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Skałbaniadziałajączgodnie z paragrafem5 pkt. 6 Regulaminu postepowaniaw prze.
wodach doktorskich na Wydziale Pedagogicznym i AĘsĘczrym

UJK w Kielcach

zvtróciłasię do mnie z prośbąo ponowną ocenępoprawionejpracy doktorskiej Pani
mgr Martyny Majewskiej pt. Blogi prowadzoneprzez nauczycieli oraz ich funkcjonalnośćw opinii autorów i uĄtlrnwników. W poprzedniej recenzji zakwestionowałam
istotne dla prac naukowej obszary,które nie spehriĄ wymogów stawianychpracom
doktorskim określonychw konkretnejustawie Prawo o szkolnictwie wyższym, usta-

wie o stopniachnaukowych i tytule naukowym.Zasugerowałamby Autorka dokonała
starannejpoprawyzgodnieze wskazówkamiumieszczonymiw mojej recenzji.
recenzji' którą wykonałamw grudniu
Niniejszy dokumentbędzieuzupełnieniem
2019roku.

Uwagi wstępne

Przedmiotempowtómej recenzji jest poprawiona i uzupełnionawersja rozprawy
doktorskiej pt.: Blogi prowadzoneprzez nauczycieli oraz ich funkcjonalnośćw opinii
autorów i użytkowników,recenzowanejprzeze mnie w grudniu 2019 roku.
W niniejszejrecenzjidokonamoceny zmian rłprowadzonychprzez Autorkę,na.
tomiastkwestie,które zostĄ pozytywnieopisanew poprzedniejrecenzjizostanątutaj
przezemniejeszczerM powtórzone.
Wprowadzoneprzez Autorkę modyfikacje zasadniczonie zmieniĘ strukturypracy, klóre jest jasna, logicznie i merytoryczniepodzielonana osiem rozdziałówze
wstępem,oraz uogólnieniamiwyników badani wnioskami,postulatamikońcowymi,
bibliografią a takie aneksamiumieszczonymi na końcu pracy. Zmianie ulegĘ tluły
niektórychrozdziałów'co wpĘnęłokorzystniena konstrukcjęspisutreści.
W rozprawie doktorskiej Pani mgr Mart}.naMajewska podejmujeważnyi interesujący temat poruszającyaspeĘ z obszarupedagogikimedialnej. Należy wspoo7-Iacza,żepokoleniesieci odczuwapotrzebę
mnieć,żeobecniekulturauczestnictv,ła
bycia online. KuŻdy moizemieć dostęp do informacji i kaidy możeje zarnieszęzać.
Dynamikarozwoju różnychplatformkomunikacyjnychw Inlemecie,dajecoraz szeri formowania opinii. Nowa
sze możliwościkontaktów z irnyml', a takżewyra:Żartia
kształhrjekolejne zjawisko społecznej akim jest blogging' któdigita|narzeczywistość
uznaćza niekonwencjonalną
re tlvorzy specyficznąkulturę komunikacji. Blogi rnoźlna
f.

formę utrzymywaniarelacji interpersonalnych'Poprzez blogi możnanawiązaćkontakty z odbiorcami treści,czy z ich autorami.Blogi inspirujązarówno cz}te|ników' jak i
ich autorów. To właśnie
na blogach możnacodziennie zna|eźć
mnóstwo pomysłówdo
r,tykorzystaniaw szkole, w pracy lub w życiuprywatnym.
Na wstępiemojej recenzjipozyt1vnie podkreślam
teoretyczno.empĘcznycharakter pracy. Ciekawym zamierzeniempodjęĘm przez Doktorantkębyło opisaniei
zbadarie zjawiska blogowania wśródnaucrycieli, a taliże ukazanie funkcjonalności
przez nalczycie|i.
blogów prowadzonychwłaśnie

