
 
 

1 
 

Prof. dr hab. Anna Dąbrowska    Warszawa, dnia 7.05.2022r. 

Katedra Badań Zachowań Konsumentów 

Instytut Zarządzania 

Kolegium Zarządzania i Finansów 

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 

 

 

Recenzja pracy doktorskiej dr Jakuba Stefka 

pt. „Model zachowań konsumentów na rynku sztuk performatywnych" 

Praca została napisana pod kierunkiem dr hab. Roberta Wolnego, prof. UE  

i promotor pomocniczej dr Agaty Stoleckiej-Makowskiej   

w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach  

 

  Podstawą wykonania recenzji jest pismo Nr 20/2021/2022/W podpisane przez  

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

Ekonomia i Finanse z dnia 6 kwietnia 2022 roku, dotyczące wykonania recenzji rozprawy 

doktorskiej dr Jakuba Stefka 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.  

 Ocena pracy doktorskiej dr Jakuba Stefka „Modele zachowań konsumentów na rynku 

sztuk performatywnych” wykonana została na podstawie następujących kryteriów: 

sformułowanie tematu rozprawy i problemu badawczego i celów pracy, poprawność tezy 

badawczej, przyjęta metodyka badań, układ treści, ocenamerytoryczna i formalna pracy, nowe 

wartości wniesione do teorii, przydatność pracy dla praktyki.  

 

1. Wybór tematu i problematyka rozprawy 

Zmiany zachodzące w otoczeniu, określane mianem globalnych trendów w istotny 

sposób wpływają na rozwój rynku usług i zachowania współczesnych konsumentów.  Skłaniają 

do poszukiwań obszarów badawczych, które można określić mianem niszowych. Niewątpliwie 

do takowych można zaliczyć rynek kultury, charakteryzujący się własną specyfiką zarówno po 

stronie podaży, jak i popytu. Kultura w warunkach rozwijających się megatrendów – 

globalizacji, wirtualizacji,ale także trendów określonych przez firmę Mintel do 2030 roku 

odgrywa ważną rolę. Wśród tych ostatnich wskazuje się m.in. na dobrostan, co oznacza, że 
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wzrasta zapotrzebowanie na produkty, które poprawiają jakość życia, czyli indywidualny 

sposób postrzegania przez jednostkę jej pozycji życiowej w kontekście kulturowym i systemu 

wartości, w którym żyje, oraz w odniesieniu do zadań, oczekiwań i standardów wyznaczonych 

uwarunkowaniami środowiskowymi, a nie dokonują jedynie powierzchownych zmian. Drugim 

wyróżnionym trendem jest tożsamość, czyli zrozumienie i wyrażenie siebie i swojego miejsca 

w społeczeństwie. Usługi kultury są także przywoływane wobec rosnącego osamotnienia 

człowieka i potrzeby uwrażliwiania młodych ludzi na otaczający ich świat. Nie sposób nie 

podkreślić roli kultury w budowaniu kultury społeczeństwa, kapitału ludzkiego. Mówiąc o 

specyfice usług kultury należy zauważyć, że są one swoistym barometrem koniunktury 

konsumenckiej, wrażliwe na zmieniającą się sytuację finansową gospodarstw domowych. 

 Przedstawiona do oceny rozprawa doktorska jest próbą ukazania holistycznego obrazu 

zachowań konsumentów korzystających i niekorzystających z usług kultury, a ścisłej  

z produktów rynku sztuk performatywnych, do których Autor zalicza uczestnictwo  

w koncercie , spektaklu muzycznym, spektaklu dramatycznym i performensie.  

 Podjęty problem badawczy w recenzowanej dysertacji należy uznać za interesujący 

poznawczo i wypełniający pewną lukę zarówno w sferze badawczej, jak i teraturze przedmiotu. 

