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OCENA
rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Florczak

pt. Bezpieczeństwo zdrowotne w wymiarze antropologicznym

Doktorantka mgr Agnieszka Florczak urodziła się 09.10.1988 roku w Wołominie. W 

2007 roku ukończyła naukę w Liceum Ogólnokształcącym im. Kamila Krzysztofa 

Baczyńskiego w Warszawie o profilu europejskim. Bezpośrednio po ukończeniu szkoły 

średniej podjęła stacjonarne studia I stopnia na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na 

kierunku zdrowie publiczne. Studia ukończyła z wynikiem dobrym broniąc pracę pt. 

„Najpoważniejsze epidemie w historii świata” uzyskując tytuł zawodowy licencjata zdrowia 

publicznego. Studia magisterskie II stopnia w Szkole Głównej Handlowej na kierunku 

zarządzanie ukończyła w 2014 roku z wynikiem dobrym broniąc pracę pt. „Analiza rynku 

farmaceutycznego w Polsce na przykładzie marek Dianatal i Concerta”.

W 2013 roku podjęła również pracę na Akademii Obrony Narodowej na stanowisku 

referenta administracyjnego. Studia doktoranckie w dziedzinie nauk o bezpieczeństwie 

rozpoczęła w 2014 roku na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach pod 

kierownictwem naukowym dr hab. Stanisława Jarmoszko.

W swoim dorobku naukowym Doktorantka ma cztery publikacje dotyczące zagadnień 

związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym.

Ocena rozprawy

Przedstawiona do oceny rozprawa doktorska pt. Bezpieczeństwo zdrowotne w wymiarze 

antropologicznym, jest kontynuacją dotychczasowych zainteresowań mgr Agnieszki Florczak 

i trafia w nurt współcześnie prowadzonych badań i analiz.

Rozprawa zawarta jest na 232 stronach i składa się ze spisu treści, streszczenia, wstępu, 

VI rozdziałów, zakończenia, bibliografii i spisu schematów i tabel.

W streszczeniu Doktorantka przedstawia de facto pojęcie antropologicznych aspektów 

bezpieczeństwa zdrowotnego, cele poznawcze rozprawy z podkreśleniem jej „nowości” w
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obszarze nauk o bezpieczeństwie. Przyznam, że w streszczeniu oczekiwałem syntetycznego 

zestawienia uzyskanych wyników prowadzonej analizy, a nie wyliczenia jej celów.

We wstępie przedstawiono definicję i podział antropologii, a także uzasadnienie 

zainteresowania antropologią w zakresie bezpieczeństwa, a w tym bezpieczeństwa 

zdrowotnego. Doktorantka umiejętnie i z dużą swobodą prowadzi główny nurt opisu, 

polemizując z przyjętymi podziałami i skupiając się na aspektach związanych z 

bezpieczeństwem zdrowotnym. Tu wyznacza cele badań, którymi są:

- przedstawienie teoretycznych podstaw badań nad antropologią bezpieczeństwa 

zdrowotnego,

- ukazanie problemów i zagrożeń bezpieczeństwa zdrowotnego z perspektywy 

antropologii i bezpieczeństwa,

- przedstawienie bezpieczeństwa zdrowotnego jako wyniku antroposfery bezpieczeństwa.

Do realizacji powyższych celów sformułowano 8 problemów szczegółowych, które są 

spójne z zasadniczym celem, czyli z powiązaniem zagadnień bezpieczeństwa zdrowotnego z 

podstawowymi działami i teoriami antropologii.

W I rozdziale można znaleźć interesujące dane dotyczące antropologii, jej definicji i 

podziałów, z uwzględnieniem historycznego rozwoju i szkół antropologicznych. Wpisanie do 

antropologii biologicznej zdrowia człowieka, z pełnym uzasadnieniem historycznym i 

merytorycznym jest doskonałym wprowadzeniem do analizy bezpieczeństwa zdrowotnego w 

ujęciu antropologicznym, realizowanym w dalszych rozdziałach rozprawy. Zdaniem 

Doktorantki „antropologia jest dziedziną nauki, która opisuje i wyjaśnia wiele mechanizmów 

bezpieczeństwa zdrowotnego”, co udokumentowano w dalszych rozdziałach rozprawy.

W II rozdziale przedstawiono pojęcie i miejsce „antropologii bezpieczeństwa” w 

odniesieniu do nauk o bezpieczeństwie. Rozważania dotyczące nauk o bezpieczeństwie, 

zwłaszcza ich paradygmatu i interdyscyplinarności, wskazują na szeroki ich zakres i 

wyznaczają podstawy do dalszych analiz. Przedstawione płaszczyzny antropologii 

bezpieczeństwa stanowią nowatorskie ujęcie problemu, które w rozprawie zostało w pełni 

udokumentowane i uzasadnione. Z kolei antropologia bezpieczeństwa zdrowotnego, jako 

element bezpieczeństwa ogólnego, została odniesiona do pojęcia zdrowia i choroby w ujęciu 
historycznym, co jest w pełni zasadne.

