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Rekomendacje w raportach ewaluacyjnych

jako wyspecjalizowane porady

1. Wstêp

Przyst¹pienie Polski do Unii Europejskiej wywo³a³o wiele zmian nie tylko
w sensie ustrojowo-politycznym. Nowe zjawiska pojawi³y siê tak¿e w sferze
komunikacji spo³ecznej. Zmieni³ siê przede wszystkim jêzyk, którym w³adza
komunikuje siê ze spo³eczeñstwem. Wœród wielu tendencji komunikacyjnych
trzeba wyró¿niæ kilka zjawisk odnosz¹cych siê bezpoœrednio do nowego jêzyka
w³adzy. Chodzi tu zw³aszcza o:
� rozprzestrzenianie siê jêzyka biurokracji europejskiej, czyli tzw. euromowy

(eurospeach), który zast¹pi³ jêzyk publiczny w systemach totalitarnych
(nowomowê),

� mediatyzacjê komunikacji publicznej (np. nadawanie wypowiedziom
publicznych cech przyci¹gaj¹cych uwagê mediów),

� upodabnianie siê gatunków urzêdowych do gatunków potocznych, medial-
nych i naukowych,

� wzrost œwiadomoœci komunikacyjnej oraz dzia³añ autoprezentacyjnych insty-
tucji i osób publicznych,

� wzrost znaczenia samokontroli, czyli badañ skutecznoœci komunikowania siê
w³adzy ze spo³eczeñstwem.

W tym miejscu warto rozwin¹æ trzy zasygnalizowane wy¿ej kwestie.
Pierwszym wa¿nym zjawiskiem jest nowy styl urzêdowo-administracyjny. Po
roku 1994 nowomowê zast¹pi³ jêzyk urzêdników UE, który w znacznym stop-
niu zacz¹³ wp³ywaæ na jakoœæ wypowiedzi p³yn¹cych z polskich instytucji
publicznych, ministerstw i urzêdów. Najwa¿niejsze cechy nowego jêzyka to:
internacjonalizacja (zw³aszcza zapo¿yczenia z jêzyka angielskiego), specjaliza-
cja (w tym terminologizacja), nominalizacja oraz znaczny stopieñ komplikacji
sk³adniowej.

Zjawiskiem równie istotnym, co opisane wy¿ej zmiany stylistyczne, jest
zmiana w obrêbie gatunków urzêdowych, które zaczê³y siê ju¿ przenikaæ
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z innymi stylami i typami tekstów. Najsilniejszy wydaje siê zwi¹zek jêzyka
wspó³czesnych tekstów administracyjnych ze stylem potocznym, stylem nauko-
wym i jêzykiem wypowiedzi medialnych. Rozmywanie siê granic stylu i gatun-
ku jest – w wypadku tekstów urzêdowych i administracyjnych – konsekwencj¹
procesów demokratyzacyjnych. Mowa tu zw³aszcza o faktycznej (a nie pozor-
nej – jak w PRL) wybieralnoœci w³adzy i urzêdników. Koniecznoœæ wp³ywania
na wyborców i magia wskaŸników popularnoœci sprawi³a, ¿e instytucje rz¹dowe
i publiczne zaczê³y dbaæ o swój medialny wizerunek, to znaczy zaczê³y mówiæ
jêzykiem zwyk³ego cz³owieka (zwrot w stronê stylu potocznego), a do tego
w formach ³atwo przyswajalnych przez media. W efekcie w komunikacji admi-
nistracyjnej pojawi³o siê sporo nowych technik nak³aniaj¹cych zwi¹zanych
z ekspansj¹ potocznoœci i dzia³aniami wizerunkowymi.

Niezmiernie wa¿ny okaza³ siê te¿ zwrot nowej w³adzy w stronê samokon-
troli i autorefleksji. Zjawisko to widaæ najwyraŸniej na gruncie dyskursu dota-
cyjnego, który wprowadza do komunikacji publicznej temat Funduszy Europej-
skich. Trzeba mieæ przy tym œwiadomoœæ, ¿e nowa w³adza nie tylko zobo-
wi¹zana jest do upowszechniania idei dotacji wspólnotowych i rozdzielania
przyznanych Polsce œrodków, ale tak¿e – do kontroli w³asnej skutecznoœci
i oceny efektywnoœci opracowywanych w Polsce projektów i programów.
W efekcie doprowadzi³o to do wiêkszego ni¿ dot¹d zapotrzebowania na wiary-
godne analizy i ekspertyzy, w tym – utrzymane w re¿imie metodologicznym
badania naukowe. Zjawisko to okreœlane jest coraz czêœciej terminem „kultura
ewaluacji”.

