lub

srQ

eliminuje.
Podsumowujqc moina

oryginalny i kreatywny

dzid,
s

nowych zjawisk i pro

W kolejnej czeici opinii
tekst6w autorstwa lub
jest artykul napisanyws
efektem dyskusji na tem

w

ramach seminarium

dyskusji staiy siq tem

ie szkicowo om6wione tu ,,teksty okolo socjomedyczne" w

s6b ukazuje sposoby aplikacji socjologii medycyny odnoszac sie do
lokujacych sie w tr6jkqcie: zdrowie - choroba - medycyna,
rzejdQ do kr6tkiego om6wienia i zwiQztej oceny grupy piQciu innych

6tautorstwa dr W16blewskie8o. Chronologicznie pierwszym

z

nich

Inie z Beata BielskA stanowiacy rodzaj eseju recenzyjnego bQdqcego

integracji europejskiej. moderowanej przez Prof. Andrzeja Kalete

oktorskiego organizowanego

w

Instytucie Socjologii UMK. OsiE

poruszane przez Christina Giordano w ksiaice ,,Power, legitimacy,

historian legacies. A dise chanted political antropology", Lit. Verlag, Wien 2015. Kraje Europy
Srodkowo- Wschodniej

tu analizowane jako obszar p6lperyferyjny /ciekawy szkic dotyczy

nP. spoleczeistwa rumu skiego i bulgarskiego/. Kluczowe znaczenie majE wQtki historyczne,

a tego rodzaju ,,backgro nd" rzutuje na wsp6lczesne traktowanie kraj6w tego regionu nie
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tylko jako ,,inne", ale niekiedy jako ,,Sorsze" Autorzy dowodzq , ;e praca Giordano jest
kreatywnym przykladem aplikacji ,,socjologii historycznej", jako podejgcia przydatnego do
opisu i interpretacji wsp6lczesnej rzeczywistoici spolecznej w naszym regionie Seograficznym.
Tekst M. Wr6blewskiego i Beaty Bielskiej to ciekawy esej wskazujqcy na szerokie kompetencje
auto16w.

Kolejnym, o zbliionym charakterze, jest rodzaj polemiki naukowej habilitanta z Michalem
Rydlewskim, kt6ry poddaje krytyce niekt6re koncepcje Bruno Latoure

a

przypisujac im:

"wyrzucenie z humanistycznego slownika pojqcia kultury, co mialo stanowia zagro2enie dla

trwaloici europejskiej cywilizacji". /Patrz: Michal Wr6blewski, ,,Postkonstuktywizm,
zm

ieimy temat rozmowy.

Od

powiedi

M

ichalowi Rydlewskiem

-457/. Uwaga ma marginesie: habilitant uzyskal doktorat
te kst jest czQiciE

z

u"

czyli

, Filo-Sofia,25/ 2074, ss 443

filozofii w roku 2014, przyjmujq, 2e

dorobku,, po doktorskie8o". Zawarta wtekicie polemika dotyczy rozumienia

pojqcia ,,postkonstruktywizm" i oceny teSo terminu w kontekscie dychotomicznego podzialu:
,,natura

- kultura" /op

.cit. s. 456/. Autor opowiada siq, m.in., za akcentowaniem podobieistw

pomiqdzy konstruktywizmem a postkonstruktywizmem co powinno opieraa siq na znajomoaci

obu tych orientacji. Podsumowujac, ciekawy, erudycyjny esej z konkluzja

wzywajEce

konstruktywist6w i postkonstruktywist6w do dalszych dyskusji iwsp6lnych bada6.
Inny tekst autorski Michata Wrdblewskiego jest efektem badai prowadzonych w ramach
Projektu NcN-u dotyczacego biomedykalizacji nadpobudliwo<ci /Michal W16blewski, Teoria

aktora-sieci, zaangaiowany program studi6w nad naukq

a problem

polityczno3ci", Acta

Universitatis Wratislaviensis, 3664, ss. 143-161/. Gl6wnym celem jaki stawia sobie Wr6blewski

jest:,,(...) p16ba odpowiedzi na pytanie, czy

w

ramach teorii aktora-sieci/ANT/ iwyroslych z

niej studidw nad naukE i technologia (...) moina prowadzii refleksje nad zjawiskiem
wsp6lczesnej wtadzy" /op. cit., s. 143/. Habilitant analizuje tu, m.in., pojecie,,politycznoici"

