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Recenzja

Czech-Rogoyskiej pt. ,,Die coolsten Street_

Cosmopolitan und Glamouf (Angielskie
polskich czasopismach onrine dta kobiet na przykradzie ,,Cosmoporitan,, i ,,Gramo,r,,)napisanej pod kierunkie' dr hab. Joanny S0lonki, prof. uR.

PrzedNoaona do tecenzii praca doktorska Pani mgr Agnieszki czech-Rogoyskiej jest jednym zptzyczynk6wbadawczych, poswigconych fenomenowi zapoLyczertz jgzykaangielskieg o (tzw.
anglicyzmow) w j9zykach polskim i niemieckim. Praca liczy 3[3strony tekstu podzielonego
na czgsc teotetycznq: wpro'wadzenie (rozdzial r) i rozdzial 2, w kt6ryn zostaly wyjasnione
kluczowe dra pracy pojgc;ia, obszern4 czgsi empirycznq (rozdziary 3_4), szczeg6lowe
streszczenie w jgzyku polskim (rozdzial 5). Ponadto w pracy zawarto reprezentatywn*
bibliografig oraz ttzy zal4czniki, tj. listg badanych anglicyzmorv, listg ilustracji i diagram6w
oraz listg tabel wystgpuj4cyc,h w pracy,

w czgsci teorctycznej (rozdz. 2) - wpro wadzajqcej do badania emphycznego _ Autorkarozpraw omawia zagadnieniateoretyczne dotyczIce prasy i specyfiki j gzykaprasy, definiuje,
czym jest czasopismo i omawia rodzaje czasopism, skupiaj4c sig przy tym na czasopismach
elektronicznych' kt6re s4 Zt5<lLem jejkorpusu badawczego. ponadto Doktorantka omawia w tejczgsctpracy wplyrvy obcojgz'.yczne najgzykpolski oruzna jgzykniemiecki, podaje klasyfikacje
form zapoIyczert' aby skupii sig docelowo na kluczowym dla rozprawypojgcru angricyzmu,
zdefiniowa' je i przytoczyc' kolejne teorie d,otyczqce tego fenomenu, jakie pojawialy sig naprzestrzenilat' znaidziemy tu tak2e klasyfikacje anglicyzmow. Ta czgsc pracy liczy T3strony
i jest - moim zdaniem - wyczerpuj?cym wprowadzeniem do kolejnej czgsci ptacy,jak4iest



analiza i opis zebranego materialu badawczego. Ftozdzial teoretyczny stanowi - w moimmniemaniu solidn4 podstawg interpretacyjn4 na potrz,eby realizowanego zadania
badawczego, kt6rego celem jest analiza wybranych z dwustu artykul6w z polsko- i
niemieckoj gzycznych czasopism online cosmopolitan i Gramour anglicyzm6w z zal<resu
tematycznego moda i beauty/uroda' Mojquwaga krytyczn4 dotycz4c4tej czgsci pracy jest spis
tresci' a co za tym idzie pctdzial czgsci teoretycznej rozpraw @zyli rozdzialudrugiego), kt6ry
nie w pelni oddaj e zawartosi tego rozdzialu teorctycznego, co moim zdaniem wplywa na
recepcjg tej czgsci pracy' Autorka omawia bowiem w rozdziale teoretycznym fbnomen
zapozyczert' klasyfikuj e zapolyczenia' a w spisie tresci nie znajdziemy odpowiedniej
wskaz6wki' kt6ra skieruje nas do tei bafizo wu2nei czgsciteoretycznego wywodu, Te tresci
znaidziemy pod pojgciem anglicyzm, aprzecie2 mewszystkie zapoiyczenia, to anglic yzmy.