 Wybór tematu recenzowanej rozprawy doktorskiej uważam za niezwykle trafny, 

aktualny i ważny. Niszowość podjętego problemu badawczego zwiększa walory poznawcze 

dysertacji. Walorem są również przedstawione w pracy metodyczne aspekty budowania modeli 

zachowań konsumentów na wybranym rynku usług. Lektura tej pracy była dla mnie dużą 

przyjemnością, ale także możliwością pogłębienia wiedzy z zakresu subrynku kultury, jakim 

jest rynek usług performatywnych, jak i zachowań konsumentów na nim. 

 

2. Cele, teza rozprawy, metodyka badań 

 Głównym celem teoretycznym dysertacji sformułowanym przez Doktoranta (s. 7) jest 

budowa modeli zachowań aktualnych i potencjalnych konsumentów na rynku usług 

performatywnych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem ich profilu psychologicznego, 

społecznego i ekonomicznego. 

 Doktorant sformułował cztery pytania badawcze: 

1) Jakie są determinanty zachowań konsumentów na rynku sztuk performatywnych?  

2) Jakimi cechami charakteryzują się aktualni konsumenci sztuk performatywnych?  
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3) Czy istnieje grupa konsumentów, która pomimo posiadania zestawu cech 

przynależnych aktualnym konsumentom, nie stanowi konsumentów sztuk 

performatywnych?  

4) Jakie są bariery wejścia tej grupy konsumentów na rynek sztuk performatywnych? 

 

Za cel metodyczny Doktorant przyjął rozstrzygnięcie dylematów koncepcyjno-

metodycznych związanych z procesem budowy modeli zachowań konsumentów na rynku sztuk 

performatywnych.  

Celem aplikacyjnym pracy jest wskazanie możliwości wykorzystania modeli zachowań 

konsumentów w procesie zarządzania instytucjami kultury. Dzięki analizie zachowań 

konsumentów, jak zauważa Autor możliwe stanie się określenie potencjału wzrostu popytu na 

usługi z zakresu sztuk performatywnych. Zapewne charakter aplikacyjny może mieć także 

zaproponowana przez Doktoranta typologia konsumentów. 

 Realizacji celu rozprawy ma służyć postawiona teza, w której stwierdzono, że istnieją 

determinanty różnicujące zachowania konsumentów na rynku sztuk performatywnych, których 

znajomość umożliwia aktywizację potencjalnych konsumentów na tym rynku. 

Doktorant prawidłowo dobrał metody badawcze. Wśród nich wykorzystał pogłębioną 

analizę krajowej i zagranicznej literatury przedmiotu, badania desk research będące analizą 

zgromadzonych wcześniej danych statystycznych pochodzących ze źródeł zewnętrznych, 

badanie jakościowe zrealizowane techniką grupowego wywiadu zogniskowanego oraz badania 

ilościowe – przeprowadzone na próbach 411 konsumentów w pierwszym etapie badań oraz 600 

konsumentów w drugim etapie badań techniką wywiadów bezpośrednich i telefonicznych 

wspomaganych komputerowego (CAPI) oraz techniką ankiety internetowej (WEB). 

Zastosowane metody wskazują na trudność prowadzenia badań na tym polu dociekań 

naukowych. 

  

3. Układ i struktura rozprawy  

 Dysertacja doktorska dr Jakuba Stefka stanowi interesujące studium teoretyczno-

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

z bibliografią (9 stron) i aneksem (18 stron) liczy 226 stron, zawiera 48 tabel,  

29 rysunków ilustrujących tok wywodów Doktoranta oraz urozmaicających narrację. Bogata 

literatura, w tym anglojęzyczna została wyselekcjonowana pod kątem problematyki omawianej  

w rozprawie, jest różnorodna, adekwatna do omawianych zagadnień.  
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 Rozprawa doktorska dr Jakuba Stefka składa się ze wstępu, pięciu rozdziałów, 

zakończenia, posłowia, bibliografii, spisu tabel, rysunków i aneksu zawierającego scenariusze 

wywiadu grupy fokusowej, kwestionariusze wywiadu wśród wyróżnionych grup 

respondentów. 

