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RECENZJA DOROBKU NAUKOWEGO
prof. dra hab. Dariusza Jemielniaka
w postgpowaniu o nadrnie stopnia doktor| habilitowanego
w dziedzirie nauk spol€cznych, w dyscyplinie -socjologia

W zvdqzku z decyzi4 Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytul6w Naukowych powolui4cq

mnie jako recenzenta

w

sklad komisji do przeprowadzenia postgpowania habilitacyjnego

prof. dra hab. Dariusza Jemielniaka, przedkladam recenzjg osi4Snigcia naukowego Wniosko_
dawcy pt. Socjalogia Intemetu. Metody

qfowych

badart spolecznych oraz towazysz4cego do-

robku naukowego i osi4gnigi dydaktyczno-organizacyjnych Kandydata.

Z cal4 pewnoici4 w przypadku prof. dra hab. Dariusza Jemielniaka mamy do czynienn
z osobq, kt6ra swymi osiqgni€ciami naukowymi, organizacyjnymi or^z dydaktycznymi wykra-

cza znacz4co poza st^nda.dy pzyjmowane w ocenie osi4gnigi naukowych oraz dorcbku towarzysz4cego kandydal6w wnioskujqcych o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie
nauk spolecznych, w dyscyplinie socjologia. Po pierwsze, Kandydat posiadajuz rytul profesora

nauk ekonomicznych nadany przez Prczydenta RP w 2014 roku, kt6ly uzyskal zaledwie l0 lat
po nadaniu mu w 2004 roku stopnia doktora nauk ekonomicznych w zakesie nauk o zaxz4dza-

niu oraz 5 lat po uzyskaniu stopnia doktora habjlitowanego nauk ekonomicmych w dyscyplini€
zarz4dzanie (nadanego odpowiedni4 ucbwal4 Senatu Akademii Leona

szawie). Stopnie i tytuly naukowe

prol D. Jemielniak

ul.
dr

Koiniiskiego w War-

osi4ga zatem w cyklach pigcioletnich, co

Szmazmldego 89c,60-568 Podan
hab Piorr Jabkowsk; plabkolatldu.edupl

ozrit.Lcza,iz zloilgn\e

w 2019 roku wniosku habilitacyjnego w dziedzjnie nauk spolecmych, w

dyscyplinie socjologii,jest kontynuacjq tego trendu zapoczqtkowanego w 2004 toku Po drugie,

prof. D. Jemielniak jest autorem wielu prac publikowanych w najlepszych czasopismach o zasiggu Swiato\rTm, laureatem nagr6d za dzialalnoii naukowq oraz stypendyst4 znakomitych
uczelni o migdzynawowej rcnomie. wszystko to spmwia, ze przystqpuj4c do oceny dorohku
naukowego oraz dorcbku towa.rzysz4cego wsktzanego pzez Kandydata we \tniosku do Cen_

tralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytul6w Naukowych spodziewai nalezy sig osj4gigi spelniaj 4cych najwyzsze standardy Swiatowe.
Juz na samynr wstgpie nalezy wskazad, i2 obszar analiz substanty\mych prowadzonych

w socjologii przez prof. dra hab. D. Jemielniaka doryczy przede wszystkim metodologii badafi
j

akoSciowych, ze szczeg6lnym uwzglgdnienieDr j akoscio\rych metod badai organizacj i,

a

iakT€

iloicio\aych oraz jakosciowych badair spolecznosci internetowych, socjologii Intemetu oraz
pracy opartej na wiedzy. Dariusz Jemielniak posiada w tym zakesie maczqce osiqgniecia pu-

blikacyjne oraz badarvcze. Kandydatowi udaje

siQ z

powodzeniem l4czyC wysokie kompetencje

metodologicme z analiz4 przemian wsp6lczesnego Swiata. Jego erudycja imponuje' a znajomosd najnowszej literatury Swiatowej jest niepodwazalna.

Zgodnle z an

llapkt.

7

ustawy z dnia 14 marca 2003 r' o stopniach naukowych i qtule

naukowym omz o stopniach itytule w zakrcsie sztuki (z p6zniejsrymi zmianami), zadaruem
powolanego w post9powaniu o nadanie stopnia doktom habjlitowanego jest odporecenzenta

wiedt na pytanie, ,,czy osi4gniFcia mukowe wnioskodawcy spelniaje krvteda okrc(lone
w art.16".

a

mianowicie, czy kandydat przedtro:ry} do oceny dzielo opublikowane w calosci lub

cykl publikacji stanowi4cy znaczny wklad autom w rozw6i okreslonej dyscypliny naukowej
oraz, czy wykazuje sig istotn4 aktywno6ciq naukow4 lub anysryczn4.

