
















20 grudnia 2022

dr hab. Maciej Haman, prof. UW

Wydział Psychologii

Uniwersytetu Warszawskiego

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Joanny Beck p.t.

 Letters and speech sounds associations in typical and atypical reading development 

Rozprawa doktorska mgr Joanny Beck stanowi raport z czterech studiów empirycznych, 

dotyczących zagadnienia integracji/asocjacji głosek i liter w rozwoju procesów przetwarzania 

języka pisanego. Jak doktorantka zauważa we wstępie, współczesnych badań dotyczących tego 

zagadnienia (i, w szczególności, mózgowych podstaw asocjacji głoska – litera) jest niewiele, choć 

powiązane zagadnienia, takie jak świadomość fonologiczna czy rozpoznawanie wzrokowe całych 

słów, były intensywnie badane. Rozprawa dotyczy więc zagadnienia stosunkowo słabo poznanego, 

a jednocześnie potencjalnie ważnego dla zrozumienia procesów czytania, ich rozwoju i zaburzeń.

Rozprawa składa się z dość zwięzłej części teoretycznej poświęconej wybranym 

zagadnieniom związanym z tematem pracy oraz obszerniejszej części empirycznej obejmującej 

cztery badania. W części teoretycznej, po pierwsze, zarysowany został ogólny model przebiegu 

uczenia się czytania, oparty na modelu Uty Frith (1985) w którym środkowe stadium to stadium 

alfabetyczne/fonologiczne kiedy asocjacje litera – głoska powinny odgrywać szczególną rolę. O 

tym, kiedy w rozwoju pojawia się, jak dużego zaangażowania poznawczego wymaga i jak długo 

trwa to stadium decydować mogą decydować czynniki językowe – transparentność odwzorowania 

między ortografią a fonematyką oraz społeczne – model edukacji obowiązujący w danym kraju. 

Konsekwentnie, w kolejnych podrozdziałach, doktorantka omawia specyfikę uczenia się czytania w

języku polskim, a następnie koncentruje się na procesie mapowania między literami a dźwiękami 

mowy, ze szczególnym uwzględnieniem mózgowych podstaw tego procesu. Starsze badania 

behawioralne pokazują, że proces ten może odgrywać istotną rolę w nabywaniu sprawności 

czytania (jest to zresztą oczywiste – nieznane słowa można efektywnie przeczytać wyłącznie 

opierając się na specyficznych dla języka regułach korespondencji między literami a głoskami), a 

tym samym jego zaburzenie może być jednym z czynników prowadzących do dysleksji. 

Doktorantka następnie przedstawia więc bardzo zwięźle aktualny stan badań nad dysleksją i jej 



mózgowymi korelatami. Wreszcie, w ostatniej części wprowadzenia teoretycznego rozpatruje 

mapowanie między dźwiękami mowy a literami w innych modalnościach, niż wzrokowa – 

konkretnie w alfabecie Braille’a w modalności dotykowej, który może stanowić model pozwalający

sprawdzić ogólne tezy dotyczące korespondencji litera – głoska, jej podstaw mózgowych i jej 

znaczenia dysleksji. 

W empirycznej części pracy sprawozdawane są cztery badania. Pierwsze, behawioralne, 

miało na celu wypełnić lukę dotychczasowej wiedzy o przebiegu uczenia się asocjacji litera – 

głoska w języku polskim. Studium obejmowało cały przedział szkoły podstawowej od klasy 

zerowej do ósmej i zostało przeprowadzone na próbie 340 dzieci. Dwa kolejne badania dotyczyły 

podstaw mózgowych asocjacji litera – głoska w rozwoju i ich związek z dysleksją. W zasadzie jest 

to to samo studium – Eksperyment 2 jest pierwszym punktem pomiaru w logitudinalnym badaniu 

raportowanym jako Eksperyment 3, ale ze względu na różnice zarówno w celu analiz, jak i składzie 

próby (w Eksperymencie 3 analizowane są tylko te dzieci, od których zebrano dane odpowiedniej 

jakości w dwóch punktach pomiarowych) są raportowane odrębnie. Ostatni eksperyment to 

porównanie mapowania litera – głoska wśród polskojęzycznych prawidłowo widzących 

użytkowników języka i wśród niewidomych użytkowników alfabetu Braille’a. 

Część teoretyczna pracy została zaplanowana oszczędnie. Nie jest pokazem erudycji 

doktorantki w szeroko pojętym obszarze rozprawy, ale została napisana tak, by dostarczyć 

kontekstu niezbędnego do zrozumienia celu i konstrukcji badań własnych. Tę rolę spełnia bardzo 

dobrze i uważam, że decyzja ograniczenia tej części do niezbędnego minimum była słuszna. 

Część empiryczna jest niewątpliwe oryginalnym wkładem doktorantki (i zespołu 

badawczego, w którym pracowała) do wiedzy o wczesnych etapach uczenia się czytania, a 

dokładniej o procesie uczenia się korespondencji litera – głoska i jego podstawach mózgowych oraz

związku z dysleksją. Badania neuroobrazowe przedstawione w rozprawie są pierwszymi badaniami 

dotyczącymi tego zagadnienia w języku polskim, ale też jednymi z nielicznych badań rozwojowych

tego rodzaju w literaturze światowej. Przedstawione jako Eksperyment 4 badania nad podstawami 

neuronalnymi  mapowania litera – głoska w alfabecie Braille’a, z wykorzystaniem efektu 

kongruencji/braku kongruencji, są w ogóle pierwszym badaniem podejmującym to zagadnienie w 

jakimkolwiek języku.  

