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Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Niny Barłożek 

p.t. The impact of the emotional intelligence training on English     

language learning in secondary grammar school students 

 

Rozprawa doktorska mgr Niny Barłożek p.t. The impact of the emotional intelligence training 

on English language learning in secondary grammar school students to dobry przykład 

połączenia pasji do nauczania języka angielskiego i pracy badawczej, której efekty mają dużą 

wartość dydaktyczną. Uważam, ze przedstawiona mi ponownie do oceny rozprawa to 

przykład doktoratu wdrożeniowego, bowiem badanie w niej przedstawione może się 

bezpośrednio przełożyć na praktykę glottodydaktyczną. Zwrócenie uwagi na rolę sfery 

emocjonalnej ucznia (a także nauczyciela) i jej wpływ na efektywność uczenia się,  to obecnie 

jeden z bardziej popularnych tematów prac badawczych z zakresu przyswajania języka 

drugiego i uczenia się języka obcego, by wymienić tylko kilka nazwisk badaczy zajmujących 

się tą tematyka, jak na przykład A. Pavlenko, J.M. Dewaele, P. MacIntyre, R. Oxford, E. 

Piechurska-Kuciel, D. Gabryś-Barker. Niewiele jest jednak prac ukazujących możliwości, 

jakie daje kształtowanie inteligencji emocjonalnej ucznia poprzez dobrze opracowany trening 

połączony z nauczaniem języka obcego. W tym zakresie, pomysł projektu badawczego 

przedstawiony przez mgr Ninę Barłożek jest niewątpliwie nowatorski w Polsce.  
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Niniejsza rozprawa doktorska składa się z sześciu rozdziałów, bibliografii, ośmiu 

załączników oraz streszczenia w języku angielskim i polskim. Obejmuje 249 strony, w tym 

182 strony to sama treść rozprawy. Bibliografia opracowana przez Doktorantkę i 

wykorzystana w części teoretycznej i badawczej to 234 teksty źródłowe. Jest to zbiór 

najważniejszych pozycji dotyczących pojęcia inteligencji emocjonalnej od samego początku 

jej pojawienia się (J. E. LeDoux, D. Goleman, H. Gardner) aż do czasu, gdy inteligencja 

emocjonalna uznana została za istotny czynnik afektywny w procesach przyswajania/uczenia 

się języka drugiego/obcego ( n.p. w pracach A. Pavlenko, J. M. Dewaele, D. Gabryś-Barker).  

Zabrakło mi w tym gronie jednak istotnego źródła jakim jest pozycja J. Schumann’a (1999) 

Neurobiology of Affect in Language Learning, pionierskiej monografii ukazującej powiązania 

pomiędzy sferą emocjonalną a kognitywną, ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu 

przyswajania języka, choć Doktorantka wykorzystała inna publikację tegoż Autora, również 

po części związaną tematycznie z rozprawą. Osiem załączników dołączonych do pracy to 

kwestionariusz ucznia w wersji polskiej i angielskiej, scenariusz oraz zbiór planów 

przeprowadzonych lekcji treningowych, ustny wywiad w dwóch wersjach językowych oraz 

zastosowany w badaniu test TIE 1.0., również w języku polskim i angielskim. 

 

Pracę otwiera Introduction / Wstęp, w którym Autorka przedstawia zasadność wyboru tematu 

badawczego, określając rolę inteligencji emocjonalnej w procesach uczenia się języka obcego 

i komunikacji w języku obcym. Jednocześnie słusznie wskazuje, że potrzeba ta wypływa 

również z faktu, iż niewiele badań empirycznych do tej pory poświęconych było wpływowi 

inteligencji emocjonalnej na osiągnięcia językowe ucznia. Fragment ten przybliża również 

czytelnikowi pokrótce zawartość poszczególnych rozdziałów rozprawy. 

  

Część pierwsza rozprawy / Part I  Theoretical and practical approaches to the concept of 

emotional intelligence, obejmuje trzy rozdziały, dwa teoretyczne i jeden będący przeglądem 

badań z tego zakresu. Rozdział 1. The roots of emotional intelligence (str. 5-28) i Rozdział 2. 

