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Recenzja rozprary doktorskiej Pani magister Ewy Kusz zatytulowanej: Musical
Intelligence and its Impact on English Pronunciation Skills In the Process of Second

Language Acquisition

/

Inteltgencja muzyczna

i jej

wptyw nq umiejgtnoici

przyswajania systemu fonologicznego jgzyka obcego/drugiego
uczenia sig napisanej

w

procesie jego

w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego

pod kierunkiem dr hab. prof. UR Agnieszki Uberman.

Rozprawy doktorskiej Pani magister Ewy K.usz zatyitLowanej Musical Intelligence

and its Impact on English Pronunciation Skills In the Process of Second Language
napisana

w

kierunkiem

Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego pod

dr hab. prof. UR

Agnieszki Uberman podejmuje

zagadmenra

przyswajania systemu fonetycznego jgzyka w procesie jego nabywania w Srodowisku

klasowym

i

poszukuj

e

rwiqzkSw pomigdzy stopniem opanowania wymowy

obcojgzycznej a determinantami tego procesu w formie konstruktu zaproponowanego
przez Howarda Gardnela w latach osiemdziesi4tych

i konsekwentnie rozwijanego w
tozmaitych publikacjach a2 do pocz4tk6w obecnego stulecia w szeregu publikacji,

nawet

iuL w czasie gdy badacz ten przestal dynamicznie udziela(, sig na niwie

naukowej z powodu wieku, a mianowicie jednej z inteligencji wielorakich; konkretnie

inteligencji muzycznej Qtoczynaj4c od klasycznej pozycji z roku 1983 Frames of
Mind: The Theory of Multiple Intelligences, do pozycji z 1999 roku Intelligence
Reframed: Multiple Intelligences

for

the 2lst Century, jak

i

pochodzqcej

z

2006.

Multiple Intelligences: New Horizons). Determinuj 1ca rola konstruktu poddana jest
badaniu o charakterze empiryczrtym, kt6re poszukuje odpowiedzinato czy takqrolg
rzeczywricie udaje sig zaobserwowai i jaki jest jej natgheme.

$$S$I HRSVYET
t"s$gK$

Rozprawa liczy 284 strony, z czego na jej zasadniczq czg(tc przypadaich 195 w pigciu

tozdzialach. pozostale zawierujq obszern4 bibliografig (\96-218) streszczenie w
jEzyku polskim, oraz z,al}czniki zawierajEce poza innymi tresciami wyniki
badania

ujgte tabularycznie.

RozdziaL pierwszy prezentuje rozliczne koncepcje inteligencji, poczynajqc od czas6w

starozytnych i postaci takich jak Platon i Arystotelespopruezodrodzenie i oSwiecenie

az po wsp6lczesnoSd. Poza szczeg6lowq

i

wyczerpuj4c4 prezentacj4 tego jak

ksztaltowaly sig koncepcje inteligencji na przestrzeni dziej6w ludzkoSci zostaLy tu
zaprezentowane r6wnie?bardziej teralniejsze teorie ludzkiego intelektu, wLqczaj4c w

to najnowsze ujgcra tego fsnsrnenu. Rozdzial pierwszy stanowi przygotowanie gruntu
pod prezentacjg, analizq: i uzasadnienie wyboru Gardnerowskiego ujgcia inteligencji a

w

szczegolnoSci jednep;o

jej wymiaru jakim jest inteligenqa muzyczna.

RozdziaN

w

og6lnych zarysach prezentuje koncepcje rozwijane przez Gardnera apShniej r6wnie1
innych autor6w, ale r6wme2 stanowiska lsytyczne wzglgdem tych idei, aby nastgpnie

ze

szczeg6lnym uwzgJgdnieniem inteligencji muzycznej, oraz

jej

zwi4zk6w z

pozostalymi inteligencjami wielorakimi uzasadnid wyb6r wlaSnie tego konstruktu w
odniesieniu do proces(iw przyswaj ania jEzyka. Rozdzial rownieZ po6wigca sporo
miejsca miarom predyspozy cji muzycznych prezentuj4c jedn4 z miar ulytych pdLniej

w badaniu empirycznynr.

