
 

 

 

 
 
 

Instytut Psychologii 
Wydział Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Gdańskiego 

tel. +48 58 523 42 34 

e-mail: wns@ug.edu.pl 

ul. Jana Bażyńskiego 4 

80-309 Gdańsk 

www.wns.ug.edu.pl 

 

  

dr hab. Marta Łockiewicz, prof. UG                 Gdańsk, 2022-11-24 

Instytut Psychologii 

Wydział Nauk Społecznych 

Uniwersytet Gdański     

 

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Gabrieli Dzięgiel-Fivet pt.  The influence of visual 

deprivation on the neural network for language, napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. 

Katarzyny Jednoróg 

 

Celem przedstawionej do oceny rozprawy doktorskiej było opisanie i porównanie organizacji 

mózgowej sieci językowych przetwarzających język mówiony oraz język pisany, w tym stopnia ich 

pokrywania się, u osób niewidomych oraz osób widzących. Mgr Gabriela Dzięgiel-Fivet szczególną 

uwagę skupiła na analizie roli brzusznej kory potyliczno-skroniowej w przetwarzaniu fonologicznym 

bodźców słuchowych u osób z niepełnosprawnością wzrokową. Kolejnym celem była 

charakterystyka poznawczych korelatów czytania w zależności od używanego zmysłu – wzroku lub 

dotyku – oraz wieku badanych. Podjęte cele uważam za ważne zarówno z teoretycznego, jak i 

praktycznego punktu widzenia. Analizy objęły grupę osób niewidomych, których funkcjonowanie 

jest stosunkowo rzadko przedmiotem badań naukowych. Uzyskane przez mgr Dzięgiel-Fivet wyniki 

pozwoliły na dokładniejsze określenie, w jaki sposób informacje językowe są przetwarzane na 

poziomie mózgowym przez osoby czytające dotykowo. Ponadto, dostarczyły danych na temat 

plastyczności mózgu w sytuacji utraty zmysłu wzroku i dopływu informacji o piśmie za pomocą 

zmysłu dotyku. W dalszej kolejności uzyskane wyniki mogą posłużyć do analiz zmian w organizacji 

sieci neuronalnej przetwarzającej język (np. analizujących czy lewa brzuszna kora potyliczno-

skroniowa zaangażowana jest w przetwarzanie mowy przed rozpoczęciem nauki czytania za pomocą 

alfabetu Braille’a), a także opracowaniu i modyfikacji metod i strategii nauczania czytania w grupie 

osób z niepełnosprawnością wzrokową.     
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W celu uzyskania odpowiedzi na postawione pytania badawcze Doktorantka przeprowadziła 

trzy badania, co znajduje odzwierciedlenie w strukturze pracy. Rozprawa została napisana w języku 

angielskim, liczy 128 stron tekstu oraz 11 stron załączników. Struktura odpowiada wymogom 

stawianym pracy doktorskiej. Rozpoczynają ją podziękowania, informacja o źródle finansowania 

oraz streszczenie (i jego tłumaczenie na język polski). W części teoretycznej, wspólnej dla wszystkich 

trzech badań, Doktorantka przedstawia zagadnienia: języka jako umiejętności poznawczej i jego 

organizacji funkcjonalnej w mózgu, czytania i jego poznawczych uwarunkowań oraz organizacji 

funkcjonalnej w mózgu, zmian w organizacji sieci językowej w mózgu u osób niewidomych oraz 

koncepcji plastyczności neuronalnej. Część empiryczną rozpoczyna przedstawienie założeń 

badawczych, szczegółowej charakterystyki wszystkich osób badanych (w badaniu 1 brała udział 

mniej więcej połowa z nich – w 2 i 3 praktycznie wszyscy) oraz skróconego opisu procedury 

badawczej. Następnie omówione są osobno trzy przeprowadzone badania, w takiej samej 

strukturze: pytania badawcze i hipotezy, charakterystyka osób badanych, szczegółowy opis 

procedury badawczej i sposobu analizy danych, wyniki badań oraz ich dyskusja. Część empiryczną 

kończy ogólna dyskusja, konkluzje, ocena ograniczeń projektu (ta część wskazuje na 

samoświadomość autorki w odniesieniu do trudności w zaplanowaniu i przeprowadzeniu projektu 

badawczego) oraz bibliografia. Poniżej przedstawię ocenę merytoryczną poszczególnych części 

pracy. 

Część teoretyczna pracy w sposób bardzo syntetyczny omawia zagadnienia niezbędne dla 

uzasadnienia postawionych pytań badawczych i hipotez. Mgr Dzięgiel-Fivet świetnie wywiązała się 

z zadania wybrania i omówienia wyłącznie aktualnych i najlepiej udokumentowanych empirycznie 

koncepcji i wyników badań, m. in. Stanislasa Dehaene, Gregory’ego Hickoka, Eveliny Fedorenko, 

Nadine Gaab czy Karin Landerl, co pokazuje znakomitą orientację Doktorantki we współczesnym 

naukowym dyskursie dotyczącym przetwarzania języka. Moja uwaga krytyczna co do tej części 

dotyczy uzasadnienia wyboru właśnie świadomości fonologicznej (PA) i szybkiego 

zautomatyzowanego nazywania (RAN) jako poznawczych czynników związanych z biegłością 

czytania. Samo ich uwzględnienie uznaję za prawidłowe i konieczne, jednak w badaniu trzecim 
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analizowana jest także np. pamięć krótkotrwała (werbalna) czy świadomość ortograficzna, które w 

części teoretycznej nie są omówione. Nie jest także uwzględniona rola zasobu słownictwa czy 

świadomości morfologicznej, również istotnych dla nauki czytania (zob. np. Castles, Rastle, & 

Nation, 2018). Rozumiem, że w planowaniu badania konieczna jest pewna redukcja analizowanych 

zmiennych, jednak w części teoretycznej warto byłoby wspomnieć te zmienne i uzasadnić ich 

pominięcie w projekcie.    