W rozdziale III omówiono teoretyczne podstawy bezpieczeństwa zdrowotnego odnosząc 

je do potrzeb, wartości i praw człowieka. Przegląd poglądów i ocen dokonany na podstawie 

dostępnych publikowanych opracowań wraz z komentarzem wskazuje na głęboką znajomość 

problemu. Aspekty prawne, polityczne, społeczno-kulturowe i ekonomiczne bezpieczeństwa 
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zdrowotnego przedstawione przez Doktorantkę obrazują szeroki zakres omawianego 

problemu, który został czytelnie przedstawiony w rozprawie. Natomiast opis zagrożeń 

bezpieczeństwa zdrowotnego z uwzględnieniem wielu współczesnych zjawisk, począwszy od 

bioterroryzmu, pandemii, w tym COVID-19, antybiotykooporności (nie 

antybiotykoodporności - str.l 12), do zmian klimatu, w pełni ilustruje omawiane zagadnienie.

W rozdziale IV przedstawiono aspekty somatyczne bezpieczeństwa zdrowotnego w 

odniesieniu do aspektów antropologicznych. Przegląd historyczny oceniający podejście do 

zdrowia fizycznego na przestrzeni wieków został dokonany z dużą znajomością wydarzeń w 

rozwoju medycyny i układów czynnościowych człowieka. Zestawienie w tabeli 1 tych 

układów w syntetyczny sposób porządkuje wiedzę w tym zakresie, natomiast wskazanie na 

nowo poznaną i będącą jeszcze w sferze badań tkankę śródmiąższową - interstitium - 

wykracza poza ramy ocenianej rozprawy. Podobnie, połączenie omawianych zjawisk 

biologicznych z homeostazą, potwierdza zdolności Doktorantki do syntetycznego 

wnioskowania, wyrażonego w przedstawionych zagrożeniach somatosfery.

W rozdziale V Doktorantka przedstawiła, w sposób kompetentny i wskazujący na 

głęboką znajomość poruszanych zagadnień, aspekty zdrowia psychicznego w kontekście 

antropologicznym. Omówiła tutaj zarówno określenia zdrowia psychicznego, co nie jest 

łatwe, a dalej dokonała analizy czynników warunkujących zdrowie psychiczne oraz 

psychologiczne mechanizmy obronne i zagrożenia psychicznego bezpieczeństwa 

zdrowotnego. Całość przedstawionego tu materiału tworzy niezwykle interesujące studium 

dotyczące zdrowia psychicznego człowieka w obecnych burzliwych czasach.

W rozdziale VI podjęto ocenę znaczenia bezpieczeństwa zdrowotnego w perspektywie 

antropologii bezpieczeństwa. Przyjmując słusznie, że u podstaw bezpieczeństwa człowieka 

leży bezpieczeństwo zdrowotne, oczywistym staje się fakt, że jest to „fundament 

bezpieczeństwa jednostki ludzkiej - żywego człowieka” (str.l78). Zilustrowano to bardzo 

trafnie na rycinie 7 (str.l80), wskazując na dwa nurty kształtowania bezpieczeństwa 

zdrowotnego - biologiczny i kulturowy.

Zakończenie stanowi podsumowanie rozprawy i zawiera zbytnio rozbudowane wnioski 

końcowe z przeprowadzonej analizy, a w tym stwierdzenia, że:

- problematyka bezpieczeństwa zdrowotnego merytorycznie znajduje powiązania z 

podstawowymi działami i teoriami antropologii;

- najszerszych merytorycznych powiązań bezpieczeństwa zdrowotnego należy 

doszukiwać się w antropologii biologicznej (fizycznej), a zwłaszcza w antropologii 

medycznej;
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- wiedza antropologiczna zawiera szerokie teoretyczne reprezentacje kultury zdrowotnej i 

kultury bezpieczeństwa zdrowotnego;

- potencjał antropologii w dziedzinie bezpieczeństwa zdrowotnego jest niezauważalny, a 

także niedoceniany i nie do końca zbadany.

Podsumowanie

Przedstawiony uporządkowany ogrom wiedzy z zakresu antropologii i bezpieczeństwa 

zdrowotnego wskazuje na bardzo dobre przygotowanie Doktorantki do pracy naukowej. 

Zawarte w rozprawie opisy zjawisk i ich analizy cechują się wysoką dojrzałością i głęboką 

znajomością poruszanych faktów.

W rozprawie zdarzają się powtórzenia i nawiązania do wcześniej omawianych zagadnień, 

co wymaga korekty przed ostateczną publikacją, podobnie jak i sporadyczne literówki. 

Należy jednak podkreślić, że rozprawa jest napisana doskonałą polszczyzną z zachowaniem 

prawidłowej interpunkcji.

Włożony trud w realizację postawionych celów skłania do złożenia wniosku o 

wyróżnienie rozprawy.

Stwierdzam, że przedłożona do oceny rozprawa doktorska mgr Agnieszki Florczak 

spełnia warunki określone w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach 

naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 

595, z późn. zm.). W związku z powyższym składam wniosek przed Senatem Uniwersytetu 

Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach o dopuszczenie mgr Agnieszki Florczak do 

dalszych etapów przewodu doktorskiego oraz wyróżnienie rozprawy.

Prof, dr hab. med. Tadeusz Plusa
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