przedstawionejrozprary
Ocenamerytoryczna
Recenzowanapraca|iczy obecnie236 stron,w tym aneksy(spistabel,wykresów'
fotografii, streszczenierozpraw w języku polskim i angielskim oraz zaŁączniki,które
zawieĄą nanędzia badawcze:kwestionariuszeankiet, kwestionariusz analizy dokumentówi arkuszkategoriianalizytreściblogów).
Tekst Wstępuzostałpoprawionyzgodniez moimi sugestiami.We WstępieAutorka zarysowałakontekst badanejproblematyki oraz krótko przedstawiłazakres rozprawy. Dopisałatakże akapit doĘczący koncepcji rwiązanych z mass mediami' który
jest mało spójny z dalszą częściąteksfu zawartą we l|stępie. Zamiast tego akapitu
możnabyło dokonać charakterystykiposzczególnych rozdziałóvtprezentującich zamervtoryczna.
wartość

= C7ęśćteorelycata
Dwa pierwsze rozdzia|y mają charakterteoretyczny i systemaĘzują zagadnienia
z;vtiązanez podjętąproblemaĘką.Rozwiźania zawartew toz,dzia|epierwszy zaĘrtułowanymWspótczesnyobraz zawodu nauczycielskiegodoby Internetukoncentrująsię
innowacyjnąw
wokół ró1 nauczycielii ich kompetencji,a takżepokazujądziałalność
pracy nauczyciela,z wykorzystaniemtechnologii informacyjno-komunikacyjnychoraz

opisują obszary edukacyjnegozastosowaniaInternefu.Rozdział napisany poprawnle.
ZastrzeŻenia,które miałam do podrozdziałul.2.Kompetencje nauczyciela współczesnejszkoĘzostĄ usunięte,choćw zdaniu(s.25).,,Wliteraturzepedagogicznejczęsto
e informae informatyczne''i ,,kompetencj
używasię zamiennieokreśleń
,,kampetencj
''
dać konkretny przypis
cyjne'', odnoszqcesię do technicznejobsługimediów na|eżało
oby, irc Autorka
pokazujący stosowanie takich właśniezamienników' i to podkreślił
przealalizowałastosownąliteraturępotrzebnądo napisaniatego podrozdziału.
Rozdział drugi zatyfułowanyMożliwościwykorzystaniablogów w procesie edukacji przedstawiacharakterystykęblogów, ich histońę, cechy oraz rodzaje, a tak,żeokrewykorzystaniaich w procesieedukacji'
ś|aznaczenieblogów nauczycielii możliwości
Ponadto'w rozdziale tym, zaprezentowanotakie stanbadańempĘcmych nad podjętą
problematykąbadawczą.Autorka wnikliwie analiĄe prz'Ąaczafledefrnicje bloga, co
należyocenićpozytywnie, następnieprzechodzi do opisu ich cech i funkcji odwołując
się do bogatej w tym obszarze literatury polskiej. Pani magister uzupełniłaptzegląd
literaturyw obszarzeblogowania o cennezródła literatury zagranicnej doĘczące ana.
lizy
w pracyaspekcie'
dokonanempirycznychw opisy"wanym
Autorka uwzględniłatalrŹemoje zalecenie doĘczące zdefiniowania kluczowego
bloga.Wprawdzienie jest to pehradefinicja,a|eprzypojęciaw pracyfunkcjonalność

najmniej zawiera główneelementyporządkującei pokazującesposób jego rozumienia
przez Paniąmagister.
oceniając zmiany wprow adzoneprzez Autorkę w częściteoretycanej lwaŻarrl,iLe
w recenzjipierwotrrejwersji
sugestii za-warĘch
uwzględniająone dośćznacąnączęść
rozprawy.

