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Przedstawiona do oceny praca doktorska mgr Aleksandry Dopierały podejmuje 

zagadnienie funkcjonalnej organizacji mózgu w kontekście przetwarzania mowy wizualnej i 

wielozmysłowej w okresie niemowlęcym. Ogólnym celem pracy było zrozumienie, w jaki 

sposób i na jakim etapie rozwijają się korowe odpowiedzi dla mowy audiowizualnej. W tym 

celu zaplanowane zostały 2 eksperymenty z użyciem metody funkcjonalnej spektroskopii 

bliskiej podczerwieni (fNIRS) w 2 grupach niemowląt w wieku około 5 i około 10 miesięcy. W 

pierwszym badaniu mierzono odpowiedź mózgu na mowę wizualną (nieme sylaby) oraz 

niekomunikatywne ruchy ust (grymasy) w porównaniu do dynamicznych bodźców 

kontrolnych (rozmytych twarzy). W drugim zastosowano synchroniczną i niesynchroniczną 

mowę audiowizualną. Dodatkowo przeprowadzone zostało badanie 3 na osobach dorosłych 

przy użyciu metody funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI), którego celem było 

zweryfikowanie czy bodźce zastosowane w badaniu z udziałem niemowląt aktywują sieci 

językowe mózgu u dorosłych zgodnie z założeniami. Przedstawione w rozprawie badania 

fNIRS nie zostały jeszcze opublikowane, choć autorka zamieszcza w pracy ich prerejestracje.  
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Formalna ocena pracy  

Rozprawa przygotowana została w języku angielskim i liczy 231 stron tekstu. Ma 

klasyczny układ rozpraw doktorskich: wstęp teoretyczny, 3 rozdziały z opisem poszczególnych 

eksperymentów oraz dyskusja ogólna zawierająca informacje na temat ograniczeń 

przeprowadzonych analiz oraz określenie kierunków dalszych badań naukowych. Pomocny w 

lekturze jest przedstawiony na początku pracy spis skrótów. Praca zawiera streszczenie w j. 

polskim i j. angielskim oraz liczną literaturę cytowaną zamieszoną na 34 stronach. Praca jest 

napisana świetnie od strony językowej.  

Moje zastrzeżenia natomiast budzi rozdział 2 zatytułowany „Methodological 

considerations”. Zawiera on zarówno opis metody fNIRS, stosowanych w poprzednich 

badaniach paradygmatów eksperymentalnych, metod obróbki wstępnej i analizy danych, a 

także podejścia zastosowanego w obecnej pracy (zwykle jedno zdanie w każdym z 

podrozdziałów). Sprawę komplikuje fakt, że w kolejnych rozdziałach dotyczących dwóch 

eksperymentów z użyciem metody fNIRS doktorantka zamiast opisać metodologię odwołuje 

się do rozdziału 2. Znacząco utrudnia to lekturę pracy. Niektóre informacje na temat etapów 

analizy danych lub zastosowanych testów są trudne do odnalezienia. Na przykład: nie 

znalazłam informacji na temat zastosowanego testu Mullen Scales of Early Learning i do jakich 

analiz/testowania jakich hipotez został wykorzystany (w aneksie nie znalazłam rysunku 3.3). 

Natomiast pojawia się informacja o braku korelacji z podskalą tego testu w rozdziale 3.3.3.1. 

Praca jest dopracowana od strony edytorskiej i zawiera bardzo pomocne rysunki w przejrzysty 

sposób obrazujące poprzednie wyniki jak i predykcje autorki. Niestety nie udało się uniknąć 

doktorantce pewnych niedociągnięć, takich jak odniesienia do nieistniejących rysunków w 

aneksie, błędy w podpisach do ryciny 4.3, a także błędy w tabelach (tabela 3.6 wskazuje na 

wzrost HbR w kanele 38, a w tekście jest opisany spadek; tabela 4.2 w aneksie zawiera dużo 

więcej wyników niż raportowane jest w tekście (4.3.1 oraz 4.3.2) oraz na figurze 4.5). 

