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Rozprawa doktorska mgr Agnieszki Habrat p.t. Językowe poczucie własnej wartości na różnych 

etapach kształcenia stanowi bardzo ważny tekst naukowy poruszający temat dość skąpo 

reprezentowany zarówno we wcześniejszych, jak i współczesnych badaniach nad 

przyswajaniem języka, tym samym stanowić  może istotny wkład do tychże badań. Głównym 

zainteresowaniem Doktorantki jest sfera emocjonalna ucznia/studenta w kontekście uczenia się 

języka  obcego, a w szczególności jego poczucie własnej wartości (ang. self-esteem) i jego 

wpływ na sukces bądź porażkę. Doktorantka jest doświadczonym glottodydaktykiem  i  jak 

sama zauważa, tematyka przeprowadzonego przez nią badania wypływa nie tylko z jej wiedzy 

teoretycznej, ale przede wszystkim z istotnych obserwacji własnych nauczyciela języka 

obcego.   

 

Rozprawa doktorska mgr Habrat składa się z dwóch części, teoretycznej i empirycznej, które 

obejmują pięć rozdziałów oraz bibliografii, do których dołączono dwa załączniki  
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przedstawiające instrumenty badawcze zastosowane przez Autorkę oraz streszczenia w języku 

angielskim i w języku polskim. Bibliografia jest obszerna, gdyż obejmuje prawie 300 tekstów 

źródłowych, zarówno tych ukazujących najwcześniejsze teorie, modele i badania, jak również 

pozycje najnowsze. Co warto zaznaczyć, Doktorantka opiera się głównie o źródła drukowane i 

w niewielkim stopniu korzysta z tekstów publikowanych online. 

 

Pracę otwiera Wstęp (str. 7-10), uzasadniający wybór tematu badawczego, poświęconego 

istotnemu aspektowi przyswajania/ucznia się języka obcego, jakim jest sfera emocjonalna 

uczącego się, a szczególnie poczucie własnej wartości w tym kontekście. Autorka słusznie  

wskazuje na niewielką ilość badań w tym zakresie. Również w tej części pracy, Doktorantka 

pokrótce opisuje zawartość treściową  tej rozprawy, dając czytelnikowi ogólny ogląd całości 

tekstu co bedzie pomocne  w odbiorze tej dośc obszernej pracy. 

.  

Rozdział I (str. 13-69) Psychological and pedagogical background of self-esteem jest 

przeglądem teorii dotyczącej przedmiotu badania, określeniem i zdefiniowaniem konstruktów  

podstawowych dla badania własnego Autorki. Doktorantka ukazuje tu również powiązanie 

sfery kognitywnej i emocji, pokrótce przedstawiając uwarunkowania funkcjonowania mózgu. 

Być może  należało się tutaj pokusić o szerszą analizą tych powiązań i roli afektu, jako filtra 

procesów myślowych, a więc szerzej odnieść się do cytowanego zresztą, J. Schumanna. 

Pominięta została teoria K. Scherer’a, t.z.w appraisal systems, przypisująca prymarną rolę  

czynnikom emocjonalnym. Nie można się tu całkowicie zgodzić z Doktorantką, że wszystkie 

wymienione przez nią niekonwencjonalne metody nauczania języków obcych kładą nacisk na 

sferę emocjonalną uczącego się (n. p. TPR), mimo iż wywodzą się z psychologii  
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humanistycznej traktującej edukację jako proces holistyczny obejmujący „ciało i mózg myślący 

i czujący”. Może Doktorantka powinna szerzej rozwinąć idee Gertrude Moskowitz i tym 

samym spopularyzować w polskim kontekście tą mocno niedocenioną i zapomnianą w kręgach 

glottodydaktyów badaczkę i praktyka glottodydaktyka. W przedstawionym przeglądzie 

literatury zabrakło mi też szerszego odniesienia się do sztandarowej badaczki emocji, Anety 

Pavlenko i jej tekstu The affective turn in SLA (2013). Najlepiej opracowany fragment tego 

rozdziału to najistotniejszy dla Autorki, przegląd literatury i podsumowanie dotyczące t.zw. 

czynników self  oraz ukazanie roli czynników kulturowych w ich kształtowaniu. Podkreślić 

również należy, iż Doktorantka jest świadoma tego, że badania nad emocjami w kontekście 

przyswajania języka są także domeną polskich badaczy i dlatego opiera się na niektórych z 

nich. 