Rozporzqdzenie Ministra Nauki

i Szkolnictwa Wyzszego

z dnia 1 wrzeSnia 2011 roku

sprawie kryteri6w oceny osi4gnigi osoby ubiegaj4cej si9 o nadanie stopniadoktora habilitopowanego precyzuje 6lvniez, ze w przypadku oceny artykul6w z obszaru nauk spolecmych

winny to byi autorskie lub wsp6lautorskie publikacje w czasopismach aajduj4cych sig w ba-

w ocenie bierze si9 pod
wedhg WoS ( re b of science) or4z in-

zach JCR, ERIH lub na liscje B czasopism punktowanych MNiSW.
uwagg sumarfcmy IF ( impact factar),

liczbi cytowai

deks Hirscha wedlug WoS. Rozporz4dzenie, o kt6rym mowa' wskazuje r6wniez na koniecT-

nosi oceny dorobku towaEysz4cego kandydata (w tym na kierowanie migdzynarodowymi lub

kalowymi projektami badawczymi, migdzynarodowe lub krajowe nagrody

za dzialalnos'

lu-

-,(t^

ukow4, staze w zagranicatych instytucjach badawczych oraz naukowych, [ygloszenie rcfem-

t6w na konferencjach migdzynarcdowych

i

krajowych) orM na ocene dzialalnoici dydak-

tyczno-oryanizacyjnej kandydata.

Prol dr hab. Dariusz Jemielniak przedstawil wniosek o przeprowadzenie post9powania
habilitaryjnego wraz z autorcfemtem
oraz jakosciowq

i

zal4cznikami pozwalaj4cymi oceni6 strong formalnq

jego dorobku naukolvego, dydaktycmego i popularyzatorskieSo. Przedsta-

wiona dokumentacja spelnia wlmagania opisane w przywolanym powyzej rczporzqdzeniu
MNiSW. Jako osiqgnigcie naukowe Kandydat wskazal dwie powiqzane tematyczrie publikacje
spigte wsp6lnym tytulem

Sajologa Internetu. Metorly cyJiowych

baday't spotecznych

Nacykl

ten sklada si9:

a)

I artykul opublikowany w wiodqcym polskim czasopismie socjologicmym: Jemielniak,
Dariusz (2018). Socjologia 2.0: o polrzebie lqczenia Big Data z emografiq cyfrow4, wyzwaniach j akosciowej socjologii cyfrowej i systenatyzacji poJQL, Studia Saci ologicme

,

2(229), str. '7 -29;

b)

1 mono$afia: Jemielniak, Dariusz (2019)- Socjologia Intemetu Warszawa; Wydaw-

nictwo Scholar, ISBN 978-83-65390-07-3
Swoj4 drog4, Kandydat m6glby przedlozy6 do oceny jedynie osiqgnigcie w postaci monografii

(artykul Fzenie66 do dorobku to{azyszqcego). Rozumiem motywacjg sklaniaj4c4 Autora do
przedstawienia obu tych publikacji, nie bylo to jednak potrzebne zwazaj4c na fakt, i2 maczr'a
czQS6

pomysl6w sygnalizowanych we wczeiniejszym chronologicznie a$ykule ze Studi6w So_

cjologicznych zostala podjgtaw monogralli, o czym zreszt4 D. Jemielniak informuje r?rost w
nocie ..Od autora" na str, 9.
Poza publikacjami zgloszonymi do osi4gligcia naukowego (w okresie po uzyskaniu ry-

iulu profesora nauk ekonomicmych,

tj

od 2014 rcku), w naukowym dorobku towarzyszqcym

Kandydata (w dyscyplinie socjologia) odnaieZd mozna: (1) siedem autorskich oraz wsp6lautor-

skichpublikacji naukowych w czasopismach znajduj4cych si9 w bazie JCR lub na liscie ERIH;
(2) fzy artykuly w bazach innych niz JCR lub ERIH, (3) jedn4 monogmfiQ autorsk4 oraz dwie
wsp6lautonkie, (4) redakcjg jednej nonografii, (5) wsp6lautorstwo dw6ch rozdzial6w w pracach zbiorcwych, (6) opracowanie jednego hasla encyklopedycznego dla wiodqcego wydaw-

nictwa Swiato\aego Sage.
Pod wzglgdem ilosciowym jest to dorobek w zupelnoSci spelniajqcy wymagania stawiane pzed osobq ubiegaj4c4 siQ o stopie6 dokton habilitowanego Doskonalym tego potwier-

dzeniem jesl: a) sumary czrry impact:factor (IF=11.664 za lat^2016-2018) oraz b) suma punk-

t6w za publikacje w czasopismach z lF (lqcznie 185 punkt6w za okes trzech lal). Pokazna jest

r6wnie2liczba cytowai.

\N edll)g l4teb of Science

wynosi ona 76 z indeksem Hirsha r6wnym 6,

przy czym wedlug bazy Scopus otazbaz:j Google,Sc&oldl indeks cytowaiijest znacmie wigk-

sry

i

wynosi 150 cytowania dla bazy Scopus

i

1465 cytorvaf dla bazy Gaogle Scholar,

z i-indeksem r6wnym 7 wedlug,Scoprr oraz 20 w edlntg Goagle Scholar '

