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Kraków, 10. 09. 2021 

Dr hab. Jadwiga Berbeka, prof. UEK 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 

 

 

 

Recenzja rozprawy doktorskiej Pani mgr Marty Grybś-Kabocik 

Wirtualizacja zachowań konsumentów usług bankowych, 

której Promotorem jest Pan prof. dr hab. Sławomir Smyczek 

 

 

 

Podstawa prawna 

Podstawę przygotowania recenzji stanowiło pismo Przewodniczącego Komitetu Naukowego 

Dyscypliny Ekonomia i Finanse Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Pana prof. dr 

hab. Grzegorza Kończaka, z dnia 07.07. 2021, a podstawę prawną Ustawa o stopniach 

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

595 z późniejszymi zmianami).   

 

Trafność podjętej problematyki badawczej i jej oryginalność 

Funkcjonowanie rynku uległo w ostatnim ćwierćwieczu znaczącym zmianom pod wpływem 

technologii informacyjno-komunikacyjnych. Zrewolucjonizowały one zarówno podażową, jak 

i popytową stronę rynku. Zjawisko wirtualizacji zachowań konsumentów jest jedną z tych 

nowych tendencji, których badanie i opis są jeszcze relatywnie rzadkie w literaturze. Z 

pewnością zaś wirtualizacja zachowań konsumentów na rynku usług bankowych wymaga 

badań, ze względów poznawczych i aplikacyjnych. Tak więc uważam wybór tematu za bardzo 

trafny.  
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Założenia badawcze dysertacji 

Głównym celem rozprawy jest …charakterystyka zjawiska oraz identyfikacja poziomu 

wirtualizacji zachowań konsumentów usług bankowych. Autorka uszczegółowiła cele. 

Wskazała, że …celem teoretycznym jest opracowanie typologii konsumentów na podstawie ich 

wirtualnych zachowań na rynku usług bankowych (s. 7). Jako cel metodyczny określiła 

rozstrzygnięcie problemów koncepcyjno-metodycznych związanych z badaniem wirtualizacji 

zachowań konsumentów, sprowadzające się do oceny przydatności i wyboru metod. Celem 

aplikacyjnym było …wskazanie możliwości i obszarów praktycznego wykorzystania wiedzy na 

temat wirtualizacji zachowań konsumentów usług bankowych w procesie podejmowania 

strategicznych decyzji marketingowych w bankach.  

Jako cele uzupełniające Doktorantka wymieniła 6 celów: (s. 7) 

1. Dokonanie krytycznego przeglądu dorobku naukowego charakteryzującego 

wirtualizację zachowań konsumentów oraz jego usystematyzowanie; 

2. Charakterystykę rynku usług bankowych w Polsce w warunkach rozwoju technologii 

informacyjnych i komunikacyjnych; 

3. Ocenę poziomu wirtualizacji zachowań konsumentów usług bankowych na każdym 

etapie procesu decyzyjnego; 

4. Identyfikację i charakterystykę determinant rozwoju wirtualizacji zachowań 

konsumentów usług bakowych; 

5. Charakterystykę wirtualizacji zachowań konsumentów usług bankowych w ujęciu 

mimetycznym i kreującym; 

6. Charakterystykę wirtualnych społeczności konsumenckich zgromadzonych wokół 

banków. 

Należy ocenić, że powyższe, poprawnie sformułowane cele badawcze tworzą logiczne 

ramy recenzowanej dysertacji.  

Pewną wątpliwość budzą hipotezy. Są one przedstawione wyłącznie we Wstępie, brak 

ich w rozdziale metodycznym.  
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Autorka ujęła kwestię hipotez w następujący sposób: ….Zgodnie z główną hipotezą 

badawczą należy przypuszczać, że w Polsce dominuje umiarkowany poziom wirtualizacji 

zachowań konsumentów usług bankowych i ma wymiar przede wszystkim mimetyczny.  

