dr hab. Krystyna G4siorek

Recenzja

rozprary doktorskiej mgr Marzeny

B 4k

pt. Slownictwo nazywajqce czlowieka i jego iwiat w
filmach animowanych

Uwagi ogrilne
Polszczyzna, od kofca wieku

XX,

zmienia sip nieustannie

i

dynamicznie. Wplywaj4

na ni4 r6znorodne przeobrahenia: polityczne, socjologiczne, ekonomiczne, kulturowe

i

inne.

W ostatnich dekadach XXI wieku jednym ze Srodk6w wyra1ania zmian (obok internetu

-

nowego medium, zdominowanego ptzez elektronikEl) jest ci4gle jeszcze telewizjai programy

w niej popularyzowa.t"2. Podejmowane s4 jednoczesnie r6hne badania komunikat6w
medialnych, w tym - mipdzy innymi - film6w telewizyjnych dla dzieci r mNodzie1y,
w dokumentach szkolnych (np. w Podstqwie MEM jako jeden ze Srodk6w
dydaktycznych. Aby stalo siq to mozliwe, nalely je najpierw dobrze poznaf i opisa6, nie
sygnowanych

pomrjaj4c zagadnien jpzykowych. Dla nauczyciela (nie tylko jgzyka polskiego) dowod6w

bpdzie v,rymagal

na

przykNad

trafny sed Mariana Bugajskiego: Traktujqc

z lingwistycznego punktu widzenia, mo2na zauwozyt,

2e

powszechne, chocia2 niepotwierdzone

2adnymi kompleksowymi badaniami, jest przekonanie
na

jqzylf

rzecz

o

negatywnym wplywie medi6w

.

Temat rozprawy

Mgr Marzena Bqk w przedstawionej do recenzji rozprawie wychodzi naprzeciw
zaakcentowanym problemom, por. dwa pierwsze zdania ze Wstqpu jej pracy: Jednym
z medi6w,

kt6re najsilniei oddzialuje dzis na najmlodsze pokolenie, jest telewizja. Stqd tak

duZe znqczenie ma

iakoit

oglqdanych przez nie program6w (s.5). Autorka podejrn-uje wigc

temat wartoSciowy zar6wno dla jgzykoznawstwa

i

dydaktyki jgzyka polskiego, jak

i pedagogiki, komunikacji spolecznej i czEsciowo psychologii rozwojowej.

' Zob. npJ Zbigniew Bauer, Gqtunki dziennikarskie, [w:] red. Z. Bauer, E. Chudzifski, Dziennikarstwo i iwiat
medi6w, LINIVERSITAS, Krak6w 2000, s. l7l; Lev Manovich, Jqzyk nowych medi6w, Wydawnictwa

Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
' Zob. np.'. Radoslaw Pawelec, Magdalena Trysinska, l(ymiary potoczno1ci,
[w:] red. R. pawelec i M. Trysiriska,
Nainowsze slownictwo a wsp6lczesne media elektroniczne, Wyd. Naukowe Semper, Warszawa 200g,
s. l-57-174.
3
Marian Bugaj ski, Jqzyk w komunikowaniu, wyd,. Naukowe pwN, wursz awa 2006. s. 473.

Rozprawa doktorska pt. Slownicfwo nazlnuajqce czlowieka i jego Swiat w
fiImach
animowanych, napisana na Wydziale Filologicznym w Instytucie Filologii polskiej
Uniwersytetu Rzeszowskiego, pod kierunkiem dr hab. Urszuli Kopei, prof. UR, liczy (wraz

zbibliografi4

i

aneksem) 228 stron maszynopisu,

pozostale strony sklada

sip

w tym 167 stron to tekst gl6wny, a na
wykaz bibliografii z wyodrpbnionymi Slownikami

i encyklopediami oraz Anelcs ze spisem 30 zestawieri tabelarycznych badanego slownictwa
i tytulami 1383 analizowanych seriali animowanych (na s. 29 jest informacja, Le przebadano
1350 odcink6w, a wipc 33 mniej niL znajduje sig

w wykazie na ss.

186-2281).

