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Wrocław, 15.04.2022 

dr hab. Magdalena Sobocińska, prof. UEW 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu  

 

Recenzja rozprawy doktorskiej 

 

mgr Katarzyny Śmiałowicz 

pt. „Komunikacja marketingowa w kreowaniu wizerunku instytucji kultury na przykładzie 

muzeów narodowych”, przygotowanej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, pod 

kierunkiem naukowym promotor dr hab. inż. Magdaleny Ankiel, prof. UEP oraz promotora 

pomocniczego dra Szymona Michalaka 

 

Podstawa opracowania recenzji i ogólna charakterystyka rozprawy 

Przedmiotem niniejszej recenzji jest rozprawa doktorska Pani mgr Katarzyny 

Śmiałowicz pt. „Komunikacja marketingowa w kreowaniu wizerunku instytucji kultury na 

przykładzie muzeów narodowych”. Promotorem pracy jest Pani dr hab. inż. Magdalena Ankiel, 

prof. UEP, a promotorem pomocniczym dr Szymon Michalak. Podstawą formalną recenzji jest 

pismo z dnia 23 lutego 2022 roku Przewodniczącej Rady Awansów Naukowych Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Poznaniu Pani Prof. dr hab. Barbary Jankowskiej w sprawie powierzenia mi 

– zgodnie z uchwałą z 11 lutego 2022 roku Rady Awansów Naukowych – do oceny rozprawy 

doktorskiej mgr Katarzyny Śmiałowicz.  

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 325 stron (wraz z załącznikami zawierającymi analizę pogłębionych wywiadów 

indywidualnych z osobami odpowiedzialnymi za komunikację marketingową w muzeach 

narodowych w Polsce oraz kwestionariusz wywiadu indywidualnego bezpośredniego) 

rozprawa doktorska mgr Katarzyny Śmiałowicz składa się ze wstępu, pięciu rozdziałów, 

zakończenia, bibliografii oraz spisu tabel i rysunków. Pragnę podkreślić, że w moim 

przekonaniu na bardzo wysoką ocenę zasługują zarówno zrealizowane przez Doktorantkę 
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pogłębione studia literaturowe i prowadzone w oparciu o nie rozważania dotyczące 

funkcjonowania instytucji kultury w Polsce na tle przemian społeczno-gospodarczych oraz 

wizerunku instytucji kultury i komunikacji marketingowej w takich instytucjach, jak również 

przeprowadzone badania empiryczne o charakterze jakościowym i ilościowym. Zrealizowane 

postępowanie badawcze, które miało charakter wieloetapowy pozwoliło Autorce na ukazanie 

w rozprawie doktorskiej modelowych rozwiązań w zakresie komunikacji marketingowej 

muzeów narodowych w Polsce.  

Mając na uwadze kryteria ustawowe wyrażam przekonanie, że rozprawa doktorska mgr 

Katarzyny Śmiałowicz w pełni spełnia wymagania stawiane tego typu pracom naukowym, 

ponieważ stanowi oryginalne rozwiązanie problemu naukowego dotyczącego roli komunikacji 

marketingowej w kreowaniu wizerunku instytucji kultury, a w szczególności muzeów 

narodowych, a także potwierdza, że Doktorantka posiada ogólną wiedzę teoretyczną w 

dyscyplinie: nauki o zarządzaniu i jakości oraz umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy 

naukowej z wykorzystaniem jakościowych i ilościowych metod badawczych.  

Poniżej przedstawiam uzasadnienie wysokiej oceny przedłożonej do recenzji rozprawy 

doktorskiej mgr Katarzyny Śmiałowicz. Ocena ta została przeze mnie dokonana z 

uwzględnieniem następujących kryteriów: 

− wybór pola badawczego i zidentyfikowana luka badawcza, 

− sformułowane cele pracy, hipotezy i ich oryginalność, a także zastosowane metody 

badawcze, 

− zawartość merytoryczna rozprawy oraz jej struktura, 

− strona formalna i edytorska rozprawy. 

