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Wrocław, 04.05.2022 

dr hab. Magdalena Sobocińska, prof. UEW 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu  

 

Recenzja rozprawy doktorskiej 

 

dra Jakuba Stefka 

pt. „Modele zachowań konsumentów na rynku sztuk performatywnych”, przygotowanej na 

Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, pod kierunkiem naukowym promotora dra hab. 

Roberta Wolnego, prof. UE oraz promotor pomocniczej dr Agaty Stoleckiej-Makowskiej 

 

Podstawa opracowania recenzji i ogólna charakterystyka rozprawy 

Przedmiotem niniejszej recenzji jest rozprawa doktorska Pana dra Jakuba Stefka pt. 

„Modele zachowań konsumentów na rynku sztuk performatywnych”. Promotorem pracy jest 

Pan dr hab. Robert Wolny, prof. UE, a promotorem pomocniczym Pani dr Agata Stolecka-

Makowska. Podstawą formalną recenzji jest pismo nr 21/2021/2022/W Przewodniczącego 

Komitetu Naukowego Dyscypliny Ekonomia i Finanse Pana Prof. dr hab. Grzegorza Kończaka 

w sprawie powołania mnie na recenzenta w przewodzie doktorskim dra Jakuba Stefka.  

Celem recenzji jest odpowiedź na pytanie, czy rozprawa ta spełnia wymogi określone 

w art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym 

oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1789). 

Licząca 229 stron (wraz z aneksem zawierającym wykorzystane w badaniach autorskie 

narzędzia badawcze) rozprawa doktorska dra Jakuba Stefka składa się ze wstępu, pięciu 

rozdziałów, zakończenia, posłowia, bibliografii oraz spisu tabel i rysunków. W moim 

przekonaniu na bardzo wysoką ocenę zasługują zarówno zrealizowane przez Doktoranta 

pogłębione studia literaturowe i prowadzone w oparciu o nie rozważania dotyczące rynku sztuk 

performatywnych w Polsce i zachowań konsumentów na tym rynku, jak również 

przeprowadzone badania empiryczne o charakterze jakościowym i ilościowym. Z uznaniem 

pragnę podkreślić, że zrealizowany wieloetapowy proces badawczy pozwolił Autorowi na 

zaprezentowanie w rozprawie doktorskiej modeli zachowań aktualnych i potencjalnych 
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konsumentów na rynku sztuk performatywnych.  

Odnosząc się do kryteriów ustawowych wyrażam w recenzji przekonanie, że rozprawa 

doktorska dra Jakuba Stefka w pełni spełnia wymagania stawiane tego typu pracom naukowym, 

ponieważ stanowi oryginalne rozwiązanie problemu naukowego dotyczącego zachowań 

konsumentów na rynku sztuk performatywnych (ujmowanych w formie modeli) i ich 

uwarunkowań, a także potwierdza, że Doktorant posiada ogólną wiedzę teoretyczną w 

dyscyplinie: ekonomia oraz umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej z 

zastosowaniem triangulacji metod badawczych.  

Poniżej przedstawiam uzasadnienie oceny rozprawy doktorskiej dra Jakuba Stefka, 

która została dokonana z uwzględnieniem następujących kryteriów: 

− wybór pola badawczego, 

− sformułowany problem badawczy, cele pracy oraz teza i ich oryginalność, a także 

zastosowane metody badawcze, 

− zawartość merytoryczna rozprawy oraz jej struktura, 

− strona formalna i edytorska rozprawy. 

 

Dokonany wybór pola badawczego  

Rozprawa doktorska dra Jakuba Stefka dotyczy ważnej problematyki z zakresu 

ekonomii kultury, a w szczególności funkcjonowania rynku sztuk performatywnych w Polsce i 

zachowań konsumentów na tym rynku. Duże znaczenie podjętej tematyki wynika z tego, iż 

intensyfikują się związki między ekonomią i kulturą. Wyrażają się one kulturyzacją ekonomii 

oraz ekonomizacją kultury. Procesy te związane są z jednej strony ze zwiększającym się 

zakresem zainteresowania ekonomii i ekonomistów sferą kultury i wprowadzaniem kategorii 

