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RECENZJA 

rozprawy doktorskiej mgr Ewy Kurkowskiej 

p.t.: „Centralne procesy przetwarzania słuchowego u dzieci z zaburzeniami 

mowy w wieku szkolnym” 

 

Zakres, cel i tezy rozprawy 

Badania przesiewowe słuchu prowadzone u dzieci w wieku szkolnym w różnych krajach w 

tym również w Polsce, pokazują, że znaczący odsetek dzieci (prawie 15%) uzyskuje nieprawi-

dłowe wyniki w testów oceniających sprawność centralnych procesów przetwarzania słu-

chowego, co wskazuje na wagę tego problemu. Z drugiej strony wyniki wielu prac, w tym 

również polskich, pokazują, że zaburzenia w zakresie funkcjonowania w zakresie procesów 

centralnego przetwarzania słuchowego mogą być przyczyną m.in. słabszych wyników nau-

czania oraz zaburzeń rozwoju mowy. Te dwa fakty w wystarczający sposób uzasadniają po-

trzebę poszukiwania dalszych związków pomiędzy zaburzeniami mowy, a nieprawidłowym 

funkcjonowaniu centralnych procesów przetwarzania słuchowego.  

W piśmiennictwie polskim wciąż niewiele jest prac dotyczących prób powiązania różnych 

cech rozwojowych dziecka ze sprawnością centralnych procesów przetwarzania słuchowego  

i dlatego praca doktorska mgr Ewy Kurkowskiej wychodzi naprzeciw potrzebom wzmocnienia 

wiedzy w tym zakresie, szczególnie ważnej dla środowiska audiologów, foniatrów i logope-

dów. 

Wyniki terapii uszkodzonego słuchu za pomocą różnych metod pokazują, że niezależnie od 

zastosowanej technologii – aparat słuchowy czy implant słuchowy, np. ślimakowy, powodze-

nie terapii zależy w głównej mierze od sprawności centralnych procesów przetwarzania słu-

chowego. W praktyce klinicznej mamy wiele przykładów dzieci głuchych, u których pomimo 

zastosowania takich samych metod i procedur terapeutycznych oraz tego samego rodzaju 

implantów ślimakowych, przy wyeliminowaniu innych czynników mających wpływ na wynik 

terapii, otrzymuje się znacząco różne efekty terapii, w szczególności w odniesieniu do uzy-

skanego stopnia rozwoju mowy. W tym kontekście niezwykle interesujący jest związek po-

między sprawnością centralnych procesów przetwarzania słuchowego, a rozwojem mowy 



dzieci w wieku szkolnym, który stanowi zasadniczy cel rozprawy doktorskiej mgr Ewy Kur-

kowskiej. 

Doktorantka postawiła hipotezę, że sprawność procesów centralnego przetwarzania słucho-

wego ma wpływ na rozwój mowy u dzieci w wieku szkolnym. Dla zweryfikowania tej hipotezy 

porównała wyniki dzieci z różnego rodzajami zaburzeń mowy z wynikami dzieci z grupy kon-

trolnej. 

Forma realizacji rozprawy 

Rozprawa doktorska mgr Ewy Kurkowskiej obejmuje 160 stron, w tym 11 rozdziałów, ob-

szerny wykaz piśmiennictwa zawierający ok. 200 pozycji oraz streszczenie języku polskim  

i angielskim. 

We wprowadzeniu Autorka rozprawy szczegółowo i obszernie omówiła podstawowe zagad-

nienia związane z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego – terminologię, epi-

demiologię, etiologię, objawy kliniczne oraz metody diagnostyczne. Równie interesująco  

i obszernie zostały przedstawione w kolejnym podrozdziale zagadnienia związane z zaburze-

niami mowy, w tym klasyfikacje zaburzeń mowy oraz rodzaje zaburzeń mowy występujących 

u dzieci w wieku szkolnym.  

