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Głównym	celem	recenzowanej	pracy	mgr	Agnieszki	Dynak	było,	co	zaznacza	Autorka	we	

wstępie,	pokazanie	wspólnych	 i	 różnicujących	korelatów	dla	zjawiska	późnego	mówienia	oraz	

dysleksji	 rozwojowej,	 wybranych	 spośród	 funkcji	 językowych,	 czytania,	 pisania	 oraz	 cech	

neuroanatomicznych	i	neurofunkcjonalnych	powiązanych	z	mową	i	pismem.	Autorka	powołuje	

się	na	badania	z	ostatnich	lat,	wskazujące,	iż	dzieci	późno	mówiące	są	obarczone	zwiększonym	

ryzykiem	zaburzeń	neurorozwojowych,	takich	jak	zaburzenie	językowe	DLD	czy	dysleksja.		

Praca	przedstawia	dwa	rodzaje	analiz	-	porównawcze	oraz	korelacyjne,	co	pozwala	na	ocenę,	czy	

ujęcie	 czasu	 rozpoczęcia	 mówienia	 oraz	 poziomu	 umiejętności	 czytania	 kategorialnie,	

dychotomicznie,	 może	 doprowadzić	 do	 podobnych	 wniosków,	 jak	 ujęcie	 tych	 zmiennych	 w	

sposób	ciągły,	ilościowy.	

Dotychczas	konsekwencje	opóźnionego	mówienia	oraz	dysleksji	nie	były	badane	łącznie,	

zwłaszcza	jeśli	chodzi	o	wspólne	i	odmienne	korelaty	neuronalne	tych	dwóch	zjawisk.	Ponadto	

niewiele	wiadomo	na	temat	neuronalnych	podstaw	zjawiska	późnego	mówienia.	Celem	podjętych	

analiz	było	uzupełnienie	tej	luki.	Badane	dzieci	podzielono	na	dwie	główne	grupy	–	takie,	których	

mowa	rozwijała	się	w	 typowym	czasie	 (time	 talkers)	oraz	 takie,	których	mowa	rozwijała	 się	z	

opóźnieniem	(late	talkers).	Ponadto	w	każdej	z	tych	grup	wyodrębniono	dzieci	z	dysleksją	i	bez	

tego	zaburzenia.	

Doktorantka	zdecydowała	się	na	zastosowanie	terminu	late	talkers,	który	–	jak	uzasadnia,	

jest	 najbardziej	 popularny	 wśród	 badaczy	 i	 używany	 był	 w	 większości	 źródeł,	 na	 która	 się	

powoływała.	 Dodam	 tylko,	 że	 w	 polskiej	 logopedii,	 a	 także	 psychologii,	 do	 opisu	 późnego	

mówienia	u	dzieci	przez	lata	stosowano	mglisty	termin	opóźniony	rozwój	mowy	i	nie	nadawano	

temu	zjawisku	wystarczającej	rangi,	jako	potencjalnemu	zagrożeniu	dla	szeroko	ujętego	rozwoju	

poznawczego	dziecka.		
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Praca	ma	 typową	strukturę	 raportu	 z	badań	empirycznych.	Wstęp	 teoretyczny	zwięźle	

wprowadza	czytelnika	w	podejmowaną	w	badaniu	tematykę	i	obejmuje	3	rozdziały	–	podstawowe	

informacje	o	dzieciach	późno	mówiących,	trudności	w	czytaniu	i	pisaniu,	ich	związek	z	późnym	

mówieniem	oraz	sieci	neuronalne	dla	czytania	i	języka.		

Kolejna	część,	metodologiczna	prezentuje	uzasadnienie	badań,	pytania	badawcze	i	hipotezy,	

materiały	i	metodę,	rozdzielając	dane,	procedury	i	analizy	zmiennych	behawioralnych	od	

neuroobrazowania.	Pracę	zamyka	rozbudowana	dyskusja	oraz	wnioski.	

W	 części	 pierwszej	 pracy	 przedstawiono	 kontekst	 teoretyczny	 i	 badawczy	 podjętego	 tematu.	

Autorka	 wyjaśnia,	 kim	 są	 dzieci	 późno	 mówiące	 oraz	 jakich	 cech	 funkcjonowania	 można	

oczekiwać	w	tej	grupie.	Co	istotne,	przyczyny	tego	zjawiska	nie	są	do	końca	poznane.	Ze	względu	

na	złożoną	naturę	systemu	językowego	i	mowy,	wczesnemu	nabywaniu	języka	towarzyszy	duża	

liczba	 różnorodnych	 sprawności	 poznawczych,	 głównie	 językowych,	 a	 także	 znaczące	 są	

obciążenia	 rodzinne	 oraz	 płeć,	 opóźnienie	 rozwoju	 motorycznego	 itp.,	 czy	 niski	 status	

socjoekonomiczny.	 Pokazuje	 to	 mnogość	 czynników	 odpowiedzialnych	 za	 ewentualne	 ryzyko	

opóźnienia	w	rozwoju	mowy.	Doktorantka	zaznacza,	że	nawet	po	uwzględnieniu	w	badanich		tych	

wszystkich	 szczegółowych	 zmiennych,	 nadal	 większość	 wariancji	 w	 zakresie	 ekspresyjnych	

sprawności	językowych	dwulatków	pozostaje	niewyjaśniona.	

