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Kolegium Zarządzania i Finansów 
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Recenzja pracy doktorskiej mgr Marty Grybś-Kabocik 

pt. „Wirtualizacja zachowań  konsumentów usług bankowych" 

Praca została napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Sławomira Smyczka 

w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach  

 

  Podstawą wykonania recenzji jest pismo Nr 80/2020/2021/W  podpisane przez  

prof. dr hab. Grzegorza Kończaka, Przewodniczącego Komitetu Naukowego Dyscypliny 

Ekonomia i Finanse z dnia 7 lipca 2021 roku, dotyczące wykonania recenzji rozprawy 

doktorskiej mgr Marty Grybś-Kabocik oraz przepisy dotychczasowe – Ustawa o stopniach 

naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, Dz.U. nr 65, poz. 

595 z późn. zm.  

 Zgodnie z Ustawą (art. 13), „rozprawa doktorska, przygotowywana pod opieką 

promotora albo pod opieką promotora i promotora pomocniczego, powinna stanowić 

oryginalne rozwiązanie problemu naukowego lub oryginalne rozwiązanie problemu w oparciu 

o opracowanie projektowe, konstrukcyjne, technologiczne, lub oryginalne dokonanie 

artystyczne, oraz wykazywać ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w danej dyscyplinie 

naukowej lub artystycznej oraz umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej lub 

artystycznej”. 

 Ocena pracy doktorskiej mgr Marty Grybś-Kabocik „Wirtualizacja zachowań  

konsumentów usług bankowych” wykonana została na podstawie następujących kryteriów: 

sformułowanie tematu rozprawy i problemu badawczego, sformułowanie celów, hipotez 

badawczych, przyjęta metodyka badań, układ treści, ocena merytoryczna i formalna pracy, 

nowe wartości wniesione do teorii, przydatność pracy dla praktyki oraz nurtujące Recenzentkę 

pytania.  
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1. Wybór tematu i tematu i problematyka rozprawy 

Zmiany zachodzące w otoczeniu, określane mianem globalnych wyzwań (global 

challenges), w istotny sposób wpływają na rozwój współczesnej gospodarki i współczesnych 

społeczeństw.  

 Według M. Wolfa „globalizacja jest jak podróż. Ale jest to podróż do nieosiągalnego 

miejsca przeznaczenia ‒ zglobalizowanego świata. Zglobalizowaną gospodarkę zdefiniować 

można jako taką, w której ani odległość, ani narodowe granice nie krępują transakcji 

gospodarczych”. Istotną rolę w tym procesie odgrywają e-usługi, a w szczególności  

e-bankowość. 

 Wirtualizacja zachowań konsumentów jest problemem ważnym zarówno w aspekcie  

gospodarczym, jak i społecznym. Dokonujące się przeobrażenia w kierunku cyfryzacji 

społeczeństwa i usług skłaniają badaczy do poszukiwania przyczyn, poziomu i tendencji 

rozwoju tych zjawisk. Usługi bankowe są jedne z pierwszych, które poddały się zmianom, 

wykorzystując nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w procesie świadczenia 

usług i do komunikacji z klientami. Proces ten ma charakter dynamiczny, co przejawia się m.in. 

w rosnącej z roku na rok liczbie aktywnych klientów indywidualnych e-bankowości, 8,3 mln 

w grudniu 2019 r. - 18,9 mln w marcu 2020 r, a liczba użytkowników bankowych aplikacji 

mobilnych w tym czasie wzrosła z ok. 12 mln do prawie 12,4 mln. Nie można jednak nie 

dostrzec bardzo ważnej kwestii dla konsumentów tych usług, a mianowicie bardzo dobrze 

rozwinięta w Polsce bankowość elektroniczna stała się częstym polem do przeprowadzania 

ataków na klientów banków. 

 Przedstawiona do oceny rozprawa doktorska jest próbą ukazania holistycznego obrazu 

zachowań konsumentów korzystających z usług e-bankowości.  

 Podjęty problem badawczy w recenzowanej dysertacji należy uznać za temat 

interesujący poznawczo i wypełniający pewną lukę zarówno w literaturze przedmiotu,  

jak i w sferze badawczej.  

 W tym kontekście wybór tematu recenzowanej rozprawy doktorskiej uważam za trafny 

i aktualny. Wirtualizacja zachowań konsumentów usług bankowych, których dotyczy 

problematyka pracy doktorskiej mają bowiem nie tylko wymiar czysto poznawczy, ale mogą 

mieć także implikacje praktyczne. Walorem są również przedstawione w pracy metodyczne 

aspekty badań wirtualizacji zachowań konsumentów usług bankowych.  
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2. Cele, tezy i hipotezy rozprawy, metodyka badań 

 Głównym celem dysertacji sformułowanym przez Doktorantkę (s. 7) jest 

charakterystyka zjawiska oraz identyfikacja poziomu wirtualizacji zachowań konsumentów 

usług bankowych. 