 

Dokonany wybór pola badawczego i identyfikacja luki badawczej 

Rozprawa doktorska mgr Katarzyny Śmiałowicz dotyczy ważnej problematyki 

komunikacji marketingowej i jej znaczenia w kreowaniu wizerunku instytucji kultury, a w 

szczególności muzeów narodowych. Duże znaczenie podjętej tematyki wynika z tego, iż z 

jednej strony następuje rozwój form komunikacji marketingowej, które implementowane są w 

różnych obszarach życia społeczno-gospodarczego, a z drugiej strony ewolucji podlega 

podejście do zarządzania kulturą. Dobrze obrazuje to przykład muzealnictwa, w obszarze 

którego w szczególności należy wskazać na dokonujące się zmiany w zarządzaniu, które 
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immanentnie wiążą się z wychodzeniem przez te instytucje kultury poza realizację 

podstawowych funkcji, co w konsekwencji sprawia, że obecnie są coraz częściej postrzegane 

nie jako pasywne instytucje kultury zajmujące się gromadzeniem zbiorów, lecz jako instytucje 

kreatywne, które odgrywają ważną rolę społeczną, stymulują tworzenie nowych form kultury i 

nauki oraz turystyki, łącząc edukację i rozrywkę, a także prowadząc działalność badawczo-

naukową. O ile dla muzealnictwa funkcjonującego w XIX i pierwszej połowie XX wieku 

znamienne było myślenie o dziedzictwie kultury w kontekście tożsamości narodowej oraz 

świadectwa rozwoju cywilizacyjno-kulturowego, a także postrzeganie zwiedzającego jako 

puste naczynie, które można napełnić wiedzą, o tyle już w kolejnym etapie rozwoju 

muzealnictwa (lata 70-te XX wieku) przeniesione zostały akcenty w zarządzaniu muzeami ze 

zobowiązań wobec kolekcji na zobowiązania wobec społeczeństwa. Wiązało się to z 

tworzeniem nowych struktur organizacyjnych, zorientowanych na funkcje pełnione przez 

muzea, wśród których należy wskazać na przechowywanie, konserwację, badania oraz 

komunikację i edukację. Wyrazem tych przemian było także odejście od „tego, który naucza” 

na rzecz „tego, który uczy się”. Trzeci etap zmian w zarządzaniu muzeami, dokonujący się na 

przełomie XX i XXI wieku, wiązał się z koniecznością konkurowania z innymi podmiotami 

rynku zorientowanymi na kategorię czasu wolnego, a także z wdrażaniem przez muzea strategii 

rozwoju publiczności. Dla tego etapu charakterystyczne było także dążenie do zaspokajania 

potrzeb zidentyfikowanych grup docelowych, a także angażowanie uczestników kultury w 

działania realizowane przez te instytucje. W aktualnie trwającym dyskursie dotyczącym 

muzealnictwa coraz częściej zwraca się uwagę na kolejną zmianę modelu funkcjonowania 

muzeum i zarządzania nim. Dobrze charakter tej zmiany oddaje kategoria muzeum 

partycypacyjnego, w którym zwiedzający stają się partnerami, aktywnymi współtwórcami 

treści muzealnych, nawiązującymi wokół tych treści relacje ze sobą nawzajem i instytucjami 

kultury m.in. dzięki zastosowaniu nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych.  

Odwołując się do podejścia semiotycznego, pozwalającego na identyfikację 

zmieniających się kodów kulturowych dotyczących funkcjonowania muzeum i jego 

komunikacji z podmiotami otoczenia, należy zauważyć, że dawne kody kulturowe wiązały się 

z ujednoliconym traktowaniem zwiedzających w zakresie przekazywanych informacji, a także 

małą liczbą prób angażowania zwiedzających i zachęcania ich raczej do biernej obserwacji. 

Ponadto dla takiego podejścia znamienne było ograniczanie zwiedzającym możliwości 

zbliżania się do eksponatów, gdyż najważniejsza była ochrona i bezpieczeństwo ekspozycji. 
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Nowe kody kulturowe, związane z przemianami w muzealnictwie i w komunikacji muzeum z 

podmiotami otoczenia, immanentnie wiążą się z powstawaniem – w swego rodzaju opozycji do 

„muzeów eksponatów” – nie tylko muzeów partycypacyjnych, ale także zachęcających 

odbiorców do dyskusji muzeów narracyjnych, w których następuje rozszerzenie zestawu metod 

eksponowania przedmiotów przez zastosowanie zarówno tradycyjnych, jak i nowoczesnych 

technik prezentacji, a w tym wirtualizacji przekazu. W konsekwencji oznacza to, że istotą zmian 

w zarządzaniu muzeami jest zastępowanie relacji: muzeum – kolekcja, nową relacją: muzeum 

– odwiedzający, implikującą ludzką aktywność i zaangażowanie. Jest to swoisty zwrot 

komunikacyjny w sztuce, czy też zwrot sztuki w kierunku komunikacji marketingowej. 