W tytule

rozprarlY pojawiaj4 sig dwa zagadnienia szczeg6lowe: (1) slownictwo nazywajqce czlowieka

iiego iwiat oraz (2) filmy qnimowane. Z tak sformulowanego tematu latwo
wywnioskowad zar6wno przedmiotrozwahan, jak i zakres rozwijanychzagadnief.

mohna

Przedmiot i cele pracy
Przedmiotem rozprawy s4wybrane filmy (seriale) animowane, adresowane do widz6w
od sz6stego do szesnastego roku Zycia, emitowqne od lipca

20lI

roku do grudnia 2012 roku

(s. 29) przez telewizjg kablow4 na kanale Teletoon* (polskojgzycznq stacjp telewizyjn{.
Autorka zanahzowala w sumie 1350 Qub 1383) odcink6w - filmow animowanychz26 seriali.

Ich tytuly

i

kr6tk4 prezentacjg (tytul oryginalu

i

nazwisko arltora, miejsce

i

czas emisji

Swiatowej i polskiej, nazwiska autor6w dialog6w w jgzyku polskim, zarys tematyki

i tyuly

odcink6w) znajdujemy w Aneksie wponad czterdziestostronicowym wykazie (ss. 184-228).
Zasadnrczym celem podjgtych

analiza slownictwa,

czlowieka

w

(ak

zapowiada Autorka)

i

wykonanych badari jest

szczeg6lnoici tego, kt6re slu2y ukazaniu sposob6w nazywania

i tych element6w Swiata materialnego,

kt6re sq mu niezbpdne do 2ycia

ifunkcjonowania w spoleczeristwie (s. 29). Doktorantka zalo|yla r6wniez zrealizowanie celu
informacyjnego: uzyskanie obrazu slownika, jakim poslugujq siq bohaterowie lcreskdwek dla
najmlodszych telewidz6w (s. 30),

a wrgc zagadnienie, wobec kt6rego nauczyciele, rodzice

i opiekunowie najmlodszych nie mog4 byd obojgtni. Sformutrowane zadania nalezy wrcc
ocenii jako ambitne i pragmatyczne.

Kompozycja i ocena merytoryczna kolejnych czpsci
We Wstqpie (ss. 5-7) mgr Marzena B4k uzasadnilapotrzebE podjgcia badari wlasnych
i przedstawila strukturg swojej dysertacji, zapowradaj4c treSi kolejnych siedmiu rczdziaN6w.

MoZna siQ spodziewa(, 2e tre6ci4 dwu pierwszych bedq zagadntenia teorctyczne,
odzwierciedlajQce problematykg zasygnalizowan4w tytule,

tzn. szkic o filmach animowanvch

(gl6wnie wybranych

do

analizy)

i

rzecz

o

znaczeniu leksyki,

np. przegl4d teorii p6l

jpzykowych. Rozdzialy od trzeciego do pi4tego majqbyd poSwigcone prezentacji
materialu
badawczego, a wigc charakterystyce slownictwa z wymienionych w tytule p61 tematy cznych,
a w ostatnim - si6dmym - intencjE Autorki bpdzie ukazanie jgzyka dwu wybranych frlm6w

i

animowanych
rL utworzono

przyldady dialog6w bohater6w filmowych. Znajdujemy tez

listy rangowo-frela.uencyjne zebranego materialu leksykalnego (s. 6

i

uwagQ,

s. 30),

zatem wskazujEc4 na metodologiE badari

wziptqz jgzykoznawstwa statystycznego, w kt6rym
rozpatruje siE wzajemne stosunki mipdzy slownikiem (slowo :
Wtaz haslowy) a tekstem
(tu: z film6w animowanych). Niestety, dlugoSi badanych tekst6w nie zostalaokreSlona,
czyli
wykonane ptzez DoktorantkQ praco- i czasochlonne obliczenia (listy rangowo-frekwencyjne)

nie mog4 byd por6wnywane ani mipdzy sobq tzn. spisanymi tekstami z kolejnych odcink6w

film6w animowanych, ani z iwtymi odmianami polszczyzny opracowanymi statystycznie,
zwykle o dlugoSci 10000 slowoform. Szkoda, tym bardziej ze w bibliografii Autorka ujpla

w kt6rych znajduie sig taki material, np. starsze prace Marii Zarpbiny (19g5)
lub Haliny ZgSNkowej i Katarzyny Bulczyriskiej (1987) . We Wstqpie sq jeszcze trzy zdania:
o zawartoSci aneksu i o znaczeniu przeprowadzonych badari. Mgr Marzena B4k
zaNo1yla,
2e dzipkr nim uzyska obraz slownika, jakim poslugujq siQ. bohaterowie kresk1wek
pozycie,

dla naimlodszych telewidz6w, a wyniki badafpozwol4 ustalit wplyw na rozw6j jQzyko dzieci
(s. 6).Tyle informacji o charakterze propedeutycznym.

