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1. OPINIA OGÓLNA 

_____________________________________________________________________ 

 

Przedłożona mi do recenzji dysertacja doktorska przygotowana przez Panią magister 

Magdalenę Hofman- Kohlmeyer  jest opracowaniem, które należy ocenić zdecydowa-

nie pozytywnie. Jest to praca stanowiąca dowód biegłej orientacji Autorki w przepro-

wadzaniu studiów literaturowych, projektowaniu i przeprowadzaniu badań jakościo-

wych, jak i ilościowych, analizy danych i konstruowania wniosków. Co więcej, podjęty 

temat jest aktualny i istotny zarówno dla praktyki gospodarczej, jak i teorii nauki. W 

związku z powyższym podjęcie się przez Doktorantkę badania metod lokowania marek 

przez organizacje w wirtualnych światach i ich odbiór przez graczy uważam za uzasad-

nione i przyczyniające się do rozwoju nauk o zarządzaniu i jakości. 

 

2. OCENA MERYTORYCZNA 

_____________________________________________________________________ 

2.1. Znaczenie problematyki podjętej w recenzowanej rozprawie 

Marka stanowi jedną z głównych przewag konkurencyjnych na obecnym hiper-konku-

rencyjnym otoczeniu rynkowym, na co wskazuje wielu badaczy zajmujących się pro-

blematyką zarzadzania i marketingu. Ważne jest zatem pogłębianie wiedzy na temat 



mechanizmów dotyczących architektury marki, sposobów jej prezentacji („zasiewania 

jej idei) oraz jej oddziaływania na odbiorców. Ponadto, na co zwrócono uwagę w pracy 

„uczenie się o marce jako następstwo ekspozycji marki wewnątrz wirtualnego świata gry 

komputerowej” (s. 5) stanowi wciąż rzadki przedmiot eksploracji naukowej. Należy za-

tem podkreślić, iż podjęta tematyka badawcza jest nowatorska, jak i pokrywa się z ak-

tualnymi trendami rynkowymi (praktyki e-marketingu i rynku e-commerce). 

Problematyka lokowania marek przez organizacje w tzw. wirtualnych światach oraz ich 

odbiór przez graczy (użytkowników gier komputerowych) wymaga prowadzenia pogłę-

bionych badań z perspektywy nauk o zarządzaniu i jakości, stąd wybór tematyki roz-

prawy oraz jej głównego celu należy uznać za właściwy krok w rozwój nauk o zarządza-

niu i jakości, zwłaszcza teorii marketingu i komunikacji. Na podstawie obserwacji prak-

tyki zarządzania i marketingu oraz studiów literaturowych Doktorantka umiejętnie do-

strzegła i wskazała lukę  badawczą, jak i podjęła próbę badania wpływu poszczególnych 

metod lokowania marki na uczenie się konsumenta (consumer learning) oraz na ocze-

kiwane zachowania zakupowe (expected buying behavior). Należy również wskazać,     

iż w przeprowadzonej analizie uwzględniono wpływ wybranych cech graczy na uzy-

skane wyniki. Reasumując, podjęta przez mgr M. Hofman- Kohlmeyer tematyka jest 

niezmiernie ważna, zarówno dla teorii, jak i dla praktyki rynkowej. 

 

2.2. Metodyka badawcza (założenia, cele, metody) 

Recenzowaną  dysertację  można uplasować w głównym nurcie badań nad marką i jej 

wizerunkiem (zarówno w kontekście marketingowym jak i zarządczym)  - odwołuje się 

ona do koncepcji związanych z teorią socjalizacji i rozwoju poznawczego, koncepcji ko-

munikacji, w tym teorii podwójnego kodowania oraz teorii tzw. „pracującej pamięci”, 

a zatem w szerszym ujęciu – odwołuje się do problematyki komunikacji marketingowej.  

Ponadto praca eksploruje podstawowe zagadnienia procesu lokowania marki jako 

formy komunikacji marketingowej, w tym odnosząc się do znaczenia marki w zarządza-

niu organizacją,  co niewątpliwie plasuje dysertację w naukach o zarządzaniu i jakości. 

 

 



2.3. Struktura rozprawy 

 

Recenzowana rozprawa  łącznie z załącznikami liczy 231 (w tym 15 stron to załączniki: 

Załącznik 1 – lista kodów; Załącznik 2 - przykładowa transkrypcja z przeprowadzonego 

wywiadu pogłębionego; Załącznik 3 - kwestionariusz ankietowy ).    