Przywiązywanie większego znaczenia do kategorii wizerunku i do dialogu w procesach 

komunikacji muzeum z uczestnikami kultury i innymi podmiotami jego otoczenia sprawia, że 

następuje zmiana struktury świata sztuki przez redefiniowanie statusów i ról pełnionych przez 

artystów, kuratorów, edukatorów, krytyków i publiczność muzealną. 

W tym kontekście nie mam wątpliwości, że dokonany przez mgr Katarzynę Śmiałowicz 

wybór pola badawczego jest jednym z atutów rozprawy doktorskiej. Z uznaniem pragnę także 

zauważyć, że Autorka trafnie zidentyfikowała lukę badawczą dotyczącą komunikacji 

marketingowej muzeów narodowych z młodymi odbiorcami. Należy zgodzić się z Doktorantką, 

że chociaż w literaturze występuje wiele nurtów i kontekstów badań dotyczących zastosowań 

marketingu, a także form komunikacji marketingowej w sferze kultury, a w tym w 

muzealnictwie, to brakuje pogłębionych rozpoznań poświęconych muzeom narodowym o 

profilu artystycznym, udostępniającym najważniejsze narodowe kolekcje, które poszukują 

skutecznych rozwiązań w zakresie budowania relacji z odbiorcami i innowacyjnych form 

przyciągnięcia uwagi młodych odbiorców. W mojej ocenie wybór pola badawczego w pełni 

spełnia wymagania stawiane w tym zakresie rozprawom doktorskim.  

 

Ocena sformułowanych celów pracy, hipotez i ich oryginalności, a także zastosowanych 

metod badawczych 

Treść rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Śmiałowicz została ukierunkowana na 

realizację głównego celu pracy oraz jej celów szczegółowych. Celem głównym pracy była 

identyfikacja i ocena znaczenia działań z zakresu komunikacji marketingowej muzeów 

narodowych w Polsce w kształtowaniu wizerunku tych instytucji kultury wśród młodych 
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odbiorców. Wysoko należy ocenić, że cel ten został dookreślony pięcioma celami 

szczegółowymi, które zostały sformułowane w następujący sposób: 

− Identyfikacja i porównanie działań z zakresu komunikacji marketingowej w Internecie 

muzeów narodowych o profilu artystycznym w Polsce oraz muzeów o profilu 

artystycznym w wybranych miastach europejskich. 

− Rozpoznanie najważniejszych uwarunkowań kształtowania działań z zakresu 

komunikacji marketingowej przez muzea narodowe o profilu artystycznym w Polsce. 

− Identyfikacja i wyodrębnienie kluczowych elementów kreujących wizerunek muzeum 

narodowego jako instytucji kultury w Polsce. 

− Identyfikacja znaczenia działań z zakresu komunikacji marketingowej muzeów 

narodowych o profilu artystycznym w Polsce w kształtowaniu ich wizerunku wśród 

młodych odbiorców. 

− Skonstruowanie modelowych rozwiązań w zakresie komunikacji marketingowej 

muzeów narodowych o profilu artystycznym w Polsce (w oparciu o rozwiązania 

europejskie).  

Należy zaznaczyć, że prawidłowo zostały sformułowane zarówno cele pracy (cel 

główny i cele szczegółowe), jak i hipotezy badawcze, które brzmią: 

H1: Postrzeganie wizerunku muzeów narodowych przez młodych odbiorców 

studiujących na kierunkach związanych ze sztuką różni się istotnie od 

postrzegania wizerunku muzeów narodowych przez młodych odbiorców 

studiujących na kierunkach niezwiązanych ze sztuką. 

H2: Postrzeganie wizerunku muzeów narodowych przez młodych odbiorców istotnie 

się różni w badanych miastach w Polsce. 

H3: Działania z zakresu komunikacji marketingowej determinują w znaczącym 

stopniu postrzeganie wizerunku muzeów narodowych w Polsce przez młodych 

odbiorców. 

H4: Działania z zakresu komunikacji marketingowej prowadzone w Internecie (w tym 

w mediach społecznościowych) są bardziej skutecznym narzędziem kreowania 

wizerunku muzeów narodowych niż działania prowadzone offline. 