 

W rozdziale II (str.71-108) A review of selected empirical research on self-esteem, Autroka 

dokonała przeglądu najważniejszych badań dotyczących samoceny i jej wpływu na sukces i 

porażkę w różnych kontekstach dydaktycznych, w tym ze szczególnym naciskiem na badania 

dotyczące przyswajania języka obcego, ukazujące jednocześnie powiązania poczucia własnej 

wartości z motywacja, lękiem językowym czy też z postawami wobec języka i uczenia się go i 

postaw autonomicznych. Poza przeglądem badań, Autorka przedstawia tu również ogólnie 

metody badawcze stosowane, jednoznacznie oceniając niektóre z nich jako subiektywne, n .p. 

komentarz ten dotyczy introspekcji. Nie  można w pełni zgodzić się z takim stwierdzeniem, a 

badania introspekcyjne odpowiednio zaprojektowane, zanalizowane poprzez kodowanie i z 

zastosowaniem programów komputerowych  i analizy statystycznej stały się pełnoprawnymi  
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narzędziami nie tylko w badaniu procesów myślowych, ale szczególnie emocji w kontekście 

przyswajania języka (teksty źródłowe: D. Gabryś-Barker 2005, 2012, M. Bowles 2010). 

 

Rozdział III (str. 108-156) Reserach methodology and results rozpoczyna część empiryczną 

rozprawy, a wprowadzenie do niego to dobrze umotywowane uzasadnienie dla 

przeprowadzonego badania i jego znaczenia dla praktyki glottodydaktycznej. Tutaj również 

przedstawia Autorka pytania badawcze w bardzo spójny i pełny sposób, poprzedzając je 

wstepem wyjasniajacym ich istotę.  Rzadko to spotykana cecha prac, które recenzowałam do 

tej pory. Bardzo słuszne jest tutaj uwypuklenie roli wieku w badaniu poczucia własnej wartości 

w różnych okresach życia. Słusznie podkreśla Doktorantka rolę okresu przejściowego w 

odniesieniu do dwóch grup badanych. Szkoda, że nie pokusiła się również o określenie 

charakterystyki wieku grupy trzeciej, jaką są t.zw. young adults (studenci ostatniego roku 

studiów licencjackich). Są tu pewne niedopowiedzenia (brak dokladniejszej informacji) 

dotyczące charakterystyki aktywności poza-lekcyjnej, t.zw. extracurricular activities oraz 

rozróżnienia pomiędzy town and city. Najcenniejsza w tym rozdziale jest prezentacja korelatów 

i predyktorów poczucia wartości jednostki (self-esteem) oraz sam opis narzędzi badawczych, 

n.p. adaptowanie dla celów badania skali FLSE(Liu 2009). Niestety nie wiemy w jaki sposób 

zostało to narzędzie dostosowane (adapted) do tego badania dostosowane (adoptowane). A 

może jest to oryginalne narzędzie i niefortunne jest użycie terminu angielskiego adapted 

zamiast adopted? Autorka przedstawia  w tym miejscu również metodę analizy danych 

ilościowych i wymienia narzędzia statystyczne zastosowane w analizie. Podsumowując opis 

badania, wskazanym byłoby dołączenie na koniec tabularnego opisu pokazującego 

poszczególne elementy i etapy badania. Do rozdziału dołączone natomiast zostały rezultaty 

badania zanalizowane zarówno pod względem ilościowym, jak i  
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jakościowym. Główne wyniki opisano punktowo nie wiedzieć czemu, w części 3.4. Limitations 

of the study,  zamiast umieścić je w kolejnym rozdziale V Discussion, lub alternatywnie po 

analizie badań. Poza tą drobną nielogicznością struktury rozdziału, najistotniejszym jest 

stwierdznie dodtyczące samej analizy. Statystyczna analiza danych jest przeprowadzona 

poprawnie, a wyniki jakościowe przedstawione są w sposób jasny, spójny i ustrukturyzowany.   

