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1. Qgó|na ocena rozprawy, aktua|ność tematu, poprawność przyjętej struktury

Media dominujqce, a wtaściwie zapewniajqce powszechny obieg informacji zawsze

ksztaftowaty sĘle życia spoteczności Iudzkich' Nie inaczej dziato się w czasach zamienchtych

i to tych z poczqtków |zama sapłens {rysunki naskaIne, z których interpretacjq majq ciqgie

niemały prob|em archeoiodzy, czy antropa|odzy}' jak i w czasach starożytnych, gdy przy do-

minacji przekazu ustnego {choćby śpiewane poematy Homera) pojawito się pismo nie ty|ko

doraźnie pozwa|ajqce przekazać jednoznaczn:i i pewnq wiadomość, a|e pozwalajqce jq za-

chować na przysztość. Dzisiaj, d|a wspótczesnego człowieka ery cyfrowej pismo jest czymś tak
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oczywistym jak istnienie atmosfery ziemskiej umoż|wiającej swobodne oddychanie, czy wody

niezbędnej do życia' A jednak pnekaz mediaIny, bazujący co prawda na i|ustracji i operujqcy

skrótem infograficznym' Wymaga dobrej alfabetyzacji funkcjona|nej w zakresie rozumienia

intencji IudĄstojqcych za tym przekazem' W tym wtaśnie wyraza się aktua|ność tematu pod-

jętego przez Doktorantkę, gdyż korzystanie z internetu przez mtodzież szkót średnich z jednej

strony Wymaga opanowania podstawowych umiejętności alfabetyzacyjnych: pisania i czyta-

nia, a z drugiej konieczna jest dogtębna alfabetyzacja funkcjonaIna zapobiegająca sptyceniu

poruszania się po,,powtoce kulturf, jak pisze Derrick de Kerchove ('' '}.

Uktad pracy Doktorantka pnyjęta prawidtowo: da się wyróżnić trzy pierwsze rozdziaĘ

jako analizy teoretY€Źne pozwalające zorientować się w dokonanyrh usta}eniach terminolo-

gicznych i dotychczasowym stanie badań W tYm zakresie. Rozdziat czwarty jest zbudowany

w oparciu o k|asycznq strukturę metodo|ogii badań pedagogicznych: od uzasadnienia tematu

i sformułowania ce|ów badań, poprzez problematykę i hipotezy badawcze, zmienne nieza_

|eżne i zależne, a da|ej metody i narzędzia badawcze, a kończqc na opisie czasu i miejsca ba-

dań, ich organizacji oraz przyjętych metod ana|iz uzyskanych wyników'

Również poprawnie przeprowadzona została analiza i interpretacja wyników badań,

w których zestawienia ilościowe {poparte ana|izami statystycznymi} skupiajq się na ocenle

jakościowej i wyprowadzeniu wniosków uogólniajqcych dominujqce sty|e życia mtodzieży

oraz dajqce moż|iwości formutowania wskazówek d|a praktyki pedagogicznej - co Dokto-

ra ntka czyni w ostatnim rozdzia |e zatytułowanym Podsu mowanie i w nioski.

Bibliografia prezentuje prace tematycznie cytowane głównie w pierwszych trzech roz-

dziatach pracy i zawiera pozycje aktualne araz dziśjuż historyczne (sprzed 20.30, a nawet 40

|at), a|e ważne d|a tematyki pracy {w mojej ocenie w dobrych proporcjach 5a/5o% najnow-

szych i historycznych pozycji}. Wyodrębniona netografia zawiera tylko 15 pazycJ1i, co z punktu

widzenia podjętej tematykiwskazuje na stabq analizę internetowych zasobów cyfrowych'

Zastosowane w badanjach narzędzia wlasne umieszczono w Aneksie {w tradycyjnej pa-

pierowej formie), a sa to] kwestionariusz ankiety dla uczniów szkół średnich; scenariusz Wy-

wiadu pog|ębionego z uczniami szkół średnich; kwestionariusz: style życia. Ponadto w anek-

sie zamieszczono spisy rysunków, tabeI oraz wykresÓw.

