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Wasza Magnificencjo,
w związku z wytycznymi1 zawartymi w Kodeksie Etyki Pracownika Naukowego2
zwracam się do Pana Rektora z uprzejmą prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie rzetelności
recenzji napisanej przez dr. hab. Grażynę Dryżałowską prof. UW, dotyczącej oceny moich
osiągnięć złożonych w postępowaniu habilitacyjnym. Jak wynika ze wspomnianego
dokumentu, wystawianie fałszywych recenzji rozpraw doktorskich i habilitacyjnych należy do
szczególnie rażących naruszeń rzetelności w nauce.
Recenzja napisana przez prof. G. Dryżałowską jest, jak to postaram się wykazać,
nierzetelna i bardzo krzywdząca. Zawiera liczne błędy zarówno formalne, jak i merytoryczne,
sformułowania nieprawdziwe, a także liczne błędy ortograficzne, językowe i edycyjne.
Napisana została z rażącym naruszeniem standardów zawartych m.in. w Kodeksie Etyki
Pracownika Naukowego oraz w dokumencie Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych
w nauce3.
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Osoba, która wykryła nierzetelność lub nabrała uzasadnionych podejrzeń, że został popełniony czyn niezgodny
z etyką w nauce, jest zobowiązana do zgłoszenia problemu kierownikowi jednostki, w której prowadzone są
badania (rektorowi w przypadku uczelni […]), s. 11.
2
http://www.nauka.gov.pl/publikacje-ministerstwo/kodeks-etyki-pracownika-naukowego.html
3
Dokument opracowany przez Zespół do Spraw Etyki w Nauce przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
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Odwołując się do wytycznych zawartych w Kodeksie Etyki Pracownika Naukowego
dotyczących recenzowania i opiniowania prac naukowych, cytuję:
Pkt. 3.4. Praktyki dotyczące recenzowania i opiniowania
1. Recenzenci i opiniodawcy nie mogą podejmować się zadania związanego z oceną prac naukowych, dorobku
naukowego lub pomysłów badawczych innych naukowców, gdy wykracza ono poza zakres ich
naukowego doświadczenia i kompetencji; [...]
3. Recenzje i opinie powinny być skrupulatne, dokładne i obiektywne, a oceny uzasadnione. Nieuzasadnione
recenzje pozytywne są równie naganne, jaki nieuzasadnione recenzje negatywne.

W recenzji napisanej przez prof. G. Dryżałowską przytoczone powyżej wytyczne zostały
zlekceważone, ponieważ:

1.

Recenzentka podjęła się opinii osiągnięć naukowych dotyczących pedagogiki
wczesnoszkolnej, badań związanych ze słuchem fonemowym dziećmi w normie
intelektualnej, fonetyki oraz diagnozy i terapii logopedycznej wspomaganej komputerem,
pomimo że jej aktywność naukowa dotyczy wyłącznie pedagogiki specjalnej. Swoją
pracę

naukową

koncentruje

wokół

tematyki

aktywizacji

osób

dotkniętych

niepełnosprawnością i choć jej działalność naukowa dotyczy dziedziny pedagogiki to jej
specjalnością jest pedagogika specjalna. Zgodnie z danymi dostępnymi na portalu Nauka
Polska4 oraz w zasobach Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, dorobek naukowy oraz
zaangażowanie w realizowane projekty przekonują, że prof. G. Dryżałowska porusza się
wyłącznie w obszarze pedagogiki specjalnej, o czym świadczy np. rozprawa
habilitacyjna: Rozwój językowy dziecka z uszkodzonym słuchem, a integracja edukacyjna.
Model kształcenia edukacyjnego, a także liczne publikacje z dziedziny pedagogiki
specjalnej, w szczególności:
1) Drogi edukacyjne osób niesłyszących w perspektywie inkluzji społecznej, Pedagogika
specjalna

-

koncepcje

i

rzeczywistość.

Wielkowymiarowość

edukacji

osób

z niepełnosprawnością, 713, 723, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, 2009.
2) Ewolucja uniwersyteckiej pedagogiki specjalnej, Trwałość i zmiana w pedagogice
specjalnej. 50-lecie Katedry Pedagogiki Specjalnej na Uniwersytecie Warszawskim, 97883-62015-07-8, 13, 19, Wydawnictwo Akademickie ŻAK, 2009.
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http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/ludzieNauki?rtype=opis&objectId=57725&lang=pl [dostęp 16.06.2014 r.].
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3) Historia i współczesność pedagogiki specjalnej, Trwałość i zmiana w pedagogice
specjalnej. 50-lecie Katedry Pedagogiki Specjalnej na Uniwersytecie Warszawskim, 9,
10, Wydawnictwo Akademickie Żak, 2009.
4) Samotność dziecka niepełnosprawnego i jego rodziny, Współczesne problemy pedagogiki
specjalnej, 26, 32, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2008.
5) Uczniowie niesłyszący w szkołach masowych i specjalnych, Pedagogika specjalna koncepcje

i

rzeczywistość.

Socjopedagogiczne

aspekty

rehabilitacji

osób

niepełnosprawnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, 2008.
i wiele innych, z których żadna nie dotyczy recenzowanych osiągnięć.
Pozostając w szacunku oraz odnosząc się z uznaniem do ogromu i znaczenia dla
rozwoju pedagogiki specjalnej dorobku naukowego prof. G. Dryżałowskiej, należy
stwierdzić, że obszar jej zainteresowań naukowych nie pokrywa się ani nawet nie krzyżuje
z moim obszarem badawczym. Prof. G. Dryżałowska, która jest autorytetem w zakresie
pedagogiki specjalnej, formułowała merytoryczną ocenę pracy naukowej dotyczącej
zagadnień z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej, dzieci pozostających w normie
intelektualnej, słuchu fonemowego i fonetyki.

Podsumowując: prof. G. Dryżałowska recenzowała osiągnięcia, które wykraczały
poza zakres jej naukowego doświadczenia i kompetencji.

2. Otrzymana przeze mnie recenzja zawiera szereg rażących błędów, do których należą
między innymi:
1) brak merytorycznej oceny zrealizowanego oryginalnego osiągnięcia projektowego,
wykazanego jako osiągnięcie główne pt. Portal edukacyjny polskiej fonetyki stosowanej
w zakresie normy i patologii mowy. Nieocenienie projektu, które stanowi 50%
wykazanych głównych osiągnięć, sprawia, że recenzja jest niepełna,
2) zanegowanie rzetelnych metod badawczych (w publikacji Test do badania słuchu
fonemowego) - polegających na standaryzacji narzędzia, opartych na analizach
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statystycznych - i przeciwstawienie im opracowanej przez prof. G. Dryżałowską metody
oceny Testu… „na pierwszy rzut oka”,
3) pobieżność w formułowaniu wypowiadanych ocen, która dowodzi popełnienie na
9 stronach recenzji siedmiu błędów ortograficznych, a także licznych błędów językowych
i edycyjnych.
Dla lepszego zobrazowania opisanych powyżej problemów zamieszczam szczegółowe
odpowiedzi na zawarte w recenzji uwagi. Odniesienia z argumentacją wobec ocen i twierdzeń
prof. G. Dryżałowskiej zostały wyszczególnione w kolejnych oknach tekstowych
zamieszczonych poniżej komentowanego fragmentu recenzji.

4

Dr hab. Prof. UW Grażyna Dryżałowska
Wydział Pedagogiczny UW

Warszawa 30.12.2013

Ocena osiągnięć naukowych dr Joanny Gruby dla potrzeb postępowania habilitacyjnego
prowadzonego przez Radę Naukową Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu.
1. Ocena osiągnięć naukowych
Dr Joanna Gruba jest absolwentką Wydziału Pedagogiki i Psychologii

Uniwersytetu

Śląskiego w Katowicach. Tytuł magistra uzyskała w 1994 roku, a stopień doktora nauk
humanistycznych w zakresie pedagogiki w 2001r. w Instytucie Badań Edukacyjnych
Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie.

W roku 1994

ukończyła Studia

Podyplomowe w zakresie Informatyki Szkolnej na Wydziale Techniki Uniwersytetu
Śląskiego, a 1996 roku Studia Podyplomowe w zakresie Logopedii i Terapii Pedagogicznej w
Instytucie Pedagogiki Wczesnoszkolnej Uniwersytetu Opolskiego.
Dr Joanna Gruba do oceny w postępowaniu habilitacyjnym wskazała i przedłożyła swoje
najważniejsze osiągnięcia naukowe, do nich

zaliczyła

monografię: Ocena słuchu

fonemowego u dzieci w wieku przedszkolnym. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego,
Katowice 2012, ss.113 i projekt Portal edukacyjny polskiej fonetyki stosowanej w zakresie
normy i patologii mowy zrealizowany w latach 2010 -2011 w ramach indywidualnego grantu
pozyskanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.1. Jako
pozostałe osiągnięcia naukowe wskazała Test do oceny słuchu fonemowego u dzieci w wieku
przedszkolnym, Gliwice 2012, Wyd. Komlogo, Cykl publikacji i programów komputerowych
z zakresu terapii wad wymowy u dzieci. Multimedialny Pakiet Logopedyczny, dwie książki
autorskie: Technologia informacyjna w logopedii, Gliwice 2009, Wyd. Komlogo i
Komputerowe wspomaganie umiejętności czytania u dzieci sześcioletnich, Kraków, 2002,
wyd. Impuls, dwie książki pod naukową redakcją; Logopedia. Wybór tekstów 2005 – 2008,
Warszawa 2009. Wyd. Polski Związek Logopedów i Wybrane problemy logopedyczne,
Gliwice 2011, Wyd. Fonem oraz 23 artykuły opublikowane w latach 2002 – 2013.
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1.1 Ocena najważniejszych osiągnięć dr J. Gruby po uzyskaniu stopnia doktora
Przedłożona do oceny monografia p.t.:

Ocena słuchu fonemowego u dzieci w wieku

przedszkolnym. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2012, ( ss. 113) podejmuje
ważny poznawczo problem i jak sama

autorka informuje, we wprowadzeniu do tego

opracowania oraz autoreferacie, problem szeroko opisany w literaturze, tak z punktu widzenia
pedagogiki, logopedii, psychologii i językoznawstwa.
We wprowadzeniu do książki Ocena słuchu fonemowego u dzieci w wieku
przedszkolnym, napisałam, że „słuch fonemowy leży w kręgu zainteresowań różnych
dyscyplin nauki: pedagogiki, pedagogiki specjalnej, surdopedagogiki, psychologii, logopedii,
neurologopedii”. Niewłaściwa interpretacja przedstawionej wypowiedzi, skutkująca mylnym
jej sparafrazowaniem, stała się powodem przytoczenia tego fragmentu recenzji przez Komisję
Habilitacyjną oraz Radę Wydziału, jako argumentu przemawiającego za odmową nadania
stopnia doktora habilitowanego.
Problem „szeroko opisany” - jak pisze prof. G. Dryżałowska - nie oznacza,
że wszystkie aspekty dotyczące tego zagadnienia zostały już przebadane. Przykładem
nieustannych dociekań naukowych dotyczących m.in. różnicowania dźwięczności jest
wydany w 2014 r. Test do badania rozumienia mowy u dzieci i dorosłych. Został on
opracowany w oparciu o różnicowanie dźwięczności w wyrazach Tomek : domek.
Jak wskazuję w autoreferacie (s. 2) „Dostępne próby nie zawierają jednak norm, które
umożliwiałyby wskazanie profilu rozwoju słuchu fonemowego polskich dzieci, wskutek
czego osoby badające poziom słuchu muszą określać deficyty w sposób orientacyjny.
Podjęcie badań porządkujących potoczną wiedzę jest więc uzasadnione.
Ponadto np. zależności pomiędzy wadami wymowy i słuchem fonemowym czy
pomiędzy lateralizacją i słuchem fonemowym zostały przebadane na dużej grupie dzieci
i opisane w polskiej literaturze po raz pierwszy.
W tekście recenzji konsekwentnie powtarzany jest błędny zapis skrótu „p.t.”, zamiast
poprawnego „pt.”
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Problem zatem nie nowy i dobrze opracowany w literaturze przedmiotu.
Prof. G. Dryżałowska popełniła błąd ortograficzny w wyrazie „nienowy”.
Mimo tego dr J. Gruba

uczyniła go przedmiotem własnych dociekań badawczych

wyznaczając sobie ambitny cel realizowanych badań –

poznania / diagnozy „norm

rozwojowych oraz do wyznaczenia okresów w których można wskazać na prawidłowy bądź
nieprawidłowy rozwój mowy i słuchu fonemowego” (s. 7), by pozyskane w tych badaniach
wyniki wykorzystać do opracowania standaryzowanego testu do oceny słuchu fonemowego u
dzieci w wieku przedszkolnym.( patrz przypis s. 7). Ten sygnalizowany we wstępie cel
opracowania nieco ulega zmianie w rozdziale 4.
Zacytowane przez prof. G. Dryżałowską zdania są wyrwane z kontekstu i zaburzają
sformułowany przeze mnie we wprowadzeniu do książki przekaz, w którym starałam się
wprowadzić Czytelnika w poruszaną przeze mnie problematykę.
Przypis na s. 7 brzmi: „Opisane w książce wyniki badań posłużą do opracowania
wystandaryzowanego testu”, a zatem nie piszę nic o celu badań, tylko o tym, że na
podstawie przeprowadzonych badań opracuję standaryzowany test do badania słuchu
fonemowego.
„Prowadzenie badań dotyczących tych zagadnień [słuchu fonemowego – J. G] zmierza do poznania
norm rozwojowych oraz do wyznaczenia okresów, w których można wskazać na prawidłowy bądź
nieprawidłowy rozwój mowy i słuchu fonemowego. Wiąże się to z opracowaniem wystandaryzowanych
narzędzi diagnostycznych. Niestety, w pedagogice i naukach pokrewnych odczuwa się wyraźny niedostatek
takich narzędzi. Opracowanie standaryzowanego testu do oceny słuchu fonemowego u dzieci w wieku
przedszkolnym pozwoli zweryfikować dzieci rozwijające się prawidłowo oraz te, które odbiegają rozwojem od
rówieśników. Dzięki takiej weryfikacji będzie możliwa dalsza, bardziej szczegółowa diagnoza tych dzieci”.

Główny cel badań został przedstawiony w rozdziale 4. Metodologia badań własnych
(s. 51).
Nie rozumiem, dlaczego Recenzentka podaje nieprawdziwe informacje, wskazując,
że cel badań został podany we wprowadzeniu do książki.
Na s.51 znajduje się informacja „ Głównych ich celem (badań) było ustalenie istotnych w
ocenie słuchu fonemowego opozycji fonologicznych oraz określenie norm rozwojowych
dzieci

w

wieku

przedszkolnym

w

zakresie

słuchowego

różnicowania

fonemów

opozycyjnych”.
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I chociaż ta informacja brzmi podobnie to przecież nie jest tożsama z poprzednią. Wprowadza
to niepotrzebne zamieszanie. Z tych informacji wynika, że Autorka podjęła próbę, tak ja to
rozumiem, ustalenia jak przebiega rozwój słuchu fonemowego u dzieci w wieku
przedszkolnym. W tym kontekście ustalenia

jakie występują

różnice w

identyfikowania fonemów opozycyjnych u dzieci 3, 4, 5, 6, 7 letnich. Co

zakresie

jest normą,

wynikającą z wieku badanego dziecka a co nią już nie jest. Zatem jakie są dostępne i
charakterystyczne dla dziecka w danym wieku

identyfikacje opozycji fonologicznych a z

jakimi może mieć jeszcze problem, ale nie jest to nieprawidłowość.
Zakreślona w ten sposób perspektywa badawcza wskazuje na próbę połączenia dociekań
teoretycznych z praktyką.
Struktura pracy typowa dla tego typu opracowań, złożona z trzech części; teoretycznej,
metodologii badań i analizy wyników.
Część I: Teoretyczna. To trzy rozdziały; Słuch fonemowy, Mowa, Lateralizacja, W sumie 51
stron tekstu - i można by rzec, że jest to

poprawny przegląd literatury w podjętej

problematyce. Warto jednak podkreślić, widoczną w tej części opracowania żelazną
dyscyplinę Autorki tekstu. Żelazna dyscyplina ma swoje zalety – tekst jest skoncentrowany
na

najważniejszych

dla

podjętej

problematyki

zagadnieniach,

prezentacja

treści

uporządkowana, każdy z rozdziałów kończy prezentacja narzędzi do oceny – jednak, ma
też swoje wady.
Wadą, jak sądzę,

jest brak

powiązania tych wybranych problemów z realizowanym i

zaprezentowanym w tym opracowaniu projektem badań własnych. Autorka nawet w nikłym
stopniu nie sygnalizuje swoich - badacza tej problematyki - przemyśleń. Inaczej mówiąc ten
tekst mógłby być wprowadzeniem do jakiejkolwiek monografii dowolnego autora
zajmującego się podobną problematyką.
Autorskie przemyślenia i analizy zawarte są w rozdziale drugim i trzecim. Rozdział
pierwszy zawiera przegląd literatury i dotychczasowych badań w zakresie interesujących
opisywanych problemów. Polemika z istniejącą teorią może odbywać się poprzez jej
empiryczną weryfikację, co jest wartością prac naukowych. Dopiero przeprowadzenie badań
skoncentrowanych na dużej grupie badawczej i ich analiza statystyczna uprawnia do
wyciągania wniosków i dyskusji z istniejącą dotychczas wiedzą.
Każdy rozdział zamieszczony w części

teoretycznej

pracy związany jest

z przedstawieniem danej funkcji oraz prawidłowego jej rozwoju (słuch fonemowy, mowa
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i lateralizacja) oraz czynników powodujących zaburzenia danej funkcji (np. słuch fonemowy)
i objawów z tym związanych. To podstawowe informacje zaczerpnięte z literatury przedmiotu
wprowadzające Czytelnika w poruszane w książce zagadnienia, istotne w kolejnych
rozdziałach książki.
Myślę, że treści zaprezentowane w tym rozdziale, wybór problemów i ich prezentacja, do
której wszak Autorka miała prawo, chociaż poprawne, nie pozwalają dostrzec –
konceptualizacji badań własnych, np. które z zaprezentowanych definicji wybrała za
podstawę w swoich badaniach. Takich treści brakuje mi w tym rozdziale, ale akceptuję wybór
problemów i sposób ich prezentacji.
Podsumowując. W kontekście tych uwag, ta część ocenianej monografii to poprawny ale w
moim przekonaniu nie wystarczający do zaprojektowanych badań, przegląd literatury w
omawianym zakresie.
Część II:

Metodologia badań własnych. Tę część opracowania rozpoczyna krótkie

wprowadzenie. Tutaj

obok prezentacji celu znajdujemy informację o wykorzystanych

strategiach analizy wyników badań Mamy tu więc informację, że „ Analiza jakościowa
polegała .. na szczegółowej charakterystyce prawidłowości zachodzących podczas
poprawnego różnicowania poszczególnych grup opozycyjnych przez dzieci w wieku
przedszkolnym” oraz „analizie ilościowej i obliczeniom statystycznym podlegały zależności
między poziomem słuchu fonemowego a określonymi na potrzeby badań zmiennymi”. (s. 51).
Ich prezentację zamieszczono na s.54. Tu prezentuje zmienną zależną – poziom słuchu
fonemowego oraz cztery zmienne niezależne: model lateralizacji, wymowa, wiek, płeć. Moja
wątpliwość dotyczy przede wszystkim dwóch pierwszych zmiennych. W moim przekonaniu
lateralizacja jako zmienna niezależna, przy pełnej świadomości, że stronność stabilizuje się w
10 -11 roku życia dziecka, w tak zaprojektowanych badaniach byłaby uzasadniona tylko
wówczas gdyby Autorka podjęła próbę ustalenia np. czy dzieci o określonym profilu
stronności identyfikują inne opozycje fonologiczne, jakie identyfikowane fonemy są dla nich
trudniejsze. Podobnie z wadami wymowy. Nikt nie ma wątpliwości, że mowa ma charakter
rozwojowy i indywidualny. To co jest normą rozwojową dla trzy latka dla pięciolatka już jest
zaburzeniem. Wreszcie, czy i jakie problemy w identyfikacji poszczególnych fonemów mają
dzieci które charakteryzują się określonym typem stronności i prawidłową / nieprawidłową
wymową: parasygmatyzmem, sygmatyzmem właściwym pararotacyzmem, rotacyzmem
właściwym, dyslalią wieloraką czy też opóźnionym rozwojem mowy oraz jaki poziom słuchu
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fonemowego osiągają dzieci które mają zaburzoną lateralizację i jednocześnie określony
rodzaj wad wymowy, a wszystko to jeszcze diagnozowane z uwzględnieniem wieku i płci.
Byłyby to więc nieco inne badania niż te zaproponowane w tym opracowaniu (patrz s.51).
Byłyby to te same badania, tylko inna byłaby analiza wyników. Na podstawie
otrzymanych

wyników

badań

można

przeprowadzić

zaproponowany

przez

prof. G. Dryżałowską proces analizy i przedstawić w osobnej publikacji.
Prof. G. Dryżałowska popełniła błąd ortograficzny w wyrazie „trzylatka”.
Dr J. Gruba sformułowała pięć problemów badawczych (patrz: s.52 -53), do trzech z
nich (do 2,3,4) także hipotezy.
Zaprezentowana tu treść jest zarówno prezentacją sposobu myślenia Autorki o wybranym
obszarze badań. Tutaj nie podnosi już, sygnalizowanej na s. 7 perspektywy wykorzystania
pozyskanych

wyników badań w praktyce – skonstruowania standaryzowanego testu do

badania słuchu fonemowego dzieci w wieku przedszkolnym.
Lektura dalszych podrozdziałów tej części uzasadnia

ostrożność

Autorki w obszarze

wykorzystania wyników badań. Badaniami objęto 416 dzieci z 6 przedszkoli, ze wsi i miast,
to bardzo duża grupa jak na badania tego typu, a jednocześnie zbyt

mała by spełnić

kryterium reprezentatywności populacji niezbędne do opracowania norm rozwojowych dla
słuchu fonemowego.
W literaturze brak jest dokładnie określonej liczby, która spełniałaby kryteria
reprezentatywności. Bardzo popularny 100-wyrazowy test do badania artykulacji E. Krajny
został opracowany na podstawie badań, które „przeprowadzono na reprezentatywnej grupie
200 dzieci w wieku przedszkolnym z losowo wybranych poznańskich przedszkoli” (Krajna
2008).
J. Łaniec pisze (1990, s. 30): „Każde badanie częściowe (reprezentacyjne) wymaga
właściwego doboru jednostek do badań. Jest bardzo istotne, aby wyniki z próby odpowiadały
wynikom z populacji, wtedy próba jest reprezentatywna”, a jak wykazano na s. 61
monografii, badaną grupę charakteryzuje przeciętna liczba dzieci w typowym przedszkolu.
Badania opisane w książce rozszerzono w latach 2010–2012, gdy przebadano dzieci
z całej Polski. Rezultatem tych badań było opracowanie wystandaryzowanego Testu do
10

badania słuchu fonemowego (Gruba 2012), który został opracowany na podstawie badań 879
dzieci.
Analizę wyników badań przeprowadzonych na części populacji dzieci w wieku
przedszkolnym i opisanych w książce wykazanej, jako główne osiągnięcie, jednoznacznie
potwierdziły wyniki przeprowadzone w grupie dzieci z całej Polski.
Prof. G. Dryżałowska otrzymała do oceny obydwie publikacje, znała więc całe
spektrum prowadzonych badań oraz analizę ich wyników.
Reasumując, ta część monografii jest metodologicznie poprawna ale uważna lektura tej
części pracy nie przekonuje o nowatorstwie tego projektu. Wiele tego typu badań znajduje się
w literaturze przedmiotu. Część z nich przywołuje dr J. Gruba przy prezentacji problemów
badawczych.
Niestety, polskie badania wykonane na dużej grupie dzieci przedszkolnych nie są mi
znane. Jedynie zależności pomiędzy nieprawidłowym różnicowaniem fonemów a wadami
wymowy zostały opisane m.in. przez Rocławskiego (1994), Spionek (1965), Cieszyńską
(2007), Sawę (1990) i in. Jednak teoretyczny opis zależności nie został poparty badaniami
i obliczeniami matematycznymi.
Podobnie twierdzi prof. dr hab. Józef Porayski-Pomsta, Recenzent książki Ocena
słuchu fonemowego u dzieci w wieku przedszkolnym:
„Jest to jedno z niewielu znanych mi całościowych badań nad oceną słuchu fonemowego polskich dzieci,
prezentujących, przy zastosowaniu metod statystycznych, kształtowanie się słuchu fonemowego
w poszczególnych grupach wiekowych oraz zależności kształtowania się słuchu fonemowego od: wad wymowy,
modelu lateralizacji oraz płci”.

Część III Analiza wyników badań własnych - taki tytuł nosi rozdział 5 tej monografii. W nim
znajdują się cztery podrozdziały: odpowiadające problemom badawczym i sformułowanym
do nich hipotezom (patrz; s.67 - 115)
Lektura tego rozdziału informuje o faktach pochodzących z badań. Zaprezentowane w nich
analizy nie budzą większych zastrzeżeń. Prezentacja

argumentów pochodzących z badań

poprawna, uporządkowana, opatrzona dyskusją wyników, uzupełniona wnioskami z nich
wynikającymi dla weryfikowanego problemu i podsumowaniem.
Problem w tym, że nie wiele wnosząca.
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Prof. G. Dryżałowska popełniła błąd ortograficzny w wyrazie „niewiele”.
Bo co nowego jest np. w informacji s.90 „Analiza wyników badań wykazała wyraźną
zależność pomiędzy wiekiem dziecka a liczbą prawidłowo i nieprawidłowo różnicowanych
opozycji”.
Powyższa zacytowana

przez

prof.

G. Dryżałowską

informacja

potwierdza

dotychczasowe osiągnięcia nauki w tym zakresie, że zarówno grupa badawcza, jak i sam
proces badawczy został przeprowadzony poprawnie.
Jeżeli chodzi o nowatorstwo badań to:
- po raz pierwszy w Polsce przeprowadzono badania pedagogiczne na dużej grupie dzieci
przedszkolnych opierające się na paronimach,
- po raz pierwszy określono, które paronimy są istotne w badaniu słuchu fonemowego
u dzieci 3-, 4-, 5-, 6- i 7-letnich,
- po raz pierwszy wskazano (przy wykorzystaniu metod statystycznych) brak zależności
pomiędzy wymową a słuchem fonemowym u dzieci w wieku 3-5 lat oraz przeciętną korelację
pomiędzy tymi zmiennymi u dzieci w wieku 6-7 lat,
- po raz pierwszy obliczono brak zależności pomiędzy słuchem fonemowym a modelem
lateralizacji u dzieci w wieku przedszkolnym.
Z tego ugruntowanego w trzech poprzednich podrozdziałach sposobu prezentacji wyników
badań wyłamuje się jednak podrozdział czwarty p.t. Płeć a poziom słuchu fonemowego.
Analizie tego problemu Autorka poświęciła zaledwie stronę tekstu. Tutaj ograniczyła się do
zaprezentowania w tab. 40 porównania prawidłowo i nieprawidłowo realizowanych fonemów
opozycyjnych przez dziewczynki i chłopców w poszczególnych grupach wiekowych. Mam
tu dwie istotne wątpliwości. Pierwsza dotyczy liczby kolumn pionowych w tab. 40. Tabela
23

informująca o liczbie dzieci prawidłowo i nieprawidłowo realizujących opozycje

fonemowe w poszczególnych grupach wiekowych zawiera ich 5; dwie ostatnie to grupy; 6.0
– 6.11 i 7.0 – 7.6. W tabeli 40, która zawiera te same dane jedynie podzielone ze względu na
płeć jednak te dwie grupy z tab. 23

