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Recenzja

pr acy doktorski ej magi stra N,ukasza Wachsti e I a

pt.,,Identyfi kacj a, ocena i wielowymiarowa analiza ryzyka

uslu g informatyc zny ch"

opracowana w zwiqzku z Uchwal4 NR 461201712018 Rady Wydzialu Zarzqdzania

Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z dnia 27 wrzeSnia 2018 r. w sprawie

powolania recenzent6w pracy doktorskiej mgr tr-ukasza Wachstiela pt. ,,Identyfikacja,

ocena i wielowymiarowa analiza ryzyka uslug informatycznych", promotor: prof.

dr hab. Jerzy Mika.

Kazdej dziatralnoSci gospodarczej Iowarzyszy ryzyko. W szczeg6lnoSci

dotyczy to procesu Swiadczenia uslug, w tym r6wnie? informatycznych. Na tym

gruncie, ryzyko stanowi element towaruyszqcv wszystkim etapom: projektowania,

powstawania oraz Swiadczenia uslugi. Jego wlaSciwa identyfikacja, a nastgpnie

ocena, bez w4tpienia, pozwala na odpowiedni4 kalkulacjg koszt6w calego

przedsiEwzigcia i tym samym umoZliwia wyeliminowanie lub ograniczenie strat

zwiqzany ch z pr ow adzeni em te go typu aktywno S c i ekonomicznej .

W literaturze przedmiotu moZna znaIe2(, wiele opracowaf poSwigconych

modelowaniu ryzyka. Najwigcej dotyczy tego problemu w sektorze bankowym

i ubezpieczeniowym. Jest to oczywiste ze wzglgdu na moZliwe, duhe, negatywne

konsekwencje finansowe nieprawidlowego oszacowania ryzyka w tym obszarze

dzialalno(ci gospodarczej. Wyb6r i zastosowanie wlaSciwych miar ryzyka mohe

ograniczyl mo2liwoS6 poniesienia straty, atakleprzyczynil sig do wlaSciwej alokacji

wolnych Srodk6w pienigZnych. Najpowszechniej stosowan4, we wspomnianych

sektorach, miarq ryzyka jest, rozpropagowana w praktyce przez amerykariski bank

inwestycyjny J.P. Morgan, wartoSd zagrohona. Mimo jej duizej popularnoSci,



wynikaj4cej m.in. z latwoSci interpretacji, ma ona doS6 istotne wady. Podstawow4,

akcentowan4 w literaturze, jest niespelnienie intuicyjnego postulatu subaddytywnoSci,

co oznacza, 2e wartoll zagroAona portfela zlohonego z dw6ch instrument6w, moze

by6 wigksza ni? suma wartoSci zagroZonych poszczeg6lnych element6w. Dalo to

impuls do dalszych poszukiwari i doprowadzilo do okreSlenia nowej miary,

warunkowej wartoSci zagro?onej, kt6ra spetrnia intuicyjnie wymagane postulaty

subaddytywnoSci, dodatniej jednorodnoSci, niezmienniczoSci i monotonicznoSci.

Wyb6r przez Autora tej wtaSnie miary jako narzgdzia badawczego, u2ylego

w rozprawie doktorskiej uwazam za duzy walor, stanowi4cy o znaczenirt

teoretycznym, jak i praktycznym pracy. OkreSlony we wstgpie cel pracy,

a mianowicie ,,opracowanie wielowymiarowego modelu analizy ryzyka w uslugach

informatycznych" jest w mojej ocenie wlaSciwy, w pelni odpowiadaj4cy randze

rczprary doktorskiej.

Osi4gnigciu, sformulowanego w ten spos6b celu, zostala podporz4dkowana

zawarto(:d i struktura pracy. Sktada sig ona z cztercch rozdziaN6w (poprzedzonych

wstgpem), zakonczenia, spis6w: literatury, tabel i rysunk6w oraz jednego zaLqcznika.

CaloS6 liczy 2I0 stron. Struktura pracy, z wyj4tkiem wskazanychp62niej w4tpliwoSci

dotycz1cych rozdzialu trzeciego, jest prawidlowa, a kolejnoSt poszczeg6lnych

rozdzial6wjest logicznym nastgpstwem opisywanych w nich zagadniefi.

We wstgpie magister N-ukasz Wachstiel og6lnie przedstawil problematykg

ryzyka ustrug informatycznych. Na tym tle sformulowal problem badawczy oraz

wskazaL metody wykorzystywane do jego rozwiqzaria. Ponadto przedstawil strukturg

pracy oruz jej przedmiotowy zakres.

Pierwszy rozdzial ma charakter wprowadzajqcy. Autor przedstawia w nim

podstawowe informacje na temat ryzyka, w szczeg6lnoSci ryzyka w uslugach

informatycznych. Rozpoczyna od dyskusji dotycz4cej Zr6dtroslowu oraz definicji tego

pojgcia, a nastgpnie przechodzi do przegl4du i analizy teoretycznych aspekt6w

ryzykana gruncie nauk ekonomicznych. Przytaczatu migdzy innymi pogl4dy zawarte

w pracach Keynesa, Markowitza czy Druckera. W koricowej czgSci odnosi sig do

systemowej analizy ryzyka, zawghaj4c rozwazania do problemu uslug

informatycznych i, co zaskakujqcenatym etapie pracy, formuluje hipotezy badawcze.