W	następnej	kolejności	autorka	omawia	ryzyko	DLD.	Wyniki	dotyczące	powiązań	opóźnionego	

mówienia	 i	 DLD	 z	 jednej	 strony	 są	 niezwykle	 ciekawe,	 ale	 z	 drugiej	 strony	 nierozstrzygające.	

Pokazują	na	przykład,	że	większość	dzieci	późno	mówiących	szybko	dorównuje	rówieśnikom	w	

rozwoju	 mowy,	 sięgając	 na	 poziomie	 7	 lat	 nawet	 80%.	 Jednocześnie	 pewien	 odsetek	 późno	

mówiących	utrzymuje	uporczywe	i	znaczące	deficyty	językowe	i	-	co	ciekawe	–	ta	prognoza	jest	

wyższa,	gdy	ocena	opóźnienia	w	rozwoju	mowy	jest	formułowana	na	poziomie	24	miesięcy	a	nie	

wcześniej.	 Rezultaty	 tych	 badań	 są	 bardzo	 zróżnicowane.	 Analizując	 przyczyny	 tych	

niejednoznacznych	 rezultatów	 badań,	 Doktorantka	 zwraca	 uwagę	 na	 liczne	 problemy	

metodologiczne.	Między	innymi	dotyczy	to	diagnozowania	-	rzadko	dokonuje	się	selekcji	dzieci	

późno	mówiących	na	podstawie	bezpośredniego	testowania	ich	języka.	Zazwyczaj	wykorzystuje	

się	 kwestionariusze	 retrospektywne,	 oparte	 na	 obserwacji.	 Problemem	 jest	 to,	 że	 nie	 są	 one	

wystarczająco	 szczegółowe,	 odwołują	 się	 głównie	 do	 rozwojowych	 kamieni	milowych,	 bardzo	

znaczących	zjawisk	czy	zmian,	które	są	lepiej	pamiętane	przez	opiekunów.		

Liczne	 badania	 wykazują	 niższe	 wyniki	 u	 osób	 późno	mówiących	 w	wieku	 od	 5	 do	 17	 lat	 w	

zakresie	 słownictwa	 i	 gramatyki,	 ekspresji	 językowej,	 świadomości	 fonologicznej	 i	 znajomości	

liter.	Dzieci,	które	późno	mówiły,	są	bardziej	narażone	na	trudności	w	czytaniu.		

Są	 to	powody,	co	słusznie	zauważa	Autorka,	dla	których	 tak	ważne	 jest	 łączne	badanie	późnej	

mowy	 i	 dysleksji,	 szukanie	 wspólnych	 i	 różnicujących	 korelatów	 oraz	 próba	 opisania	 ich	

powiązań	 z	 językiem,	 czytaniem	 i	 pisownią,	 a	 także	 określenie	 neuronalnych	 podstaw	 tychże	
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relacji.		Porównując	badania	epidemiologiczne	i	mniejsze	projekty,	Doktorantka	wykazuje,	że	w	

złożonych	 planach	 badawczych	 oraz	 wtedy,	 gdy	 nabywanie	 umiejętności	 językowych	 jest	

traktowane	jako	zmienna	ciągła,	wczesne	sprawności	językowe	mogą	być	dobrym	predyktorem	

późniejszych	umiejętności	w	tym	zakresie,	jednak	wartość	predykcyjna	oceny	języka	w	wieku	2	

lat	jest	niska,	a	większość	wariancji	pozostaje	niewyjaśniona.	Badania	prowadzone	na	niewielkich	

grupach	wskazują	wyższą	wartość	predykcyjną	niż	badania	epidemiologiczne.	Autorka	powołuje	

się	na	wieloletnie	badania	Rescorli,	które	wykazała,	że	poziom	słownictwa	w	wieku	2	lat	wyjaśnia	

20%	zmienności	słownictwa	i	14%	zdolności	gramatycznych	dzieci	w	wieku	13	lat	i	17%	ogólnego	

funkcjonowania	 językowego	w	wieku	 17	 lat.	 	 Z	 kolei	 dane	 epidemiologiczne	 podają	 znacznie	

mniejsze	wartości.		