kultury do rozważań ekonomicznych, a z drugiej ze zmianami zachodzącymi w sferze kultury, 

które wyrażają się implementacją podejść z zakresu nauk ekonomicznych, a w tym zarządzania 

na grunt kultury. Określając relacje między ekonomią i kulturą nie można pomijać kwestii, że 

determinantą wzrostu gospodarczego staje się kapitał ludzki oraz kapitał społeczny. W związku 

z tym w jego modelach w coraz większym stopniu uwzględnia się kategorię kultury. Kultura 

ujmowana jest w ekonomii jako uwarunkowanie rozwoju gospodarczego, a także jako sektor 

gospodarki, zyskujący na znaczeniu zasób ekonomiczny oraz przestrzeń komunikacji i 

społecznego współdziałania. 



 

3 
 

W dyskursie dotyczącym funkcjonowania sfery kultury ujawniają się różne poglądy 

odnoszące się do roli państwa w kulturze, zakresu ochrony kultury, form jej finansowania, 

znaczenia mechanizmu rynkowego w kulturze, kształtu instytucjonalnego sfery kultury, statusu 

twórcy i jego dzieła oraz podejścia do odbiorcy. Ujmowanie kultury i związanych z nią 

mechanizmów oraz zasad jej funkcjonowania w skrajnych kategoriach typu: „wartość 

autoteliczna albo wartość instrumentalna”, „państwo albo rynek”, „koszt albo inwestycja”, 

„sztuka albo produkt” bez uwzględniania stanów pośrednich jest swego rodzaju uproszczeniem, 

którego Autor uniknął w pracy. 

Duże znaczenie wybranego przez Autora pola badawczego upatruję w tym, że w 

procesie odbioru sztuki splatają się zarówno reakcje semantyczne, emocjonalne, intelektualne, 

artystyczno-estetyczne, jak i utylitarne, a niekiedy nawet mistyczne, a sztuka, w tym sztuka 

performatywna pełni funkcje modelowania wartości społecznych i więzi społecznych. Będące 

wyrazem życia wewnętrznego człowieka uczestnictwo w kulturze jest złożoną kategorią, która 

wiąże się z wieloma występującymi łącznie procesami sensorycznego odbioru dzieła, jego 

interpretacji i mechanizmami nadawania znaczeń oraz przekształcania symbolicznych 

przekazów, a także ich wartościowania. Odnosząc się do koncepcji Władysława 

Strzemińskiego należy bowiem zauważyć, że widzenie, słuchanie to nie tylko bierny odbiór 

doznań wzrokowych, czy też słuchowych, lecz istnieje wzajemny wpływ myśli na widzenie, 

słuchanie oraz widzenia, słuchania na myśli. W procesie widzenia i słuchania nie to jest ważne, 

co mechanicznie chwyta oko, ucho, lecz to, co człowiek uświadamia sobie ze swojego 

widzenia, czy też słuchania. Warto również zaznaczyć, że chociaż odbiór sztuki obejmuje 

procesy percepcji, analizę, interpretację oraz wartościowanie dzieła, to jednak pozytywne 

przyjęcie przez odbiorcę dzieła nie zawsze świadczy o jego dużej wartości i odwrotnie – 

odrzucenie działa nie musi być dowodem jego małej wartości. 

Potrzeba prowadzania badań dotyczących zachowań konsumentów na rynku sztuk 

performatywnych wynika również z tego, że powstawanie na przestrzeni wieków nowych 

rozwiązań artystycznych, bazujących na różnych dziedzinach i formach sztuki, doprowadziło 

do hybrydyzacji sztuki i pojawiania się kolejnych nurtów i gatunków w sztuce, a także 

wykształcenia nowych praktyk uczestnictwa w kulturze. Nie oznacza to jednak, że 

wcześniejsze formy sztuki przestają istnieć i mieć znaczenie. Jak zauważył Umberto Eco, kiedy 

pojawiła się fotografia i kino, malarstwo nie umarło. Podobne rozwój nowych mediów nie 

prowadzi do zaniku klasycznych sztuk performatywnych. Nie mam zatem wątpliwości, że 
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dokonany przez dra Jakuba Stefka wybór pola badawczego i poświecenie rozprawy doktorskiej 

zachowaniom aktualnych i potencjalnych konsumentów na rynku sztuk performatywnych jest 

jednym z atutów rozprawy.  