W przeprowadzonych przez Doktorantkę badaniach wzięło udział 55 osób z 

niepełnosprawnością wzrokową oraz 54 osoby widzące. W doborze badanych Doktorantka 

uwzględniła wiele czynników mogących mieć potencjalny wpływ na uzyskane wyniki, w tym wiek 

badanych, poziom umiejętności czytania, przyczyny i stopień niepełnosprawności wzrokowej oraz 

okres życia, w którym nastąpiła utrata/ograniczenie sprawności wzroku. W świetle trudności w 

dotarciu do grupy badanej tym bardziej doceniam liczbę osób z niepełnosprawnością wzrokową 

które udało się zrekrutować. Zakres wiekowy badanych jest duży, jednak w badaniu 1 wzięły udział 

tylko osoby dorosłe, a w badaniach 2 i 3 w analizach statystycznych uwzględniono czynnik wieku. 

W odniesieniu do metod badawczych, zastosowano technikę obrazowania funkcji mózgu w 

czynnościowym rezonansie magnetycznym (fMRI) oraz zadania behawioralne (np. czytanie słów, 

zadania pamięciowe). Procedura badawcza oraz sposób analizy i interpretacji danych za pomocą 

fMRI zostały szczegółowo opisane oraz uzasadnione wcześniejszymi rozwiązaniami opisanymi w 

literaturze przedmiotu. Wybrane metody powalają na udzielenie odpowiedzi na postawione 

pytania badawcze, a poszczególne przeprowadzone badania nie budzą zastrzeżeń 

metodologicznych. Przeprowadzone analizy statystyczne zostały odpowiednio dobrane do 

postawionych celów i pytań badawczych. Wyniki zostały opisane w sposób bardzo przejrzysty – 

tabelom towarzyszą klarowne rysunki przedstawiające wizualizację wyników, które ułatwiają 

percepcję uzyskanych rezultatów. Uzyskano także zgodę Komisji Etyki. Badania zostały 

przeprowadzone w zespole, co jest standardem we współczesnych badaniach psychologicznych. 

Wyniki pierwszego z badań zostały już opublikowane w pracy Dzięgiel-Fivet, G., Plewko, J., 

Szczerbiński, M., Marchewka, A., Szwed, M., & Jednoróg, K. (2021). Neural network for Braille 
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reading and the speech-reading convergence in the blind: Similarities and differences to visual 

reading. NeuroImage, 231. https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2021.117851, w której 

doktorantka jest pierwszą autorką. Informacja na ten temat jest zamieszczona w pracy.   

W badaniu 1 wzięło udział 25 dorosłych z niepełnosprawnością wzrokową i 25 rówieśników 

widzących. Autorzy wykazali, że neuronalna sieć przetwarzająca język mówiony i pisany pokrywa 

się, nie tylko u osób widzących, co zostało dowiedzione we wcześniejszych badaniach, ale także u 

osób niewidomych – co jest oryginalnym wkładem do literatury przedmiotu. Co więcej, badania 

pokazały, że u osób z niepełnosprawnością wzrokową zarówno mowa, jak i pismo, przetwarzane są 

w brzusznej korze potyliczno-skroniowej w większym stopniu niż u osób widzących, natomiast 

obszary perisylwialne są w mniejszym stopniu zaangażowane w czytanie dotykowe. Wyniki sugerują 

zatem możliwość przejęcia w pewnym stopniu funkcji kory skroniowej przez potyliczną u osób 

niewidomych. 

W badaniu 2 wzięło udział 51 osób z niepełnosprawnością wzrokową i 54 rówieśników 

widzących. Autorzy wykazali, że lewa brzuszna kora potyliczno-skroniowa (oraz V1) jest w większym 

stopniu zaangażowana w przetwarzanie fonologiczne u osób niewidzących w porównaniu z 

osobami widzącymi, jednak pełni w przetwarzaniu języka rolę mniej specyficznie związaną z 

czytaniem, może zatem brać udział w przetwarzaniu języka niezależnie od zadania i modalności. 

Elementem procedury była ocena przez badanych, czy dwa słowa w parze rymują się (zadanie 

fonologiczne) oraz czy są identyczne, czy nie (zadanie kontrolne). Moim zdaniem brakuje 

uzasadnienia, dlaczego takie właśnie zadanie wybrano jako kontrolne do fonologicznego, ponieważ 

oba są zadaniami mierzącymi przetwarzanie fonologiczne, zob. np. Wagner i Torgesen, 1987.  

