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RECENZJA 

rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Hofman-Kohlmeyer  

„METODY LOKOWANIA MAREK PRZEZ ORGANIZACJE W WIRTUALNYCH ŚWIATACH I ICH 

ODBIÓR PRZEZ GRACZY” 

napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Macieja Mitręgi  

 

Przedmiotem niniejszej recenzji jest rozprawa doktorska napisana przez Panią mgr Magdalenę 

Hofman-Kohlmeyer pod kierunkiem Pana prof. dr hab. Macieja Mitręgi. Praca nosi tytuł 

„Metody lokowania marek przez organizacje w wirtualnych światach i ich odbiór przez graczy” 

i została przedłożona na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Rozprawa obejmuje 231 

stron i składa się z następujących części: 

• wstęp, w ramach którego Autorka wprowadza Czytelnika w problematykę gier jako 

narzędzi komunikacji marek, prezentuje cele badawcze i hipotezy, krótko 

charakteryzuje kluczowe zmienne oraz opisuje zastosowane przez siebie metody 

badawcze; 
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• rozdział pierwszy, który ma charakter teoretyczny; w jego ramach Autorka prowadzi 

szczegółowe rozważania na temat gier oraz lokowania marek jako narzędzi komunikacji 

marketingowej przedsiębiorstw;  

• rozdział drugi, który również ma charakter teoretyczny i ukazuje wyniki 

przeprowadzonego przez Autorkę systematycznego przeglądu literatury za lata 2000-

2016; 

• rozdziały trzeci i czwarty, w ramach których Autorka prezentuje wyniki 

zaprojektowanych i zrealizowanych przez siebie badań empirycznych;  

• podsumowanie, ukazujące zestawienie kluczowych wyników i płynących z nich 

wniosków; 

• bibliografię liczącą ponad 300 pozycji; 

• oraz trzy załączniki przedstawiające narzędzie badawcze, transkrypcję wywiadu oraz 

zestawienie kodów zastosowanych przez Autorkę w badaniach jakościowych.  

W ocenie przedłożonej mi do recenzji rozprawy doktorskiej posługiwałam się następującymi 

kryteriami: 

• trafność wyboru i oryginalność problemu badawczego; 

• poprawność i kompletność celów oraz hipotez badawczych; 

• poprawność i stopień zaawansowania prowadzonych w rozprawie rozważań 

teoretycznych; 

• poprawność zastosowanych metod badawczych i metod analizy danych; 

• poprawność struktury rozprawy i jej strony językowej. 

 

Ocena trafności wyboru i oryginalności problemu badawczego  

Praca wpisuje się w obszar komunikacji marketingowej przedsiębiorstw i zarządzania marką. 

Autorka wybrała bardzo ciekawy wątek badawczy i próbuje ustalić, czy (i jak) sposób lokowania 

marek w grach komputerowych może oddziaływać na reakcje kognitywne oraz intencje 

zakupowe graczy. Podjęty przez Doktorantkę temat oraz sformułowany przez nią problem 

badawczy uznaję za ważny i bardzo aktualny. Współczesna komunikacja marketingowa 

przedsiębiorstw w coraz większym stopniu wykorzystuje nieinwazyjne metody promocji (a do 

takich należy zaliczyć lokowanie marek i produktów), natomiast budżety reklamowe coraz 
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bardziej przesuwane są w kierunku Internetu i światów wirtualnych (w szczególności - gier). 

Przemysł gier komputerowych gromadzi ogromne rzesze użytkowników tworząc niezwykle 

duży i przez to atrakcyjny rynek, a zachowania graczy w światach wirtualnych stanowią nadal 

relatywnie słabo rozpoznany obszar. Ponadto, o aktualności podejmowanej przez Doktorantkę 

problematyki świadczy fakt, że pierwsza meta-analiza na temat lokowania marek powstała 

dopiero w kwietniu 2021 roku (vide B.J. Babin, J-L. Herrmann, M. Kacha, L.A. Babin, The 

effectiveness of brand placements: A meta-analytic synthesis, “International Journal of 

Research in Marketing”, 2021, doi.org/10.1016/j.ijresmar.2021.01.003).  

Autorka w sposób poprawny metodologicznie dokonała przeglądu literatury i wyznaczyła kilka 

obszarów, które wymagają dalszej eksploracji. Przeprowadzone przez nią badania empiryczne 

wpisują się w niektóre ze zidentyfikowanych luk badawczych, dlatego można uznać, iż wysiłek 

naukowy Doktorantki przyczynia się do poszerzenia naszej wiedzy na temat sposobów 

lokowania produktów w grach komputerowych i ich oddziaływania na reakcje konsumentów. 