 

Ocena sformułowanego problemu badawczego, celów pracy oraz tezy i ich oryginalności, 

a także zastosowanych metod badawczych 

Treść rozprawy doktorskiej dra Jakuba Stefka dobrze wyraża określony przez Autora 

problem badawczy, którego rozwiązanie wymagało sformułowania odpowiedzi na ważne 

pytania badawcze:   

− Jakie są determinanty zachowań konsumentów na rynku sztuk performatywnych? 

− Jakimi cechami charakteryzują się aktualni konsumenci sztuk performatywnych? 

− Czy istnieje grupa konsumentów, która pomimo posiadania zestawu cech 

przynależnych aktualnym konsumentom, nie stanowi konsumentów sztuk 

performatywnych? 

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

Pragnę podkreślić, że prowadzone w pracy rozważania i analizy zostały ukierunkowane 

na realizację celów pracy o charakterze teoretycznym, metodycznym i aplikacyjnym. Celem 

teoretycznym pracy była budowa modeli zachowań aktualnych i potencjalnych konsumentów 

na rynku sztuk performatywnych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem ich profilu 

psychologicznego, społecznego i ekonomicznego. Z kolei celem metodycznym pracy było 

rozstrzygnięcie dylematów koncepcyjno-metodycznych związanych z procesem budowy 

modeli zachowań konsumentów na tym rynku, a celem aplikacyjnym wskazanie możliwości 

wykorzystania modeli zachowań konsumentów w procesie zarządzania instytucjami kultury.  

Należy podkreślić, że prawidłowo został sformułowany zestaw celów pracy, jak i teza, 

którą jest stwierdzenie, że istnieją determinanty różnicujące zachowania konsumentów na 

rynku sztuk performatywnych, których znajomość umożliwia aktywizację potencjalnych 

konsumentów na tym rynku. Warto dodać, że cele rozprawy oraz teza posiadają walor 

oryginalności. 

Z pełnym przekonaniem pragnę zaznaczyć, że sformułowane przez Doktoranta cele 

zostały w pełni osiągnięte dzięki zrealizowaniu wieloetapowego procesu badawczego, 

wymagającego od Autora posiadania umiejętności prowadzenia badań jakościowych i 
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ilościowych. Doktorant spełnił wymóg triangulacji, co przełożyło się na zgromadzenie 

bogatego materiału empirycznego i pozwoliło szerzej oraz głębiej spojrzeć na badane kategorie, 

przy jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka wystąpienia efektu metody kształtującej badany 

temat. 

Dążąc do sformułowania odpowiedzi na postawione pytania badawcze i osiągnięcia 

celów rozprawy dr Jakub Stefek dokonał syntezy literatury z zakresu podjętej problematyki 

dotyczącej ekonomii kultury, zachowań konsumentów oraz ich uwarunkowań, a także 

zrealizował badania pierwotne o charakterze jakościowym i ilościowym. W ramach badań 

jakościowych został przeprowadzony zogniskowany wywiad grupowy na próbie 9 

konsumentów sztuk performatywnych. Oprócz badania jakościowego Doktorant zrealizował 

dwa badania ilościowe wśród aktualnych konsumentów funkcjonujących na rynku sztuk 

performatywnych oraz potencjalnych konsumentów. Pierwsze badanie ilościowe zostało 

przeprowadzone na próbie badawczej liczącej 411 konsumentów, a drugie 600 respondentów. 

Dążąc do uzyskania pożądanych liczebności prób badawczych Autor zastosował w ramach 

badań ilościowych trzy techniki badawcze: CAPI, CATI i technikę ankiety internetowej 

(WEB). Wysoko należy ocenić opracowane przez Autora narzędzia badawcze, w formie 

scenariusza zogniskowanego wywiadu grupowego oraz kwestionariuszy badawczych. Zostały 

one ujęte w aneksie rozprawy. 