obszern4 czEsc empirycznq dysertacji stanowi4 rozdzialy 3-4. Rozdzial T.Izecijest bardzo
rozbudowany ' a przez to dosd nieprzeirzysty. Nasuwa sig tutaj sugestia, aby ten rczdzial
podzielicnaptzykladna co najmniej dwa rozdzialy:jeden d,otyczqcy analizyi wynik6w analizy
polskiej czEsci korpusu bitd'awczego, a drugi d.otyczqcy niemieckiej czgsci korpusu. Taki
podzial z pewnosciq dalby batdziej przejrzysty obraztego, co dziejesig w czgsci empirycznej
pracy' a dzieie sig tu wiele ' Podzial czgsci empfuyczneina wigksz4 ilos6 rozdzial6w nie bylyby
takze zlym rozwi4zaniem, tym bardziej,2e Doktorantka opisuje najpierw badany korpus,
nastgpnie przybliaa zastosowan4 metodologig badari, opisuje modele analizy: ilosciow4,
morfologiczn4 i semantyczn4' a dopiero potem przedstawia wyniki przeprowadzonej analizy
jqzyka niemieckie go i igzykapolskiego. Moze opis metodologii nale*alobypotraktowai jako
tozdzial oddzielny - wprowadzaj4cy - do wlasciwego opisu przeptowadzanej analizy.w moim
mniemaniu takie rozwiqzznie wprowadziloby czfielnika ju| na poziomie spisu tresci
efektywniej w proces analizy korpusu. Niemniej jednak akceptujg zaproponow anE przez
Autorkg dysertacji strukturg praay. Jest to jej autorska i przemyslana koncepcja . Dzialala ona z
pewnosci4 wedlug uporz4dkowanego planu bad.awczego i konsekwentnie realizowalaobrany
cel badawczy, o czym zresztE swiadczy pelny, wyczerpuj4cy i nie pozostawiaj4cy luk opis
korpusu' Autorka ilustruje wnikliwy opis badania empiryc znego ka2dorazowo licznymi
przyl<ladami z korpusu, tabelami oraz kolorowymi diagramam i, co bardzo ulatwia recepcjg
przeprowadzofuego badania, wizualizujejego wyniki, co pozwala na bezposredni4 refleksjg.
Dzigkitemu czytelnik jest tdwnie|w stanie sprawnie znalek|interesuj4ce go wynik i analizy.
opis poddanych analizie anSllicyzmow wystgpuj4cych w obu badanych jgzykachjest bardzo
wnikliwy i rzetelny' Doktorantka wykazuje sig by6 bardzo uwa2nq bad,aczkq,kt6ra wyniki



swoich badari prezentuje i opisuje w spos6b uporz4dkowany i konsekwentny. warte pochwaly
s4 liczne tabele i diagtamy zaprezentowane w calej czgsci empirycznej dysertacji. Tabele
wystgpuj4ce w czgsci dotycz4cej por6wnani a znaczenia anglicyzmor,v wystgpuj 4cych zar6wno
w jgzyku niemieckim jak i polskim z ich znaczeniemw jgzyku wyjsciowym, tj. angielskim,
pozwalaj4 czltelnikowi natychmiast zorientowa6 sig, w jakim stopniu znaczenieanglicyzmu
wystgpuj4cego w jEzykt, do kt6rego zostar on zapo2yczony, pokrywa sig, b4d; nie, ze
znaczeniem w igzyku, zktorcgo zostal zapozyczony. uzupelnienie tabel przylgadami uzycia
oraz wsparcie ich konkretnym fragmentem tekstu z korpusu badawczego dopelniaj4 sp6jnosci
i przejrzy sto Sci zapr ezento wane go opisu.

Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy ilosciowej, morfologicznej oraz semantycznej
anglicyzm6w w obu jgzykach (tj' niemieckim i poiskim) Autorka w rozdziale 4 pracy
por6wnuje wyniki dla obu korpus6w i wysuwa ztegopor6wnania trafne wnioski i je opisuje.
Tu tabele odgrywaj4 tSwniez wu2nE rolg i dopelniaj4 opisu. Umiejgtnosi formulowania
trafnych wniosk6w swiadczy o dojrzalosci naukowej Doktorantki, o jej krltycznym i
refleksyjnym podejsciu do materialu bad,awczego i konsekwentnym realizowaniu
wyznaczonych na cel6w badawczych' w tym podsumowuj4oym rozdziale Doktorantka
zestawiawyniki badart, wskazuje narShnrcei podobieristwa dotycz4ce obu badanych jgzyk6w
odnosnie analizowanych ptzez ni4 w czgsci empirycznej aspekt6w dotyczqcych fenomenu
anglicyzmow' Dzigki zestawieniu wynik6w badari w postaci przejrzystych tabel Doktorantka
manadziejg dostarczyi odbiorcy informacji, kt6re pozwol4 mu rozezna|sig w anali zowanym
problemie' a takae wyci4gn4i wnioski z ptzeptowadzonego przez ni4 badania, co jej sig
niew4tpliwie udaje' Ten ostatni rozdzialjest bardzo wartosciowy dla recepcj i catej rczpraw,
pozwala on bowiem jeszcze: raz spoirzei na wyniki analizy i poddad je refleksji . zestawienia
wynik6w dotyczqcych poszczeg6lnych etap6w badania umozliwiaj4 odbiorcy por6wnanie
informacj i pozyskanych podrczas lektury oruz upotzqdkowanie ich"