Rozprawę doktorską wieńczy załącznik z prerejestracja badania 1 i 2, co pokazuje, że 

większość przedstawionych w pracy doktorskiej analiz została zaplanowana a priori.  
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Merytoryczna ocena pracy  

Rozprawę rozpoczyna część teoretyczna, w której autorka omawia w wyczerpujący 

sposób tło teoretyczne pracy. Doktorantka wykonała gruntowny przegląd badań zarówno z 

udziałem dorosłych osób badanych jak i niemowląt dotyczący przetwarzania mowy w różnych 

modalnościach wraz z modelami neurobiologicznymi wyjaśniającymi integrację mowy 

audiowizualnej. Lektura części teoretycznej jasno wskazuje, że autorka sprawnie porusza się 

w literaturze tego szerokiego zagadnienia. Jednocześnie wstęp klarownie naprowadza 

czytelnika na cele obecnej pracy doktorskiej i uzasadnia wybór obszarów poszukiwań 

będących następnie przedmiotem badań empirycznych. Część teoretyczna zakończona jest 

rozdziałem „The current thesis”, w której Autorka tłumaczy zagadnienia, które będą 

przedmiotem prowadzonych przez nią analiz, formułuje szczegółowe cele, predykcje oraz je 

uzasadnia. Po kolejnym rozdziale poświęconym zagadnieniom metodologicznym następują 3 

rozdziały opisujące po kolei dwa badania z użyciem metody fNIRS z udziałem niemowląt oraz 

badanie z wykorzystaniem metody fMRI z udziałem osób dorosłych.  

Warto tu podkreślić, że badania z użyciem fNIRS były pierwszym eksperymentem z 

zastosowaniem tego typu metody na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. 

Przebadanie próby 115 dzieci było na pewno znaczącym wyzwaniem, podobnie jak 

opanowanie analizy danych zarejestrowanych z wykorzystaniem metody fNIRS oraz fMRI. 

Dodatkowo, na uznanie zasługuje fakt, że zastosowano zarówno analizy jedno jak i 

wielowymiarowe. Badanie było pionierskie, co niesie ze sobą szereg wyzwań natury 

metodologicznej. Wcześniejsze prace przeglądowe (np. Lloyd-Fox i in., 2010) zidentyfikowały 

istotne aspekty metodologiczne w badaniach stosujących metodę fNIRS u niemowląt. Praca 

doktorska bazuje na wyszczególnionych w tych pracach wytycznych i sugestiach dotyczących 

paradygmatu eksperymentalnego, a także interpretacji wyników (raportowaniu zarówno HbO 

jak i HBR), zapewniając tym samym standaryzację ułatwiającą zreplikowanie wyników. 

Niestety inne kwestie podkreślane w pracach przeglądowych z ostatnich lat (np. Yeung 

i in., 2021) nie zostały uwzględnione. Na szczególną uwagę zasługują następujące kwestie 

metodologiczne:  
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- stosowanie testów parametrycznych bez testów normalności rozkładu analizowanego 

sygnału mierzonego za pomocą metody fNIRS. Metoda fNIRS jest podatna na różnego 

rodzaju artefakty, które mogą skutkować odstającymi obserwacjami. Przed stosowaniem 

testów parametrycznych doktorantka powinna wykonać test Shapiro–Wilka i w przypadku, 

gdy rozkład odbiega od normalnego, usunąć odstające obserwacje bądź stosować testy 

nieparametryczne. 