W jêzyku administracji wspólnotowej „ewaluacja” oznacza badania spraw-
noœci (efektywnoœci, skutecznoœci, trwa³oœci) dzia³ania dowolnego systemu
(politycznego, spo³ecznego, ekonomicznego, komunikacyjnego itp.), zw³aszcza
tzw. interwencji publicznych. Tak rozumian¹ „ewaluacj¹” bêd¹ zatem zarówno
badania wp³ywu œrodków unijnych na zatrudnienie w danym regionie, analizy
zwi¹zku bezrobocia z p³ci¹ i wiekiem w dowolnym mieœcie, jak i ocena sku-
tecznoœci instrukcji wype³niania wniosków, a nawet – komunikatywnoœci teks-
tów informacyjno-promocyjnych wytwarzanych przez dane ministerstwo (Olej-
niczak 2008). „Kultura ewaluacji” – w zamierzeniu zwolenników tego terminu
– oznacza jednak coœ wiêcej ni¿ tylko zwyk³e badania zlecane przez instytucje
publiczne. „Kultura” to przecie¿ system postaw i wartoœci. Chodzi zatem o zbu-
dowanie w spo³eczeñstwie przekonania, ¿e ci¹g³e testowanie i ocenianie
samych siebie jest wielk¹ wartoœci¹ polskiej kultury. Dotyczy to zarówno insty-
tucji publicznych, które dziêki „ewaluacji” mog¹ siê uczyæ i doskonaliæ, jak
i samych naukowców, którzy w tej formie mog¹ usprawniaæ swój warsztat
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metodologiczny i prowadziæ nowe odkrycia. Opisane tu rozumienie „kultury
ewaluacji” widaæ wyraŸnie w opisie elitarnych studiów podyplomowych (pt.
„Akademia ewaluacji”) przygotowanych przez Uniwersytet Warszawski dla
urzêdników administracji publicznej1. Oto fragment opisu tych studiów zaty-
tu³owany „Wyzwania stoj¹ce przed Polsk¹”:

Pierwszym wyzwaniem jest unikniêcie pu³apki zredukowania ewaluacji do czysto technicznej,
biurokratycznej powinnoœci, o charakterze kontrolno-monitoringowym[...]. W wielu krajach
[...] ewaluacja spe³nia inne równie wa¿ne funkcje (np. budowy partnerstwa, wspó³w³asnoœci).
Wyzwaniem dla polskiego sektora publicznego jest wiêc wyjœcie poza minimalne wytyczne Ko-
misji i szersze u¿ycie badañ ewaluacyjnych. Konkretnie chodzi o dostrze¿enie i wykorzystanie
takich funkcji ewaluacji jak: wspieranie procesów uczenia siê, budowanie partnerstwa i poczu-
cia wspó³w³asnoœci. Wa¿nym elementem tego procesu jest zrozumienie mechanizmów uczenia
siê polskich instytucji oraz zidentyfikowanie czynników wp³ywaj¹cych na maksymalizowanie
wykorzystania badañ ewaluacyjnych.

Wyzwaniem drugim jest unikniêcie pu³apki „jedynie s³usznej metodologii” badañ ewaluacyj-
nych. Unijne poradniki (oraz oparte na nich polskie publikacje) prezentuj¹ podejœcie utylitarne,
przedstawiaj¹c gotowe modele o technicznym i czysto mechanicznym charakterze. Tymczasem
ewaluacja du¿o bli¿sza jest badaniom naukowym ni¿ mechanicznym procedurom administra-
cyjnym [...]. Dla polskiej kultury ewaluacyjnej wa¿nym jest czerpanie z tych zró¿nicowanych
podejœæ, testowanie najnowszych œwiatowych strategii na rodzimym gruncie i adaptowanie ich
do potrzeb krajowych.