Dalej Autorka napisała: Nawiązując do celu teoretycznego rozprawy weryfikacji 

poddano hipotezę, zgodnie z którą możliwe jest przeprowadzenie typologii ich zachowań w 

warunkach wirtualizacji na rynku usług bankowych, w których dominującym jest typ 

konsumenta tradycjonalisty. Jest to więc chyba druga hipoteza główna, ale jej sformułowanie 

budzi poważne zastrzeżenia, nie pozwala bowiem na jej falsyfikację.  

Doktorantka sformułowała także pomocnicze hipotezy badawcze (brak ich 

ponumerowania): 

• Przypuszcza się, że wirtualizacja banków i ich usług jest na wysokim poziomie i 

sprzyja wirtualizacji zachowań konsumentów; 

• Przypuszcza się, że wirtualizacja zachowań konsumentów usług bankowych jest 

najbardziej zaawansowana w fazie potransakcyjnej (korzystania z usług, 

komunikowania się z bankiem), a najmniej w fazie transakcyjnej; 

• Należy przypuszczać, że głównym czynnikiem motywującym konsumentów do 

wirtualizacji zachowań na rynku usług bankowych jest oszczędność czasu; 

• Należy przypuszczać, że głównym czynnikiem determinującym rozwój wirtualizacji 

zachowań konsumentów usług bankowych jest wygoda; 

• Należy przypuszczać, że czynnikami blokującymi wirtualizację zachowań 

konsumentów jest nieufność wobec nowych technologii.  

Samo sformułowanie hipotez (Należy przypuszczać,….. Przypuszcza się….) odbiega od 

przyjętego sposobu formułowania hipotez poddawanych weryfikacji statystycznej, w 

szczególności w dysertacjach. A przecież Autorka przeprowadziła badania ilościowe, dzięki 

czemu zgromadziła materiał pozwalający na weryfikację hipotez. Na podstawie wyników 

podjęła próbę weryfikacji, w efekcie w IV rozdziale i potem w Zakończeniu formułuje wnioski 

o przyjęciu bądź odrzuceniu zarówno hipotezy głównej, jak i hipotez 

cząstkowych/pomocniczych. Tych ostatnich Autorka sformułowała - jak wymieniłam pięć, ale 

ich nie ponumerowała jak już zaznaczyłam - i nawiązania do nich czyni w opisowy sposób, co 

zmniejsza jasność wywodu.  
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 Przejrzyściej jest w zakresie badań jakościowych, w formie netografii, gdzie formułuje 

explicite 5 pytań i rzeczywiście w V rozdziale na nie odpowiada.  

 

Układ pracy i struktura podziału treści 

Rozprawa składa się ze Wstępu, pięciu rozdziałów, Zakończenia, Bibliografii oraz 

stosownych spisów i załączników. Praca liczy 199 stron.  

Dysertacja posiada klasyczną trójelementową strukturę: teoria (pierwsze dwa rozdziały) 

– metodyka (trzeci rozdział) – empiria (ostatnie dwa rozdziały).  

Podkreślić należy dużą staranność konstruowania pracy. Każdy rozdział rozpoczyna 

wprowadzenie przedstawiające omawianą w nim problematykę, a każdy punkt kończy się 

syntetycznym podsumowaniem treści.  

We Wstępie dobrze uzasadniono wybór tematu i przedstawiono założenia, cele i 

strukturę pracy. O zastrzeżeniach wobec hipotez już pisałam.  

Rozdział I poświęcony jest problematyce zachowań konsumentów. Autorka bardzo 

rzetelnie przedstawia ewolucję w ujęciach teoretycznych, wychodząc od ekonomii klasycznej 

i przechodząc do ekonomii behawioralnej.  

Doktorantka ciekawie prezentuje zjawisko wirtualizacji konsumpcji. Porządkuje 

kategorie związane z pojęciem wirtualnego konsumenta. Przedstawia czynniki wpływające na 

zachowania konsumentów, podkreślając zmiany zachodzące przede wszystkim w otoczeniu 

zewnętrznym w ostatnich latach.  