w obu tych systemach, dyskutuje problem pomijania zorganizowanych grup interes6w w
badaniach nad technonaukA

i

dotyczacych pojQcia ,,wladzy''

kapitalem, rozwaia przydatn0S6 koncepcji M. Foucaulta

w

studiach nad

ANI

postuluje podjecie studi6w nad

p6tperyferyjnymi strukturami wiedzy postulujEc konieczno3i uwzglqdniania konkretnego
kontekstu spoleczno-instytucjonalnego, wjakim powstawaty teorle aktora-sieci czystudianad
naukq i technika. Podkresla, ie fakt p6lperyferyjnoSci nauk spotecznych wymaga namyslu nad
162nicamiw interpretacjach powstalych w metropoliach ina peryferiach /dotyczyto zwlaszcza

1L

studl6w nad STS/. Ciekaty esej naukowy dokumentujEcy etapy ksztaltowania siq poglqd6w
M. Wr6blewskiego na terhat biomedykalizacji.
Tekstem dokumentujEcyin zainteresowania Michata W16blewskiego badaniami nad kulturq i

zagadnieniami hegemonii

w polityce /vide

wcze(niejsze uwagi na temat ,,heeemonii

wladzy"/ jest artykul Jwierni jako zas6b kontr-hegemoniczny.

i

Sp6r o krzyt w kontekscie

Popularna, 7,2OI4, ss. 14-35. W tym miejscu, kolejny raz, uwaga

teorii hegemonii", Kultu

formalna: Recenzent w rocedurze habilitacyjnej ma obowiqzek oceny dorobku powstatego
po uzyskaniu doktoratu, vmczasem w otrzymanym zatEczniku redakcja czasopisma,,Kultura

jako

Popularna" prezentuje a

nawiEzuje

tutaj

doktotanta /?/ [op. cit., s. 15]. Mgr Wrdblewski

ie do poglad6w

pon

Antonio Gramsciego dotyczEcych strategii

politycznych w padstwa

rozwinietego kapitalizmu, wykorzystujEc poglady filozoficzne tego

iin

rpretacji,,polskich wojen kulturowych", prowadzonych pomiedzy

marksisty do opisu

cji", kt6rych ma reprezentowai ruch ludowo-narodowo-katollcki

,,przegranymitransfo

wiadzy". Przypominajac

liberalno-lewicowq,,eli

i

Preambuty do Konstyt

wojny kulturowe

i

RP, dyskusje na

etapy

a

gwaltownych spor6w /sprawq

temat aborcji, itp./ Wr6blewski stawia tezq, ie

gry egemoniczne slu2E gl6wnym aktorom iycia publicznego - grupom

interesu, przedstawiciel

wtadzy (wieckiej

i

duchownej, itp., zai ich prowadzenie jest

lizacji,,lo8iki praktyk hegemonicznych". Podsumowujqc, ciekawy

rutynowym sposobem

przyktad aplikacji teorii h gemonii od opisu realnego fragmentu rzeczywistoici spolecznej.

Ostatnim przykladem te t6w z tej grupy jest rozdziat w monografii pod red. W. Burszty,

iM.

P,

Rausz

ra, Antropologia neoliberalizmu, Wyd. Naukowe Katedra, Gdaisk

2016, ss. 317-355. W r

ziale ,,Neoliberaiowie, sarmaci i polski zdrowy rozsadek" autor

Jezierskiego

kolejny raz odwotuje sie o,,siatki pojei" Antonio Gramsciego na temat postawy poznawczej,
kt6rE nazywa ,,zdrowym rozsqdkiem" /kierowad sie zdrowym rozsadkiem oznacza wiare w

konkretne sktadniki wi

zy potocznej/; zdrowy rozsEdek stanowi wiqc,,rewers" wiedzy

poiocznej, podkreSla

tu podobieistwa do pojqcia

si

Taylora. Szczeg6lowe
Spolecznego consensu,

przy czym formy ,,zdr
spotecznej Polski.