zostały złączone w grupę 6.0 – 7.6, mimo, że wszystkie

diagnozy słuchu fonemowego zrealizowano i zaprezentowano w 5 przedziałach wiekowych.
Podobny zabieg odnotowałam w tab.33 i 39. Autorka nie informuje dlaczego w tych tabelach
zrezygnowała z jednej kolumny
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Po uważnej analizie powyższej uwagi domyślam się, że prof. G. Dryżałowskiej
chodziło o liczbę wierszy (czyli komórek poziomych), a nie liczbę kolumn pionowych.
Istotnie, jak Recenzentka zauważyła, w tabeli 23 analizę jakościową badanych
opozycji dokonano w oparciu o 5 grup wiekowych, czyli analizowano osobno grupę dzieci 3-,
4-, 5-, 6- i 7-letnich. Pozostałe rozdziały dotyczące zależności pomiędzy słuchem
fonemowym a wadami wymowy, lateralizacją i płcią to analizy ilościowe, z wykorzystaniem
metod statystycznych, dla potrzeb których ze względu na małą liczebność grupy dzieci 7lenich (22 osoby) połączono grupy dzieci 6- i 7-letnich, jako grupę dzieci najstarszych.
O zabiegu połączenia grup piszę na s. 100 i do końca książki konsekwentnie stosuję ten zapis.
Prof. G. Dryżałowska błędnie stosuje zapis wieku dziecka w postaci lat i miesięcy, np.
pisze 6.11 zamiast 6;11.
Trudno ocenić zatem ten zabieg, ale budzi on wątpliwość, narusza zatem ugruntowane
wcześniej przekonanie o rzetelności prezentowanych wyników badań Wątpliwość druga
dotyczy prezentowanych w tej tabeli danych. Tytuł tego podrozdziału sugeruje, że analiza w
nim zaprezentowana będzie odnosić się do analizy poziomu słuchu fonemowego badanych
dzieci ze względu na płeć. Tak jednak nie jest. Tabela nr 24 (s.91) prezentuje normy stenowe
dla poszczególnych ( pięciu) grup wiekowych z podziałem na poziomy – wysoki, przeciętny i
niski i to, w moim przekonaniu ta tabela powinna być poddana analizie uwzględniającej tę
zmienną, czyli płeć. Zabieg taki pozwolił by na stwierdzenie czy i jeśli to w których
przedziałach wiekowych występują różnice w osiąganych poziomach słuchu fonemowego
pomiędzy dziewczynkami i chłopcami.
Prof. G. Dryżałowska popełniła błąd ortograficzny w wyrazie „pozwoliłby”.
Być może tu byłaby też szansa na uzyskanie odpowiedzi na niepokojący fakt stwierdzony i
zasygnalizowany przez Badaczkę, „że procent dzieci, które uzyskały niski wynik w badaniu
słuchu fonemowego jest porównywalny w każdej grupie wiekowej i waha się między 22 –
29%”. (s.91). Ten ważny poznawczo problem kwituje stwierdzeniem „ Dzieci te należy objąć
szczególną opieką pedagogiczną, logopedyczną bądź psychologiczną.” Z pewnością tak, tylko
jaką i jakie działania są tu potrzebne. Te analizy nie sugerują nawet jakiej terapii ta grupa
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dzieci potrzebuje. Taką możliwość dałyby jedynie krzyżowe analizy statystyczne. W tych
badaniach takiej próby nie podjęto. Pogłębiona analiza tej tabeli,
różnice

nie byłyby istotne statystycznie,

nawet wówczas gdyby

pokazałaby tendencje rozwojowe lub też

uwiarygodniłaby stwierdzenie Autorki (patrz s.112), że płeć nie różnicuje poziomu słuchu
fonemowego. Stwierdzenie to bez takiej analizy jest nadinterpretacją. Tabela 40 i dane w niej
zawarte uprawniają jedynie do stwierdzenia, że płeć nie różnicuje prawidłowego i
nieprawidłowego rozróżniania fonemów, a nie, jak napisała

Autorka, poziomu słuchu

fonemowego.
Cytat ze s. 91 jest niedokładny (w książce to zdanie było poprawne pod względem
językowym).
Z pewnością przemyślenia prof. G. Dryżałowskiej są zasadne i będą tematem mojej
kolejnej publikacji. Natomiast tematem recenzowanej książki była tylko ocena słuchu
fonemowego, nie zaś metody terapii dzieci nieprawidłowo różnicujących opozycje
fonemowe.
Chciałabym uściślić, że w pracy jest dość dużo tablic rozdzielczych (czyli
krzyżowych) i do większości z nich, przed wyciągnięciem wniosków, zastosowano
odpowiednie testy statystyczne.
Monografię kończy Zakończenie. I jest to w moim odczuciu najdziwniejsza część tego
opracowania. Ta część monografii zwykle wieńczy dzieło. W tym przypadku zamiast
zwieńczenia mamy półtorej strony tekstu z którego czytelnik

dowiaduje się, że oto w

badaniach uczestniczyli także nauczyciele przedszkola, że wnioski z wywiadów z nimi
przeprowadzonych potwierdzają „że niski wynik w badaniu słuchu fonemowego pokrywa się
z ich obserwacjami i prowadzonymi w ciągu roku szkolnego arkuszami gotowości szkolnej”
(s.113). Nie mam podstaw by twierdzić, że tak nie jest, ale też nie mogę poważnie traktować
takiej informacji bez możliwości jej weryfikacji. Nie wiem nic o tych badanych osobach ani o
tym czego dotyczyły owe wywiady, jak je analizowano i ostatecznie jakie wnioski po
analizie tych wywiadów sformułowano. Treść Zakończenia

przekonała mnie jedynie, że

Autorka nie poradziła sobie z tym pozornie prostym zadaniem, tym samym ugruntowała
moje przekonanie, że nie jest dojrzałym badaczem.
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Zakończenie jest krótkie, gdyż w rozdziale piątym Analiza wyników badań własnych
każdy omawiany problem badawczy opatrzono stosownym podsumowaniem, co wydaje się
być wystarczające dla podjętych analiz.
Jak twierdzi prof. G. Dryżałowska w recenzji „Prezentacja argumentów pochodzących
z badań poprawna, uporządkowana, opatrzona dyskusją wyników, uzupełniona wnioskami
z nich wynikającymi dla weryfikowanego problemu i podsumowaniem”.
Obok uwag krytycznych należy wskazać walory tej monografii. Niewątpliwie mocną jej
stroną jest fakt, że są to badania ważne dla teorii i praktyki pedagogicznej, z szeroką
perspektywą poznawczą i nie łatwą procedurą diagnostyczną. Takie badania próbowała
podjąć Autorka monografii , zrealizować je i opisać. Pokazała nie nowy problem w nowej
perspektywie badawczej,

podjęła

trud podkreślenia jego znaczenia dla teorii i przede

wszystkim praktyki pedagogicznej, jednak celu badań nie zdołała zrealizować, bowiem w tak
zaprojektowanych badaniach i na tym poziomie analizy wyników badań nie było to możliwe.
Uważna analiza recenzji monografii Ocena słuchu fonemowego u dzieci w wieku
przedszkolnym oraz zawartych w niej uwag, a w konsekwencji jednoznacznie negatywna
ocena osiągnięcia jest zastanawiająca. Analizując szczegółowo każdą z opisanych przez
prof. G. Dryżałowską części, można dowiedzieć się, że:
- część I – „poprawny przegląd literatury w podjętej problematyce. Warto jednak podkreślić,
widoczną w tej części opracowania żelazną dyscyplinę Autorki tekstu. Żelazna dyscyplina
ma swoje zalety – tekst jest skoncentrowany na najważniejszych dla podjętej problematyki
zagadnieniach, prezentacja treści uporządkowana, każdy z rozdziałów kończy prezentacja
narzędzi

do oceny”, ponadto jak stwierdza Recenzentka „akceptuję wybór problemów

i sposób ich prezentacji”,
- część II – „ta część monografii jest metodologicznie poprawna”,
- część III – „zaprezentowane w nich analizy nie budzą większych zastrzeżeń. Prezentacja
argumentów pochodzących z badań poprawna, uporządkowana, opatrzona dyskusją wyników,
uzupełniona

wnioskami

z

nich

wynikającymi

dla

weryfikowanego

problemu

i podsumowaniem”.
W kontekście przytoczonych odpowiedzi na uwagi zawarte w recenzji można
stwierdzić, że wiele uwag prof. G. Dryżałowskiej jest subiektywną interpretacją treści książki
niepopartą żadnymi badaniami.
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W kilku miejscach Recenzentka prezentuje swój (nowy) pogląd na przeprowadzenie
badań, nie odnosząc się do tego, co zostało przedstawione do oceny.
Ponadto niewłaściwa interpretacja treści (np. mylenie kolumn i wierszy w tabelach,
niedoczytanie zawartych w książce informacji, błędne odczytanie tekstu wprowadzenia do
książki i utożsamienie go z celem badań, zarzut braku nowatorstwa w badaniach itd.
sprawiają, że ogólna ocena książki napisana jest w sposób ogólnikowy i niewnikliwy.
Prof. G. Dryżałowska popełniła błędy ortograficzne w wyrazach „niełatwy” i „nienowy”.