Dwa aspekty pominięte przez Doktorantkę to problematyka prosumpcji i 

współtworzenia produktu. Autorka napisała: …Jest zaangażowany w proces zakupowy. 

….konsument często oczekuje możliwości wpływu na wygląd finalnego produktu…. (s. 29). To 

jest właśnie forma prosumpcji oraz proces współtworzenia, o których Doktorantka nie 

wspomina. A przecież to istotny aspekt zachowań konsumentów, po części wykreowany i 

umożliwiany przez technologie komunikacyjne.  

W przywołanej typologii determinant zachowań konsumentów Profesora Bogdana 

Mroza (s. 34) brak wyodrębnionych czynników społecznych. Autorka nie zwraca na to uwagi, 

tu (i w kilku innych miejscach) brakuje Jej krytycznej analizy literatury. Czynniki społeczne są 
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podstawą tworzenia wirtualnych zbiorowości i są bardzo istotne w prowadzonej przez Nią 

analizie. Zresztą w kolejnych częściach Autorka (s. 37) sama to podkreśla.  

W Rozdziale II podjęto problematykę usług bankowych. 

Jak ocenia Autorka pojęcie bankowości elektronicznej nie jest jednoznaczne. Przytacza 

ona formułowane w literaturze definicje (Tabela 5, s. 49), komentuje te podejścia, ale nie 

wskazuje jednoznacznie, która z nich zostanie przyjęta w pracy. W podsumowaniu punktu 2.2 

Doktorantka określa swoje podejście do procesu wirtualizacji usług bankowych.  

W kolejnym punkcie bardzo rzetelnie scharakteryzowano rynek usług bankowych w 

Polsce. Należy jedynie zwrócić uwagę, że sformułowanie wniosku, że zmniejszająca się liczba 

placówek bankowych jest wyłącznie wynikiem zmniejszającego się popytu na usługi 

stacjonarne nie jest w pełni uzasadniona, działają także inne czynniki, również po stronie 

podażowej, takie jak automatyzacja procesów obsługi czy zmiany instytucjonalne – fuzje, 

przejęcia, których Autorka nie omawia.  

Rozdział III ma charakter metodyczny. W badaniach przyjęto zasadę triangulacji 

metodycznej i badawczej, która w przypadku realizowanego przed Doktorantkę celu jest 

uzasadniona.  

Autorka na wstępie przeprowadza analizę bibliometryczną tekstów w języku angielskim 

(uwzględnia pisownię brytyjską i amerykańską, co dowodzi dużej staranności) występującą w 

bazach: Emerald, EBSCO, Proquest, bardzo skrupulatnie wyjaśniając przyjmowane kryteria. 

Na podstawie jej wyników identyfikuje najważniejsze zagadnienia podejmowane dotychczas 

w literaturze na temat wirtualizacji zachowań konsumentów, określając w ten sposób stan 

obecny i swój punkt wyjścia badań.  

Omawia też źródła wtórne dotyczące wirtualizacji zachowań konsumentów, co jest 

wartościowym wkładem metodycznym.  

Wywiady pogłębione przeprowadza z 9 rozmówcami z 3 banków. Trochę mała liczba 

badanych, chociaż Autorka uzasadnia ją osiągnięciem stanu nasycenia teoretycznego (wg 

Hansela i Glinki). Dobór banków można uznać za dyskusyjny, to liderzy rankingów 

konsumenckich. Natomiast dobór interlokutorów był celowy, zwłaszcza w kontekście 

zajmowanych stanowisk (sampling group) - w każdym wypadku był to: manager, reprezentant 

działu IT i Działu Obsługi Klienta. Biorąc pod uwagę funkcje, jakim służą rezultaty tych badań, 
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należy je uznać za poprawne. Wyniki powyższych wywiadów pogłębionych stanowiły bowiem 

przesłanki do przygotowania badań ilościowych, a konkretnie kwestionariusza ankiety.  

Liczebność próby w badaniach ankietowych wyniosła 1200 respondentów. 