Cele poszczególnych studiów empirycznych są na ogół zarysowane dość ogólnie nawet, 

jeśli przybierają formę hipotez. W przypadku pierwszego studium celem jest poznanie przebiegu 

czasowego przyswajania asocjacji litera – głoska u polskojęzycznych dzieci. Doktorantka stawia 



hipotezę, że ten przebieg będzie inny dla poprawności, która osiągnie maksimum już po pierwszym 

roku nauki szkolnej, a inny dla czasów reakcji, które będą skracały się przez cały czas edukacji 

podstawowej. Taka hipoteza wynika z wcześniejszych badań nad językiem niderlandzkim, ale 

odstępstwa wyników od zakładanego modelu nie mają kluczowej roli dla interpretacji teoretycznej 

– wymagają jedynie pewnych doprecyzowań. W trzech kolejnych eksperymentach ogólnym celem 

jest „badanie aktywacji mózgu w odpowiedzi na litery i dźwięki mowy u dzieci z i bez rodzinnego 

ryzyka dysleksji na początku formalnej nauki czytania i retrospektywna ocena, które z 

zaobserwowanych efektów są obecne u dzieci, u których rozwinęła się dysleksja” (Eksperyment 2) i

przebieg zmian rozwojowych w tym zakresie (Eksperyment 3). Formułowane w oparciu o 

wcześniejsze badania w innych populacjach hipotezy pełnią tylko pomocniczą rolę. W przypadku 

Eksperymentu 4 doktorantka całkowicie rezygnuje z formułowania hipotez, uzasadniając to 

brakiem wcześniejszych badań. Uważam, że takie ostrożne podejście było uzasadnione 

niedostatkiem wcześniejszych badań, których wyniki można interpretować na różne, czasem 

przeciwstawne sposoby.

Kolejne studia układają się w dość logiczny ciąg, w którym następujące po sobie badania 

odpowiadają na pytania, które zostały otwarte przez wyniki poprzednich badań. Ten ciąg jest 

wyraźnie widoczny, ale można mieć zastrzeżenie, że doktorantka zarówno w końcowych wnioskach

każdego z rozdziałów empirycznych, jak i we wstępach do kolejnych rozdziałów oraz 

podsumowaniu całej pracy zbyt słabo akcentuje to, co wiąże ten ciąg.

Nie mam żadnych poważnych uwag do samej konstrukcji, metodologii, analiz i 

interpretacji wyników raportowanych w rozprawie badań, pewne pomniejsze, raczej dyskusyjne 

uwagi przedstawiam dalej. Mam natomiast, niestety, bardzo poważne zastrzeżenia do sposobu opisu

procedur badawczych zwłaszcza dwóch pierwszych studiów. W wielu przypadkach pozytywna 

ocena metody badawczej wymagała domysłów lub poszukiwań koniecznych informacji w innych 

miejscach pracy, a czasem poza nią (w już opublikowanych przez zespół fragmentach 

raportowanych badań). I choć ogólnie oceniam rozprawę wysoko i uważam, że spełnia wymagane 

ustawą kryteria, muszę poniżej wskazać te zastrzeżenia.

Eksperyment 1. Na początek uwaga czysto terminologiczna. Nazwanie tego studium 

„eksperymentem” jest nieuzasadnione. Wprawdzie procedura główne go zadania zawierała 

kluczowy element manipulacji eksperymentalnej – zestawienie par „litera-dźwięk” zgodnych z 

parami niezgodnymi, ale celem badania nie było wykazanie, że poprawność lub czasy reakcji w 

tych dwóch warunkach będą się różniły, ale raczej znalezienie zmian rozwojowych dla tej różnicy, 



które wskazywałyby na proces automatyzacji procesu mapowania. W konsekwencji, 

przeprowadzone analizy, to analizy korelacyjne. 

Znacznie poważniejsze zastrzeżenia budzi opis procedury badawczej i analiz 

statystycznych tego studium. Nie wiadomo gdzie (można domyślać się, że w szkole, ale nie jest to 

jasno opisane w procedurze) i jakich warunkach było prowadzone badanie, ile było sesji 

badawczych, jaki był ich przebieg (kolejność zadań, czas trwania), jakie były podstawowe 

instrukcje dla badanych itd. W żaden sposób nie są też opisane procedury poszczególnych zadań. 

Pomocnicze zadania wykorzystane w tym studium są już opisane w literaturze, i są w pełni 

standaryzowane, można więc uznać, że pominięcie opisu ich procedury i wskazanie literatury 

źródłowej jest tu wystarczające. Ale nawet w tych przypadkach nie zawsze jest jasne, co było 

przedmiotem pomiaru. Dodatkowo, orientację utrudnia niezbyt fortunne formatowanie tekstu (np. 

na s. 24 wszystkie pomocnicze metody behawioralne są wymieniane i omawiane w jednym 

akapicie, zamiast w oddzielnych akapitach dla każdej z nich, przez co czasem trudno zorientować 

się do której z tych metod odnosi się dane zdanie). Można nad tym jeszcze jakoś „przejść do 

porządku dziennego”, zakładając że tam, gdzie konieczna informacja została pominięta, 

wykorzystane zostały znormalizowane wyniki (co jednak nie jest oczywiste), ale na pewno taki 

sposób opisu metod badawczych nie jest zgodny z dobrymi praktykami raportowania badań. 