Zebrane dane pierwotne Autor poddał analizie, której zakres jest duży i adekwatny do 

zgromadzonego materiału badawczego. Zrealizowane przez dra Jakuba Stefka postępowanie 

badawcze potwierdza, iż Doktorant posiada umiejętność prowadzenia badań naukowych. 

Wysoce pozytywnie należy ocenić sposób przedstawienia w pracy metodyki 

przeprowadzonych badań empirycznych.  

 

Ocena zawartości merytorycznej i struktury rozprawy 

Rozprawa doktorska dra Jakuba Stefka cechuje się przemyślaną, logiczną i przejrzystą 

konstrukcją. Struktura i treść rozprawy dobrze oddaje jej temat oraz cele. Przywołane w 

rozprawie doktorskiej pozycje literaturowe zostały właściwie dobrane. Bibliografia cechuje się 

aktualnością, gdyż udział wykorzystanych źródeł opublikowanych od 2010 roku jest znaczący 

i wynosi 46% w bibliografii zawierającej publikacje zwarte i rozdziały w monografiach, a także 

artykuły w czasopismach oraz raporty dotyczące sfery kultury (z wyłączeniem aktów prawnych 
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i stron internetowych).  

Bibliografia recenzowanej pracy liczy łącznie 205 pozycji, w tym 162 monografie, 

rozdziały w monografiach, podręczniki, artykuły i raporty poświęcone kulturze, a także 5 aktów 

prawnych i 38 źródeł internetowych. Udział publikacji wydanych w językach obcych (głównie 

angielskim) w bibliografii (z wyłączeniem aktów pranych i źródeł internetowych) wynosi 20%.  

Wysoko ocenić należy to, że właściwie dobrana literatura i jej pogłębiony przegląd 

pozwoliły Doktorantowi osadzić wyniki własnych, interesujących pod względem poznawczym 

i aplikacyjnym badań w dotychczasowym dorobku literaturowym z zakresu zachowań 

konsumentów oraz funkcjonowania rynku sztuk performatywnych.  

Rozdział pierwszy zawiera pogłębione analizy dotyczące procesów decyzyjnych 

podejmowanych przez konsumentów na rynku sztuk performatywnych oraz ich uwarunkowań. 

Słusznie, że dr Jakub Stefek rozpoczyna rozważania od ukazania sposobów definiowania 

pojęcia kultury i rynku kultury, a także przedstawia istotę dóbr kultury, wskazując na ich cechy 

i podkreślając, że generują i przekazują one znaczenia symboliczne, są objęte prawem 

własności intelektualnej, a ich produkcja wymaga kreatywności. W sposób zgodny z 

podejściem występującym w literaturze przedmiotu Autor w tej części pracy prezentuje 

klasyfikacje przedsiębiorstw przemysłu kreatywnego i poddaje analizie miejsce sztuk 

performatywnych w ekonomii kultury. Walorem rozdziału jest zaproponowana nowa definicja 

dzieła sztuki, w której podkreślany jest aspekt utożsamiania się twórcy ze stworzonym przez 

niego utworem i jego najgłębszą istotą. Potwierdzeniem dobrej znajomości i wyczucia przez 

dra Jakuba Stefka podjętej problematyki są także rozważania o elitarności dóbr kultury, a w 

szczególności sztuk performatywnych. Stanowiło to dobry punkt wyjścia do ukazania 

konsumenta jako podmiotu rynku sztuk performatywnych. Za wartościowe uważam 

rozważania dotyczące typologii konsumentów kultury i dokonanie rozróżnień między klientem, 

odbiorcą i konsumentem kultury. Do atutów tego rozdziału zaliczam także zaprezentowanie w 

kompleksowy sposób szerokiego spektrum determinant zachowań konsumentów na rynku 

sztuk performatywnych oraz prowadzenie rozważań dotyczących procesów podejmowania 

decyzji przez konsumentów na rynku sztuk performatywnych w kontekście zależności między 

ilością poszukiwanej informacji przez konsumenta a znajomością produktu, jak również z 

uwzględnieniem roli marketingu w kształtowaniu uczestnictwa w kulturze.  

