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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: Przyjęty układ treści pozwala na przedstawienie wszystkich zagadnień istotnych ze względu 
na prowadzone badania empiryczne.  
3. Merytoryczna ocena pracy: Autorka podejmuje się niełatwego zadania analizy błędów po-
pełnianych na wybranych blogach. Tak sformułowane zadanie badawcze zmusza ją do zdefinio-
wania samego błędu, a tym samym odniesienia się do pojęć takich jak norma językowa czy in-
nowacja. Z tego zadania Autorka wywiązuje się bardzo dobrze: trafnie wyróżnia i referuje różne 
stanowiska wobec normy językowej, zestawia je ze sobą, przytacza argumenty za i przeciw. 
Rozważania te prowadzą ją do przyjęcia własnej definicji błędu, którą następnie wykorzystuje w 
badaniach empirycznych. Do oceny analizowanego materiału wykorzystuje również kryteria 
poprawności językowej, które najpierw poprawnie referuje zdając sprawę także z różnych moż-
liwych hierarchizacji tych kryteriów, by na końcu przyjąć hierarchię, którą sama zamierza wyko-
rzystywać w pracy. Interesującym uzupełnieniem byłoby tu uzasadnienie przyjętych wyborów. 
Dalszą część rozważań teoretycznych stanowi obszerna prezentacja typów błędów językowych 
wraz z licznymi ich przykładami oraz krótka charakterystyka blogów, jako specyficznego gatun-
ku internetowego. Prezentację wyników badań poprzedza opis metodologii, w którym Autorka 
opisuje kryterium doboru materiału oraz metodę badawczą. Na uznanie zasługuje widoczna w 
tym fragmencie refleksja dotycząca subiektywności oceny niektórych kategorii błędów i związa-
na z nią rezygnacja z analizowania takich kategorii oraz jasno sformułowane i odniesione do 
części teoretycznej kryteria oceny poszczególnych form znalezionych na blogach. Pracę zamyka 
obszerna i systematyczna prezentacja wyników badań własnych. Dla każdego blogu opisana 
została liczba błędów z poszczególnych kategorii, a także najbardziej charakterystyczne dla nie-
go zjawiska. Tę część pracy wzbogaciłaby próba interpretacji uzyskanych wyników wychodząca 
ponad czysty, choć precyzyjny i systematyczny opis. 
Podsumowując: praca jest przykładem udanego projektu badawczego, w którym słusznie bardzo 
dużą uwagę poświęcono odpowiedniemu i precyzyjnemu sformułowaniu kategorii analitycz-
nych, by później trafnie zastosować je do badania wybranego fragmentu rzeczywistości. 
4. Inne uwagi:  
5. Czy i w jakim zakresie praca stanowi nowe ujęcie problemu: Praca stanowi nowatorską i 
określaną w literaturze jako bardzo trudna analizę wybranych aspektów poprawności językowej 
na blogach. 
6. Charakterystyka doboru i wykorzystania źródeł: Dobór literatury jest dobrze uzasadniony 
merytorycznie. Poszczególne zagadnienia omawiane są w oparciu o różne źródła, które są ze 
sobą umiejętnie zestawiane. 
7. Ocena formalnej strony pracy: Praca napisana jest poprawnym i płynnym językiem przyja-
znym czytelnikowi.  
8. Sposób wykorzystania pracy: Po poprawkach i odpowiedniej redakcji praca powinna zostać 
opublikowana w postaci artykułu oraz przedstawiona na konferencji. 
9. Ocena pracy:          


