
431

Urszula Mirecka, Dyzartria w mózgowym porażeniu dziecięcym. Segmen-
talna i suprasegmentalna specyfika ciągu fonicznego a zrozumiałość wypowie-
dzi w przypadkach dyzartrii w mpd., Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodow-
skiej, Lublin 20131

Dr hab. Urszula Mirecka jest naukowcem nowoczesnym, solidnym i pracowitym. Jej osiągnię-
cia wiążą się z aktywnością wielopłaszczyznową i wielowymiarową, opartą na badaniach nauko-
wych, a także na bogatym doświadczeniu praktycznym. Stąd recenzowana książka nabiera wartości 
szczególnych zarówno dla naukowców, jak i praktyków.

Opracowanie, o którym mowa w poniższej recenzji, nosi tytuł Dyzartria w mózgowym po-
rażeniu dziecięcym. Segmentalna i suprasegmentalna specyfika ciągu fonicznego a zrozumiałość 
wypowiedzi w przypadkach dyzartrii w mpd. Wskazany w tytule  problem stał się przedmiotem 
badań naukowych w ramach projektu „Segmentalna i suprasegmentalna specyfika ciągu fonicz-
nego a zrozumiałość wypowiedzi w przypadkach dyzartrii w mózgowym porażeniu dziecięcym”  
(NN 106 268538 – 38. konkurs Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego), który był realizowany 
w Zakładzie Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS w Lublinie.  

Aby w pełni docenić wartość przedstawionej książki, warto pokrótce wskazać ścieżkę rozwoju 
naukowego jej Autorki. Pierwsze refleksje naukowe i praktyczne dotyczące dyzartrii rodziły się 
u Autorki – jak należy sądzić, śledząc Jej życiorys naukowy – podczas zbieranych przez kilkanaście 
lat doświadczeń praktycznych polegających na diagnozie i terapii logopedycznej pacjentów z róż-
nymi zaburzeniami mowy, w tym warunkowanymi neurologicznie. W wyniku tego  powstaje Skala 
dyzartrii – autorstwa Urszuli Mireckiej (obecnie dr hab.) i dr n.med. Katarzyny Gustaw, aby potem 
stać się narzędziem dla pogłębienia wiedzy o motorycznych zaburzeniach mowy warunkowanych 
neurologicznie u dzieci.

Recenzowana książka liczy 279 stron. Całość materiału została uporządkowana w 5 rozdzia-
łów. Na końcu opracowania znajduje się wykaz tabel, wykresów, bibliografia i aneks. Na uwagę 
zasługuje znaczna liczba tabel (120), które w sposób przejrzysty dokumentują przeprowadzone ba-
dania. Świadczą o ich rzetelności oraz o rzetelności analiz z użyciem testów statystycznych, co 
stawia Autorkę w kręgu nowoczesnych badaczy.  

Referując badania, Autorka formułuje cele poznawcze, które dotyczą poszerzenia wiedzy na 
temat zaburzeń dyzartrycznych   u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, mając na uwadze 
ich cechy specyficzne, co – zwróćmy uwagę – pozwala na różnicowanie zaburzeń, jako jednego 
z istotniejszych celów diagnozy logopedycznej. Umożliwia także, poprzez wyłonienie cech repre-
zentatywnych, kształtowanie pojęć dotyczących mowy osób z dyzartrią u specjalistów, studentów 
logopedii.

Realizacja sformułowanego nadrzędnego celu, jakim stało się pogłębienie wiedzy o dyzartrii 
w mózgowym porażeniu dziecięcym, wymagała określenia celów szczegółowych, które dotyczyły 
badania i analizy ciągu fonicznego na poziomie segmentalnym i suprasegmentalnym, a także oceny 
stopnia zrozumiałości mowy wraz z analizą czynników determinujących  jej ograniczenie. Bada-
nia zaprojektowane przez Autorkę umożliwiały realizację założonych celów, były wszechstronne, 
przemyślane i obejmowały dwie grupy wyodrębnione ze względu na liczbę oraz rodzaj czynników 
patogennych. Liczba osób w badanych grupach pozwoliła na przeprowadzenie analiz statystycz-
nych, które upoważniają do formułowania – na ich podstawie – sądów istotnych dla nauki. Stąd 

1 W recenzji znajdują się obszerne fragmenty przygotowanej przeze mnie recenzji dla potrzeb postępowa-
nia habilitacyjnego dr hab. Urszuli Mireckiej.
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sposób analizy przeprowadzonych badań, w tym sprawdzenie  poziomu korelacji pomiędzy różny-
mi cechami mowy osób z dyzartrią, wielość wykorzystanych testów statystycznych budzą mój za-
chwyt  i pełną aprobatę. Dzięki nim Badaczka ukazała zależności relewantne, np. pomiędzy różnymi  
cechami mowy a jej zrozumiałością. Takich analiz naukowych, jak do tej pory, nie prowadzono 
w polskiej logopedii w odniesieniu do mowy dyzartrycznej występującej u dzieci z mpd. To wielkie 
osiągnięcie Autorki.