W badaniu 3 wzięły udział 53 osoby z niepełnosprawnością wzrokową i 53 rówieśników 

widzących. Autorzy wykazali brak różnic w korelacjach między umiejętnościami związanymi z 

czytaniem a wiekiem w obu grupach, co wskazuje na taką samą trajektorię rozwoju tych 

umiejętności. Badani różnili się natomiast w odniesieniu do analizowanych zdolności i umiejętności 

poznawczych, zarówno na korzyść, jak i na niekorzyść osób niewidomych. Wyniki te są niezwykle 

ciekawe w świetle kompensacyjnego rozwoju określonych umiejętności w związku z ograniczeniami 
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sensorycznymi. Wątpliwości budzi jednak dobór metod badawczych – większość z nich została 

opracowana na potrzeby badania (podana jest ocena ich rzetelności i trafności, jednak nie podano 

przykładów zadań), podczas gdy w Polsce istnieją wystandaryzowane i znormalizowane testy 

zawierające zadania mierzące dokładnie te same zmienne. Czy opracowanie własnych zadań 

wynikało z konieczności przygotowania ich wersji równoległych dla osób z niepełnosprawnością 

wzrokową? Ponadto jako miarę pamięci krótkotrwałej wykorzystano powtarzanie cyfr z testu 

Wechslera (wprost i wspak jako jeden wskaźnik). Nie zastosowano żadnej miary pamięci 

operacyjnej – chociaż właściwie niektórzy badacze stoją na stanowisku, że powtarzanie cyfr wprost 

jest miarą pamięci krótkotrwałej a wspak – operacyjnej. Jest to jednak zagadnienie kontrowersyjne, 

do którego praca się nie odnosi. Bardzo twórcza i dostosowana do charakterystyki badanej grupy 

jest adaptacja zadania RAN Letters oraz konstrukcja zadania RAN Textures. 

Opisane powyżej badania w sposób logiczny rozwijają i uzupełniają analizowane zagadnienia i 

stanowią spójną całość poznawczą i merytoryczną. W dyskusji końcowej mgr Dzięgiel-Fivet omawia 

najważniejsze wnioski z przeprowadzonych badań i interpretuje je w świetle literatury przedmiotu. 

Wskazuje także możliwe dalsze kierunki badań. Z punktu widzenia praktyki szczególnie istotny jest 

wniosek o nieopóźnionym rozwoju umiejętności czytania mimo utraty zmysłu wzroku.  

W odniesieniu do kwestii związanych z redakcyjną stroną pracy, jest ona napisana bardzo 

ciekawie i przejrzyście. Nie do końca czytelne są tylko tabele w części pracy opisującej badanie 3, 

brakuje w nich legendy, np. określenie perceptual time figuruje tylko w tabelach 25 i A1, bez 

wyjaśnienia, do jakiej miary się odnosi. Bibliografia jest sporządzona prawidłowo. Cytowane są 

praktycznie wyłącznie prace anglojęzyczne. Załączniki zawierają przeliczenia wyników 

zamieszczonych wcześniej w pracy z wyłączeniem pojedynczych badanych, co dowodzi rzetelności 

w transparentnej prezentacji wyników badań.   

Podsumowując, wartość merytoryczną i poznawczą rozprawy oceniam bardzo wysoko. 

Badania stanowią oryginalny wkład w dziedzinę nauk biologicznych, neuropsychologii, 

psycholingwistyki a nawet psychologii edukacyjnej oraz mają niewątpliwy walor aplikacyjny. 

Dysertacja dowodzi bardzo dobrego przygotowania Doktorantki pod względem zarówno wiedzy 
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Zgodnie z tytułem dysertacji, centralnym problemem badawczym 

recenzowanego projektu badawczego jest wpływ deprywacji wzrokowej na 

organizację sieci językowej ludzkiego mózgu. Projekt zawiera serię trzech badań, które 

zostały przeprowadzone z udziałem znaczącej grupy osób niewidomych oraz 

dopasowanej pod względem wieku i płci grupy kontrolnej. 

Pierwsze dwa badania wykorzystywały pomiar aktywności mózgu za pomocą 

funkcjonalnego rezonansu magnetycznego w trakcie wykonywania zadań językowych, 

natomiast w trzecim przeprowadzono pomiary o charakterze behawioralnym. W 

badaniach z użyciem fMRI obszarem mózgowia o szczególnym znaczeniu była lewa 

okolica potyliczno-skroniowa (left ventral occipito-temporal cortex, w dalszej części 

recenzji określana nazwą „lewe vOT”) – wiadomo bowiem, że funkcjonalny repertuar 

tego pola korowego podlega znaczącym zmianom wskutek deprywacji wzrokowej. 

Kolejnym istotnym aspektem recenzowanego projektu jest wieloaspektowa ocena 

aktywności mózgowia powiązanej z funkcjami językowymi – w obu badaniach fMRI 

zadania eksperymentalne obejmowały czytanie słów (złożonych z liter lub znaków 

alfabetu Braille’a), bierna percepcja mowy oraz przetwarzanie fonologiczne. Ta 

wszechstronna próba rozwiązania centralnego problemu badawczego, a także liczna 

próbka z populacji specjalnej czyni z recenzowanej dysertacji osiągnięcie naukowe, 

które może potencjalnie wywrzeć duży wpływ na dalszy rozwój dyscypliny. 

