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I. PODSTAWA FORMALNA 

1. Podstawą sporządzenia recenzji jest pismo prof. Macieja Mitręgi, 

Przewodniczącego Komitetu Naukowego Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i 

Jakości, z dnia 14.07.2021, informujące o powołaniu mnie na recenzentkę 

rozprawy doktorskiej mgr Dagmary Wójcik.  
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2. W ocenie uwzględniono wymogi określone w ustawie z 14 marca 2003 o 

stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki 

(z późn. zmianami, tekst jednolity: Dz.U. 2017, poz.1789). 

3. Przedmiotem oceny jest maszynopis zredagowany w języku polskim, o łącznej 

objętości 399 stron (wraz z bibliografią i załącznikami). Praca zawiera niezbędne 

elementy typowe dla takiego dzieła i została przedstawiona w formie, która 

umożliwia jej ocenę. 

 

 

II. OPINIA OGÓLNA  

Magister Dagmara Wójcik przygotowała, pod kierunkiem prof. UE Katarzyny Czernek 

- Marszałek i prof. UEW Patrycji Klimas, rozprawę doktorską, która jest bardzo 

interesująca, bez wątpliwości zasługuje na pozytywną ocenę i może stać się 

podstawą dopuszczenia Doktorantki do publicznej obrony.  

 

Doktorantka podjęła temat aktualny, interesujący i istotny zarówno dla teorii, jak i dla 

praktyki zarządzania. Problematyka współpracy międzyorganizacyjnej nie jest nowa, 

wpisuje się jednak w bieżące dociekania badaczy w naukach o zarządzaniu i cieszy 

dużą popularnością. Duża popularność tematyki nie oznacza, że nie istnieją w jej 

ramach luki i problemy warte podjęcia – w mojej opinii jednym z takich obszarów 

zajęła się Doktorantka.  

  

Przedstawiona do oceny rozprawa spełnia wymogi stawiane tego typu 

opracowaniom. Doktorantka wykazuje się biegłością w podjętej tematyce, pokazuje 

także przygotowanie do prowadzenia badań empirycznych. W pracy 

przeprowadzono badania jakościowe i zrobiono to w sposób niezwykle 

systematyczny i rzetelny, co niestety wciąż nie jest standardem w przypadku 

wykorzystania do badań metod jakościowych. Dodatkowo, praca jest napisana w 

dobry sposób i spójna, co ułatwia jej odbiór (pomimo bardzo znacznej objętości).  

 

III. UWAGI SZCZEGÓŁOWE 

Przedstawione do recenzji opracowanie stoi na bardzo dobrym poziomie, 

odpowiednim dla dysertacji doktorskiej. Składa się na to zarówno dobór tematyki, 

biegła znajomość literatury przedmiotu, jak i niewątpliwa umiejętność prowadzenia 

badań oraz analizy uzyskanych wyników. Zasadnicza, merytoryczna część pracy 
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obejmuje strony 3 - 347, pozostałe elementy to spisy (tabel i rysunków), obszerna 

bibliografia (1158 pozycji nie licząc aktów prawnych i źródeł internetowych) oraz 

załączniki, co daje łącznie 399 stron. Praca jest bardzo obszerna (nawet biorąc pod 

uwagę, że wykorzystano w niej metody jakościowe), co stanowiło dla mnie pewne 

wyzwanie, ale i podstawę refleksji (moja praca doktorska również liczyła ponad 300 

stron, i ten fakt nie umknął uwadze Recenzentów). To obszerne opracowanie jest 

interesujące i prezentuje dobry, równy poziom merytoryczny we wszystkich 

częściach. Nie omawiam szczegółowo zawartości merytorycznej poszczególnych 

rozdziałów, odnoszę się raczej do ich konstrukcji, wzajemnych powiązań i logiki 

zawartych w nich wywodów. Poniżej wyszczególniam uwagi, z których część 

Doktorantka może potraktować jako zaproszenie do dyskusji podczas obrony. 

 

 

1. Tematyka pracy 

Tematyka podjęta przez Doktorantkę, jest, jak wspomniałam powyżej, istotna i 

aktualna. We wstępie w logiczny sposób uzasadniono podjęcie tej tematyki. 

Wskazane zostały także luki badawcze. Potrzebę podjęcia badań nad współpracą 

międzyorganizacyjną w sektorach kreatywnych Doktorantka uzasadniła w dobry 

sposób, dostarczając wielu argumentów i wskazując na istniejące badania pokrewne.  