Rozprawa zatem stanowi oryginalne rozwiązanie problemu naukowego. 

 

Ocena poprawności i kompletności celów oraz hipotez badawczych 

Doktorantka zaproponowała następujące cele naukowe dla swojej rozprawy:  

„1. Usystematyzowanie proponowanych w literaturze metod lokowania marek w grach 

komputerowych;  

2. Eksploracja metod lokowania marek w grach komputerowych;  

3. Określenie wpływu poszczególnych metod lokowania marki na uczenie się konsumenta 

(consumer learning) oraz na oczekiwane zachowania zakupowe (expected buying behavior);  

4. Określenie wpływu wybranych cech graczy na odbiór lokowania marek w grach 

komputerowych” (s. 4-5).  

Cele te mają swoje merytoryczne uzasadnienie i zostały wywiedzione z literatury przedmiotu. 

Sformułowano je w sposób poprawny oraz – co należy podkreślić – niezwykle ambitny. Autorka 

bowiem zakłada testowanie związku przyczynowo-skutkowego (wpływu), co jest niezwykle 

trudnym wyzwaniem metodologicznym i wymaga zastosowania zarówno odpowiednich metod 

zbierania informacji, jak i analizy danych. Dla przykładu, do testowania wpływu jednej zmiennej 

na drugą szczególnie przydaje się formuła eksperymentu, o czym Autorka wydaje się wiedzieć, 

gdyż wielokrotnie wskazuje, iż główną metodą zbierania informacji w obszarze lokowania marki 
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i gier są właśnie eksperymenty. Autorka jednakże zdecydowała się na zastosowanie metody 

ankietowej zamiast eksperymentalnej. Decyzję tę warto szerzej uzasadnić. Doceniam próbę 

zrekompensowania braku eksperymentu zaawansowanymi metodami analizy statystycznej (tj. 

modelowaniem równań strukturalnych), jednakże przydałyby się w rozprawie obszerne 

wyjaśnienia, dlaczego Doktorantka pominęła metody eksperymentalne w swoich badaniach. 

Hipotezy są zbudowane w sposób prawidłowy. Zostały wywiedzione z literatury przedmiotu 

oraz towarzyszy im precyzyjna konceptualizacja i operacjonalizacja pojęć. Autorka wykazała się 

zatem dobrą znajomością podstawowych standardów metodologicznych obowiązujących w 

naukach o zarządzaniu. 

Przy okazji chciałabym zaproponować drobną wskazówkę do rozważenia przez Doktorantkę w 

jej przyszłej działalności publikacyjnej: wiem, że przygotowując wstęp do swojej rozprawy 

Doktorantka kierowała się niepisanym zwyczajem obowiązującym w polskim piśmiennictwie z 

obszaru marketingu nakazującym wypisywanie wszystkich hipotez szczegółowych już na 

początku tekstu; jednakże taka lista hipotez jest dla Czytelnika ogromną uciążliwością, gdyż 

konceptualizacja związków pomiędzy zmiennymi (oraz operacjonalizacja pojęć) zazwyczaj 

znajduje się w dalszych rozdziałach pracy. Chciałabym zatem gorąco zachęcić Doktorantkę, aby 

w przyszłości rozważyła kierowanie się zwyczajem międzynarodowym i we wstępie 

zamieszczała jedynie hipotezy główne. 

 

Ocena stopnia zaawansowania zawartej w rozprawie wiedzy teoretycznej z zakresu nauk o 

zarządzaniu 

Doktorantka ma bardzo dobre rozeznanie w literaturze przedmiotu i prezentuje wysoce 

zaawansowaną wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu. Na przykład, w rozdziałach 1 i 2 poprawnie 

prowadzi rozważania o podstawowych wskaźnikach związanych z zarządzaniem marką, o 

narzędziach komunikacji marketingowej przedsiębiorstw, o metodach lokowania produktu, o 

związkach lokowania produktu z pokrewnymi instrumentami promocji (np. sponsoringiem); 

oferuje bardzo ciekawy przegląd różnych sposobów lokowania marki; słusznie wspomina o 

takich mechanizmach jak „telepresence”, „immersion”, „flow” (to kluczowe koncepcje przy 

omawianiu gier i zachowań graczy). Doktorantka prawidłowo przeprowadziła analizę korzyści i 

ograniczeń, jakie gry stwarzają dla komunikacji marketingowej przedsiębiorstw; w sposób 

uporządkowany zaprezentowała jakiego rodzaju efekty kognitywne, afektywne i behawioralne 

można uzyskać z lokowania produktów.  
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Interesującym wątkiem poruszonym przez Doktorantkę (i wartym rozwinięcia w dalszej pracy 

naukowej) jest powiązanie lokowania produktu z markami wysoko- versus nisko- kapitałowymi. 