Z kolei rozdział drugi rozprawy doktorskiej dotyczy rynku sztuk performatywnych w 

Polsce. Autor rozprawy w interesujący i wartościowy sposób przedstawia w tej części pracy 
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strukturę i cechy rynku sztuk performatywnych w Polsce. Odnosząc się do opracowań i 

raportów Głównego Urzędu Statystycznego analizuje zmiany podaży oraz popytu na rynku 

sztuk performatywnych w latach 2009-2019. Analizy te dotyczą m.in. liczby instytucji 

muzycznych w Polsce, liczby miejsc w salach stałych instytucji muzycznych w Polsce, czy też 

liczby scen, przedstawień i koncertów. Słusznie, iż dr Jakub Stefek ukazuje również przeciętne 

wydatki na kulturę w gospodarstwach domowych w Polsce w latach 2010-2019, a także 

wskazuje na zachodzące w tym zakresie zmiany liczby widzów i słuchaczy w salach stałych 

instytucji muzycznych w Polsce. Wysoko należy ocenić to, iż Doktorant w rozważaniach 

dotyczących funkcjonowania rynku sztuk performatywnych uwzględnia uwarunkowania 

ekonomiczne, demograficzno-społeczne, polityczne oraz prawne i wskazuje na znaczenie 

polityki kulturalnej w tym zakresie i na narzędzia jej realizacji. 

Trzeci rozdział rozprawy zawiera wiele ważnych i wartościowych rozważań 

dotyczących źródeł informacji o zachowaniach konsumentów na rynku sztuk 

performatywnych. O posiadaniu przez Autora umiejętności syntezy literatury świadczy 

ukierunkowanie analiz prowadzonych w tej części pracy zarówno na wtórne, jak i pierwotne 

źródła informacji o zachowaniach konsumentów na rynku sztuk performatywnych. Ponadto 

Doktorant we właściwy sposób prezentuje metody i techniki gromadzenia informacji, które 

mogą znaleźć zastosowanie w rozpoznawaniu zachowań konsumentów na rynku sztuk 

performatywnych. Logiczną konsekwencję prowadzonych rozważań stanowi część pracy 

poświęcona przebiegowi badań własnych zrealizowanych przez dra Jakuba Stefka oraz 

charakterystyce próby badawczej. Moja opinia na temat przyjętych przez Autora rozwiązań 

metodycznych jest wysoce pozytywna i została przedstawiona we wcześniejszej części recenzji 

poświęconej zastosowanym metodom badawczym.  

Dwa kolejne rozdziały w szczególności świadczą o wkładzie dra Jakuba Stefka w 

rozwój wiedzy na temat zachowań konsumentów na rynku kultury, a w tym na rynku sztuk 

performatywnych. W rozdziale czwartym Autor zaprezentował wyniki badań bezpośrednich 

dotyczących postępowania konsumentów na rynku sztuk performatywnych. Jednym z atutów 

rozdziału jest ukazanie poziomu i zróżnicowania konsumpcji sztuk performatywnych. Słusznie, 

iż Doktorant w analizach uwzględnia motywy uczestnictwa w koncertach w przekroju płci, czy 

też wieku respondentów, a także ukazuje zachowania, przekonania i zwyczaje towarzyszące 

uczestnictwu w takich wydarzeniach kulturalnych oraz opinie o wartości koncertów 

darmowych. Równie istotna jest część tego rozdziału będąca analizą wyników badań 
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bezpośrednich dotyczących uwarunkowań zachowań konsumentów na rynku sztuk 

performatywnych. Słusznie, iż dr Jakub Stefek uwzględnia samoocenę wybranych cech 

osobowości, a także podejmowanie przez respondentów aktywności artystycznych w czasie 

wolnym. Analiza wyników pozwoliła Autorowi na przedstawienie zwyczajów respondentów 

związanych ze słuchaniem muzyki oraz determinant rozpoczęcia uczestnictwa w koncertach, a 

także obaw związanych z uczestnictwem w kulturze. Ważne są również ustalenia dotyczące 