Powiązanie jednego z kluczowych wątków pojawiających się współcześnie w 

badaniach w ramach zarządzania strategicznego – współpracy międzyorganizacyjnej 

- z wątkiem dotyczącym funkcjonowania i rozwoju organizacji w sektorach 

kreatywnych (w szczególności sztuk performatywnych - teatrów) należy uznać za 

ambitne i niebanalne zamierzenie badawcze. Jest to zatem tematyka, która może 

stać się podstawą przygotowania rozprawy doktorskiej.  

 

 

2. Struktura pracy 

Struktura pracy jest typowa (teoria – opis metod – wyniki badania) i odpowiednia dla 

rozprawy doktorskiej.  Doktorantka zadbała o klarowność konstrukcji dysertacji i o to, 

by wszystkie niezbędne części znalazły w niej swoje miejsce. Pracę rozpoczyna 

wstęp, w którym uzasadniono wybór tematyki, a także przedstawiono przesłanki 

wyboru metod oraz strukturę pracy.  
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Część teoretyczna pracy (rozdziały 1 – 4) przeważa w opracowaniu i zajmuje około 

200 stron. Po niej następuje opis ram badania i jego metodyki. W ostatniej części 

opisano, na nieco ponad 100 stronach, wyniki badan i wnioski z tych badań płynące.  

O ile nie można mieć zastrzeżeń co do logiki konstrukcji pracy, to nieco wątpliwości 

mogą budzić proporcje pomiędzy poszczególnymi częściami, które w konsekwencji 

prowadzą do dużej objętości pracy. Część zawierająca wyniki badań jakościowych 

jest obszerna, co jest typowe dla prac wykorzystujących metody jakościowe. Jednak 

w pracy, nawet łącznie z opisem metodyki, ta część stanowi mniejszość. Dla mnie 

jest to sygnał, że część teoretyczna jest troszkę zbyt rozbudowana. Jak wskazuję w 

dalszych punktach recenzji, nie obniża to mojej oceny merytorycznej, jednak myślę, 

że gdyby mgr Dagmara Wójcik zwiększyła (a w zasadzie zbudowała) swoją 

skłonność do lapidaryzacji, byłoby to bez straty dla wartości i jakości całego tekstu. 

 

 

3. Założenia i cele pracy, pytania badawcze, hipotezy, metody i założenia badań 

Praca mieści się w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości (jak również w 

dyscyplinie nauki o zarządzaniu, w której Doktorantka rozpoczynała prace nad 

dysertacją). Podejście mgr Dagmary Wójcik, jak deklaruje ona już we wstępie, mieści 

się w paradygmacie interpretatywnym.  

 

Z uwagi na przyjęte podejście w pracy nie sformułowano hipotez, choć Doktorantka 

całkowicie nie odżegnuje się od prekonceptualizacji (na przykład predefiniując pewną 

część kodów wykorzystanych w analizach). Sformułowane zostały natomiast: 

problem badawczy, główny cel, cele szczegółowe i pytania badawcze. Wszystkie te 

elementy sformułowano poprawnie, w sposób odpowiedni dla badań jakościowych. 

Założenia, cele i pytania badawcze są zatem jasne, a brak hipotez – naturalny w 

takim opracowaniu. 

 

Metodykę pracy w ogólny sposób opisano we wstępie, a szczegółowo – w rozdziale 

piątym rozprawy. Muszę podkreślić, że opis metodyki jest rzetelny i wskazuje na 

dużą świadomość metodologiczną Autorki pracy (a także odpowiednią współpracę z 

Promotorkami). Na uwagę zasługuje czytelny opis ram koncepcyjnych pracy. W 

sposób szczegółowy scharakteryzowano także sposób i kryteria doboru próby – 

zarówno podmiotów dobranych do badań w 4 województwach (teatry i festiwale), jak 

i konkretnych rozmówców w ramach tych podmiotów.  
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W rozdziale piątym opisano także sposoby gromadzenia i analizy materiału 

empirycznego (5.3). W projekcie wykorzystano wywiady, podczas których 

prowadzono także notatki, oraz  analizę artefaktów. Doktorantka w kilku miejscach 

tekstu pisze, że wykorzystała wywiady pogłębione, częściowo strukturyzowane. 

Analizując scenariusz wywiadu (udostępniony w załącznikach) można zauważyć, że 

jak na wywiad pogłębiony jest on nieco zbyt szczegółowy, co jednak może wynikać z 

tego, że prawdopodobnie jest to jeden z pierwszych (pierwszy?) tak duży projekt 

badań realizowany przez Doktorantkę. W takim wypadku bardziej szczegółowy 

„przewodnik po rozmowie” może być nie tylko uzasadniony, ale wręcz pożądany.  