 Za cel teoretyczny rozprawy Doktorantka przyjęła opracowanie typologii konsumentów  

w świetle ich zachowań w warunkach wirtualizacji na rynku usług bankowych. 

 Sformułowała ponadto cele szczegółowe: 

1) Dokonanie krytycznego przeglądu dorobku naukowego charakteryzującego 

wirtualizację zachowań konsumentów oraz jego usystematyzowanie.  

Wystarczyłoby - przegląd oraz usystematyzowanie dorobku naukowego 

dotyczącego wirtualizacji zachowań konsumentów. Krytyczny przegląd wymaga 

polemiki, wyrażenia własnych poglądów wraz z uzasadnieniem.  

2) Charakterystyka rynku usług bankowych w Polsce w warunkach rozwoju technologii 

informatycznych i komunikacyjnych.  

Dobrze byłoby dookreślić badany okres. 

3) Ocena poziomu wirtualizacji zachowań konsumentów usług bankowych na każdym 

etapie procesu decyzyjnego. 

4) Identyfikacja i charakterystyka determinant rozwoju wirtualizacji zachowań 

konsumentów usług bankowych. 

5) Charakterystyka wirtualizacji zachowań konsumentów usług bankowych w ujęciu 

mimetycznym i kreującym. 

6) Charakterystyka wirtualnych społeczności konsumenckich zgromadzonych wśród 

banków. 

 Za cele metodyczne Doktorantka przyjęła rozstrzygnięcie problemów koncepcyjno-

metodycznych związanych z badaniem wirtualizacji zachowań konsumentów usług 

bankowych, w tym ocenę poszczególnych metod w analizach wirtualizacji zachowań 

konsumentów tychże usług. 

 Celem aplikacyjnym pracy (s. 8) jest wskazanie możliwości i obszarów praktycznego 

wykorzystania wiedzy na temat wirtualizacji zachowań konsumentów usług bankowych  

w procesie podejmowania strategicznych decyzji marketingowych w bankach. Zapewne 

charakter aplikacyjny może mieć także zaproponowana przez Doktorantkę typologia 

konsumentów. 
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 Doktorantka prawidłowo sformułowała przedmiot i podmiot badań oraz zakres 

czasowy. 

 Realizacji celu rozprawy ma służyć postawiona hipoteza główna, która zakłada, 

że „w Polsce dominuje umiarkowany poziom wirtualizacji zachowań konsumentów usług 

bankowych i ma wymiar przede wszystkim mimetyczny” (s. 8) oraz prawidłowe sformułowane 

hipotezy badawcze: 

„H1: Przypuszcza się, że wirtualizacja banków i ich usług jest na wysokim poziomie i sprzyja 

wirtualizacji zachowań konsumentów . 

H2: Przypuszcza się, że wirtualizacja zachowań konsumentów usług bankowych jest 

najbardziej zaawansowana w fazie potransakcyjnej (korzystanie z usług, komunikowanie się  

z bankiem), a najmniej w fazie transakcyjnej. 

H3: Należy przypuszczać, że głównym czynnikiem motywującym konsumentów do 

wirtualizacji zachowań na rynku usług bankowych jest oszczędność czasu. 

H4: Należy przypuszczać, że głównym czynnikiem determinującym rozwój wirtualizacji 

zachowań konsumentów usług bankowych jest wygoda. 

H5: Należy przypuszczać, że czynnikami blokującymi wirtualizację zachowań konsumentów 

jest nieufność wobec nowych technologii. 

 Doktorantka prawidłowo sformułowała pięć pytań badawczych, które były 

przedmiotem badania netnograficznego. 

 Doktorantka zastosowała triangulację metodologiczną (s. 9): analizę desk research, 

badania jakościowe - wywiady pogłębione wśród przedstawicieli banków i badanie ilościowe 

przy wykorzystaniu autorskiego kwestionariusza ankiety przeprowadzone online. Informacje 

te mają charakter sygnalny, gdyż bliżej zostały opisane w rozdziałach 3-5. 

  

3. Układ i struktura rozprawy  

 Dysertacja doktorska mgr Marty Grybś-Kabocik stanowi interesujące studium 

teoretyczno-metodyczno-empiryczne mieszczące się w dyscyplinie ekonomia i finanse. Praca, 

wraz z bibliografią (21 stron ) i 2 załącznikami (14 stron) liczy 199 stron, zawiera 27 tabel,  

35 rysunków ilustrujących tok wywodów Doktorantki oraz urozmaicają narrację. Bogata 

literatura, w tym anglojęzyczna została wyselekcjonowana pod kątem problematyki omawianej  

w rozprawie,  jest różnorodna,  adekwatna do omawianych zagadnień i obejmuje łącznie  

216 pozycji literaturowych kompatybilnych z głównym nurtem rozważań w pracy, a także 34 

pozycje netograficzne lub legislacyjne (ustawy).  
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 Rozprawa doktorska mgr Marty Grybś-Kabocik składa się ze wstępu, pięciu 

rozdziałów, zakończenia, bibliografii, spisu tabel, rysunków, załączników w postaci 

kwestionariusza ankiety i scenariusza wywiadu.  