W rozdziale III Doktorantka przedstawiła trafnie sformułowane cele szczegółowe pracy oraz 

problemy badawcze. Z kolei w rozdziale IV szczegółowo opisano materiał i metody badań. Na 

przeprowadzenie badań uzyskano zgodę Komisji Bioetycznej. Badania wykonano w dwóch 

grupach dzieci klas I-III szkół podstawowych, bez- i z zaburzeniami mowy. Przy doborze ma-

teriału dzieci z zaburzeniami mowy zastosowano właściwe kryteria wykluczające. Przy ocenie 

sprawności językowych zastosowano Logopedyczny Test Przesiewowy dla Dzieci w Wieku 

Szkolnym. Na podstawie wyników tego testu w grupie dzieci z zaburzeniami mowy wyróż-

niono podgrupy dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, z dyslalią oraz z niepłynnością mó-

wienia. W grupie kontrolnej wszystkie dzieci uzyskały prawidłowy wynik testu logopedyczne-

go. Zestaw testów do oceny procesów centralnego przetwarzania słuchowego został dobra-

ny właściwie. Metodyka poszczególnych badań została wyjaśniona w sposób wyczerpujący 

oraz dodatkowo została zilustrowana kopiami ekranów komputera.  

W rozdziale V przedstawiono w obszerny sposób wyniki przeprowadzonych analiz wyników 

badań, w których zastosowano odpowiednio i właściwie dobrane testy statystyczne. Uzyska-

ne wyniki bogato zilustrowano rycinami oraz tabelami. W obszernej dyskusji (rozdział VI) Au-

torka omówiła w wyczerpujący sposób wyniki badań, konfrontując je z wynikami innych prac. 

Wnioski przedstawione w rozdziale VII znajdują w pełni uzasadnienie w uzyskanych wyni-

kach. Rozdziały VIII i IX zawierają streszczenie pracy w języku polskim i angielskim, a rozdział 

X zawiera obszerną bibliografię. Praca zakończona jest rozdziałem XI zawierającym spis rycin 
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Oryginalność wyników 

Za najważniejsze wyniki Autorki pracy uważam: 

1. Wykazanie, że u dzieci z opóźnionym rozwojem mowy percepcja sekwencji wysokości 

dźwięków jest znacznie gorsza od percepcji sekwencji u dzieci z prawidłowym rozwojem 

mowy  oraz zaburzeniami artykulacji i jąkaniem. 

2. Wykazanie, że u dzieci z opóźnionym rozwojem mowy rozróżnianie sekwencji czasów 

trwania dźwięków jest znacznie gorsze niż w grupie dzieci z prawidłowym rozwojem mo-

wy oraz u dzieci z niepłynnością mówienia. 

3. Wykazanie, że u dzieci z niepłynnością mówienia percepcja sekwencji dźwięków o różnej 

wysokości oraz rozróżnianie sekwencji dźwięków o różnym czasie trwania są takie same 

lub lepsze (w zależności od wieku dziecka) niż w grupie dzieci bez zaburzeń mowy. 

4. Wykazanie, że percepcja mowy skompresowanej u dzieci z opóźnionym rozwojem mowy 

oraz u dzieci z zaburzeniami artykulacji jest nieznacznie gorsza w porównaniu z grupą 

kontrolną. 

5. Wykazanie, że percepcja mowy skompresowanej u dzieci z niepłynnością mówienia jest 

taka sama jak w grupie kontrolnej. 

6. Wykazanie, że percepcja mowy filtrowanej u dzieci z niepłynnością mówienia jest taka 

sama, a nawet lepsza w niektórych grupach wiekowych w porównaniu z grupą kontrolną. 

7. Wykazanie, że u dzieci z opóźnionym rozwojem mowy oraz u dzieci z zaburzeniami arty-

kulacji istnieje związek pomiędzy wynikami Logopedycznego Testu Przesiewowego, a 

wynikami testu różnicowania sekwencji dźwięków o różnej wysokości oraz testu rozróż-

niania sekwencji dźwięków o różnej długości. 

8. Wykazanie, że istnieje korelacja pomiędzy sprawnością narracyjną, a wynikami testów 

różnicowania sekwencji dźwięków o różnej częstotliwości oraz sekwencji dźwięków o 

różnym czasie trwania. 