Mgr Dagmara Wójcik pokazuje również, w jaki sposób przebiegał proces analizy 

zgromadzonego materiału (w załączniku można znaleźć książkę kodów 

uzupełniającą te informacje).  

Końcowa część rozdziału poświęconego metodyce zawiera informacje dotyczące 

wykorzystanych w badaniu sposobów zwiększania rzetelności i wiarygodności.  

 

Na koniec raz jeszcze wskażę, że zarówno wstępny opis (we wprowadzeniu do 

pracy), jak i szczegółowy opis metodyki stoją na wysokim poziomie i mogą służyć 

innym doktorantom jako przykład tego jak stworzyć w pracy taką część i podejść do 

projektowania badania jakościowego. W pracy mgr Wójcik charakterystyka metodyki 

jest wystarczająco rozbudowana, a przede wszystkim konkretna – zawiera niewiele 

rozważań natury ogólnej i koncentruje się na tym, co konkretnie wykonano 

przygotowując dysertację.  

 

4. Teoretyczne podstawy pracy i wykorzystana literatura 

Teoretyczna część pracy obejmuje rozdziały 1 – 4.  Całość wskazuje na dużą wiedzę 

Autorki, zrozumienie problematyki, a także niewątpliwą sympatię do poruszanej 

tematyki (co utrudnia skróty i selekcję materiałów, o czym wspomniałam już w p.2 

niniejszej recenzji).  

 

Pierwszy rozdział poświęcony jest ogólnej charakterystyce tematyki pracy i składa 

się z trzech części, w których przedstawiono pojęcie relacji międzyorganizacyjnych, 

rodzaje takiej współpracy, oraz koszty i korzyści z nią związane. Również kolejny, 

drugi, rozdział poświęcony jest współpracy międzyorganizacyjnej. W tej części 

Doktorantka przeszła do bardziej szczegółowych rozważań i przedstawiła przegląd 
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wybranych koncepcji współpracy międzyorganizacyjnej, w szczególności odnosząc 

się do teorii kosztów transakcyjnych, teorii zasobowej, oraz podejścia relacyjnego i 

sieciowego. Pierwsza część rozdziału to zestawienie koncepcji związanych ze 

współpracą międzyorganizacyjną i mogących służyć analizie relacji pochodzących z 

różnych dziedzin i dyscyplin nauki. Takie zestawienie może być pomocne dla 

każdego badacza rozpoczynającego swoją przygodę z relacjami 

międzyorganizacyjnymi. Wydaje się jednak, że rozdział można było nieco skrócić, 

gdyż tylko częściowo został on wykorzystany do interpretacji wyników badań 

zawartych w rozdziale szóstym.  

Obie wskazane wyżej części dotyczące relacji międzyorganizacyjnych są napisane 

solidnie i stanowią dobre kompendium wiedzy na temat tych relacji.  

 

Kolejne dwa rozdziały pracy to przejście na grunt sektorów kreatywnych, a w 

szczególności – sztuk performatywnych. Rozdział trzeci stanowi przedstawienie 

teatru i sztuk performatywnych na tle sektora kreatywnego, zaś rozdział czwarty 

łączy współpracę międzyorganizacyjną i sztuki performatywne, stanowi zatem 

bezpośrednią podstawę do dalszych, empirycznych części pracy. Właśnie rozdział 

czwarty uważam za szczególnie interesujący, niewątpliwie odnosi się on wprost do 

zidentyfikowanej luki badawczej i stanowi element wkładu własnego Autorki pracy. 

Przyznam też, że poszerzył on moją wiedzę na temat współpracy w sektorze 

kreatywnym (w szczególności w teatrach). Za dobry pomysł uważam włączenie do 

analiz tzw. grey literature. Dla jasności przedstawionych analiz wykorzystano 

schematy i rysunki.  

 

Doktorantka, moim zdaniem, w dobry sposób dobrała literaturę do swoich rozważań. 

Literatura ta jest bardzo liczna, obejmuje zarówno pozycje autorstwa polskich, jak i 

zagranicznych badaczy. W niektórych częściach teoretycznych źródła polskie 

przeważają, choć wydaje się, że również tam „klasyką” są także prace autorów 

zagranicznych (i ich udział można było zrównoważyć). W takich jednak przypadkach 

dobór polskojęzycznych prac nie budzi merytorycznych wątpliwości. Duża część 

(większość) cytowanej literatury to pozycje powstałe w ramach odmiennego niż 

prezentowany w pracy paradygmatu badawczego. Można byłoby wskazać, że 

zrównoważenie źródeł także i w tym wymiarze jest pożądane, jednak w tym 

przypadku chęć całościowego zilustrowania problematyki, jak również relatywnie 

mniejsza liczba publikacji, które w opisywanych obszarach reprezentują 
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subiektywistyczne podejście, jest moim zdaniem dobrym uzasadnieniem wyboru 

źródeł dokonanego przez Doktorantkę.  