Na str. 21 Autorka przywołuje ciekawy przykład filmu „The Italian Job”  i wskazuje, iż Mini 

Cooper znacząco zwiększył sprzedaż dzięki ukazaniu swojego produktu w tym dziele filmowym. 

Można postawić zatem pytanie, czy inna – mniej lubiana i mniej znana – marka osiągnęłaby taki 

sam rezultat i jak te efekty kształtowałyby się w grach komputerowych? 

Należy podkreślić iż, Doktorantka bardzo umiejętnie wspiera się koncepcjami z nauk 

pokrewnych wobec zarządzania. Na przykład, w swoim badaniu zaobserwowała, że skłonność 

gracza do przyswajania informacji o marce zmniejsza się wraz z rosnącą intensywnością grania. 

Efekt ten ciekawie i sprawnie próbuje wytłumaczyć teorią zaczerpniętą z psychologii a 

dotyczącą pamięci roboczej  (s. 181). 

Podsumowując, Autorka prowadzi interesującą poznawczo narrację wzbogaconą 

odpowiednimi przykładami, które dobrze ilustrują poszczególne wątki tematyczne. Pytanie, 

które się pojawia po lekturze rozprawy dotyczy aktualności niektórych rozważań: niejasne jest 

dlaczego przegląd literatury obejmował tylko lata 2000-2016 i dlaczego nie został uaktualniony 

o publikacje, które ukazały się w ostatnich czterech latach? 

 

Ocena znajomości metodologii badań oraz zastosowanych metod badawczych i metod 

analizy danych 

W celu zebrania pogłębionych informacji na temat różnych metod lokowania marek w grach, 

Doktorantka zrealizowała badanie o charakterze eksploracyjnym. W 2018 roku zrekrutowała 

dwudziestu użytkowników trzech różnych gier symulacyjnych (The Sims, Second Life oraz Euro 

Truck Simulator 2) i przeprowadziła z nimi wywiady indywidualne. Doktorantka bardzo dobrze 

orientuje się w metodologii badań jakościowych: poprawnie zaplanowała i zorganizowała 

badanie oraz dokonała analizy uzyskanego materiału. Rozprawę dodatkowo wzbogaciłoby 

doprecyzowanie, na podstawie jakich wskaźników Autorka dokonała kategoryzacji motywacji 

uczestników? Jakich algorytmów użyła do analizy? Na podstawie jakich wskaźników oceniała 

intensywność pozytywnych postaw wobec lokowania marek? 

Wyniki uzyskane z indywidualnych wywiadów pogłębionych są ciekawe i ukazują różne obszary 

do dalszej eksploracji. Na przykład, bardzo interesujący jest wątek realizmu (tzn. lokowanie 

marek w wirtualnych światach zwiększa realizm gry), który Doktorantka komentuje w sposób 

następujący: „Można przypuszczać, że potrzeba poczucia realizmu wewnątrz gry i powiązanie 
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tego realizmu z elementami prawdziwego świata wprowadzonymi do wirtualnego środowiska 

wpływają na (…) pozytywne postrzeganie lokowanych marek” (s. 125). Czy ten efekt został 

poddany (lub zostanie poddany) dalszej eksploracji w badaniach ilościowych Autorki? 

W celu oceny „wpływu” różnych sposobów lokowania marki oraz cech graczy na uczenie się i 

intencje zakupowe konsumenta, Doktorantka przeprowadziła badanie ankietowe na bardzo 

dużej próbie 550 graczy. W sposób prawidłowy zaprojektowała to badanie i przeprowadziła 

jego pilotaż (na imponująco dużej próbie 146 osób). 

Formuła głównego badania ankietowego zakładała, że respondenci opowiadali o marce, którą 

najlepiej pamiętali. Nie testowano zatem (i nie kontrolowano), co sprawiło, że najlepiej 

zapamiętali daną markę, zatem nie można wykluczyć istnienia innych – nie kontrolowanych 

przez Doktorantkę – czynników, które mogły mieć znaczenie dla udzielanych odpowiedzi. 

Wobec tego nie są zaskakujące wyniki ukazujące, iż zmienna kontrolna „previous brand 

experience” była istotna statystycznie oraz że w większości zaobserwowanych przez Autorkę 

zależności mamy do czynienia z tzw. częściową (a nie pełną) mediacją. 