Opis zdania „Phonemes to letters test” oraz opis jego analiz zupełnie nie spełniają tych 

standardów. Już sam sposób wprowadzenia tego zadania jest trochę zaskakujący. Doktorantka 

napisała „Additionality, to examine letter and speech sound association, all children performed a 

computer-based 'Phonemes to letters test'”. Wydawać by się mogło, że ten test jest głównym, a nie 

„dodatkowym” zadaniem w tym studium. To jednak tylko problem stylistyczny. Gorzej, że jedyny 

opis konstrukcji zadania to schemat rysunkowy na s. 24 (Fig. II.2.1). Nigdzie nie zostały podane tak

istotne informacje, jak to, z ilu prób składało się zadanie, czy wykorzystane zostały wszystkie litery 

alfabetu polskiego, czy tylko ich część (np. tylko litery bez znaków diakrytycznych) itd. Można 

ewentualnie domyślać się, że była to ta sama procedura, która została użyta w kolejnych 

eksperymentach (i tam doczekała się bardziej systematycznego opisu), ale takie informacje nie 

mogą być pozostawiane domysłom czytelnika/recenzenta. Brak jakichkolwiek informacji o 

instrukcji i o tym, czy zadanie było poprzedzone treningiem (co w przypadku badań z udziałem 

dzieci bywa kluczowe). W dalszej kolejności muszą paść pytania, jak tworzone były nagrania 

dźwiękowe, jak długo trwały prezentacje każdej z par, czy czas na odpowiedź był ograniczony, czy 

nie, od jakiego momentu następował pomiar czasu reakcji (co w przypadku bodźców dźwiękowych 

nie jest samo z siebie oczywiste). Wszystkie te informacje są niezbędne do ewentualnej replikacji 

badania i, jako takie, są koniecznym elementem jego opisu.



Opis procedury analiz czasów reakcji nie mówi nic o przygotowaniu danych do analizy. 

Czasy reakcji są zmienną niosącą często kluczową informację o przebiegu procesów umysłowych, 

ale wymagającą szczególnej ostrożności w analizie i interpretacji. W jeszcze większym stopniu 

dotyczy to badań z udziałem stosunkowo małych dzieci – w tym przypadku przynajmniej uczniów 

zerówki i I klasy (6-7 lat). Po pierwsze, dane z badań z użyciem pomiaru czasu reakcji niemal 

zawsze zawierają pomiary odstające, które wynikają z czasowego odwrócenia uwagi lub innych, 

losowych, a trudnych do zidentyfikowania czynników. Nawet w badaniach, w których liczba 

pomiarów jest bardzo duża, pomiary odstające mogą istotnie zaburzyć wynik. W procedurze ze 

stosunkowo niewielką liczbą pomiarów (co, jak można przypuszczać, może stosować się do tego 

przypadku), pomiary odstające są szczególnie trudnym problemem, ponieważ mogą znacznie 

zaburzać wynik, a jednocześnie są trudne do identyfikacji za pomocą prostych procedur 

statystycznych. Sposób ich identyfikacji i wyłączenia z danych wymaga więc rozwagi i starannie 

przedstawionego uzasadnienia. Niestety, nie widzę w rozprawie żadnej informacji na ten temat. 

Drugim problemem z czasami reakcji jest skośność ich rozkładu. Dolna połowa rozkładu 

jest ograniczona czasem prezentacji bodźca, podczas gdy górna (jeśli procedura nie zawiera 

wbudowanego ograniczenia) jest bardziej rozciągnięta i zwykle, nawet po eliminacji pomiarów 

odstających, wariancja czasów w „górnej” połowie rozkładu jest większa, niż w dolnej (w związku 

z czym średnia nie pokrywa się z medianą). W praktyce badawczej często stosuje się różne sposoby

przeskalowywania wyników by lepiej znormalizować czasy reakcji, ale nie wiadomo, czy w 

obecnym eksperymencie dane zostały poddane tego rodzaju obróbce. Prawdopodobnie nie, 

ponieważ doktorantka przyjęła inne, dość proste, a pozwalające częściowo ominąć wskazane przeze

mnie problemy. Wykorzystała do analiz mediany czasów reakcji, a nie średnie. Zarówno obecność 

pomiarów skrajnych, jak i skośność rozkładów, nie wpływają na medianę, nie znaczy to jednak, że 

unika się w ten sposób wszystkich problemów z interpretacją czasów reakcji – nie jest oczywiste, że

mediana jest wiarygodnym wskaźnikiem wykonania. Wybrany schemat analiz (choć moim zdaniem

prawidłowy) nie został jednak w żaden sposób uzasadniony.

Prezentacja wyników (tabele, wykresy) byłaby zdecydowanie poprawna, gdyby nie to, że 

zarówno jeśli chodzi o poprawność jak i czasy reakcji w głównym zadaniu brak najważniejszej 

informacji: jakie były średnie wyniki (lub inne parametry rozkładu, na których opiera się test 

statystyczny) na poszczególnych etapach edukacyjnych. W przypadku poprawności jest wprawdzie 

tabela, w której podane są proporcje dzieci mieszczących się w 4 wybranych arbitralnie 

przedziałach (może lepiej było dobrać te przedziały na podstawie kryteriów statystycznych, np. 

kwartyli albo decyli w całej próbie?). Doktorantka pokazuje też szczegółowe wykresy rozkładów 

wyników na danym poziomie edukacyjnym, można więc „na upartego” odliczyć, która kropka 



reprezentuje medianę, ale i tak nie będzie to dokładna wartość. Jak piszę dalej, w efekcie trudno 

zinterpretować niektóre wyniki, np. z wzrokowej inspekcji samych wykresów dla czasów reakcji 

trudno zorientować się, czy istotny kontrast między drugą a trzecią klasą oznacza, że trzecioklasiści 

wykonywali zadanie szybciej, czy na odwrót. Nie wiadomo też, jaka metoda została użyta do 

testów post-hoc w analizach zależności wykonania od poziomu szkolnego i czy została w nich 

zastosowana poprawka na testy wielokrotne. 

Jeśli jednak przyjąć domniemanie, że procedura badania została zaplanowana i 

zrealizowana zgodnie z obowiązującymi standardami (a opis kolejnych badań potwierdza takie 

domniemanie), to ostateczne analizy wyników zostały przeprowadzone poprawnie. Nie mam też 

istotnych zastrzeżeń do dyskusji wyników (dość „skąpej”, ale moim zdaniem wystarczającej). 