W	kolejnym	rozdziale	zawarte	są	podstawowe	 informacje	dotyczące	dysleksji	 rozwojowej	 i	 jej	

powiązań	z	rozwojem	języka,	co	pozwoliło	na	konkluzję,	jak	powiązane	są	dysleksja	z	opóźnionym	

mówieniem	 oraz	 co	 łączy,	 a	 co	 różni	 te	 dwa	 zjawiska,	 koncentrując	 się	 m.in.	 na	 wczesnych	

objawach	 DLD	 i	 ryzyka	 dysleksji.	 Rozważa	 kwestię	 dysleksji	 w	 różnych	 systemach	

ortograficznych,	co	prowadzi	do	istotnego	pytania,	czy,	i	na	ile,	możemy	uogólniać	rezultaty	badań	

uzyskiwane	w	badaniach	dzieci	anglojęzycznych,	które	zdecydowanie	dominują.		

Analizie	poddano	także	sprawności	językowe	oceniane	u	dzieci	z	dysleksją	i	rodzinnym	ryzykiem	

tego	zaburzenia.	Między	innymi	Doktorantka	rozważa,	czy	deficyty	językowe	w	dysleksji	powinny	

być	traktowane	jako	potencjalna	przyczyna	czy	też	raczej	jako	skutek	problemów	z	czytaniem.	Z	

pewnością	 jednak,	 jak	 słusznie	 zauważa,	 nie	 wszystkie	 problemy	 językowe	 dzieci	 z	 dysleksją	

wynikają	z	ograniczonego	doświadczenia	z	czytaniem.		

Deficyt	 języka	w	 zakresie	 ekspresji	wydaje	 się	 być	 najgłębszy	 u	 dzieci	 z	 rodzinnym	 ryzykiem	

dysleksji,	 które	później	 stają	 się	dyslektyczne,	 co	potwierdza,	 że	niskie	 sprawności	w	zakresie	

mowy	 są	 jednym	z	wczesnych	objawów	dysleksji.	 Jednocześnie	 rodzinne	 ryzyko	dysleksji	 jest	

również	 jednym	 z	 najważniejszych	 predyktorów	 DLD.	 Autorka	 zwraca	 uwagę,	 że	 niektórzy	

badacze	twierdzą	nawet,	że	granica	między	dysleksją	a	DLD	jest	sztuczna	i	trudno	jest	je	rozróżnić.	

Jak	 słusznie	 zaznacza,	 do	 tej	 pory	 żadne	 badanie	 nie	 próbowało	 opisać	 korelatów	 późnego	

mówienia	i	dysleksji,	zarówno	neuronalnych,	jak	i	behawioralnych.	Być	może	wynika	to	z	faktu,	

jak	 pisze	 Doktorantka,	 że	 istnieje	 spora	 rozpiętość	 czasowa	 między	 rozpoznaniem	 jednego	 i	

drugiego	problemu	-	późne	mówienie	ocenia	się,	gdy	dziecko	ma	około	2	lat,	podczas	gdy	dysleksję	

zwykle	rozpoznaje	się	po	kilku	latach	formalnej	nauki	czytania,	czyli	około	9	roku	życia.		Jak	dotąd	

nie	 można	 stwierdzić,	 które	 ze	 zjawisk	 obserwowanych	 w	 badaniach	 późnego	 mówienia	 i	

dysleksji	 (np.	 neuronalnych	 korelatów	 dysleksji)	 są	 specyficzne	 tylko	 dla	 jednego	 zjawiska,	 a	

które	są	związane	także	z	drugim.	Nie	jest	również	jasne,	czy	wpływ	późnego	mówienia	i	dysleksji	

na	mózg	i	zachowanie	wzajemnie	na	siebie	oddziałuje.		



 4 

Istotna	 część	 rozważań	 teoretycznych	 prezentuje	 stan	 badań	 neuropsychologicznych	

dotyczących	 późnego	mówienia	 i	 dysleksji.	 Rozpoczyna	 go	 prezentacja	 teoretycznego	modelu	

neuronalnej	reprezentacji	mózgowej	języka,	opis	sieci	powiązanych	z	czytaniem	oraz	wskazanie	

funkcjonalnych	 zmian	 mózgu,	 które	 towarzyszą	 pierwszym	 etapom	 nabywania	 czytania.	

Przeanalizowano	także	badania	strukturalne	i	funkcjonalne	dotyczące	reagowania	dzieci	późno	

mówiących	 na	 mowę	 i	 pismo.	 Ponadto	 dokonano	 także	 podsumowania	 badań	 dotyczących	

neuroanatomii	i	reakcji	mózgowych	na	pismo	i	mowę	w	dysleksji.	

Opisane	wyżej	rozważania	teoretyczne	oceniam	bardzo	wysoko.	Szczególnie	ważne	jest,	

że	 Doktorantka	 skupiała	 się	 na	 kwestiach	 kontrowersyjnych,	 wykazując	 się	 krytycyzmem	 i	

refleksyjnością.	Zdołała	ująć	i	rzetelnie	przedstawić	najważniejsze	i	sporne	kwestie.	