W liczQcym 21 stron rozdziale pierwszym pt. Historia filmu animowanego s4 dwa
podtozdzialy. W pierwszym Doktorantka dokonala ustaleri defrnicyjnych terminu animacja,
zzastrzeieniem

(w przypisie 5.), iz jest to obraz skr6towy, na podstawie

najwaZniejszych

i

znaczqcych prac bibliografrcznych. Wykorzystala

wszystkim najnowsze opracowania,
angielskiego

i

wybranych,

opublikowane

w

szczeg6lnoSci ttrumaczone

w tym celu przede
na jezryk polski z jpzyka

w pierwszej dekadzie XXI wieku, a takze prace dawniejsze,

np.B. Balazsa (1987), A. Kossakowskiego (1971) i in. Nastppnie (w podrozdziale drugim,
Narodziny filmu animowanego, ss. 14-28) scharakteryzowala kolejno, w ukNadzje
chronologiczrrym, r62ne

typy animacji: rysunkow4 lalkow4 cyfrow4 (komputerow{

i alternatywn4 (eksperymentaln4). ZdaLa w ten spos6b relacjE z najnows zych, znaczqcych
dlaprzedmiotu badan, pozycji bibliograficznych. I w toku relacji, i na koricu obu
podtozdzialow zabraklo jednak podsumowari

i

wskazania przydatnoSci do dalszych etap6w

badan materialu referowanego na podstawie lektury naukowej. WiadomoSci takie
musi ustali6

sam czytelnik, Sledz4c tok tozwahaf^, np. w podrozdziale pt. Animacja to ruch ze zdania

koricz4cego ...fi\m animowany

iest nie tylko sztukq ruchdw

narysowonych, ale

i

sztukq

przedstawiaj cpq nawacyjnq i fabularnqG. I I
).

Rozdzial drugi zatsrtulowany jest Metodologia

i

terminologia badofi G. 29-61).
Ze wstgpu wiemy, 2e bpdzre om6wiona w nim teoria p61 jgzykowych, jej wykorzystanie
wpraktyce, klasyfikacja tematyczna slownictwa i plan podzialu analizowanej leksyki.
W rueczywistoSci

w

rczdziale drugim mamy

i

material teoretyczny,

i

metodologip badari.

Na poczQtku, w niezwykle skondensowany spos6b, Autorka sformulowala cel i zakres
badaft,

do kryterium doboru leksyki nazywajqcej czlowieka w powi4zaniu
z antropocentryzmem (tu skorzystaNa z pracy Danuty Buttler z 197gr.). wskazala
r6wniez
odnosz4c siQ

kryteria podzialu strownictwa, wykorzystujqc czqiciowo klasyfikacjq zaproponowanq przez
Rudolfa Halliga i Waltera von lhartburga (s.30), zuwzglpdnieniem jej modyfikacj i (zapracq
Heleny Borowiec, 2007).Dalei zajpNa sig teori4p6l jEzykowych, od Ferdynarda de Saussure,a

i

jego prekursor6w, a2 do miejsca teorii p61 w praktyce, gl6wnie na podstawie

jpzykoznawc6w polskich, publikowanych od

II polowy wieku XX do czas6w

prac

obecnych,

np. Walerego Pisarka (1967), Stanislawa Gajdy (1976), Ryszarda Tokarskiego (19g4),

i in.. Na tym tle mgr Marzena Bqk przfioczyNa ustalenia
pole tematyczne, pole wyrozowe, pole leksykalno-semantyczne i przyjqla

Kazimierza Ologa (2001)
terminologiczne'.

do badari wlasnych

leksyki zebranej z film6w animowanych definicjQ p6l tematycznych

opracowanqprzez Teresg Sm6lkow4 (2001). W podrozdziale trzecim zostaly om6wione rbane
systemy tematycznS klasyfikacji slownictwa, od badari nad slownictwem rematycznym,
poprzez przyldady r62nych podzial6w i koncepcji, do wlasnego (ustalonego do badan) planu
podzialtt p6l tematycznych slownictwa wyekscerpowanego z film6w animowanych (ss.
6061).