Zastosowano dobór celowo-kwotowy, jako zmienne kontrolne przyjęto płeć i wiek. Autorka 

wykazuje zgodność z rozkładem populacji generalnej, za którą przyjęto użytkowników 

Internetu.  

Do analizy materiału empirycznego uzyskanego w wyniku badań ilościowych 

zastosowano dobrze dobrane metody: ANOVa, test chi kwadrat i statystykę d-Sommersa, 

wskaźnik korelacji Pearsona, metodę k-średnich do ustalenia typologii konsumentów. 

Uzyskane dzięki powyższym metodom wyniki pozwoliły zrealizować postawione cele 

badawcze.  

W moim odczuciu brak w tym rozdziale przedstawienia (ponownego) ponumerowanych 

hipotez badawczych, do których potem Autorka odwoływałaby się w rozdziale IV.  

Uwagi szczegółowe - Rys. 4 jest zbędny, prezentuje strukturę prac naukowych o dwóch 

rodzajach, nie wnosi wiele.  

W Rozdziale IV przedstawiono wyniki badań ilościowych.  

Zgodnie z zaplanowaną i realizowaną sekwencją badań można było oczekiwać najpierw 

wyników wywiadów pogłębionych. Wydaje się, że takie rozwiązanie byłoby też logiczniejsze 

i stanowiło punkt odniesienia dla wyników ilościowych. Domyślam się, że Autorka kierowała 

się kryterium charakteru badań i w tym rozdziale skoncentrowała się tylko na badaniach 

ilościowych.  

Wartością dodaną pracy jest opracowanie typologii konsumentów wirtualnych usług 

bankowych. Jednakże ich charakterystyka, zawarta w Tabeli 17, stwarza wrażenie mało 

precyzyjnej. Wątpliwość budzi często używane sformułowanie „raczej” (s. 106) …wiek raczej 

do 35 roku życia…., wykształcenie raczej średnie….. Treść tabeli, a potem opis jej zawartości 

w tekście jest pewną redundancją, choć rozumiem, że Doktorantka robi to ze względu na wagę 

tych wyników.  

Autorka wykazała dużą determinację w identyfikacji czynników wpływających na 

wirtualizację zachowań. Badanie korelacji między cechami bankowości internetowej i mobilnej 
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wykazało statystycznie istotne związki (wskaźnik korelacji Pearsona), ale bardzo słabe. 

Wnioskowanie na ich podstawie budzi naukową wątpliwość. 

Wartością dodaną jest również – pionierskie jak podkreśla Doktorantka – poddanie 

analizie wykorzystania wirtualnych kanałów i aplikacji w procesie decyzyjnym konsumentów 

na rynku usług bankowych. Autorka identyfikuje tu pewne prawidłowości. Zastrzeżenie budzi 

niespójność analizy. O ile dla etapu przed- (Rysunek 24) i po- transakcyjnego (Rysunek 26), 

przedstawia zróżnicowanie pomiędzy wyodrębnionymi 3 typami nabywców, to dla fazy 

transakcyjnej (Rysunek 25) robi to dla całej badanej zbiorowości. To utrudnia wnioskowanie.  

W rozdziale V przedstawiono wyniki badań jakościowych. Jak już pisałam, wydaje się, 

że analizę wywiadów pogłębionych lepiej było przedstawić wcześniej. Na ich podstawie na 

przykład Doktorantka nawiązuje do definicji kategorii wirtualizacji zachowań, czego 

brakowało mi w rozdziale II, teoretycznym.  

Ciekawe są wyniki analizy netnograficznej. 

W swych rozważaniach Doktorantka przyjmuje typologię użytkowników wirtualnych 

społeczności zaproponowaną przez M. Grębosz-Krawczyk i D. Siudę (2017) (s. 131) i potem 

w swych badaniach wykorzystuje ją do pogłębienia analizy, zresztą jest to Jej wartościowy 

wkład. Jednakże pewien niedosyt budzi zaprezentowanie tej jednej typologii, bez jej szerszej 

dyskusji w rozdziale teoretycznym i ewentualnie uzasadnienia wyboru tej na tle innych.  