 Praca ma klarowną i logiczną konstrukcję, adekwatną do problematyki i celu, jaki 

zarysowany został we wstępie, proporcje pomiędzy poszczególnymi rozdziałami są 

prawidłowe.  

 Mimo generalnie pozytywnej oceny struktury pracy mam pewne spostrzeżenia.  

W moim przekonaniu, w rozdziale 2 można było zrezygnować z pkt. 2.1 (Rynek usług 

bankowych w Polsce), a jego wybrane fragmenty wykorzystać w pkt. 2.4 (Charakterystyka 

rynku usług bankowych w Polsce w warunkach wirtualizacji), tym bardziej, że pewne 

odniesienia są wspólne. Punkt 2.4 mógłby z powodzeniem stanowić pierwszy podrozdział. 

 Z kolei w rozdziale 5 znalazły się dwa podpunkty: 5.3 (Perspektywy rozwoju 

wirtualizacji zachowań konsumentów usług bankowych) i 5.4 (Kierunki działań 

marketingowych dla banków z uwzględnieniem wirtualizacji zachowań konsumentów), które 

mają charakter projekcyjny i mogłyby stanowić odrębny rozdział. Do tej uwagi powrócę  

w dalszej części recenzji. 

 We wstępie (s. 5 – 10) odnajdujemy odniesienie do podjętej problematyki, które można 

potraktować jako uzasadnienie podjęcia tematu dotyczącego wirtualizacji zachowań 

konsumentów na rynku usług bankowych, a także składowe dotyczące celów pracy, hipotez, 

pytań badawczych, do których odniosłam się wcześniej. Ten fragment pracy Doktorantka 

kończy syntetycznym omówieniem struktury pracy. 

  Rozdział pierwszy zatytułowany „Konsument i jego zachowania na rynku w warunkach 

wirtualizacji” (s. 11 – 40), zawiera odniesienie do czterech obszarów tematycznych – 

konsumenta jako obiektu badań rynkowych, istoty i charakterystyki zachowań konsumentów, 

wirtualizacji zachowań konsumentów i czynników determinujących wirtualizację zachowań 

konsumentów. We wprowadzeniu do rozdziału Doktorantka stwierdza, że konsumpcja nie jest 

pojęciem jednoznacznym i niekiedy odmiennie definiowana jest przez reprezentantów różnych 

dyscyplin. Należało to rozwinąć, chociażby w przypisie. 

 Omawiając konsumenta jako podmiot badań odnajdujemy odwołanie do Dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/29/WE585, została ona zmieniona Dyrektywą (UE) 

2019/2161 w sprawie lepszego egzekwowania i unowocześnienia unijnych przepisów 

dotyczących ochrony konsumenta, która uwzględnia zmiany zachodzące na rynku, w 

szczególności w obszarze cyfrowym. Dyrektywa zmieniająca (UE) 2019/2161 ma zostać 
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włączona do porządku krajowego krajów UE do 28 listopada 2021 r. Kraje UE stosują przepisy 

dyrektywy od 28 maja 2022 r.  Sama definicja konsumenta pozostała niezmieniona. 

 Z uwagi na podjętą problematykę warto było wspomnieć o jednolitym rynku cyfrowym. 

Strategia jednolitego rynku cyfrowego, zaproponowana przez Komisję Europejską  

w 2015 roku, stała się zrębem zjednoczonego, zrównoważonego europejskiego społeczeństwa 

cyfrowego. 

 Na s. 14 Doktorantka zwraca uwagę na ewolucję konsumenta – od analogowego do 

cybernetycznego. Zdanie po wyróżnieniu ewoluujących konsumentów należałoby przenieść po 

akapicie omawiającym homo cyber oeconomicus (s. 15), bowiem stanowi swoiste 

podsumowanie. 

 Fragment dotyczący zachowań konsumentów jest przedstawiony w sposób przejrzysty. 

Zasadne byłoby odniesienie do homo ecologicus, bowiem coraz częściej w rozważaniach na 

temat zachowań konsumentów, w tym na rynku usług autorzy odnoszą się do zrównoważonego 

rozwoju.  