Część	metodologiczną	rozprawy	Doktorantka	rozpoczyna	od	ponownego	uzasadnienia	dla	

podjętego	 tematu	 badań.	 Słusznie	 wskazuje,	 że	 związki	 między	 czytaniem	 a	 przetwarzaniem	

mowy	 wydają	 się	 oczywiste,	 jednak	 większość	 badań	 dotyczących	 dysleksji	 (i	 jej	 rodzinnego	

ryzyka)	nie	podaje	danych	dotyczących	wczesnego	słownika	czynnego	ani	odsetka	osób	późno	

mówiących	w	 tejże	grupie.	Nie	uwzględniają	one	późnego	pojawienia	się	mowy	 jako	zmiennej	

istotnej	w	analizach.	W	związku	z	tym	nie	można	wnioskować,	które	efekty	obserwowane	u	osób	

z	 dysleksją	 są	 związane	 wyłącznie	 z	 dysleksją,	 a	 które	 mogą	 być	 związane	 z	 pewnym	

podstawowym	deficytem	języka.	Wymaga	to	badań,	które	pozwolą	wskazać	neuronalne	korelaty	

zarówno	dysleksji,	jak	i	późnego	mówienia.	

Dodatkowo	neuronalne	podstawy	późnego	mówienia	są	w	dużej	mierze	niedostatecznie	zbadane,	

a	warto	 dodać,	 że	 poznanie	 tychże	 korelatów	 dla	 prawidłowego	 rozwoju	może	 prowadzić	 do	

lepszego	 zrozumienia	 także	 specyficznych	 uwarunkowań	 problemów	 neurorozwojowych.	 Jak	

pisze	autorka,	szczególnie	w	przypadku	dzieci	późno	mówiących,	które	w	szkole	podstawowej	

wyrównują	poziom	 językowy,	badania	MRI	mogą	odpowiedzieć	na	pytania,	 czy	 ten	powrót	do	

prawidłowego	 funkcjonowania	 jest	 rzeczywisty.	 Wiedza	 o	 tym,	 jakie	 struktury	 mózgu	 są	

anatomicznie	 lub	 funkcjonalnie	 zmienione	 u	 osób	 późno	 mówiących,	 może	 pomóc	 w	

poszukiwaniu	odpowiedzi	na	temat	genezy	opóźnienia	w	rozwoju	mowy,	a	także	w	opracowaniu	

skutecznej	interwencji.	

Należy	podkreślić,	że	przedstawione	w	tej	rozprawie	badanie	jest	pierwszym,	w	którym	

analizowano	 konsekwencje	 późnego	 mówienia	 w	 związku	 z	 dysleksją	 dla	 różnych	 funkcji	

poznawczych,	 neuroanatomii	 i	 reakcji	mózgowych	 na	 pismo	 i	mowę	 dzieci	w	wieku	 8-10	 lat.	

Badanie	obejmuje	szeroki	zakres	umiejętności	językowych	i	poznawczych	(wybrane	umiejętności	

językowe,	różne	aspekty	czytania,	pisania,	świadomość	fonologiczną	i	szybkie	zautomatyzowane	

nazywanie)	a	 także	strukturę	 i	 aktywację	mózgu	w	kontakcie	z	mową	 i	pismem	u	osób	późno	

mówiących	i	mówiących	o	czasie,	z	dysleksją	i	bez	tego	zaburzenia.		
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Przeprowadzono	także	dodatkowe	analizy,	w	których	ujęto	czas	pojawiania	się	mowy	i	poziomu	

czytania	jako	zmienne	ciągłe.		

Pytania	 i	 hipotezy	 badawcze	 zostały	 podzielone	 na	 2	 grupy	 –	 dotyczące	 wskaźników	

behawioralnych	 i	 neuronalnych.	 Autorka	 sformułowała	 osiem	 pytań	 badawczych,	 po	 trzy	 dla	

każdej	 grupy	 wskaźników	 –	 poznawczych	 i	 neuronalnych,	 oraz	 dwa	 dotyczące	 odpowiedzi	

mózgowych	 na	 bodźce	 językowe.	 Do	 każdego	 z	 pytań	 sformułowano	 precyzyjne	 hipotezy,	

bazujące	 na	 wcześniejszych	 badaniach.	 Dodatkowo	 postawiono	 cztery	 nowatorskie	 pytania	

eksploracyjne	dotyczące	zarówno	wskaźników	behawioralnych	 jak	 i	neuroanatomicznych	oraz	

neurofunkcjonalnych.	 Przedstawiono	 je	 na	 stronach	 54-59.	 Pewne	 moje	 wątpliwości	 budzi	

problem	i	hipoteza	2,	pytająca	o	różnice,	które	wydają	się	nazbyt	oczywiste.	

