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Linguistische Analyse von verbalen Gruppen der deutschen Fachsprache des
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PruedNolona do oceny rozprawa doktorska, napisana pod kierunkiem prof. dr hab.

Marioli Wierzbickiej podejmuje tematykg badah zwiqzany ze specyfik4 jgzyka

rachunkowoSci i finans6w wpisuj4c sig tym samym w zakres lingwistyki jgzyk6w

specjalistycznych.

Praca ltczy 248 stron i podzielona zostil.a na szeSd rozdzial6w - rozdzial si6dmy

jest obszemym streszczeniem w jgzyku polskim. Na 2I2 stronach opisane zostaly grupy

werbalne wystgpuj4ce w niemieckim jgzyku rachunkowoSci, pozostale 36 stron stanowi

obszerna bibliografia i streszczenie.

CzgSC, teoretyczna pracy to cztery rozdziaty prezentuj4ce obiekt, wprowadzajqce w

problematykg badan. Autorka przedstawia sporny status w tworzeniu i zastosowaniu

modeli slu24cych do badania tekst6w fachowych - szkoda ze Doktorantka nie om6wila

dokladniej kontrowersji wynikaj4cych z przyjgcia r62tych modeli opisu. JednoczeSnie

pochwalid nale?y Autorkg za konsekwencjg w prowadzeniu analizy wedle przyjgtych

zaloZen, dzigki czemu wnioski, wynikaj4ce zprzeprowadzonych badari przedstawionych

w czgSci praktycznej pracy, s4 zgodne zprzyjgtymi zaloheniami i nie budz4zastrzeZef,

Doktorantka wybrala jako przedmiot rozwaLan grupy werbalne jgzyka

rachunkowoSci, kt6ra to konstrukcja jest, jak slusznie podkre6la Autorka, bardzo istotnym

zjawiskiem syntaktycznym, zwNaszcza z punktu widzenia praktycznych mozliwoSci

wykorzystaniabadan (praktyka glottodydaktyczna, tlumaczenia specjalistyczne),



W praktyce glottodydaktycznej poSwigconej zagadnieniom tekstu, bgdEcego

gl6wn4 podstaw4 nauczania jgzyka obcego, oczywistoSci4 jest specyfika produkcji

jgzykowej SciSle wiqz4cej sig tematycznie z okreslon4 dziedzin4 rzeczywistoSci

obiektywnej. W dydaktyce jgzyk6w obcych gl6wnym zagadmeniem jest doprowadzenie

uczqcego sig do pewnej - zakreSlonej celem nauczania - kompetencji jgzykowej, w

ramach kt6rej mieScid sig winna kompetencja komunikacyjna, pozwalajEca na

stosunkowo swobodne dekodowanie odbieranych komunikat6w jgzykowych i kodowanie

wlasnych informacji, co w duZym stopniu uzaleLnione jest od znajomoSci

obcojEzycznego Srodowiska socjo-kulturowego lub tez danego wycinka rzeczywistoSci

obiektywnej, odzwierciedlanej poprzez tekst specjalistyczny. W tym teZ kontekScie

moZnarczpatrywac podjgte badania jako pr6bg opisania niemieckiego specjalistycznego

iqzyka rachunkowoSci i finans6w, z uwzglgdnieniem przede wszystkim morfo

syntaktycznych form czasownika.

Dalszym celem rczprav\y jest ustalenie czgstotliwoSci wystgpowania

eksplorowanych grup werbalnych , bgd4cych gl6wnym no5nikiem okreslonych struktur

jgzykowych. Autorka slusznie podkreSla, 2e nie tylko szczeg6lna leksyka decyduje o

wyj4tkowoSci jgzyka specjalistycznego, bowiem teksty fachowe charakteryzuj4 sig takZe

okre5lonymi wlaSciwo Sciami syntaktycznymi.

Rezultaty podjgtych badaf mog? miei, jak slusznie podkreSla Doktorantka, swoje

znaczenre dla praktyki glottodydaktycznej, w szczeg6lnoSci dla os6b zajmuj4cych sig

nauczaniem jgzyka niemieckiego przyszNej kadry ekonomicznej zajmujqcej sig finansami

oruz dla tlumaczy tekst6w technicznych.

Rzecz jasna, 2e Doktorantka nie zaI<\ada okreSlenia struktury niemieckiego

jgzyka rachunkowoSci, taka bowiem nie istnieje. Konstrukcje grup werbalnych,

pojawiaj4ce sig w eksplorowanych tekstach, wystgpuj4 r6wnie2 w tekstach literackich.