 

Nie mam żadnych zastrzeżeń co do aktualności literatury; w pracy wykorzystano 

zarówno pozycje klasyczne, jak i dokonano przeglądu współczesnych publikacji. To 

sprawia, że w literaturze nie ma dostrzegalnych luk, które umniejszałyby poziom 

opracowania i doniosłość zawartej w nim argumentacji.  

 

Reasumując, teoretyczne podstawy pracy są opisane w sposób rzetelny, poprawny 

merytorycznie i kompleksowy. Podstawą opisów jest bardzo liczna i odpowiednio 

dobrana literatura.  

 

5. Wyniki badań własnych, dyskusja i wnioski 

Wyniki badań własnych znaleźć można w rozdziale szóstym pracy. Czytelnik każdej 

pracy opartej na badaniach jakościowych szczególną uwagę poświęca właśnie tej 

części, choćby dlatego, że właśnie sposób prezentacji i analizy zebranego materiału 

świadczy tak naprawdę o jakości całego przedsięwzięcia badawczego. W przypadku 

pracy mgr Dagmary Wójcik czytelnik nie poczuje się zawiedziony.  

 

Wyniki badań omówiono w czterech podrozdziałach dotyczących: obszaru i zakresu 

współpracy, rodzajów współpracy oraz egzo- i endogenicznych uwarunkowań 

współpracy. Wyniki omówione są w sposób typowy dla badań jakościowych, tj. z 

wykorzystaniem ilustracji z terenu (cytaty z wywiadów). Cytaty są zaprezentowane w 

odpowiedniej liczbie tak, że nie dominują nad resztą tekstu, a niewątpliwie są 

zauważalne. Dodatkowo, dla jasności wywodu, poszczególne wątki wzbogacane są 

tabelami zawierającymi cytaty ilustrujące określone kategorie (np. rodzaje 

współpracy, czy sposób postrzegania konkurencji).  Doktorantce udało się stworzyć 

w tych czterech podrozdziałach spójną całość w dobry sposób ilustrującą różne 

aspekty współpracy teatrów. Dodatkowo, czytelnik nie ma wrażenia narzucania 

określonych interpretacji przez Autorkę. Często oferowane są zróżnicowane 

wyjaśnienia, a nawet jeśli tak nie jest, narracja jest dobrze zakorzeniona w terenie i 

dzięki temu nie tworzy się wrażenie nadinterpretacji.   

Po charakterystyce wyników badań następuje podrozdział zawierający wnioski, a 

także omówienie ograniczeń i kierunków dalszych badań. Autorka podsumowuje 

główne wyniki swojej pracy wskazując, że udało się jej:  
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 zidentyfikować trzy obszary współpracy w sztukach performatywnych  

(artystyczny, administracyjno – zarządczy i społeczno - kulturowy),  

 zidentyfikować 13 obszarów współpracy międzyorganizacyjnej z 

wykorzystaniem 6 kryteriów ich podziału (s. 323), 

 zidentyfikować i uporządkować uwarunkowania współpracy teatrów – 

opracować taksonomię tych uwarunkowań. 

Moim zdaniem to podsumowanie można było wzbogacić o proste schematy, które 

pokazywałyby wymienione wyżej kwestie. Tego typu schematy, ilustrujące część 

osiągnięć znalazły się wprawdzie w podrozdziałach 6.1 – 6.4, nie wszystko jednak 

zostało nimi objęte w całościowy sposób. Poza tym jednak, od strony merytorycznej 

podsumowanie jest dobrze zakorzenione we wcześniejszych podrozdziałach, dobrze 

napisane i dość czytelnie przedstawione.  

Końcowe fragmenty rozdziału empirycznego to przedstawienie ograniczeń badania 

oraz możliwych kierunków dalszych badań. Sposób opisu zarówno ograniczeń, jak i 

kierunków dalszych badań jest kolejnym dowodem na dobrą znajomość metodyki 

przez Doktorantkę. 

Ostatnia część pracy to zakończenie, w którym:  

 przedstawiono podsumowanie odpowiedzi na pytania badawcze,  

 wskazano na wkład przeprowadzonych badań do istniejącego stanu wiedzy, a 

także  

 zarysowano implikacje zarządcze.  

Te ostatnie można było przenieść do rozdziału szóstego, gdyż w pewnym sensie 

stanowią część (lub ekstensję) wniosków tam sformułowanych. To już jednak 

kwestia wyboru.  