Rozprawa składa się z czterech rozdziałów, z których pierwsze dwa mają charakter 

przeglądu literaturowego (85 stron), a rozdziały trzeci i czwarty mają charakter empi-

ryczny (81 stron).  Należy zauważyć, iż część metodyczna pracy zawarta jest zarówno 

w rozdziale drugim ( 2.1.Procedura systematycznego przeglądu literatury; 2.2.Identyfi-

kacja luki badawczej) oraz w rozdziałach empirycznych (rozdział trzeci, podpunkt 

3.1.Projekt badań bezpośrednich i rozdział czwarty, podpunkt 4.1.Projekt badań ilo-

ściowych). 

 

Struktura pracy jest w zasadzie tradycyjna, zawiera części teoretyczne – metodyczne – 

empiryczne– wnioski i podsumowanie, odpowiednia dla tego typu opracowania. Roz-

prawa ma charakter teoretyczno-empiryczny, i – co zasługuje na podkreślenie, propor-

cje między obiema częściami są zachowane wzorcowo.  

Podsumowanie zawierające zarówno dyskusję, analizę wyników przeprowadzonych 

badań, jak i wnioski do dalszych badań zaprezentowano w sposób sumienny (20 stron 

pracy). 

 

2.4. Wykorzystana literatura 

 

Doktorantka wykorzystała 293 artykułów naukowych, 16 książek, 21 stron interneto-

wych oraz odnosiła się do jednego oprogramowania, co w sumie daje wynik 309 nau-

kowych pozycji bibliograficznych oraz 22 źródła internetowe.  

W literaturze naukowej prawie 93% (272 pozycji) to publikacje zagraniczne w języku 

angielskim, co świadczy o umiejętności wykorzystania przez Autorkę rozprawy szero-

kiej i globalnej literatury przedmiotu. Publikacje najnowsze wydane w okresie ostat-

nich 5-6 lat (od 2015 roku) stanowią prawie 36% % (105 pozycji) całości literatury, co 

w obecnie występującej wysokiej dynamice obiegu wiedzy w nauce jest wysoce zada-

walającym wskaźnikiem. Pod względem jakościowym literatura jest dobrana 



prawidłowo. Dobór literatury jest zróżnicowany i bogaty. Na podkreślenie również za-

sługuje umiejętność wykorzystywania współczesnej i aktualnej literatury przedmiotu 

oraz stosowanie licznych odwołań do najnowszych badań międzynarodowych w pod-

jętej tematyce. Należy również zauważyć, iż omyłkowo przytoczono pozycje zwarte 

(książki) w sekcji „Arykuły naukowe”) (poz. 135, 136 i 137 w wykazie – s. 197). 

 

2.5. Szczegółowa ocena merytoryczna poszczególnych części rozprawy 

 

Pod względem merytorycznym praca zasługuje na bardzo pozytywną ocenę. 

Wstęp do recenzowanej dysertacji doktorskiej zawiera wszystkie istotne elementy, w 

tym uzasadnienie wyboru tematyki pracy, założenia metodyczne (cele, w tym cel uty-

litarny, hipotezę główną i hipotezy szczegółowe) oraz opis struktury pracę, a ponadto 

omówienie podstawowych pojęć, które w pracy są wykorzystywane (lokowanie pro-

duktu, marka, przywoływanie i rozpoznawanie marki, nowe technologie, wirtualna rze-

czywistość), co zapewnia przejrzystość terminologiczną. Na wzór anglosaskich standar-

dów piśmiennictwa naukowego zastosowano podział wprowadzenia na poszczególne 

części, co jest nietypowe dla polskich prac badawczych.   

Rozdział I - Lokowanie marek w wirtualnych światach gier komputerowych jako 

forma komunikacji marketingowej- w tym rozdziale przedstawiono lokowanie marek 

w wirtualnych światach gier komputerowych jako formę komunikacji marketingowej. 

Poświęcono uwagę znaczeniu marki w zarządzaniu organizacją, lokowaniu marki oraz 

grom komputerowym jako formie komunikacji marketingowej. W ostatniej części roz-

działu scharakteryzowano odbiór komunikatów marketingowych ulokowanych w wir-

tualnych światach gier komputerowych. 