Pewne wątpliwości budzi we mnie wniosek, że mimo iż już w 3. klasie można zaobserwować 

„efekt sufitowy” dla poprawności, o tyle czasy reakcji w 'Phonemes to letters test'  spadają jeszcze do 

klas 6+, co sugerowałoby dalszy rozwój asocjacji między literą a fonemem. Ogólnie jest to zgodne 

z wynikami. Jeśli jednak przyjrzeć się dokładniej wykresom na Ryc. II.2.3, to zdecydowane 

skrócenie czasów reakcji następuje między klasą zerową a pierwszą. W klasie pierwszej jest duże 

zróżnicowanie (i tu pojawia się pytanie, na które zbrakło odpowiedzi w opisie procedury, czy 

wszystkie dzieci były testowane w tym samym czasie, czy też testy rozciągnęły się w okresie roku 

szkolnego, sprawiając, że np. niektóre dzieci były testowane w jego pierwszej połowie, podczas gdy

inne dopiero pod koniec). Na wykresie nie widać różnicy między rozkładami wyników w klasach 2.

i 3., choć test post hoc okazał się istotny (jeżeli nie jet to w ogóle błąd, bo z wykresu nie wynika, w 

którą stronę może być to różnica). Różnice między 4. klasą a klasami 2. i 3. nie są istotne, natomiast

w kolejnych klasach ponownie widać spadek czasów reakcji. Moim zdaniem tych wyników nie 

można interpretować w oderwaniu od ogólnych zmian rozwojowych w szybkości przetwarzania 

informacji, które na poziomie neuronalnym są związane m. in. z mielinizacją odległych połączeń 

korowych. Można zaryzykować, konkurencyjną względem wyjaśnienia proponowanego przez 

doktorantkę, tezę, że o ile zmiany w czasach reakcji między „zerówką” a drugą klasą oddają efekt 

specyficzny dla zadania, późniejsze zmiany są pochodną ogólnych zmian zachodzących w mózgu. 

Pewną wskazówką może tu być silna korelacja czasów reakcji z czasem dostępu leksykalnego 

(podtest RAN-objects), niemającego nic wspólnego z przetwarzaniem tekstu pisanego, który 

również okazuje się jednym z najsilniejszych predyktorów czytania słów, ale tylko w starszej części

próby. Ale to już jest sprawa do dyskusji.

Niestety zastrzeżenia do opisu procedury eksperymentalnej, choć mniejsze, ponownie 

pojawiają się w przypadku Eksperymentu 2. Procedura jest opisana niesystematycznie, choć w 

odniesieniu do miar behawioralnych wystarczająco kompletnie. Natomiast znów, kluczowe zadanie 



eksperymentalne wykonywane w skanerze opisane jest w sposób niewystarczający do jego 

zrozumienia i ewentualnego zreplikowania. Tym razem czytelnik otrzymuje pełną informację o 

liczbie prób i, przynajmniej w wypadku materiału eksperymentalnego, o elementach (zbiorze liter i 

fonemów) z których został skonstruowany. Ale w przypadku zadań kontrolnych dowiadujemy się 

już tylko, że materiał w modalności wzrokowej składał się z liter greckich, a materiał w modalności

słuchowej z dźwięków mowy przekodowanych na szum. Można uznać tę informację za 

wystarczającą, choć np. dodanie w załączniku listy wykorzystanych greckich liter pozwoliłoby 

upewnić się, czy omyłkowo nie weszły na nią znaki podobne do liter alfabetu łacińskiego. Jednak 

dalej w opisie pojawia się informacja, że w każdym bloku znajdowały się bodźce z jednego z 

sześciu warunków badawczych. Tymczasem opisane są tylko dwa warunki kontrolne i dwa 

eksperymentalne. Nigdzie w opisie materiałów badawczych nie pada informacja, że kluczowa 

manipulacja dotyczyła zgodności/niezgodności dźwięku i znaku, i że istniały bloki zawierające 

próby z równoczesną prezentacją w obu modalnościach. Oczywiście, nie jest trudno się tego 

domyślić, ale ta informacja powinna zostać podana eksplicite, jako najważniejszy element 

manipulacji eksperymentalnej. Nigdzie w opisie procedury nie zostało też wyraźnie podane, że 

badane dzieci były biernie eksponowane na bodźce eksperymentalne. Z samego opisu procedury, 

trudno zorientować się również, jak umiejscowione było w niej zadanie kontrolujące uwagę 

dziecka: w jakich miejscach w bloku bodźców się pojawiało.

Co ciekawe, olbrzymią większość brakujących informacji można pozyskać w inny sposób. 

Doktorantka deklaruje we wstępie do pracy, ze badanie to było już publikowane. Spora część 

brakujących szczegółów jest opisana w publikacji, więc, jeśli doktorantka chciała uniknąć 

redundancji, mogła wstawić tu odnośnik bibliograficzny. Część informacji można też odzyskać 

porównując opis procedury ze schematami analiz statystycznych. Jako recenzent dysponowałem 

więc dostatecznymi informacjami, by ocenić poprawność użytych metod. To nie jest jednak 

prawidłowa sytuacja – czytając opisy procedur i analiz czytelnik (także recenzent) powinien mieć 

pełną możliwość oceny poprawność doboru metod bez konieczności przeprowadzania 

drobiazgowego „śledztwa”. 

Inne zastrzeżenia mam do opisu procedury trzeciego eksperymentu. Eksperyment 3. jest w 

rzeczywistości opisem badania podłużnego dokonanym na części tej samej próby, co Eksperyment 

2 i obejmującego jego wyniki, co doktorantka tym razem dokładnie wyjaśnia. Opisanie go jako 

oddzielnego eksperymentu może być uznane za uzasadnione, ponieważ, ze względu na straty 

danych w kolejnych pomiarach, próby wykorzystane w analizach różnią się. Ale skoro w dużej 

części jest to ta sama procedura, można tym razem było uniknąć redundancji w opisie i nie 

opisywać ponownie tych elementów procedury, które zostały już wyjaśnione w opisie 



Eksperymentu 2. Doktorantka czasem korzysta z tej możliwości, często jednak powtarza szereg 

informacji. Jest to w wielu miejscach niepotrzebne, choć samo z siebie nie stanowi błędu. 