Rozdzial trzeci rozprary poSwiEcony zostaL przegl4dowi stanu badan nad
podejmowanym problemem, gdy? poszukiwania zwiEzku pomigdzy sukcesem w

'w sferze samej wymowy i ich korelacjami z innymi
w tym szczegolnie predyspozycjami muzycznymi zaowocowaly

przyswajaniu jEzyka
wielkoSciami,

rozhcznymi publikacjarmi niejednokrotnie

o

diametralnie roanych wnioskach.

Przegl}d ikrytyczna analiza stanu badari przeprowadzonych na tym polu a2 do roku
2074 prowadzi w rozdz:,iaIe do zaprezentowania miar
sig autorka , tak aby w

i

procedur, kt6rymi posNu1yla

jei mniemaniu wyniki badania byly jak nalbardziej miarodajne

i obiektywne. Doktorantka szczegolowo
uczestnik6w, miar

i

opisuj

planowaniu procedury

e decyzje podejmowane przy

w celu eliminacji czynnik6w

doborze

mog4cych

V/ tym celu czgsi rozdzialu poSwigcono aspektom oceniania
szczegolnym uwzglgdnieniem miar wymowy. Jednoczesnie

zal<l6cad obserwacjg.

ffiowr, ze

zaprezentowany

profil

uczestnika badania zostal

tak

nakreslonv. abv nie

pozostawiono w4tpliurosci

jakie aspekty predyspozycji muzycznych

dociekaniom. Sporo miejsca
pierwsza to wydany po

uLyty w badaniu
jego Irzy

podlegaj4

w rozdziale poSwigcono prezentacjr miar, z

nz pierwszy w 1948 roku

Test

ktorych

Inteligencji Muzycznej Wing,a,

w stopniu odzwierciedlaj4cym profil

uczestnik6w, a mianowicie

z siedmiu zadai w jego wersji przygotowanej w 2014 roku przez

zesp6l

prof' Kamiriskiej na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie.
Analizy zmian czgstotliwoSci, prgdkoSci wypowiedzeh(speech rate, articulation rate;,
Sredniej dlugoSci wypowiadanych sylab (average syllable duration

- ASD) oraz azas

trwania pauz (pause duration) dokonano oprogramowaniem o nazwie praat. Osobn4
miarE stanowil test wgmowy, gdzie jej jakosd poddana byla ocenom natywnych
uzytkownik 6w j gzyka n a dzie

si gci o

stopniowej skali p oprawno s ci.

RozdziaN czwatty pracy stanowi szczeg6lowq prezentacjg otrzymanych wynik6w
badah, wynik6w zastosowanych miar statystycznychorazzaobserwowanych zjawisk

i

zostal logicznie wyodrEbniony

zar6wno na swoj4 objgtoSd

i oddzielony od rozdzialu poprzedzaj4cego ze wzglgdu
jaki i na objgtoSi rozdzialu trzeciego, co zdecydowanie

poprawia strukturg pracy

i przyczynia

zaptezentowane zostaly

wyniki trzech wybranych zadan testu Wing'a i kr6tko

sig do wigkszej przejrzystoSci tekstu. po kolei

podsumowano zaobserwowane spostrzezenia. Kolejna sekcje poSwigcone zostaly

miarom poprawnosci wymowy,

tj.

ocenom natywnych uzytkownikow jgzyka i
zautomatyzowanym miarom wymo\\T za pomocq oprogramowania praat. Dane te

poddano analizie

i

wnioskowaniu statystycznemu

i

zaprezentowano

w

formie

wykres6w, tabel i zestawief.