Rozdział ten relatywnie mniej imponująco reprezentuje się na tle pozostałych rozdzia-

łów dysertacji (w moim odczuciu na większą atencję kontekstu odbioru marki w proce-

sie lokowania marki zasługuje aspekt psychologiczny, jak i procesy związane z teorią 

„wywierania wrażenia”). 

Rozdział II – Metody lokowania marek w grach komputerowych – przegląd literatury 

-  został poświęcony metodom lokowania marek w grach komputerowych. Przedsta-

wiono procedurę oraz wyniki systematycznego przeglądu literatury. Zidentyfikowano 



lukę badawczą, jaką jest wpływ metod lokowania marek w grach komputerowych na 

ich odbiór przez graczy. Na końcu rozdziału podsumowano metody lokowania marek 

w grach komputerowych, którym poświęcono uwagę w analizowanych publikacjach 

naukowych. 

Rozdział III- Lokowanie marek w grach komputerowych w świetle badań jakościo-

wych - rozdział ten prezentuje wyniki przeprowadzonych badań jakościowych. W 

pierwszej kolejności przedstawiono projekt badań bezpośrednich. Następnie scharak-

teryzowano grupę respondentów i wyniki przeprowadzonych wywiadów pogłębio-

nych.  

Rozdział IV -  Lokowanie marek w grach komputerowych z perspektywy badań ilo-

ściowych – ostatni rozdział odnosi się do lokowania marek w grach komputerowych z 

perspektywy badań ilościowych. Rozdział ten rozpoczyna się od projektu badań ilościo-

wych. Następnie przedstawiono proces konstruowania modelu badawczego. Doko-

nano oceny modelu pomiarowego i strukturalnego. Na końcu testowano postawione 

hipotezy badawcze.  

Praca jest zakończona podsumowaniem. Sformułowano rekomendacje (implikacje mene-

dżerskie) dla kadry zarządzającej do spraw marketingu w zakresie lokowania marek w 

grach komputerowych. Zweryfikowano stopień realizacji celów niniejszej rozprawy oraz, 

na co należy zwrócić szczególną uwagę – w sposób bardzo dojrzały, wskazano ograniczenia 

badania, jak i kierunki przyszłych badań. Tym niemniej jednak czytelnik może odczuć pewien 

niedosyt w zakresie dyskusji naukowej i odwołań do innych badaczy w zakresie poprowadzonej 

dyskusji w tej części pracy.  

 

2.6. Język i formalna strona rozprawy 

 

Recenzowana dysertacja doktorska od strony językowej i formalnej może zostać do-

brze oceniona. Jak w każdym tego typu opracowaniu, również i w pracy przedstawionej 

przez mgr M. Hofman- Kohlmeyer można znaleźć usterki językowe (np.41 zamiast H41 

na s. 7) – choć należy podkreślić, że  jest to w tej pracy wyjątkowa sytuacja.  

Należy jednak zwrócić uwagę, że usterki tego typu zdarzają się nawet w prestiżowych 

wydawnictwach- zarówno polskich, jak i zagranicznych, po dwukrotnej profesjonalnej 



korekcie wydawniczej oraz wielokrotnych korektach autorskich, zatem nie należy ich 

oceniać krytycznie, jako wada pracy, a raczej jako efekt „pracy człowieka”. 

Doktorantka prowadzi narrację  bezosobowo (łac. infinitivus), co jest przyjętym stan-

dardem w polskim języku naukowym.    

Doktorantka zastosowała referencje nawiasowe, co jest w zasadzie już  obecnie global-

nym standardem, w tym jest również powszechnie stosowane w Polsce, m.in. w nau-

kach o zarządzaniu i jakości, jak i naukach ekonomicznych. Autorka zastosowała się  do 

wytycznych APA (American Pscyhological Association) w zakresie przytaczania biblio-

grafii, oraz podawała w nawiasach również numery stron, co stanowi odwołanie do 

przyjętego rozwiązania na rodzimym rynku piśmiennictwa.  W wykazie literatury Dok-

torantka zastosowała się do wytycznych APA i podała numery stron dla artykułów z 

czasopism naukowych oraz dla rozdziałów w pracach zbiorowych.  

Konkludując, pod względem redakcyjnym i lingwistycznym, a także w zakresie stoso-

wania poprawnych zasad dla odsyłaczy bibliograficznych, pracę ocenić należy bardzo 

wysoko.   