Ponownie, opis procedury Eksperymentu 4, choć w miarę kompletny, zawiera nieścisłości. 

Czytamy w nim np. „Conditions contained unisensory visual letters (1) and speech sounds (2) 

corresponding to selected Polish single letters (consonants: B, C, D, G, H, J, K, L, M, N, P, R, S, T, W, Z; and

vowels: A, E, I, O, U), multisensory congruent (3) and incongruent (4) LS pairs”. W tym momencie nie jest 

jasne, czy ten opis dotyczy tylko materiału wzrokowego (w takim razie nie wiadomo, jakie znaki zostały 

wykorzystane w teście dla niewidomych uczestników), czy dotyczy obu wersji (w takim razie określenie 

„visual letters” jest przeoczoną kalką z opisu poprzedniego badania). Sądzę, że poprawna jest ta druga 

odpowiedź, ponieważ tylko takie rozwiązanie gwarantuje wyrównanie warunków we wspólnej dla obu grup 

prezentacji w modalności słuchowej. 

Sama analiza i interpretacja tych trzech badań neuroobrazowych nie budzą moich 

zastrzeżeń. Należy przy tym zauważyć, że złożoność danych neuroobrazowych zostawia badaczowi

sporą dowolność doboru metod analizy, a co za tym idzie zawsze możliwa jest dyskusja nt. 

słuszności dokonanego wyboru. Moim zdaniem, schematy analizy wybrane przez doktorantkę 

dobrze nadają się do poszukiwania odpowiedzi na zadawane przez nią pytania teoretyczne. 

Gdybym jednak miał coś sugerować, to w pierwszym rzędzie proponowałbym przyjrzenie się 

różnicom indywidualnym we wzorcach aktywacji mózgu i ich zmianom rozwojowym w 

odpowiedzi na spójne/niespójne pary litera – głoska u badanych z diagnozą dysleksji. 

Zaskakującym i jednym z najciekawszych wyników całego projektu jest obserwacja, że w 

pierwszym punkcie pomiarowym (w wieku ok. 6 lat) na poziomie behawioralnym wystąpiły istotne 

różnice między badanymi z późniejszą diagnozą dysleksji, nie było natomiast różnic między 

podgrupą badanych mających rodzinne ryzyko dysleksji, a podgrupą bez ryzyka, natomiast na 

poziomie neuronalnym pojawił się przeciwny układ - nie było istotnych różnic między podgrupą z 

późniejszą diagnozą dysleksji i bez dysleksji, były natomiast istotne różnice między grupą ryzyka a 

grupą bez ryzyka. Trzeba jednak pamiętać, że grupa badanych z późniejszą diagnozą dysleksji była 

niewielka, i prawdopodobieństwo uzyskania istotnych wyników w testach z udziałem tej grupy były

mniejsze niż w innych porównaniach międzygrupowych, a dodatkowo mniejsze w badaniu 

neuroobrazowym, w którym wynik dodatkowo obciąża wielokrotne testowanie. Ale skoro grupa ta 

nie była duża, to warto było przyjrzeć się temu, jak rozłożyły się w niej wzorce aktywności 

neuronalnej: czy po prostu zgodnie z przynależnością do grupy ryzyka rodzinnego, czy bardziej 

swoiście. Dodanie takiej analizy dało by większe możliwości interpretacji całości wyników 

badania, tym bardziej, że wzorce aktywacji ujawnione w drugim punkcie pomiarowym i sam 

przebieg zmiany rozwojowej były dla grup z diagnozą dysleksji i bez diagnozy dysleksji różne. 



Tak, jak napisałem już wcześniej, doktorantka świadoma, że dotychczasowych badań w 

obszarze podjętego przez nią tematu było niewiele, unikała stawiania mocnych hipotez. Dyskusja 

na zakończenie każdego z rozdziałów raportujących badania własne oraz bardzo krótka dyskusja 

podsumowująca całość rozprawy trzyma się podobnej reguły. I tu czuję jednak pewien niedosyt. Z 

jednej strony, uważam, że doktorantka postąpiła słusznie, nie rozwijając teoretycznych spekulacji, 

które byłyby tylko luźno osadzone w wynikach. Z drugiej strony chętnie zobaczyłbym tam jednak 

bardziej dyskusyjną, niż tylko podsumowującą narrację – propozycje alternatywnych interpretacji 

wyników, więcej i lepiej wyspecyfikowanych pomysłów przyszłych kierunków badań itp.  Nie mam

jednak wątpliwości, że to, co w dyskusji i wnioskach umieściła doktorantka to rdzeń, który stanowi 

konieczne minimum dyskusji, choć który można by otaczać bardziej zaawansowanymi 

rozważaniami. 

Podsumowując, nawet uwzględniając przedstawione wcześniej uwagi krytyczne, nie mam 

wątpliwości, że doktorantka wykazała się ogólną wiedzą dotyczącą poznawczych i mózgowych 

podstaw czytania i umiejętnością samodzielnego (ale też zespołowego) prowadzenia 

zaawansowanych badań behawioralnych i neuroobrazowych. Rozprawa przedstawia oryginalne 

rozwiązanie ważnego problemu naukowego z wykorzystaniem tych metod. Pomimo dość 

poważnych zastrzeżeń do formy sprawozdawania przeprowadzonych badań jednoznacznie 

stwierdzam, że jako całość rozprawa doktorska mgr Joanny Beck spełnia warunki określone w art. 

