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Ocena
rozprawy doktorskiej p. mgr Moniki Mazur-Lyp
pt. ,,Linguistische Analyse von verbalen Gruppen der deutschen Fachsprache
des
Rechnungswesens am Beispiel der International Accounting Standards (IAS),'

P' mgr Monika Mazur-tr-yp przedlo|yla do oceny rozprawQ doktorsk4 pt.
,,Linguistische

Analyse von verbalen Gruppen der deutschen Fachsprache des Rechnungswesens
am tseispiel
der International Accounting Standards (IAS)". Praca hczy 248 stron, skladaj4
sig 1a ni4
wprowadzenie, cztery obszerne rczdzialy poSwigcone omawianej tematyce,
obszerne
p o dsumowani e, stre s z czenie w qzyku p olskim
or az b o gata b ibli o grafr a.
i
We wprowadzeniu p. mgr Monika Mazur-Lyp przedstawi a temat pracy, omawia jej
budowg
oraz dokonuj e prezentacji korpusu bad,awczego ze wskazaniem na zastosowane
w analizie
metody badawcze. W strukturze pracy widoczny jest wyra4ny, r6wny
i logiczny podzial na

teoretycznlibadawcz}. CzEsc teorctycznapracy obejmuje rozdzialy: drugi (str.
l0-93),
trzecr (str. 94- 1 I7), czwarty (1 18- 129), czgsc bad.awcza zawartajest
w rozdzialepi4tym (130czgSd

205). Rozdzial sz6sty (str,206-212) to wnioski
We wstgpie do pracy Autorka podkreSla szczegolny charakter bad,ah lingwistycznych
w zakresie jqzyk6w fachowych, zwlaszcza w perspektywie dyd,aktycznej. Jgzyk fachowy
stosowany w rachunkowoSci bywa bowiem ruadko przedmiotem analiz jEzykoznawczych,
co

skutkuje r6wniez tym, 2e nie ma zbyt wielu material6w dydaktycznych
poSwigconych tej
tematyce' Dlatego teL sama Autorka wskazuje na to, Le Jej analiza
mo2e stanowic istotny
wklad w opracowywanie material6w dydaktyczny ch z tego zakresu. perspektyw
a badawcz,a,
kt6ra zostala przyjgta w pracy, jest inna, ni| te prezentowane w
dotychczasowych badanjach z
zakresu jqzyk6w fachowych. P. mgr Monika Mazur-tr yp
koncentruje sig bowiem na analizie
gramatycznej, a nie leksykalnej, jak to ma zazwczaj
rniejsce . r juz choiby z tego powodu
przeprowadzona analiza wydaje sig cennym wkladem
w rozw6j dziedziny. Autorka poddaje
bowiem analizie ilosciowej i jakosciowej grupy werbarne
w jgzyku fachowym dot.
rachunkowosci' Analiza ma wymiar syntaktyczny i
semantyczny. Auto rka czynito w oparciu
o material badawczy zaczerpnrQty z International Accounting
Standards (IAS) w jgzyku
niemieckirn ' zasadne wydaje sig tu pytanie dot. pocho
dzenia wersji niemieckoj
Ezycznej
analizowanych standard6w. czy s4 to wersje oficjalne?
Kto dokonal

ich

ttrumac zenia?