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

zarysowany został we wstępie, proporcje pomiędzy poszczególnymi rozdziałami są 

prawidłowe.  

We wstępie (s. 5 – 9) odnajdujemy charakterystykę rynku sztuk performatywnych  

i wskazanie na lukę, jaką owa dysertacja ma wypełnić. Zamieszczone zostały także wymagane 

składowe dotyczące celów pracy, tezy, pytań badawczych. Należy zauważyć, że rozdział  

3 stanowi część metodyczną, a nie metodologiczną pracy (s. 8). 

  Rozdział pierwszy zatytułowany „Zachowania konsumentów sztuk performatywnych 

jako obiekt badań” (s. 10 – 44), zawiera odniesienie do czterech obszarów tematycznych – 

sztuki performatywne jako przedmiot rynku kultury, konsument sztuk performatywnych jako 

podmiot rynku, determinanty zachowań konsumentów na rynku sztuk performatywnych  

i proces podejmowania decyzji przez konsumentów na rynku sztuk performatywnych. 

Doktorant definiuje podstawowe pojęcia rynku kultury i jego produktów, odnosi się do 

przemysłu kultury i jego części składowych, prawa autorskiego. Proponuje nową definicję dzieł 

sztuki i warunki, które powinny spełniać. Na szczególną uwagę zasługuje dyskurs dotyczący 

terminu „sztuki performatywne” i sformułowana przez Doktoranta definicja rynku sztuk 

performatywnych. Korzystając z dorobku piśmienniczego przytacza szczegółową typologię 

słuchaczy koncertów, podział konsumentów kultury ze względu na stopień ich relacji z 

instytucjami kultury. Zwraca uwagę na różnice pojęciowe terminów: klient, konsument, 

odbiorca, Na s. 25 Doktorant przytacza definicję konsumenta według kc [art. 22 1], która 

powinna brzmieć „Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą 

czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.”. 

W tej części dysertacji Doktorant definiuje pojęcie konsumenta rynku sztuk 

performatywnych, jest to „osoba obserwująca proces powstawania dzieła sztuki lub wykonania 

artystycznego w czasie rzeczywistym w sposób bezpośredni, nie włączająca się bezpośrednio 

w ten proces, ale odbierająca, przetwarzająca i internalizująca jego przekaz i zaspokajająca  

w ten sposób swoje potrzeby.” 

Ważną rolę w procesie decyzyjnym i zachowaniach konsumentów na rynku odgrywają 

uwarunkowania, które zostały omówione w świetle literatury przedmiotu.  
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Niewątpliwie w przypadku usług kultury istotne znaczenie odgrywa fundusz swobodnej 

decyzji.  

Rozważania w rozdziale 1 dopełnia proces decyzyjny konsumenta na rynku sztuk 

performatywnych.   

Pewien niedosyt może budzić brak szerszego odniesienia do sytuacji kryzysowych, nie 

tylko drugiej dekady XXI wieku i ich wpływu na decyzje konsumentów na rynku usług kultury. 

Badania prowadzone m.in. przez Katedrę Badań Zachowań Konsumentów SGH dowodzą, że 

w warunkach malejących dochodów realnych i pojawiających się trudności finansowych  

w gospodarstwach domowych, trudnego rynku pracy, wydatki na usługi kultury, obok usług 

gastronomicznych, są ograniczane lub eliminowane ze struktury wydatków. Wśród przyczyn 

można  wskazać na fakt, iż usługi te mają substytuty.  

Ponieważ praca objęła także okres pandemii COVID-19 można było więcej miejsca 

poświęcić działaniom podażowym i popytowym w tym okresie, aczkolwiek w posłowiu 

Doktorant nawiązuje do tej kwestii. 

  Rozdział 2 został zatytułowany „Rynek sztuk performatywnych w Polsce” (ss. 45 – 83) 

i zawiera aspekty pojęciowe, strukturę i cechy omawianego rynku, uwarunkowania 

funkcjonowania podmiotów na rynku sztuk performatywnych, a także kwestie podaży i popytu. 