,,imaginarium spoleczne" Charlesa

aiania W16blewskiego dotycza, m.in., mechanizmu uzyskiwania
jest podstawowym warunkiem skutecznego sprawowania wladzy,
rozsadku" sa determinowane historycznie, co widaf w historii
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CHARAKTERYSTYKA PUBLIKACII WSKAZANEI IAKO OSIAGNIECIE NAUKOWE:

Michal Wr6blewski, Medykolizocid nadpobudliwoaci. Od globolnego stondardu do
peryferyjnych prckty4 Wyd. Universitas, Krak6w 2018, s.332.
Wobec faktu, 2e Michal Wr6blewski czyni gl6wnym punktem odniesienia szeroko rozumiane
pojqcie ,,medykalizacji", od razu zauwa2my, ie jest to obszar wczeiniej opisany szczeg6lnie w

zachodniej literaturze socjologicznej, temat

ten ma tei obszerna bibliografiq r6wniei w

literaturze polskojqzycznej, Indeks anglojQzycznych publikacji obejmuje ponad 700 pozycji,
kt6re ukazywaly

siQ

ju2 na przelomie lat 7o-tych i 8o-tych XX wieku lPatrz np.: Cockerham

2013, Charmaz, Belgrave 2013, Holstein 2007, Estes 2003, Hinjosa 2008, Sparkes 2009,
Faircloth 2004, Hammarstrom 2005, etc.l. Historia badai nad medykalizacja pisanych

z

pozycji

socjologicznych byla r6wniei przedmiotem przeglqdowej pracy Anne E. Figert IFigert 2011].

Zanim M. Wr6blewski napisal swojq monografie temat ten byl ju2 eksplorowany z r6inych
perspektyw przez polskich socjolog6w, filozof6w i antropolog6w

np:

Ewe Bi{czyk /2oo2/,

Magdalene Wieczorkowskq /2012, 2OI3/, lomasza cyrkota i Bartosza otlicza /2oo8/, Luizq

Nowakowska /2073/, Michala Nowakowskiego /2015/

i

wielu innych. Jednak trzeba

stwierdzid, 2e to wlainie lvlichal Wr6blewski z calej grupy badaczy, w sposdb najbardziej
konsekwentny itw6rczy, podejmuje te problematyke, w interesujQcy spos6b leczqc podej(cie
socjologiczne z filozoficznym, studiami nad technika itechnologia oraz analizami z zakresu

socjologii polityki. 0g6lnym celem autora jest, m.in., przedstawienle historil ,,stawanla sie"
ADHD najpierw jednostka chorobowE, potem

jui faktem spotecznym. Zjawisko okreslanejako

,,niegrzeczne dzieci" stalo sie stopniowo przedmiotem kontroli i nadzoru ze strony nauczycieli,

psycholog6w, psychoterapeut6w
wywoluje spory spoleczne,

a

i

psychiatr6w. ADHD budzjto

i

budzi nadal emocje

i

zwykli ludzie pytaja ,,czy ADHD naprawdq istnieje", czy te2jest

wykreowane przez medycynq

i

miqdzynarodowe korporacje farmaceutyczne. W ujeclu

W16blewskiego badania nad ADHD stajq sie w istocie studiami nad funkcjonowaniem systemu
medycznego w spoleczehstwle, zaS ramy jego rozwaiai wyznaczajE paradygmaty socjologii
zdrowia, choroby i medycyny, teoria aktora-sieci oraz koncepcje filozoficzne Ludwika Flecka i

lana Hackin8a. Habilitant podjQt siq ukazania spolecznych mechanizm6w prowadzqcych do

obiektywizacji wybranej jednostki chorobowei, tak wiqc wiekszosa tych rozwaiai sytuuje siq

na obszarze klasycznej inieklasycznej socjologii medycyny. Wspomniane wyiej koncepcje
Flecka pozwalajq interpretowad naukowe fakly medyczne jako pojqcia relatywne, przypisane

do okreilonego czasu i przestrzeni, z kolei rozwaiania lana HackinBa sE przydatne w szukaniu

odpowiedzi na pytanie: co i dlaczego sprawia, 2e jakie! zaburzenie lub choroba stajq sje w
pewnym momencie ,,spolecznie obiektywne", a przez to zostajE potraktowane jako realnje
istniejace fakty medyczne poddane kontroli lekarzy. Wydaje siq,