Praca zawiera również streszczenie w języku po|skim i angie|skim.



f. Szczegółbwa ocena struktury i treśęi poszczegó|nych rozdziałów rozprawy

Jak już Zaznaczono w charakterystYce ogólnej ana|izy teoretyczno-praktyczne swoich

badań Doktorantka zawarta w trzech pierwszych rozdziaiach'

W rozdaiale pierwszym zatytutowanym: Sacjalizacja i wychowanie mtodzieży we współ.

czesnych reaIiach społeczno-kulturowych Doktorantka dokonafa ogó|nego przeglądu zagad-

nień dotyczących socjalizacji i wychowania mtodzieży we wspótczesnych rea|iach spo|eczno.

ku|turowych wyznaczanych przez dominujqce media ełektroniczne' Ciqg|e aktualne pozostaje

stwi €rdzenie C. Stol|'a: ,,medium, za pomocą którego komunikujemy się, zmienia nasz styl

bycia i myś|enia - programujemy komputery, ale one także programujq nas,,. W tym rozdzia-

[e zostaĘ zestawione definicje socjałizacji w różnych ujęciach z dominacjq ujęcia pedagogicz-

nego z wyraŹnym akcentem na wychowanie jako również działanie społeczne - a|e zap|ano-

Wane' celowe, wyraźnie ukierunkowane na przedmiot i rezu|tat. Jednak brakuje tu wyraŹne.

go wtasnego podsumowania, ref|eksji - wniasków wynikajqcych z przytoczonych {całkiem

stusznie i zgrabnie cYtatów znanych autorytetów w zakresie zwiqzku mediów z przemianami

cywilizacyjnymi i kulturowymi)' które ukierunkowaĘby da|sze poszukiwania badawcze, czy|i

spajaĘ poszczególne punkty rozprawY. Reasumpcja {s' 3a), jest zbyt lakoniczna - dokonane

wcześniej analizy teoretyczne, dajq o wiele większe możliwości analiz d|a podjętych w pracy

badań pedagogicznych.

W rozdziale drugim pt. Style życia oraz czynniki je kształtujqce _ przegłqd definicji i kon-

cepcii po wielostronnym przeg|qdzie definicji okreś|ajqcych style życia cztowieka Doktorantka

przechodzi do wyodrębnienia wartości, które określają właśnie stylżycia mtodzieży' odwotu-

je się tu do uznanych w |iteraturze k|asyfikacji hierarchii wartości, jak choćby M. Rockeach,a

{wartości ostateczne i instrumentalne s. 45 -46) jako tych, które orientujq nas w przemianach

dotyczących uznawania poszczegó|nych rodzajów wartości pr:ez mtodzież -znajdujemy tu

liczne odniesienia do badań z poczqtku XX| wieku {s. 47 - 52)' Dalej zawarty został obszerny

punkt przybliżaj4cy dotychczasowy dorobek w zakresie badań sty|ów życia mtodzieży ipunkt

3). Podobnie jak w poprzednim rozdziale i tu podsumowanie dobrze przeprowadzonej anali-

zy zebranego materiatu porównawczego - odnosi się ty|ko do stwierdzenia o konieczności

zwrócenia bacznej uwagi na badania pi|otażowe (s. 57). A przecież w pzytoczonych tekstach

można dostrzec zwięzek między sty|em Życia, 3 dominującym w danym czasie przekazem

medialnvm.



W rozdziale trzecim Doktorantka dokgnuje przeglqdu wyników badań dotyczqcych zna-

czenia internetu w życiu młodzieży i na podsumowanie pierwszego punktu przytacza wyniki

aktualnych badań przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych, potwierdzajqcych zwiqzek

pomiędzy konystaniem z internetu a aktami przemocy {tzw. cyberbu|lying} występujqcy

szczegó|nie w przypadku dziewczqt. W ko|ejnym punkcie przytacza szereg wielostronnie

prowadzonych badań w Polsce i na świecie w odniesieniu do mtodzieży korzystajqcej z inte-

rentu' Również i w tym miejscu pojawia się niedosyt w wykorzystaniu zgromadzonego mate.

riatu d|a ukierunkowania badań wtasnych' W ostatnim punkcie tego rozdziału Doktoranta

podejmuje próbę określenia ro|i szkoty W przygotowaniu do Wartościowego korzystania

z sieci internetowej . ?rzytacza alarmujqce informacje prasowe z 2łł3 roku, iż zaledwie co

