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Recenzj a rozprawy doktorskiej
pt. Charakterystyka procesów uwagowych a osiowe objawy zaburzefize spektrum

autyzmu
autorstwa mgr Moniki Pudło, napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Ewy Pisuli

Przedstawiony

w

recenzowanej dysertacji projekt badań,lokuje się

W

obszarze

dyskusji naukowej wokół obrazuklinicznego i mechanizmów zaburzen ze spektrum autyzmu.
Poświęconyjest procesom uwagowym w ASD, na co w pełni poprawnie, wskazuje tytuł.

Podjęta tematykanie jest spektakularnie oryginalna, bad'an roŻnych aspektów uwagi w
zaburzeniach autystycznychjest wiele' ale specyfiki niniejszej pTacy poszukuję w weryfikacji
hipotez bazujących na jedrrej

z

nĄbardziej popularnych, neuropsychologicznych koncepcji

uwagi Posnera otaz na tym, że Autorka poszukiwała zwtązkow stwierdzonych deficytów
uwagi Z poszczęgólnyni objawami ASD.
O

cena struktury form aln ej

Praca ma

2l5

stron. Zawiera wszystkie częŚci typowe dla rapor1u

z

projektu

empirycznego. Składa się ze streszczenia i słów kluczowych w języku polskim i
angielskim,
wstępu, sześciurozdziałow, bibliografii, aneksów, spisu tabel i wykresów. Trzy
pierwsze
razdziaŁy stanowią tzw. wprowadzenie teoretyczne (41 stron), trzy kolejne
to właściwyraport

z badan (98 stron)' Z powyŻszego wynika wniosek, iż struktura formalna pracy nie

brrdzi

zasttzeżeń.
o cena

c

zęśc i teorety

cznej

Zawartośc merytoryczna ttzech pierwszych rozd,ziałów jest sprawozdaniem

aktualnego stanu wiedzy odnoszącej się

do głównych konstruktow

z

analtzy

psycho1ogicznych'

istotnych w recenzowanej pracy, czyli uwagi i zabvzenze spektrum
autyzmu.

W rozdzialę I

Llwaga

-

definicje' charakteryslyki

i

rozwój na przestrzeni życia

Autorka przestawiła najwaŻniejsze definicje omawianego procesu psychicznego, pokazując

zarówno te klasyczne jak

i

te współczesne. Scharakteryzowała główne, takŻę w ujęciu
historycznym, teorie dziaŁania uwagi l najwaŻniejsze jej funkcje. odnosiła się do prac W
obszarzę psychologiipoznawczej, ale tez neuropsychologii. Szczego|ne miejsce w sttukturze

pracy znalazŁa neuropsychologiczna koncepcja uwagi Posnera, która okazała się bardzo
inspirującą dla wielu prac badawczych. Takze Doktorantka uznaŁa, Że tzw. posnerowskie

ujęcie uwagi będzie podstawą teoretyczną Jej projektu. Wybór ten oceniam jako bardzo
dobry.

Wybor zawaftości merytoryczne1 rozdziału 1 jest Sprawą dyskusyjną. Mam pełną
świadomoścpoziomu trudnościzadania' jakiego musiała podąć się Doktorantka.
Zagarlnieniom definicyjn1łn procesów uwagowych

i ich

koncepcjom teoretycznym'

w trakcie Życia moŻna poświęciĆcałe, obszerne książki. Zadaniem
była selekcja zagadnten, z Jej perspektywy najistotniejszyclr, po czym

rclzwojowi uwagi

Doktorantki

przedstawienie treści w syntetycznej formie '
mclŻna d.vskutować,

prz5Ąaczante

w

Z

zadania tego wywiązała się dobrzę. Naturalnie

czy mają.c istotne ograniczenia dostępnej objętościpraly, niezbędne było

bardzo skrótowej, czyli

z

koniecznoŚci bardzo enigmatycznej wersji,

lristorycznych teorii poznawczych uwagi jak teoria filtra, teoria pożnej selekcji' teoria
osłabiacza i obciązenia percepcyjnego. Podobnie trudno 1ednoznacznie powiedziec, czy
konieczne było omawianie koncepcji Mirskiego czy Corbetty. Moze bardziej wartościowe