Prezentowane	w	recenzowanej	pracy	doktorskiej	badanie	stanowiło	część	dwóch	innych	

dużych	projektów	badawczych	realizowanych	w	Instytucie	Biologii	Eksperymentalnej	PAN		im.	

Nenckiego.	 Pierwsze	 to	 Decoding	 dyslexia	 -	 functional	 organization	 of	 letter-speech	 sound	

association	 in	 children	 at	 risk	 of	 developmental	 dyslexia,	 kierowane	 przez	 dr	 hab.	 Katarzynę	

Jednoróg,	 a	 drugie	Searching	 for	mechanisms	 of	 dyslexia:	 a	multidimensional	 study	 of	 cognitive	

deficits	and	their	neural	underpinnings	kierowane	przez	prof.	Annę	Grabowską.	Należy	dodać,	że	

zakres	badań	prezentowanych	w	tej	dysertacji	wykracza	poza	tematykę	obu	projektów,	ponieważ	

w	 żadnym	 z	 nich	 nie	 brano	 pod	 uwagę	 zjawiska	 późnego	 mówienia.	 Dane	 zebrane	 w	 tych	

projektach	 zostały	 wyselekcjonowane	 i	 powtórnie	 przeanalizowane	 a	 także	 uzupełnione	 o	

dodatkowe	badania	zmiennych,	które	wcześniej	nie	zostały	uwzględnione.	

Selekcję	 do	 grup	 opisano	 bardzo	 szczegółowo	 (s.	 59),	 a	 bazowała	 ona	 na	 skomplikowanych	

zasadach	 doboru	 dzieci	 z	 dwóch	 różnych,	 wspomnianych	 wcześniej	 projektów.	W	 efekcie	 do	

badania	porównawczego	trafiło	114	osób	do	4	grup:	dysleksja	i	późne	mówienie	(16),	prawidłowo	

czytające	i	późne	mówienie	(23),	dysleksja	i	początek	mowy	o	czasie	(37),	prawidłowo	czytanie	i	

początek	mowy	o	czasie	(38).	Oznacza	to,	że	dwie	istotne	grupy	późno	mówiące	–	z	dysleksją	i	bez,	

miały	 niskie	 liczebności.	 Ponadto	 proporcje	 płci	 były	 bardzo	 zróżnicowane,	 nierównoważne,	

zwłaszcza	w	1	grupie.	

Moje	wątpliwości	budzi	także	kryterium	doboru	do	grupy	dyslektycznej.		Autorka	podaje,	że	dzieci	

diagnozowano	 jako	 dyslektyczne	 lub	 nie,	 na	 podstawie	 procedury	 opisanej	w	podręczniku	 do	

baterii	Dysleksja	3.	Jeśli	było	tak	rzeczywiście,	to	znaczy,	że	wykorzystano	algorytm	testowania	

oparty	o	wyniki	w	testach	czytania,	fonologii,	szybkości	nazywania	po	uwzględnieniu	przedziału	

dla	IQ.		W	tych	okolicznościach	stwierdzenie,	że	odrzucono	badanych	z	IQ<85	jest	zaskakujące	i	

wymaga	doprecyzowania.	Czy	opierano	się	na	przedziale	ufności?	W	tekście	nie	znalazłam	żadnej	

informacji	 na	 ten	 temat.	 No	 i	 oczywiście	 kolejna	 kwestia	 dotyczy	 tego,	 czy	w	 świetle	 obecnej	

wiedzy	na	temat	dysleksji,	przyjęcie	tak	restrykcyjnego	założenia	dotyczącego	IQ	było	słuszne.		
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Nasuwa	się	także	poważna	wątpliwość,	dotycząca	tego,	że	te	same	wskaźniki	(wyniki	testów	z	

baterii	 Dysleksja	 3)	 odnosiły	 się	 jednocześnie	 do	 zmiennej	 zależnej	 i	 niezależnej,	 co	 trudno	

zaakceptować.	 Sądzę,	 że	 te	 kwestie	 wymagają	 dokładniejszego	 wyjaśnienia.	 Na	 stronie	 69	 w	

opisie	doboru	grup	czytamy,	że	osoby	z	dysleksją	kwalifikowano	na	podstawie	wyników	testu	

czytania	i	ewentualnie	pisania.	Nie	wiemy	zatem,	czy	zastosowano	pozostałe	kryteria	z	algorytmu,	

gdyż	w	tekście	brak	informacji	na	ten	temat.	Jeśli	było	tak,	jak	pisze	autorka	–	była	to	diagnoza	

niewystarczająca.	Inaczej	mówiąc	–	opis	doboru	do	grupy	dyslektycznej	nie	jest	satysfakcjonujący.	