Ptzedloaona dysertacja jest doskonalym 2r6dlem informacji na temat tego, co dzieje sig
aktualnie w jgzyku niemieckim i polskim, jesli chodzi o zjawisko przenikan iaanglicyzm6w do
tych jqzyk6w' Niew4tpliwyrn jest fakt, 2e zapo2yczenia z jEzykaangielskiego pojawiajq sig
niemalae we wszystkich obszarach uzytkowania zarowno jgzykaniemieckiego jak i jgzyka
polskiego' Autorka dysertacji wskazala na szczegolne natgzenie wystgpowania anglicyzm6w
w obszarach tematycznych z zal<resu mody i urody, co uczynila na podstawie dw6ch
popularnych zar6wno w Niemczach jak i w Polsce czasopism dla kobiet - cosmopolitqn i



Glamour' rd}c z duchern czafnr - ti. uwzglgdniaj4c stopniowe przechodzenie komunikacji
medialnej' a zwlaszcza prasowej, do internetu - Doktorantka wybralado cel6w badawczych -w moim mniemaniu slusznie - elektroniczne wersje obu badanyoh periodyk6w.
calq analizE empfuyczn4 Autork a rozpraw przeprowadza bardzo sumiennie opieraj4c sig
konsekwentnie na ptzyklad'ach cytowany ch z analizowanego materialu empirycznego. calo66
iestprzejrzysta i sp6jna. wyniki badaniaempirycznego zostaly zaprezentowane wpostaci tabel,
diagram6w, za pomoc4 odpowiednio wyeksponowanych przyklad6w celem zobrazowania
wywodu' co jest du|ym plusem pracy' Doktorantka cytuje fragmenty tekst6w z korpusu, w
kt6rych wyst4pily analizowane zapohyczenia z iqzyka angielskiego w celu bardziej
obrazowego przedstawienia swoich uwag i spostrzezeri.

Duzym walorem pracy s4 cytaty prezentowane na pocz4tku poszczeg6lnych rozdzial6w i
podrozdzial6w' kt6re pozwalaj4 odczyta| nowQ mysl jej Autorki i wprowad zaj4 czytelHika w
klimat kolejnej czg!:cipracy.

calosi dysertacji dopelniaj4 zalqczniki,tj, listapoddanych analizieempirycznej anglicyzm6w
z podzialem na te wystgpuj?ce w igzyku niemieckim i te charakterystyczne dla jgzyka
polskiego' lista ilustracji orazlista tabel wystgpuj4cych w pracy oraz spis literatury sekundarnej
i 2r6del badanego korpusu.