Z kotzyiciq dla kompozycji

pracy byloby,

jak

s4dzg, bardziej syntetyczne ujEcie

ustaleri teoretycznych, aby mogly sip sta6 podstawq nawiqzwvania do nich w czgsci
badawczej przy relacjonowaniu wynik6w. Uwagg tq odnoszp do rozdziaNu pierwszego

i drugiego,

w obu bowiem

bezpoSrednio

Doktorantka przytoczyNa wiele informacji niezwiqzanych

z prowadzonym wywodem, a wipc tylko czpsciowo przydatnych dla dalszych

i realizowanych cel6w badawczych. Podczas lektury tych fragment6w dysertacji mozna
odnieSi wrazenie, i2 mgr Marzena B4k skupila sig gl6wnie na przytaczanju opinii innych,
anahz

wprawdzie wielkich autorytet6w jpzykoznawczych,nie eksponuj4c wlasnego stanowiska.

Rozdzialy od trzeciego do pi4tego traktujp Nqcznie. TJznajg je za najbardziej tworczy
i najwarto6ciowszy - pod wzglpdem poznawczym - skladnik rozprary (ss. 62-136). S4 one
po6wigcone ptezentacjr materialu badawczego (podobnie

jak

nastEpne rozdzialy: sz6sty

i si6dmy), a wigc zestawieniu

i

charakterystyce slownictwa zebranego z tekst6w spisanych

znagrafi fi1m6w animowanych (odcink6w) z 26 seriali. Slownictwo okreslaj4ce cztowieka
(tzeczownikowe, przymiotnikowe, czasownikowe), stan, w jakim czlowiek sig znajduje,

i czynnoSci, jakie wykonuje, oraz nazw okreSlaj4ce prawidlowe funkcjonowanie czlowieka
(s' 61) zaliczone zostaly przez DoktorantkE do trzech p6l tematycznych, z zastze1eniem,
i2przedmiotem rozwalahbpdqnazry obejmuj4ce tylko czynnoSci mentalne, fizjologiczne

i egzystencjalne (przypis 73.). Takie teL, jak wyodrgbnione pola tematyczne, s4 tytuly
kolejnych tozdziaN6w, od trzeciego do piqtego: rozdz.III (38 s.) Czlowiek jako jednostka

rozdz.IV (25 s.) Czlowiek jako istota spoleczna (ss. 99-123) rrozdz. V (13 s.)
Czlowiek i iego potrzeby (ss. 124-136) oraz - dodatkowo - spisane z fim6w animowanych
(ss' 62-98),

slownictwo nazywalqce uczucia, w szesnastostronicowymrczdziale sz6stym (ss. 137-152).

Trueba docenii sprawnoSi Autorki

w

ujEciu bogactwa materialu slownikowego

poddanego analizie. Aby tego dokona6, ustalila (tak s4dzg) pewien schemat, tzn.
najpierw
w jednym zdaniu Qub

w V - 5, w

kilku) objaSnita

sumie

treSd kolejnych zestawien

(w rozdz. III - 11, w IV -

10,

26 zestawief), kt6rymi s4 tisty rangowe zebranego slownictwa

tematycznego z 26 seriali. Nastgpnie dokonala om6wienia listy wyraz6w (ich zestawienia),

czasem' np. wykorzystujqc definicje slownikowe

lub tylko komentuj4c dane

Szkoda, 2e dla jasnoSci swego wywodu Doktorantka
prezentowania matetialu badawczego (na ss. 60-61
lelcsykalno-semantyczne

i pola

tematyczne). ZabrahJo

nie

liczbowe.

zasygnahzowala sposobu

jest tylko plan podzialu na pola

te| w komentarzach

odautorskich

istotnych informacji na temat u|ycia wyraz6w
Swiadcz4cego

o

znaczeniu,

w kontek6 cie, czyli przyl<Ladow tekstu
w jakim v,ryrazy te (lub pol4czenia wyrazowe) wystqpily

w materiale flrodlowym. Nie zawsze bowiem przekonuj4 s4dy podane w przypisach, jak np.
do fragmentu tekstu na temat pozytywnych cech charakteru czlowieka. Nazwy: spryciarz,
agent, agenciak, cwaniak, aparatka, artysta, jajcarz; kozak, chojrak opatrzono przypisem:

Olcreilenia te w filmach animowanych sq wartoSciowane pozytywnie. Swiadczy o tym
kontekst, w kt1rym wystqpity (przypis 92, s.88), lecz czytelnik pracy nre znatego kontekstu.

Ta uwaga k'rytyczna dotyczy wszystkich podawanych przykladow. Trzeba natomiast
pochwalii sformulowane syntetycznie (w punktach) po kaadym rczdziale spostrze2enia,
uog6lnienia (ss. 97-98, ss. I22-I23,
przejrzystoSci tekstu nale?aNo

s.