Kandydai wykazal si9 bogatym doiwiadczeniem w kierowaniu projektami badawczymi
(w tym 3 $antami uzyskanymi w ramach konkus6w Narodowego Centrum Nauki oraz I grantem w ranach konkusu Narodowei Agencji Wymiany Akadenickiej). Odnotowai nalezy r6w-

niez: a) czynny udzial w kilkunastu migdzynarodowych oiaz krajowych konferencjach naukowych, b) liczne staze

j ak o

risiting scholar na rznanych iwiatowych uczelniach, c) czlonlostwo

omz wsp6lpraca z licznymi migdzynarodowymi insrytucjami

i

d) udzial w komitetach redakcyjnych
za

i

organizacjaii nauko*ymi'

radach naukolvych wielu czasopism, e) licme nagrody

dzialalnoii naukowa, fl czlontostwo w wielu miQdzynarodowych i krajo*ych organizacj ach

omz towaEystwach naukowych, g) udzia] w zespolach eksperckich i konkwsowych

Na tle pzedstawionego dorobku naukowego oraz dorobku zwiqzanego ze wsp6lplac4
migdzyna.odow4 i krajow4 r6wnie okazale wygl4daj4 osiqgnigcia dydakryczne' w tym opieka

jednaukowa nad doktorantami w charakterze promotora lub opiekuna naukowego. Wynika to
nak w bezpoiredni spos6b z faktu posiadania dorobku uzasadniaj 4cego wczesniej sze uzyskanie

tytulx profesora nauk ekonomicznych
Podsumowujqc fomalno-ilosciovq czgsa dorobku

prol

dra hab Dariusza J€mielniaka

nalezy jednomacznie uznaa, 2e jego dorobek nauko\w. dorobek zwiazanv ze
alzvnarodowa. osiasnigcia dvdak{vczne oraz popuiaryzuiace nauke

wsEilp!a!a!!+

spdli4iazgz[aeau]llB4

datkiem wvmaqania stawiane osobie stamiacei si9 o stoDniei nauko*'v doktora habilitowaneqo'

Najistohiejsz4 rolg w pozytywnej formatno-ilosciowej ocenie tego dorobku odgrywa przede
wszystkim: zaslneujaca na szczes6lne uananie wysoka aktvwnosi publi\4qyjqq-p.q1!&rdzQla
licznvmi artvkulami w renomowanvch i wvsoko Dunktowan:vch czasoDis
w bazie JCR oraz ERIH. njezwvkle intensvwna dzialalnos6 badawcza. staze w zagnnicmvch
osrcdkach naukowvch oraz udzial

w licznvch konferenciach migdzvnatodowych.

Przedsta-

wiony do oceny dorobek miesci sig w dziedzinie nauk spolecmych' w dyscyplinie socjologia,
dzieB'm samym moze by6 podstart4 nadania stopnia doktora habilitowanego \'r'e wskazanej
dzinie omz dyscyplinie nauki. Co do oceny warstt\T naukowej dorobku towTzysz4cego

wskazai, izjest on niezwykle sp6jny. Prof.

D

n leiJ

Jemielniak podejmuje sig rczwiqzania waznych

problem6w z zakesu metodoiogii jakosciowych oraz iloiciowych badai spolecmosci inteme-

towych oraz skupia sie na problemaryce pracy opartej na wiedzy Ustalenia s4 interesuj4ce,

sklaniajq do stawia,nia no\rvfch pyta6, pozwalajq zrozumiei mechanizmy spoleczre stoj4ce za
lntemetem, r6wnoczesnie opieraj4 si9 na znakomirym warsztacie badawczym Kandydata

Gt6wnym kryterium ocelry dorobku Kandydata
szonego

j est j

ednak merytorycma rccenzj

a

zglo-

w postlpowaniu habilitacyjnym osiqgniecia naukowego. Przechodz9 zatem do jako-

iciowej oceny zesta\r,u dw6ch publikacji naukowych spigtych przez prol D. Jemielniaka tytulern Socjalogia Intenetu. Metodl cyflavych badai spaleczrych. W intencji autora jest to doiobek posiadaj4cy istotny wklad w rozw6j socjologii w trzech zasadniczych wymiaracll tm
1) naukowej systematyzacji metod

:

wykorzystywanych\\ sociologii c!:[ro\rej, \l tym tej zorien-

towanei ilo(ciowo (analizy Big Data, analizy sieci i badania sieci spolecznoiciowych, sondaze

orJrre, kulturomika, scraping) oraz jakosciowo (etnograf\a on-line / etnografia cyftowa' analiza ptzypadL:u), a takze badan wytwor6w kul1ury (kultura remiksu, badania humoru' mem6w

irltemetowych), 2) opisu przemian spolecznych bldqcych efektem trwaj4cej od blisko trzech
dekad rewolucji cyfrowej, w tym redefinicji relacji spolecznych, kryzysu wiedzy eksperckiej

oraz rozwoju gospodarki dzielenia sig,3) systematyzacji gl6wnych wyzwaii zlni4zaoych
z etykq badawczQ w Intemecie.

W moim przekonaniu przedstawione do oceny osi4gnigcie naukowe podejmuje waine
problemy wsp6lczesnej socjologii omz dylematy metodologii badan spolecznych. tworzy ca-

lo6i pozwalajqca zrobii kok

na prz6d

w obszarze szeroko poj9tej Jocjologii Intetnetu, chacial

ma tez kilka mankament6w, kt6rc jednak nie podwazaj4 wysokiej oceny merltorycznej calosci

dziela. Postaram si9 to dokladniej uzasadnia konkrctnymi pizykladami omz komentazami Nie
b9d9 przy tym omawiat struktury ksiqzki oraz jej zawartoSci, skupig si9 na tym co uwazam za

najwazni€jsze z perspektywy recenzenta w pzewodzie habilitacyjn)'rn,

tj

natym' co uznajl za

szczeg6lne wartosciowe oraz na tym, co w moim przekonaniu podlega dyskusji Pragn9 Przy

Efi

zaznaczye, itE r'tie na wszystkim mam sig

\!

stopniu umozliwiaj4cym podj9cie rzeczowej

dyskusji z Autorem, st4d przedsiawione uwagi nie maj4 charakteru systematycznej recenzji
wszystkich nast9pujqcych po sobie rozdzial6w omz podrozdzial6w monografii Jez€li w czyms
nie b9d9 czul si9 wystarczajqco kompetentny, napiszQ o tym wprcst w zawartych ponizej uwagach i komentarzach.