 

W rozdziale IV (str.  157-188) Discussion, Autorka w bardzo kompetentny i pełny sposób 

odpowiada na dwa wcześniej postawione  pytania badawcze, obudowując swoją odpowiedz 

odnośnikami do teorii zaprezentowanej w rozdziale pierwszym.  Poprzez interpretację 

wyników przeprowadzonego badania bezspornie udowodniła iż poziom samooceny jest 

zależny od poziomu kompetencji w danym języku  i wraz z nią wzrasta. Omawia również 

szczegółowo inne korelaty wyodrębnione wcześniej. Dla przykładu czynniki demograficzne 

(wielkość populacji w miejscu zamieszkania), kompetencja językowa osób najbliższych oraz 

czynniki takie, jak motywacja czy stosunek do  nauczyciela korelują dodatnio z poziomem 

samooceny ucznia/studenta. Natomiast korelacja ujemna występuje w przypadku lęku 

językowego, co stanowi w rzeczywistości dość oczywistą (intuicyjnie) zależność. Na podstawie 

zebranych danych i zdiagnozowaniu osób o najwyższej i najniższej samoocenie, Doktorantka 

opisała profil każdej z tych grup na podstawie ich cech osobowości (cechy ekstrawertyczne, 

ambicje), pierwszych doświadczeń z uczeniem się języka obcego  i związanych z tym 

wspomnieniami,  oraz osiągnięciami w nauce języka obcego  i aktywnością językowa poza 

klasą. To bardzo interesująca analiza, której wyniki niejako można było przewidzieć intuicyjnie 

i z własnych obserwacji, ale co istotne, zostały one ukazane w bardziej naukowy sposób 

poprzez analizy statystyczne i dane jakościowe. 
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Rozprawę kończy rozdział V (str. 189-203)  Conclusions and implications for the EFL 

classroom, który stanowi uwieńczenie wysiłku badawczego Doktorantki. Jest on bardzo dobrze 

opracowany pod względem merytorycznym, jednakże kolejność prezentowanych treści nie jest 

zbyt logiczna. Na pewno prymarne znaczenie mają implikacje wynikające z badania (p. 5.3.) i 

logicznym byłoby je umieścić przed p. 5.2 Recommendations for further research. Rozdział 

rozpoczyna p. 5.1. The purpose of the dissertation, który w gruncie rzeczy odnosi się bardziej 

do znaczenia przeprowadzonego badania niż jego celu, ale to i powyższe uwag dotyczą tylko 

nielogiczności – w mojej opinii prezentacji, a nie odnoszą się absolutnie do ich treści. Na 

podkreślanie zasługują tu przedstawione poprzez Doktorantkę, a istotne dla kształcenia 

nauczycieli języków obcych propozycje dodatkowych modułów w programie kształcenia , n..p. 

dotyczą one rozwijania świadomości przyszłych nauczycieli w odniesieniu do sfery afektywnej 

ucznia, a w szczególności roli poczucia własnej wartości,  budowania klimatu klasy, 

odpowiedniej informacji zwrotnej, t.zw, feedback-u. Doktorantka podkreśla również 

konieczność rozwijania inteligencji emocjonalnej ucznia. Powyższe uwagi oczywiście odnoszą 

się również do rozwijania świadomości nauczycieli już praktykujących. To bardzo słuszne 

propozycje i chyba w chwili obecnej kiedy coraz więcej badań poświęconych jest sferze 

afektywnej, istnieją już zapewne programy kształcenia  obejmujące tę tematykę. Niemniej 

jednak rozpraw mgr Habrat stanowić może istony do nich wklad. 