Praca zostala napisana skladnym jgzykiem, rzeczowo i poprawnie merytory cznie. Autorka
wykazala sig r6wniez zwigzlosciE stylu, logik4 rozumowania i trafnym wnioskowaniem. w
rozptawie daj4 sig zauwa2y6 potyczkijgzykowe, tj. blgdy gramatyczne, leksykalne, litr6wki,
czy tez blgdy natury formalnej, kt6re nie wplywai4 na prawidlow4 recepcig pracy i nie ujmui4jej wartosci' ale kt6rych mrlzna bylo unikn46. w pracy natrafiarny na takie niedoci4gnigcia
edytorskie: brak kropkipo f czy ff - str. 5l,52,ale na str. 50 i76 znajdujemy prawidlowy zapis
f'; niekonsekwencja w poda'waniu stron w przypisach w tekscie - str. 4g (vgl. Beck 2010: 21-
22)' a na str' 52 zkoreimamy juz (vgl. Busse 2008: 3lD -tu ponownie brak kropki po skr6cie
f'' azkolei na tej samej stronie 52 ponownie inny zapis:Busse (200g: 3g-39); podobnie jest na
stronach 53,55, 57,59,60,61; na str. 87 ,,und' wkradlo sig w zd,aniezaburzajqcjego sens;
ponadto zbgdne przecinki (np. str. 77 - d6r),dwukropki (np. str. g4), czystr. r05 blgdny zapis
tazem,,". Quszilei unterschiedrichen sprachen stammen ...,,; str. rg7 _podw6jne uZycie slowa
auchw zdaniu, czy str.227 --dwarczy pod.rzqd.slowo arso wtym samym zdaniu.
Potyczki gtamatyczne, ortograficzne,liter6wki wystgprrjqprzyldadowo: str. 10 - der Korpus
zamiast das Korpus; str' 1 | - der still zamiast der Stil; str. 57 - Masukilina zarniast Maskulina;
str' 94 ,,im polnischem Korpnts"; str. 100 - degcken zamiastdecken; str. 119 _,,nicht are



einsilbige Anglizismen" (btakkoric6wki -n w przymiotniku w roli przydawki) ; str. r27, 124 _niewlasciwy szykzdania; str' 164 ,,... rjhnlichwie im Faile der aew;errrpLgehlgrpressetexte
... " (brak koric6wki _n w przymiotniku); str. 1 g5 

,, Ztt den drei proen Hauptkonjugationsklassen
"' " (liter6wka: brak B); str. rgg ,, sertener erscheinen entkhnlen Adjektive...,, (blgdnakoric6wka przymiotnika w roli przydawki); str. IgI ,,... bitdet eines der am hciufigsten
verwendeten Adiektiven (?) polnischen Pressetexten" (blgdna koric6wka w slowie Adjektiv ibrakprzyimka in); str' 195 ,,.'. prcisentieren den Artikel eiazetrygn ll/ortklassen..,,,(blgdna
koric6wka przymiotnika vy roli przydawki); str. 196 _ ,,..., so wie im cosmopolitqn pL...,,
(blgdne u?ycieptzyimkain); str' 198,,..' nicht mit der (-lbertragt)ng alrer seinen Bedeutungen
verbindet" (blgdna odmiana zaimkadzier?awczego); str. 19g - w trumaczenie cytatu witaszek-samborskiej na j' niemi ecki przezDoktorantkg wkradl sig bl4d; str. 1gg - brak przecinka; str.200 - ""' stammen aus'serdem..." (powinno byi oczywiscie: au^erdem); str. 200 _Defintintionen zamiast Definitionen; str. 276 - ,,voile Ubereinstimmung weist vierzehnAnglizismen auf '(brak kongruencji migdzyform4 orzeczeniaa form4 podmiotu - powinno byi

1".]r.rr, 
str. 218 - ,, . 

1r, 
cleutschen Zeitschriften srcjsser ist als... ,,(powinno 

byi B); str.220_J " tr ), JLL. LZV_221 - ,,... in den verslichepgfu4 deutschen und polnischen ZAAen fte!*1rk"I...,, (powinno

:::,:":'r-"':::" 
-partizil> perfekt w uzvciu przvdawko!\vm i zeitschriftenartiketn_ DativPlural); str.234 _ ,,.. erfotgt ist,, _ zly czasownik posilkowy; str. 23g _ ,,..., dass viele vonihnen im beiden sprachen hag@gvorkommen" - powinn obyc in(I. mnoga) oraz prawidlowy

zapis slowa haufig' Prawdopodobnie zabraklo ieszczejednego uwaznego przeczytaniapracy
przed ostatecznym wydrukiem.