Portal edukacyjny polskiej fonetyki stosowanej w zakresie normy i patologii mowy - to
drugie, zgłoszone przez dr J. Grubę, jej najważniejsze osiągnięcie naukowe. Zrealizowane w
latach 2010 – 2011 w ramach indywidualnego grantu z Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka, Działanie 8.1. Projekt jest zamieszczony na stronie internetowej www.fonem.eu.
To, jak pisze Autorka w autoreferacie (s.4), unikatowe przedsięwzięcie ukazuje
trójwymiarowe animacje ruchów narządów artykulacyjnych podczas wypowiadania głosek i
wyrazów języka polskiego oraz ponad 200 nagrań nieprawidłowych wypowiedzi dzieci. To
bardzo interesujący i przydatny w praktyce terapeutycznej oraz edukacyjnej projekt, co do
tego nie mam wątpliwości nie potrafię jednak ocenić naukowego wkładu dr J. Gruby w jego
powstawaniu i realizacji. Trudno bowiem ocenić wartość naukową koncepcji projektu bez
koncepcji - możliwości jej przestudiowania. Udział w opracowaniu portalu wybitnych
przedstawicieli środowisk naukowych z polskich uczelni, na który powołuje się Habilitantka
nie przekonuje, raczej kieruje uwagę na rolę jaką odegrała dr J. Gruba w projekcie w którym
zaangażowanych zostało trzech wybitnych profesorów i dwóch doktorów. W autoreferacie
takich informacji nie zamieszczono. To pierwsza wątpliwość. Druga dotyczy komercyjnego
charakteru tego przedsięwzięcia.
Prof. G. Dryżałowska nie dokonała merytorycznej oceny portalu, który stanowi
50% głównych osiągnięć wykazanych we wniosku habilitacyjnym. Recenzentka zalogowała
się na portalu 22 grudnia 2013 r. o godzinie 00:44:07 i przebywała na nim około pół godziny.
Jest to zdecydowanie niewystarczający czas, aby poznać zasady funkcjonowania tego
narzędzia, nie mówiąc już o rzeczowej ocenie jego funkcjonalności, zastosowanych metod
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badawczych oraz oceny walorów naukowych. Recenzentka wyrażając swoją ocenę o portalu
www.fonem.eu nie poparła jej merytoryczną analizą choćby w minimalnym zakresie.
Na uwagę zawartą w recenzji, że Recenzentka nie potrafi „ocenić naukowego wkładu
dr J. Gruby w jego powstawaniu i realizacji”, pragnę zaznaczyć, że na stronie głównej portalu
www.fonem.eu w zakładce „Autorzy” jest wyszczególniony mój wkład w powstanie projektu.
Niepokojący jest fakt, że prof. G. Dryżałowska pomimo wątpliwości dotyczących wkładu
w wykonanie dzieła nie skorzystała zgodnie z art. 18a ust. 10 Ustawy o stopniach naukowych
i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z możliwości wyjaśnienia
niejasności.
Prof. G. Dryżałowska nie uzasadniła ani nie wyjaśniła w swojej opinii, z jakich
konkretnie względów przyjęła, że portal fonem.eu jest osiągnięciem pozbawionym waloru
w wymiarze naukowym.
Wspomniana przez prof. G. Dryżałowską komercyjność projektu nie pozbawia go
waloru naukowego, a zadaniem Recenzentki nie była ocena portalu w kontekście jego
rentowności tylko ocena szerokiego spektrum wizualizacji głosek w izolacji i sąsiedztwie
w zakresie wymowy normatywnej i patologicznej, które opracowano zarówno na bazie
literatury oraz na podstawie obiektywnych badań.
Dziwi mnie zatem wątpliwość prof. G. Dryżałowskiej dotycząca komercyjnego
charakteru przedsięwzięcia, zwłaszcza, że Recenzentka nie wskazuje w jaki sposób fakt
odpłatności korzystania z portalu wpływa na walory tego projektu i jego wartość
naukową.
Brak merytorycznej oceny portalu, który stanowi 50% wykazanych głównych
osiągnięć sprawia, że recenzja jest nierzetelna i niepełna. Nie powinna być brana pod
uwagę podczas oceny dorobku, gdyż nie sposób określić, czy podane we wniosku główne
osiągnięcia stanowią znaczny wkład w rozwój określonej dyscypliny naukowej.
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1.2 Pozostałe osiągniecia naukowo - badawcze
Dr J. Gruba jako pozostałe osiągnięcia naukowe wskazała dorobek w ramach którego można
wydzielić trzy obszary.
Do pierwszego z nich zaliczyłam

Test do oceny słuchu fonemowego u dzieci w wieku

przedszkolnym, Gliwice 2012, Wyd. Komlogo. Test składa się z trzech części: Podręcznika,
materiału obrazkowego i karty do badania słuchu fonemowego. Test był recenzowany przez
trzech wybitnych naukowców, został opublikowany i dopuszczony do dystrybucji, więc
spełnił, jak sądzę, wymagane kryteria dla testów jako narzędzi diagnostycznych. W tym
przypadku narzędzia standaryzowanego.
Autorka w autoreferacie podaje informację „podjęte badania dotyczące słuchu fonemowego
stały się źródłem inspiracji do opracowania wystandaryzowanego testu do badania słuchu
fonemowego”. Test jest więc niejako uzupełnieniem monografii. Szkoda, że Autorka w
monografii zrezygnowała z tego pomysłu, chociaż jak się wydaje nie w pełni, bowiem
pierwszy rozdział Podręcznika jest niemal dokładną kopią 1 rozdziału monografii. W
Podręczniku do testu zrezygnowała jedynie z podrozdziału 1.4, zamieszczonego w
monografii. Nie podaje jednak informacji, że tekst ten znajduje się w jej publikacji. Taka
praktyka jest dla mnie zupełnie niezrozumiała.
Informację o wykorzystaniu książki „Ocena słuchu fonemowego…”, która w tym
samym czasie była w druku, zamieszczono w bibliografii testu, na co wskazuje poniższa
ilustracja:

Druga uwaga do testu dotyczy rymowanek prezentujących obrazki. Mam wątpliwość, czy to
dobry zabieg, czy zwłaszcza dla dzieci starszych 5 -7 letnich nie jest to podpowiedź, a dla 3 4 latków utrudnienie polegające na konieczności wychwycenia ze zdania złożonego dwóch
istotnych wyrazów. W jednej z nich

banany – badany, badany występuje w formie

przymiotnika. Rymowanka podkreśla widoczny na obrazku desygnat – ten PAN jest badany.
Kaczka, jama, taczka pojawiają się dwukrotnie w kontekście tych samych rymowanek. Może
warto było skorzystać z paronimów opracowanych przez np. J. Wójtowicz (Logopedyczny
zbiór wyrazów, 1991 s. 104) Dlaczego zrezygnowano z prezentacji najprostszej np. to kaczka
to paczka. Wątpliwość trzecia to materiał obrazkowy. Do 14 z nich mam zastrzeżenia, np.
widzę coś co wygląda jak chmury a to wata, widzę kępę drzew a to ma być las, widzę drzewo
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ale to jest buk, coś czarnego okazuje się być paczką. To zaburza percepcję wzrokowo –
słuchową. Nie ma narzędzi absolutnie doskonałych, ale narzędzie które na pierwszy rzut oka
budzi zastrzeżenia podważa zaufanie co do jego wiarygodności diagnostycznej.
Druga wątpliwość prof. G. Dryżałowskiej, która dotyczy występujących w teście
rymowanek została wyjaśniona w Teście na s. 21:
„W trakcie badań pilotażowych przeprowadzonych wśród dzieci przedszkolnych zwrócono uwagę na
fakt, że dzieci różnie identyfikują poszczególne obrazki. Wskazane jest zatem, aby wszystkim dzieciom
prezentować paronimy w ujednolicony sposób. Do każdego paronimu ułożono zatem krótki rymowany
dwuwiersz, na przykład:
– półka : bułka – Tutaj jest na książki półka, a tu do jedzenia bułka.
– Basie : bazie – Te dziewczynki to dwie Basie, na gałązkach widzisz bazie.
Badający wypowiada rymowanki z równoczesnym wskazaniem obrazka. Taka forma prezentacji
znacznie ułatwiła dzieciom identyfikację desygnatów i sprawiła, że wszystkie dzieci w jednakowy sposób były
zapoznawane ze znaczeniem obrazków”.

Odpowiedź na powyższą wątpliwość skłania do dwóch wniosków:
- po pierwsze prof. G. Dryżałowska nieuważnie, w sposób pobieżny przejrzała dostarczony
materiał, oceniła test, jak sama przyznaje „na pierwszy rzut oka”,
- po drugie Recenzentka nigdy nie prowadziła badań wśród dzieci przedszkolnych, zatem nie
potrafi nawet w stopniu bardzo pobieżnym ocenić reakcji dzieci szczególnie, gdy mamy do
czynienia z materiałem (desygnatami) niezrozumiałymi dla dzieci, np. frak, zagony, dalia itd.

Wątpliwość

trzecia

zasygnalizowana

przez

prof. G. Dryżałowską

dotyczy

występujących w Teście obrazków. Jakość rysunków może odbiegać od wyobrażenia każdego
człowieka, stąd niezbędną częścią jest informacja słowna. Ale najważniejsze w pracach
naukowych są badania, a wszystkie obrazki zostały przebadanie podczas badań pilotażowych,
o których piszę w Teście na s. 16.
„Na potrzeby badań przygotowano zestaw 266 grafik (133 paronimów), które pokazano podczas badań
pilotażowych w grupie 25 dzieci w wieku przedszkolnym. Właściwie rozpoznawane przez dzieci pary obrazków
włączono do próby badawczej […]”.

Test, jak sama nazwa wskazuje, jest standaryzowany, przebadany na reprezentatywnej
grupie dzieci oraz recenzowany przez trzech specjalistów: pedagoga, psychologa
i językoznawcę. Spełnia wszystkie cechy stawiane tego typu narzędziom, czyli jest:
wystandaryzowany, obiektywny, znormalizowany, rzetelny i trafny. Ponadto jest to pierwsze
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w Polsce narzędzie do badania słuchu fonemowego przeznaczone dla dzieci w wieku
przedszkolnym.
Na uwagę prof. G. Dryżałowskiej, że „narzędzie które na pierwszy rzut oka budzi
zastrzeżenia podważa zaufanie co do jego wiarygodności diagnostycznej”, wspomnę,
że obliczony ogólny współczynnik rzetelności testu rtt dla całego testu wyniósł 0,93,
co wskazuje na to, że test posiada wysoki współczynnik rzetelności, a błąd standardowy
pomiaru SEM wynosi 1,89.
Zatem do oceny narzędzia wystandaryzowanego, opracowanego z wykorzystaniem
metod statystycznych prof. G. Dryżałowska stosuje opracowaną przez siebie miarę „pierwszy
rzut oka”.
„Badany” to imiesłów przymiotnikowy bierny, a nie przymiotnik (błąd rzeczowy).
W ten pierwszy obszar wpisuje się również Cykl publikacji i programów komputerowych z
zakresu terapii wad wymowy u dzieci. Multimedialny Pakiet Logopedyczny. W jego skład
wchodzą cztery części. Trzy z nich I,II i IV to dzieła współautorskie a każdy z nich zawiera
Wybrane zagadnienia logopedyczne, Zeszyt ćwiczeń i Logopedyczne zabawy. W części I
autorski rozdział dr J. Gruby to: Terapia komputerowa ss.54 – 67, w cz. II część II i III ss.
41- 62, a w cz. IV również część II ss. 55-69. Tylko cz. III jest samodzielnym dziełem J.
Gruby. Ta część składa się z Zeszytu ćwiczeń, 2009

oraz Logopedycznych zabaw (

program komputerowy), 2008. W pozostałych częściach Logopedyczne zabawy (programy
komputerowe) są autorstwa J. Gruby, w części II również zeszyt ćwiczeń.
Z całą pewnością są to pomoce bardzo przydatne w terapii logopedycznej, poprawnie
wykonane, ze względu na program komputerowy atrakcyjne nie tylko dla dzieci. Jednak
ocenie podlega nowatorstwo dzieła. Na rynku wydawniczym jest całe mnóstwo tego typu
pomocy tak w formie programów komputerowych jak i pakietów papierowych. Jest to więc
dzieło potwierdzające praktyczne umiejętności

dr J. Gruby. Z pewnością jest dobrym

praktykiem z dużą umiejętnością wykorzystania wiedzy w praktycznym działaniu.
Pierwsze opracowane przeze mnie programy komputerowe powstały w 2003 r.
Od tego czasu upłynęło 11 lat a Multimedialny Pakiet Logopedyczny. Cześć I – sz, ż, cz, dż
doczekał się już 5 wydania i jest cały czas bardzo popularny na rynku. Wszystkie opracowane
przeze mnie programy są nowatorskie, o czym świadczą bardzo dobre recenzje, zarówno
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programów komputerowych, jak i wchodzących w skład pakietów opracowań teoretycznych
i ćwiczeń dla dzieci.

