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1. Czy treść pracy odpowiada tematowi określonemu w tytule: Tak, w pełni. 
2. Ocena układu pracy, struktury podziału treści, kolejności rozdziałów, kompletności 
tez: Struktura pracy bardzo dobrze odpowiada stawianemu celowi. Kolejne omawiane teorie i 
stanowiska stanowią spójny schemat wykorzystywany później w części empirycznej. 
3. Merytoryczna ocena pracy: Praca stanowi przykład konsekwentnie zrealizowanego projek-
tu badawczego, którego celem jest opis języka Internetu na wybranym przykładzie. W części 
teoretycznej stanowiącej wprowadzenie do badań referowane stanowiska są przedstawiane 
poprawnie, a także zestawiane ze sobą. Autor przedstawia i uzasadnia również własne stanowi-
sko w odniesieniu do wybranych kwestii. Przyjmowane pojęcia są stosowane konsekwentnie, a 
także wykorzystywane w części empirycznej. Na wyróżnienie zasługuje precyzyjnie opisana i 
konsekwentnie stosowana metodologia badań: nie pozostawia ona wątpliwości na temat źródła 
bądź sposób dojścia do postulowanych wniosków. Cieszy zastosowanie zdefiniowanych katego-
rii teoretycznych do własnego materiału badawczego. Autor wykazuje się również umiejętnością 
interpretacji wyników w szerszym kontekście społecznym, choć wykazuje tu pożądaną w tym 
przypadku ostrożność wskazując na jedynie hipotetyczny charakter proponowanych interpreta-
cji.  
Podsumowując: na wysoką wartość pracy składa się zarówno sprawne i spójne zreferowanie 
wybranych stanowisk, jak i konsekwentne zastosowanie przytoczonej wiedzy teoretycznej w 
dobrze przeprowadzonych badaniach własnych. 
4. Inne uwagi:  
5. Czy i w jakim zakresie praca stanowi nowe ujęcie problemu: Przedstawione badania sta-
nowią interesującą i dobrze ugruntowaną w literaturze przedmiotu analizę wybranego aspektu 
języka Internetu. 
6. Charakterystyka doboru i wykorzystania źródeł: Bibliografia obejmuje najważniejsze po-
zycje z omawianej dziedziny. Dobór literatury jest uzasadniony merytorycznie, a poszczególne 
zagadnienia referowane są w oparciu o zróżnicowane źródła. 
7. Ocena formalnej strony pracy: Praca napisana jest poprawny językiem naukowym. Jasność i 
precyzja narracji ułatwiają lekturę. Również od strony redakcyjnej praca prezentuje wysoki po-
ziom. 
8. Sposób wykorzystania pracy: Praca po odpowiednim (choć nieznacznym) skróceniu części 
teoretycznej powinna zostać opublikowana w postaci artykułu oraz zaprezentowana podczas 
konferencji naukowej.  
9. Ocena pracy:          