MoZna wigc m6wi6 tylko o charakterystyce tekstu z zahesu rachunkowoSci, kt6ry

preferuje w swej budowie te lub inne konstrukcje gramatyczne. O jego budowie decyduje

w gt6wnej mierze czasownik, st4d koncentracj a badan nad jego formami. Sluszne s4

uwagi Autorki, 2e ograniczenie sig jedynie do badari specjalistycznej leksyki, kt6ra w

zasadnrczy spos6b odrolnia tekst fachowy (tu: rachunkowoS6) od tekstu literackiego, a

nie wplywa na charakterystykg struktury tekstu, nie mialyby wigkszego znaczenia dla

obranego celu pracy, bowiem jqryk specjalistyczny to zesp6l wszystkich Srodk6w

jgzykowych, a nie tylko terminologii fachowej.



Jako material do badari posluZyl Doktorantce niemiecki tekst Migdzynarodowych

Standard6w RachunkowoSci.

1. Uklad pracy w kontek5cie tresci poszczeg6lnych rozdzial6w

Uklad pracy jest wlaSciwy, dostosowany do zamiarow badawczych Autorki i nie

budzi zastrzehen. Dysertacjg podzielono na dwie czgsci: teoretycznq, w kt6rej zostala

opisana problematyka jgzyk6w specjalistycznych i uwzglgdnione zagadnienia dotyczqce

igzyka rachunkowoici, oraz czgsi empiryaznq, w kt6rej og6lnie scharakteryzowano jqzyk

rachunkowoSci i finans6w oraz poddano analizie konkretn4 kategorig syntaktyczn1, czyli

grupy werbalne. Pierwsze cztery rozdziaLy, referuj4ce zagadnieniateorctyczne, stanowi4

podstawg dla analizy empirycznej zawartej w nastgpnychrozdzialach.

Centralnym zagadnieniem badawczym pracy jest opis wla6ciwo$ci grup

werbalnych, wystgpuj4cych w niemieckich tekstach z zakresu rachunkowoSci, ich

charakterystyka oraz rola jak4 pelni4 w eksplorowanym tekScie. Autorka analizuje

wybrane jednostki tekstu przy uzyciu metody deskryptywnej, kt6ra sluzy do

lingwistycznego opisu wybranych zjawisk jgzykowych charakterystycznych dla

analizowanego subsystemu jgzyka niemieckiego. Jednostki tekstu opisywane w
anahtycznej czgici pracy znajduj4 sig, co jest oczywiste, w sferze parole jgzyka. Jednak

opis wybranych jednostek gramatycznych w ramach standardowego systemu

wsp6lczesnego jgzyka niemieckiego przenosi analizg na poziom systemowy, co wymaga

interpretacj i strukturalnej .

Rozdzial pierwszy zawiera opis korpusu badawczego, zastosowanych metod

badawczych oraz .vqYraflnie nakreslonego celu pracy, kt6rym jest charakterystyka

struktury badanych grup i wykazanie ich istotnej roli w jgzyku specjalistycznym. Autorka

wprowadza czytelnika w problematykg swoich zainteresowafr, opisuje przyjgta,

metodologig badari i charakterystykg korpusu badawczego. Na jego podstawie moZna sig

zorientowai co i jakimi metodami Autorka bgdzie badac.

Zagadniema zwi4zane z jgzykami tekst6w specjalistycznych referuje mgr Monika

Mazur - I'yp w rozdziale drugim przytaczajqc funkcjonuj4ce definicj e jgzyka fachowego,

wskazuj4c na rolnice i paralele mrEdzy nimi i slusznie przyjmuje zaL. Hoffmanem, 2e

iEzyk fachowy nie jest tworem samodzielnymlecz istnieje i funkcjonuje jako subsystem

jEzyka narodowego. Aby dopelnid obrazu analizowanej formy jgzyka Autorka kresli

historig ksztaltowania sig odmian jgzyk6w fachowych jako podsystem6w jgzyka



og6lnego, przedstawia ich typologig i opisuje najistotniej sze fazy badari lingwistycznych,

oraz metody stosowane pruy opisie jgzyk6w specjalistyc znych.

Przy opisie Autorka uwzglgdnia szereg wlaSciwoSci leksykalnych, skladniowych

oraz tekstualnych, kt6re wyr62nia jgzyk fachowy spoSr6d innych odmian jgzyka (rozdzial.

III). Om6wione zostatry takhe aktualne kierunkibadahwytyczone przez jgzykoznawc6w i
przytoczono szereg definicji, kt6re s4 pr6b4 precyzyjnego scharakteryzowania jgzyka

specjalistycznego. Nakreslono bilateralne zalehnosci pomigdzy jgzykiem

specj alistyc zrrym, a j gzykiem o g6lnym.

w rozdziale czwartym om6wiono takle konkretny przyr<N.ad jgzyka

specjalistycznego jakim jest badany iqzyk rachunkowoSci. Jego opis zaczyna sig od

nakreSlenia historii powstania i chronologii rozwoju.