Programy komputerowe zawarte w Multimedialnych Pakietach Logopedycznych
uzyskały pozytywne opinie ośmiu profesorów, specjalistów z zakresu logopedii i mediów.
Inne programy, opracowane przeze mnie merytorycznie, o których nie wspomina
prof. G. Dryżałowska, np. Praksja, Rentgenogramy, palatogramy, labiogramy, Obrazy-słowadźwięki, są jedynymi, niepowtarzalnymi programami w Polsce.
Zdaniem prof. G. Dryżałowskiej jestem „dobrym praktykiem z dużą umiejętnością
wykorzystania wiedzy w praktycznym działaniu”. Bycie dobrym praktykiem to konsekwencja
bycia dobrym teoretykiem. Tylko gruntownie zbudowana wiedza teoretyczna umożliwia
prowadzenie badań naukowych, diagnoz pedagogicznych czy programowania procesu
edukacyjnego lub terapeutycznego. Będąc dobrym praktykiem nie można pominąć aspektu
teoretycznego, który prowadzi do poznawania rzeczywistości i zjawisk.
Natomiast wyizolowana z praktyki wiedza teoretyczna może okazać się, szczególnie
w naukach pedagogicznych, bezużyteczna. Bycie dobrym teoretykiem nie implikuje bycia
dobrym praktykiem, bowiem wiedza książkowa niepoparta wiedzą praktyczną może okazać
się nieprzydatna w kontakcie z drugim człowiekiem.
Obszar drugi to dwie książki autorskie: Technologia informacyjna w logopedii, Gliwice 2009,
Wyd. Komlogo ss.120 i Komputerowe wspomaganie umiejętności czytania u dzieci
sześcioletnich, Kraków, 2002, wyd. Impuls ss.153
Druga z nich to książka podoktorska dr J. Gruby. Prezentująca badania dotyczące
wykorzystania komputera do nauki czytania dzieci przedszkolnych, o typowej dla tego typu
opracowań strukturze, metodologicznie poprawna, z uporządkowaną prezentacją wyników
badań.
Z pewnością ważna w dorobku naukowym dr J. Gruby i niestety książka ta jest
kontrapunktem dla drugiej monografii autorstwa dr J. Gruby: Technologia informacyjna w
logopedii, opublikowanej w 2009. Ta monografia ma charakter sprawozdawczo przeglądowy.
Złożona z trzech rozdziałów: I – Wykorzystanie technologii informacyjnej w logopedii. Tutaj
Autorka omawia rolę technologii informacyjnej w pracy logopedy, obszary jej wykorzystania
przez logopedów, metodykę prowadzenia zajęć logopedycznych oraz rozwój kompetencji
informatycznych logopedów. W II rozdziale Diagnoza i terapia logopedyczna wspomagana
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komputerem koncentruje się na omówieniu wybranych programów wspomagających
diagnozę i terapię logopedyczną, a w III – Internet w pracy logopedy, wymienia zasoby
logopedyczne w Internecie, serwisy logopedyczne w Polsce i wybrane wydawnictwa,
księgarnie internetowe.
„Ważnym zagadnieniem, rzadko poruszanym w kręgu terapeutów, są opisane w książce
normy etyczne w wykorzystywaniu komputera oraz rodzaje licencji programów
komputerowych” napisała w autoreferacie dr J. Gruba. I jest to jedyny, w moim przekonaniu,
walor tego opracowania.
Do trzeciego obszaru wpisują się też dwie książki pod naukową redakcją dr J. Gruby;
Logopedia. Wybór tekstów 2005 – 2008, Warszawa 2009. Wyd. Polski Związek Logopedów i
Wybrane problemy logopedyczne, Gliwice 2011, Wyd. Fonem oraz

23 artykuły

opublikowane w latach 2002 – 2013.
Z pewnością należy docenić wkład pracy redaktorki w przygotowaniu tych dwóch publikacji.
Zadanie niełatwe w realizacji. Odpowiedzialność, koncepcja, ostateczny kształt dzieła. To
świadczy o sprawności organizacyjnej i konsekwencji działania.
W pierwszej z nich tekstem autorskim dr J. Gruby jest Wprowadzenie, w drugim natomiast,
Wstęp i artykuł zamieszczony w rozdz. I p.t.: Analiza opozycji istotnych w badaniu słuchu
fonemowego u dzieci w wieku przedszkolnym ss. 29 – 51. Problem w tym, że ten tekst jest
doniesieniem z badań, które opublikowano w 2011 roku i w ogromnym zakresie jest to tekst
tożsamy z monografią zgłoszoną jako najważniejsze osiągnięcie naukowe, wydaną w 2012
roku tyle, że w moim przekonaniu znacznie lepszym, bo pozbawionym tych mankamentów,
które wskazałam w monografii. Ta smutna dla mnie konstatacja, oznacza to bowiem, że
monografia jest auto plagiatem, co oczywiście nie tylko ją dyskwalifikuje ale też źle
świadczy o rzetelności Autorki jako badacza i naukowca.
W tym miejscu wskazać należy, że pojecie autoplagiatu jest pojęciem spoza języka
prawnego o znaczeniu pozaustawowym. Tym pojęciem nie posługuje się ani Ustawa o prawie
autorskim i prawach pokrewnych ani Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym.
Pojęcie autoplagiatu, zawierające w swej istocie wewnętrzną sprzeczność pomiędzy
sformułowaniem auto a sformułowaniem plagiat oznacza faktycznie naruszenie kierowane ze
strony twórcy w stosunku do własnego utworu polegające na odebraniu dziełu charakteru
indywidualnego i oryginalnego w stosunku do uprzedniej twórczości własnej. Znamieniem
autoplagiatu determinującym jego byt jest taka treść dzieła, która imituje pełnowartościowość
kreacji będąc w rzeczywistości ukrytą kopią swego pierwowzoru. Oznacza to, że praktycznie
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zjawisko autoplagiatu może być postrzegane jedynie w kontekście sztucznego poszerzania
dorobku twórcy, który działa w zamiarze wprowadzenia w błąd, co do oryginalności
tworzonego dzieła.
Cechą istotną autoplagiatu jest zamiar towarzyszący działaniu autora zdeterminowany
na stworzeniu mylnego wyobrażenia, co do oryginalności własnego utworu względem
poprzednich. W omawianym przypadku taka sytuacja nie ma miejsca, a stawiane mi zarzuty
w zakresie autoplagiatu są nieuzasadnione.
Wnikliwa analiza pozycji wykazanych w bibliografii oraz w przypisach do treści
publikacji wskazuje, że odwołania do treści poprzednich publikacji mojego autorstwa były
każdorazowo opatrywane przypisem, a także wykazywane w liście bibliograficznej.
Zauważyć należy również, że w przypadkach powielenia fragmentu tekstu wcześniej
publikowanego, treść nie była wykorzystywana w pierwotnym kontekście, a fakt
wykorzystania elementu uprzedniej publikacji został ujawniony poprzez opatrzenie fragmentu
stosownym przypisem. Opisane działanie nie nosi zatem znamion autoplagiatu albowiem
żadne z zastosowanych przeze mnie odwołań do treści innych publikacji nie było
zdeterminowane na wywołanie u czytelnika mylnego wyobrażenia o oryginalności treści.
Wykazane powtórzenia to nieliczne, ale konieczne fragmenty, mające na celu
rozpropagowanie tematyki, którą się zajmuję w ostatnich latach, a więc nie powinny one
wpływać na całość dorobku naukowego. Prowadzone badania są nowe, oryginalne i nie
stanowiły podstawy do uzyskania poprzedniego stopnia awansu zawodowego (doktora).
Wskazywany zatem przez prof. G. Dryżałowską termin autoplagiat (autokradzież) jest
bezpodstawny. W żadnym miejscu nie zatajono prawdy i zgodnie z dobrymi obyczajami
w nauce oznaczono w kolejnych wydaniach wszystkie wcześniej (lub później) opublikowane
teksty. Ponadto „swoboda prowadzenia działalności naukowej czy artystycznej nie powinna
być ograniczana tylko do jednorazowego udostępnienia utworu5”.