[�ród³o: Za³o¿enia dydaktyczne Akademii Ewaluacji
- http://www.euroreg.uw.edu.pl/index.php/pl/dydaktyka/akademia-ewaluacji.html]

Zacytowany fragment bardzo dobrze oddaje ów kulturotwórczy sposób
myœlenia o ewaluacji. Autorzy konstruuj¹ obraz „badañ ewaluacyjnych”, które
powinny byæ czymœ wiêcej ni¿ tradycyjny, urzêdowy audyt i jednoczeœnie
czymœ wiêcej, ni¿ to zak³ada Unia Europejska. Ewaluacja – w tym ujêciu – to
szansa dla Polski, nadzieja na samodoskonalenie siê administracji i rozwój u¿y-
tecznych badañ naukowych.

Kwintesencj¹ tak rozumianych badañ zlecanych przez instytucje publiczne
jest raport ewaluacyjny, czyli rodzaj naukowego sprawozdania. Autorzy przed-
stawiaj¹ w nim informacje metodologiczne, przebieg i wyniki analiz. Raport
ewaluacyjny jest w Polsce gatunkiem doœæ m³odym, jednak posiadaj¹cym sta-
biln¹ i spetryfikowan¹ strukturê formaln¹. Zwykle takie raporty sk³adaj¹ siê
z nastêpuj¹cych czêœci (rozdzia³ów):
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� streszczenie
� wstêp
� opis metodologii
� przedstawienie wyników badañ
� wnioski
� rekomendacje
� za³¹czniki.

Warto podkreœliæ, ¿e raport ewaluacyjny nie jest gatunkiem naukowym
w sensie œcis³ym. Wynika to z nieprototypowej sytuacji komunikacyjnej.
Nadawcami raportu s¹, co prawda, naukowcy pracuj¹cy na uczelniach wy¿-
szych lub w firmach komercyjnych, jednak odbiorcami s¹ decydenci i liderzy
opinii. Do pierwszej grupy zaliczyæ nale¿y zw³aszcza polityków i urzêdników,
którzy na podstawie raportów bêd¹ podejmowaæ konkretne decyzje, do grupy
drugiej – dziennikarzy pisz¹cych na temat Funduszy Europejskich i ich wp³ywu
na zmianê rzeczywistoœci. Przedstawiana tu sytuacja komunikacyjna jest
zreszt¹ jeszcze bardziej skomplikowana. Badania ewaluacyjne i koñcowy raport
s¹ bowiem czêœci¹ wiêkszego procesu, w którym spotykaj¹ siê trzy sfery ¿ycia
publicznego: naukowa, urzêdowa i komercyjna. Schematycznie proces ewalu-
acji mo¿na przedstawiæ nastêpuj¹co (uk³ad chronologiczny):
1. Z³o¿enie zamówienia publicznego – instytucja rozpoczyna formalne poszu-

kiwania ekspertów w trybie konkursu, a tak¿e przedstawia najwa¿niejsze
wymagania w dokumencie zwanym SIZW (specyfikacja istotnych warunków
zamówienia).

2. Konkurs ofert – grupy eksperckie przygotowuj¹ i zg³aszaj¹ do konkursu
projekty badawcze, które s¹ odpowiedzi¹ na SIZW.

3. Wybór wykonawcy i negocjacje – etap ten ma charakter interakcyjny i dia-
logiczny; eksperci w porozumieniu z instytucj¹ zamawiaj¹c¹ ewaluacjê usta-
laj¹ ostateczny kszta³t badañ; etap ten wieñczy podpisanie umowy.

4. Realizacja projektu badawczego – badania powinny byæ zgodne z wypra-
cowanym przez obie strony harmonogramem.

5. Przedstawienie raportu – wymiernym efektem badañ jest raport ewaluacyj-
ny stanowi¹cy obszern¹ dokumentacjê badañ.

6. Przyjêcie / odrzucenie raportu (i ewentualne zlecenie poprawek) – przyjê-
cie raportu koñcz¹: podpisanie przez obie strony protoko³u odbioru i wyp³ata
honorarium.

Jak wspomniano wy¿ej, w badaniach ewaluacyjnych przenika siê kilka
kontekstów narzucaj¹cych uczestnikom komunikacji ró¿ne role spo³eczne, ale
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te¿ odmienne pod wzglêdem stylistycznym gatunki (por. SIWZ, umowa
o dzie³o, raport naukowy itp.). Istotne s¹ zw³aszcza nastêpuj¹ce konteksty:
� kontekst naukowy – odpowiadaj¹ mu role ekspert – laik, a nawet nauczyciel

– uczeñ.
� kontekst formalno-prawny (urzêdowy) – i role urzêdnik – petent, a tak¿e zle-

ceniodawca – wykonawca.
� kontekst w³adzy – role: przedstawiciel rz¹du – obywatel;
� kontekst ekonomiczny – role: pracodawca (p³atnik) – pracownik.