Kwestie	 precyzyjnego	 doboru	 grup	 są	 kluczowe	 dla	 możliwości	 uogólniania	 rezultatów	 i	

generalizowania	wniosków,	dlatego	przy	tak	poważnym	projekcie	powinny	być	zaprezentowane	

dużo	dokładniej,	że	nie	wspomnę	o	metodologicznym	wymogu	replikowalności	badań.			

Procedurę	 badania	 opisano	 precyzyjnie.	 Z	 metodologicznego	 i	 psychometrycznego	 punktu	

widzenia	 niepokoi	 jednak	 fakt,	 że	 testami	 poznawczymi	 badano	 dzieci	 w	 nieujednoliconym	

środowisku	–	albo	w	domu,	albo	w	 laboratorium.	Zwłaszcza	badanie	w	domu	mogło	stanowić	

zmienna	zakłócającą,	zniekształcającą	wyniki	i	stanowić	naruszenie	procedury	standaryzacyjnej,	

co	 może	 mieć	 znaczący	 wpływ	 na	 rezultaty	 i	 stawiać	 pod	 znakiem	 zapytania	 wykorzystanie	

wskaźników	psychometrycznych.	

W	 punkcie	 3.3.	 omówiono	 wskaźniki/zmienne	 behawioralne	 wykorzystane	 w	 badaniu.	 Tutaj	

nasuwają	się	wątpliwości	dotyczące	wskaźników	czytania,	fonologii	i	tempa	nazywania,	użytych	

w	podwójnej	roli	zmiennych	niezależnych	i	zależnych,	o	czym	wspomniałam	wcześniej.		W	opisie	

pojawia	 się	 też	 zmienna	 „dostęp	 leksykalny”,	 którego	 wskaźnikiem	 są	 wyniki	 TSN.	 Mam	

wątpliwości,	czy	te	określenie	jest	adekwatne,	bowiem	wyniki	TSN	bywają	dość	rzadko	bywają	

interpretowane	jako	miara	dostępu	leksykalnego.	Wymaga	to	uzasadnienia.	Jeśli	traktować	Test	

Szybkiego	 Nazywania	 jako	 miarę	 dostępu	 leksykalnego,	 warto	 zadać	 pytanie,	 czy	 wynik	

psychometryczny,	jakim	jest	tempo	nazywania	(czas	wykonania)	jest	trafnym	wskaźnikiem.		

Rozdział	 4	 części	 metodologicznej	 przedstawia	 rezultaty	 badań,	 rozdzielone	 na	 wskaźniki	

behawioralne	 oraz	 neuroanatomiczne	 i	 neurofunkcjonalne.	 Z	 oczywistych	 względów	 część	

poświęcona	temu	drugiemu	rodzajowi	wskaźników	jest	bardziej	rozbudowana,	obejmując	w	obu	

częściach	wskaźniki	ogólne,	analizy	całościowe	oraz	analizy	ROI	.	

W	dalszej	 części	 recenzji	 skupię	 się	na	analizach	danych	behawioralnych.	Główny	nurt	

analiz	wyników	badań	obejmował	dwukierunkową	ANOVA,	w	której	późne	mówienie	i	dysleksję	

wykorzystano	 jako	 zmienne	 niezależne,	 a	 wiek,	 płeć	 i	 SES	 jako	 kowarianty.	 Została	 ona	

przeprowadzona	 w	 celu	 znalezienia	 wspólnych	 i	 odrębnych	 korelatów	 późnego	 mówienia	 i	

dysleksji	w	zakresie	języka	i	umiejętności	czytania	i	pisania	u	dzieci	w	wieku	szkolnym.	Jej	celem	

była	weryfikacja	hipotez	H1.-H3,	dotyczących	różnic	między	grupami	osób	późno	mówiących	 i	

mówiących	 zgodnie	 z	 normą	 rozwojową	 oraz	 osób	 z	 dysleksją	 i	 dobrze	 czytających,	 a	 także	

interakcji	między	późnym	mówieniem	a	dysleksją	w	zakresie	miar	poznawczych.	
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Doktorantka	zbadała	także	relacje	między	czasem	pojawienia	się	mowy,	umiejętnością	czytania	i	

interakcją	tych	zmiennych	w	kontekście	funkcji	behawioralnych	w	ujęciu	ciągłym.		