Zaczng od tego, iz bardzo wysoko oceniam te czgdci monografii, kt6re odnosz4 si9 do

\\ykorqstaila Big Data w analizie zjawisk spolecznych. Jednym z takich pzyklad6w, kt6re
D. Jemielniak opisuje

sq

mo2liwoici zwiqzane z wykozystaniem nakladki Goagk tren^ oftz

Google conelate w zakr.-sie prowadzenia analiz kontekstowych, tj . np. ustalenia potencjalnego

wplywu czynnik6w zewngtrznych (wydarzei spolecao-poliiyczno_ekonomicznych, cry tez

S.odowiskowych) na opiniQ publicz4. Problem ten jest szczeg6lnie wazny dla badacry sondazowych. Wystarczy zauwd4a,2e poniewaz tercnowa faza badai rozci4gnigta jest dos6 znacznie w czasie, 10 zachodzi koniecznoSd monitorowania tego, czy na skutek jakichd zdarzen n1e
nast4pilo

- w okresie

realizacji badania

-

przewafioiciowanie oraz zliana spolecznych postaw

i opinii. Chociaz podejmowano juz wiele pr6b oceny wplywu pewnych wydazei kontekstowych na opini9 publiczl4 (np. Europejski Sondaz Spoleczny konstruowal bazy zawierajqce
macz4cych zdarzei spoleczno-politycznych jakie mialy miejsce w fakcie realizacji ba-

wykz

dania), to jednak niebyly one dotqd udane i ostatecznie porzucono pierwotne pomysly. Wydaje
si9, Ze dane pobrane z Goagle lrends

stopniu

-

illrb

Google cotelate mog4- ptzynajmniej w pewnym

pom6c rcz\'r'iqzai dotychczasowe prcbleny- Ot62, badacz lub badaczka zaintereso-

wani zmiarq postaw spolecznych lub zmialr4 opinii spolecznej na sk:utek pewnych wydarzef
mogq

w prosty spos6b spmwdzii, czy zaobserwowane zmiany nie wsp6hrystgpuj4 wraz

ze

wzostem zainteresowania jakimd problemem (wyrazonym zwigkszonq liczb4 wpis6w odpowiednich hasel w wyszukiwarce Google). Dla pzykladu, odk4d na poczqtku lipca 2015 roku
kwestie kryzysu migracyjnego (przemieszczania sig syryjskich uchodic6w drog4 balkansk4)

staly sig polem powainego sporu politycznego w Polsce oraz wielu innych krajach Euopy,
dalo sig zaobserwowad naj wigksz4 liczbq (w historii) zapyta6 w wyszukiwarce Google o tennrn

'uchodzca'lubojego r6rne odmiany. R6wnoczesnie w wielu krajach sondaze opinii publicarej
zaczgly odnotowywad znaczqcy wzrost niechlci wobec przyjmowania uchodzc6w. Nie oznacza
to oczywiscie, iz fakt zainteresowania sprawami uchodzc6w generuje negatywne postawy

(est

raczej odwrctnie), iwiadczy j ednak o lym, ze kwestia, o kt6r€j mowa, stan9la w centrum spraw
zajmuj4cych swego czasu opinig publiczq. Google ttends oraz Gaogle correlale pod 'alaj4to

w doskonaly spos6b udokumentowa6.
Prcblem z \rykorzystaniem danych o zainteresowaniu uzytkownik6w Intemetu pewnymi haslami polega jed nak

ia

tym, 2e Google trends oruz powi4za'Ja z ly m nakladka Google

coftelate poz\xa1^j4w swej uzylecmosci zwizualizowai oraz podad wskaAliki iiczbowe dziennego (czy tez rygodniowego) zainteresowania pewnymi haslami w Google, ale jednocT€snie
dane dostgpne s4

rfl4cznie

na poziomie populacyjnym, nie zasjednostkowym Wiqze si9 z tym

zjawisko pozomych korclacji. D. Jemielniak obrazuje ten problem skorelowaniem wielkoici
naklad6w na naukg w USA oraz liczb4 samob6jstw przez powieszenie. W litemturze Swiatowej

zjawisko pozomych korclacji zostalo doskonale zobrazowane,
na Sredni4 temperaturq powietza

i

np 'wplywem' liczby pirat6w

mane jest pod nazw4 True Fact: The Lack of Pirates Is

Causing Global Warmw,

To czego mi

wyn

rie bmkuje w ksi4zce D. Jemielniaka, to rozwinigcia kwestii zwiq-

zanych z mozliwosciq r6wnoczesnego wykozystania tradycyjnych technik sondazo\,eych oraz

*^""11/

analiz Big data.