Emotional intelligences ((str. 29 – 74) to wprowadzenie i przedstawienie ewolucji rozumienia 

pojęcia inteligencji w znaczeniu kognitywnym oraz sposobów jej mierzenia i badania, jak 

również omówienie znaczenia emocji  w funkcjonowaniu człowieka i powiązaniu kognicji z 

emocją. Choć Doktorantka wykazała się znajomością literatury w tym zakresie, to zbyt 

powierzchownie potraktowała wkład Johna Schumanna w badania relacji między emocjami a 

kognicją, pomijając wspomniane już wcześniej klasyczne już dzieło tego neurobiologa i 

neurolingwisty p.t.  Neurobiology of Affect in Language Learning (1999). Bardzo dobrze 
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natomiast opracowany został podrozdział poświęcony modelom  inteligencji emocjonalnej, a 

więc pojęciu, które jest podstawą przeprowadzonego badania. Dość wyczerpujące jest 

uzasadnienie pojawienia się tego pojęcia, aczkolwiek, zabrakło mi tutaj odniesienia się do 

psychologii humanistycznej w sposób szerszy ukazując bardziej wyraziście koncept podejścia 

holistycznego w edukacji, jako reakcji na podejście czysto kognitywne, zwłaszcza w 

kontekście edukacji językowej. Również przedstawiona definicja inteligencji emocjonalnej, 

jako definicja przyjęta dla celów badania, nie uwypukla roli empatii i zrozumienia nie tylko 

siebie, ale i drugiej osoby, co jest istonym elementem inteligencji emocjonalnej(str. 34). 

Bardzo kompetentne jest  natomiast w tym rozdziale omówienie narzędzi mierzenia 

inteligencji emocjonalnej, z których test TIE stanowi główny instrument zastosowany w 

badaniu własnym. Po omówieniu pojęcia podstawowego,  jego modeli i narzędzi 

badawczych, rozdział kończy komentarz na temat inteligencji emocjonalnej w kontekście 

edukacji zarówno w odniesieniu do ucznia, jak i nauczyciela. Przedstawia on również 

programy kształcenia inteligencji emocjonalnej, odnosząc się do wielorakich kontekstów 

edukacyjnych, pomijając jednak istotne działania w tym zakresie w Europie, n.p. SEELS - 

The Schools emotional environment for learning survey  (www.antidote.org.uk). Doktorantka 

wspomina natomiast program edukacyjno-treningowy psychologa Steve´a Killicka (2006) 

przedstawiony w publikacji  Emotional Literacy at the Heart of the School Ethos w Wielkiej 

Brytanii.  Nadal brakuje mi w tym rozdziale części poświęconej szerzej strategiom kontroli i 

kierowania emocjami (ang. emotion labour, emotion management), by wspomnieć tylko 

klasyczną już teorię w tym zakresie autorstwa Arlie Hochschild, które to pojęcia zostały 

wspomniane w sposób dość niepełny.  

     

Rozdział 3. A review of selected empirical research on emotional intelligence (str. 75-105) to 

bardzo dobry zarówno w części analitycznej, jak i syntezującej wyniki przedstawionych 

badań tekst. Jest on opracowany spójnie, a bazuje na najnowszych badaniach inteligencji 

emocjonalnej w różnych kontekstach. Doktorantka przeanalizowała ponad trzydzieści  

projektów badawczych, grupując je w pięciu odrębnych kategoriach: inteligencja 

emocjonalna w generalnym funkcjonowaniu człowieka (5 badań), w życiu zawodowym (7), w 

kontekście edukacyjnym (4), badania porównujące  inteligencję emocjonalną mężczyzn i 

kobiet (4), w kontekście  uczenia się języka obcego (6) oraz  efektywność treningu 

emocjonalnego (6). W każdym przypadku, Doktorantka nie tylko szczegółowo omawia 

badania i ich wyniki, ale również prezentuje je w uporządkowanej formie tabularycznej,  

podsumowuje i porównuje wyniki. Końcowa część rozdziału stanowi kompendium wniosków 

http://www.antidote.org.uk/
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wypływających z omówionych badań. Mogłaby ona zostać wydzielona jako podsumowanie 

całości tego rozdziału (str. 104). 

 

Część druga rozprawy, Part II Empirical research on the effects of emotional intelligence 

training on foreign language learning of secondary grammar school students, obejmuje 

również trzy rozdziały. 

 

Rozdział 4 Empirical research on emotional intelligence in secondary school students (str. 