5

http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/809AA726A2EBA65BC12578DA00426605/$file/Infos_108.pdf.
[dostęp 16.06.2014 r.].
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W tekście Analiza opozycji istotnych w badaniu słuchu fonemowego u dzieci w wieku
przedszkolnym, zamieszczonym w publikacji z 2011 r., znajduje się przypis wskazujący na
źródło jego pochodzenia, co przedstawia poniższa ilustracja:

Prof. G. Dryżałowska popełniła błąd ortograficzny w wyrazie „autoplagiat”.
Przedstawione do oceny artykuły (23) zostały opublikowane w latach 2002 – 2013 Trzy z
nich są współautorskie, (2004, 2004, 2005), a trzy w języku obcym (2006, 2007, 2013).
To spory dorobek i trudno go jednoznacznie ocenić. Jego walorem jest niewątpliwie
spójność podejmowanych problemów. Wszystkie artykuły mieszczą się w obszarze diagnozy
i terapii logopedycznej ale uważna ich lektura wskazuje, że tylko 6 z nich (2004, 2005, 2007,
2007, 2010, 2011) ma charakter opracowań oryginalnych. I chociaż można mieć zastrzeżenia
co do prezentacji treści w nich zawartych to wskazują na poszukującą postawę Autorki.
Pozostałe, jak wynika z analizy treści, zostały wykorzystane w monografiach autorskich dr J.
Gruby i w Pakiecie Multimedialnym - w podręcznikach Wybrane zagadnienia logopedyczne.
Trudno znaleźć te wydania ocenione przez prof. G. Dryżałowską jako oryginalne,
ponieważ w podanych latach opublikowałam wiele artykułów, np. w roku 2004
opublikowałam 5 artykułów.
Dwa opublikowane w 2011 i 2012 roku to teksty, które niemal w niezmienionej postaci
znalazły się w monografii; Ocena słuchu fonemowego u dzieci w wieku przedszkolnym patrz
rozdz. 1 i 3 monografii i artykuł z 2012 i 2011 roku. Ponadto artykuł z 2011 roku od
pierwszego do ostatniego słowa jest tożsamy z artykułem zamieszczonym w Wybranych
problemach logopedycznych pod red. Naukową dr J. Gruby w rozdz. I (porównaj z rozdz. 11
w: S. Milewski, K. Kaczorowska – Bray: Logopedia. Wybrane aspekty historii, teorii i
praktyki).
Ten akapit zawiera niejasności. W roku 2011 i 2012 opublikowałam raporty z badań,
które stały się podstawą napisania książki Ocena słuchu fonemowego u dzieci w wieku
przedszkolnym.
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Publikacja z roku 2011 Analiza opozycji istotnych w badaniu słuchu fonemowego
u dzieci w wieku przedszkolnym, opublikowana w książce pod moją redakcją Wybrane
problemy logopedyczne, ukazała się wcześniej i zawiera informację, że opisywane w artykule
zagadnienia ukażą się w książce, która była oddana do druku.

Publikacja z roku 2012 Model lateralizacji a poziom słuchu fonemowego u dzieci
w wieku przedszkolnym - analiza badań, opublikowana w książce pod redakcją
St. Milewskiego i K. Kaczorowskiej-Bray (2012), opatrzona jest przypisem związanym
z treścią artykułu, co przedstawia poniższa ilustracja:

Nie rozumiem stwierdzenia „Ponadto artykuł z 2011 roku od pierwszego do ostatniego
słowa jest tożsamy z artykułem zamieszczonym w Wybranych problemach logopedycznych
pod red. Naukową dr J. Gruby w rozdz. I (porównaj z rozdz. 11 w: S. Milewski,
K. Kaczorowska – Bray: Logopedia. Wybrane aspekty historii, teorii i praktyki)”, ponieważ
publikacje dotyczą dwóch różnych artykułów, wydanych w różnych latach.
Dwa artykuły ( 2002, 2008) znalazły się również w monografii: Technologia informacyjna w
logopedii, (porównaj artykuł z 2008 i 2002 roku i rozdz. 1.6 monografii ss. 24 – 29). Jaką
wartość poznawczą mają badania zrealizowane co najmniej 10 lat wcześniej i jaki jest cel
ich reanimacji w nowym dziele z 2012 roku?
Artykuły z roku 2002 i 2008 nie przedstawiają tych samych treści, tylko badania
porównawcze

przeprowadzone

TI w środowisku

logopedów.

w

roku

Zatem

2002

artykuły

i

2008,

mają

dotyczące

zarazem

wykorzystania

wartość

poznawczą

i porównawczą.
W 2012 r. żadna z moich publikacji nie dotyczyła powyżej opisanych przez
prof. G. Dryżałowską badań.
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Pozostałe artykuły znalazły się w Pakiecie Multimedialnym. Autorka nie podaje jednak tych
faktów w zapisach bibliograficznych.
Badacz ma prawo, a nawet obowiązek prezentacji swoich dociekań badawczych w
różnych gremiach, ale ma też obowiązek głoszenia prawdy i uczciwości. Realizując projekt
badawczy zwykle publikuje się doniesienia z własnych badań ale tworzenie nowego dzieła
jako kompilacji tekstów wcześniej publikowanych – powielanie tych samych tekstów, to
zdumiewająca, a przede wszystkim naganna praktyka.
Ogólny bałagan w powyższym tekście recenzji prof. G. Dryżałowskiej, błędy
w wymienianych przypisach lub podawanie nieprawdziwych informacji o braku przypisów,
mylenie artykułów zamieszczanych w publikacjach, nierzetelnie podawane informacje, liczne
błędy ortograficzne, językowe i edycyjne, niewłaściwe cytowanie fragmentów publikacji
sprawiają, że tekst zamieszczony w recenzji jest dla Czytelnika nieposiadającego artykułów
źródłowych niezrozumiały i wprowadza ich w błąd.
Reasumując: Przedstawiony do oceny dorobek analizowany w oparciu o wytyczne do
recenzji w postępowaniu habilitacyjnym nie spełnia wymogów formalnych. Sześć
oryginalnych artykułów to zbyt mało by uznać naukową dojrzałość dr J. Gruby. Pozostały,
szczegółowo omówiłam powyżej. Nie dyskwalifikuje go jednak fakt, że ma on głównie
charakter praktyczny, doceniam bowiem umiejętność łączenia teorii z praktyką.
Zdyskwalifikowała go sama Habilitantka. Moja ocena przedstawionych do oceny
najważniejszych osiągnięć naukowych i pozostałych osiągnięć naukowo - badawczych dr J.
Gruby jest jednoznacznie negatywna.
2. Kierowanie międzynarodowymi lub krajowymi projektami badawczymi lub
udział w takich projektach
Dr J. Gruba uczestniczyła w realizacji dwóch międzynarodowych projektach (2003 – 2004,
2006 – 2009), realizowanych w ramach współpracy Uniwersytetu Śląskiego z Uniwersytetem
w Nitrze, w trzech krajowych (2007-2008, 2008 – 2009, 2010 – 2011) realizowanych w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Priorytet IX, Działanie 1, poddziałanie 9.1.1. Kierowała dwoma projektami finansowanymi
przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka. Działanie 8.1 (2010 -2011, 2012 - 2013), w trzecim była uczestnikiem (2012 26

2013), kierowała również 6 projektami współfinansowanymi ze środków na badania własne
Wydziału Pedagogiki i Psychologii UŚ. Imponująca aktywność badawcza, zwłaszcza gdy
uwzględnia się czas w jakim była w nią zaangażowana. Czternaście projektów badawczych,
to budzi uznanie.

Miała więc okazję zdobyć wiele cennych dla współczesnego badacza

doświadczeń.
3. Międzynarodowe i krajowe nagrody za działalność naukową
Dr J. Gruba w 2006 r. otrzymała indywidualną nagrodę II stopnia, a w 2011 r. zespołową
nagrodę I stopnia J.M Rektora UŚ.
W roku 2011 otrzymałam nagrodę I stopnia Rektora Uniwersytetu Medycznego
w Warszawie a nie jak wskazuje Recenzentka „nagrodę I stopnia J.M Rektora UŚ”, o czym
piszę w autoreferacie na s. 16.
Prof. G. Dryżałowska stosuje błędny zapis skrótu „J.M”, zamiast poprawnego „JM”.
W 2012 otrzymała nagrodę European Language Label (ELL) za Portal edukacyjny polskiej
fonetyki stosowanej w zakresie normy i patologii mowy.

4. Wygłoszone referaty na międzynarodowych lub krajowych konferencjach
tematycznych
Od 2004 – 2012 roku dr J. Gruba wzięła udział w 64 konferencjach naukowych (50
ogólnopolskich, 9 międzynarodowych i 5 zagranicznych), na 62 dwóch aktywnie. Przegląd
tytułów wygłoszonych referatów wskazuje na ich tematyczną spójność i potwierdza
niezmierną aktywność Habilitantki, to ponad 5 konferencji w jednym roku. Tym bardziej
dziwi fakt, że do oceny wybrała i

przedstawiła

te

publikacje, które wielokrotnie

wykorzystała w obszernych fragmentach lub w całości.
5. Udział

w

komitetach

organizacyjnych

międzynarodowych

i

krajowych

konferencji naukowych
W swoim dorobku dr J. Gruba może pochwalić się współorganizacją trzech ważnych
przedsięwzięć naukowych; Sympozjum: Urazy czaszkowo – mózgowe i wielonarządowe –
jeden z najtrudniejszych problemów współczesnej rehabilitacji, 2008, II Międzynarodowej
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Interdyscyplinarnej Naukowej Konferencji Logopedycznej, 2010 oraz projektu Naukowo –
artystycznego: W Harmonii z naturą i sobą. Elementy ekologii w działaniach artystycznych i
pedagogicznych. 2009.
6. Udział w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism
W latach 2005 – 2009 Dr J. Gruba

pełniła funkcję

redaktora naczelnego czasopisma

„Logopedia”, wyd. Polskiego Związku Logopedów
„Logopeda” to redagowane przeze mnie czasopismo internetowe dostępne na stronie
Polskiego Związku Logopedów – www.logopeda.org.pl. Natomiast czasopismo „Logopedia”
jest periodykiem tradycyjnym wydawanym przez Polskie Towarzystwo Logopedyczne w
Lublinie.
7. Członkostwo

w

międzynarodowych

i

krajowych

organizacjach

oraz

towarzystwach naukowych
Dr J. Gruba jest członkiem dwóch towarzystw: Towarzystwa Pedagogicznego i Towarzystwa
Logopedycznego

8. Opieka naukowa nad studentami
Dr J. Gruba jest promotorem 8 i recenzentem 11 prac licencjackich, także promotorem 28
prac dyplomowych na studiach podyplomowych oraz opiekunem koła naukowego –
Pedagogiczne Koło Edukacji Alternatywnej.