187 Ustawy z dnia 28 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. Z 2021 r. poz. 

478, 619, 1630).
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Recenzja  

rozprawy doktorskiej mgr Joanny Beck 

 pt. Letters and speech sounds associations in typical and atypical reading development 

promotor: prof. dr hab. Katarzyna Jednoróg 

 

Czytanie, pisanie oraz rachunki to pierwsze elementy programu nauczania w szkołach 

elementarnych powstających na terenach dzisiejszej Polski już na początku XIX wieku. Pomimo ponad 

200 lat doświadczeń związanych z obowiązkiem edukacyjnym nie wypracowano nadal jednej 

metodyki nauczania w tym obszarze. Nie jest to zarzut, ale opis stanu, który raczej utrzyma się jeszcze 

długo. Coraz częściej konstruowane są programy nauczania oparte o wyniki badań naukowych, jest 

to ogólnie dokonały trend, ale niestety, nie zawsze efekty są zadowalające. Wynika to z faktu, że 

często wyniki badań z jednego kraju są implementowane w innym bez uwzględnienia specyfiki 

konkretnego języka. Szczególnie początkowa nauka czytania i pisania to proces uwarunkowany 

językowo i różne języki wymagają odmiennych umiejętności na tym etapie. Relacja głoska – litera to 

jeden z elementów z różną intensywnością oraz efektywnością włączanych w programy nauczania. W 

języku angielskim, jako systemie o niskim poziomie transparentności duży nacisk kładzie się na 

literowania (spelling), gdzie konieczne jest podawanie nazw liter, w językach transparentnych częściej 

stosuje się metodę głoskowania. W języku polskim „coś pomiędzy” – de facto głoskujemy zapis 

literowy. Rola świadomości relacji grafem-fonem i automatyzacja tego procesu zdaje się być 

najistotniejsza na wczesnym etapie nauki czytania. Niewiele jest jednak badań prowadzonych z 

udziałem uczniów posługujących się językiem polskim z uwzględnieniem mózgowego podłoża tego 

procesu. 

Do dyskusji nad problematyką dotyczącą poszukiwania specyfiki kształtowania się integracji 

głoski i litery w procesie typowego i nietypowego rozwoju czytania, w języku polskim, z 

uwzględnieniem jego mózgowego podłoża włącza się mgr Joanna Beck. Przedstawiona do oceny 
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rozprawa doktorska jest interesującym i zarazem twórczym pomysłem badawczym. Niepodważalną 

zaletą pracy jest już samo podjęcie ważnego zagadnienia, jakim jest próba nakreślenia trajektorii 

rozwojowej tworzenia się relacji grafem-fonem.  Recenzowana praca ma nie tylko walory naukowe, 

lecz może być źródłem aplikacji do praktyki ze względu na odwoływanie się także do realnych 

warunków w polskich szkołach i nawiązania do programów nauczania. 

Praca liczy 111 stron tekstu łącznie z bibliografią. Ustosunkuję się zatem do poszczególnych 

części pracy, a z obowiązku recenzenta nakreślę swoje uwagi krytyczne.  

Od strony formalno – edytorskiej, sposób opracowania rozprawy można by nazwać 

hybrydowym. Dysertacja składa się z dwóch wyodrębnionych przez Autorkę części: teoretycznej, 

przybliżającej stan wiedzy w badanym obszarze, oraz empirycznej zawierającej szczegółowe raporty 

z czterech badań empirycznych. Hybrydowość pracy wynika z odmiennej narracji obu części. 

Struktura części teoretycznej typowa jest dla dysertacji w formie manuskryptu, zaś części badawczej, 

która w dużej mierze oparta jest o wyniki eksperymentów opublikowanych już, lub złożonych do 

druku, bliższa jest rozprawie doktorskiej opartej o cykl artykułów. W efekcie metodologia 

poszczególnych eksperymentów przybliżona jest czytelnikowi w kolejnych rozdziałach 

odpowiadających każdemu z nich.  Prace kończy ogólna dyskusja połączona z wnioskami oraz spis 

literatury, z której mgr Beck korzystała. Praca przygotowana została w języku angielskim, co jest 

podyktowane prawdopodobnie wspomnianym związkiem z artykułami naukowymi  przygotowanymi 

przez doktorantkę. 

Oceniając całościowo rozprawę ̨doktorską należy podkreślić wagę ̨podjętych problemów oraz 

to, iż przeprowadzone badania nie budzą ̨ zastrzeżeń natury metodologicznej. Uzyskane wyniki, 

poddane badawczej analizie, spełniają oczekiwania recenzenta odnośnie kwalifikacji poznawczej i 

poziomu rozprawy naukowej, w tym wypadku doktorskiej, pozwalając na zdecydowanie pozytywną 

ocenę.̨  

Pierwszy podrozdział o tytule: LEARNING TO READ zawiera przede wszystkim informacje z 

zakresu lingwistyki, przybliżające czytelnikowi specyfikę nabywania przez polskie dzieci umiejętności 

czytania. Wybranym przez Autorkę modem odniesienia jest koncepcja Uty Frith, wykorzystywana w 

Polsce zarówno przez językoznawców, jak i logopedów oraz psychologów. Za najciekawszy fragment 

uważam naświetlnie specyfiki nauki języka polskiego i odniesienie jej do ram wyznaczonych przez 

model Frith. 
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W kolejnym podrozdziale LETTER AND SPEECH SOUND ASSOCIATION pani magister dokonała 

przeglądu badań behawioralnych z udziałem uczniów z trudnościami neurorozwojowymi (dysleksja), 

dotyczących kojarzenia liter i dźwięków mowy oraz badań poszukujących neuronalnego podłoża 

procesu. Nie do końca udało mi się zidentyfikować klucz jaki został przyjęty w procesie prezentowania 

danych behawioralnych, dlaczego te, a nie inne badania ujęto w przeglądzie? 