Doktor U. Mirecka wykorzystała w badaniach opracowaną wcześniej Skalę dyzartrii, co po-
kazuje pewną konsekwencję i ciągłość myśli realizowanej w kolejnych etapach drogi naukowej. 
Ocena mowy była kompleksowa i obejmowała 70 zadań uporządkowanych w 9 sfer, a mianowi-
cie: samoocena, zrozumiałość, artykulacja, rezonans, prozodia, fonacja, oddychanie, ruchy naprze-
mienne, stan funkcjonalny mięśni aparatu artykulacyjnego. Biorąc pod uwagę liczbę badanych osób 
(36 dzieci wyłonionych na podstawie wcześniej prowadzonych badań) oraz liczbę prób badaw-
czych, otrzymujemy imponujący materiał, jaki został poddany analizie statystycznej (ponad 2500 
próbek).  Wyniki sporządzone na podstawie analizy uzyskanego materiału empirycznego są niepod-
ważalne i budują nową wiedzę o dyzartrii w mpd.

Tytuł projektu badawczego wskazuje, że Autorka pragnie określić związki pomiędzy cechami 
segmentalnymi i suprasegmentalnymi ciągu fonicznego a zrozumiałością mowy. To duże wyzwanie, 
z którym Autorka poradziła sobie bardzo dobrze. Badanie zrozumiałości mowy jest bowiem kwe-
stionowanym obszarem oceny mowy, gdyż poziom zrozumienia wypowiedzi wiąże się z różnymi 
czynnikami, takimi jak: doświadczenie logopedyczne słuchającego, częstość kontaktu z osobami 
z dyzartrią, kontekst wypowiedzi, czynniki zakłócające sytuację komunikacyjną itp. Badanie tej 
cechy w logopedii, a także w foniatrii jest prowadzone w rozmaity sposób, co – dodajmy – utrudnia 
porównywanie wyników. Autorka, świadoma tych ograniczeń, przyjęła strategię, która uwzględnia-
ła ocenę zrozumiałości mowy przeprowadzoną przez badającą, przez tzw. sędziów kompetentnych 
oraz ocenę zrozumiałości mowy ustaloną przez dziecko, co pozwala na pewną obiektywizację wy-
ników. U. Mirecka użyła także różnych wypowiedzi, które poddała ocenie ze względu na ich zrozu-
miałość. Świadczy to o wielostronności i kompleksowości przeprowadzonych prac.