w

opmlr recenzenta informacje te moglyby by6 przyd.atne

w przeptowadzonej przez
DoktorantkE analizie.
W tozdziale poSwigconym korpusowi bad,awczemu Autorka wskazuje na konkretne
standardy, kt6re zostaly poddane analizie. Autorka okresla je slusznie mianem
tekst6w
fachowych. Wymienia na str. 9 standardy, a wlaSciwie ich numery. I tu nalely postawic
pytanie, dlaczego Autorka wybrala okreSlone standardy wSr6d wymienionych
standard6w,
kt6re zostaly poddane anahzie, brakuje pozostalych z 28 wymienionych w publikacji
l?RS
Finnaciql Rerpoting Standards inklusive International Accounting Standards (AS) z czerwca
2017r. W opinii Recenzenta Autorka oczywi6cie ma pelne prawo do dokonania wyboru
tekst6w 2r6dLowych. jednak rozdziaL dot. opisu korpusu bad,awczego m6giby zostac
uzupelniony o szczeg6lowe kryteria ich doboru. Nie umniejsza to jednak w zadnym stopniu
znaczenia zamiatubadawczego sformutowanego przezAutorkg na str. 10, a kt6ry dot.
analzy
struktury syntaktyczn ej j qzyka facho we go z zar<r e su rachunkowo s ci.
Rozdzial drugi pracy poSwigcony jest pojqciu jgzykfachowy. Autorka prezentuje tu w
oparciu o stosown4 literaturg przedmiotu ro4ne koncepcje definicyjne oraz te zwi4zane
z
podzralamt jqzyka og6lnego. P. mgr Monika Mazur-tr yp slusznie wskazuje
na fakt, ze jEzyki
fachowe jako takie od niezbyt dlugiego czasu stanowi4 przedmiot bad,annaukowych.
Dlatego

teL rczpoczyna sw6j wyw6d od pol6wnania, a wlaSciwie obszernej prezentacjr cech
definicyjnych jqzyka og6lnego. W opinii Recenzenta jest to jak najbardziej uzasadnione,
umozliwia bowiem przy por6wnaniu wskazanie cech wlaSciwych tylko jgzykom fachowym.
Logtczn| kontynuacj q jest zawartaw rozdziale drugim obszerna dyskusja dot. definicj i jgzyka
fachowego w oparciu o literatulg przedmiotu (Hoffmann 2004, Schmidt 1969, Mdhn/pelka
1984 i in.). Szczeg6lnie cenne wydaje siq w tym kontek6cie krltyczne podsumowanie
tych
rozwaZait, kt6re Doktorantka prezentuje na str. 15. W opinii Recenzenta dobrze
by bylo
iednoznacznie wskazai w tym miejscu na definicjE, kt6r4 przyjElaAutorka na potrzeby swojej
pracy.

I(olejna czgsc pracy poSwigcona jest powstaniu jgzyk6w fachowych. Autorka odwotruje
sig tu
do znanej koncepcji hierarchii potrzeb czlowieka Maslow'a i adaptuje na potrzeby
swojej
pracy koncepcjE piramidy hierarchii potrzeb w odniesieniu do procesu
r.ozwoju

iEzykaljEzyl<ow i wyodrqbniania siQ jgzyk6w fachowych. w ocenie Recenzenta
przedstawiony rnodel jest bardzo udany i w spos6b obrazowy przedstawia
omawian4
problematykg.
Uzupelnieniem omawianego rozdziaLujest czgs6 poSwiEcona ksztaltowaniu i
wyodrgbnianiu
sig jgzyk6w fachowych' Autolka bardzo szczegolowo i krytycznie omawia
tu koncepcje
prezentowane w literat:utze przedmiotu oraz rohne sposoby
klasyfikow ania jgzykow
fachowych (podziaL wertykalny i horyzontalny). Na podkre$lenie zasluguje
fakt, Le
prezentacja wspomnianych modelt zostala opatrzona krytycznym
homentarzem Doktorantki,
co wskazuje na samodzielnoSi prowadzonego wywodu.
Nastgpny podtozdziaL ptacy zawrera om6wienie tzw. tekst6w fachowych.
Autork a przyjmuje
tu slusznie szerok4 perspektywE, kt6ra lna swe korzenie w lingwistyce
tekstu. Wskazuje tu na
mozliwosi wyr6zniania w obrgbie tekst6w fachowych klas tekst6w.
W opinii Recenzenta
uwaga ta (str. 34) zbyt zawg4a omawiane zagadnienie, poniewaz
podzial tekstow na klasy,
typy, gatunki, rodzaje itp. nie jest ograniczony li tylko do tekst6w
fachowych, a d,otyczy
przectez wszystkich tekst6w. oczywiscie ad,aptacja klasyfikacji
tekst6w na potrzeby