A

jesl to pole akq'wnosci empirycznej, kt6re potencjalnie mogioby przynresc

wiele korzysci zar6wno dia badaczy i badaczek skupionych na Sromadzeniu i wykorzystaniu
danych survey'owych,jak 6wnie2 d1a tych, kt6zynd6re eksploruj

leli

Intemet stamjqc sig odna-

nowe, ciekawe obszary docjekali socjologii Przyklad6w nachodz4cych na siebie p6l ak-

tywnosci badawczej mozna

.

4

male'i

wjele (por' Japec i in.2015) PodajQ dwa mozliwe:

Po pierwsze, dominui4cym obecnie paradygmalem prowadzenia sondazy na populacjach
generalnych jest podej6cie znane jako Total Suney

Etrot lrb Total Qualiry Assesene t

(por. Biemer 2010). Obie te koncepcje zasadzaj4 si9 na prostej idei, i2 proces badawczy
nara2ony j est na bl9dy. Poniewa2 wszystkich Zr6dei bl9d6w nie da si9 male'a, to przynajm-

niej nalezy rozpozna6 oraz ziderfytikowai te, kt6re na 6w calkowity bl4d pomiaru (lub
koicowqjakosd badania) maiQ najwiekszy wplyw- O ile w badaniach sondazowycb wiadomo mniej wigcej, cojesl potencjalnym zr6dlem blgdu (badacze oraz badaczki wypraco-

wali r6wniez stntegie ogran;czania negatywnych konsekwencji wyst4pienia pewnych bl9d6w). to w odniesieniu do analiz Big data nadal aierviele w tym wzglgdzie zJobiono choi
juz wiadomo, lub przynajmniej badacze i badaczki majq juz iwiadonod( te9o' ze analjzy
jakiejs
takie nalezy podj4a. A pzeciez problem6w jest wiele i sq one Fzynajmniej w
czQsci podobne do tych, na kt6re napotyka badacz lub badaczka wykorzvstujqc dane zastane. Analogii jest rzeczywiScie

wiele Rzadko kiedy badacze lub badaczki s4 w slanie

ocenii prcces gromadzenia danych 'produkowanych' przez innych i tym samym oceni6 ich
faktyczn4 jakoil'. Z Big

/dtr jest

ten dodatkowy problem, ze poszczeg6lne dane / ir6dla

da\ych sq zazrNyczal calkowicie odmienne, nie przystajq do siebie. majq wiele zr6del o
r6znej jakofui, co ma polencjalnie znaczqcy, moine nawet destrukcyjny wplyw najakosi

wniosk6w formulowanych w oparciu o analiry Bis ddl,r' Podsumowuj4c, do Big 'lata ^aleiry podchodzi6 ostloznie, latwo sig t4 ide4 zachbsnqi. rymczasem posilpowai nalezry raczej zgodnie z maksym4 wyrazon4 niegdys w Lizbonie na si6dmym kongrcsie Europedll
SrrNey Research Assaciation przez Paula Biemera
Calkowitego Bl€du Pamiaru

-

-

manego Fopagaton paradygmatu

zgodnie zktot4 Big Datd = Bi+

Efiorl Wydaje mi

si9, ze

jego rozuwzglqdnienie przez D. Jemielniaka pamdygmatu calkowitego b19du pomiaru w
wazaniach naal przydatn oici4 Big data

w

analizie zjawisk spolecznych mogloby przyniesi

ciekawe rezultary i otworzyi nowe pole eksploracji metodologicznej.

.

Po drugie. 'pizekopywanie' sig przez Big data

fioze okazaa siQ r6wniez niezwykle przy_

datne dla badaczy sondazowych, zwlaszcza dLa merodolog6w badaf survey'owych'
Od wielu juz lat rozwijane sq procedury oceny jakosci pomiaru poprzez analizq dodatkowych danych gromadzonych w trakcie tercnowej realizacji sondazu'

tj

infomacji opjsuJ4-

*u

cych zar6wno wylosowane jednostki, jak tez proces $omadzenia danych Mowa tutaj

o tzw. axlxilary \,ariables oftz para-clata, kl6re stanowiq potgzn:v zas6b informacji sluz4cych np. szacowa.niu j ednostkowych sklonnoici wylosowanych os6b do udzialu w badaniu.

Pozwala to na redukcjg negatywnych skutk6w niepelnej realizacji pr6by oraz wprcwadza-

nie efektywnych, tj. oganiczaj4cych nonresponse Dias procedur wazenia danych. Nietrudno wyobrazii sobie s)'tuacjg, w kt6rej intemetowe zasoby Brg ddla moglyby
oczywiscie na wzglgdzie kwestie

etyczne

-

maj4c

zasilad zewn9trae wobec procesu pomiaru

zbiory danych (ze zmiennymi charaker/zujqcymi zar6wno respondent6w, jak tez pizebieg
terenowej fazy badan), nie tylko w tradycyjnych sondaiach, ale takze tych prowadzonych