= Metodologia badań
kwestiommetodoloodnoszącsię do treścizawaĄch w rozdzia|epoświęconym
gicznym, do których miałamnajwięcej zastrzeizefl'stwierdzam,że Autorka dokonała
poprawnejrekonstrukcji, choć nadal występująpewne, ale już Ęlko drobne niedopatrzeniaze stronyDoktorantki.
Prawidłowo skonstruowanyrozdziaŁ metodologiczny decyduje o poziomie naukowym rozprawy' Jeszczeraz chcę futaj podkreślić,żepomysłbadawczyjest interesujący. Pani Magisterprzeprowadziła
badaniailościowe,
wykorzystującspecja|nieskonstruowaneprzez siebie ankietyprzeznaczonedla nauczycieli_ autolów blogów' oraz
uczniów i zarazemczytelnikówblogów nauczycielskich.W celu wzbogaceniaeksplo.
racji Doktorantka wykonałatalrżebadaniajakościowe,dotyczące ana|izy zawartości
samychblogów. W pracy wykorzystanometodęsondar:żu
diagnostycmego,posfugując
się techniką ankieĘ i analizy dokumentów. Cele pracy zostĄ poprawnie sformułowane, ale w zrviązku z dopisaniemw częściteoretycmej definicji zwiqąanejz funk.
cjona|nością
b|oga,na|eżało
w celu poznawczymdokładniewymienićte sameelementy mówiące o funkcjonalności,
które zostaĘ opisanó w częściteoretycznej.Niestery
wystąpiłaniewielkaróżnicapomiędzytymi właśnie
elementami(s. ó3 i s.78).
Problemyi hipotezyzostĄ przemyślane
i poprawione,choćniektórewymagaĘby jeszczeĘliĘczrrego dopracowania.Ponadto naleŻałozaznaczyć,k1órahipotezaw
pracy jest hipotezą główną.Również przedziałyliczbowe dla oceny współzaleźności
między zmienny zostĄ dobraneniefortunnie.
Podsumowującten fiagment pracy, dokonane przez Doktorantkępoprawki oceniam po4tywnie.

+ Część
analityczna
Analiza uzyskanychwyników b adańzostał'azaprezentowanaw pięciu rozdziałach.
Pozytywnie należy ocenić wielkośćpróby badawczej.W częścitej wprowadzono
zmiany dotyczącenazewnictwa rczdziałów i podrozdziałów' co wpĘnęło korzystnie

na odbiór zaprezentowanychw tych rozdzlałachtreścinłiązanych z ula|izą i syntezą
otrzymanychdanych.W pierwszejwersji mojej recenzjinłróciłamuwagęna nieczytelną formę przekazll doĘczącą allaIizy otrzymanychdanych, które powodowaĘ niejasnościu czytającego.Doktorantkawprowadziłapewnezmiany. NiesteĘ nie dokonanałaszczegołowejkoreĘ, ale wykonane przez ntą zrriuly znacznie poprawiĘ odbiór tej częścipracy.
W konkluzjach w częściUogólnienia wyników badań i wniosków' w pierwszej
szeregwniosków, w których pojawĄ się nieuprawnionenadinwersji pracy za-warto
terpretacje'Ta częśćpracy zostałaznaczącoskorygowana.Końcowe wnioski zostały
zweryfikowane.Napisaneje ponownie eksponująckonkretneimplikacje wynikającez
rea|izacji badanwłasnych.

= Bihliogrufta
Dyseńację zamyka bibliografia prac wykorzystarrychprzez Panią mgr Martynę
Majewską. Zostałaona uzupełnionao nowe l' waimepozycje zbadanegoprzez Doktorantkę obszaru.Uwzględnionew pracy publikacje dobrze świadcz4o znajomości
badawczychAutorki' Jestto zbiór literatury,w większości,
przedmiofuzainteresowań
polskojęzycznej. Generalnie źród|azostaĘ poprawnie dobraneczyli Autorka skorzystałaze swojego prawa do własnegospojrzenia na analizowany problem badawczy i
spójnąkoncepcjębadń.
w oparciuo własnywybór literafuryprzedmiofuopracowała
Niestety przy niektórych pozycjach bibliograficmych nadal brakuje autorów lub redaktorów merytorycznych,na co zlvróciłam uwagę w poprzedniejrecenzji.