Z punktu widzenia celu prowadzenia badañ najwa¿niejszym komponentem
raportów ewaluacyjnych s¹ tzw. rekomendacje, czyli zbiory zaleceñ eksper-
ckich. W formie rekomendacji naukowcy wskazuj¹ dzia³ania, które nale¿y
podj¹æ, by usprawniæ (polepszyæ) badane zjawisko. Rekomendacje charaktery-
zuj¹ siê znacznym stopniem skonwencjonalizowania i zwykle umieszczane s¹
w osobnym rozdziale raportu. One w³aœnie bêdê przedmiotem szczegó³owego
opisu w dalszej czêœci tego artyku³y2.

2. Rekomendacje: akt mowy czy gatunek mowy?

Opis rekomendacji rozpocz¹æ nale¿y od okreœlenia ich pragmatycznego
i genologicznego statusu. Wydaje siê, ¿e rekomendacji nie mo¿na uznaæ za
gatunek / typ tekstu, poniewa¿ zawsze stanowi¹ fragment wiêkszej ca³oœci –
raportu ewaluacyjnego. Mowa tu zatem o wypowiedziach nieautonomicznych
i niepe³nych pod wzglêdem komunikacyjnym.

Poszukuj¹c odpowiedzi na pytanie, czym s¹ rekomendacje, trzeba chyba
przenieœæ siê z poziomu jednostek maksymalnie z³o¿onych (gatunków) na
poziom jednostek komunikacji mo¿liwie najprostszych – czyli aktów mowy.
Zacznijmy od przyjrzenia siê typowej rekomendacji:

Nale¿y wprowadziæ „rewolucyjn¹” zmianê w instrukcji maj¹c¹ na celu radykalne zmniejszenie
jej objêtoœci. Rekomendujemy podzia³ dokumentu na czêœæ opisow¹ i instrukcjê w³aœciw¹ –
zawieraj¹c¹ wy³¹cznie procedury operacyjne. Czêœæ opisowa mo¿e stanowiæ swego rodzaju
Manual, przydatny szczególnie dla pracowników, których trzeba wprowadziæ w wykonywanie
ich obowi¹zków na stanowisku pracy.

S³owem kluczowym i jednoczeœnie identyfikatorem rekomendacji jest
w tym wypadku czasownik performatywny (u¿yty nietypowo w liczbie mno-
giej) – rekomendujemy. Istotne jest przy tym, ¿e tekst nie zawiera zbyt wielu
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informacji o rekomenduj¹cym-coœ-komuœ podmiocie, rozbudowana jest nato-
miast czêœæ dotycz¹ca przedmiotu rekomendacji, czyli zalecanego dzia³ania.
Autorzy dzia³anie to zapowiedzieli najpierw jako rewolucyjn¹ zmianê, po czym
uszczegó³owili j¹ rozbudowanym opisem postêpowania i wskazaniem koñco-
wych korzyœci. Dodatkowo – uwagê zwraca wysoki stopieñ obligatywnoœci tej
rekomendacji (Kiklewicz 2010: 109), a co za tym idzie – wa¿noœci rekomendo-
wanych zmian. Strukturê semantyczno-formaln¹ powy¿szego fragmentu mo¿na
przestawiæ nastêpuj¹co:
1. Sygna³ wa¿noœci i obligatywnoœci rekomendacji (por. leksemy: nale¿y, rewo-

lucyjny, radykalny).
2. Akt rekomendacji o strukturze: MY – rekomendujemy – okreœlone dzia³ania

(rekomendujemy podzia³ dokumentu...).
3. Opis korzyœci z efektów dzia³ania (zmniejszenie objêtoœci, przydatny

Manual).
Nak³anianie kogoœ do dzia³ania na w³asn¹ korzyœæ sytuuje rekomendacje

w obrêbie szeroko pojmowanych aktów obligatywnych – dyrektywnych. Z per-
spektywy pragmalingwistycznej rekomendacje nie s¹ jednak samodzielnym
aktem mowy, ale raczej rozbudowan¹ realizacj¹ prymarnego aktu rady-porady.
Struktura pragmatyczna rady-porady i rekomendacji wygl¹da podobnie:

X nak³ania Y-a do dzia³ania P na korzyœæ Y-a

Co zatem ró¿ni rekomendacje od rady-porady? Kluczem do rozwi¹zania
tego problemu jest ustalenie ró¿nic miêdzy rad¹ a porad¹. Wykorzystuj¹c
i nieco modyfikuj¹c model analizy pragmalingwistycznej Aleksego Awdiejewa,
mo¿na przyj¹æ nastêpuj¹ce kryteria rozró¿niania aktów mowy – stanowi¹ce
o ich odrêbnoœci (warunki fortunnoœci): sytuacja pocz¹tkowa, inicjacja aktu,
efekt perlokucyjny, relacje nadawczo-odbiorcze, typ kontaktu i czasownik per-
formatywny (Nêcki 2000). Porównanie rady i porady przedstawia poni¿sza
tabela:

NAZWA AKTU RADA PORADA

SYTUACJA

POCZ¥TKOWA

adresat potrzebuje pomocy

nadawca ma odpowiednie
kompetencje

adresat potrzebuje pomocy

adresat prosi o pomoc

nadawca ma odpowiednie
kompetencje

INICJATOR twórca rady
twórca rady (odpowiadaj¹c na
proœbê adresata)
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CZASOWNIK

PERFORMATYWNY
radzê (radzê)

EFEKT

PERLOKUCYJNY

korzyœæ dla adresata

nieznaczne zobowi¹zanie
wobec nadawcy

korzyœæ dla adresata

RELACJA N-O równy status spo³eczny N i O wy¿szy status spo³eczny N

TYP KONTAKTU neutralny lub nieformalny
formalny, zawodowy
(specjalistyczny)

Powy¿sze zestawienie pozwala stwierdziæ, ¿e porada jest sytuacyjnym
wariantem rady. W akcie porady wykorzystywany jest bowiem ten sam czasow-
nik performatywny, choæ komunikacja odbywa siê w innej sytuacji spo³ecznej.
O poradê zwracamy siê do specjalistów, rady zaœ udziel¹ nam znajomi – nawet
nieproszeni. Tak¹ interpretacjê ró¿nic miêdzy rad¹ a porad¹ wspieraj¹ te¿ wyni-
ki analizy perswazyjnoœci reklamy. Andrzej Maria Lewicki doszed³ do wniosku,
¿e reklama oddzia³uje na ludzi, narzucaj¹c im najczêœciej jeden z dwóch mo¿li-
wych obrazów œwiata. Pierwszy – to œwiat doœwiadczeñ potocznych, w którym
bohaterowie reklamy staj¹ siê naszymi przyjació³mi i mówi¹ do nas w trybie
rady. Drugi – to œwiat teorii i badañ naukowych, w którym bohaterowie s¹ eks-
pertami komunikuj¹cymi siê z nami w trybie porady (Lewicki 1996).

Z tej perspektywy mo¿na przyj¹æ, ¿e omawiane w tym artykule rekomenda-
cje to znacznie rozbudowana forma porad. Mówi¹c konkretniej, w porównaniu
do porady rekomendacje s¹ bardziej sformalizowane i wyspecjalizowane.

U podstaw powy¿szej interpretacji leg³a hipoteza, w myœl której podstawo-
we akty mowy nie tylko ewoluuj¹ w nowe zjawiska (Bachtin 1986, Wierzbicka
1983, Furdal 1982, Dobrzyñska 1992), ale tak¿e – wraz ze zmian¹ praktyk
spo³ecznych – zmieniaj¹ swoje powierzchniowe formy. Wydaje siê przy tym, ¿e
wariancja czêœci aktów mowy zale¿y g³ównie od dwóch wzajemnie
powi¹zanych czynników. Pierwszym jest stopieñ formalizacji sytuacji komuni-
kacyjnej, drugim zaœ – odpowiadaj¹cy mu na p³aszczyŸnie wyra¿ania – stopieñ
strukturyzacji wypowiedzi. W tym kontekœcie omawiana tu rada jest prymar-
nym, podstawowym aktem mowy, porada – jej sytuacyjnym wariantem
(konieczna jest proœba i kontakt ze specjalist¹), a rekomendacja – bardziej sfor-
malizowanym i strukturalnie rozbudowanym wariantem porady (zob. opis sytu-
acji komunikacyjnej dla raportu ewaluacyjnego – s. 4).