136). Wydaje sip jednak, Ze dla zachowania

je wyra1niej

wyeksponowai, bo tylko wiEkszy odstpp przed.

nimi to zamalo.
TreSd rozdzialu sz6stego pL. Slownictwo nozywajqce uczucia w
filmach animowanych

(ss' 137-152) wptywa

na

rozszerzenie sygnalizowanego

w tytule rczpraw slownictwa

nazwaiqcego czlowieka. Uwzglqdnila ten fakt r6wniez Doktorantka, poprzedzajqc analizg
ilosciow4 i jakoSciow4 takiego slownictwa (pojedynczychwyrazow i polqczeri
wyrazowych)

,,slowem wstppnym". ZdaNa
iipzykoznawczych gl6wnie

z

w nim sprawozdanie z
kohca wieku

Iektury prac psychologi cznych

XX, a wiEc zaprezentowala dobr4 orientacj4

w dawnej literaturze przedmiotu, wykorzystuj4c prace, np. Janusza Reykowskiego (l9g;),
Iwony Nowakowskiej-Kempnej (1995), Stanislawa Grabiasa (1981) i in. Zabraldo tu jednak
prac bibliografrcznych z ostatniego dwudziestolecia, np: Reber Arthur
S., Reber E., Slownik

psychologh, Wydaw. Nauk. Scholar, Warszawa 2005; prac zwartych z psychologii,
np: Jenkins J.M., Zrozumiet emocje, przel. J6zef Radzicki, Wyd. Naukowe pWN,
Warszawa
2003; P' Ekman, R. J. Davidson, red., Natura emocji: podstawowe zagadnienia, Gdahskie
wydaw. Psychologiczne, Sopot 2012; A. Blachnio, A. Gdzik, red,., Blizej emocji wyd.

{

KUL, Lublin 2007; A. Blachnio, A. przepi6rka, red., Blizej emocji 14 wyd. KUL, Lublin
2008 i in.
Rozprawg zamyka rczdzial si6dmy (ss. 153-167), do kt6rego materialubadawczego
(slownictwa sluzqcego gl6wnie deprecjonowaniu odbiorcy) dostarczyly Autorce
dwa wybrane
filmy animowane. Mgr Marzena B4k slusznie podkreSlila, iz leksyka deprecjonuj4ca osoby

i ich dzialania

jest nieodlqcznym elementem komunikowania siQ (s. 154) bohater6w
analizowanych film6w animowanych przeznaczonych dla najmlodszych telewidz6w.
Podobnq rolE pelni4
szyderstwo),

w nich inwektywy i

a takze pejoratywne

ukryte formy deprecjacji (ironia, drwina,

i eufemizmy
Material ten Swiadczy dobitnie o zmianach

okreSlenia czlowrcka, np. wykrzyknienia

lub dziaNania bohater6w filmowych.

w SwiadomoSci jqzykowej wsp6lczesnych tw6rc6w i odbiorc6w film6w telewizyjnych. Na tej
podstawie Doktorantka sformulowahatrafny, chociaZieszczeniepoparty wlasnymi
badaniami,
wniosek, i2 proces ten nq pewno nie ronvija jqzyka dzieci, ale mo2e przyczynit siq do ronuoiu
agresji (s.162).

CaloSi recenzowanej pracy dopelnia Bibtiografia (ss. 163-182)

z

wykazem ok. 250

pozyqi drukow zwarlych i artykul6q jedynie wjgzykupolskim. Sqtu zebrane prace
zarbwno
wykorzystywane przez Autorkp przy rcdagowaniu rozptary (ytrzytaczane w tek5cie
lub
wprzypisach), jak i prawdopodobnie przestudiowane w innym czasie, lu1no powi4zane
ztematem. Niekt6re opisy bibliograficzne WmagajquzupeNnieri, np. w pracach zbiorowych
nie s4wskazane artyktily, kt6re byly przyd,atne do redagowania tekstu (np. porayski-pomsta

J., red', (1991), Zagadnienia komunikacji jqzykowej dzieci
Wszczegolnione s4Slowniki
poslugiwala sip w tekScie.

i

i

mlodzie2y...

i

in.).

