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Ponowna recenzja rozprawy doktorskiej  

mgr Martína Testy 

„Análisis de variables psicolingüísticas  

en la interlengua de alumnos polacos de español L3” 

 

Jak pisałam w recenzji poprzedniej wersji rozprawy i w tej podtrzymuję, 

przedstawiona rozprawa doskonale wpisuje się w najnowocześniejszy i dynamicznie 

rozwijający się nurt badań glottodydaktycznych. Świadczy o tym sam temat badawczy i 

postawione pytanie badawcze. Dwa nurty, które spotykają się w rozprawie to, po pierwsze,  

poszukiwanie korelacji między mierzalnymi ilościowo czynnikami psycholingwistycznymi a 

szeroko rozumianą skutecznością nauczania/uczenia się języków obcych – dla której też 

proponuje się mierzalne ilościowo parametry, a po drugie, wpływ wcześniej opanowanych 

języków obcych (L2) na nauczanie/uczenie się kolejnych, odpowiednio L3, L4  i tak dalej.  

Jak wynika z rozprawy (w wersji pierwotnej i poprawionej), autora interesuje 

odpowiedź na pytanie, jakie czynniki psycho- i socjolingwistyczne wpływają na postać 

„interjęzyka” – systemu przejściowego dość jednorodnie pojawiającej się u uczących się 

języka obcego, w którym część reguł (i słownictwa) odpowiada regułom języka docelowego 

(nauczanego), a część – językowi ojczystemu i/lub wcześniej poznanym językom obcym. 

Miarą podobieństwa, a właściwie niepodobieństwa tak rozumianego systemu przejściowego 

do języka docelowego jest liczba, ewentualnie charakter różnic w stosunku do języka 

docelowego – tradycyjnie traktowanych jako błędy.  Badanie zaprojektowane jest jako 

badanie ilościowe: tak naprawdę zadane pytanie dotyczy nie wpływu tych czynników 

(hipoteza kierunkowa), lecz jedynie ewentualnej korelacji między ocenami 

psycholingwistycznymi dokonanymi przez samych badanych a ilościowo zmierzonym 

niepodobieństwem ich języka przejściowego do języka hiszpańskiego. 

W ramach własnej praktyki dydaktycznej na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu 

Warszawskiego Autorowi udało się dobrać bardzo jednorodną grupę badanych: osoby w 

zbliżonym wieku, posługujące się jednolitą polszczyzną jako językiem pierwszym, dla 

większości których język angielski jest  pierwszym językiem obcym. Warto też odnotować, 

że są to studenci kierunków prowadzonych na Wydziale Neofilologii UW, tj. kierunków, dla 

których język i nauczanie nowego języka od podstaw lub doskonalenie języka wcześniej 
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poznanego ma fundamentalne znaczenie. Oznacza to, że można przyjąć, iż badane grupy 

stanowiły w miarę jednorodną populację pod względem tego, co tradycyjnie i intuicyjnie 

określa się predyspozycją do nauki języków obcych. 

W pierwszej wersji pracy badanie przyniosło w zasadzie wynik negatywny: jedyna 

mocna korelacja dotyczyła danych odnośnie do rodzajników w języku przejściowym. Słabą 

korelację zaobserwował Autor w odniesieniu do przyimków. Natomiast w odniesieniu do 

rzeczowników i czasowników korelacji nie zaobserwowano.  

Jak pisałam w recenzji poprzedniej wersji pracy, wynik negatywny – stwierdzenie 

braku korelacji i niemożność odrzucenia hipotezy zerowej – sam w sobie nie może być 

powodem niskiej oceny pracy, pod warunkiem, że badanie zostało właściwie zaprojektowane. 

O ile nie miałam -- i nadal nie mam -- zasadzie zastrzeżeń do części empirycznej (ankieta, 

warunki pozyskiwania prac studentów), moje poważne wątpliwości metodologiczne wzbudził 

dobór miar ilościowych zastosowanych w pracy. Uważałam bowiem, że w pierwotnej wersji 

pracy zostały dobrane niewłaściwie i nie można wykluczyć, że zaobserwowany brak korelacji 

był  efektem błędnie dobranych miar i niewłaściwego jakościowego podziału „błędów”. W 

związku z tym wnosiłam w recenzji poprzedniej wersji rozprawy o poprawienie części pracy 

dotyczącej kwestii ilościowych w badanym materiale. 

1. Pierwsza kwestia dotyczyła wyodrębnienia w ankiecie dotyczącej psychotypologii aż 

trzech podsystemów gramatycznych: „gramatyki”, „składni” i „morfologii”, przy 

czym ta ostatnia rozumiana była jako słowotwórstwo. Nie miałam i nadal nie mam 

przekonania, że uczestnicy badania mieli tu pełną jasność co do tego, czego dotyczy 

pytanie. Być może, gdyby zapytano tylko o „gramatykę” – dość naturalnie 

przeciwstawiającą się fonologii i słownictwu – korelacje byłyby mocniejsze.  

Tu mgr Testa zdecydował się -- dość mechanicznie -- na uwzględnienie 

wyłącznie parametru “gramatyka”, a nie na przeliczenie wartości uzyskanych dla 

gramatyki, składni i słowotwórstwa, tak by wyrażały się jedną wielkością. Chciałabym 

poznać uzasadnienie takiego kroku w czasie obrony, do której w mojej ocenie 

powinno dojść. 