Zale¿noœæ obu czynników jest przy tym bardzo silna, to znaczy im bardziej
sformalizowana sytuacja, tym bardziej rozbudowana struktura wypowiedzi.
Omawian¹ tu koncepcjê najlepiej ilustruje poni¿szy schemat:
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Wydaje siê przy tym, ¿e z powodu konwencjonalizacji i rytualizacji podsta-
wowe akty mowy mog¹ przeobra¿aæ siê (przy zachowaniu tych samych inten-
cji) w jednostki znacznie bardziej z³o¿one, jak gatunki mowy / gatunki tekstów,
a nawet w scenariusze komunikacyjne – najbardziej rozbudowane skrypty zda-
rzeñ komunikacyjnych. W ten sposób mo¿na chyba interpretowaæ ró¿nice miê-
dzy proœb¹, podaniem a oœwiadczynami, a tak¿e miêdzy propozycj¹, listem do

sponsora a negocjacjami biznesowymi. Schematycznie mo¿na to przedstawiæ
w sposób nastêpuj¹cy:

SCENARIUSZ
KOMUNIKACYJNY

oœwiadczyny negocjacje szkolenie

GATUNEK MOWY
/ TEKSTU

podanie list sponsorski rekomendacje

AKT MOWY proœba propozycja Rada - porada

INTENCJE
N nak³ania O do
dzia³ania na
korzyœæ N

N nak³ania O do
wspólnego dzia³ania
(obustronne korzyœci)

N nak³ania O do
dzia³ania, które N
uznaje za dobre dla O

Podsumowuj¹c dotychczasowe rozwa¿ania, mo¿na przyj¹æ nastêpuj¹c¹
robocz¹ definicjê rekomendacji:

Rekomendacje to gatunek mowy wystêpuj¹cy w raportach z badañ ewalu-
acyjnych zamawianych przez instytucje publiczne. Rekomendacje przyjmuj¹
formê wyspecjalizowanej porady eksperckiej, co oznacza, ¿e nadawcê i odbior-
cê dzieli ró¿nica kompetencji i statusu spo³ecznego.

Wysoki stopie� formalizacji sytuacji 
spo�ecznej (i komunikacyjnej) 

Wysoki stopie� strukturyzacji wypowiedzi
rada 

rekomendacje

porada 
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3. Struktura rekomendacji

Opis struktury rekomendacji tworzonych w raportach ewaluacyjnych warto
poprzedziæ analiz¹ konotacji sk³adniowych czasownika rekomendowaæ. W jêzy-
ku polskim czasownik ten wystêpuje w dwóch, poœwiadczonych w s³ownikach i
korpusach, znaczeniach:
1. Ktoœ – rekomenduje – komuœ – kogoœ (na jakieœ stanowisko)

2. Ktoœ – rekomenduje – komuœ – coœ

W obu wypadkach mamy do czynienia ze specyficznym verbum dicendi
obecnym w komunikacji specjalistycznej (eksperckiej), przy czym znaczenie
obu czasowników jest bardzo podobne – ktoœ poleca, zachwala – komuœ – coœ

lub kogoœ. Potwierdzaj¹ to przyk³ady znalezione w korpusie jêzyka polskiego
PWN, z których wynika po pierwsze, ¿e podmiotem rekomendacji jest specjali-
sta i – po drugie – ¿e akt ten ³¹czy siê zawsze z wartoœciowaniem pozytywnym,
np.:
� podczas posiedzenia zarz¹du pad³a te¿ nieœmia³a propozycja, aby nie reko-

mendowaæ klubowi ¿adnego kandydata
� Kinga Pieniñska – naturalna niskosodowa woda mineralna niegazowana 1,5 l

rekomendowana przez lekarzy Instytutu Kardiologii Collegium Medicum UJ
� No-Spa jest bezpiecznym lekiem, który od wielu lat jest rekomendowany przez

lekarzy kobietom oraz mê¿czyznom do leczenia bólów brzucha
� wielka W³oszka Sophia Loren rekomenduje w naszej telewizji makaron pew-

nej firmy

W wypadku rekomendacji pochodz¹cych z badanych raportów rzeczy
wygl¹da nieco inaczej. Oto kilka przyk³adów zdañ z czasownikiem performa-
tywnym rekomendowaæ:
1. Rekomendujemy doprecyzowanie opisu w nastêpuj¹cych obszarach:[...]
2. Rekomenduje siê opisanie ogólnych narzêdzi i instrumentów wymiany

doœwiadczeñ i tworzenia sieci na poziomie miêdzynarodowym, krajowym
i regionalnym w kontekœcie tworzenia wspólnotowej wartoœci dodanej przez
system wdra¿ania