 

Podsumowując i uogólniając moje wcześniejsze uwagi dotyczące rozprawy mgr Habrat,  

chciałabym podkreślić te jej aspekty, które według mnie zasługują na szczególne wyróżnienie 

i pochwałę. Dotyczą one zarówno aspektów merytorycznych, jak i samego opracowania tekstu 

od strony formalnej.  Tak więc na szczególne podkreślenie pod względem merytorycznym 

zasługują: 
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 zaprezentowanie pracy o charakterze interdyscyplinarnym, która przedstawia proces 

przyswajania języka obcego jako zdeterminowany przez zjawiska nie tylko kognitywne, 

ale również o podłożu mocno psychologicznym, z elementami socjologii (kontekst, 

komunikacja, interakcja) oraz pedagogiki; 

 wybór tematu rozprawy i pola badawczego w projekcie empirycznym, który jak 

wspomniałam  i co zostało również uwypuklone  w przeglądzie badań przedstawionych 

przez Doktorantkę, mającego tak ogromne znaczenie w procesach uczenia się języka 

obcego, a tym samym mające daleko idące implikacje dla procesu glottodydaktycznego; 

 właściwa i zbalansowana proporcja pomiędzy długością części teoretycznej i 

empirycznej rozprawy, gdzie solidnie opracowana podstawa teoretyczna umożliwiła 

Autorce zaplanowanie i interpretację wyników badania w sposób udokumentowany 

również teoretycznie i w oparciu o wcześniejsze badania;  

 dobór próby badawczej obejmującej trzy etapy edukacji, gdzie każdy z nich oznacza 

nowe wyzwania dla ucznia/studenta i wymaga jego adaptacji do nowych warunków, co 

może mieć duży wpływ na czynniki afektywne, a w tym głównie na poczucie własnej 

wartości w konfrontacji z nowym środowiskiem i całkiem nowymi wyzwaniami; 

 wykazanie się znajomością literatury opisującej zagadnienia dotyczące emocji, 

funkcjonowania emocjonalnego ucznia oraz jego roli i wpływu na sukces bądź 

poniesioną porażkę w uczeniu się języka obcego; 

 wykorzystanie (niektórych) źródeł  i wyników badań polskich naukowców; 

 przedstawienie umiejętnie zaprojektowanego badania empirycznego na dużej próbie 

badawczej w różnych kontekstach edukacyjnych; 

 

 znajomość metod statystycznych  i poprawne (rygorystyczne) zastosowanie ich do 

analizy zebranych danych;  
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 poszerzenie badania o aspekt jakościowy (wywiady), co umożliwiło Doktorantce 

określenie profilu ucznia o wysokim i niskim poczuciu  własnej wartości; 

 dobrze opracowane i bardzo konkretne dla kształcenia nauczycieli glottodydaktyków 

implikacje z przeprowadzonego badania; 

 samoświadomość Doktorantki dotycząca ograniczeń przeprowadzonego badania. 

Chciałabym również podkreślić, iż rozprawa napisana jest pięknym językiem akademickim, co 

powoduje że czyta się ją z łatwością i  wręcz z przyjemnością.  

 

Ponieważ zazwyczaj oczekiwane są od recenzenta również uwagi krytyczne, chciałabym 

również i te wypunktować, zaznaczając jednocześnie iż są one tak nieliczne i nie ważą w 

najmniejszym stopniu na mojej wysokiej ocenie rozprawy, jako całości dzieła naukowego. W 

odniesieniu do braków, a raczej niedociągnięć wymienionych w omówieniu poszczególnych 

części rozprawy wcześniej, chciałabym pod względem merytorycznym wypunktować te 

bardziej istotne: 

 określenie badania jako developmental  i użycie określenia developmental dynamics 