Dokonano	 tego	 za	 pomocą	 serii	 analiz	 regresji	 z	 następującymi	 zmiennymi	 niezależnymi:	

wyśrodkowany	 czas	 pojawienia	 się	 mowy,	 wyśrodkowany	 poziom	 czytania,	 interakcja	 czasu	

pojawienia	się	mowy	i	czytania,	płeć,	SES	i	wiek.	Główny	efekt	późnego	mówienia	uzyskano	dla	

gramatyki,	 poprawności	 czytania	 i	 świadomości	 fonologicznej,	 wykazując	 niższy	 poziom	 tych	

umiejętności	u	osób	późno	mówiących.	Nie	wykazano	tego	wpływu	na	słownik	czynny,	szybkość	

czytania,	pisanie	ani	tempo	nazywania.	Z	kolei	główny	efekt	dysleksji	był	obecny	we	wszystkich	

miarach	 poznawczych:	 słowniku	 i	 gramatyce,	 dokładności	 i	 tempie	 czytania,	 ortografii,	

świadomości	fonologicznej	i	tempie	nazywania.	Główne	skutki	dysleksji	były	przeważnie	duże,	z	

wyjątkiem	 słownika	 czynnego,	 co	 jest	 faktem	 dość	 zaskakującym.	 Nie	 stwierdzono	 interakcji	

między	późnym	pojawieniem	się	mowy	a	dysleksją.	

Wyniki	analiz	behawioralnych	przedstawione	w	pracy	wskazują,	że	późne	mówienie	i	dysleksja	

są	niezależnie	związane	z	językiem	i	umiejętnościami	czytania.	

Badania	Doktorantki	wskazują	na	niskie	ryzyko	DLD	u	dzieci	późno	mówiących.	Wydaje	się	to	być	

nieco	zaskakujące	i,	z	punktu	widzenia	praktyki,	rozczarowujące.	Jednak,	jak	zaznacza	autorka,	

wniosek	 ten	 należy	 traktować	 z	 ostrożnością.	Wcześniejsze	 badania	 wykazały	 bowiem,	 że	 co	

najmniej	 u	 16–20%	 późno	 mówiących	 rozwija	 się	 później	 DLD.	 	 Jak	 sugeruje	 Doktorantka,	

niedoszacowanie	ryzyka	DLD	może	mieć	związek	z	kwestiami	metodologicznymi	-	w	momencie	

badania	 dzieci	 znajdowały	 się	w	 okolicy	 górnej	 granicy	wieku	 dla	 norm	 i	 wykonywano	 tylko	

wybrane	 podtesty	 testu	 językowego	 TRJ.	 Wydaje	 się	 to	 sensownym	 wytłumaczeniem,	 ale	

jednocześnie	rzuca	pewien	cień	na	wartość	diagnostyczną	pomiarów	językowych.	

Jeśli	 chodzi	 o	 rezultaty	 badań	 korelatów	 neuronalnych	 -	 hipoteza	 H4	 została	 tylko	

częściowo	 potwierdzona,	 ponieważ	 zmiany	 neuroanatomiczne,	 które	 stwierdzono	 u	 późno	

mówiących	były	ograniczone	jedynie	do	grubości	kory.	Podobnie	hipoteza	H5	została	częściowo	

potwierdzona	 przez	 stwierdzenie	 niższej	 TIV	 u	 dzieci	 z	 dysleksją	 w	 porównaniu	 z	 typowo	

czytającymi.	Hipoteza	dotycząca	najgłębszych	zmian	w	strukturze	mózgu	u	późno	mówiących,	

które	są	jednocześnie	obciążone	dysleksją	(H6),	została	zweryfikowana	negatywnie.	

Zgodnie	 z	 oczekiwaniami,	 zmiany	 we	 wzorcach	 aktywacji	 mózgu	 dla	 bodźców	 językowych	 u	

późno	mówiących,	stwierdzono	w	strukturach	zaangażowanych	w	przetwarzanie	mowy.	Wbrew	

hipotezie	zakres	zbieżności	mowa	-	pismo	był	podobny	u	późno	i	prawidłowo	mówiących.		

Hipoteza	H8	została	również	częściowo	potwierdzona	u	dzieci	z	dysleksją	wykazujących	niższą	

aktywację	wrażliwości	na	pismo	tylko	w	lewym	płacie	skroniowym.	

Rezultaty	 wskazują,	 że	 późne	 mówienie	 wiązało	 się	 z	 zaburzeniami	 neuroanatomii	 oraz	

odpowiedzi	mózgu	na	mowę	w	strukturach	należących	do	grzbietowego	układu	artykulacyjno-

fonetycznego	percepcji	mowy.	Dysleksja	była	powiązana	z	ogólnymi	miarami	budowy	mózgu	oraz	
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zmniejszoną	aktywacją	w	lewym	zakręcie	skroniowym	górnym	w	odpowiedzi	na	pismo.	Dzieci	z	

dysleksją,	 w	 przeciwieństwie	 do	 typowo	 czytających,	 nie	 wykazywały	 koaktywacji	 pomiędzy	

odpowiedzią	na	mowę	i	pismo.		