 Na uwagę zasługują rozważania w części poświęconej wirtualizacji zachowań 

konsumentów. Doktorantka próbuje stworzyć własną definicję tego pojęcia jako „stan 

zaspokojenia potrzeb konsumpcyjnych z wykorzystaniem Internetu w ujęciu zarówno 

mimetycznym, jak i kreującym” (s.17).  Stan zaspokojenia potrzeb bardziej odnosimy do 

poziomu życia. Zachowania konsumentów według definicyjnego podejścia wielu autorów to 

ogół działań związanych z uzyskaniem i użytkowaniem towarów bądź usług, jak również 

dysponowanie nimi, a w przypadku wirtualizacji za pośrednictwem Internetu.  

 Warto także podkreślić, że handel, jak i e-handel przynależy do usług (PKD, dział 47.9).  

 Na uwagę zasługuje konstatacja Doktorantki, że aby w pełni zrozumieć wirtualizację 

zachowań konsumentów należy ich postrzegać w dwóch wymiarach: jako e-konsumentów  

i wirtualne społeczności. Obie te grupy analizuje pod katem ich cech. 

 Rozdział 1 kończy się omówieniem czynników determinujących wirtualizację 

zachowań konsumentów. Doktorantka bazuje na bogatej literaturze polskiej i w mniejszym 

stopniu zagranicznej. Warto było podkreślić, że wirtualizacja procesu decyzyjnego skraca jego 

przebieg, wskutek szybszego pozyskiwania informacji, porównywania ofert, a tym samym 

podejmowania decyzji, o czym pisał Michael de Kare-Silver w książce E-szok.  

  Doktorantka trafnie podsumowuje prowadzone dociekania w tym rozdziale i umiejętnie 

wskazuje na badania, jakie podjęła chcąc pogłębić dotychczasowy dorobek badawczy. 

 



 
 

7 
 

 Rozdział 2 został zatytułowany „Rynek usług bankowych w warunkach wirtualizacji” 

(ss. 41 – 70) i zawiera charakterystykę rynku usług bankowych w Polsce, odniesienie do pojęcia 

i charakterystyki bankowości w warunkach wirtualizacji, wirtualizacji na rynku usług 

bankowych w Polsce, charakterystykę rynku usług bankowych w Polsce w warunkach 

wirtualizacji oraz nowe trendy w zachowaniach konsumentów usług bankowych w warunkach 

wirtualizacji. Podobnie, jak w rozdziale wcześniejszym, poprzedza go krótkie wprowadzenie, 

co konsekwentnie czyni w pozostałych rozdziałach.  

 Jak wspomniałam wcześniej, bez szkody dla wartości pracy pkt. 2.1 i 2.4 można było 

scalić, czyniąc jako główny podpunkt dotyczący charakterystyki rynku usług bankowych  

w Polsce w warunkach wirtualizacji. 

 Ponieważ zachowania konsumentów były przedmiotem rozważań we wcześniejszym 

rozdziale, lepszym podejściem byłoby przeniesienie podpunktu dotyczącego nowych trendów 

do rozdziału pierwszego, co dopełniłoby poruszane kwestie związane z konsumentem i jego 

zachowaniami na rynku w warunkach wirtualizacji.  

 Rozdział ten stanowi przegląd najważniejszych wydarzeń w rozwoju bankowości 

elektronicznej i stanowi dobre tło do dalszych rozważań. Interesująca zapewne byłaby 

informacja, na tle ogólnej liczby banków, ile z nich ma polski kapitał.  

 Podobnie, jak w  rozdziale pierwszym Doktorantka formułuje trafne podsumowanie.   

 Z bardziej szczegółowych uwag, w tabeli 6 (s. 40) można było policzyć, o ile wzrosła 

wartość sektora bankowego w Polsce w zł i euro w 2019 roku w stosunku do roku 2014. 

Przedstawione dane statystyczne niewątpliwie stanowią wartość dodaną tego rozdziału. 

  Rozdział 3 zatytułowany „Metodyczne aspekty badań wirtualizacji zachowań 

konsumentów usług bankowych” (s. 71 – 96) stanowi bardzo interesującą część dysertacji. We 

wprowadzeniu Doktorantka sygnalizuje, że w opracowaniu wykorzystała triangulację 

sekwencyjną oraz połączyła metody badawcze – jakościową i ilościową, co jest 

najkorzystniejszym podejściem badawczym.  W rozdziale tym Doktorantka przedstawiła cztery 

obszary: ewolucję badań nad wirtualizacją zachowań konsumentów usług bankowych, źródła 

wtórne z zakresu wirtualizacji zachowań konsumentów, badania wirtualizacji zachowań 

konsumentów w kontekście paradygmatu nauk społecznych oraz metodykę i organizację badań 

wirtualizacji zachowań konsumentów usług bankowych.  

 Wykorzystując dobrze dobraną literaturę przedmiotu dokonuje selekcji publikacji na 

podjęty temat badawczy wykorzystując systematyczny przegląd literatury. Doktorantka 

wysuwa wniosek, że brak jest kompleksowej analizy wirtualizacji zachowań konsumentów 

usług bankowych na wszystkich etapach procesu decyzyjnego oraz analizy poziomu 
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wirtualizacji zachowań konsumentów po adaptacji bankowości elektronicznej. Podejmuje także 

analizę cytowalności, co pozwoliło wyróżnić pozycje najbardziej poczytne i przydatne  

w sferze teoretyczno-empirycznej, w tym typologii konsumentów.  