Uwagi redakcyjne i edycyjne 

Rozprawa napisana jest poprawnym językiem, a drobne i nieliczne potknięcia edycyjne są 

nieistotne dla oceny pracy. Moje nieliczne uwagi, które należałoby moim zdaniem uwzględ-

nić przy przygotowywaniu pracy do publikacji są następujące: 

 przy przedstawianiu wyników liczbowych należy stosować znak spacji pomiędzy licz-

bą, a mianem (str. 29, 32) 

 zamiast określenia test monosylabowy proponuję użyć określenia test jednosylabo-

wy (str. 31) 



 w opisie materiału proponuję podać szczegółową informację o liczbie dzieci z zabu-

rzeniami mowy w poszczególnych podgrupach wiekowych 

 proponuję zmodyfikować nieco podpisy pod rysunkami oraz nagłówki tabel, aby bar-

dziej szczegółowo oddawały zawartość tabel i rysunków 

 w opisach wyników powinno się zamieszczać częściej odniesienia do określonych ry-

cin i tabel 

Inne uwagi ogólne i szczegółowe 

1. W analizie materiału uwzględniono podział ze względu na miejsce zamieszkania dzieci. 

Uważam, że w grupie dzieci z niepłynnością mówienia, z uwagi na jej niewielką liczebność 

grupy powinno się zrezygnować z analizy tego czynnika. 

2. Interesuje mnie w jaki sposób Doktorantka interpretuje fakt, że w niektórych testach 

centralnych wyniki grupy dzieci z zaburzeniami płynności mówienia były takie same lub 

lepsze niż w grupie kontrolnej? 

3. W świetle uzyskanych wyników interesuje mnie również pogląd Doktorantki, czy u dzieci 

z zaburzeniami mowy, u których współistnieją zaburzenia w zakresie centralnego prze-

twarzania słuchowego warto podjąć terapie usprawniającą mechanizmy, zakładając, że w 

wyniku przeprowadzonej terapii uzyska się poprawę mowy.  

4. Z uwagi na małą liczebność grup dzieci z zaburzeniami mowy w wieku 8 (n=28) i 9 lat 

(n=32) sugerowałbym większą ostrożność przy formułowaniu wyników analizy korelacji 

wyników Logopedycznego Testu Przesiewowego oraz wyników poszczególnych testów 

centralnych. 

5. W analizie korelacji wyników podtestów Logopedycznego Testu Przesiewowego z wyni-

kami wybranych testów centralnych proponuję uzupełnienie opisu o informację na temat  

liczebności podgrup w poszczególnych zaburzeniach mowy (ryc. 41-65). 

Podsumowanie 

Wymienione w recenzji pracy drobne uwagi odnoszące się do strony edycyjnej pracy oraz do 

zagadnień merytorycznych nie wpływają w najmniejszym stopniu sposób na moją bardzo 

wysoką ocenę rozprawy. Rozprawa wskazuje na znaczny zasób wiedzy Autorki w odniesieniu 

do zagadnień związanych z procesami centralnego przetwarzania słuchowego oraz z zabu-

rzeniami mowy. Dyskusja, w której Autorka omawia w obszerny i dojrzały sposób uzyskane 

wyniki wskazuje na bardzo dobrą znajomość piśmiennictwa związanego z tematyką rozpra-

wy, nie tylko polskiego, co pozwala Autorce na swobodne poruszanie się w licznych zagad-

nieniach związanych z pracą oraz właściwe skomentowanie i interpretację wyników badań 

własnych. Należy podkreślić wielokierunkowość i pionierski charakter przeprowadzonych 

badań dla języka polskiego. Doktorantka wykazała w swej pracy umiejętność korzystania  



z bardzo bogatego piśmiennictwa, a godny podkreślenia jest fakt odniesienia się w rozprawie 

do prawie wszystkich publikacji polskich mających związek z zakresem pracy doktorskiej.  

Podsumowując, uważam że problem naukowy recenzowanej rozprawy, której zasadniczym 

celem była ocena sprawności centralnych procesów przetwarzania słuchowego u dzieci w 

wieku wczesnoszkolnym z zaburzeniami mowy został trafnie rozwiązany przez Autorkę roz-

prawy, przy użyciu właściwych metod, a uzyskane wyniki nie budzą wątpliwości. Wnioski 

sformułowane przez Autorkę w odniesieniu do zasadniczych wyników pracy oraz ogólne 

podsumowanie znajdują w pełni potwierdzenie w uzyskanych wynikach. 

Ze względu na wagę podjętego problemu, szeroki zakres podjętych badań, uzyskane wyniki 

oraz sposób przeprowadzenia dyskusji, oceniam pracę jako spełniającą wymogi stawiane 

pracom doktorskim i zwracam się do Wysokiej Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie o dopuszczenie mgr Ewy Kurkowskiej do dalszych etapów przewodu 

doktorskiego i jednocześnie wnioskuję o wyróżnienie rozprawy. 

 

 