 

OCENA STRUKTURY I FORMALNYCH ASPEKTÓW PRACY  

Dysertacja doktorska została przygotowana w języku angielskim, co zasługuje 

na wyróżnienie i pozwoli na szerszy odbiór jej naukowych treści. Manuskrypt liczy 

sobie 139 stron, podzielonych na cztery nienumerowane rozdziały, poprzedzone 

streszczeniami w językach polskim i angielskim. Tekstowi głównemu towarzyszą 

Bibliografia oraz Dodatek (Appendix), ponadto zawiera on 24 ilustracje i 34 tabele. 
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W pierwszym rozdziale, zatytułowanym “State of the Art” w sposób zwięzły 

dokonano przeglądu aktualnego stanu wiedzy o mózgowej sieci językowej (z 

uwzględnieniem funkcji mowy i czytania), jak również o wpływie deprywacji 

wzrokowej na jej funkcjonowanie i strukturę. Trzy badania przeprowadzone przez 

Doktorantkę zostały opisane w drugim rozdziale. Warto pokreślić, że pierwsze z nich 

zostało opublikowane w 2021 w renomowanym czasopiśmie naukowym 

„NeuroImage”. Tytuł trzeciego rozdziału „General Discussion and Conclusion” jest 

trafnym opisem jego treści. Czwarty rozdział „Limitations”, przedstawia poglądy 

Autorki na metodologiczne ograniczenia jej badań, oraz okoliczności, które mogą 

ograniczać zakres wnioskowania. 

Układ dysertacji jest przejrzysty i dobrze dostosowany do jej zawartości 

naukowej. Poziom językowy jest bardzo wysoki – zarówno pod względem 

gramatycznym, jak i terminologicznym. Tak samo wysoko należy ocenić aspekty 

edytorskie manuskryptu – w tym jakość ilustracji i tabel. Problematyczna jest 

natomiast zawartość merytoryczna podpisów pod ilustracjami i tabelami. Często jest 

ona niewystarczająca – brakuje na przykład szczegółowej informacji o zastosowanych 

kontrastach, progach istotności p lub statystyk t (brakuje ich również w opisie tabel). 

Umieszczenie takich informacji jest przyjętą praktyką w raportowaniu wyników 

wykorzystujących techniki neuroobrazowania. Przedstawione na ilustracjach obrazy 

kontrastów były w większości przypadków „progowane” (thresholded) z użyciem 

wartości t > 3 (np. Figure 12, 13 i 15). Jednakże nie udało mi  się znaleźć w tekście 

uzasadnienia dla tej wartości – w większości przypadków minimalne wartości 

statystyk t nadprogowych klastrów (minimal suprathreshold cluster-level t statistics) 

rozpoczynały się od wartości z zakresu 4 < t <5.  

Przejrzystość tekstu obniża ponadto brak diagramów obrazujących schemat 

procedury eksperymentalnej. W przypadku Study 1 taki diagram można znaleźć w 

opublikowanym artykule, ale niestety nie znalazł się on w manuskrypcie. Wstawienie 

takich ilustracji bez wątpienia ułatwiłoby lekturę tekstu, i pozwoliłoby uniknąć 

niejasności w opisie procedur (co nastąpiło w przypadku zadania fonologicznego w 

Study 2). 

 

OCENA WSTĘPU TEORETYCZNEGO, METOD I WYNIKÓW 

Przegląd aktualnych badań zawarty w rozdziale pierwszym jest objętościowo 

ograniczony, jednak zawiera przeprowadzony w sposób kompetentny opis aktualnego 

stanu wiedzy w odniesieniu do neuronalnego podłoża funkcji językowych. Szczególny 

nacisk został położony przez Autorkę na zagadnienia dotyczące problemu naukowego 

dysertacji: funkcjonalnej anatomii zdolności mowy i czytania. Rozdział przedstawia 
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również aktualne wyniki badań dotyczących przekształceń sieci językowej mózgu pod 

wpływem deprywacji wzrokowej oraz dwie główne hipotezy próbujące wyjaśnić te 

przekształcenia. Niniejszy rozdział przygotowuje solidną podstawę dla konkretnych 

pytań badawczych stawianych przez Autorkę dysertacji. Jakość prezentacji aktualnego 

stanu wiedzy bez wątpienia byłaby lepsza, gdyby zdecydowała się na przedstawienie 

diagramu lub ilustracji podsumowujących aktualny stan wiedzy dotyczący 

funkcjonalnej anatomii sieci językowej mózgu u osób widzących i niewidomych. W 

tekście tego rozdziału pojawiło się ponadto kilka nieścisłości pojęciowych, takich jak 

na przykład: „Phonological awareness is the capacity to  understand the sound 

structure of words” (strona 10), czy “The structural white matter connections ... may 

be depleted to some extent following the visual deprivation” (strona 17, podkreślenia 

moje), jednak nie mają one wpływu na moją generalnie pozytywną ocenę tej części 

dysertacji. 

Deklarowanym przez Autorkę celem pierwszego badania (Study 1) było 

porównanie sieci funkcjonalnych mowy i czytania u osób widzących i niewidomych. 