Michala Wr6blewskiego jest nie tyle podjqcie siQ badania
nadpobudliwoSci"

ile

zbudowanle nowatorskich

specy"ficznego fenomenu

i

ie

tw6rczym wkladem

interpretacji ,,syndromu

ram naukowych do badania teSo

i, co r6wnie waine, odniesienie tych rozwaiah do konkretnych

,,polskich reali6w spolecznych". Podobnie efektywna okazala siq metodologia prowadzonych

badai w oparciu

o

wybrane metody jakoiciowe: analizy dyskursu medialneSo

przeprowadzenia wywiaddw poglebionych. Trzeba takie podkreSlia,

ie autor w

czy

spos6b

przekonywujecy uzasadnia zwiazek pomiqdzy wybranymi koncepcjami teoretycznymi a
cze3cia metodologiczne projektu. Tak wjec Wr6blewski

badal 114tekst6w dotyczQcych ADHD,

jakie byly publikowane na lamach periodyk6w psychiatrycznych w latach 1995

treici

-

2014. Analiza

zogniskowana byta na sposobie opisywania ADHD przez przedstawicieli 162nych

dyscyplin naukowych. Przeprowadzenie tego etapu badaf pozwolito ich autorowi w
konstrukcji wywiad6w poglebionych, kt6re przyjely formq wywiad6w eksperckich; iqcznie
przeprowadzono 20 tego typu rozm6w w okresie od 2016 do 2017 roku. Wytworzony materiat
zostat skategoryzowany metodQ kodowania otwartego przy pomocy oprogramowania ATLAS.

ti.

Z kolei analiza dyskursu medialnego

/np. badanie treEci post6w/ oraz analiza zawartoici

artykuldw prasowych w wersji ,,papierowej" i elektronicznej dotyczyfa dw6ch dziennik6w
/,,Rzeczpospolita" i ,,Gazeta Wyborcza"/ oraz dw6ch tygodnik6w l,,Wptost" i ,,Newsweek"/.

tacznie zebrano 60 artykuldw z lat !997- 2017. W efekcie uiycia narzedzia coogle Alert
uzyskano 70 skategoryzowanych tekst6w przy pomocy kodowania selektywnegoj za centralne

kategorie posluiyly pojqcia : ryzyko, retoryka korzyici, codziennoSa ikontrowersje spoleczne.
PodsumowujEc ocene wyboru teoretycznych podstaw projektu badawczego i zastosowanej

metodolo8ii moina stwierdzii iei

1/ Habilitant w oryginalny spos6b wybral i zdefiniowal przedmiot badai wlasnych wykazujac
siq przy tym doskonala znajomoicia polskiej i anglojqzycznej literatury przedmiotu;

14

2/

Trafnie wybrai i przekonywujaco uzasadnil

3/

ra

my teoretyczne swych rozwara6;

Wykazal sie samodzjelnogciE w okreSleniu metod

i technik

potrzebnych do realizacji

projektu oraz udanQ aplikacjq zasad obowiazujEcych w socjologii ja ko(ciowej.

UWAGI SZCZEG6TOWE

Rozdziat | - ,, Medykalizacja

ijej wymiary"

Ta czqld ksiEiki ma charakter przegladowy

dotyczAcych medykalizacji. Dodajmy,

ijest swoistym raportem

ie jest to opis

kompletny

i

na

temat stanu badai

catoiciowy,

odniesieniami do polskiej i zachodniej literatury przedmiotu, Autor wyr62nia
klasycznE

to

teorie medykalizacji, podobnie jak

wcze6niej zrobil

M.

z

licznymi

tu,

m.in.,

Nowakowski

/Nowakowski 2015 /. Oryginalnym wkladem habilitanta sq tu rozwa:ania nad ,,technonauke"

ijej

powiEzaniami ze wsp6lczesna biomedycynq, co pozwala, m.in., wyrd:nia takie kateSorie

taksonomiczne jak: ,,choroba bez symptom6w", ,,potencjalna choroba/chory", ,,stan przed-

chorobowy'', etc. Ciekawyjest tei opis znaczenia rosnQcego wplywu ideologii neoliberalnej na

zasadyfunkcjonowania,,welfarestate"i, w konsekwencji, na ksztatt NHSwWielkiej Brytanii

czy system6w ,,medicare" czy ,,medicaid"
instytucjami

i

w

USA. Takie ewolucja ,,biopolityk",

z jej

racjonalnoscia, dotyczy coraz ici(lej obszar6w tycia codzienne8o, co more

spotykad sie ze sprzeciwem coraz bardziej wplywowych ruchdw pacjenckich.
Rozdzial ll -,,Powstanie i rouw6j faktu medycznego: historia i uspotecznienie ADHD"