Podsumowanie punktu 5.3 jest zbyt ogólnikowe, wnioski (np. nawiązujące do zmian 

demograficznych) nie wynikają z analizowanych treści.  

W punkcie 5.4 Doktorantka wskazuje praktyczne znaczenie swoich wyników. 

Przedstawia konkretne rozwiązania, możliwe do zastosowania na poszczególnych etapach 

procesu decyzyjnego konsumenta (Tabela 26), jak również dedykowane poszczególnym typom 

konsumentów (Tabela 27). To ważna aplikacyjnie część pracy. 

Zakończenie jest podsumowaniem pracy, jest poprawnie napisane. Natomiast 

wcześniej wskazane niedociągnięcia rzutują na jego klarowność. Doktorantka podsumowuje 

proces weryfikacji hipotez, konkludując, że 3 zweryfikowano pozytywnie, a 3 odrzucono, ale 

ponieważ ani hipotezy główne, ani cząstkowe nie były ponumerowane, również przekaz nie 

jest uporządkowany/klarowny.  
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Autorka wskazuje także dalsze kierunki badań oraz ich ograniczenia. Fakt, że badania 

ilościowe prowadzone były w latach 2016-2017, a więc w okresie przed pandemią 

koronawirusa, ma znaczący wpływ na wyniki, ale Doktorantka jest tego świadoma.  

Bibliografia liczy 216 pozycji oraz materiały statystyczne i źródłowe.  

 

Formalna strona dysertacji 

Dysertacja napisana jest ładnym językiem. Przekaz jest klarowny i jednoznaczny. 

Dostrzegłam tylko nieliczne niedociągnięcia stylistyczne (s. 97, 107, 108, 110, 125), literowe 

(s. 21, 53, 60, 63, 99, 107) czy interpunkcyjne (s. 58, 107, 109, 125, 129).  

Rysunki są czarno-białe, co jest jak najbardziej w porządku, ale nie uwzględniono tego 

przy ich przygotowywaniu i nie są czytelne (np. Rysunek 2, s. 62), gdzie można się tylko 

domyślać, która krzywa obrazuje Polskę, a które UE.  

Autorka systematycznie używa kategorii ilość, zamiast liczba (np. …..zmniejszanie 

ilości placówek….(s. 6, 59)  - liczby placówek).  

Reasumując, rozprawa jest dopracowana edycyjnie, staranna i gwarantująca łatwość 

percepcji przekazywanych treści. Uznanie budzi dobra wizualizacja i synteza przekazu – w 

postaci grafów czy tabel. Na przykład przekonywująco przedstawiony jest proces badawczy 

(na Rysunku 8).  

 

Konkluzja 

 Moja ogólna ocena dysertacji doktorskiej Pani mgr Marty Grybś-Kabocik jest 

pozytywna. Praca stanowi oryginalne rozwiązanie problemu naukowego identyfikacji i analizy 

procesu wirtualizacji zachowań konsumentów na rynku usług bankowych, wraz ze wskazaniem 

ich determinant. Wartością o charakterze poznawczym i aplikacyjnym jest opracowanie 

typologii konsumentów w zakresie procesu wirtualizacji zachowań na rynku usług bankowych. 

Rozprawa dowodzi rzetelnej wiedzy Doktorantki oraz Jej umiejętności samodzielnego 

prowadzenia pracy naukowej, przejawiającej się w osiągnięciu poprawnie sformułowanych 

celów badawczych.   
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 W świetle powyższych uwag należy stwierdzić, że rozprawa doktorska Pani mgr Marty 

Grybś-Kabocik spełnia wymagania określone w Ustawie o stopniach naukowych i tytule 

naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki i może być przedmiotem obrony i 

dalszych procedur związanych z nadaniem Jej stopnia doktora nauk ekonomicznych w 

dyscyplinie ekonomia (obecnie ekonomia i finanse).  

        

 

 

Jadwiga Berbeka 

 

 