kryteriów wyboru konkretnej oferty w zakresie uczestnictwa w koncercie. Duża wartość 

rozdziału czwartego wynika ponadto z tego, iż Autor przedstawił w nim profile konsumentów 

sztuk performatywnych, które zostały zidentyfikowane w procesie badań bezpośrednich. Z 

uznaniem pragnę podkreślić, że walory poznawcze oraz aplikacyjne posiada zaprezentowana 

w rozprawie doktorskiej autorska typologia konsumentów sztuk performatywnych, 

uwzględniająca następujące typy konsumentów: naturalni promotorzy, milczkowi melomani 

oraz salonowe lwy. Na bardzo wysoką ocenę zasługuje prezentowanie zgromadzonego 

materiału badawczego w taki sposób, iż wyniki badań ilościowych i ich analiza są dopełniane 

wypowiedziami uczestników badania jakościowego i prawidłowo formułowanymi przez 

Autora wnioskami. 

Kończący pracę rozdział piąty dotyczy modeli zachowań aktualnych i potencjalnych 

konsumentów na rynku sztuk performatywnych i jest on w szczególności wyrazem realizacji 

teoretycznego i aplikacyjnego celu pracy. Autor we właściwy sposób przedstawia w nim w 

oparciu o studia literatury wybrane koncepcje modeli zachowań konsumentów, a także 

prezentuje modele zachowań trzech wyodrębnionych przez siebie typów konsumentów 

występujących na rynku sztuk performatywnych. Na dużą wartość tego rozdziału wpływa także 

to, iż Autor przedstawia w nim model zachowań potencjalnych konsumentów sztuk 

performatywnych (określonych jako: wykapani kandydaci oraz dusze towarzystwa). W 

umiejętny sposób została dokonana przez Autora analiza możliwości wejścia potencjalnych 

konsumentów na rynek sztuk performatywnych.  

W podsumowaniu tego punktu recenzji pragnę podkreślić, że tok rozumowania, a także 

zakres zrealizowanych badań literaturowych i empirycznych, sposób prezentacji ich wyników 

oraz duże znaczenie sformułowanych wniosków dla osób odpowiedzialnych za kształtowanie 

zachowań uczestników kultury, a w szczególności konsumentów sztuk performatywnych 

sprawiają, że praca posiada zarówno wartości poznawcze, jak i aplikacyjne. Wstęp i 

zakończenie zawierają elementy wymagane w tych częściach rozprawy. W mojej ocenie 
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rozprawa doktorska dra Jakuba Stefka posiada pogłębiony charakter i cechuje się wysoką 

wartością merytoryczną.  

 

Strona formalna i edytorska rozprawy  

Rozprawa doktorska dra Jakuba Stefka spełnia wymogi formalne stawiane tego typu 

pracom. Została przygotowana z troską o zachowanie standardów edytorskich. Sprawność 

narracyjna świadczy o bardzo dobrym opanowania przez Doktoranta warsztatu pisarskiego oraz 

znajomości podjętej problematyki dotyczącej zachowań konsumentów oraz funkcjonowania 

rynku sztuk performatywnych. Terminologia używana w pracy jest poprawna i zgodna z 

obowiązującą w literaturze przedmiotu. W przypadku publikacji pracy, do czego Autora 

zachęcam, warto w większym stopniu odróżnić tytuł pracy od tytułu rozdziału piątego.  

Prezentacja dobrze dobranej bibliografii jest zgodna z obowiązującymi standardami. W 

pracy występują drobne potknięcia językowe i literówki – np.: jest „D. Mason, A. Noga-

Bogomilski” zamiast „D. Maison, A. Noga-Bogomilski” (s. 92 i 199). Są one jednak nieliczne 

i w tak obszernym tekście trudno byłoby ich uniknąć. Walorem pracy są także zestawienia 

tabelaryczne (48) i rysunki (29), które w dobry sposób służą wizualizacji wyników badań i 

analiz.  