109-132) poświęcony jest zarówno opisowi przeprowadzonego eksperymentu 

pedagogicznego, jak również prezentuje częściowe jego wyniki. Wydawałyby się zasadnym 

rozdzielenie samego opisu badania, procedur i sposobu analizy i jego częściowych wyników 

na dwa odrębne rozdziały (dot. str. 117-120). Uczyniłoby to tekst bardziej przejrzystym i tym 

samym bardziej przyjaznym dla czytającego. Rozdział ten zawiera bardzo dobre opracowanie 

sekcji dotyczącej uzasadnienia przeprowadzonego projektu, gdzie to Autorka wskazuje na to 

iż istnieje niewiele tego rodzaju projektów badawczych, poza pracami badawczymi w 

zakresie psychologii. Podkreśla również bardzo słusznie, iż szkoła w bardzo niewielkim 

stopniu zwraca uwagę na nauczanie holistyczne obejmujące nie tylko umiejętności 

kognitywne ucznia, ale także jego sferę emocjonalną, dlatego zastosowanie treningu 

inteligencji emocjonalnej może stanowić odpowiedni instrument refleksji dla nauczyciela i 

ucznia, a tym samym prowadzić zarówno do bardziej efektywnej praktyki klasowej, jak i 

również rozwoju emocjonalnego ucznia (i świadomości emocjonalnej nauczyciela). Ta sekcja 

zawiera również prezentacje trzech głównych hipotez sformułowanych przez Doktorantkę. 

Dotyczą one potwierdzenia iż po pierwsze, trening emocjonalny spowoduje wzrost poziomu 

inteligencji emocjonalnej ucznia, po drugie wyższy poziom inteligencji emocjonalne 

związany jest z wyższą samooceną ucznia w odniesieniu do jego osiągnięć językowych i po 

trzecie, kobiety mają wyższy poziom inteligencji emocjonalnej od mężczyzn. Następnie 

Doktorantka przechodzi do opisu grup badawczych, określonych jako eksperymentalna i 

kontrolna. Opis badanych jest bardzo szczegółowy. Uważam jednak, że nie były konieczne 

powtórzenia tych samych danych przedstawionych zarówno w tekście, jak i w Tabeli 4.1 (str. 

116). W tym miejscu też Doktorantka wprowadziła komentarz dotyczący części danych 

zebranych w badaniu, mianowicie opis wyników obu testów poziomu inteligencji 

emocjonalnej ( pre- i post- test), co powinno się moim zdaniem, znaleźć w kolejnym rozdziale 

analitycznym. Następujący po opisie próby badawczej, opis narzędzi badawczych jest 

przedstawiony w sposób klarowny, aczkolwiek pojawiają się tutaj znowu powtórzenia w 
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odniesieniu do wywiadu, przedstawione już wcześniej w opisie badanych, co jest tak 

naprawdę konsekwencją nielogicznej kolejności prezentacji treści. Również niezbyt 

satysfakcjonujący jest opis treningu, choć Doktorantka określa jego logistykę i etapy oraz 

załącza jeden scenariusz lekcji (zwracając uwagę iż  wybór tychże zawarto w załączniku do 

pracy). Uważam, że dla jasności, konieczne byłoby przedstawienie zarysu całości treningu , to 

jest jego etapów, zwerbalizowanie celów oraz opis rodzajów ćwiczeń zastosowanych na 

różnych etapach treningu, jak również określenie źródła ćwiczeń zastosowanych, bowiem nie 

wiadomo czy były to ćwiczenia autorstwa Doktorantki. Część opisową badania kończy krótki, 

ale precyzyjny opis sposobu analizy zebranych danych za pomocą programu STATISTICA.  

 

Kolejny rozdział, rozdział 5. The results of the empirical research (str. 133-166) obejmuje 

prezentację rezultatów ilościowych za pomocą opisanych narzędzi statystycznych. 

Doktorantka wykazała się tutaj umiejętnością stosowania analizy statystycznej, choć zabrakło 

mi tu trochę komentarza interpretującego wyniki składowe , choć pojawia się on znacznie 

później w sekcji 5.3.Discussion. Dane jakościowe  zebrane w wywiadach, a  przedstawione w 

następnej kolejności, to również niezwykle bogaty materiał badawczy ilustrujący opinie 

badanych w odniesieniu do ich profilu emocjonalnego, wynikającego z ich osobistych 

doświadczeń szkolnych w odniesieniu do sfery emocji oraz roli emocji w rodzinie. Może 

należało tutaj wykorzystać większą jeszcze liczbę bezpośrednich cytatów, które na pewno 

uatrakcyjniłyby bardzo długi odautorski komentarz opisowy. Być może korzystnym dla 

czytelnika byłoby ustrukturyzowanie tej analizy w alternatywny sposób, na przykład poprzez 

przeciwstawienie sobie wyników/wypowiedzi badanych z wysoką inteligencją emocjonalną z 

tymi o niskiej inteligencji emocjonalnej w poszczególnych kategoriach odpowiedzi. 