 

2.7.  Pytania problemowe 

Po zapoznaniu się  z dysertacją mam trzy pytania szczegółowe do Doktorantki, o odpo-

wiedź na które prosiłabym podczas publicznej obrony:  

1. W jakim stopniu proces lokowania marek odwołuje się do zjawiska wywierania 

wrażenia przez jednostki (opisywanego w teorii), innymi słowy w jaki sposób okre-

ślone cechy behawioralne odbiorców wpływają na odbiór marek lokowanych w 

wirtualnych światach, i szerzej, w innych kanałach komunikacji? 

2. Proszę o uszczegółowienie wątku związanego z problematyką pozycjonowania 

marki i przypisanie wagi znaczenia lokowaniu w kontekście pozycjonowania we-

wnątrz światów wirtualnych. 

3. W związku ze znanym zjawiskiem immersji („totalnego zanurzenia”), które nota 

bene najczęściej oceniane jest negatywnie przez badaczy (w szczególności z zakresu 

psychologii, socjologii i medycyny), proszę o dokonanie oceny wykorzystania loko-

wania produktu/marek w światach wirtualnych w kontekście etyki. 



 

__________________________________________________________________ 

3. WNIOSKI I KONKLUZJA KOŃCOWA 

 

Wymienione powyżej sugestie i drobne uwagi krytyczne nie zmieniają mojej wysoce 

pozytywnej opinii o pracy. Przedłożona mi do recenzji dysertacja doktorska spełnia 

ustawowe kryteria stawiane rozprawom doktorskim- określone w Ustawie z dnia 14 

marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule 

w zakresie sztuki (Dziennik Ustaw z 2017 roku, poz. 1789), a także w Rozporządzeniu 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegóło-

wego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w po-

stępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dziennik 

Ustaw z 2018 roku, poz. 261), tj.:  

− stanowi oryginalne rozwiązanie problemu naukowego, jakim są metody lokowania 

marek przez organizacje w wirtualnych światach i ich odbiór przez graczy ,   

 − wykazuje ogólną  wiedzę  teoretyczną  Doktorantki w dyscyplinie nauki o zarządza-

niu i jakości, zwłaszcza w teorii marketingu i komunikacji,   

 − potwierdza umiejętność  Doktorantki w zakresie samodzielnego prowadzenia pracy 

naukowej.   

Do najważniejszych walorów recenzowanej pracy, w ocenie recenzenta, należy zali-

czyć:  

- aktualność i wagę wybranego tematu, 

- wskazanie w trybie studiów literaturowych luki badawczej oraz jej wypełnienie, 

- przejrzystość pracy oraz logiczną konstrukcję i strukturę dysertacji, 

- solidne ramy metodologiczne, w tym właściwy dobór metod badawczych oraz ich 

szczegółowy i dogłębny opis, 

- przeprowadzenie badań jakościowych oraz ilościowych na wysokim poziomie, 

- rzetelne opracowanie wyników badań empirycznych (pierwotnych), 

- klarowny sposób prezentacji wyników badań, 

- świadomość i zaprezentowanie ograniczeń przeprowadzonych badań,  

- umiejętność formułowania własnych wniosków w sposób dojrzały.  



Ponadto, należy podkreślić walor językowy – praca została napisana z wielką dbałością 

o język, równocześnie jest przyjazna i łatwa w odbiorze. 

 

Rekapitulując stwierdzam, że recenzowana praca doktorska magister Magdaleny 

Hofman- Kohlmeyer, pt.:  „Metody lokowania marek przez organizacje w wirtualnych 

światach i ich odbiór przez graczy” spełnia wymogi stawiane rozprawom doktorskim w 

w/w ustawie i na tej podstawie wnioskuję do Komitetu Naukowego Dyscypliny Nauki 

o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach o jej dopuszczenie 

do publicznej obrony.  

Uważam, że całość dysertacji naukowej, jak i jakość przeprowadzonych badań empi-

rycznych (zastosowana triangulacja badań) przez Doktorantkę są w skali polskiej uni-

katowe. Biorąc również pod uwagę aktualność i wagę podjętego tematu, zastosowane 

metody badawcze, oryginalny i nowatorski charakter, wkład w rozwój nauk o zarządza-

niu i jakości oraz wysoką staranność w przygotowaniu opracowania, jak i jego niena-

ganną stronę formalną recenzowanej pracy,  wnoszę o jej wyróżnienie stosowną na-

grodą.  