RozdziaN

pi4ty rozpra.''ty poswigcony jest dyskusji i interpretacji wynik6w,

a

zaprezentowana konklu:.'ja stanowi w pewnej mierze kompromis pomigdzy tym czego
pragnEla doszukad sig autorka a tym co rzeczywiScie udalo sig

kontekscie

tak

szczeg;6lowego zaplanowania procedury,

szczeg6lowoSci miar, autorka przyznajqc sig

do

jej zaobserwowa6. W

profilu uczestnika i

ograniczen badania

i

mowi1c iz

lepsze zrozumienre konstruktu inteligencjr muzycznej pozwoliloby na wyci4gnigcie
baldziej wiq2Ecych wniosk6w, szczeg6lme gdyby to moglo odby6 sig w perspektywie

kros(inter)-kulturowej. Tu mozna zastanowii sig czy v,rybor akurat tego konstruktu
byl wyborem najtrafnie.iszym, bo 2e byl on dobrze przemySlany przez doktorantkg,
autor tej recenzji nie ma najmniejszej w4tpliwosci

- i nie dos6, Le przemyslany

to

bardzo sprawnie uzasadniony

i

opisany w pocz4tkotvych rozdzialach. Jest to uwaga

czy zastrzezenie o charakterze polemicznym, nie merytorycznym, choi pod rozwagg
mozna by poddai inny konstrukt przywolywany

w kontekscie akwizycji wymowy,

a

mianowicie wiek krytyczny (por.: Critical Period, Critical Period Hypothesis).
Konstrukt ten jest poddawany ogl4dowi nieustannie i nie tylko w odniesieniu do
akwizycji jgzyka

i

buclzi sporo emocji

i

nieustannie zainteresowanie, co widai w

nowszych publikacjach na ten temat (por.: Ron Crosby 2015

w kontekScie bardziej

egzotycznych jgzyk6w pierwszych takich jak japoriskr, czy Jan Vanhove 2013 kt6ry
,
sam przyznaje 2e: ft]he critical period hypothesis remains a hotly contested issue in

psycholinguistics oJ-second-longuage acquisition. Discussions about the impact of
empirical findings on the tenability of the CPH generally revolve around the
the

reliability of the data gathered. Niewykluczone s4 r6wniez zwi4zki pomigdzy
obydwoma konstruktanLi, a te nie byty izolowanym parametrem badania opisywanego
przez doktorantkg. Sam autor recenzji, ku ogromnemu swemu ubolewaniu, cierpi na

brak niemal calkowity predyspozycji muzycznych, jednak ekspozycja na system
dZwigkowy trzechjgzyk6w poza ojczystym w dosyd wczesnym okresie Lycia moLe
byi jednym z powod6w dla kt6rych akwizycja system6w dZwigkowych w tych trzech
jEzykach nast4pila w stopniu co najmniej zadawalajqcym. I cho6 mozna by
dopatrywai siE tu jeszr;ze innych czynnik6w, zkt6rych pewne wykluczylyby go z
prowadzonego przez doktorantkg badania, jedynie jednoznaczne wyeliminowanie
czynnik6w kontrybuuj4cych na przestrzeni wielu lat rozwoju kompetencji jgzykowej

poprzez bardzo restrykcyjne okreslenie parametr6w uczestnik6w badania dalaby
satysfakcjonuj4ce wyni.ki, jednoznacznie wskazuj4ce na wystEpuj4ce zale1no1ci
przyczynowo-skutkowe

W pracy wydaje sig brakowa6 podsumowania, mniej nieco

w

rozdziale bad,awczym,

ktory prezentuje jedyn.ie wnioski oraz ograniczenia plyn4ce
badania,

z

zaprezentowanego

choi moze molna bylo sig pokusid o pewne implikacje

pedagogiczne;

brakuje rSwnie? caloSc;iowego podsumowania wysilk6w autorki, takiej zbrorczej
refleksji klamry dotycnycej zar6wno samych przedstawionych zagadnien, cry nawet
wlasnych przemySleri clotycz4cych procesu ksztaltowania sig kolejnych koncepcji
bgd4cych kluczowymi aspektami budowania dyskursu tej pracy, tak

Swain (Swain 1985, Swain

i

jak to ujmuje

Lapkin 2002, Swain w Byrnes 2006) kiedy m6wi o
swojej koncepcji languaging skupiaj4c sig na procesie powstawania znaczen j

nadawania ksztaltu wiedzy

i

doSwiadczeniom poprzez pr6bg wyrazenia rch za

pomoc4 jgzyka, czego tak4 pr6b4 w oczywisty spos6b jest ta praca.