klasyfikacji/typologii tekst6w fachowych jest jak najbadziej
sluszna, co Autorka
w dalszej czgsci wspomnianego rozdzLalu prezentuj4c przegl4d definicji 'dowadnia
tekstu, tekstu
fachowego oraz koncepcje dot. mozliwych typologii
i klasyfikacji.
uzupelnieniem tej czgsci wywodu jest obszerny rozdzial
poswigcony historii jgzyk6w
fachowych' I tutaj Autorka
wkazala sig znakom itE znajomosci4 literat ury przedmiotu oraz
umie-igtnosciami anahtycznymr. Ta czES(, pracy jest
napisana w spos6b kornpaktowy i
informatywny, stanowi swoiste kompendium na temat
lozwoju jEzykowfachowych . Rozdzial
zamyka czgsi poSwigcona badaniom w zakresie jgzyk6w
fachowych ze wskazaniem na
poszczeg6lne fazy rozwoju badari. Autolka sigga
tu nie tylko po opracowania Autor6w
niemieckoj gzycznych. w ocenie Recenzenta brakuje
tu pozycji polskojgzy cznych,chociazby:
Gtrrcza,F ' (1994): o igzykach specialistycznych (: technolektach)
jako pewnych skladnikach
rzeczywistych jgzykdw ludzkich.In: F. Grucza, Z.
Kozlowska (Hrsg.), Jgzyki specjalistyczne.
warszawa,T-27. Grucza,F.,Z.Kozlowska (Hrsg.) (1994):
Jgzyki specjalistyczne.Warczawa.
Grucza, S' (2004): od tingwistyki tekstu do tingwisfftki
tekstu. specjatistycznego. warszawa.
Gtucza, S' (2008): Lingwistyka jgzyk6w specjalistycznych.
Warczawa. i in., co jednak nie
umniejsza wkladu Autorki. W przypadku chgci zgloszenia
pracy do druku dobrze by bylo
wzi46 wymienione wyzej pozycje bibliograficzne i in. pod
uwagg w celu uzyskalia wzglgclnej
kompletnosci w prezentacji stanu badaf. Logicznqkontynuacjg
wywodu stanowi prezentacja
metod badawczych w zakresie jgzyk6w fachowych.
w ocenie Recenzenta jest ona kompletna,
a szczegolnie cenna jest czEsc poswigcona metodom
lingwistycz'yrn.
Prezentowane na str. 91 kryteria tekstualnoSci jako
te, ktore charakteryzuj4 teksty fachowe,
powinny byi w ocenie Recenzenta omawiane jako
te, kt6re charakteryztj1teksty w og6le i
moga byd adaptowane na potrzeby analizy tekst6w fachowych
. W przylradku chgci
zgloszenrapracy do druku nale?aloby tg sugestiq uwzglgdnii.
Rozdzial trzeci pracy jest poswigcony cechom jEzykow fachowych.
Autorka
koncentruje sig tu na cechach leksykalno-semantycznych,
syntaktycznychi morfblogicznych
oraz teksto!\rych' Rozwaaania rczpoczyna prezentacja
defini cji terminu w swietle literatury
przedmiotu' w opinii Recenzenta byloby wskazane,
aby rozwazania te zostaLy uzupelnione o
kr6tkie podsumowanie - syntezE. w przypadku chgci zgloszeniapracy
do druku nale2aloby tg
sugestig uwzglgdnic.

czg56 poswigcona cechom tekstowyrn zawrera prezentacjg
podstawowych zalozei
lingwistyki t' analtzy tekstu ze szczeg5lnym uwzglgclnieniern
kryteri6w tekstualnosci. Ten
fragment pracy zamyka samodzieln e krytyczne podsumowanie
Autorki, co Swiadczy o
umi ej gtno s ci I'"y ty czne go analizowani a i amo
dzi elno ci.
Kolejna czEsc pracy jest poswiEcon a dziedzinte lingwistycznej,
tzw.
wiftschaftslinguistik, w ramach kt6rej Autorka slusznie
jEzyk
sytr-ruje
fachowy z zakresu
s

s

rachunkowosci' Prezentowany opis dopeln raj4 szczegolowa
chalakterys tyka jqzyka z zaI<resu
Iachunkowosci oraz charakterystyka typowych gatunk6w
tekst6w. w opinii Recenzenta

wskazane

by bylo w tyrn miejscu

om6wienie relacji miqdzy lgryt

i"- z

raclrun-kowosci apozostalyrniz jgzykami faohowymizzakrlesuwirtschaftssprache.