3. W zakresie skutecznoœci i efektywnoœci projektowanych interwencji oraz
trwa³oœæ generowanych procesów rozwoju, rekomenduje siê:
– przeanalizowanie celów pod k¹tem ich doprecyzowania i przyjêcia odpo-

wiednich wskaŸników [...]
4. Rekomenduje siê odniesienie siê w tekœcie diagnozy i opisie poszczególnych

priorytetów do zapisów poszczególnych dokumentów programowych szcze-
gólnie na poziomie regionalnym.
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5. W zwi¹zku z tym rekomendujemy, aby w przysz³ym systemie wdra¿ania nie
wprowadzaæ do struktury zarz¹dzania instytucji pe³ni¹cej rolê poœrednika
pomiêdzy Instytucjami Wdra¿aj¹cymi a instytucjami zarz¹dzaj¹cymi.

6. W zwi¹zku z powy¿szym, zespó³ ewaluacyjny rekomenduje stworzenie
w przysz³ych programach finansowanych z Europejskiego Funduszu Spo³e-
cznego jednolitego systemu sprawozdawania, w którym sprawozdania
z realizacji projektu pe³ni³yby jednoczeœnie funkcjê wniosku o p³atnoœæ.

7. Zespó³ ewaluacyjny rekomenduje przeprowadzenie nastêpuj¹cych dzia³añ:
– testowanie poziome i pionowe wskaŸników (spójnoœæ wertykalna i hory-

zontalna);
– zwiêkszenie koordynacji w zakresie wskaŸników tak by w momencie ich

modyfikacji nie utracono mo¿liwoœci ich agregacji;
8. Zespó³ ekspertów rekomenduje, aby jakoœæ przyjêtych kryteriów podnieœæ

poprzez nastêpuj¹ce dzia³ania.
9. Nie rekomendujemy przywrócenia zale¿noœci s³u¿bowej WUP I PUP jako

sposobu rozwi¹zania wskazanego problemu.
Analiza struktury sk³adniowej i semantycznej owych zdañ pozwala stwier-

dziæ, ¿e rekomendacje ewaluacyjne ró¿ni¹ siê od aktów opisanych w ogólnych
s³ownikach jêzyka polskiego. Najistotniejsze zmiany to:
1. Brak adresata rekomendacji – w powy¿szych zdaniach niewype³niona zosta³a

pozycja argumentu KOMU; elipsa ta wynika zapewne z domyœlnoœci owego
adresata i niesamodzielnoœci rekomendacji – jest nim odbiorca ca³ego raportu.

2. Wskazanie przedmiotu (zakresu) rekomendacji, czyli problemu, zjawiska,
którego dana rekomendacja bezpoœrednio dotyczy (por. w zakresie ..... –
przyk³ad 3).

3. Typowa dla stylu naukowego realizacja argumentu KTO (najczêstsza jest
forma bezosobowa: rekomenduje siê, ewentualnie forma 1 os. lmn: rekomen-

dujemy, rzadziej – zespó³ ewaluatorów/ekspertów rekomenduje)
4. Autorzy najczêœciej rekomenduj¹ dzia³ania (a nie rzeczy czy ludzi) – œwiad-

czy o tym wysoka frekwencja gerundiów na -anie, -enie, -cie.
Sumuj¹c – wydaje siê, ¿e mamy w tym wypadku do czynienia z nowym

znaczeniem s³owa rekomendowaæ, a mianowicie:

Ktoœ – rekomenduje – [komuœ] – zrobienie czegoœ / aby zrobiæ coœ...,

przy czym ogólnym synonimem tego predykatu jest raczej „zalecaæ komuœ zro-
bienie czegoœ” ni¿ „polecaæ/zachwalaæ komuœ coœ”.

Oczywiœcie, wy¿ej przedstawiona zosta³a minimalna struktura rekomenda-
cji, to znaczy zestaw argumentów pojawiaj¹cych siê w pojedynczym zdaniu
z czasownikiem preformatywnym. Pe³na struktura rekomendacji jest znacznie
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bardziej rozbudowana. Wynika to g³ównie z tego, ¿e najczêœciej jednak reko-
mendacja to tekst, który ma objêtoœæ od jednego akapitu do kilku stron. Autorzy
rekomendacji czêsto te¿ wpisuj¹ swoje porady w z³o¿one tabele – dziêki temu
wyraŸnie widaæ segmentacje struktury formalnej.