Na uwagę zasługuje analiza danych statystycznych dotyczących sytuacji  

w regionach, co może mieć szczególne znaczenie dla efektywnego wykorzystania zasobów 

posiadanych przez instytucje kultury. Przedstawione uwarunkowania w istotny sposób 

kształtują zmiany po stronie podaży i popytu. Doktorant przyjął do analizy zakres czasowy lata 

2009-2019, co pozwala na pokazanie zmian, jakie się dokonały w tym okresie. Zapewne 

interesujące byłyby zmiany obliczone dla lat brzegowych w przypadku sfery podażowej. 

Znajdujemy takie podejście przy analizie popytu. Jest to rozdział istotny dla dalszych 

dywagacji,  

Na s. 45 Doktorant omawiając strukturę rynku sztuk performatywnych wyróżnił 

podmioty po stronie popytu i podaży i przedmioty, czyli usługi po stronie podaży i potrzeby po 

stronie podaży. Rozumiem, że wkradł się tutaj błąd myślowy. 

  Rozdział 3 zatytułowany „Podstawy informacyjno-metodyczne badania zachowań 

konsumentów na rynku sztuk performatywnych” (s. 84 – 108) stanowi odniesienie do źródeł 

informacji o zachowaniach konsumentów na analizowanym rynku, charakterystykę metod  

i technik gromadzenia informacji o zachowaniach konsumentów na rynku sztuk 

performatywnych oraz przebieg badań i charakterystykę prób badawczych. Jest to rozdział 

spełniający warunki pracy doktorskiej.  
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 Dobór metod badawczych oceniam bardzo pozytywnie, Doktorant wykazał się dobrą 

znajomością warsztatu badawczego Przyjęte metody stanowiły dobrą podstawę do 

charakterystyki zachowań konsumentów na rynku usług performatywnych zarówno tych, 

którzy są regularnymi uczestnikami koncertów, jak i tych, którzy z różnych przyczyn można 

zakwalifikować jako potencjalnych odbiorców tych usług. Na uwagę zasługuje bardzo rzetelne 

opisanie prób badawczych. 

 Rozdział 4 zatytułowany „Zachowania aktualnych i potencjalnych konsumentów na 

rynku sztuk performatywnych – wyniki badań bezpośrednich” (ss. 109 – 149) ma charakter 

empiryczny. Celem badań było zidentyfikowanie poziomu i zróżnicowania konsumpcji sztuk 

performatywnych w Polsce. W badaniu ilościowym wzięło udział 198 respondentów, 

regularnie biorących udział w koncertach. Powody, dla których konsumowali badane usługi 

było doznawanie przyjemności, głębokie przeżycia, poczucie oderwania się od rzeczywistości 

i odpoczynek. Są to istotne cele szczególnie w czasach turbulentnych, trudnych, w jakich 

przyszło nam funkcjonować. Są to też ważne informacje dla organizatorów imprez 

kulturalnych, które można wykorzystać w przekazach kierowanych do potencjalnych 

odbiorców. Potwierdza to wypowiedź jednej z uczestniczek fokusu „jak wychodziłam  

z koncertu czułam się jakby lepsza”. Inny uczestnik badania podkreślał, że dla niego „jest to 

głębokie przeżycie duchowe, które określił mianem „nabożeństwa muzycznego”. Osoby 

uczestniczące w koncertach muzyki klasycznej często zwracają uwagę na ubiór (co 

niewątpliwie może cieszyć, bowiem wcześniej było to postrzegane jako wyraz szacunku wobec 

muzyków i twórców dzieł kultury), podkreślają, że mają dobry słuch, że w ten sposób budują 

także relacje społeczne. Można także na podstawie wyników badania wnioskować, że decyzje 

konsumentów są przemyślane, wpisane w kalendarz ich aktywności. Rodzi się pytanie, jak 

wzrastająca inflacja i obniżanie się dochodów realnych wpłynie na konsumpcję tych usług? 