Sposób analizy uzyskanego materiału, ustalenie korelacji pomiędzy badanymi czynnikami, 
wykorzystanie metod statystycznych stawia Autorkę w kręgu najnowocześniejszych badaczy za-
równo w językoznawstwie, jak i w logopedii. Przyjęta perspektywa oraz ich gruntowna analiza 
wnoszą cenny wkład  w rozwój nie tylko logopedii, ale też językoznawstwa, wprowadzają bo-
wiem nową kategoryzację zjawisk dyzartrycznych u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, 
uwzględniającą specyfikę zaburzeń, a także ukazują powiązanie poziomu zrozumiałości mowy z jej 
determinantami. W ten sposób Urszula Mirecka bierze udział w ważnej dyskusji, czy,  a jeśli tak, 
to jak badać zrozumiałość mowy w logopedii i od jakich czynników ona zależy. Aby ukazać do-
niosłość przeprowadzonych przez Autorkę badań i analiz, należy wskazać na uzyskaną w ich toku 
wiedzę dotyczącą korelacji pomiędzy zrozumiałością mowy a jej determinantami (w toku badań 
ustalano relacje pomiędzy np. artykulacją, rezonansem, prozodią a innymi próbami diagnostycz-
nymi, pomiędzy zrozumiałością mowy a wynikami badań artykulacji, rezonansu i prozodii), co 
pozwala budować fundamenty nie tylko diagnozy, wczesnej interwencji, ale i terapii logopedycznej. 
W opracowaniu czytamy: „ocenę zrozumiałości dokonywaną przy użyciu Skali dyzartrii można 
uznać, w świetle zaprezentowanych badań, za globalny wskaźnik funkcjonowania aparatu mowy 
(oddechowego, fonacyjnego, artykulacyjnego) diagnozowanych osób, przy czym oczywiście należy 
uwzględnić  ewentualne inne przyczyny obniżenia zrozumiałości” (Mirecka, 2013, 251). To jeden 
z ważniejszych wniosków płynących z badań. Kolejne wiążą się z ustaleniem katalogu specyficz-
nych cech ciągu segmentalnego i suprasegmentalnego, samooceny, funkcji oddechowych, sprawno-
ści aparatu artykulacyjnego, słuchu fonologicznego. Poczynione przez Autorkę ustalenia otwierają 
nowy rozdział  w badaniach nad dyzartrią w mpd.
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Problematyka zaburzeń realizacji fonemów jest mi szczególnie bliska, stąd trudno nie odnieść 
się do pewnych kwestii poruszanych w przywołanym projekcie badawczym opisanym w monogra-
fii. Moim zdaniem, przyczyni się to do tak potrzebnej w nauce wymiany poglądów. Urszula Mirecka 
przyjmuje system fonetyczno-fonologiczny Bronisława Rocławskiego, w którym głoski charaktery-
zowane są z uwzględnieniem kilku kategorii, w tym m.in. udziału rezonatora nosowego (Rocławski, 
2001). Z kolei w literaturze dotyczącej kategoryzacji zjawisk prozodycznych spotyka się – mówiąc 
generalnie – węższą i szerszą perspektywę (por. definicje zjawisk prozodycznych, jakie przedsta-
wiają: Kaczmarek, 1973; Rocławski, 2001; Kaczmarek, 2009; Szpyra-Kozłowska, 2002; Wysocka, 
2012, co odnajdujemy w komentarzach zawartych np. w syntetycznym opracowaniu M. Wysockiej 
(2012), która wskazuje, że niektórzy badacze do cech prozodycznych zaliczają również m.in. barwę 
głosu, a inni nie. Zachęcałabym zatem, aby w przyszłych publikacjach wyraźnie odnieść się do tych 
problemów i uzasadnić wykorzystanie w badaniach i analizach szerokiej perspektywy ujmowania 
zjawisk prozodycznych. Zaburzenia barwy głosu (spowodowane wadliwą budową lub funkcją na-
rządów mowy, np. o charakterze nosowania) rodzą różne konsekwencje. Mogą prowadzić m.in. do 
trudności w odczytywaniu zawartych w wypowiedzi emocji, a zatem wypełniania przez elementy 
prozodyczne – obok funkcji lingwistycznej – funkcji emocjonalnej. Z takich perspektyw głos no-
sowy z jednej strony wiąże się z zaburzeniami realizacji fonemów, naruszając normy fonetyczno- 
-fonologiczne, z drugiej zaś może powodować np. trudności  w odbiorze zawartych w wypowiedzi 
informacji  związanych z emocjonalną funkcją prozodii i w ten sposób także przyczyniać się do 
sposobu rozumienia mowy przez słuchacza.  

Kategoryzacja wad wymowy z uwzględnieniem popularnej typologii J. Kani (1982), jaką 
przyjęła Autorka, budzi pewne wątpliwości niektórych współczesnych badaczy realizacji fonemów, 
w tym moje. W projektowaniu przyszłych badań zachęcałabym zatem, aby rozważyć możliwość 
uwzględnienia charakterystyki nienormatywnej realizacji fonemów z zastosowaniem metody anali-
tyczno-fonetycznej, co oznacza opis głosek wadliwych w kategoriach nienormatywnych cech fone-
tycznych, a – co za tym idzie – odejście od teorii J. Kani (patrz publikacje B. Ostapiuk, L. Konop-
skiej, D. Pluty-Wojciechowskiej). 

Uznając i szanując w pełni autonomiczność Autorki, co wiąże się z wyborem określonych 
perspektyw analizy badanych zjawisk, jakie są potrzebne dla realizacji założonych celów, powyższe 
uwagi przedstawiam jedynie z poczucia  rzetelności recenzenta i badacza jednocześnie, a także z po-
trzeby dyskursu naukowego. Sformułowane uwagi w żadnej mierze nie zmieniają mojej wysokiej 
oceny całości badań i przygotowanej monografii, ale mogą stać się przyczynkiem do refleksji, wery-
fikacji i/lub dopełnienia przedstawionych jeszcze przez Leona Kaczmarka  i Józefa Kanię typologii 
zaburzeń, z których Autorka korzysta. 

Przedstawiona do recenzji książka prezentuje rzetelne badania i rzetelne narzędzie do oceny 
mowy dyzartrycznej u dzieci z mpd. Powinna stać się obowiązkową lekturą studentów logopedii, 
a także lekarzy i innych specjalistów zajmujących się pomocą dzieciom z dyzartrią w mpd.
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