- brak korekty na wielokrotne powtórzenia. Stosowanie wielokanałowych systemów fNIRS 

niesie ze sobą wysokie ryzyko błędu I rodzaju poprzez stosowanie dużej liczby testów 

statystycznych dla każdego kanału. W przypadku obecnej pracy np. porównując mowę 

wizualną do bodźców kontrolnych wykonano najprawdopodobniej 92 analizy typu ANOVA z 

powtarzanymi pomiarami i 184 porównania post-hoc (46 kanałów x 2 okna czasowe x 2 

stężenia chromoforów), a korelując sygnał HbO w TVSA z wiekiem wykonano 

najprawdopodobniej 16 analiz (4 kanały x 2 okna czasowe x 2 warunki). Przy 92 analizach (w 

porównaniu do 1) prawdopodobieństwo przypadkowego uzyskania wyniku istotnego 

statystycznie wzrasta z 5 do 99%. W pracach z wykorzystaniem metody fNIRS z udziałem 

niemowląt przyjęte jest stosowanie poprawek na wielokrotne porównania takich jak np. 

korekta false discovery rate (FDR) (Singh & Dan, 2006, Lloyd-Fox, 2014) lub bardziej liberalna 

korekta Bonferroni-Holm i raportowanie zarówno skorygowanych jak i nieskorygowanych 

efektów. Doktorantka powinna przedstawić, które efekty są istotne statystycznie po 

zastosowaniu poprawki Bonferroni-Holm. Za duże niedociągnięcie uważam także brak 

przedyskutowania faktu, że nie zastosowano korekcji na wielokrotne porównania. 

- brak raportowania bezpośrednich porównań między warunkami eksperymentalnymi. W 

pracy zastosowano oprócz bodźców kontrolnych 2 rodzaje warunków eksperymentalnych: 

mowę wizualną oraz grymasy w badaniu 1 oraz audiowizualną mowę synchroniczną i 

niesynchroniczną w badaniu 2. Mimo, iż rozdział raportujący wyniki analiz sugeruje 

porównanie warunków eksperymentalnych do siebie, doktorantka skupiła się jedynie na 

opisie wyników, w których dany warunek eksperymentalny różnił się aktywacją od bodźców 

kontrolnych. Jednakże, zastosowane bodźce kontrolne mogły różnić się od warunków 

eksperymentalnych wieloma niespecyficznymi czynnikami takimi jak dynamika bodźca, czy 
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nawet uwaga i motywacja osoby badanej. Jedynie porównania warunków eksperymentalnych 

(różniących się jedynie czynnikiem psychologicznym będącym w centrum zainteresowania) 

mogą pokazać specjalizację danych rejonów w przetwarzaniu mowy wizualnej czy 

audiowizualnej. Brak bezpośrednich porównań nie pozwala na wyciąganie wniosku o 

odmiennych wzorcach odpowiedzi neuronalnej. 

- brak raportowania bezpośrednich porównań między grupami. Mimo, iż doktorantka 

opisuje wyniki interakcji między oknem czasowym a grupą, nie raportuje statystyk dla 

porównań grupowych, a jedynie statystyki obrazujące różnice między warunkami wewnątrz 

danej grupy. Brak bezpośrednich porównań nie pozwala na wyciąganie wniosku o zmianach 

we wzorcach odpowiedzi neuronalnej w zależności od wieku.  

Ogólnie, mam zastrzeżenia co do podejścia analitycznego w badaniu 1 i 2 – nie 

rozumiem, dlaczego doktorantka nie stosuje analizy ze wszystkimi czynnikami 

zainteresowania. Wtedy w jednej ANOVie z powtarzanymi pomiarami można badać efekt 

okna czasowego, warunku oraz grupy lub wewnątrz danej grupy badać efekt okna czasowego 

i warunku. Takie podejście skutkowałoby zmniejszeniem liczby testowanych modeli i 

wyeliminowało sprzeczności między analizami. Na przykład w analizie przetwarzania mowy 

audiowizualnej w kanale 10 (na podstawie rysunku 4.6 oraz tabeli 4.4) pokazana jest 

interakcja okna czasowego i grupy dla synchronicznie prezentowanej mowy (post hoc 

wskazuje na efekt wzrostu HbO w stosunku do bodźców kontrolnych w grupie młodszej w 1 

oknie czasowym). Jednak wcześniejsze analizy wewnątrzgrupowe pokazały wzrost HbO w 

stosunku do bodźców kontrolnych jedynie w starszej grupie w 2 oknie czasowym. W młodszej 

grupie w 1 oknie czasowym w stosunku do bodźców kontrolnych obserwowany był jedynie 

wzrost HbR, przy braku efektów dla HbO. Trudno jest zinterpretować wyniki tego typu. 