10.ty nauczyciel potrafi obsługiwać komputer {s'70). Od tego czasu minęło juŻ 1'4lat, i mimo,

iż sytuacja się diametralnie zmienita {iwtaściwie, każdy nauczycieI potrafi obstugiwaĆ kompu-

ter}, to pozostaje aktua|ny problem, który Doktorantka podkreśliła W cytowanym fragmencie

źródtowym: jak sprawić, aby ,,rola nau€Zyciela 3.ako osoby nauczajqcej ('' ') sprowadziła się do

tego, że będzie on kształtował umiejętności naw|gowania po wiedzy oraz, co wydaje się mieĆ

istotne znaczenie utatwiat będzie uczniowi wartościowanie wiadomości i kształtowaf sferę

duchową {J' Koziej, s.7! razprawy). Pytanie to pozostaje otwarte i powinno stanowić jeden

z ważnych wniosków wynikajqcych z przeprowadzonych badań w ocenianej rozprawie.

W rozdziale czwartym znajdujemy opis procedury metodologicznej. Doktorantka przyję.

ła klasyczny model metodologii badań pedagogicznych' który rrzpaczYna uzasadnienie wy-

boru przedmiotu badań oraz celów pracy. Jako przedmiot badań zostaty przYjęte elementy

stanowiące styl życia uczniów szkół średnich w kontekście (i zakresie) ich wykorzystania

w sieci komputerowej przez mtodzież - korespondujq z nim cele poznawcze i praktyczne

(s. 73 _ 74)' Problemy badawcze Zostaty zestawione W trzy grupy: {1) odnoszqce się do korzy-

, stania z internetu, {2) preferowanych stylóW życia przez mtodzież oraz (3} zwiqzku korzysta-

nia z internetu ze stylem życia mtodzieży' W dalszej ko|ejności sformutowane zostały hipote-

zY oraz zmienne i wskaŹniki badań - uwaga: zbyt szczegótowo potraktowano zmiennq nieza-

leżnq {korzystanie z internetu) w stosunku do zmiennej za|eżnej (preferowane sty|e życia)-

co w tym przypadku jest bardziej interesujqce. ]ako bazowq metodę badawczą zastosowano

sondaż diagnostyczny, a W nim pzygotowano.iwykorzystano trzy narzędzia badawcze: kwe-

stionariusz ankiety d|a uczniów szkół średnich, scenariusz wywiadu pogtębionego z uczniami



szkół średnich oraz kwestionariusz stylów.życia (badania przeprowadzono na reprezenta-

tywnych grupach ponad 100 respondentów}'

Analizę wyników badań Doktorantka przedstawita w rozdziale piątym: lnternet a wybra-

ne ełefnenty\;tytu życia młodzieży w trzech odstonach stosownie do przyjętego uktadu pro-

blemÓw badawczych'

1} Korzystanie z internetu przez uczniów szkót średnich - uzyskane wyniki badań potwierdza.

jq dotychczasowy stan wiedzy W tym zakresie' Mtodzież nie jest w stanie okreś|ić ile czasu tak

na prawdę spqdza w interencie - dzisiaj większość dziatań wymega aktywności sieciowej,

stQd w przysztych badaniach pedagogicznych, na|eży rozróżniać konieczność dziatań siecio-

wych od tych wykonywanych dodatkowo, np. w ramach czasu wolnego' Nie jest już prawdq,

iż w internecie toczy się drugie równolegte Życie cztowieka _ jest to życie sp|ecione z tym

przebiegajqcym reaInie _ nie da się dzisiaj żyć petniq życia bez korzystania z sieci {internetu} _

pytanie istotne z pedagogicznego punktu widzenia (i ce|u pracy) jak ten spleciony z życiem

nasto|atków internet modyfikuje style życia. Pocieszajqce jest to, że mtodzież krytycznie pod.

chodzi do internetu - co znajdujemy w podsumowaniu wyników badań tej części (s. ].1a)'

Potwierdzajq to również uzyskane wyniki dotyczqce korzystania ze stron przy odrabianiu prac

domowych - dominuje tu wikipedia, czyli internetwa encyklopedia, a w mniejszy zakresie

występują innego rodzaju strony z tzw. gotowcami, czy|i wykorzystanymijuż gdzieś wcześniej

rozwiąza niami (s'153}.