Czy powielą się zachowania z okresu kryzysu finansowego z pierwszej dekady XXI wieku? 

 Podjęte badanie pozwoliło także na wskazanie uwarunkowań zachowań konsumentów 

na rynku sztuk performatywnych. Osoby korzystające z tych usług określają siebie jako lojalne, 

z poczuciem humoru, prawdomówne, zaradne, ambitne, pracowite, optymistycznie patrzące na 

świat. Mają zatem tożsamość, charakteryzują się świadomością własnej osoby. Wydaje się, że 

te cechy można wykorzystać tworząc ofertę dla osób młodych.  

Uwagę zwracają też determinanty rozpoczęcia uczestnictwa w koncertach – 

wewnętrzna potrzeba kontaktu ze sztuką, ciekawość doświadczenia, ciekawy przekaz osoby 

trzeciej. Można założyć, że coraz częściej młodzi ludzie będą odczuwać takie potrzeby. Jednym 

z obserwowanych i przewidywanych jako trend przyszłości jest zmęczenie światem cyfrowym, 
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nowymi technologiami, coraz mocniej odczuwanymi dysproporcjami między pracą a czasem 

wolnym. Naturalnie doceniamy rozwój e-kultury, szczególnie w warunkach pandemicznych, 

kryzysowych, ale „żywy” kontakt z muzykami jest czymś niepowtarzalnym.  

Pozyskane przez Doktoranta w toku badań ciekawe i wartościowe dane pozwoliły na 

wyróżnienie i zdefiniowanie trzech profili (segmentów) konsumentów: naturalni promotorzy, 

milczkowi melomani, salonowe lwy. Ich cechy mogą posłużyć instytucjom kultury do 

budowania relacji, doświadczeń, które zyskują na znaczeniu w procesie decyzyjnym, na co 

zwraca się uwagę w literaturze z zakresu marketingu.  

Jest to bardzo wartościowy poznawczo rozdział. Nurtuje mnie pytanie, czy nazwy 

segmentów mają charakter autorski, zostały zdefiniowane na potrzeby dysertacji, czy zostały 

zapożyczone z literatury? 

W rozdziale 5 zatytułowanym „Modele zachowań aktualnych i potencjalnych 

konsumentów na rynku sztuk performatywnych” (ss. 148 – 187) Doktorant omówił metody 

modelowania zachowań konsumentów na tym rynku, następnie przedstawił autorskie modele 

zachowań aktualnych konsumentów na rynku sztuk performatywnych oraz konsumentów 

potencjalnych. W rozdziale tym dokonał także analizy możliwości wejścia tych drugich na 

badany rynek. 

Ten fragment dysertacji oceniam bardzo wysoko. Doktorant wykazał się wiedzą 

teoretyczną z zakresu modelowania zachowań konsumentów. Wybrane koncepcje modeli 

przedstawił w formie tabelarycznej. Do opracowania autorskich modeli zachowań aktualnych 

konsumentów na rynku sztuk performatywnych posłużyły trzy wyróżnione segmenty 

scharakteryzowane w rozdziale czwartym. Bardzo skrupulatny opis zachowań podczas procesu 

decyzyjnego „naturalnych promotorów”, „milczków melomanów” i „salonowych lwów” 

pozwala na wskazanie ich cech wspólnych i rozdzielnych, co jest istotne w budowaniu 

długotrwałych relacji i pokonywaniu barier konsumpcji tych usług. 