byłoby dokładne uszczegółowienie i omówienie wiodącej teoretycznej koncepcji Posnera i
Petersena' Chociaz, jak ił'spomniałampowyzej, jest to kwestia dyskusyjna,kaŻde rozwiązanie
dotyczące selekcji treści ma swoje zalety i wady, a Autorka ma pełne prawo do dokonywania

rłyborów' Wazne, aby wybór był uargumentowany,a to w pracy się znalazło.

W

roz'dr'iale

2

Charakterystyka osiowych zaburzeń ze spektrum autyzmtt'Autorka

skoncentrowała się łra opisie podstawowych symptomów autyzmu, porownując głÓrł,nie
podejŚcie kryterialne w klasyfikacjach ICD- I0 oraz DSM-5. Ten zableg oceniam pozytyłvnie.

Anallza porównawcza została przeprowadzona kompetentnie z rzeczywistym wskazaniem na
podobieństwa

i

róznice istniejące

w

podejściu do formalnej diagnozy autyzmu

w

obu

klasyfikacjach. Treśćpotwierdza, ze Doktorantka poruSza się swoboclnie w obszarze teorii

autyzmu.Nie zachwycił mnie jednak początek rozdziału, nawet odczułam lekkie
zniecierpliwienie czytając historyczne opowieścio rozpoznaniu autyzmu równolegle prZęZ

Kannera i Aspergera. Sądzę bowiem, Ze pewne oczywistości (a tak odnajduję to zagadnienie)
nie powinny być przytaczane, jeślinie są wyraŹnte niezbędne.

W częściteoretycznej ,

rozdział 3 Procesy uwagowe

auryzmuocenlam najwyzej' Zawiera

a

ze

zaburzenia

spektrum

treściWysoce specjalistyczne, odnoszące

się

bezpośrednio do projektu badan własnych Autorki, pokazuje umiejętności Doktorantki w
zakresie analizy literatury, poszukiwania

i selekcji odpowiednich danych i ich

kompetentnej

syntezy.

W rozdziale oclnajdujemy bardzo dobry przegląd iiteratury w obszarzę badań uwagi w ASD,
a|e teŻ na tęmat aktuainego stanu

wiedzy o neuronalnych korelatach procesów uwagowych w

ASD oraz, co należy szczególnie podkreŚlić - badań uwagi prowadzonych na bazie koncepcji
Posnera, co stało się punktem wyjścia do sformułowania celów badań własnyclr.

W tym

rozdzia7e zabrakłomidanych o badaniach oceniających podtrzymywanie uwagi

dztect z

ASD. Wprawdzie nie jest to konstrukt wynikający bezpośrednio z koncepcji Posnera,

rr

ale wazny aspekt uwagi.Dynamika czujnoŚci w czasie wydaje się byó istotną cechą dzięcl z
autyzmem.

A

rozdział nie miał, z załoŻenia, ograniczać się tylko do prac w oparciu

o

posnerowsl<i model uwagi.

W omawianym rcz,dziale jest stwierdzenie, które Wymaga w moim przekonaniu wyjaśnienia
lub komentaru'a. otoŻ Autorka pisze:''...trudności w rozwoju społecznym (...) przyczyniają
się do tego, Że u osób z ASD plocesy uwagowe mogą przebtegac w sposób specyficzny'''

Ciekawi mnie, czy rzeczywiście i na jakiej podstawie Autorka zakłada taki kierunek
zalęŻnościpomiędzy rozwojem społecznym, a specyfikąrozwoju procesów uwa'gi w ASD.

ocena podstaw metodologicznych badań

Cele projektu badań

i

wynikające z nich dwie główne hipotezy są spójne z tytułetn

rozprawy' obie hipotezy główne zostały uszczegołowione.