Wr6blewski dokonuje wlasnej interpretacji procesu ,,obiektywizacji jednostki chorobowej"

zachodzecej na trzech r6inych poziomach: wiedzy medycznej, poglad6w na obszarze
psychiatrii oraz w przestrzeni iycia spolecznego. Wszystkie te elementy zmieniaja sposoby
definiowania choroby i chorowania. Ciekawe
,,etykiety ADHD", co powodowalo,

ie

sa

tu rozwaiania na temat historycznie zmiennej

na rd2nych etapach rozwoju psychiatrii rozmaite grupy

chorych byly wlEczane lub wylAczane w procesy nadzoru, kontroli i leczenia. Niepewnoid

diagnostyczna

nie

powstrzymala

jednak postepujacej ,,biologizacji" syndromu

nadpobudliwoSci; coraz bardziej zaawansowany
psychiatrycznVch

nad

psychoterapeutycznymi,

byl takie proces dominacji

strategii

mimo braku jednoznacznych test6w

diagnostycznych w postqpowaniu klinicznym /Hacking/. Tlem dla tych rozwa2ad bylo ukazanie

zmian jakie zachodzity

w

kryteriach diagnostycznych Dslvl

w

latach

1952-2013

/przeksztalcenia w kolejnych edycjach D5M skutkowaiy, m.in., coraz wiqkszq iloiciQ rozpoznai

interesujacych nas zabwzei , do 27/o wg. DSM 5/.
Rozdzial lll -,,ADHD i procesy Blobalizacji"

Autor pokazuje tu n ie tylko proces ,,wpisywanja" ADH D w tryby medycznej racjonalno(ci, a le

tei

postQpujacy proces ,,wmontowywania" syndromu w instytucjonalnq sied amerykahskiej

,,zbiologizowanej" psychiatrii, co eliminuje lokalne wersje tej dyscypliny oraz narzuca globalne
wersje diagnostyki iinterpretacji symptom6w dziQki mechanizmom kolonizacji i uniformizacji,
wymuszajqc, w efekcie, powstawanie powszechnie akceptowanych definicji, standardowych

struktur organizacyjnych, etc.;

de

focto dochodzi do hegemonizacjj Swiatowej psychjatrii przez

jej ameryka6skE wersje. W tym kontekicie niezwykle ciekawy jest ,,casus Polski", om6wienie
,,polskiej specyfiki"; to jeden z najcenniejszych pomysl6w badawczych dr Wr6blewskiego.
Autor w ciekawy spos6b opisuje reorientacje polskiej psychiatrii poddanej presji iwiatowych
wzor6w i zanikanie oryginalnych wzor6w podejicia do chorego ijego choroby /w defensywie

jest ,,psychiatria humanistyczna", ,,psychiatria holistyczna", etc., ograniczeniu ule8a rola
znaczenie terapii pozafarmakoloticznych, waga psychoterapii,

i

itd./

Rozdzial lV -,,Praktyka medyczna: miqdzy heterogenicznoicia a stabilizacja"
Dr Wr6blewski wychodzi z zalotenia, 2e praktyka medyczna sankcjonuje i stabilizuje istnienie

pewnych chor6b i zaburzei majacych znaczenie tak dla funkcjonowania systemu medycznego

jak

i

pozycjonowania choroby w spolecze6stwie. Autor, dokonujqc analizy treici wywiad6w

poglebionych, opisuje zmienne historie definiowania ADHD, mechanizmy globalizacji takich
zaburzen oraz poglEd6w wyznaczajAcych praktyke klinicznq; zwraca uwage na,,niepewnojc
diagnostyczna" wynlkajecq poniekqd z ptynno6ci iheterogeniczno6ciontologii.
Rozdzial V

-

,,

Na

rracje: od ekonomii nadziei do peryferyjnych kontrowersji"

Na swoisty fenomen ADHD sktada sie fakt, 2e syndrom ten jest rozpoznawany zar6wno przez

profesjonalist6w /psychiatr6w, psychoterapeut6w, psycholog6w, nauczycieli/ jak te2 przez
,,zwykiych ludzi"