Doktorant, co należy podkreślić, nie koncentruje się tylko na regularnych uczestnikach 

koncertów muzycznych, ale równie dogłębnie bada i analizuje zachowania potencjalnych 

konsumentów tego rynku. Próba liczyła 388 osób. Wskazuje na ważne cele takiego podejścia, 

a mianowicie zidentyfikowanie możliwości poszerzania grup konsumentów na rynku sztuk 

performatywnych w Polsce. Odwołuje się do danych przedstawionych  w rozdziale drugim, iż 

w niektórych województwach wzrost podaży koncertów nie spotyka równomiernej odpowiedzi 

w postaci wzrostu popytu na uczestnictwo w nich. Tym samym wskazuje na praktyczny cel 

podjętego przedsięwzięcia badawczego. Doktorant wyróżnił „wykapanych kandydatów”, 

którzy pod względem cech najbardziej odpowiadają „naturalnym promotorom” i „milczkowym 
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melomanom”. Do tego segmentu zakwalifikował 89 respondentów, czyli blisko 15% 

wszystkich biorących udział w drugim etapie badania (N=600). Drugi profil potencjalnych 

konsumentów został nazwany „dusze towarzystwa”,  najbardziej zbliżone pod względem cech 

do aktualnych konsumentów z grupy „lwów salonowych” - 130 respondentów, czyli 21,7% 

biorących udział w etapie II badania. 

Istotne z punktu widzenia ewentualnych działań inspirujących do uczestnictwa  

w koncertach są najczęstsze powody nieuczęszczania w analizowanych wydarzeniach 

muzycznych. Największe znaczenie respondenci przypisali kontekstowi ekonomicznemu – 

zbyt wysokie ceny. Pokonanie tej bariery w warunkach wzrastającej inflacji i dynamicznego 

wzrostu kosztów utrzymania gospodarstw domowych może być trudne, a nawet niemożliwe 

lub odroczone w czasie. Zapewne dużym wyzwaniem będzie pozyskanie zainteresowania 

wydarzeniami muzycznymi osób, które odpowiedziały, że nie interesuje ich ten rodzaj muzyki. 

Wymaga to bardzo przemyślanych strategii marketingowych, w tym promocyjnych, 

aczkolwiek należy mieć świadomość, że nie każdy będzie miłośnikiem takiej muzyki.  

Nasuwa mi się także pewna refleksja odnośnie opinii respondentów o wybranych 

aspektach funkcjonowania instytucji kultury, w tym reklamy, znajomości oferty. Interesujące 

byłyby wyniki dotyczące spontanicznego wskazania konkretnych działań,  

a następnie ze wspomaganiem, czyli wymienieniem faktycznych przedsięwzięć.  

 Rozdział kończy analiza możliwości wejścia potencjalnych konsumentów na rynek 

sztuk performatywnych. Do analizy Doktorant przyjął zarówno słuchaczy koncertów (I etap 

badania, 198 respondentów), jak i dysponentów czasu wolnego (II etap badania, 388 

respondentów). Obliczone średnie ocen tworzą nieco inne hierarchie motywów. Zapewne 

wpisanie przy każdej ocenie np. w nawiasie miejsca w hierarchii ułatwiłoby ich analizę.  

 Można postawić hipotezę, że brak czasu, jest takim powodem, który często występuje 

jako argument niekorzystania z usług, nie tylko kultury. Z drugiej strony, doskonale wiemy, że 

jeżeli cel jest dla konsumenta ważny, to wygospodaruje on ten czas, rezygnując z innych 

czynności, tym bardziej, że uczestnictwo w koncertach ma określoną sekwencję czasową. 

Ważna jest zatem motywacja i umiejętność pobudzenia popytu. Dobre oceny wobec 

programów oferowanych przez instytucje kultury są elementem sprzyjającym takim 

działaniom. Naturalnie, odbiór Doktoranta przeciętnych ocen wystawionych instytucjom 

kultury jest zrozumiały, ale potrzebne byłyby pogłębione badania, np. jakościowe, szczególnie 

wśród osób mających wiedzę na ten temat, aby problem ten bardziej zgłębić i wskazać, co 

można zmienić, poprawić w funkcjonowaniu tychże instytucji, aby były lepiej postrzegane niż 

na poziomie średnim.  