Molna powiedziei, Ze jak La rczpraw1 o takiej
stosunkowo niewiele i nie nraj4 one istnego wplylvu
wra2enie,jakie robi ona na odbiorcy.

objgtoSci, potyczek

na jej recepcjE; mohe

jgzykowych jest

trochg na og6lne

Pozapov'ryaszymi uwagami ffazuwagEdotyczqclprzejrzystosci 
spisu tresci, aco zatym idziepodzialu czgsci teoretycznej .zpraw' jaki i podzialu jej rozdzialu trzeciego(empirycznego)

na mnie'isze tozdzialy, gdy2 r'' tak zaprezentowanej formie nie w pelni oddaj q one zawartoscposzczegornych czgsci pracy, co moim zd,aniemwplywa na jej recepcjg, nie widzg potrzebyingerowania w przyjEt4 w prracy perspektywE badawcz4. rJwu2am. ze Autorka dokonalawyboru interesuj4cej jgzykoznawczej perspektywy badawczej, zadbala o szczeg6ry
warsztatowe w odniesieniu do przyjgtych cer6w, formulowanych problem6w i hipotez,zastosowalateprezentatywne dla jgzykoznawstwa metody empiryczne rzeczowoi poprawnie



merytorycznie' Doktorantka wykazala sig r6wniez zwigzrosciqstylu, logik4 rozumowania
trafnym wnioskowaniem.

Temat i zakres badari odpowiada w pelni wymaganiom stawiany m rozprawom doktorskim.
Autorka rozptawy wykazuje duze umiejEtnosci w ustalaniu i doborze problemat yki oraz
metody badawczei' Prawidlowo definiuje cel badawczy i konsekwentnie go realizuje w
poszczeg6lnych tozdzialaoh swojej pracy' Rzeczowo relacjonuje i przytaczapogl4dy innych
badaczy i wykorzystuje je napotrzeby wlasnej interpretacj ii analizywynik6w. przeprowadza
konstruktywn4 krytykg prezentowanych pogl4d6w i wyci4ga sluszne i logiczne wnioski.

Problem badawczy podjqty w tozprawie jest trafny i oryginalny. cele i hipotezy badawcze s4kompletne i poprawnie s'flormulowane w oparciu o reprezentatywn4 i obszem4 literaturg
przedmiotu' w pracy zostaly zachowane proporcje migdzy poszczeg6lnymi, poprawnie
zredagowanymi rozdzialarni' Doktorantka wykazala sig doglgbn q znajomosci4 metodologii
bada1 i zastosowanych w clyserlacji metod bad,awczych. wyniki bad.an zostalyprzedstawione
w spos6b jasny i przekonuj ilcy, a przyigte cele i problemy badaw cze poptawnie zanaljzowanei zintetpretowane.

Rozprawa doktorska Pani mgr Agnieszki czech-Rogoyskiej jest przykladem starannie
przygotowanej l<rytycznej analizy badawczej i stanowi tworcze rozwinigci e znanych ju. wjgzykoznawstwie zagadnieri teoretycznych, empiry cznych i praktycznych w omawianym
zakresie' a dob6r literatury jest zgodny ztematemi wytyczonym celem bad,awczym. uzyskane
przezDoktorantkg wyniki uwazamza istotne w zakresie prowadzon ychbad,anLingwistycznych
na potrzeby uzupelniama wiedzy dotyczqcej zapo2yczen z jgzyka angielskiego do jgzyka
niemieckiego i igzyka p.lskiego, co jest wa^ne w procesie nauki iEzyka obcego,
komunikowania sig w jgzyku zarowno obcym jak i ojczystym, a takie wprocesie translacji.
Spos6b przedstawiania i intr:rpretacji wynik6w oraz formulowania wniosk6w jest poprawny.
Autorka zadbaLaw pracy o precyzjg pojgciow4 i jednolitos c nazewnicza.

Podsumowuj4c stwierdz am, 2e przedlo?ona do oceny rczprawadoktorska pani mgr Agnieszki
czech-Rogoyskiej pt' ,,Die coolsten street-styles zum Nachshoppenfur lhr perJbktes Ausgeh-ouffit' Englisches wortgut in den modemen deutschen und polnischen online_
Frauenzeitschriften am Beispiel von Cosmopolitan und Glamour,, speNniawymogi okreslone
w art' 13 ustawy z dnia 14 ntarca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym, w



zwiqzku z czymwnioskujg o dopuszczenie Pani mgr Agnie szki czech-Rogoyskiej do dalszych
etap6w przewodu doktorskiego.
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Olsztyn, dnia07 maja 201g roku dr hab. Anna Dargiewicz, prof. UWM