9. Wykonane ekspertyzy lub inne opracowania
W 2012 roku dr J. Gruba była ekspertem do spraw realizacji projektu ekologicznego (nr
552/2011/Wn-50/EE-FI/D) p.t. Przedszkolaki na zlecenie „J&P” Studio Grafiki Filmowej w
Warszawie.
10. Inne osiągnięcia dydaktyczne w zakresie popularyzacji nauki lub sztuki
W ramach tych osiągnięć dr J. Gruba opracowała merytorycznie

9 programów

komputerowych dla wyd. Komlogo oraz pomoce do terapii pedagogicznej i logopedycznej
dla dzieci i dorosłych. Podjęła współpracę z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w
Gliwicach, z Centrum Rehabilitacji w Reptach Śląskich, z Akademią Wychowania
Fizycznego w Katowicach oraz studiem Filmowym z Warszawy.
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11. Inne
W zakresie wykonywania zadań naukowo – dydaktycznych dr J. Gruba
prowadziła

dotychczas

zajęcia na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UŚ kierunkach, wykłady i

ćwiczenia z przedmiotów; pedagogika wczesnoszkolna, korekta zaburzeń rozwoju dziecka,
media w edukacji, ćwiczenia z technologii informacyjnej w edukacji oraz z diagnozy i terapii
pedagogicznej wspomaganej komputerem, także w latach 2006 -2008 seminarium
licencjackie, warsztaty. Prowadzi również zajęcia – warsztaty i seminarium dyplomowe - na
studiach podyplomowych Logopedii Medialnej Emisji Głosu UŚ i wykład na Pedagogice
Szkolnej.
12. Pełnione funkcje na Wydziale Pedagogiki i Psychologii
Od 2001 -2012 udziela się jako sekretarz komisji rekrutacyjnych. W latach 2005 -2006 brała
udział w pracach komisji ds. ECTS.

Reasumując: Analiza dokonań naukowo – badawczych także innych aktywności
przedstawionych w pkt. od 2 – 12 zakreśla obraz Badacza dojrzałego, świadomego,
niezmiernie aktywnego i sprawnego organizacyjnie.
Zaangażowanie w 14 projektów, kierowanie 8 z nich to poważne zadania wymagające nie
tyko umiejętności

koncepcyjnego myślenia, ciekawości i dociekliwości poznawczej ale

także samodyscypliny i perfekcyjnego zarządzania czasem. To cechy dobrego naukowca.
Taką właśnie osobą jawi się dr J. Gruba gdy analizuje się te ww. punkty. Ocenie podlega
jednak cały dorobek, a jego najistotniejszą część stanowią dokonania naukowe zgłoszone
przez Habilitanta jako najważniejsze i dodatkowe osiągniecia naukowe. Analizę tej części
przedstawiłam powyżej. W kontekście uwag jakie tam zawarłam

jest to ocena zgoła

przeciwstawna i jak napisałam w podsumowaniu tej części recenzji, jednoznacznie
negatywna.
Reasumując: prof. G. Dryżałowska oceniając moją aktywność nauką stwierdza, że
jestem badaczem dojrzałym, świadomym, niezmiernie aktywnym i sprawnym organizacyjnie.
Posiadam „umiejętność koncepcyjnego myślenia, ciekawości i dociekliwości poznawczej ale
także samodyscypliny i perfekcyjnego zarządzania czasem. To cechy dobrego naukowca.
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Taką właśnie osobą jawi się dr J. Gruba gdy analizuje się te ww. punkty” (choć na s. 15 tego
dokumentu pisze, że nie jestem dojrzałym badaczem).
Uczestnictwo w 64 konferencjach naukowych i jak twierdzi prof. G. Dryżałowska
„przegląd tytułów wygłoszonych referatów wskazuje na ich tematyczną spójność i potwierdza
niezmierną aktywność Habilitantki, to ponad 5 konferencji w jednym roku”. Ponadto
kierowanie lub uczestniczenie w 14 grantach, cztery znaczące nagrody (w tym nagroda
I stopnia JM Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, dwie nagrody JM Rektora
Uniwersytetu Śląskiego oraz nagroda European Language Label) i inne wykazane osiągnięcia
to zbyt mało, aby wykazać się istotną aktywnością naukową.
Zatem jaką aktywnością należy się wykazać, aby była ona istotna w opinii
prof. G. Dryżałowskiej?
Oczywistym jest, że kariery naukowe poszczególnych osób mają indywidualny,
niejednokrotnie niemierzalny charakter. Z tego względu nie można określić w sposób
tabelaryczny minimów warunkujących uzyskanie kolejnych stopni w karierze naukowej.
Niemniej jednak element porównawczy jest naturalnym i istotnym czynnikiem oceny wkładu
w rozwój nauki w danej dziedzinie. Analizując dostępne publicznie dokumentacje ilustrujące
przebieg

postępowań

habilitacyjnych

względem

pozostałych

kandydatów,

których

postępowania zakończyły się sukcesem, wykazany przeze mnie dorobek naukowy, a także
znacząca aktywność w projektach naukowych, pod wieloma istotnymi względami przewyższa
osiągnięcia innych osób.
Konkluzja: W kontekście uwag przedstawionych w części recenzji odnoszącej się do
monografii i dorobku przedłożonego jako najważniejsze i dodatkowe osiągnięcie naukowe
stwierdzam,

że

przedstawiona do oceny monografia dr Joanny Gruby: Ocena słuchu

fonemowego u dzieci w wieku przedszkolnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012
oraz pozostały przedstawiony do oceny dorobek, nie spełnia kryteriów oceny ujętej w
rozporządzeniu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 roku (
Dz.U.nr 196, poz.1165). Zgłaszam więc, na podstawie art.16 ust.4 ustawy z dn. 14 marca
2003 roku o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, Radzie
Naukowej Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
moją ocenę. Dr J. Gruba nie spełnia warunków do uzyskania awansu naukowego.
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W konkluzji prof. G. Dryżałowska w ogóle nie wspomina o projekcie Portal
edukacyjny polskiej fonetyki stosowanej w zakresie normy i patologii mowy, a który został
wymieniony przez Recenzentkę do oceny w punkcie 1. (s. 3 tego dokumentu).
Przywołany przez prof. G. Dryżałowską art.16 ust. 4 Ustawy nie ma związku z oceną
osiągnięć.
Ponadto zadaniem Recenzenta w świetle Ustawy jest ocena czy osiągnięcia naukowe
lub artystyczne, uzyskane po otrzymaniu stopnia doktora, stanowią znaczny wkład autora
w rozwój określonej dyscypliny naukowej lub artystycznej oraz wykazuje się istotną
aktywnością naukową lub artystyczną. Zatem konkluzja została sformułowana przez prof. G.
Dryżałowską pobieżnie i nosi w pewnym zakresie znamiona automatyzmu
Grażyna Dryżałowska
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PODSUMOWANIE
Po szczegółowej analizie zagadnień zamieszczonych w recenzji i dotyczących tego,
czy podane przeze mnie osiągnięcia stanowią znaczny wkład w rozwój określonej dyscypliny
naukowej, można stwierdzić, że:
- prof. G. Dryżałowska nie oceniła jednego z dwóch podanych we wniosku dzieła
stanowiącego główne osiągnięcie naukowe, tzn. Portalu edukacyjnego polskiej fonetyki
stosowanej w zakresie normy i patologii mowy, zatem recenzja jest niepełna i nierzetelna,
- monografia Ocena słuchu fonemowego u dzieci w wieku przedszkolnym została oceniona
została przez specjalistę z zakresu pedagogiki specjalnej, nieposiadającego naukowego
doświadczenia i kompetencji do oceny publikacji z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej
czy słuchu fonemowego,
- wystandaryzowany Test do badania słuchu fonemowego prof. G. Dryżałowska oceniała,
używając metody „na pierwszy rzut oka”, która nie jest metodą naukową służącą do oceny
tego typu narzędzi.
Po szczegółowej analizie zagadnień zamieszczonych w recenzji i dotyczących tego, czy
wykazuję się istotną aktywnością naukową, można stwierdzić, że:
- prof. G. Dryżałowska ocenia, że jestem badaczem dojrzałym, świadomym, niezmiernie
aktywnym i sprawnym organizacyjnie,
-

Recenzentka

docenia

moją

„umiejętność

koncepcyjnego

myślenia,

ciekawości

i dociekliwości poznawczej ale także samodyscypliny i perfekcyjnego zarządzania czasem.
To cechy dobrego naukowca. Taką właśnie osobą jawi się dr J. Gruba […]”,
- prof. G. Dryżałowska podkreśla moją imponującą aktywność badawczą, która „budzi
uznanie”,
- wysoko ocenia również moje uczestnictwo w konferencjach naukowych, pisząc: „przegląd
tytułów wygłoszonych referatów wskazuje na ich tematyczną spójność i potwierdza
niezmierną aktywność Habilitantki, to ponad 5 konferencji w jednym roku”,
- posiadam według prof. G. Dryżałowskiej dużą umiejętność wykorzystywania wiedzy
w praktycznym działaniu oraz jestem dobrym praktykiem.
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Ponieważ

nowy tryb

postępowań

habilitacyjnych

uniemożliwia

odpowiedzi

na recenzje przed Komisją Habilitacyjną, a prof. G. Dryżałowska nie skorzystała zgodnie
z art. 18a ust. 10 Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule
w zakresie sztuki z możliwości wyjaśnienia niejasności, na zakończenie jeszcze raz ośmielam
się prosić Pana Rektora o obiektywną, sprawiedliwą ocenę, czy przedstawiona recenzja jest
rzetelna i czy spełnia wymagane standardy w nauce oraz czy zawarta w recenzji negatywna
konkluzja jest uzasadniona.
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