 
 

9 
 

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

przez Doktoranta problem badawczy ma charakter rozwojowy i powinien być kontynuowany. 

Niewątpliwie powinny być podjęte działania edukacyjne prowadzone na różnych szczeblach 

nauczania. Nauczyciele mogą i powinni być osobami kształtującymi wiedzę i zainteresowania 

dzieci i młodzieży kulturą, która wyzwala w człowieku wspaniałe cechy, na które wskazywał 

Doktorant w dysertacji.  

 Rozdział 4 i 5, w moim przekonaniu, są głównym komponentem „intelektualnej 

wartości dodanej”, najmocniejszym atutem rozprawy doktorskiej dr Jakuba Stefka. Z całą 

pewnością podnoszą walory naukowe recenzowanej dysertacji.  

 Podsumowaniem rozważań prowadzonych w pracy jest zakończenie, w którym  

Doktorant w syntetycznej formie sformułował główne wnioski, wynikające  

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

tezy sformułowanej na początku procesu badawczego.  

 W dysertacjach doktorskich rzadko spotyka się posłowie, w recenzowanej dysertacji 

stanowi ono odniesienie Autora do pandemii COVID-19 i jej skutków, ale i zdarzeń 

historycznych, które mimo tragicznych skutków nie zdołały zniszczyć ważnych i cennych dla 

społeczeństwa polskiego instytucji kultury, jak Teatr Wielki w Warszawie i popytu na 

oferowane tam usługi kultury. 

 

4. Uwagi formalne i redakcja pracy 

 

Ogólnie rzecz biorąc, dysertacja doktorska z dyscypliny ekonomia i finanse  

dr Jakuba Stefka została zredagowana z zachowaniem należytej staranności. Uważny czytelnik 

(a takim powinien być recenzent) dostrzeże  jednak w rozprawie nieliczne mankamenty, np. 

literówki (s. 5, 61), niedociągnięcia stylistyczne (s. 6), powtarzane słowa (s. 8), zbyteczny 

spójnik (s. 76), czy złe określenie pojęciowe (s. 90 – metodyki nie metodologii).  

 

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 
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artystyczne, oraz wykazywać ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w danej dyscyplinie 

naukowej lub artystycznej oraz umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej lub 

artystycznej”. 

 Rozprawa doktorska dr Jakuba Stefka pt. „Modele zachowań konsumentów na rynku 

sztuk performatywnych” przygotowana pod opieką promotora: dr hab. Roberta Wolnego, prof. 

UE i promotor pomocniczej dr Agatę Stołecką-Makowską z Uniwersytetu Ekonomicznego  

w Katowicach stanowi oryginalne rozwiązanie problemu naukowego. 

Na szczególne podkreślenie w recenzowanej dysertacji zasługują: 

1) wkład Promotorów w opiekę merytoryczną nad Doktorantem, co zaowocowało 

poziomem przygotowanej dysertacji, 

2) teoretyczno-empiryczna wartość pracy. Doktorant wykazał się ogólną wiedzą 

teoretyczną w ramach poruszanej problematyki, a także zaprezentował dobry warsztat 

badawczy. Rzetelność przeprowadzonych badań o charakterze ilościowym  

i jakościowym, pozyskanie bardzo interesującego materiału badawczego, który 

posłużył do segmentacji i opracowania modeli zachowań konsumentów w niszowym 

obszarze badawczym, za jaki należy uznać rynek sztuk performatywnych powinny 

skutkować upowszechnieniem treści dysertacji doktorskiej,  

3) samodzielny i twórczy wkład Doktoranta w rozwiązanie postawionego problemu 

badawczego,  

4) umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowo-badawczej, 

5) wnioski sformułowane w pracy doktorskiej, mają charakter merytoryczny  

i aplikacyjny.  

Na podstawie lektury pracy doktorskiej dr Jakuba Stefka pt. „Modele zachowań 

konsumentów na rynku sztuk performatywnych" 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.  

 