Prac9 zamyka obszerna bibliografia zawwajqcaszereg

pozycjiksi4Zkowych,tychju1

dzisiaj klasycznych dla dziedziny jak i najnowszych, oraz
liczbq najnowszych art'gkui6w,
Swiadczy o tym,

i

imponuj4c4

co nalezy podkreSli6 rownie| polskich autor6w,

co

iz doktorantka Sledzi uwaznie to co w tej dziedzinie dzieje sig w

kraju, naleZalo by sig jedynie pokusid o wigksz4 dywersyfikacjg
pierwszym. Bibliografia

jak

rcwnie2 przypisy

Lr6deL

w

rozdziale

w tekscie wykonane s4 z ilfiq

starannoSci4 i dbaloSci4 o rzetelne dokumentowanie fuddel.

Pod wzglgdem edycyjlrym praca przygotowana jest starannie,
szczegSLy, chod wygl4rla

z

du24 dbaloSci4 o

jakby ilustracje pojawiaj4ce sig w tekScie, szczeg6lnie

te

wigkszych rozmrarow'w zal4cznlkach dominowaly nad tresciami, kt6re prezentujq.
Poza wspomnianymi zalqcznlkami, potknigcia edycyjne s4 nieliczne

i nie zaslugujqna

wzmiankg, autor recenziipamigtajedynie jedn4liter6wkg w jednym zpodrozdzial6w
(nie potrafi jednak juz jr.j zlokalizowalbezponownej lektury pracy). Jqzrykpracy jest
ladny i choi brak w nirrL moze swady i pewnej potoczystoSci indywidualnego stylu, to

tekst czyta sig przyjerrLnie, my6li formulowane s4 jasno

wyw6d cechuje wewngtrzna logika

i

i w przejr:rysty

sp6jnoS6. potknigcia, wynikaj4ce

pewnoSci4 jedynie z polrrawek edycyjnych s4 nieliczne

spos6b a

z jak sIdzg

i wlaSciwie r6wnieZ niewarte

wzmianki.

Praca

oceniam wysoko gdyz vwazam,

wewngtrzn4, a treSci

ze

i kolejnoSi rozdziaL6w

odznacza

sig przemyslan4

s4 logicznie uporz4dkowane

i

struktur4

prowadz4

kolejno do czgsci bada*vczej zaprezentowanej w jej trzech ostatnich rczdzialach. Tu
oczywiScie moZna mie6 w4tpliwoSci czy podzial czg(;cibadawczej natrzy czgsci nie
skutkuje u czytelnika poczqtkow4 dezorientacjq co do jego przyczyn, z pewnosci4
jednak uklad taki popra'wia proporcje tekstu i strukturg pracy. Uklad pracy
obejmuje
zagadnienia konieczne do rozwiqzania przyjEtej problematyki, kt6re opisane s4 na

podstawie bogatej literatury przedmiotu. Praca stanowi interesuj4ce badanie w
poszukiwaniu odpowieclzi na trudne pytanie o zwipzki przyczynowe w akwizycji
wymo\My, a spos6b jego przedstawienia nie tylko w przekonywuj4cy spos6b wyjasnia

motywacje autorki doty<:z4ce wybor6w dokonanych przy projektowaniu badania, ale

stanowi cenne 2rodNo informacji, wskaz6wek

i

zobiektywizowanych obserwacji dla

os6b, kt6re moglyby interesowai sig badaniami podstawowymi

w

poszukiwaniu

odpowiedzi na dylematy badawcze.

Bez najmniejszej w4tpliwoSci pragng stwierdzi6,

i2

przedstawiona rozprawa spelnia

wymogi ustawowe stawiane pracom tego rodzaju

i wnoszE o dopuszczenie pani

magister Ewy Kusz do dals4'ch etap6w przewodu doktorskiego.
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Przemyslaw Krakowian

r,6d220.0t.2017

6