Trzeci podrozdział teoretyczny zatytułowany po prostu DYSLEXIA, przybliża w bardzo 

syntetyczny sposób informacje dotyczące specyficznych trudności w uczeniu się i mechanizmów ich 

powstawania. Drobnym niedociągnięciem jest moim zdaniem powoływanie się na ICD 10 zamiast ICD 

11, która jest powszechnie dostępna od 2019 roku, a od 2022 wręcz obowiązująca we wszystkich 

państwach posługujących się językiem angielskim (a praca doktorska w tym języku jest 

przygotowana). Zgodnie z tematem rozprawy, część dotycząca neuronalnego podłoża dysleksji jest 

bardziej pogłębiona. 

Ostatni podrozdział teoretyczny BRAILLE READING dotyczący nabywania umiejętności czytania 

przez osoby niewidzące, był dla mnie jako recenzenta największym zaskoczeniem w momencie 

zapoznawania się z pracą. W miarę zgłębiania rozprawy dobór tej tematyki okazał się trafny i bardzo 

ciekawy. Prezentowane tu badania mają charakter wręcz niszowy i nie są znane szerokiemu odbiorcy. 

Część teoretyczną rozprawy uznaję za udaną próbę syntetycznego, usystematyzowanego 

zaprezentowania widzącej tematyki rozprawy. Zakres i dobór świadczy o bardzo dobrym rozeznaniu 

Autorki w pracach dotyczących omawianych zagadnień. Dane dotyczące specyfiki nauko czytania w 

języku polskim zaprezentowane zostały na tle badań odwołujących się do innych języków, toteż 

Magister Beck opierała się zarówno na literaturze światowej jak i polskiej. 

 Jedyne uwagi, w formie sugestii, dotyczą używania terminu „przejrzystość” zamiast 

„transparentność”, oczywiście domyślam się, że zamiarem Autorki było odwoływanie się do słów 

typowo polskich, jednakże zwrot „transparentny” jest powszechnie stosowany w literaturze zarówno 

językoznawczej jak i z zakresu psycholingwistyki, ale także w dyskursie medialnym. Nadmiernie 

kategoryczne unikanie terminów zapożyczonych z języków obcych, ale funkcjonujących powszechnie 

może prowadzić do niejakiego chaosu terminologicznego. Drugi drobiazg to niezmiernie lakoniczne 

tytuły podrozdziałów (szczególnie III i IV – DYSLEXIA oraz BRAILLE READING), które w żadnej mierze 

nie naprowadzają czytelnika na obszar omawiany i mogą wręcz kreować znacznie odbiegające od 

zamiarów Autorki kierunki rozważań.  
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Część empiryczna, będąca drugim rozdziałem pracy, obejmuje dziewięć podrozdziałów kolejno 

prezentujących: uzasadnienie podjęcia wybranej tematyki badań własnych wraz ze sformułowaniem 

konkretnych celów badawczych, cztery precyzyjnie zaplanowane eksperymenty wraz z ich 

metodologią i dyskusją wyników oraz ogólną dyskusję uzyskanych danych wraz z wypływającymi z 

nich wnioskami badawczymi oraz wskazówkami praktycznymi. Śledzenie wywodu Autorki utrudnia 

nieco kompozycja tej części – każdy z eksperymentów opisany jest w podrozdziale zatytułowanym 

EXPERIMENT o identycznej konstrukcji gdzie poszczególne podczęści to: RESEARCH QUESTION, 

METHODS, RESULTS oraz DISCUSSION. Czytelnik, w tym recenzent analizując spis treści zupełnie nie 

wie, czego może się w pracy spodziewać. 

Poszczególne przeprowadzone badania nie budzą zastrzeżeń metodologicznych. Badania 

prowadzone były przez wieloosobowe zespoły i wszyscy badacze imiennie wymienieni zostali w pracy. 

Autorzy projektów badawczych uzyskali zgodę Komisji Etyki (nawet więcej niż jedną), która jest 

wskazana w związku w udziałem dzieci w badaniach. Procedura poszczególnych badań została 

przygotowana zgodnie z wymaganiami formalnymi i przedstawiona w kolejnych podrozdziałach. Opis 

grup badanych, zasady doboru do poszczególnych podgrup, zastosowane narzędzia badawcze 

opisane zostały wystająco precyzyjnie. Przeprowadzone analizy statystyczne zostały odpowiednio 

dobrane do postawionych celów i pytań badawczych. 

 Badanie pierwsze przeprowadzono z udziałem ponad 300 przedszkolaków i uczniów szkoły 

podstawowej, jednakże dokładna liczebność była trudna do dla mnie do ustalenia ze względu na 

drobne niespójności w opisie grupy i danych tabelarycznych. Miało ono na celu określenie ram 

czasowych pojawiania się u polskich dzieci umiejętności łączenia głoski i litery. W tym celu 

wykorzystano testy oceniające umiejętność czytania, kompetencję fonologiczną, a także umiejętność 

szybkiego nazywania (RAN) oraz komputerową próbę pozwalającą ocenę kojarzenia liter i dźwięków 

mowy. Oczywiście ze względu na dużą rozpiętość wieku badanych, uczestnicy nie wykonywali 

wszystkich testów, lecz jedynie te, które były dopasowane do ich poziomu edukacji. Na podkreślenie 

zasługuje wniosek praktyczny wypływający z uzyskanych danych. Doktorantka wykazała, że 

polskojęzyczne dzieci nauczyły się połączenia głoski i litery w ciągu pierwszego roku nauki czytania, 

jednak biegłość w tym zakresie uzyskały dopiero w klasie trzeciej, czyli pod koniec nauczania 

zintegrowanego. Jeśli informację tą połączymy ze znajomością metodyki nauczania czytania w 

polskich szkołach to widać niską efektywność tego procesu. Niezmiernie interesująca jest również 

dyskusja odwołująca się zarówno do porównań międzykulturowych, ale także zwracająca uwagę na 
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tzw. „paradoks dysleksji” związany z ramami czasowymi wydawania opinii o specyficznych 

trudnościach w uczeniu się przez poradnia PP (nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III szkoły 

podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej; rozporządzenie MEN z 22 lutego 

2019 r.) na tyle późno, że okres sensytywny dla stymulowania automatyzacji relacji grafem-fonem już 

minął. 