Mam również kilka drobniejszych uwag i pytań do doktorantki.  

Procent odrzuconych z analiz niemowląt jest znaczący i wynosi odpowiednio 50% w 

młodszej grupie oraz aż 73% w starszej grupie (w badaniu 1); a także 35.5 % oraz 50% (w 

badaniu 2). Na pochwałę zasługuje podanie przyczyn odrzucenia. Procent ten jest jednak 

znacząco większy od średniego 34.23% w podobnej populacji wiekowej (Baek i in., 2021), co 
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autorka zauważa w dyskusji ogólnej. Badania pokazują dodatnią korelację pomiędzy 

procentem odrzuconych dzieci a liczbą kanałów (która wpływa na ciężar czepka). Biorąc pod 

uwagę powyższe oraz hipotezy przedstawione w pracy, które dotyczyły rejonów czołowych, 

skroniowych i TVSA, dlaczego zastosowano czepek z większą liczbą kanałów wykraczającą 

poza obszary zainteresowania? 

Arbitralny wybór 2 okien czasowych do analiz mógłby zostać poparty przebiegami 

czasowymi odpowiedzi hemodynamicznej. Niestety, doktorantka zaprezentowała w pracy 

jedynie uśredniony przebieg dla 1 kanału na rysunku 6.2 w dyskusji ogólnej. Warto, żeby takie 

przebiegi pokazać także dla innych kanałów/analiz. Zaprezentowane na rysunku 6.2 przebiegi 

sugerują różnice grupowe dla bodźców kontrolnych. Często w dyskusji pojawia się 

wytłumaczenie, że obserwowane różnice pomiędzy obecną pracą a wcześniejszymi mogą być 

związane z zastosowanymi bodźcami kontrolnymi (tj. baseline). Czy możliwe jest, że badane 

grupy 5 i 10 miesięcznych dzieci różniły się aktywnością mózgu dla bodźców kontrolnych? Taki 

efekt mógłby tłumaczyć ogólny wzorzec mniejszych efektów dla warunków 

eksperymentalnych w porównaniu do bodźców kontrolnych w starszej grupie.  

Co do jakości zebranych danych, doktorantka powołuje się na pracę Lloyd-Fox z 2010 

r włączając do analiz dane zarejestrowane u dzieci z przynajmniej 3 próbami na warunek 

eksperymentalny. Jednakże, w niedawno opublikowanym przeglądzie badań fNIRS z udziałem 

niemowląt z lat 2016-2020 liczba prób na warunek wyniosła średnio 9.2 (Gemignani & 

Gervain, 2021). Biorąc pod uwagę, że w badaniu doktorantki długość próby wynosiła 8-12 s, 

u niektórych dzieci analizowany był sygnał z ok. 30 sekund. Czy to wystarczające do uzyskania 

powtarzalnych wyników wewnątrz-osobowych? Jest to istotne, gdyż różnice grupowe 

interpretowane są w kontekście zmian rozwojowych, ale mogą też wynikać z małej 

powtarzalności wzorców aktywacji.  