 

Część empiryczna jest silną stroną przedstawionej rozprawy. Doktorantka wykazała 

się w niej wiedzą (zarówno z zakresu teorii, jak i metod badania), a także 

umiejętnością przedstawiania wyników badań. Obszerny materiał zgromadzony w 

trakcie badań został przedstawiony w sposób uporządkowany i nie nadmiernie 

rozbudowany. Nie bez znaczenia jest także powiązanie empirii z zaprezentowaną we 

wcześniejszych rozdziałach teorią.  

 

6. Język i formalna strona rozprawy 

Język rozprawy jest dobry i ułatwia odbiór treści. Jest to szczególnie ważne w 

przypadku prac zawierających wyniki badań jakościowych, gdzie nie ma możliwości 
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„ukrycia się” za liczbami. Doktorantka nie uniknęła wprawdzie drobnych błędów 

stylistycznych, czy też problemów z uzgadnianiem przypadków, są one jednak 

nieliczne. Podobnie nieliczne są inne usterki formalne (takie jak „kontynuowana” 

numeracja pytań badawczych na s. 204 – przez to numeracja pytań i celów 

szczegółowych z rozdziału piątego jest niespójna z numeracją we wstępie).  Takie 

usterki zdarzają się w każdej pracy, nawet takiej, która przejdzie redakcję i korektę 

językową przed publikacją.  

 

Autorka dysertacji dobrze opanowała zasady przywoływania w tekście źródeł, a 

bibliografia została przygotowana w staranny sposób. 

 

 

IV. PODSUMOWANIE 

Podsumowując, moja ocena pracy mgr Dagmary Wójcik jest pozytywna. Doktorantka 

wykazała bardzo dobrą orientację w koncepcjach teoretycznych oraz umiejętność 

projektowania i prowadzenia badań empirycznych z wykorzystaniem metod 

jakościowych. Dojrzałość oraz solidność badaczki (zarówno w zakresie teorii jak i 

metodyki) sprawia, że w mojej opinii może ona z powodzeniem kontynuować karierę 

naukową. Uważam przedstawiony do recenzji tekst za opracowanie bardzo dobre, 

mogące stanowić podstawę do dopuszczenia do publicznej obrony, a także 

zasługujące na wyróżnienie w sposób przyjęty w Uniwersytecie Ekonomicznym w 

Katowicach. Praca, w wielu swoich częściach, mogłaby obronić się także na 

poziomie osiągnięcia habilitacyjnego.  

 

Za silne strony pracy można uznać: 

 Dobrą znajomość literatury przedmiotu, 

 Umiejętność jasnego prowadzenia narracji i klarownego formułowania 

przesłania pracy, 

 Dobrą orientację w tendencjach w ramach tematyki podejmowanej przez 

Autorkę, 

 Umiejętność projektowania badań jakościowych i ich prowadzenia zgodnie z 

regułami sztuki, 

 Umiejętność wskazania możliwych słabości i ograniczeń prowadzonych 

badań.  
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Praca ma też pewne słabsze strony, dotyczą one na przykład nieco zbyt rozległej i 

wielowątkowej narracji w części teoretycznej. Trzeba jednak podkreślić, że o ile 

słabsze strony nie dotyczą kwestii zasadniczych dla pracy naukowej, i bez problemu 

można je wyeliminować, to silne strony odnoszą się do kwestii zasadniczych, takich 

jak poziom merytoryczny czy i poprawność metodyczna. To sprawia, że moja ocena 

pracy jest wysoka. 

 

V. WNIOSEK KOŃCOWY 

Przedstawiona do recenzji rozprawa doktorska spełnia wymogi określone w art. 13.1 

ustawy z 14 marca 2003 o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i 

tytule w zakresie sztuki, a więc stanowi oryginalne dokonanie i wykazuje ogólną 

wiedzę teoretyczną kandydatki oraz umiejętność samodzielnego prowadzenia przez 

nią pracy naukowej.  

 

Pani magister Dagmara Wójcik podjęła w swojej pracy interesujący i aktualny temat, 

dobrze radząc sobie z jego niebanalną prezentacją. Uwzględniając omówione 

wcześniej cechy przedstawionej do oceny rozprawy, w tym bardzo dobrą orientację 

Doktorantki w literaturze przedmiotu, odpowiednio zaprojektowane i przeprowadzone 

badanie, oraz jakość prowadzonych analiz, wnoszę o dopuszczenie do publicznej 

obrony oraz wyróżnienie pracy.  

 

 

 

 

 

Beata Glinka 