Analiza 300 raportów ewaluacyjnych i zawartych w nich rekomendacji
pozwoli³a odtworzyæ maksymaln¹ strukturê tego gatunku. Ukazuje j¹ poni¿sza
tabela:

Nominacja metatekstowa

Zwykle rekomendacje znajduj¹ siê w osobnym, koñcowym
rozdziale raportu; w nazwie rozdzia³u najczêœciej pojawia siê
wyra¿enie: „wnioski i rekomendacje”; œwiadczy to o œcis³ym
zwi¹zku rekomendacji z wynikami badañ.

Leksykalny identyfikator
gatunku

S¹ to s³owa kluczowe, które wskazuj¹ gatunek. Zwykle u¿ywa
siê w tej funkcji leksemów: rekomendowaæ lub rekomendacja,
czasem – czasowników dyrektywnych: nale¿y, trzeba, warto itp.

Podmiot rekomendacji
(KTO)

Podmiotem rekomendacji jest zawsze zespó³ ekspertów.
Informacja ta jest zwykle blokowana bezosobowym „siê” lub
podawana w formie „my”.

Przedmiot rekomendacji
(W ZAKRESIE CZEGO)

Bardzo czêsto eksperci podaj¹ zakres dzia³ania rekomendacji.
Zwykle kategoriê tê wprowadza wyra¿enie”w zakresie” lub
„jeœli chodzi o”.

Adresat rekomendacji
(KOMU)

Autorzy najczêœciej pomijaj¹ informacjê o tym, kto ma podj¹æ
zalecane dzia³ania. Zwykle instytucja ta jest domyœlna (odbiorca
raportu). Czasem zdarza siê jednak wskazywanie „osób
odpowiedzialnych”, konkretnych instytucji lub podmiotów.

Rekomendowane dzia³anie
(ZROBIENIE CZEGO)

W rekomendacjach zaleca siê podejmowanie dzia³añ
(czêœciej), które pozwol¹ poprawiæ sytuacjê, lub zaprzestanie
dzia³añ (rzadziej), które wywo³ywa³y pogorszenie sytuacji.

Powód rekomendacji

Powodem opracowania rekomendacji jest zwykle konkretny
wniosek p³yn¹cy z badañ. Czêsto autorzy przedstawiaj¹
dok³adne pytanie badawcze, którego wniosek i rekomendacja
jest nastêpstwem.

Efekt rekomendacji
Zwykle autorzy ukazuj¹ te¿ nastêpstwa podjêcia zalecanych
dzia³añ. S¹ to, oczywiœcie, stany po¿¹dane (i prognozowane)
przez adresata.

Ranga rekomendacji

Najczêœciej autorzy wskazuj¹ te¿ rangê (wa¿noœæ)
rekomendacji. Czasem u¿ywaj¹ operatorów o odpowiedniej
mocy dyrektywnej (mo¿na, trzeba, warto, nale¿y), czêœciej
jednak stosuj¹ skalê o trzech stopniach: wa¿noœæ wysoka,
wa¿noœæ œrednia, wa¿noœæ niska.
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4. Podsumowanie

Rekomendacje s¹ gatunkiem mowy, który pojawi³ siê w Polsce stosunkowo
niedawno (po roku 2000). Jego obecnoœæ jest konsekwencj¹ przejêcia przez
Polskê z UE tzw. „kultury ewaluacji”, która ma poprawiæ zarówno jakoœæ pol-
skich instytucji publicznych, jak i skutecznoœæ samych badañ naukowych.

Rekomendacje s¹ najwa¿niejsz¹ czêœci¹ raportu naukowego przedstawiane-
go po zakoñczeniu badañ ewaluacyjnych. Ich ranga wynika z tego, ¿e – bêd¹c
konsekwencj¹ wniosków badawczych – rekomendacje wskazuj¹ s³abe punkty
realizowanych programów. W pewnym sensie – s¹ one przestrzeni¹ symbo-
liczn¹, w której teorie i badania naukowe s¹ zamieniane w konkretne, praktycz-
ne dzia³ania. Tematem wymagaj¹cym dalszych pog³êbionych studiów pozostaje
kwestia skutecznoœci naukowców w przekonywaniu polityków i urzêdników do
podejmowania dzia³añ mog¹cych zmieniæ sytuacjê na lepsz¹.
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