Moim zdaniem cel ten został zdefiniowany zbyt ogólnikowo, ponieważ z 

zamieszczonego opisu eksperymentów i zadań wynika, że rzeczywistym przedmiotem 

pomiaru była aktywność mózgu skorelowana z przetwarzaniem pojedynczych słów – 

słuchowa percepcja pojedynczych słów oraz czytanie pojedynczych słów 

prezentowanych  w modalności wzrokowej i haptycznej. Nie zostało to w sposób jasny 

przedstawione przez Autorkę. Pozostałe dwa cele to poszukiwanie konwergencji 

mowa-czytanie (speech-reading convergence) u osób niewidomych oraz zbadanie 

profilu funkcjonalnego lewego vOT w obu badanych grupach. 

Niestety w opisie eksperymentu pojawia się szereg niejasności – według 

zamieszczonych tamże informacji czas prezentacji pojedynczego bodźca haptycznego 

wynosił 3 sekundy z 1-sekundowym ISI. Z kolei czas trwania bodźców słuchowych i 

wzrokowych wynosił 1 sekundę i 1-sekundowy ISI – natomiast w publikacji z 2021 nie 

wspomniano o 1-sekundowym odroczeniu ISI dla bodźców słuchowych  i wzrokowych 

(zob. Figure 1 w publikacji). Podsumowując, wg opisu blok stymulacji haptycznej 

wynosił 15 sekund, natomiast bloki słuchowe/wzrokowe trwały 4 sekundy (wg 

publikacji) lub 7 sekund (wg manuskryptu). Te niejasności sprawiają, że trudno jest 

zrozumieć szczegóły techniczne zastosowanego schematu eksperymentalnego. 

Ponadto czas trwania bloków słuchowych/wzrokowych (4 lub 7 sekund) oraz bloków 

spoczynkowych (baseline, 3-6 sekund) jest stosunkowo krótki w kontekście wolnej 

dynamiki zmian sygnału HRF (haemodynamic response function). W opinii Recenzenta 

taki układ czasowy mógł obniżyć efektywność schematu eksperymentalnego. Z drugiej 

strony problem ze wydajnością schematu mógł do pewnego stopnia zostać ograniczony 
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przez zmienną długość bloków baseline. W tekście dysertacji brakuje uzasadnienia dla 

zastosowania tak krótkich bloków zadaniowych. Kolejnym niejasnym elementem 

zastosowanej metody jest użycie "dodatniej” maski (positive mask) w analizach typu 

whole-brain. Autorka nie opisuje jednoznacznie w którym momencie analizy została 

ona zastosowana – przed analizą statystyczną (i w ten sposób ograniczając zakres 

objętości mózgowia poddanego wnioskowaniu statystycznemu), czy po tym kroku? 

Zakres analizy danych jest dopasowany do pytań badawczych Study 1. Wybór 

analizy whole-brain (oraz użycie kontrastów badających efekty warunków i grupy, a 

także analiza koniunkcyjna), jak również zastosowane analizy ROI są zgodne ze 

przyjętymi standardami prezentacji wyników fMRI. Ponadto te dwa typy analizy 

zostały uzupełnione przez analizę łączności funkcjonalnej w wariancie seed-based dla 

wszystkich zadań eksperymentalnych z lewym vOT jako regionem seed. Liczba analiz 

przeprowadzonych przez Autorkę jest większa niż oczekiwana w tego typu 

eksperymentach, i powstały w ten sposób obraz wyników eksperymentalnych jest dość 

złożony. Niestety, ta złożoność prowadzi do problemów z integracją wyników. 

Przykładowo, przeprowadzono cztery typy analiz ROI, które zasadniczo testowały te 

same efekty (konwergencja mowa-czytanie / aktywność lewego vOT). Wydaje się, że 

autorka podjęła decyzję, aby wykorzystać wszystkie podejścia, które stosuje się w 

kluczowych publikacjach z jej dziedziny. Być może lepszym wyjściem byłby wybór 

jednego podejścia  - z dobrym uzasadnieniem podjętej decyzji. 

Wyniki Study 1 wykazały istnienie konwergencji mowa-czytanie u osób 

niewidomych w obrębie lewego vOT,  a także zaznaczoną wrażliwość tej struktury na 

słuchowo prezentowane słowa. Mam jednak wątpliwości co do odkrycia przez Autorkę 

zjawiska funkcjonalnego “rozłączenia” (disengagement) okolic skroniowych podczas 

czytania brajlem pojedynczych słów przez osoby niewidome. Wykryte “wyciszenie” 

(“quieting”) okolic skroniowych mogło być równie dobrze efektem pasywnego 

charakteru zadania eksperymentalnego, a nie obniżonej siły  połączeń (tj. bardziej 

stabilnego czasowo atrybutu sieci). To zastrzeżenie wydaje się wspierać wynik analizy 

łączności funkcjonalnej, które nie wykazał silniejszego sprzężenia okolic skroniowych 

z lewym vOT w grupie widzących w porównaniu z osobami niewidomymi. 