2. Druga kwestia dotyczyła tego, że materiał empiryczny wykorzystany w pracy 

pochodził z trzech typów tekstów: dwóch narracyjnych (opowiadanie o wakacjach i 

opowiedzenie anegdoty) i jednego argumentacyjnego. Nie zbadano jednak, czy 

między tymi tekstami zachodzą jakiekolwiek różnice stylometryczne. Tak na przykład 

o ile w tekście narracyjnym można spodziewać się przewagi stylu werbalnego 

(czasowniki), to w tekście argumentacyjnym mogły liczniej pojawić się frazy 
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rzeczownikowe, np. nominalizacje. Można też spodziewać się większej liczby zdań 

złożonych. Bez sprawdzenia, czy teksty nie różnią się stylometrycznie nie jest zasadne 

wyliczanie liczby „błędów” w obrębie rzeczowników, czasowników i rodzajników na 

sto słów w każdym typie tekstu. Notabene, większy udział rzeczowników w tekście w 

dość naturalny sposób pociąga za sobą większą liczbą kontekstów, w których 

powinien pojawić się rodzajnik. 

Mgr Testa uzasadnił taki, a nie inny, dobór materiału empirycznego w sposób 

częściowo przekonujący. Chodziło o to, by materiał reprezentował szersze spektrum 

interjęzyka badanych.  Niemniej nie znalazłam w poprawionej wersji pracy 

odniesienia się do ewentualnych różnic stylometrycznych między dwoma rodzajami 

tekstów i udziału procentowego miejsc, w których liczone błędy mogłyby wystąpić. 

Chciałabym prosić, by również do tego zagadnienia mgr Testa ustosunkował się na 

obronie 

3. Trzecia poruszona przeze mnie w recenzji pierwotnej wersji rozprawy kwestia 

dotyczyła klasyfikacji błędów na dotyczące rzeczowników, czasowników, 

rodzajników i przyimków, a zwłaszcza brak rozróżnienia błędów leksykalnych i 

gramatycznych w obrębie dwóch pierwszych klas.  

Z satysfakcją odnotowuję, że w poprawionej wersji rozprawy, po odróżnieniu 

błędów gramatycznych i leksykalnych w badanym materiale Autor zaobserwował cały 

szereg korelacji między czynnikami psycholingwistycznymi, zwłaszcza 

psychotypologią i/lub przydatnością języka L1 lub L2 w uczeniu się języka 

hiszpańskiego. Do najciekawszych obserwacji zaliczam tę, że postrzeganie 

podobieństwa gramatycznego między L1 i hiszpańskim jednocześnie wpływa 

pozytywnie i negatywnie na liczbę błędów.  

 

Słusznie pisze mgr Testa, iż zaobserwowane korelacje są trudne do interpretacji i 

właściwie powinny być źródłem kolejnych hipotez badawczych. Przy czym niektóre z nich 

wydają się bardziej zrozumiałe. Tak na przykład uznanie języka angielskiego za najbardziej 

użyteczny, co może przekładać się na jego silny wpływ na interjęzyk badanych, koreluje z 

większą liczbą błędów leksykalnych w zakresie rzeczowników; myślę, że wyjaśnieniem jest 

tu stosunkowo duża liczba częściowych tautonimów wynikająca z leksykalnego nasycenia 

obu języków latynizmami. 
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Równie ciekawa korelacja dotyczy postrzegania polskiego i hiszpańskiego jako 

gramatycznie podobnych i liczby błędów w odmianie czasownika przez osobę. Być może tu 

faktyczne podobieństwo -- odmiana przez osoby we wszystkich trybach i czasach, w 

przeciwieństwie do angielskiego -- powoduje, że uczący się nie zwracają takiej uwagi na 

szczegóły tej odmiany.  

Dotychczas w mojej recenzji skupiłam się na szczegółowej odpowiedzi na pytanie, w 

jakim stopniu w poprawionej wersji pracy mgr Testa wprowadził proponowane przeze mnie 

zmiany. Podsumowując tę część recenzji: po wprowadzeniu poprawek dotyczących 

przyjmowanych miar otrzymaliśmy interesujące poznawczo, czasami niespodziewane -- co 

też jest wartością -- wyniki.  

Odnotować należy, iż praca mgr. Testy jest pracą pionierską. Po raz pierwszy bowiem 

otrzymujemy nie tyle jakościową analizę interjęzyka Polaków uczących się języka 

hiszpańskiego, ale próbę odpowiedzenia na pytanie, jakie elementy socjo- i 

psycholingwistyczne pozytywnie wpływają na skuteczność nauki i uczenia się. Co więcej, 

otrzymujemy analizę ilościową nie ograniczającą się do statystyki opisowej, lecz analizę 

popartą właściwie dobranymi testami istotności statystycznej uzyskanych wyników.  

Wysoko też należy ocenić część pierwszą rozprawy, gdzie Autor z dużym znawstwem i 

talentem do syntezy referuje stan badań nad nauczaniem/uczeniem się języka L2 i kolejnych. 

Struktura i kompozycja pracy są przejrzyste i dobrze przemyślane, świadczą o wysokich 

kompetencjach akademickich Autora. 

Podsumowując: poprawiona rozprawa mgr. Martina Testy spełnia w moim 

przekonaniu wymogi stawiane pracom doktorskim. Przynosi bowiem oryginalne, a nawet 

nowatorskie rozwiązanie pewnego problemu badawczego i otwiera dalsze horyzonty 

badawcze. Dlatego z pełnym przekonaniem wnioskuję o dopuszczenie mgr. Testy do dalszych 

etapów przewodu doktorskiego. 

 

 

 

 

 

Warszawa, 14.03. 2019. 