2) odnośnie stylu życia preferowanego przez uczniów szkót średnich Doktorantka uzyskała

wyniki wskazujqce, iż badanej grupie mtodzieży {723 osoby} najmniej odpowiada sty| życia

nakierowany na prestiż (okreś|ony jako drugi w hierarchii przedstawionej uczniom)' Pocie.

szajqce jest to, iż badani nie stawiajq na styl życia odnoszqcy się do stanu posiadania' Nato-

miast styl szósty - tzw' alfocentryczny {skoncentrowany na drugim cztowieku} uzyskał naj-

większq liczbę wskazań pozytywnych {s. 169)' Jest to oczywiście dek|aracja ze strony bada-

nych respondentów. Warto. zadać tu pytanłe: w jakim zakresie istniejqca pazorność słuchania

drugiego człowieka (np' reagowanio na jego wpisy w internecie) rzeczywiście wyczerpuje to,

ca stonowi istotę allocenwcznego stylu życia badanej mtodzieży? ZauwaŻyć należy, iż sty|

zorientowany na rywalizację (styl5, s. 176 } ipracę (styl ro, s. 175) zna|azh1 tyle samo popu-

larności _ czyżby dła młodych łudzi w dobie internetu praca byto sprowadzang do rywalizacji?

Brakuje podsumowania tego podpunktu, a dotyczqcego,,budżetu czasu mtodziezy,, _ przed.
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stawione Wvniki badań kończy ty|ko ciag tabel prezentujqcych odpowiedzi respondentów

odnośnie różnych aktywności wypetniajqcych ich czas'

3) Styl zycia a korzystanie z internetu przet uczniów szkół średnich, to ukoronowanie ana|izy

wyników badań wynikajqcych z tematu pracy. Jednak czynniki, które Doktorantka wyróżniła

jako płaszczyznę porównawczq w badaniach poszczególnych sty|ów życia nie stosuje w spo-

sób systematyczny w uzyskanych analizach, np. s. 185 - 191 {czynniki charakteryzujqce sty|

minimalistyczny} różnią się od czynników charakterystycznych dla styłu zorientowanego na

prestiż (s' 192 - ].93)' W pracy zostały Zaprezentowane ty|ko te, które miaty statystycznie

istotny zwiqzek, ale o tym nie możemy dowiedzieć się jednoznacznie na podstawie zamiesz.

czonego tekstu' Dość skrótowo zostato potraktowane również podsumowanie wyników ba-

dań przedstawionych w tym punkcie {s. 223}, Doktorantka pisze tylko, Że: ,,(,,'| dane pned-

stawione w niniejszym rozdzia|e dowodzq, iż najwięcej zależności Występuje pomiędzy róż-

nymi aspektami korzystania z interentu a pierwszym, szóstym oraz dziesiqtym sty|em życia

preferowanym przez uczniów,, jednak d|a badacza interesujqce jest to: dlaczego tak stę dzie-

je? (dopiero w,,Podsumowaniu iwnioskach" do cafej pracy znajdujemy zestawienie tabela-

ryczne |s.2f7}, pokazujące korelacje czynników z wyróżnionymi w badaniach stylami życia'

Doktorantka słusznie zauwaza, iż istnieje rozdzieIność dek}arowanych czynników wynikajęca

z akceptowanych spotecznie stylów życia w kontekście korzystania z sieci, a tym co dzieje się

w rzeczywistym postępowaniu uczniów (s' 228).

3. Rekomendacja

Recenzowanq rozprawę doktorskq charakteryzuje dobry układ tematyczny pięciu roz-

dziatów umoż|iwiajqcych wyróżnienie trzech k|asycznych części rozpraw o charakterze nau-

kowo-badawczym: zatożenia teoretyczno.praktyczne, metodo|ogia badań oraz analiza wyni-

ków badań własnych pozwalajqcych na weryfikację postawionych hipotez. Szczegółowa ana.

|iza rozprawy wskazuje na dobrq znajomość przez Doktorantkę zagadnień merytorycznych

imetodologicznych zwiqzanych z pre{erowanymi sty|ami zycia wynikajqcymi ze sposobów

korzystania z internetu przez mtodzież szkót średnich' ogó|nie stwierdzam, że rozprawa dok-

torska pt, Korzystanie z internetu a prcferowane style życia uczniów kieleckich szkót średnich

może być podstawq przeprowadzenia egzaminu doktorskiego i może stanowiĆ podstawę

nadania Pani Magdalenie Buzor stopnia naukowego doktora nauk społecznych w zakresie

pedagogiki zgodnie z wymogami ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym'