 Następnie Doktorantka dokonała analizy źródeł wtórnych z zakresu problematyki 

podjętej w dysertacji, przyjmując ich podział na badania online i offline. Wyróżnia opracowania 

GUS, Eurostat, raporty firm badawczych, opracowania Związku Pracodawców Branży 

Internetowej, KNF i inne źródła netnograficzne.  

 Z uwagi na fakt, iż praca lokuje się w naukach społecznych podkreślenia wymaga 

podpunkt odnoszący się do badania wirtualizacji zachowań konsumentów w kontekście 

paradygmatów nauk społecznych. Na podstawie literatury przedmiotu Doktorantka wyróżnia 

cztery paradygmaty: neopozytywistyczno-funkcjonalistyczno-systemowy; interpretatywno-

symboliczny; radykalnego strukturalizmu postmodernistyczny (radykalnego humanizmu) -  

w przypisie 267 została podana niepełna nazwa czasopisma. Konstruuje wniosek, że przyjęcie 

tylko paradygmatu funkcjonalistycznego może prowadzić do spłycenia materiału badawczego 

i błędnego wnioskowania. Przyjęcie szerszego konstruktu badawczego pozwoliło na pełniejsze 

i bardziej wszechstronne rozpoznanie wirtualizacji zachowań konsumentów na rynku usług 

bankowych. Bardzo czytelnie (rys. 8) Doktorantka przedstawiła procedurę badawczą, 

wyróżniając: badanie jakościowe – wywiady pogłębione przeprowadzone wśród 9 

pracowników banków (menedżerów, pracowników działu IT i działu obsługi klienta) 

reprezentujących 3 banki (Getin Noble Bank SA, Citi Bank Handlowy SA i ING Bank Śląski 

SA) przy wykorzystaniu scenariusza wywiadu - paradygmat interpretatywny, badanie 

ilościowe przy wykorzystaniu autorskiego kwestionariusza ankiety i techniki online (1200 

respondentów, dobór próby celowo-kwotowy, badanie ogólnopolskie przeprowadzone na 

platformie www.surveymonkey.pl, struktura próby ze względu na wiek i płeć zbliżona była do 

użytkowników Internetu w Polsce – dane GUS) – paradygmat funkcjonalistyczny; badanie 

jakościowe przy wykorzystaniu metody netnograficznej (796 postów) – paradygmat 

interpretatywny. Do opracowania wyników badania Doktorantka wykorzystała 

oprogramowanie do statystycznej analizy danych IBM SPPS Statistica 24.0. Do obróbki 

statystycznej danych zastosowała miary zależności bazujące na teście chi-kwadrat 

(współczynnik kontyngencji i współczynnik V-Crammera) oraz statystykę d-Sommersa, 

badającą siłę związku pomiędzy zmiennymi porządkowymi. Do wyodrębnienia grup 

typologicznych badanych konsumentów zastosowała metodę k-średnich.  

 Procedurę badań jakościowych przy wykorzystaniu metody netnograficznej 

Doktorantka przedstawiła na rys. 11, a listę pytań badawczych na s. 95-96. W tej części 
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badawczej przeanalizowała 300 postów na każdym profilu 3 badanych banków, 150 wpisów 

udostępnionych na forum dyskusyjnym „Forum Bankowe” oraz 46 komentarzy dostępnych na 

forum dyskusyjnym po rankingiem „Przyjazny Bank Newsweeka”. 

 Dobór metod badawczych oceniam bardzo pozytywnie, Doktorantka wykazała się 

dobrą znajomością warsztatu badawczego. Zgadzam się ze stanowiskiem Doktorantki, że 

przyjęte metody stanowiły dobrą podstawę do charakterystyki zjawiska wirtualizacji zachowań 

konsumentów usług bankowych, a także pozwoliły na typizację konsumentów na tym rynku. 

 Rozdział 4 zatytułowany „Wirtualizacja zachowań konsumentów usług bankowych  

w ujęciu mimetycznym” ma charakter empiryczny. Doktorantka przedstawiła w nim wyniki 

badania ilościowego w czterech obszarach tematycznych: poziom wirtualizacji zachowań 

konsumentów usług bankowych; typologia konsumentów usług bankowych w świetle 

wirtualizacji ich zachowań; determinanty wirtualizacji zachowań konsumentów usług 

bankowych i wirtualizacja a proces decyzyjny konsumentów usług bankowych. 