Hipotezy gl6wne w kontekScie prowadzonych badaf s4 moim zdaniem dobrze

sformulowane. Podobnie hipotezy pomocnicz e, z v,ryjqtkiem hipote zy Hr ' . Jest ona,

po pierwsze, napisana malo precyzyjnie, gdyZ Autor u?ywa pojgcia ograniczonoSci
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zbioru czynnik6w (zmiennych ryzyka), a nie o ograriczonoS6 w tym przypadku

chodzi. Tak przynajmniej mo2na wywnioskowal z kontekstu rozwazah. Po drugie,

jakkolwiek by rozumie6 na gruncie matematyki ograniczonoS6, trudno sobie

wyobrazil istnienie, a tym bardziej zidentyfikowanie takiego zbioru jako

nieo graniczone go, co czyni hipotezg oczy'wist4.

W drugim rozdziale magister Lttkasz Wachstiel dokonuje przegl4du literatury

i systematyzuje wiadomoSci z zak,resu cyklu Zycia uslugi internetowej, a tak:Ze

proces6w charakterystycznych dla poszczeg6lnych cykli. Czg66 ta zawiera wiele

wyszczeg6lnieri i zestawief tabelarycznych, co czyni lekturg tego fragmentu nielatw4.

Bardziej przystgpna w odbiorze jest ostatnia czESt tego rozdziaNu dotyczqca

klasyfikacji ustrug informatycznych i ryzyka zwi7zanego z wyodrgbnionymi cyklami

Zycia uslugi. Rozdzial ten jest istotny z punktu widzenia tematu rczprary i zostal

umieszczony we wlaSciwym miejscu dysertacji.

Tematyka kolejnego, trzeciego rozdzialu dotyczy pomiaru ryzyka, a takhe

ekonomicznej wartoSci i analizy koszt6w uslug informatycznych. Tak szeroki zakres

tematyczny prowadzonych rozwu2ai czyni, moim zdaniem, ten rozdziaL maNo

sp6jnym. Zewzglgdu na temat rozprary, atabe sformulowany we wstgpie cel, czgSd

dotyczqca pomiaru ryzyka zasluguje na wyodrgbnienie w samodzielnym rozdziale.

Tymbardziej, ze po przeczT4aniu tego fragmentu pracy cnilem pewien niedosyt. Na

tle elementarnych rozwaZah, prowadzonych w pocz4tkowej czgSci rozdzialu,

najwaZniejszy, z punktu widzenia pracy, fragment, dotyczqcy warunkowej wartoSci

zagrolonej, wygl4da bardzo skromnie. Jego rozbudowa na pewno przyczynilaby sig

do podniesienia wartoSci pracy. Podobne wraZenie odnosi sig czytajqc czg36

ostatniego podrozdziahs, dotyczqcego okreSlania czynrtik6w maj4cych najwigkszy

vqplyw na czas realizacji zadania uslugowego. Wymieniona jest praktycznie jedynie

nazwa stosowanej metody, bezpr6by przyblizena jej chodby w niewielkim zakresie.

JeZeli weZmie sig pod uwagg objgtoSi calego opracowania, czy cho6by stopieri

dokladnoSci przedstawienia pojgcia wartoSci oczekiwanej i odchylenia

standardowego, to niekonsekwencja dotyczqca szczeg6lowoSci prowadzonych

rozwaLafi jest bardzo widoczna.

Rozdzial czwarty rczprav,ry uwalam zanajwaZniejszy i zarazemkhrczowy ze

wzglgdu na sformulowany na wstgpie cel dysertacji. Generalnie jest on

skonstruowany poprawnie ale jego lekturg utrudnia duha liczba wykres6w i tabel

wystgpuj4cych w tekScie. Tymbardziej, ze nie s4 to pojedyncze rysunki, czy tabele



ale cale ich grupy. W takich wypadkach sugerujg zazvtyczaj zamieszczenie ich

w zalqcznikach, w celu utrzymania ci4gloSci tekstu. Komentarze w catrym rozdziale s4

bardzo oszczgdne, w niekt6rych przypadkach, w mojej ocenie, nawet

niewystarczaj1ce,jak chodby dotycz4ce postaci funkcji gp i funkcji gs na stronie 159

rozptawy. Odpowiednich wyjaSnieri oczekujg podczas obrony pracy.

W zakonczeniu rozprawy, magister tr ukasz Wachstiel, zawatl po ruz kolejny,

moim zdariem niepotrzebnie, opis poszczeg6lnych czgSci pracy. Taki opis potrzebny

jest we wstgpie. Od zakohczenia oczekuje sig podsumowania badafi,

usystematyzowania wniosk6w wynikaj4cych z przeprowadzonych analiz, wskazania

moZliwoSci zastosowartpraktycznych oraz moZliwych kierunk6w kontynuacji badan.