Do analizy zebranych w badaniu ankietowym danych wykorzystano modelowanie równań 

strukturalnych, co jest wyborem trafnym i w pełni akceptowalnym. Jednakże niektóre  zabiegi 

analityczne Doktorantki rodzą pewne pytania. Na przykład, niejasne jest dlaczego do jednego 

modelu wprowadzono zmienne mierzone na różnych skalach o różnej długości (np. zmienne 

binarne i ciągłe)? Ponadto, dlaczego Autorka zdecydowała się analizować zmienną „consumer 

learning” w rygorze modelu reflektywnego a zmienną „expected buying behavior” w rygorze 

modelu formatywnego? Brakuje szczegółowego uzasadnienia dla takiego posunięcia (bez 

dodatkowych wyjaśnień decyzja o różnym traktowaniu tych dwóch zmiennych rodzi kolejne 

pytania na temat trafności pomiarów dokonanych przez Autorkę).   

Niejasne jest dlaczego i na jakiej podstawie Autorka dokonała pewnych obliczeń: na przykład, 

dlaczego „wyliczyła” alfę Cronbacha dla pojedynczych pytań (vide tabela 22, s. 146)? Dlaczego 

Autorka mierzy trafność różnicową pomiędzy pytaniami o wiek czy płeć a pytaniem o 

„consumer learning”? Wszakże głównym obszarem zainteresowania w tym przypadku powinny 

być zmienne endogeniczne. Rysunek 9 (s. 138) byłby klarowniejszy gdyby został przedstawiony 

w formule modelu teoretycznego, a nie przekopiowany wprost ze SMART-PLS. W obecnej 

formie rysunek 9 sugeruje, iż zmienne jednopozycyjne zostały potraktowane jako zmienne 

latentne. 

Rozprawę wzbogaciłoby porównanie efektów zaobserwowanych przez Autorkę i próba 

ustalenia, które były silniejsze. Jak wynika z danych zebranych przez Doktorantkę, w większości 



  

tel.: (048) 42 635 42 65 

ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź  

e-mail: malgorzata.karpinska@uni.lodz.pl 

7 

www.uni.lodz.pl 

przypadków mamy do czynienia z częściową mediacją. Jakie zatem dodatkowe czynniki mogą 

wpływać na uczenie się i zachowania konsumentów w kontekście lokowania marek w grach? W 

przyszłych badaniach warto też przetestować efekty interakcyjne. 

 

Ocena struktury i strony językowej rozprawy 

Przedłożona mi do oceny rozprawa spełnia wymogi formalne stawiane tego typu pracom 

naukowym. Strukturę tekstu oceniam bardzo dobrze, jak również proporcje pomiędzy 

poszczególnymi rozdziałami. Doktorantka prawidłowo opisała założenia metodologiczne, 

którymi kierowała się w swojej pracy; poprawnie zamieściła niezbędne informacje na temat 

metod, technik i narzędzi badawczych, co pozwala na podjęcie wysiłków replikacyjnych przez 

innych badaczy w przyszłości. 

Bardzo dobrze oceniam poprawność redakcyjną rozprawy. Została ona przygotowana z 

należytą starannością pod względem językowym. Doktorantka wykazała się bardzo dobrą 

znajomością obowiązującej w naukach społecznych terminologii (drobna uwaga leksykalna, 

która nie ma wpływu na ogólną ocenę rozprawy: w nauce wskazujemy, iż wartość p pozostaje 

poniżej pewnego progu – np. p < 0,01 – ale nie piszemy, że „współczynnik p [jest] równy 0,000”; 

vide rozdział 4 rozprawy). 

Doktorantka bardzo dobrze posługuje się źródłami literaturowymi, jak i źródłami empirycznymi; 

potrafi wybrać dobre źródła informacji naukowej (korzystała z dorobku najlepszych czasopism 

międzynarodowych). Ponadto umie poprawnie i przekonująco opisywać wyniki swoich prac 

oraz badań prowadzonych przez innych naukowców. Narrację Doktorantki cechuje 

poprawność, zwięzłość i klarowność. 

 

Konkluzja 

Podsumowując, rozprawa zatytułowana „Metody lokowania marek przez organizacje w 

wirtualnych światach i ich odbiór przez graczy” stanowi oryginalne rozwiązanie problemu 

naukowego oraz ukazuje dużą wiedzę Autorki w zakresie nauk o zarządzaniu, a także dowodzi 

samodzielności Autorki w prowadzeniu badań naukowych. Stwierdzam zatem, że praca 

autorstwa Pani mgr Magdaleny Hofman-Kohlmeyer spełnia wymagania 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), 
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a także w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w 

sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie 

doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora 

(Dziennik Ustaw z 2018 roku, poz. 261). 

 