-

laik6w,

w

efekcie czego, tre<t ,,potocznych narracji,, jest istotnym

elementem ,,socjologii ADHD". Dr W16blewski poddaje analizom zar6wno opowie6ci os6b
majEcych zwiqzek z nadpobud liwoiciQ, ja k tei med ialny obraz zaburzeniaj przedmiotem tych

analiz sq wypowiedzi os6b uczestniczEcych w forum internetowym pojwjeconym ADHD oraz

treici przekaz6w medial ych w wersji ,,pabierowej i elektronicznej. Habilitantowi udalo

dkowych narjracji, co pozwolito na ukazanie funkcjonowania

dokonac opisu zdrowo
ADHD na ptaszczyinie

i

sie

ia codziennego /przypomina to koncepcje zastosowane przez Piotra

,,socjologii codziennoici"/. Podobnie jak w poprzednim rozdziale

Sztompke w chara

fascynujace sa cytowa

fragmenty wypowiedzi: rodzic6w, psychoterapeut6w, pacjent6w,

dziennikarzy, Material

zaprezentowany w dw6ch ostatnich rozdzialach nale2y uznad za

wartosciowe uzupelnie e stanu badad Flolskiej socjologii zdrowia, choroby
zwlaszcza,

ie

rozwaian

nakladaja dwa porzad

,,konstruldu spolecz

i

medycyn,

habilitanta dotvcza ,,choroby granicznej", gdzie krzy2ujE siq

i

: medyczny i sp,oleczny. Autor dokonal udanej relnterpretacji
" jakim jest ADHD, zas analiza potocznych narracji ukazuje
i

,,subiektywny 3wiat" fun

onowania ludzi

medycyny jest jedna z

nkluzji autora, ,e system medyczny jest integralnE czQiciq iycia

spolecznego i2e sfera

ologiczna splata $ie po wielokrod z wymiarem biomedycznym.

nadpobudliwoSciE. Szczeg6lnie bliska socjologom

KONKLUZJE:

Analizujac caloSa doro

doktora Michifa Wr6blewskiego wraz z Autoreferatem oraz

Wykazem opublikowa

prac naukoVrych, a takie jego osiqgniqd dydaktycznych,

wsp6lpracy naukowej i opularyzacii naulil stwierdzam:

-

Michal Wr6blewski

poglebione przez wi
dogwiadczenia nabyte

-

osiada wszechstionne, filozoficzno-sociologicrne wyksztatcenie,

etni udziaf

r6inorodnych badaniach naukowych oraz

kooperacji z kraiqwymi i zagranicznymi o6rodkami badawczyml.

Mierrony obowiqzujq

drWr6blewskiego nie je

w

i, formalnyml kryteriami stosowanymi przez MNiSzW, dorobek

imponujqcyr lmpact Factorza lata 2014-2019 r6wny 0,334, Indeks

cytowaf wg.

0 lPatrz s.

Hirscha wg. Bazy Web

Science = 0 ; Liczba

5 Wykazu

le uwaina lektura wszystkich przesfanych publikacji habilitanta, w

l. R6wn

Bazy Web of Science =

tym dw6ch monogralii autorskich, a takie ksleiki,,Medykalizacja nadpobudliwo3ci..."
Pozwala

na

uzasadn

e

twierdzenie,

ie dr Michal

Wr6blewskl wykazaf siQ pefna

dojrzaloscia naukowa i iegfoscia zar6wnd na obszarze metodologii nauk spolecznych jak i

kompetenciami w zak
cz€5ci, prekursorskie do

Jako osiQgnlecie nau

aplikacll wybrinych koncepcli teoretycznych. Oryginalne i, po
nania habilitantA z lat 2014

-

2019, a zwlaszcza ksiEika wskazana

iest tw6rczym wkladem autora w dorobek polskiej

sociologii

77

medycyny. Zatem z p

przekonani

spelnia kryteria

wobec os6b

doktora habilltowan
calogci iego osiegniee
Uniwersytetu Mikolaia

/ Art. 15, ust. 1
w toczecym sie

stwierdzam,

ie pan doktor Michal Wr6blewski

ecych sle o nadanie stopnia naukowego

,

co sklania mnie do pozytywnei oceny

postQpowaniu na Wydziale Humanistycznym

ernlka w

/o. /,,r/r^,4'