 Ten fragment dysertacji oceniam bardzo wysoko.  Doktorantka wykazała się dobrym 

warsztatem badawczym. Wyniki badania wskazały na umiarkowany poziomu korzystania z 

bankowości wirtualnej, przy czym największy odsetek badanych korzysta z bankowości 

internetowej, a najmniejszy z bankowości mobilnej. Z aplikacji mobilnej korzystał co drugi 

badany. Relatywnie rzadziej wykorzystywane są rozwiązania nowoczesne. Zabrakło bardziej 

refleksyjnego podejścia, a mianowicie co może być powodem, że większość konsumentów nie 

podjęła wielu czynności bankowych wiążących się z ryzykiem. Aby zweryfikować istotność 

różnic w częstości wykorzystania bankowości internetowej lub mobilnej Doktorantka 

wykorzystała test Wilcoxona. Badanie wskazało na bardzo niską świadomość 

wykorzystywanych zabezpieczeń. Ta część badania posłużyła do dalszych dociekań.  

 Doktorantka dokonując typologii konsumentów przy uwzględnieniu sześciu kryteriów 

(przedstawionych w tabeli 16) wyróżniła konsumentów tradycjonalistów (58% badanej 

populacji),  konsumentów internetowych (ok. 34%) i konsumentów zwirtualizowanych 

(internetowi i mobilni – ok. 8%) przypisując im określone cechy przedstawione w tabeli 17.  

Pokazała również cechy różniące badanych według wyodrębnionych typów konsumentów 

(tabela 18). Do wyróżnienia cech wykorzystała analizę skupień.  W tym fragmencie zdarzają 

się drobne niedociągnięcia, np. brak znaków interpunkcyjnych, literówki, niezręczności 

słowne.  

 Kolejnym ważnym i interesującym poznawczo fragmentem są determinanty 

wirtualizacji zachowań konsumentów usług bankowych, bardzo istotne także z punktu 

widzenia banków. Jedną z determinant, obok braku potrzeby czy braku umiejętności, jest brak 
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zaufania do tego typu rozwiązań. Potwierdza to słuszność mojej wcześniejszej uwagi, że 

problem edukacji i bezpieczeństwa powinny wzbogacić treść ocenianej dysertacji. Wśród 

czynników motywujących do korzystania z bankowości internetowej największe znaczenie 

przypisano dostępowi, znacznie mniejsze oszczędności czasu i dostępowi w każdej chwili. 

Czynniki te Doktorantka odnosi do typów konsumentów, które uzupełniają ich profil. 

Wykorzystuje do tego celu test nieparametryczny Kruskala-Wallisa. Podobną analizę 

przeprowadza w przypadku bankowości mobilnej, gdzie najważniejszymi czynnikami okazały 

się dostęp w każdej chwili, wygoda i oszczędność czasu. Następnie stosując współczynnik 

korelacji r-Persona poszukuje związku między ocenami cech bankowości internetowej  

i mobilnej z poziomem wskaźników częstości korzystania z tych form bankowości oraz 

analizuje różnice wynikające z cech respondentów w stosunku do średnich ocen postrzeganych 

wad wykorzystując jednoczynnikową analizę wariancji (ANOWA) (tabela 20). Dokonane 

analizy doprowadziły do odrzucenia hipotezy przypuszczającej, że głównym czynnikiem 

motywującym konsumentów do wirtualizacji zachowań na rynku usług bankowych jest 

oszczędność czasu. Natomiast nie można częściowo przyjąć lub nie przyjąć hipotezy, można ją 

potwierdzić lub odrzucić. Dotyczy to sformułowania (s. 118) wobec hipotezy przypuszczającej, 

że czynnikiem blokującym wirtualizację zachowań konsumentów usług bankowych jest 

nieufność wobec nowych technologii. 

 Rozdział kończy odniesienie  do wirtualizacji rozpatrywanej w kontekście procesu 

decyzyjnego konsumentów usług bankowych. Doktorantka wyróżniła trzy etapy procesu 

decyzyjnego: przedtransakcyjny, transakcyjny i potransakcyjny. Aktywność konsumentów w 

poszczególnych etapach odniosła do 3 wyróżnionych typów konsumentów, co wzbogaciło ich 

charakterystykę. Biorąc pod uwagę zgromadzone dane podejmuje próbę oceny poziomu 

wirtualizacji zachowań konsumentów na poszczególnych etapach procesu decyzyjnego przy 

uwzględnieniu określonych czynności. Pozwoliło to Doktorantce pozytywnie zweryfikować 

hipotezę zakładającą, że wirtualizacja zachowań konsumentów usług bankowych jest 

najbardziej zaawansowana w fazie potransakcyjnej (korzystania z usług), a najmniej w fazie 

transakcyjnej (zakupu). Następnie poziom wirtualizacji zachowań konsumentów usług 

bankowych na poszczególnych etapach procesu decyzyjnego odnosi do grup typologicznych,  

a tym samym poszerza ich charakterystykę. Na marginesie, lepiej brzmiałoby zdanie (s. 124) - 

charakterystyka internetowych społeczności nie została uwzględnione (zamiast ukazana)  

w wynikach badań ilościowych.  