Podsumowując, nie mam zastrzeżeń do przeprowadzonej analizy i przedstawionych 

wniosków potwierdzających wszystkie trzy hipotezy. Końcowy  podrozdział 5.4. Limitations 

of the study, przedstawia krytyczna ocenę przeprowadzonego badania, choć z nie wszystkimi 

uwagami Autorki można się tu zgodzić, na przykład z koniecznością przeprowadzenia 

podobnego badania n.p. w innych częściach Polski (według słów Doktorantki). Nie jest 

jasnym dlaczego jest to konieczne/wskazane. Czy chodziło Autorce n.p. o specyfikę dużego 

miasta w porównaniu z mniejszym, czy jeszcze o co innego? 

 

Jak należałoby oczekiwać, Rozdział 6. Implications and recommendations for the EFL 

classroom (str.167-182) kończący rozprawę, to ukazanie w jaki sposób zebrane w badaniu 

empirycznym dane i przedstawione wnioski z nich mogą zostać zastosowane w praktyce 
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glottodydaktycznej, zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli. Ciekawy i ważny temat 

badania oraz pozytywne rezultaty przeprowadzonego eksperymentu pedagogicznego, 

stanowić mogą propozycję autorskiego kursu kształcenia inteligencji emocjonalnej, na 

przykład w obrębie kształcenia językowego w kontekście szkoły średniej. Doktorantka 

świadoma jest trudności z jakimi wiąże się prowadzenie tego rodzaju kształcenia/treningu, na 

przykład w odniesieniu do nauczyciela-trenera i jego kompetencji. Kształcenie w zakresie 

inteligencji emocjonalnej nadal jest pewnym novum w kształceniu przyszłych 

glottodydaktyków na studiach nauczycielskich, choć prowadzone w niektórych 

uniwersytetach kursy psychologii pozytywnej stanowić mogą dobry początek. Mam 

zastrzeżenia do kolejności treści w tym rozdziale, która według mnie nie jest logiczna. 

Rozdział rozpoczyna przedstawienie celu badania (co właściwie było wprowadzone już 

wcześniej, a tutaj jedynie poszerzone o wyniki badania). Ten podrozdział, t.j. . 6.1. Purpose of 

the study powininen być raczej zatytułowany 6.1. Significance of the study. 

Zaproponowałabym również alternatywną kolejność podrozdziałów, zaczynając od znaczenia 

badania (6.1), następnie wprowadziłabym podrozdział Recommendations for the FL 

classroom, a dopiero potem propozycje dalszych badań czyli Implications for further 

research. 

 

Dzięki możliwości ponownego złożenia rozprawy do recenzji, Doktorantka wykazała się  

umiejętnością poradzenia sobie z uwagami krytycznymi przedstawionymi we wcześniejszej 

receznji. Poprawiona rozprawa doktorskia p. mgr Niny Barłożek w porównaniu z jej pierwszą 

wersją, jest zarówno pod względem bardziej rozbudowanej bibliografii, pogłębionej analizy 

oraz zmienionej częściowo struktury, pracą, którą oceniam o wiele wyżej. Doktorantka 

odniosła się do większości moich uwag krytycznych, dla przykładu uzupełniła treść o pewne 

teksty źródłowe istotne dla tematu (J. Schumann, S. Killick, A. Hochchild, G. Moskowitz, 

psychologia pozytywna). 