Głównym celem Study 2 było pogłębione zbadanie funkcjonalnego profilu 

aktywności lewego vOT u osób niewidomych – a w szczególności jego związek z 

funkcjami czytania i przetwarzania fonologicznego. Dodatkowym celem było 

określenie wpływu poziomu umiejętności czytania i wieku na responsywność lewego 

vOT podczas zadań językowych. Tym razem badana grupa osób niewidomych została 

powiększona i zawierała również dzieci. Study 2 składało się z dwóch eksperymentów 

wykonanych za pomocą skanowania fMRI. Procedurą użytą w pierwszym badaniu był 
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lokalizer językowy – była to procedura prawie identyczna z tą użytą w Study 1 (jedyna 

różnica polegała na pominięciu warunku pseudosłów w analizie). Procedura użyta w 

drugim eksperymencie wykorzystywała przetwarzanie fonologiczne u osób 

niewidomych i widzących. Niestety, ponownie jego opis w pracy jest niejednoznaczny. 

O ile dobrze zrozumiałem, zestaw bodźców zawierał 20 par krótkich słów – 10 

identycznych/rymujących się i 10 nieidentycznych/nie rymujących się. W 

eksperymencie użyto dwóch warunków – detekcja rymu oraz detekcja powtórzenia, 

oba przeprowadzone na tym samym zestawie bodźców. Zabrakło jednoznacznej 

informacji na temat liczby sesji skanowania (runs), chociaż z dalszego tekstu można 

wywnioskować, że była to prawdopodobnie jedna sesja na warunek oraz liczby bloków 

baseline. Fakt zastosowania bloków baseline można wywnioskować tylko pośrednio z 

części pracy poświęconej analizie danych. Według oceny Recenzenta wykorzystane 

pary identycznych słów jako pary rymującej to wybór kontrowersyjny (o ile 

zrozumiałem nie było w zbiorze bodźców par rymujących się/nieidentycznych). W 

takiej formie jest ono dość zbliżone do zadania kontrolnego (pod względem strategii 

reagowania, której mogą używać osoby badane). W opisie eksperymentu zabrakło 

również informacji o randomizacji/zbalansowaniu kolejności warunków. 

Ponownie autorka przedstawiła bardzo rozbudowany zestaw analiz, który 

realizował analogiczną strategię analityczną do tej, która została użyta w Study 1. 

Wyniki analiz whole-brain eksperymentu z lokalizerem zasadniczo powtórzyły wyniki 

Study 1. Interesującym dodatkowym wynikiem było pojawienie się istotnego 

pobudzenia w lewych okolicach czołowych w analizie koniunkcyjnej mowa-czytanie w 

obu grupach badanych. 

W przypadku drugiego eksperymentu ważnym odkryciem była silniejsze 

obustronne pobudzenia lewego vOT w grupie niewidomych (kontrast blind>sighted), 

który zaobserwowano w zadaniu głównym i kontrolnym. Bezpośredni kontrast 

rhyming>control ujawnił odpowiedź okolicach bruzdy bocznej (perisylvian) oraz 

lewego vOT w obu grupach. Porównanie grupowe (blind>sighted) dla tego kontrastu  

wykazało pobudzenie w tych samych okolicach, ale przy zastosowaniu progu 

tworzenia klastra p < 0.01 (próg ”voxel level”). Jednak po publikacji Eklunda i in. (2016) 

wiadomo, że taki próg nie stanowi wystarczającego zabezpieczenia przeciwko błędowi 

I rodzaju.  

Analiza ROI indywidualnych i literaturowych przyniosła bardzo interesujące 

wyniki dotyczące funkcjonalnej specyfiki lewego vOT. Ten region reagował silniej 

zarówno w grupie niewidomych jak i w warunku detekcji rymu. Jednakże sugestia 

Autorki o zależnej od warunku dezaktywacji tego regionu w grupie widzących zdaniem 

Recenzenta nie znajduje wystarczającego oparcia w wynikach. Brak systematycznego 
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występowania dezaktywacji w warunkach eksperymentalnych, jak również 

obserwowana dyspersja wyników indywidualnych raczej nie potwierdzają konkluzji 

Autorki. 

Jeśli chodzi o drugi cel badania, należy wyróżnić Autorkę za wzięcie pod uwagę 

czynniku wieku w przeprowadzonych analizach. W udało jej się uniknąć postawienia 

przedwczesnego wniosku o poziomie umiejętności czytania brajlem jako głównego 

czynnika przewidującego aktywność lewego vOT w zadaniach językowych w grupie 

niewidomych. 

Niestety opis dwóch kolejnych analiz ROI – „modality specific” oraz obszarów 

ROI należących do sieci językowej mózgu – jest na tyle nieprecyzyjny, że bardzo trudno 

zrozumieć uzyskane dzięki nim wyniki. W pierwszym wypadku brakuje informacji o 

lokalizacji obszarów, które zostały uwzględnione w analizie. W ten sposób praktycznie 

niemożliwe jest zinterpretowanie i zrozumienie wyników analizy ROI w odniesieniu do 

ogólnej anatomii funkcjonalnej sieci językowej OUN. 

W przypadku analizy ROI opartej na węzłach sieci językowej mózgu 

zastosowana analiza wykorzystuje mieszane modele liniowe. Jednak w tekście 

manuskryptu nie zdefiniowano użytego modelu dla dostępnej struktury danych, 

podobnie Autorka nie podaje nazwy statystyk, z których korzysta (podanie nazwy 

modułu oprogramowania jest niewystarczające). Czy chodziło o test chi-kwadrat 

Walda? Ten brak precyzji znacznie utrudnia ocenę poprawności analiz 

przeprowadzonych w tej części pracy. 