 Doktorantka w podsumowaniu zwraca uwagę na ograniczoność zakresu badania, co nie 

pozwoliło rozpoznać zachowań konsumentów w mediach społecznościowych. W pełni należy 
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zgodzić się z Doktorantką, że zbyt rozbudowana ankieta, zawierająca wiele wątków  

i czasochłonna w odpowiedziach na pytania, nie pozwala uzyskać wartościowego, rzetelnego 

materiału empirycznego. Należy także pamiętać, że respondenci w badaniu przy wykorzystaniu 

kwestionariusza ankiety udzielają odpowiedzi deklaratywnych. 

 Tego typu konstatacje wskazują na rzetelność badawczą i dobre przygotowanie 

merytoryczne do przeprowadzenia badania. 

 Rozdział 5 zatytułowany „Wirtualizacja zachowań konsumentów usług bankowych  

z perspektywy rynku i sieci” koncentruje się na czterech zagadnieniach: charakterystyce 

wirtualizacji zachowań konsumentów usług bankowych w świetle przeprowadzonych 

wywiadów pogłębionych; charakterystyce zwirtualizowanych konsumentów usług bankowych 

– wyniki badań netnograficznych; perspektywach rozwoju wirtualizacji zachowań 

konsumentów usług bankowych; kierunkach działań marketingowych dla banków  

z uwzględnieniem wirtualizacji zachowań konsumentów. 

 We wprowadzeniu Doktorantka deklaruje, że przedstawione w tym rozdziale wyniki 

badań mają na celu rozpoznanie wirtualizacji zachowań konsumentów usług bankowych  

w ujęciu kreującym, umożliwiając scharakteryzowanie zwirtualizowanych konsumentów usług 

bankowych. Jako metodę badawczą wykorzystuje wywiady pogłębione. Uzyskuje interesujące 

wyniki i jak podkreśla różniące się od tych pozyskanych w badaniu ilościowy. Stanowią one 

inspirację do określenia perspektyw rozwoju wirtualizacji zachowań konsumentów usług 

bankowych i kierunków działań marketingowych.  

 W dalszej kolejności przedstawia wyniki badań netnograficznych, które zostały 

przeprowadzone wśród wybranych wirtualnych społeczności konsumenckich, co pozwoliło na 

ich charakterystykę. Doktorantka podjęła się opisu 8 profili zwirtualizowanych konsumentów 

dla zidentyfikowanych w literaturze przedmiotu typów wirtualnych społeczności marek 

(zostały one wyróżnione na s. 131).  Badanie netnograficzne obejmowało: - analizę 43 

komentarzy znajdujących się pod artykułem zawierającym ranking „Przyjazny Bank 

Newsweeka” ; - forum-bankowe.pl; - serwis społecznościowy Facebook, do badań wybrano 3 

banki, w których prowadzono badanie jakościowe – wywiady pogłębione. Na podstawie 

pozyskanych wyników i analiz Doktorantka formułuje wiosek, że „wirtualne społeczności 

konsumenckie tworzą platformę do rozwoju wirtualizacji zachowań konsumentów usług 

bankowych w ujęciu kreującym Swoje stanowisko uzasadnia przytaczając wyniki dokonanej 

analizy. ”. Rodzi się wątpliwość, czy słowo platforma dobrze oddaje intencje Doktorantki. 
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 Następnie w tabeli 23 charakteryzuje profile zwirtualizowanych konsumentów na 

podstawie analizy netnograficznej wyróżniając trzy cechy: aktywność, lojalność wobec marki 

i powody przynależności. 

 Jak wspomniałam wcześniej, rozdział ten kończą dwa podpunkty odnoszące się do 

perspektyw rozwoju wirtualizacji zachowań konsumentów usług bankowych i kierunków 

działań marketingowych dla banków z uwzględnieniem wirtualizacji zachowań konsumentów. 

Doktorantka w sposób przemyślany i interesujący koncepcyjnie, a także wykorzystując wyniki 

badania wypełniła je treścią. Świadczy to o dojrzałości Doktorantki do podejmowania działań 

o charakterze projekcyjnym.  

 Po lekturze treści rozdziału 5 i całości pracy utwierdziłam się w przekonaniu, że 

powinny one stanowić część wyodrębnionego rozdziału. Jego dopełnieniem powinny być 

kwestie związane z edukacją konsumenta na rynku usług bankowych, co jest niezbywalnym 

prawem konsumenta i elementem zachowań konsumentów (problematyka ta była poruszana  

w wielu opracowaniach, m.in. w monografii Ochrona i edukacja konsumentów na wybranych 

rynkach usług, red. nauk. Anna Dąbrowska), do edukacji nawiązuje także Doktorantka  

w ocenianej dysertacji. Drugim nurtem powinny być kwestie bezpiecznego korzystania  

z Internetu w bankowości elektronicznej wraz z zasadami opracowanymi przez Związek 

Banków Polskich i omówieniu instytucji odpowiedzialnych za to bezpieczeństwo  

i chroniących prawa konsumentów na tym rynku. Nawiązywałoby to także do treści H5.  