Przedstawione zakot'rczenie jedynie w zakresie dw6ch ostatnich element6w spelnia te

oczekiwania.

Praca jest dobrze osadzona w literaturze przedmiotu. N,4czna liczba

cytowanych pozycji, bez uwzglgdnienia 2r6del intemetowych, wynosi 177, z czego

93 to prace opublikowane w jgzyku obcym. Swiadczy to zatem o dobrej, znajomoSci

literatury dotyczqcej badanego problemu. Powolania odpowiednich pozycji

we wtraSciwym miejscu w tekScie rczprary dowodz4 takhe umiejgtnoSci

wykorzystania ZrodeN.

W mojej ocenie najwuhniejszymi osiqgnigciami magistra tr ukasza Wachstiela

zaprezentowanymi w rozprawie doktorskiej s4:

wla6ciwe i precyzyj ne sformulowanie problemu badaw cze go,

zaprojektowanie i przeprowadzenie badaf dotycz4cych anahzy ryzyka

uslug informatyc zny ch,

opracowanie narzEdzia, kt6re mohe slu2y6 w praktyce zarzqdzariu

ryzyki em pr zez po dmi oty do star czaj 4c e uslugi informaty czne,

umiej gtnoSi wyci4gnigcia odpowiednich wniosk6w z przeprowadzony ch

badafr.

Na podkreSlenie zasluguje takze formalna strona opracowania w tym staranna

redakcja tekstu, w kt6rym blgdy pisarskie zdarzajq sig rzadko.

Niezale2nie od jednoznacznie pozytywnej oceny rozprary doktorskiej

magistra tr ukasza Wachstiela, mam kilka uwag o charakterze dyskusyjnym. Po

pierwsze uwazarrt,2e w pracy wystgpuj4 niepotrzebne powt6rzenia niekt6rych treSci.

S4 fragmenty, kt6re mohna znale26 w wigcej niZ jednym miejscu rozprawy. Nie

utratwia to czytania i tak trudnego w odbiorze tekstu. Po drugie, Autor we wstgpie



zaznacza, ze ,,wiele poigi zostalo po raz pierwszy wprowadzonych w jgzyku innym
ni? polski" i, w zwiqzktt. z tym, podaje w pracy, w przypadku mniej
rozpowszechnionych sl6w, takZe oryginalne nazwy. SqdzE, Le idzie w tym za daleko.
Takie okreSlenia jak na przyktad centrum koszt6w czy jednostka kosztu oraz wiele
innych, sQ na tyle obecne w jgzyku polskim, 2e nie wymagaiE podawania ich
obcojgzycznych odpowiednik6w. Za istotne uchybienie uwazam natomiast

nieprzetlumaczenie rysunku 2.r. ze strony 44. w pracy napisanej w jgzyku polskim
takie elementy nie powinny sig znale26. Po trzeci e precyzja i formalna 6cisloS6

niekt6rych prowadzonych w pracy rozwu?an jest na poziomie zaledwie dostatecznym.

Mam tutaj na mysli, na przyklad, zamieszczony na stronie 32 opis funkcji, czy
znaidujqce sig na stronach 130 i 131 wyjaSnienia dotycz4ce kosztu pracy jednostki

uslugowej. W tym zakresie oczekujg od Autora precyzyjnych informacji podczas

obrony pracy' Po czwarte wreszcie, magister tr-ukaszWachstiel w zadnym fragmencie
tekstu nie ustosunkowuje sig v,ryrafunie i jednoznacznie do sformulowanych
w pierwszym tozdziale hipotez badawczych. O tym, jak one zostaNy zweryfikowane,
mozna wywnioskowad jedynie na podstawie prowadzonych rczwazart. Brakuje
akapitu, w kt6rym zestawione bytyby ostateczne wnioski dotyczqce tego problemu.

W tej sytuacji, czytelnik musi sam szuka6 odpowiedzi na te pytaniaw tekScie calej
rozpraw. w przypadku hipotezy H1' nie jest trudno znaleLc odpowiednie

wyjaSnienie, w przypadku innych zadanie jego znalezieniajest juz trudniejsze.
Chgtnie poznatn, podczas publicznej dyskusji, stanowisko Autora w sprawie takiego
spo sobu przedstawienia problemu hipotez b adaw czy ch.

Dokonujqc syntetycznej oceny pracy doktorskiej magistra N-ukaszaWachstiela

chcialbym jeszcze raz podkreslil, ze dotyczy ona aktualnej i waanej problematyki
zwiqzanej z analiz4 ryzyka uslug informatycznych. Przeprowadzone w rczprawie
rozwtzania teoretyczne i badania empiryczne sQ poprawne pod wzglgdem
merytorycznym, a ich poziom naukowy w pelni odpowiada randze rozprawy
doktorskiej.

Podsumowui qc, uwazam, 2e przedlo2ona mi do oceny praca doktorska
magistra tr'ukasza Wachstiela pt. ,,Identyfikacja, ocena i wielowymiarowa analiza

ryzyka uslug informatycznych" w pelni odpowiada wymogom okreslonym dla
rozpraw doktorskich i wnoszg o j ej dopus zczenie do publicznej obrony.