 

Konkluzja recenzji 

W moim przekonaniu rozprawa doktorska dra Jakuba Stefka jest opracowaniem, które 

posiada liczne walory poznawcze, metodyczne oraz aplikacyjne i wzbogaca wiedzę o 

ekonomicznych aspektach funkcjonowania sfery kultury, a w szczególności rynku sztuk 

performatywnych. Rozprawę oceniam wysoce pozytywnie zarówno w warstwie teoretycznej, 

jak i empirycznej. Nowatorski charakter pracy wynika ze zrealizowania przez Doktoranta 

złożonego programu badań empirycznych, których wyniki posiadają duży ładunek poznawczy 

i zostały dobrze osadzone w dotychczasowym dorobku literatury z zakresu podjętej 

problematyki.  

Recenzowana rozprawa pt. „Modele zachowań konsumentów na rynku sztuk 

performatywnych”, napisana pod kierunkiem naukowym promotora dra hab. Roberta Wolnego, 

prof. UE oraz promotor pomocniczej dr Agaty Stoleckiej-Makowskiej w pełni spełnia warunki 

stawiane rozprawom doktorskim określone w art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003 roku 
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o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (t.j. Dz. 

U. z 2017 r., poz. 1789) i stanowi oryginalne rozwiązanie ważnego problemu naukowego, a 

także wykazuje ogólną wiedzę teoretyczną Doktoranta w dyscyplinie ekonomia i finanse oraz 

potwierdza umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej. Mając na uwadze 

ustalenia zawarte w recenzji wnoszę o przyjęcie rozprawy doktorskiej dra Jakuba Stefka i 

dopuszczenie do publicznej obrony.  

Wniosek o wyróżnienie rozprawy doktorskiej dra Jakuba Stefka 

Z uwagi na przedstawione w recenzji walory pracy składam wniosek o nagrodzenie 

rozprawy doktorskiej dra Jakuba Stefka, zgodnie z zasadami obowiązującymi w Uniwersytecie 

Ekonomicznym w Katowicach. Zachęcam Autora do kontynuowania badań w zakresie podjętej 

w rozprawie problematyki, a także upowszechniania wyników zrealizowanych już badań w 

formie monografii naukowej lub cyklu artykułów. Jest to tym istotniejsze, że istnieje potrzeba 

zwiększania zakresu uczestnictwa w kulturze, gdyż korzyści z tego wynikające nie dotyczą 

tylko odbiorcy kultury, lecz wyrażają się w powiększaniu kapitału społecznego i zaufania 

będącego jego fundamentem. 

Uzasadniając sformułowany wniosek o wyróżnienie rozprawy doktorskiej dra Jakuba 

Stefka, chciałabym wskazać na główne osiągnięcia Autora, do których zaliczam przede 

wszystkim: 

− nowatorski charakter prezentowanych w rozprawie treści, który wynika z dobrze 

zidentyfikowanej luki badawczej i podjęcia problemu, dotychczas w małym stopniu 

rozpoznanego, dotyczącego zachowań aktualnych i potencjalnych konsumentów na 

rynku sztuk performatywnych oraz ich uwarunkowań, 

− sformułowanie ważnych celów o charakterze teoretycznym, metodycznym oraz 

aplikacyjnym, które zostały osiągnięte dzięki zrealizowaniu złożonego postępowania 

badawczego obejmującego: studia literatury, badanie jakościowe (w formie 

zogniskowanego wywiadu grupowego przeprowadzonego z konsumentami sztuk 

performatywnych) oraz dwa badania ilościowe, w których wzięli udział aktualni oraz 

potencjalni konsumenci sztuk performatywnych,  

− poddanie zgromadzonego bogatego materiału badawczego właściwej analizie z 

wykorzystaniem dobrze dobranych metod,  

− umiejętne łączenie analiz wyników badania jakościowego z wynikami badań 
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ilościowych i w konsekwencji ukazanie w szeroki i jednocześnie w pogłębiony sposób 

uwarunkowań zachowań konsumentów na rynku sztuk performatywnych oraz 

stworzenie profili aktualnych i potencjalnych konsumentów sztuk performatywnych,  

− zbudowanie czterech autorskich modeli zachowań aktualnych i potencjalnych 

konsumentów na rynku sztuk performatywnych.  

 

 