Z

hipotezy

1

powstały trzy

szczegołowe zakładąące' Ze SprawnoŚÓ orientacji, czujności,przetzutności i przeszukiwania

pola wzrokowego będą gorsze

w

grupie

z

autyzmem

w

porównaniu

z

rówieŚnikami,

selektywność będzie wyŻsza,a elastyczność i pamięó roboczantŻsze.

I{ipoteza 2. została doprecyzowana W postaci dwóch subhipotez za|<ładających, Że w ASD
sprawrrośćczujności uwagi będzie skorelowana
sprawnośÓ orientacji

z

z nasileniem zachowań stereotypowych'

poziomem komunikowania się

i

uczestniczenia

w

a

interakcjach

społecznycl-r'Doktorantka nie sformułowała innych szczegółowych hipotez uzasadniając to

brakiem podłoŻ,a teoretycznego.

W

zamian postawiła pytanta,

z ktorych

cztery pierwsze

dotyczą za\eŻnoścl' pomiędzy uwagą a osiowymi objawami autyzmu, natomiast piąte dotyczy
procesów rozwoju uwagi, następującyęh wtaz z wiekiem badanych z
rozwijających się.

o

ile jestem w stanie zgodzić się na pytania I-4

l

ASD i osób

typowo

przy1ąć algument braku

llrystarczających danych w literaturze do sformułowania htpotez, o tyle wydaje mi się, Że do
py.tania

o trajektorie rozwojclwą uwagi w autyzmie i w grupie typowo rozwijających

się

dzteci, sądzę ze byłoby to mozliwe.
We wprowadzelriu metodolog7cznym, mam duzy problem z zorientowaniem się w jaki sposób

Doktorantka opisuje/operacjonalizuje, definirrje
p o

szczegoln5'łni asp ektami procesów uwagi

i

spostrzega zaleŻnośctpomiędzy

.

Nie jest dla mnie jasne, jak Autorka lokalizuje proces selektywnościuwagi w kontekście
koncepcji Posnera

i

przyjętych przez siebie badanych cech uwagl'. Otoz w tabeli a (s.ó5)

selektywnośćjest potraktowana jako wskaŹnik orientacji, ale już w hipotezach jest to odrębna

cechauwagi (hipoteza 1.1 odnosi się do orientacji, czujności l'przerzntnoŚci uwagi, ahipoteza
1.2 do selektywności).

Kontynuując wątpliwoŚci dodam, iŹ

w

rejestrze zmtennych (s.57) czytam, że zmienne

objaŚniające to: sprawnośćczujnoŚci, orientacjt, przerzutnośÓ, uwaga wykonawcza, pamlęc

robcloza, selektywność' W ten sposób zaptezentowane zmienne na|eŻy rozumieó jako

równorzędnie traktowane aspekty uwagi. Tymczasem podstawą teoretyczną badań jest
koncepcja Posnera zakładająca istnienie trzech elementów: czujności, orientacji

i

uwagi

wykonawczej. Rzeczywiście, w dalszej częścipracy, zgodnie z tym załoŻentem, w tabeli 4

odnajdujemy

trzy głowne aspekty

uwagioperacjonalizowanepoprzęZ toŻne wskaŹniki

zastosowanych narzędzl. W tej tabeli przetzutność uwagi jest elementem sieci orientacji oraz
selektywność uwagi jest elementem sieci orientacji. Ale niestety tu znów pojawia się problem
mer}'toryczny' na jakiej podstawie Autorka zalicza przerzltnośc do sieciorientacji' skoro jest

to intencjonalne działanie. Podobniedlaczego selektywnośó została uznana za element sieci

orientacji, skoro Autorka sama pisze na stronie 55, żę według Posnera przerzutnośći
selektywnclśćto elementy sieci wykonawczej.