(str. 8, i.t.d.) jest niepoprawne , skoro badane były trzy odrębne próby badawcze, tym 

samym nie jest to więc badanie podłużne ukazujące dynamikę rozwoju;  

 poszczególne rozdziały nie zawierają podsumowań sensu stricte , o których wspomina 

Autorska we Wstępie; a jedynie ukontekstowienie badanego konstruktu self-esteem;  

 niezbyt logiczna struktura rozdziału V, który powinien rozpoczynać się od określenia 

implikacji wynikających z wyników badania i przeprowadzonej dyskusji, a dopiero  

 

 

potem powinien zawierać przedstawienie propozycji dalszych badań  poszerzających 

naszą wiedzę na temat; 
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 sekcja przedstawiona jako 5.1. The purpose of the dissertation sądząc po tytule 

powinna być na początku pracy, jednak jej treść w rzeczywistości bardziej odnosi się 

do jej roli , czyli n. p. The significance of the dissertation; 

 może również podpunkt 3.4. Limitations of the study powinien znaleźć się w ostatnim 

rozdziale, ale myślę, że Autorka ma jakiś powód do zastosowania takiej struktury. 

 

Oceniając rozprawę od strony formalnej, moja ocena jest również, jak wspomniałam wcześniej, 

bardzo wysoka. Rozprawa jest opracowana i zredagowana bardzo starannie.  Zawiera jedynie 

pewne drobne uchybienia, takie jak: 

 niepoprawne odnośniki w tekście, nie podające roku publikacji źródła cytowanego w 

innym źródle, n .p. str. 14  ”(Brown in Piasecka 2013)” (i dalsze) 

  drobne błędy językowe, n. p. w konstrukcjach typu; * as it was mentioned /implied, etc. 

(str. 17, 21, 38) 

 błędy w rzeczowniku research (nie ma liczby mnogiej, jest niepoliczalny) 

 niepoprawne formy czasownika (str. 109, 127) 

 rozpoczęcie akapitu od cytatu (str. 35) 

Jedynym dość istotnym uchybieniem redakcyjnym i niedopatrzeniem jest pomylona kolejność 

pozycji w bibliografii ( str. 218 – 220) 

 

Jak widać, wyżej wymienione uwagi krytyczne nie mają takiej wagi gatunkowej by obniżyć 

wartość rozprawy p. mgr Habrat, która proponuje jej czytelnikowi nie tylko bogactwo wiedzy  
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teoretycznej, ale nade wszystko ukazuje rygorystycznie zaplanowane, przeprowadzone i 

zanalizowane badanie, którego ciekawe wyniki zainteresują nie tylko badaczy, ale i nauczycieli 

glottodydaktyków. Równocześnie tekst ten stanowić może ciekawy materiał do  

 

refleksji dla samych uczących się (n .p. studentów anglistyk), a już na pewno fragmenty 

rozprawy mogą być wykorzystane, jako materiał źródłowy dla studentów przyszłych 

nauczycieli języków obcych, jeżeli Autorka pokusi się o wydanie drukiem swojej rozprawy.  

 

Podsumowując moje uwagi, stwierdzam z całą mocą i z pełnym przekonaniem przyjmuję 

przedstawioną mi do recenzji rozprawę doktorską, a tym samym stwierdzam, iż praca 

Pani mgr Agnieszki Habrat spełnia wymogi stawiane ustawowo i zwyczajowo rozprawom 

doktorskim. Bez wątpienia może ona stanowić podstawę do przyznania jej Autorce 

stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych oraz wyróżnienia rozprawy, jako 

wybitnego osiągnięcia badawczego. Dodatkowo rekomenduję pracę mgr Habrat  do 

publikacji. 

 

W związku z powyższym wnoszę o dopuszczenie Doktorantki do dalszych etapów 

postępowania w przewodzie doktorskim.  

 

 

 

Prof. dr hab. Danuta Gabryś-Barker 

Sosnowiec, 29.06.2017r.  