Należy	dodać,	że	związki	późnego	mówienia	i	dysleksji	z	miarami	funkcji	mózgu	w	większości	były	

niezależne.	Efekty	 interakcji	między	nimi	znaleziono	jedynie	na	poziomie	neuroanatomicznym,	

pokazywały	one	kumulatywny	związek	późnego	mówienia	i	dysleksji	z	objętością	istoty	szarej	w	

lewym	zakręcie	wrzecionowatym.	Jak	sugeruje	Doktorantka,	może	to	wyjaśniać	niespójności	we	

wcześniejszych	badaniach	nad	neuroanatomią	dysleksji.		

Okazało	 się,	 że	 zastosowane	 w	 badaniach	 Doktorantki	 dwa	 podejścia	 –	 porównawcze	 i	

korelacyjne,	prowadzą	do	podobnych	wniosków	na	poziomie	behawioralnym	oraz	w	obszarze	

globalnej	 neuroanatomii	 mózgu.	 Natomiast	 zauważono	 różnice,	 jeśli	 chodzi	 o	 lokalne	 efekty	

neuroanatomiczne	i	neurofunkcjonalne.	Wariancja	w	zakresie	czasu	rozpoczęcia	mówienia	była	

związana	 z	 objętością	 przedniej	 części	 móżdżku,	 zaangażowanego	 w	 motoryczną	 kontrolę	

procesu	mówienia.	Korelacja	aktywacji	mózgu	w	odpowiedzi	na	pismo	z	poziomem	umiejętności	

czytania	była	znacznie	szersza	niż	równoległy	efekt	dysleksji.	Doktorantka	interpretuje	to,	jako	

potwierdzenie,	że	niektóre	zmiany	struktury	lub	funkcji	mózgu	mogą	mieć	charakter	jakościowy	

-	odróżniają	typowo	rozwijającą	się	populację	od	osób	późno	mówiących	lub	dzieci	z	dysleksją.	

	

Konkludując,	po	zapoznaniu	się	z	zawartością	rozprawy	doktorskiej	mgr	Agnieszki	Dynak,	

stwierdzam,	że	prezentuje	ona	bardzo	wysoki	poziom.	Cele	pracy	zostały	sformułowane	w	sposób	

jasny,	 Autorka	 doskonale	 poradziła	 sobie	 z	 rozległym	 materiałem	 teoretycznym,	 wybierając	

najważniejsze	treści	i	dostosowując	je	ściśle	do	podjętej	tematyki	badań,	koncentrując	się	na	tym,	

co	niejasne,	niejednoznaczne	i	co	uzasadniało	potrzebę	przeprowadzenia	opisanego	w	rozprawie	

projektu.	 Projekt	 badawczy	 był	 złożony	 i	 dwutorowy,	 obejmując	 badania	 behawioralne	 i	

neuroobrazowanie,	niezwykle	trudne	w	realizacji.	Uwagi	dotyczące	założeń	metodologicznych	i	

realizacji	 projektu	 przedstawione	 w	 recenzji,	 nie	 umniejszają	 mojej	 wysokiej	 oceny	 dla	

recenzowanej	pracy	i	uznania	dla	autorki.		

Bardzo	pozytywnie	oceniam	wartość	merytoryczną	rozprawy.	Podjęty	problem	ma	znaczącą	

wartość.	 Badania	 mają	 charakter	 oryginalny,	 wnoszą	 nową	 wiedzę.	 Badanie	 wypełnia	 lukę	

teoretyczną,	 dostarczając	 informacji	 na	 temat	 wspólnych	 i	 odrębnych	 behawioralnych	 oraz	

neuronalnych	korelatów	późnego	mówienia	i	dysleksji,	pomagając	lepiej	zrozumieć	naturę	tych	

dwóch	problemów.	Sądzę,	że	Autorka	ma	absolutną	rację,	wyrażając	nadzieję,	iż	umożliwi	to	w	

przyszłości	 prowadzenie	 badań	 stosowanych	 w	 celu	 udoskonalenia	 metod	 pomocy	 dzieciom	

późno	mówiącym.	

Uzyskane	 wyniki	 należy	 uznać	 za	 niezwykle	 istotne	 i	 nowatorskie	 dla	

dotychczasowego	 stanu	 wiedzy	 na	 temat	 korelatów	 neuronalnych	 i	 behawioralnych,	
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poznawczych	 dla	 późnego	 pojawienia	 się	 mowy	 oraz	 dysleksji	 rozwojowej	 i	 ich	

wzajemnych	relacji.	

Przedstawiona	 do	 oceny	 praca	w	 pełni	 odpowiada	 warunkom	 określonym	 w	 art.	 31	

ustawy	z	dnia	14	marca	2003	o	tytule	i	stopniach	naukowych	(Dz.	U.	nr	65	poz.595)	i	wnioskuję	

o	 dopuszczenie	Autorki	 dysertacji,	mgr	Agnieszki	Dynak,	 do	 dalszych	 etapów	przewodu	

doktorskiego.	

	

	

Grażyna	Krasowicz-Kupis	

	
	

	

Lublin,	18	grudnia	2020.	