Metody baclań zostaŁy dobrane poprawnie. War1 podkreślenia jest fakt wykorzystania
bardzo bogatej palety narzędzi diagnostycznych, zarówno do oceny uwagi, jak
autyzmu.
1iczebnie

i

objawów

W powiązaniu z koniecznością wykonywania badań indywidualnych w

dl'rżej

$upie klinicznej, w kilku miejscach w Polsce, okazuje się zeprzeprowadzenie badań

było bardzo pracochłonne i wymagało duzej wytrwałości.DoceniÓ naleŻy

takŻe

skonstruowanie prz,ez Autorkę komputerowego testu Attention Network Test (na podstawie
dostępnej oryginalnej wersji testu), który pozwolił na precyzyjną ocenę sieci uwagowych.
Z'adbano teŻ o etyczną stronę badań.

opis wyników jest klarowny i pełny, zaprezentowany w formie tabelek i wykresów wTaZ

Z

opisami słownymi.

W opisie wyników w ramach hipotezy pierwszej, pojawiły siędane dotyczące znaczenia
zmiennej wiek, co odnosiło się do py'tania nr 5 (do którego' przypomnę nie została
postawiona hipoteza). Nie rozumiem powodów, dla których w tym miejscu znalazły się clane

dotyczące innego zagadnienia,a jeślizabieg ten miał mieć głębszy Sens' powinno to zostać
wyraŹnie wyjaśnione.

Uwagi dotyczące dyskusji wyników
Dyskusja wyników została napisana

tej częścirozprawy naukowej

i

z

zachowaniem wszystkich zasad formułowania

stanowi mocną stronę recenzowanej pracy doktorskiej. W

interpretacji swoich badań Autorka,

z

duŻą swobodą

i

znajomością aktualnej literatury,

dokonuje porównań rezultatów własnych z dotychczas publikowanymi pracami.

Pomimo mojej wysokiej oceny Dyskusji wyników, pozwolę sobie podzielić się
pewnymi uwagami krytycznymi lub teZ uwagami do dyskusji.
Początek dyskusji wyników odnosi się do hipotezy pierwszej. Uzyskane rezultaty w
zakresie wskaŹników czujności pokazały, Że młodzieŻ z ASD wprawdzie różni się od

zdrowych rówieśników we wskaŹnikach bezpośrednich, czyli dłuższymczasie reakcji i
mniejszej poprawności, w watunkach z dwoma wskazówkami t bez wskazówek, ale roŻnice
te nie utrzymały się, gdy uwzględniono wskaŹnik efektu czujnościuwagi (wskazany przez

autora testu ANT jak toŻnlca pomiędzy warunkiem z dwoma l bez
Doktorantka, porównując swoje wyniki z wcześnlejopublikowanymi pracami

wskazówek).

wykazała, Że

istnieją prace' w których ptzy zastosowaniu tej samej procedury uzyskano zgoła
odmiennę
wyniki. Rozbieznośćtę wyjaśnla Znaczeniem zmiennej wiek. otóz w badaniach Keehna i
wsp. (2010) uczestnic zyły dziecl młodsze ntŻ w badaniach Doktorantki, która pisze
następnie,

Że fakt ten ma Znaczęnle, poniewaz w okresie dorastania, w zakresie sieci czujności uwagi
i

jej integracji z siecią wykonawczą zachodzą wazne zmlany
rozwojowe. Natomiast na stronie
23, w częściopisującej zmlany rozwojowe w sieciach uwagowych
w toku rozwoju dzlecka

pojawia się informacja,l'Ż w wieku 9-10 lat poziom czujnoŚci uwagi nie róŻni się od poziomu

osób dorosłych. Poniewaz Spostrzegamtu pewną niespójność, chętnie poznałabym zdante
Doktorantki czy ostatecznie wiek moŻe mieć w tym plzypadku znaczenie wyjaśniające,czy
też' nie.