Jezeli chodzio konsekwencje metodologicme omz ograniczenia sondaiy

on-lihe,D.Ie-

mielniak zauwaza przede wszystkim problem niepelnego pokrycia populacji genemlnej dostgpem do Intemetu. Jest to w istocie doSi powazne og$niczenie dla sondazowych badafr populacyjnych prowadzonych w lntemecie, zwlaszcza w sytuacj i skorelowania niepelnego pokrycia

populacji z rozkladem badanych cech, czego konsekwencjA moze by6 wypaczenie wynik6w
(caverage bias).Nalezalo jednak zwr6cii dwniez wigkszq uwagg na to, iL maczacym\\"yz\Naniem w badaniach

orJire

pozostaje nie tylko b14d wynikajqcy z niepelnego pokrycia populacji

(zerowe szanse dotarcia do p€wnychjednoslek populacji generalnej, ta1. j ednostek nieposiada-

j4cych dost9pu do Intemetu), ale r6wnie brak mozliwosci oszacowania prawdopodobie6stw
selekcji do badania poszczeg6lnych

w

j

ednostek populacji.

w konsekwencji niemozliwe staje siE,

zasadzie. zastosowanie klasycznych Neymanowsko_Pea$onowskich

rcgd wnioskowanla

statystycznego dla danych zebranych przy pomocy platform lntemetoriych
Co wigcej, oganiczeniem sondarzy orJ,nejest r6wniez zjawisko jednostek niedost9p-

nych. Warto

zar\tt*rt,

2e gl6wnym zr6dlem niedostqpnoSci jednostek

(fzw.

an-respanse)

w tradycyjnych sondazach jest odmowa udzialu w badaniu lub brak mozliwosci nawiqzania
kontaktu z wylosowanq osobq w okesie reaiizacji badania. Techniki onJine ogralicmi4 co
prawda ryzyko wyst4pienia drugiego z przedstawionych

i6del

niedostgpno(ci (respondent lub

respondentka moze wzi4i udzial w badaniu w dogodnym dla siebie teminie, nie zai w telmlnle

wizyry ankietera), waracniaj

4

j

ednak szanse odmowy, kt6ra w przypadku technik ot?Jit?e nle

przyjmie postaci klasycznej odmo*y wyrazonej w konwersacji z ankieterem, polegajednak na
calkowitym zignorowaniu prosby o udzial w badaniu O ile problem ,on-response iest doi'('
dobrze rozpomany \r tradycyjnych technikach sondazowlch (wiadomo juz, kto czqsciej odmawia i jakie drodki zaradcze nalezy podjqi, by zmniejszyi szansg uzyskania odmowy udzialu w
badaniu konkemycb kategorii respondent6w), o tyle w badaniach or-lize niewiele

w sumie

wiadomo o zr6dlach oraz konsekwencjach odm6w. Wiele jest tutaj jeszcze do zrobienia. Autot

sygnalizuj

e

len prcblem odwolujec sie np. do opracowania LaRose i Tsai (201 4), nie podejrn

uj e

jednak p6byj€go dokladnego opisu i wyjajnienia. A sporojuz w tym wzglgdzie zrobiono, o
czym (wiadcz? liczne pozycje litemtuowe (np.: Cunningham

i in. 2015; McPeake.

Bateson

i

O'Neill 2014; Scott i in. 2014; Fan i Yan 2010). By6 mo2e waftoiciowe byloby zaimplementowanie w badaniach on-/]re idei wskaznika reprezentatywnosci, manego pod nazwq R-Indicdro,. (por. Schouten, Cobben i Bethlehem 2009) oraz pr6ba szacowaniajednostkowych

sklon_

nosci do udzialu w badaniu onJire na podstawie danych powiqzanych z adresami IP oraz 'Sla-

dami' aktywnosci pozostawianej w Intemeciet
Prrywolane w popnednim akapicie pozycje literaturowe dotyczryly badah an-line prowadzonych na specyficmych kategoriach respondent6w. By6 moze w badaniach prowadzonych na populacjach gene ralrry ch sondaze on-line nie bgd4 w najblizszym czasie (przynaj mniej
w projektach o chafakterze naukowym) powazn4 altematywq wobec tradycyjnych technik sonda:zowych,

choi stan4 sig przydatne w badaniach specyficarych grup lub kategorii jednostek

(tzw. hidden pop lotions lttb hard-to+each populdriod), do kt6rych dotarcie w spos6b tradycyjny nie jest najlepszym mozliwym rozwi4zaniem? Wystarczy wskazaa na wybrane pozycje
literaturowe, by zarNztzJa rcsn4ce zainteresowanie wykorzystania w rym wzglgdzie lechnik
on-line (^p.i Batlatt, Ferris i Lenton 20151 Dusek. Yurova i Ruppel 2015; Joseph

i in.

2013;

Miner, Bockling, Romine i Raman 2012; Ramo i Prochaska 2012; Brick 20I l; Miller i Sonderlund 2010).
Nie twierdzg oczywiicie, z€ badania sondarzowe prcwadzone

pzy pomocy

nNzQdTi on-

Line nie diJ4 jtz teraz interesujqcych rezultat6w. Takie stwierdzenie byloby nie tylko pozbawione podstaw, co krzywdzqce dlasocjolog6w isocjolozek(lub szerzej Fzedstawicieli i p'zedstawicielek iwiata nauki), kt6rzy w tw6rczy spos6b wykorzystujq zar6wno informacje zawane

w Intemecie, jak tez webave n rzldzie grcfitadzenia danych. W Socjologii Internetu D^iosz
Jemielniak przedstawia zrestq niez\,lykle interesujqce oraz nietypowe przyklady takich zastosowan pozwalaj4cych na iloiciowe badanie iredci inlemetowych Wszystkie one ukazujq' Ze