zaktesu

Rozdzral pi4ty zawietabardzo szczegolow4 analizg
lingwistyczna grup werbalnych w
niemieckim jqzyku fachowym z zakresurachunl
owosci. Anahzaobejmuje grupy werbalne w
odniesieniu do trzech kategorii gramatycznych:
czasu, strony i trvbu.

czE{(' poswigcona analizie struktury czasowej w
badanym materiale zawiera obszerne
wprowadzenie dot' niemieckiego systemu czas6w
oraz szczegblowe om6wienie tzw.
wariant6w czasowych. Autorka ilustruje sw6j wyw6d
odpowiednimi przyk Ladami z materialu
badawczego' rhzdy fragment dot. analizy wybranego
czasu zakonczony jest kr6tkim
podsumowaniem zawietaiqcvm wnioski o charakterze jakosciowym
i ilosciowym. Niekt6re
kwestie Autorka pozostawia bez komentarza,jak np.
stwierdzenie na str. l3g dot. czgstego
stosowania czas]u Prrisens w formie strony biernej.
Mohna by bylo sig tu pokusii o
postawieni e pytania, dlaczego tak j est? Czy j est
to typowe dla jgzykafachowego z wybranego
zakresu, czy teZ dla jgzyk6w fachowych w og6le?
CzgS(' poswiecon4 analizie struktuly czasowej
zamyl<a fragment zawieraj4cy analizE zdan
czasowych orazbardzo obszerne i trafne wrioski plyn4ce
z anartzy.
Tryb to kole-jna kategoria gramatyczna, kt6ra stanowi punkt
wyjscia analizyw kolejnej czgsci
ptacy' w odniesieniu do trybu oznajmuj4cego Doktorantka
formuluje wniosek, ze jest on
stosowany do relacjonowania fakt6w (str. 166), r6wniez
w odniesieniu do tekst6w
fachowych' I tutaj molna postawii pytanie, dlaczego
tak jest, oraz czy

ptzeanalizowanych przyklad,ow mohna znale26 potwierdzenie
dla tego wniosku.
Trzecia kategoria gramatyczna to kategoria strony. I
tutaj Autorka

w

swietle

bardzo szczego1owo
omawia konstrukcje wystgpuj4ce w jgzyku niemieckim
oraz przeprowadza szczegotow4
anartzE na podstawie zebranego materiatru badawczego.
wnioski plyn4ce z analizy s4
prawidlowe i przekonujqce.
ostatnia czgs(' ptacY jest poswigcona czasownikom modalnym
i ich wystgpowaniu w
matertale badawczym' Autorka koncentrnje swoj4 uwagQ
zwlaszcza na aspektach
semantycznych oraz kontekstach wystgpowania. Na
str. 189 prezentuje skr6towo znaczenia
czasownik6w modalnych. w ocenie Recenzenta bardziej
po?4d,anebyloby w tym miejscu np.
zestawienie tabelat'yczne dot. znaczen czasownik6w
modalnych w u|ycrl obiektyw'ym i
subiektywnym, poniewa2 mogloby stanowii punkt
oclniesienia dla nastgpul4cej analizy,
Rozwazanta teoretyczne uzupelniabardzo szczegolowa
analizawystgpowania czasownik6w
modalnych w badanym materiale ze szczeg6lnym uwzglgdnieniem
aspekt6w semantycznych.
Autorka prezentuje tu adekwatne przyklady, wskazuj4c
na niuan sy znaczeniowe oraz firnkcje
czasownik6w modalnych w badanym gatunku tekstu.
Dysertacjg zamykaj4batdzo obszerne wnioski, kt6re
dotycz4 struktury syntaktyc znej i
semantycznej badanych gatunk6w tekstu. Autorka formuluje
tu tezy zarowno natury ogolnej
dot' jqzyk6w fachowych, jak i takie, ktore dotyc zq przed,e
wszystkim jgzykarachunkowosci,
co potwierdza slusznosi traktowania go jako odrgbnej jednostki. przepr
owadzona bardzo
sumiennie anahza wystgpowania wybranych struktur
werbalnych umozliwia bowiem
uzyskanie pelnego wgl4du w strukturg jgzyk6w
fachowych jako takich. Na podstawie
przedstawionel analizy molna uzyskac r'riwnie2
wiedzg na temat ftrnkcji analizowanych grup
werbalnych w wybranych gatunkach tekst6w fa:howych.
ostatnia czEsc pracy to bardzo obszerna bibliografia,
kt6rej objgtosi wskazuje na
oczytanie Autorki nie tylko w zakresie przedmiotu
,otpru*y,ale r6wniez w zakresie dziedzin
pokrewnych' i to nie tylko w odniesieniu
do niemiecko- i polskojg zycznej literatury
plzedmiotu.
Ptaca