Autorka wyjaśnia rcŻnice pomiędzy badanymi grupami w zakresie wskaŹników czujności

uwagi odmiennościąwolicjonalnego wytęŻenia koncentracji uwagi, procesów kontroli
wspierających czujnośó' Jako argument podaje wyniki testu

ANT w warunliu z

bodŹęem

niezgodnym (Tabela 19, strona 114,nawiasem, tab. 19 jest na stronie 1I3 anie 114). Pojawia

się wątpliwośćdlaczego odnosi ten wynik do czujnościuwagi, skoro we wskaŹnikach
czujności w tabeli 4 nie ma odniesienia do tego warunku. Zatem, czy rzeczywiście istnieją
deflcyty czujnościw ASD' czy jednak tylko deficyty kontroli poznawczej?
Zasadność pytania wynika takŻe

z

faktu obecnościniższych wyników w pojedynczych

miarach czujności w warunkach dwóch wskazówek i bez wskazówek, ale jednoczeŚnie braku
roŻnic (tylko trendu, zatemjednak braku róŻnlc), we wskaŹniku efektu czujności uwagi.

Który ze wskaŹnikow jest waŻ'ntejszy? który mówi prawdę o deficytach czujnościuwagi?
Według słów ze strclny 62 (opis narzędzi badań
uwagowej są efekty: cz'rjności,orientacji

i

i

wskaŹników) wskaŹnikami każdej sieci

efekt uwagi wykonawczej' określane jako tzw.

koszty. Natomiast w dyskusji wyników Autorka przywtązuje mniejszą wagę do wskaŹników
efektów, natomiast we wnioskach rrwzględnia wskaŹniki bezpośrednie, czyll czas wykonania

i

liczbę błędow. Wskazują na to następujące słowa: ,,...Zalówno wyniki uzyskane w
niniejszym badaniu, jak i informacje płynące z innych prac, w których wykorzystano ANT,
wskazują iz u nastolatków z ASD w normie intelektualnej sprawnośćw zakresie czujności
uwagi jest

niższa niŻ u rówieśników rozwijającyclr się prawidłowo''

(s.1 19).

Kontynuując uwagi dotyczące interpretacji wyników, zaprezentowane w tej częścipracy,

pozwolę sobie zasygnalizować problemy Ze Ztozumieniem zdanla, cytuję:''Na trudności w
utrzymaniu optymalnego poziomu pobudzenia moze wskazywac dużaltczbapołączen w sieci
brzusznej, odnotowywana u dzieci z ASD" (s.118).

Moze warto było wyodręblrić

z

dyskusji podsumowanie dotyczące hipotezy

Aktualnie konkluzje płynące z całościmateriału badawczego odnoszącego się do hipotezy

1.
1

sązlokallzowane w punkcie 6.l.3.Sprawność w zakresie procesów uwagi wykona.ulczej.w
połowie strony 130 treśćprzestaje być zgodna z tytttem, a jest rzeczywiścte syntezą
u'niosków odnośnie sprawnoŚci systemu orientacji, czujności i uwagi wykonawcze.j.

ZdziwiŁo mnie tez zdanle na stronie 148 :''Jednak

AKTUALNE (wyróznienie

recenzentki)

wyniki badań z obszaru neuronauki wskazują Ze Sprawnośó procesów poznawczych za\eŻy w
większym stopniu od kooperacji między sieciami neuronalnymi na roŻnych piętrach układu
nerwowego niz od wydajności pojedynczych sieci odpowiedzialnych zapojedyncze procesy''.

Musze podkreśliÓ, Żę takie stwierdzenia IeŻą u podstaw zródłowej dla światowej
neuropsychologii koncepcji bloków funkcjonalnych profesora Aleksandra

Łurii oraz

jego

kontynuatorow i z pewnością nie są odkrywcze we współczesnej literaturze'

Podsumowanie

Na zakończenie dodam, lŻ rozprawa doktorska napisana jest językiem klarownym i
precyzyjnym. jest tez starannie przygotowana pod względem formalnym'

Podsumowując ocenę całościpracy' analtzując jejbez wątpienia wiele mocnych stron i zalet

oraz Llwzględniając wskazane mankamenty uwaŻam, Że praca spełnia warunki ustawowe
przewrdziute w art. 13 Ustawy

naukowyrr oraz o stopniach

i

z

dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule

tytule w zakresie sztuki' Dlatego wnoszę o jej przyjęcie i

dopuszczenie mgr Moniki Pudło do obrony rozprawy doktorskiej.