Osobno

encyklopedie (s.183), niestety bez skr6t6w, kt6rymi Autorka

Podsumowujqc, mobna powiedziei, ze dysertacja ma charakter interdyscyplinarny.
Jest w niej powi4zanie jqzykoznawstwa (np. w podrozdz. 2.2. Teoriq p6l jqzykowych,
w rozdz. od

II do YI -

analiza slownictwa tematycznego) z filmologiq (w

filmu animowanego, osi4gnipcia jego tw6rc6w

i

rczdz.I Historia

r62ne rodzaje animacji)

i

ksztalceniem

kulturowym, obejmujqcym elementy wychowania jpzykowego domniemanych odbiorc6w
filmu animowanego (por. np. fragment wniosku z (Jwag koitcowych: Bohaterowie wiqkszoici
analizowanych film6w ukazuiq negatywnq postawq wobec drugiego czlowieka, ich
dziafania

sq

czqsto spolecznie akceptowane

()

Stanowiq antywzory. Przeprowadzona analiza
slownictwa film6w animowanych wskazuje, ze niezbqdne jest wprowadzenie edukacii
medialnej dzieci i mlodzie2y (s. 166).

Jezyk rozprawy

Mgr Marzena B4k dowiodla, 2e opanowala

zasady napisania pracy naukowej.

Rozprawa nie jest wprawdzie wolna od niedoci4gnipi jgzykowo-stylistycznych, lecz
nie
wplywaj4 one znaczqco na pozytywne ocene caloSci. Dotyczqroanych sfer jgzyka i wynikaj4

znie zawsze starannej korekty.
Za usterki stylistyczne uznajg stosowanie zbEdnych uosobieri, ktore ra1qw dysertacji
doktorskiej , np. encyklopedia podaje (s. 45); slownik odnotowuje (s. 93); zestawienie
ukazuje
(s.69); infotmuje (s. 110)
pr o dukcj q wypr

qc ow

qna

i in. Podobny wymiar maj4

zo

s

powt6rzema, np. W trakcie ptpey nad

tala.. . (s. 25).

Praca wymagalaby teL lepszej korekty pod wzglgdem interpunkcyjnym (np.
s,

13 i in.)

i ortograficznym. Doktorantka

g, 12,

uwieruyla w nieomylnoSi pisowni dyktowanej przez

program komputerowy. St4d poprawy wymagaj4 przyr<N.ady dotycz4ce pisowni lqcznej
,,nie,,
z imieslowami przymiotnikowymi, np.: niemieszczqce siQ (s. 13), niemajqcymi,
niewykazuiqcymi (s.26) i in. Usterkite zartczam do technicznych.

Wniosek kor[cowy
Przedstawiona

do oceny

rozprawa

jest - moim zdaniem - bardzo wa^na

dla
nauczycieli r6znych etap6w edukacji. Z jednej strony Autorka opisala wycinek
rzeczywistoSci, w kt6rej iezyk pelni znacz4c4 rolp, z drugiej - dysertacj a ma wa1ny
aspekt

dydaktyk6w

i

ptaktyczny. Material analityczny
anahzie mogQ

w niej

zgromadzony

i

wnioski wyprowa dzone po jego

byi wykorzystywane w doskonaleniu material6w

zabawre, atakhe w przygotowywaniu program6w caloSciowego

dydaktycznych

i

sluz4cych

rozwoju dzieci i mlodzie1y.

Doceniam wklad pracy Doktorantki

i jej

w badanie wybranej
problematyki' Zatuig, 2e tak bogaty material zostal gl6wnie zanalizowany
iloSciowo.
Drobiazgowe wrpcz dane liczbowe zebranego slownictwa tematycznego
nazywajqcego
czlowieka i jego iwiat w filmach animowanych obligowaly
zaangazowanie

Autorkg

r6vgnie1
do por6wnywanej zliczbowlanalizyjakoSciowej, semantycznej.
Uwaga ta jest podpowiedzi4

kierunku dalszych badah' Wskazane w recenzji niedoci4gnipcia i
w4tpliwoSci nie obnizaj4
wartosci rozwiniEtego tematu. w sumie, rozprawQ pani mgr Marzeny
Bak oceniam
pozytywnie.
Recenzuj4c dysertacjp pt' Slownictwo nazywajqce czlowieka i jego
animowanych pod wzglgdem spelniania przez ni4 warunk6w
okreslonych

iwiat w Jilmach

w art. 13 Ustawy

z 14 marca 2003 r- o stopniach naukowych

i tyule naukowym,

stwierdzam, iz stanowi ona
nowe rozwrqzanie problemu naukowego i spelnia wymogi stawiane
rozprawom doktorskim.
Stawiam wniosek o dopuszczenie mgr Marueny Bqk do kolejnych
etap6w przewodu
doktorskiego.

dr hab. Krystyna G4siorek

Krak6w, 10 listopada2}I5 r.