Uprawnionym i bardzo interesującym wnioskiem ze Study 2 jest teza o tym, że 

funkcja lewego vOT u osób niewidomych jest inna u niewidomych niż u osób 

widzących. O ile w grupie widzących to pole korowe jest przede wszystkim 

zaangażowane w czynność czytania (transformacja wzrokowej formy słowa na 

reprezentacje fonologiczne), to w grupie osób niewidomych – wskutek deprywacji 

wzrokowej – lewe vOT wydaje się zaangażowane w bardziej elementarne czynności, 

związane z przetwarzaniem fonologicznym. Dopiero ta modyfikacja sprawia, że - po 

nabyciu umiejętności czytania brajlem - pole to staje się częścią mechanizmu 

przekształcającego reprezentacje informacji językowych opartych na kodowaniu 

brajlowskim. Otwartą kwestią pozostaje pytanie o dokładny charakter tych 

przekształceń. 

Badania przedstawione w Study 3 miały charakter wyłącznie behawioralny. 

Jego głównym celem było określenie zmian w profilu wybranych zdolności 

poznawczych, który występuje w osób niewidomych w efekcie nabycia umiejętności 

czytania brajlem. Wybór tych zdolności opierał się zasadniczo na istniejącej literaturze 

przedmiotu. Dodatkowym celem było sprawdzenie charakteru związku pomiędzy 



 

7 
 

świadomością fonologiczną (phonological awareness, PA), szybkim 

zautomatyzowanym nazywaniem (rapid automated naming, RAN) a poziomem 

umiejętności czytania brajlem w dużej grupie osób niewidomych. Ponownie w części 

pracy dotyczącej opisu metod brakuje szeregu istotnych informacji. Chociaż Autorka 

umieściła informacje o brakujących danych, ograniczyła się do określenia ich proporcji 

jako „znaczącej” („considerable”) bez podawania konkretnych wartości. Aby zastąpić 

braki w danych zastosowano metodę „norm.predict” (znów ograniczono się do podania 

nazwy funkcji w programie komputerowym, bez podania nazwy metody). Warto tutaj 

zwrócić uwagę, że dokumentacja do tej funkcji zawiera ostrzeżenie przed używaniem 

jej we właściwej analizie danych ze względu na podwyższone ryzyko popełnienia błędu 

I rodzaju1. Autor co prawda podaje wyniki badań pomiarów bez imputacji w Dodatku 

(Appendix), ale być może lepszym rozwiązaniem byłoby wybranie nieobciążonej 

statystycznie metody. 

Ciekawym i wartościowym krokiem w analizie danych było dokonanie redukcji 

wymiarowości danych za pomocą metody PCA i utworzenie zmiennych READ_WORDS 

i READ_PSEUDOWORDS na podstawie wyników testów umiejętności czytania 

(zarówno w oparciu o zapis literowy w grupie widzących oraz zapis alfabetem Braille’a 

w grupie niewidomych). oraz zmiennej PA na podstawie testów dotyczących 

świadomości fonologicznej. Niestety użycie tego narzędzia w analizie jest nie do końca 

spójne z kolejnymi analizami, w których używano niezredukowanych wyników testów 

(bez podania uzasadnienia). Z kolei efekty wewnątrz- i między-grupowe były 

analizowane za pomocą wielokrotnej regresji ze zmiennymi READ_WORDS, 

READ_PSEUDOWORDS oraz PA (opisanymi poprzednio).  

Pozostawiając na boku problemy natury metodologicznej, wyniki Study 3 

wskazały na istnienie – tak jak u widzących - również w grupie osób niewidomych 

zależności pomiędzy poziomem umiejętności czytania a wartościami zmiennych PA i 

RAN. Co ciekawe, Autorce udało się zaobserwować na dużej grupie, że w przypadku 

pierwszej zmiennej jej wpływ na poziom umiejętności czytania jest dużo słabszy niż w 

grupie osób widzących. W badaniu ponadto potwierdzony został również inny znany 

w literaturze przedmiotu efekt lepszej werbalnej pamięci krótkotrwałej (vSTM) i 

precyzji dotykowej u osób niewidomych. 

Treść rozdziału „General Discussion and Conclusions” pokazuje wysokie 

kompetencje Autorki w radzeniu sobie z bardzo złożonym obrazem wyników 

przeprowadzonych badań. Jednym z ważniejszych wątków tej części pracy jest 

zaproponowana przez Autorkę hipoteza o odwróconej kolejności zmian rozwojowych 

w obrębie lewego vOT u osób niewidomych. Zgodnie z nią, początkowo pole to jest 

 
1 zob.: https://search.r- project.org/CRAN/refmans/mice/html/mice.impute.norm.predict.html 
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częścią neuronalnej sieci zaangażowanej w przetwarzanie fonologiczne i dopiero po 

nabyciu umiejętności czytania brajlem uzyskuje funkcje związane z przetwarzaniem 

informacji właściwych dla tego sposobu czytania. Bez wątpienia jednym z głównych 

osiągnięć naukowych tego projektu jest przedstawienie mocnych dowodów 

empirycznych za radykalną zmianą organizacji sieci neuronalnej języka, która zachodzi 

u osób niewidomych: a mianowicie dodanie do tej sieci lewego vOT jako ważnego jej 

węzła, który - jak wykazała - pełni odmienne funkcje niż w grupie osób widzących. 