Kolejnym etapem charakterystyki jest przedstawienie najwahniejszych publikacji

podejmuj4cych problematykg jgzyka ekonomii oraz opis wlaSciwoSci lingwisty cznych
jgzyka rachunkowoSci i finans6w ze slusznym naciskiem na fakt, ze w eksplorowanym

tekScie grupy czasownikowe nie v,rykazujq cech odmiennych od tych obserwowanych na

plaszczyLnie syntaktycznej wsp6lczesnego jgzyka niemieckiego, co pozwala

klasyfikowai badany iqzyk specjalistyczny jako subsystem niemieckiego jgzyka

narodowego.

Doktorantka przeprowadziNa dokladn4 analizg form czasownikowych, kt6re

v'ryznaczajq ramy struktury zdania. uwzglgdniaj4c m. inn. formy czasownika w stronie

czynnej i biernej czas6w prostych i zlo2onych, konstrukcje nieosobowe, formg biern4

(Zustandspassiv), czasowniki modalne, tryb przypuszczajqcy i warunkowy, imieslowy -

czynny i biemy. Badanie obejmuje opis tychZe form oraz czgstotliwoSi ich wystgpowania

w badanym tek6cie. Pozwolilo to na wylowienie typowych charakterystyk relewantnych

dla badanego tekstu oraz na ustalenie, jakie formy s4 istotne dla opisu stanow lub

proces6w i s4 nieodzowne dla przekazu informacji w fachowym tekScie ekonomicznym.

Opis ten zostal poparty licznymi przyl<Ladami zaczerpnigtymi z eksplorowanego tekstu.

Ustalenie czgstotliwoSci wystgpowania okreslonych konstrukcji werbalnych,

przydatnych do neutralnego, bezosobowego i obiektywnego prezentowania

rueczywisloSci pozajgzykowej, pozwolilo Doktorantce na stwierdzenie, iz specjalistyczny

iE yk rachunkowoSci i finans6w charakteryzuje sig specyficznym stylem, w kt6rym

preferowane s4 okreSlone, czgsto wystgpuj4ce formy czasownikowe, kt6re, uhywane z

du24 czgstotliwoSci4, powoduj4, ze styl fachowych tekst6w ekonomicznych mozna

okreSlid jako monotonny i pelen powt6rzef.



2. Uwagi rlotyczqce metody i jgryka opisu oraz uwagi ogrilne

Uklad pracy jest przejrzysty i w pelni dostosowany do zadahbadawczych Autorki.

Struktura ocenianej pracy dowodzi, 2e rczprawa jest przemySlana pod k4tem logiki

w1'r,vodu, zastosowanej metodologii oraz rozNohenia akcent6w prezentacji, wynikaj4cych

z charakteru analizowanego zjawiska i uwzglgdnienia aspekt6w badawczych oraz

Swiadczy o tym, 2e Autorka, Swiadoma przyjgtych cel6w swoich badari, ustala

konsekwentnie kolejnoSc prezentowanych tresci i dobiera adekwatnie Srodki przekazu

uzyskuj4c sp6jn4 caloS6. Czyni to rozprawg czyteln4i konsekwentnqwarsztatowo.

Doktorantka posluguje sig nowoczesnym aparatem jgzykoznawczym, co Swiadczy

o dobrym rozeznaniuw literuturze przedmiotu.

Sama praca jest przejrzysta, konsekwentna warsztatowo i wida6 w niej my51

przewodni4, co Swiadczy o dobrym opanowaniu aparatu badawczego i znajomoSci

literatury przedmiotu.

ZastrzeAennie budzi takhe dobor materialu badawczego, a jego opis, cho6 w duZym

stopniu sformalizowany, jest jasny i zrozumraly takle dla nieco mniej przygotowanego

czytelnika, chocia?jego styl jest sensu stricto naukowy.

PrzedloZona do oceny dysertacja wnosi nowe elementy do badar[ nad tekstem

specjalistyczrrym i podaje istotne sugestie dla praktyki glottodydaktycznej i
translatorskiej. Spelnia ona warunki stawiane rozprawom doktorskim.

3. Wniosek koricowy

Recenzowana rozprawa jest pracq udan4 i stanowi istotny wklad do badari

lingwistycznych jgzyk6w specjalistycznych. Postawione sobie zadanra badawcze

Autorka wykonala rzetelnie i konsekwentnie zgodnie zprzyjEtymi zaLoaeniami.

Podsumowuj4c stwierdzam, 2e rozprawa doktorska mgr Moniki Mazur - I-yp

spelnia wymagania stawiane dysertacjom doktorskim, a tym samym moae stanowi6

podstawg do dalszego postgpowania w toku przewodu doktorskiego.

W zwr1zku z powyhszym wnioskujg, by na podstawie przedNoaonej rozprawy,

zgodnie z art. 26 ustav'ry z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule

naukowym (Dz. U. nr 6512003, poz. 1365) dopuScid mgr Monikg Mazur - tr yp do

dalszego p ostgp owania w przew o dzie d oktorskim.