 

 Jako podsumowanie niniejszej recenzji poprawionej wersji rozprawy doktorskiej mgr Niny 

Barłożek, przedstawię te jej aspekty, które według mnie są godne podkreślenia w odniesieniu 

zarówno do opracowania teoretycznego, przeglądu badań, jaki badania własnego: 

 Dobór tematyki badawczej - bardzo nowatorski i obejmujący nowe pole badawcze, 

zwłaszcza w kontekście polskich badań glottodydaktycznych. Praca wpisuje się 

dobrze w zainteresowania badawcze i praktyczne w odniesieniu do rozwijania 

świadomości ucznia i nauczyciela oraz treningu ucznia w efektywnym uczeniu się.  
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 Podbudowa teoretyczna - chociaż najistotniejszą część rozprawy stanowi 

przedstawione badanie, nie należy jednak zupełnie pominąć wartości części 

teoretycznej rozprawy, która stanowi bardzo dobre wprowadzenie do zagadnienia 

badawczego. 

 Znajomość literatury w zakresie inteligencji emocjonalnej, jako pojęcia i jego 

ewolucji, jak również  badań zajmujących się nim empirycznie. 

 Charakter wdrożeniowy rozprawy i możliwość zarówno replikacji badania, jak i 

przede wszystkim wprowadzenia jego elementów w kształceniu językowym, łącząc 

tym samym rozwój kompetencji językowych oraz świadomości własnej sfery 

emocjonalnej, a tym samym możliwości kierowania emocjami (zarówno w 

odniesieniu do ucznia, jak i nauczyciela) 

 Zaprojektowanie ciekawego badania i właściwy dobór narzędzi badawczych. 

 Poprawne zastosowanie analizy statystycznej i poprawnie wyciągnięte wnioski z 

zebranych danych i w odniesieniu do postawionych hipotez. 

 

Przedstawione poniżej uwagi krytyczne nie obniżają  w znaczący sposób wartości 

akademickiej rozprawy. Chciałabym jednak wypunktować w tym miejscu, to co nie zyskało 

mojej pełnej aprobaty: 

 

 W opisie pracy mózgu w odniesieniu do emocji i kognicji, nie uwzględniono ważnej 

pracy J. Schumanna, ukazującej prymarność emocji, a jedynie wspomniano o takich 

badaniach. 

 Niedostateczne jest odniesienie się do psychologii humanistycznej w kontekście klasy 

językowej, choć Doktorantka dotarła do najlepszego źródła jakim jest praca G. 

Moskowitz (1978 , ale pominęła na przykład publikacje Ch. Petersena i D. Gabryś-

Barker dotyczące roli instytucji (ang. enabling institutions).. 

 Myląca struktura części empirycznej / rozdział 4 zawiera zarówno opis badania, jak i 

częściowe rezultaty wnioski.  

 Brak bardziej szczegółowego opisu treningu, n.p. w formie tabularycznej oraz 

uzasadnienia i opisu  zadań językowych, jak również ich żródła na poszczególnych 

etapach treningu. 

 Nielogiczna struktura rozdziału 6: purpose- implications for further research- 

recommendations for EFL classroom. 
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Również pod względem językowym i poprawności rejestru charakterystycznego dla dyskursu 

akademickiego, Doktorantka opracowała teskt, który diametralnie rózni się od poprzedniej 

wersji. Tak więc obecna wersja rozprawy mgr Niny Barłożek nie ma większych braków 

językowych . Napisana jest w poprawnym dyskursie akademickim, choć pojawiają się drobne 

błędy językowe, które jednak nie zaburzają rozumienia tekstu (jak to było w poprzedniej 

wersji), n.p. str. IV - błąd w tytule, str. 144 *the question asked the students, str. 144 *(Rafał) 

… her.  Niestety pojawiły się pewne braki w bibliografii załączonej do pracy, gdyż 

Doktorantka nie umieściła w niej kilku tekstów zródłowych cytowanych w tekście rozprawy, 

n.p S. Killick (2006), G. Moskowitz (1978).  

 

Podsumowując, przyjmuję  przedstawioną mi do recenzji rozprawę doktorską Pani mgr 

Niny Barłożek. Jednocześnie oświadczam, iż praca ta  spełnia wymogi stawiane 

ustawowo i zwyczajowo rozprawom doktorskim. Tym samym, może ona stanowić 

podstawę do przyznania jej Autorce stopnia naukowego doktora nauk 

humanistycznych. W związku z pozywaną oceną rozprawy doktorskiej przedstawionej 

przez  Panią mgr Ninę Barłożek , wnoszę o dopuszczenie jej do dalszych etapów 

postępowania w przewodzie doktorskim.  

 

 

 

 

 

 

 

Prof. dr hab. Danuta Gabryś-Barker 

Sosnowiec, 14.02.2019r.. 