Eksperyment drugi, opisany w kolejnym podrozdziale prowadzony był z udziałem około 100 

przedszkolaków i pierwszaków (liczebność zmienna na różnych etapach badania i analiz) i miał 

charakter badań longitudinalnych. Dzieci poddane zostały zarówno badaniu z wykorzystaniem fMRI, 

jak i klasycznych testów i prób diagnostycznych dotyczących funkcjonowania językowego związanego 

z tworzeniem relacji głoska-litera (pierwszy etap) oraz rozpoznania dysleksji (drugi etap). 

Eksperyment pozwolił wskazać, iż polskie dzieci z rodzinnym ryzykiem dysleksji istotnie różniły się od 

dzieci bez ryzyka w aktywności w lewej górnej korze skroniowej podczas zadania mierzącego 

integrację grafem-fonem. Na podkreślenie zasługuje niezwykle przejrzysta (choć bardzo 

drobiazgowa) prezentacja wyników ułatwiająca śledzenie wywodu. Ponownie niemiernie inspirująca 

jest dyskusja oparta o dane zebrane pośród dzieci posługujących się odmiennymi językami. Specyfika 

relacji głoska-litera w językach o wyższym poziomie transparentności potwierdza celowość, czy wręcz 

konieczność prowadzenia badań w językach narodowych. 

Kolejnym krokiem w procedurze badawczej było przeprowadzenie analiz wyników uzyskanych 

we wspomnianym wyżej badaniu podłużnym dzieci rozpoczynających naukę szkolną. Wcześniejsze 

rezultaty skłoniły autorów do postawienia kolejnego celu badawczego jakim było prześledzenie 

ewentualnych trajektorii zmian we wzorcu aktywności neuronalnej w trakcie przetwarzania głosek i 

liter oraz i kojarzeń, na przestrzeni dwóch pierwszych lat edukacji szkolnej. 

Czwarty eksperyment prowadzony był z udziałem osób niewidomych i ich widzących 

rówieśników. Sam plan badania można uznać za unikatowy,  gdyż zgodnie z moją wiedzą nie 

prowadzono badań oceniających, jak przebiega proces tworzenia relacji głoska-litera, gdy alfabety 

różnią się modalnością. W badaniu brały udział osoby w bardzo różnym wieku (9 do 60 lat), co stanowi 

jego mankament, choć obie grupy były raczej w tym zakresie zbliżone. Pani magister odwołała się 

zarówno do wyników testów językowych wskazując na zbieżności w obu grupach badanych, ale także 

zwróciła uwagę na różnice samego wzorca aktywacji, przypisując je mniejszej ekspozycji na litery 

wśród osób niewidomych lub bardziej sekwencyjnemu przetwarzaniu alfabetu Braille’a.  

Prezentując wyniki uzyskanych badań mgr Beck niejednokrotnie krytycznie się do nich 
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ustosunkowuje, jest świadoma ograniczeń prowadzonych badań i wskazuje na dalsze drogi 

eksplorowania badanego zagadnienia. Nie można także pominąć faktu, że Doktorantka nie ogranicza 

się do analizy danych, ale prowadzi dojrzałą dyskusję w oparciu o koncepcje z obszaru 

psycholingwistyki, psychologii edukacji, neuropsychologii i neuronauk, zwykle z perspektywy 

międzykulturowej. 

Pracę kończy GENERAL DISCUSSION, gdzie Autorka jeszcze raz uwypukliła najistotniejsze wyniki 

uzyskanych badań, dokonuje ich skrótowej syntezy i reasumując, że proces integracji głoski i litery w 

języku polskim zachodzi w STC, a na trajektorię ma wpływ dysleksja, rodzinne ryzyko dysleksji oraz 

modalność czytania. Szczególnie cenne są wskazówki dotyczące wartości responsywnej zebranych 

danych. Dyskusja jest dojrzała i świadczy o dobrej znajomości tematu. Dla mnie jako dla psychologa-

praktyka niezmiernie cenne są odniesienia zebranych danych do realiów edukacyjnych. Pani Magister 

formułuje wręcz wskazówki i zalecenia, które mogłyby być wykorzystywane w codziennej pracy 

nauczycieli najmłodszych klas, ale i  terapeutów pracujących z dziećmi z trudnościami w uczeniu się. 

W podsumowaniu recenzji pragnę stwierdzić, że wartość merytoryczną rozprawy oceniam 

bardzo wysoko. Badania mają charakter oryginalny, a podjęty problem ma znaczącą wartość 

poznawczą. Nie bez znaczenia jest aspekt aplikacyjny uzyskanych wyników. Drobne uwagi krytyczne 

przedstawione w recenzji nie umniejszają walorów ocenianej dysertacji.  

Przedstawiona do recenzji praca doktorska dowodzi bardzo dobrego przygotowania 

Doktorantki pod względem zarówno teoretycznym, jak i metodologicznym, co świadczy o jej 

umiejętnościach planowania i prowadzenia badań naukowych w zakresie nauk społecznych w 

dyscyplinie psychologia.  

Reasumując stwierdzam, że przedłożona mi do recenzji rozprawa doktorska mgr Joanny Beck, 

przygotowana pod kierunkiem prof. dr hab. Katarzyny Jednoróg spełnia warunki określone w art. 187 

Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668) oraz 

Regulaminu Rady Naukowej z 13.04.2018 r. załącznik nr. 1 (ze zm. z 06.12.2019 r.).  

Jednocześnie biorąc pod uwagę wysokie walory pracy i istotny wkład w rozwój neuronauk, 

psychologii edukacji, wnoszę o wyróżnienie niniejszej dysertacji. 
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