Opis paradygmatu eksperymentalnego w badaniu 3 z zastosowaniem metody fMRI 

jest bardzo skrótowy – brakuje informacji na temat długości bloków eksperymentalnych i 

kontrolnego oraz czy był zastosowany zmienny interwał pomiędzy blokami, który zapobiega 

efektom habituacji (podobnie jak w eksperymentach z użyciem metody fNIRS). Czy krótkie 
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sylaby były słyszalne przy ciągłej pracy skanera i sekwencji z tak krótkim czasem repetycji 

(TR=800ms)? Jaki dokładnie próg istotności zastosowała doktorantka na poziomie woksela i 

na poziomie klastra – z wyników wnioskuję, że było to odpowiednio p<0.001 oraz p<0.05 z 

zastosowaniem poprawki na wielokrotne pomiary typu Family Wise Error (FWE), lecz nie jest 

to jasne w opisie metody. Pojawia się także informacja, że wyniki korygowane były poprawką 

FWE zarówno na poziomie woksela jak i klastra, co jest niespotykanym podejściem w 

literaturze – zwykle stosowane jest jedno podejście. Biorąc pod uwagę, że jednym z celów 

badania 3 było przetestowanie na ile odpowiedź neuronalna u niemowląt jest porównywalna 

z odpowiedzią neuronalną dorosłych, analizy fMRI nie powinny być przeprowadzone stosując 

modelowanie efektów stałych, które pozwala jedynie na wnioskowanie o danej grupie, a nie 

generalizowanie wyników jak zakłada powyższy cel. Doktorantka piszę, że wybór analiz 

podyktowany był małą grupą i pewnie tym, że analiza efektów losowych na całym mózgu nie 

dałaby efektów istotnych statystycznie po poprawce na wielokrotne porównania. Jednakże 

biorąc pod uwagę fakt, że hipotezy dotyczyły konkretnych rejonów, odpowiednim podejściem 

analitycznym mogłaby być analiza rejonów zainteresowania, zmniejszająca znacząco problem 

wielokrotnych porównań.  

Pracę doktorską kończy dyskusja ogólna, w której na podstawie własnych i 

wcześniejszych badań doktorantka wskazuje na potencjalne przyczyny sprzecznych wyników 

oraz pokazuje kierunki kolejnych badań, które mogłyby zweryfikować jej hipotezy. Na uwagę 

zasługuje tu nawiązanie do badań z zakresu neuroanatomii wskazujących na zmiany 

neurorozwojowe związane z mielinizacją istoty białej w mózgu i jej potencjalnym związkiem z 

przetwarzaniem języka u niemowląt, a także omówienie uzyskanych wyników w kontekście 

modelu interaktywnej specjalizacji Johnsona. Świadczy to o dobrej znajomości literatury 

tematu, a także o szerokich zainteresowaniach doktorantki z zakresu neurofizjologii zmian 

rozwojowych. Podoba mi się także dyskusja aspektów metodologicznych, która może 

posłużyć jako przewodnik dla przyszłych badaczy chcących zastosować metodę fNIRS w 

badaniach z udziałem niemowląt.  
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Podsumowanie i wniosek końcowy 

Wymienione powyżej uwagi polemiczne i krytyczne nie powinny przesłaniać faktu, że 

przedłożona do oceny rozprawa doktorska stanowi prezentację wartościowego materiału. 

Uważam, że autorka dysertacji posiada kompetencje badawcze, jakich oczekuje się od 

kandydatów na stopień doktora. Przedstawiona mi do oceny rozprawa ma jasno 

sprecyzowane cele, a także adekwatnie uzasadnione hipotezy badawcze, które doktorantka 

weryfikuje w poszczególnych eksperymentach. Stanowią one oryginalne rozwiązanie 

problemu badawczego w obszarze badań nad rozwojem funkcji mózgu. Wyniki 

zaprezentowano w sposób klarowny i uporządkowany, opatrując je rycinami, co ułatwia ich 

zrozumienie. Badania opatrzone są dyskusją, świadczącą o dojrzałości naukowej doktoranta. 

Stwierdzam więc, że przedstawiona mi do oceny rozprawa doktorska spełnia warunki 

określone w Ustawie o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w 

zakresie sztuki (Dz. U. z dnia 21.06.2016 roku, poz. 882). Dlatego też wnioskuję o 

dopuszczenie mgr Aleksandry Dopierały do dalszych etapów przewodu doktorskiego.  

 

 

 