Pojawia się zatem pytanie jakie mogą być funkcje tego „nowego” węzła? Autorka 

skłania się do jego udziału w przetwarzaniu fonologicznym. Z drugiej strony grupa 

osób niewidomych nie różni się od widzących pod względem wielu istotnych dla 

posługiwania się mową zdolności (lub też takie różnice nie zostały dotąd wykryte). 

Wyraźne różnice zaobserwowano w przypadku vSTM oraz świadomości fonologicznej. 

Elementem łączącym te dwie zdolności jest może być bogatsza fonologiczna 

reprezentacja informacji językowej, która może być kodowana w lewym vOT – 

zapewniającą bardziej stabilne ślady vSTM oaz lepszą świadomość fonologiczną. 

Aktywność lewego vOT obserwowana w zadaniu kontrolnym (Study 2) w grupie osób 

nie zaprzecza tej hipotezie, ponieważ detekcja powtórzeń w materiale werbalnym 

może również wymagać analizę śladów pamięciowych opartych na kodzie 

fonologicznym. 

Istnieje jedna kwestia, na którą opisane w dysertacji badania nie dają 

odpowiedzi, a jednocześnie uzyskane wyniki wskazują na nią jako na potencjalne 

źródło zmienności w grupie osób niewidomych. Najbardziej wyrazistym przykładem 

prawdopodobnego istnienia tego dodatkowego źródła zmienności jest brak 

systematycznej odpowiedzi w ROI lewy vOT u 15 osób niewidomych w Study 1. 

Wiadomo, że u części osób z tej grupy zachowane zostały resztkowe zdolności widzenia 

i być może ten fakt mógł wpłynąć na zmiany rozwojowe w obrębie okolic potylicznych 

i potyliczno-skroniowych (obejmujących również lewe vOT), a przez to wpłynąć na 

charakter ich funkcjonalnego udziału w sieci językowej. Być może będzie szansa na 

przedyskutowanie tej kwestii podczas obrony pracy doktorskiej. 

Pozwolę sobie podsumować moją recenzję zestawiając jej mocne i słabe strony. 

Lista mocnych stron zawiera (ale nie jest ograniczona do) następujące punkty: 

ukończenie serii badań na licznej grupie populacji specjalnej (ponad dwukrotnie 

większej niż grupy biorące udział w podobnych badaniach innych autorów), ważne i 

interesujące pytania badawcze, wieloaspektowe analizy i stosunkowo spójne 

omówienie uzyskanych wyników ujawniające dobrą znajomość literatury przedmiotu, 

wszechstronność w wykorzystaniu zaawansowanych metod analitycznych, a także 

dogłębna analiza specyfiki funkcjonowania mózgowej sieci funkcji językowych u osób 
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niewidomych (w tym jej „dodatkowego” węzła zlokalizowanego w lewym vOT). Jeśli 

chodzi o słabsze punkty dysertacji, to jeden z głównych zarzutów dotyczy sposobu 

prezentacji wyników. Z pewnością dałoby się je przedstawić w bardziej przystępny 

sposób, gdyby podjęto próbę ich strukturalizacji, na przykład wyraźnie oddzielając 

wyniki i analizy na te, które są bezpośrednio związane z pytaniami badawczymi, i tymi 

które mają rolę uzupełniającą, Kolejne słabsze punkty to niedostateczna informacja o 

szczegółach przeprowadzonych eksperymentów oraz miejscami niedostateczny rygor 

w używaniu terminów technicznych i teoretycznych oraz sposób skonstruowania 

zadania głównego i kontrolnego w eksperymencie fonologicznym przeprowadzonego 

w ramach Study 2. Podobieństwo bodźców użytych w obu zadaniach mogło osłabić 

potencjał kontrastu między zadaniami poprzez upodobnienie poziomu zaangażowania 

przetwarzania fonologicznego w obu warunkach. 

 

KONKLUZJA 

Moja końcowa ocena dysertacji doktorskiej pani Gabrieli Dzięgiel-Fivet jest 

jednoznacznie pozytywna. Wszechstronne i pogłębione potraktowanie złożonego i 

wymagającego problemu badawczego dowodzą jej dojrzałości jako badacza 

eksperymentalnego (dodatkowo potwierdzonej uzyskaniem grantu NCN Preludium). 

Treść jej dysertacji dowodzi jej rozległej wiedzy teoretycznej i świadomości 

metodologicznej w dziedzinie developmental cognivitive neuroscience..  

Niniejszym oświadczam, że rozprawa doktorska spełnia warunki 

określone w art. 187 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, 619, 1630) i wnoszę do Rady Naukowej 

Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego o przyjęcie rozprawy i 

dopuszczenie mgr Gabrieli Dzięgiel-Fivet do dalszych etapów postępowania w 

sprawie nadania stopnia doktora. 
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