tw6rcze wykorzystanie danych zawartych w Internecie [rymaga niestandardowego podejscia
do nieoczywistych problem6w. W efekcie udaje si9 jednak osiagnqi cele' kt6re nie bylyby
mozliwe do rcalizacii w Swiecie empirii opartym na standardowych metodach gromadzenia i
przetwarzania danych. To wryeksponowanie palety moziiwoSci stoj4cych za ilosciow4 analizq
oeSci intemetowych, a tak2e za analizq danych pozyskiwanych w badaniach

on-li e' iesl nie-

wQtpliw4 zaletq ocenianej monogafii. Erudycyjnie wyw6d jest makomity, wsparty J€st tez g8stym studium literatuowym.
Ksi4zka ma tez slabsze fragmenry, jak choiby ten poiwigcony rcl.rpirgowi. Nie chca
przez to powiedzie6, 2e infomacje podawane pfiez Aulora nie s4 ciekawe ani tez, Ze nie

sE

przydatne z perspektywy badacza lub badaczki zainteresowanych socjologiq cyfrowq Mam na

mysli to, ze w Swietny erudycyjnie wyw6d zostaje wpleciony czysto techniczny opis jednego
z wielu dostQpnych narzg dzit scrcpingawych. Z podzigkowan, jakie Autor zamiedcil na ko6cu
ksiqzki (por. str. 168) dowiedzialem si9, ze ten lragment pomagal opracowad D. Jemielniakowi
wsp6lpracuj4cy z nim doktorant Yaroslav Kremporych Pragn9 zatem wyraznie podkreilid' ze
moje uwagi nie odnosz4sil dojakoscitego opracowania. lecz do zasadnoici umieszczenia tego
konkrcmego ftagmentu w recenzowanej monografii
Przechoalzqc do oceny tych cz93ci ksiqzki, kt6re poiwigcone sq n'Ietodom badania spo-

lecmoici intemetowych pry pomocy technikjakosciowych chcialbym w pientszej kolejnosci
odniei6 si9 do fragmentu poiwiQconego analizie przypadku Autor pzedstawia w nim intere_
jest rowsujqcy ponysl na analiz€ histodi edltowania hasel w Wikipedii Bardzo pouczaj4cy
niez Aagment pracy skoncentrowany na jakosciowych wywiadach o,?-lrxe wykorzystujqcych
tekstowy czat intemetowy. Dariusz Jemielniak odwoluje si9 do swoich wlasnych doiwiadczen,
ukazujqc podstawowe ograniczenia takiego sposobu moderowania dyskusji. Omawia r6wniez
jednak zzrwairye,2e kaiada
inne techniki prowadzeniajakoiciowych wywiad6w ot?-lire. Wafio

jest jakos
z pzedstawionych w ksi4rzce technik prcwadzenia wywiad6w jakoiciowych nie
koszczeg6lnie nowa, ich specyfika zasadza si9 jednak na [Tkorzystaniu cyliowych kanal6w
munikowania, co ma znaczenie gl6wnie z perspektywy obnizenia koszt6u omz przyspiesTenia
procesu badawczego
Trualno iest mi ocenid te cz9sci pmcy, kt6re poiwigcone sq badaniom wylwor6w kultury

intemetowei, w tym analizie relacji pornigdzy kultur4 remiksu a polityk4, badaniem humoru,
czy tez mem6w intemetowych. Nie mam sig na badaniu kultury, czy tez szeEej na socjologii
kultury w stopniu umozliwiajqcym fomulowanie jakichs sensownych uwag'
Podsumowuj4c merytorycznq

cz9ji recenzji

pragng

podkreilii' ze w pzypadku

prof. alra hab. Dariusza Jemielniaka mamy niew4tpliwie do czynienia z osobq, kt6ra posiada
doskonaly warsztat teorelyczny wspafiy studiami literaturotynli oraz makomite pzygotowanie empiryczne. Nie chodzi tutaj wyl4cmie o umiejqtnoid poslugiwania si9 takimi czy innymi
technikami badawczymi. ale o intelektualn4 dojrzaloSi pozwalaj4c4 na folmulowanie wainych

wniosk6w o przedmiocie prowadzonych dociekatl nauko\\ych Mam na mySli to, ze dyscyplina
nasza (czy tez

w og6le polska nauka) cierpi na wyrainy niedostatek badacrJ nadqzaiqcych za

wspolczesnymi trendami wa$ztatowymi or^z analirycmymi, pozwalaj4cymi im ie tw6rczo

14-

czyi oraz *rykoEysuwad. Co do orveinalneeo wkladu w rozw6i socjolosii naleirr' stwierdzii'

tll

1. llczania

przeobrazef Swiata cyfrowego (rcwolucji iniemetowej) oraz wplywu tych plze-

obrazei na: a) przemiany (elacji on-line pomigdzy ludzmi, b) postipujacy kryzys wiedzy
eksperckiej oraz c) rozw6j tzw. gospodarki dziel€nia si9;

2.

Doskonale erudycyjnie prrygotowanego studium ukazuj4cego gl6wne obszary refleksji so-

cjologicmej nad wykorzystaniem cyfrowych informacji zawartych w zasobach Intemehl
w badaniach o charaktere socjologicznym;

3.