 Podobnie, jak rozdział 4, także treść tego rozdziału, zastosowane metody badawcze 

oceniam bardzo pozytywnie.  

 Rozdział 4 i 5 są głównym komponentem „intelektualnej wartości dodanej”, 

najmocniejszym atutem rozprawy doktorskiej mgr Marty Grybś-Kabociki. Z całą pewnością 

podnoszą walory naukowe recenzowanej dysertacji. Doktorantka wykazała się umiejętnością 

samodzielnego formułowania i rozwiązania problemu naukowego, w twórczy sposób 

wykorzystując metody statystyczne. Ponadto zademonstrowała zdolność krytycznej analizy 

pozyskanego materiału empirycznego oraz dobrą znajomość warsztatu badawczego. 

 Podsumowaniem rozważań prowadzonych w pracy jest zakończenie, w którym  

Doktorantka w syntetycznej formie sformułowała główne wnioski, wynikające  

z przeprowadzonych studiów literaturowych oraz badań własnych. Ustosunkowała się także do 

hipotez sformułowanych na początku procesu badawczego.  

 W przypadku publikowania pracy, co uważam za bardzo wskazane, pod rozwagę 

Doktorantki poddaję stworzenie wykazu pojęć (słowniczka pojęć), które pomogą Czytelnikowi 
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także w ich odróżnieniu (np. bankowość internetowa, mobilna, online, e-konsument, m-

konsument, aplikacja …)  

  

 

4. Uwagi formalne i redakcja pracy 

 

Ogólnie rzecz biorąc, dysertacja doktorska mgr Marty Grybś-Kabocik została 

zredagowana z zachowaniem należytej staranności. Uważny czytelnik (a takim powinien być 

recenzent) dostrzeże  jednak w rozprawie nieliczne mankamenty dotyczące interpunkcji, 

pisowni, stylistyki, na które wskazałam w treści recenzji.  

 

5. Konkluzja 

  Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 

sztuki, Dz.U. nr 65, poz. 595 z późn. zm. stanowi, że „Rozprawa doktorska, przygotowywana 

pod opieką promotora albo pod opieką promotora i promotora pomocniczego, powinna 

stanowić oryginalne rozwiązanie problemu naukowego lub oryginalne rozwiązanie problemu 

w oparciu o opracowanie projektowe, konstrukcyjne, technologiczne, lub oryginalne dokonanie 

artystyczne, oraz wykazywać ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w danej dyscyplinie 

naukowej lub artystycznej oraz umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej lub 

artystycznej”. 

 Rozprawa doktorska mgr Marty Grybś-Kabocik pt. „Wirtualizacja zachowań  

konsumentów usług bankowych", przygotowana pod opieką promotora:  

prof. dr hab. Sławomira Smyczka z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach stanowi 

oryginalne rozwiązanie problemu naukowego, odnoszącego się do rozpoznania wirtualizacji 

zachowań konsumentów usług bankowych. 

Na szczególne podkreślenie w recenzowanej dysertacji zasługują: 

1) duży wkład Promotora w opiekę merytoryczną nad Doktorantką, co zaowocowało 

poziomem przygotowanej dysertacji; 

2) teoretyczno-empiryczna wartość pracy. Doktorantka efektywnie zaprezentowała 

własne przemyślenia, wykazała się także ogólna wiedzą teoretyczną w ramach 

poruszanej problematyki; 

3) samodzielny i twórczy wkład Doktorantki w rozwiązanie postawionego problemu 

badawczego,  
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4) umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowo-badawczej, 

5) rzetelne przeprowadzone badania o charakterze ilościowym i jakościowym, co 

świadczy o kompetencjach analitycznych, o dobrym opanowaniu warsztatu 

badawczego. Uzyskany interesujący materiał empiryczny powinien być 

upowszechniony, 

6) wnioski sformułowane w pracy doktorskiej, mają charakter merytoryczny  

i aplikacyjny.  

Na podstawie lektury pracy doktorskiej mgr Marty Grybś-Kabocik pt. „Wirtualizacja 

zachowań  konsumentów usług bankowych" stwierdzam, że recenzowana praca spełnia 

wymagania stawiane przez obowiązujące prawo i zasługuje na ocenę pozytywną. Wnoszę 

więc o dopuszczenie jej do publicznej obrony. 

Wnoszę także o nagrodzenie pracy.  

 