= Kilka uh,gg ogólnych
podkreślam,
żetematykaporuszanaw dysertacjijest
Ieszczeraz z całąpewnością
blogów. NiewątpliwiePani magiwaŹnymetapembadańw zakresiefunkcjonalności
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ster Martyna Majewska włoĘła dużopracy w poprawienie i udoskonaleniepoprzedpracy' uzupełniłabibliografię. Praca zostałapopra.
niej wersji. Zwiększy,taobjętość
językowe,
wiona pod względemstylistycznym,choć nadal występująniezręczności
wiedzy i
np. s.29 '(...) aby budowaćedukacyjnestrategieksŹałtowania,pogłębiana
na podstawiewiedzy.''; s. 74 _ niedokończonezdanie:,,Najwznoszeńa mądrości
większąpopularność
zyskałserwis....'';s'102 'jednakżew wieku przypadkach(...)'' ;
czytelników w pos.120 ',W toku badań sprawdzonorównież znaczenietożsamości
(...) a zawartew nich treści
strzeganieróżnychelementówbloga za najciekawsze..''.;
zawierająprzedewszystkimtekst (...)''; s. 150 '' _ motyvacją do tworzeniablogów
zarówno osobistychjaki i zawodowychjest (...).; s.151 ,,Autorzyczerpią.takiesame
korzyści(najczęściej
możliwośósamorealizacjii samodoskonaleniasię) prowadząc
bloga zarówno testowegojak i photobloga.videoblogacąv 1inkologa)'':s.751_,,Czę.
ściowopotwierdziła się również hipoteza zakładającaistnieje nłiązek pomiędzy
(...)''; s. 193,,Wypełniają
różnorodnefunkcje'jakie majądo wypełnieniaw przestrzezachęcają
ni edŃacyjnej(...)'';s.198.(...) czł konkursyedukacyjne,
Ęm samymod
czyli nie dodała
odwiedzeniaich wiĘny''. Ponadto na s.l00 Autorka nie uzupełniła
przypisudo raportu,na który się powofuje:,,Jakwynika zraport|J Motydokładnego
wacje, zachowania i poglqdy autorów i czytelników blogów, autorzy blogów o różnej
tematyce,najczęściejzarnieszczająna swoich stronachtreścidotyczącewłasnychpasji
czy tematów,które dobrzeznają(67%),'.
Wskazane błędymoma potraktowaćjako warsztatowezaniedbanie.Wynikać ono
może,jak sądzę,z nieutrwalonychwymogów dyskursu naukowego,oraz ńedocenieŻe
nia potrzebyrzetelnegosprawdzeniapo napisaniu)własnegoteksfu.Choć nwa;Żarn,
te wszystkie usterki typu literówki i potknięcia stylisĘczno-językowe' przy kolejnej
poprawia'bo takąszansędostałaode mnie Autorka,powinnybyć usunięte!

Wniosek końcowy

Wybór, przez Panią Mgr Martynę Majewską tematu rozprawy na|eĘ uznać za
ważry kok w przestrzeni badan pedagogicanych' znłaszcza pedagogiki medialnej
oraz d|apraĘki edukacyjnej.Aktualnośćporuszanejw opracowaniutematyki wiąze
się z powszechn1'mwykorzysĘwaniem nuządzi cyftowych' jakim mogąbyć teżblo.
gi nauczycielskie.
Po wnikliwym zapoznanil się z nową, poprawionąwersją pracy doktorskiej oce'iu- ją pozytywnie. Stwierdzam, że nową ulepszona wersja speŁria w}mogi niezbednedo uąyskaniastopnianaukoweeodoktora.W obecnejformie realizuje standar.
dy naukowe (merytoryczne,metodologiczne i badawcze) stawiane wobec rozpraw
do}torskich.Dlatego teżwnioskuję o dopuszczeniePani mgr MaĘny Majewskiej do
dalszych etapów przewodu doktorskiego.
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