Ukazania gl6wnych prcblem6w etycmych wynikaj4cych z badai prowadzonych w Internecie (lub w oparciu o zasoby danych int€metowych), choi w ksi4zce brakuje czegoS, co

moina by nazwad ,,kodeksem etyki badacza intemetowego".
Wyeksponowane w recenzji uwagi i komentarze traldowai nalezy jako przyczynek do dyskusji
z Autorem, nie umniejszaj4 one badzo wysokiej merytorycznej oceny przedlozonego dziela.

Konkluzja. PEedstawiony przez prol dra hab. Dariusza Jemielniaka dorobek naukoly

-

zar6wno ten, kt6ry zosral wskazany jako gl6wne osi4gnigcie naukowe, jak r6wniez inne pu-

blikacje, doswiadczenie w kierowaniu grantami i prcjektani badawczymi, wsp6lpraca migdzynarodowa, aktywnos6 konferencyjna

-

a takze doswiadczenie dydaktyczne

i

organizacyjre

uznajg za spelniaj4ce ze znacznym naddatkiem zrfczajowe ustalenia oraz fomalne wymogi
zawarte w ustawie z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz

o stopniach i tytule w zakrcsie sztuki (z p6ziejsz.fli

z,rnianami) oraz

w

rozporzEdze rt)

MNiSw z dnia I wrzeinia 2011 roku w sprawie kryteri6w oceny osiQgnigi osoby ubiegaj4ceJ
si9 o nadani€ stopnia doktora habilitowanego- Poniewaz ustalenia naukowe habilitanta inspiruj4

do stawiania waznych pytai oraz posiadajq oryginalny wklad w rozw6j socjologii, z pelnym
przekonaniem wnioskuie o nadanie prof. dr hab. Daduszowi
habilitowanego w dziedzinie nauk spolecznvch w dvscvDiinie socioloeia

?.Jr 11b*h
dr hab

Literatural
Banatt, M. J., Ferris, J. A., & Lenton, S. (2015) Hidden populations, online purposive sampling, and extemal vaLidity: Taking offthe blindfold. Field Methods.2'l())' 3-21
Biemer, P. P. (2010). Total survey effor: Design, implementation' and evaltation. Prtblic Opinion Quafterly,'7 4(5), 8l'7 -848

Brick, J. M. (201 I ). The future ofsurvey sampling. Public opinion Quafterlv. 75(5), 872-888
Cunningham, C. T., Quan, H., Hemmelgarn, 8., Noseworthy. T . Beck. C. A-. Dixon. 8.. . &
Jettd, N. (2015). Exploring physician specialist response rates to web-based sur\eys. BMC meclicdl rcsearch nethodolag. l5(.1).32
Dusek, G. A.. Yurova, Y. V., & Ruppel, C. P. (2015). Using social nedia and targeted snowball
sampling to suNey a hard-to_rcach population: A case stndy . Intenldtiondl Joumal of
Doctaral Studi es, 10. 219-299.

& Yan. Z. (2010). FactoN aflecting response rates ofthe web survey: A systematic
rc\ie' . Computers in hunan behariat, 26(2), 132-139
L., Kreuter, F., Berg, M., Biemer, P., Decker, P., Lampe, C., .. & Usher, A. (2015). Big

Fan, W.,
Japec,

data in survey research: AAPOR task force repoft. Public opinion Quarlerly' 79(4),

839-880.

L.. Saltzgaber, J, Considine, S., Johnson, D., &
Johnson. C. C. (2013). Evaluation of a web-based asthma management intervention
program tbr wban teenagers:reaching the hard to rcach..laro alol Adolescent Health,

Joseph, C. L., ownby, D. R., Havstad, S.

s2(4),119-426.
LaRose, R., & Tsai. H. Y. S. (2014). Conpletion rates and non-response

Comparing sweepstakes and pre-paid casb incentives
ior. Cotnp ters in Humul Behaviat.34,110'119.
McPeake, J., Bateson, M.,
cess.

& O'Neill, A.

Nlrse I esearcher,

2 I

in

eror in online surveys:
of online behav-

studies

(2014). Electronic surveys: how to maximise suc-

(3).

& Sonderlund, A. L. (2010). Using the intemet to research hidden populations of
illicit drug users: a review . Addiction. 05 (9), I 557- I 567.
Miner, M. H., Bockting, W. O., Romine, R. S.. & Raman, S. (2012). Conducting lntemet re-

MilLer, P. G.,

1

search with the transgender population: Reaching broad samples and collecting vaLid
data. Social Science

Conplnet Re|iev'. 30(2), 202-211.

Ramo, D- E., & Prochaska, J. J. (2012). Broad reach aDd targeted recruitDrent using Facebook

for an online sluvey of young aduh substance nse. Journal of medical Internet research.

l4(l).

e28.

Schouten, B., Cobben, F., & Bethlehem, J. (2009). Indicators for the representativeness
\/ey rcsponse. Sufley Methodolog/, 35(t), 101-113 .
Scott, A., Jeon, S. H., Joyce, C. M., Humplrcys, J. S., Kalb. G., Witt, J.,

A

randomised trial and economic evaluation

ol the eflect of

ofsur-

& Leahy, A. (2011).

response mode on re-

sponse rate, response bias, and item non-Lesponse ina survey ofdoctors. BMC n edic.rl

resedrch methodolog,.

I

l(1),126.

-,//