jest napisana poprawn4 niernczyznq, bardzo
nieliczne usterki jgzykowe,

gramatyczne, stylistyczne, interpu'kcyjne
oraz typograftczne zaznaczamw manuskrypcie.

w

przypadku zamiarLr publikacj i pracy lista usterek zostanie
przeze mnie udostgpniona Autorce.
Pozostale kwestie formalne, kt6re nale2atroby skolygowai, wymieniam
ponizej. NaleZ4 do
nich:
stosowanie konwencji zapisr,r metaiEzyka tu Autorka stosuje
rozne konwencje, zamiasl
obowi4zui4cego zapisu kursyw4, zwlaszcza w ocr'iesieniu
do

definiowane w pracy.
ustalenie konwencji zapisu riteratury przedmiotu w calej pracy,
rczygnacia z cytowaniazapolreclnictwem innych autor6w _ nakorzy
cytowanie z orygtnalu,

termin6w, kt6re

i

sE

pracy wplyngloby

spos6b zamreszczania odno$nik6w biblio graficznych w pracy,
w niekt6r.ych przypadkach
powinny byc zamreszczone po nazwiskr bad.acza, na kt6rego powoluje
sig Autorka,
stosowne miejsca zaznaczam w manuskrypcle,

W ocenie Recenzenta dysertacja zawrera bardzo wiele waznych sformulowaf
zwlaszcza w
zakresie metodologii przyjgtej ptzez Autorkg oraz formulowanych
wniosk6w. L tego te;
powodu bytoby wskazane, aby po wprowadzeniu stosownych
korekt i uzupelnieri praca

ukazala sig drukiem. Kwestia ta pozostaje oczywiricie do clecyzji
Doktorantki.
PodsumowuiEc uwazam, Le przedroLona do oceny praca p.
m$ Moniki Mazv_Lyp
-iest bardzo waltosciowa pod wzglgdem poznawczym. Przeprowadzona analiza wybranego

zjawiska jgzykowego jest w pelni samodzielna, Autorka stosuje
adekwatne narugdzia
badawcze' z tego tez powoclu dysertacja stanowi istotny wklad
w badania naukowe,
zwLaszcza ze wzglgdu na aktualne badanie korpusowe. Przeprowadzona
anahza 6wiadczy o
posiadaniu przez AutolkE og6lnej wredzy jgzykoznawczej
przedlozona
i nietylko.
dysertacja
.jest dowodem na umiejgtnoSi samodzielnego prowadzenia pracy naukowej. Dysertacjg
oceniam pozytywnie, rozprawa w zupelnoSci spelnia podstawowe
warunki stawiane pracom
doktorskim okreslone w art. 13.1. Ustawy z dn. 14 marca 2003r.
o stopniach naukowych i
tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.
W zwi4zku z powyitszym przedkladam Radzie Wydzialu Filologicznego
Uniwersytetu
Rzeszowskiego wniosek o dopuszczenie p. mgr Moniki
Mazur-\,yp do dalszych etap6w
przewodu doktorskiego.
Wroclaw, 25.07.2017