Hipotezy zostały sformułowane we właściwy sposób, choć można dyskutować, czy 

określenie: „postrzeganie wizerunku” jest właściwe. Może lepiej operować kategorią samego 

wizerunku, gdyż jest on sam w sobie sposobem postrzegania organizacji. 
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Z uznaniem należy podkreślić, że cel główny oraz cele szczegółowe zostały w pełni 

osiągnięte dzięki zrealizowaniu przez Autorkę złożonego, ambitnego procesu badawczego. 

Doktorantka spełniła wymóg triangulacji, która nie jest celem samym w sobie, lecz jej 

stosowanie umożliwia zmniejszenie ryzyka wystąpienia efektu metody kształtującej badany 

temat, a ponadto, tak jak ma to miejsce również w przypadku tej rozprawy doktorskiej, pozwala 

na szersze i głębsze spojrzenie na badane kategorie, co w konsekwencji umożliwia zwiększenie 

zakresu uzyskiwanej w toku badań wiedzy. Ponadto należy wskazać na to, że zrealizowane 

przez Autorkę postępowanie badawcze było wieloetapowe i wymagało posiadania umiejętności 

prowadzenia badań jakościowych i ilościowych.  

Dążąc do realizacji celów rozprawy i weryfikacji hipotez mgr Katarzyna Śmiałowicz z 

sukcesem przeprowadziła analizę komparatywną komunikacji marketingowej w Internecie 

muzeów narodowych w Polsce oraz wybranych siedmiu europejskich muzeów o profilu 

artystycznym, ze szczególnym uwzględnieniem analizy stron internetowych, zastosowania 

reklamy internetowej oraz komunikacji w mediach społecznościowych. Drugim istotnym 

etapem procesu badawczego było przeprowadzenie pogłębionych wywiadów indywidulanych 

z osobami odpowiedzialnymi za działania z zakresu komunikacji marketingowej w muzeach 

narodowych o profilu artystycznym w Polsce. Oprócz badań jakościowych Autorka 

przeprowadziła badanie ilościowe z zastosowaniem metody wywiadu indywidualnego 

bezpośredniego, wykorzystując instrument pomiarowy w postaci kwestionariusza ankiety. 

Badaniem objęto młodych odbiorców studiujących na kierunkach związanych ze sztuką oraz 

na kierunkach niezwiązanych ze sztuką. Dobór próby miał charakter celowy, a jej liczebność 

wyniosła 1435 respondentów. Wysoko należy ocenić opracowane przez Autorkę narzędzie 

badawcze – kwestionariusz ankiety, który został zaprezentowany w załączniku drugim. W 

przypadku publikacji rozprawy doktorskiej, do czego zresztą zachęcam Autorkę, należy 

sprawdzić tabelę 45 (s. 197 rozprawy) i wyjaśnić dlaczego w przypadku niektórych cech 

respondentów (np. płeć, status materialny) liczebności nie sumują się do 1435. Być może 

wynika to z faktu, iż nie wszyscy respondenci wybrali któryś z wariantów odpowiedzi – 

należałoby na to zwrócić uwagę w treści pracy. Zebrane dane pierwotne Autorka poddała 

pogłębionej analizie, wykorzystując statystykę opisową, testy t-Studenta dla prób niezależnych, 

porównania międzygrupowe za pomocą jednoczynnikowej analizy wariancji (ANOVA), jak 

również eksploracyjną analizę czynnikową oraz nieparametryczny test korelacji Spearmana. 

Zakres zrealizowanych analiz statystycznych jest duży i adekwatny do zgromadzonego 
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materiału badawczego.  

Zrealizowane przez mgr Katarzynę Śmiałowicz postępowanie badawcze potwierdza, iż 

Doktorantka posiada umiejętność prowadzenia badań naukowych. Wysoce pozytywnie należy 

ocenić sposób przedstawienia w pracy metodyki przeprowadzonych badań empirycznych, jak 

również zakres analiz wyników i ich prezentacji. Z uznaniem należy podkreślić, że praca 

posiada nowatorskie treści, które zasługują na opublikowanie w formie monografii, czy cyklu 

artykułów, które z pewnością zainteresowałyby osoby zarządzające instytucjami kultury.  

 

Ocena zawartości merytorycznej i struktury rozprawy 

Rozprawa doktorska mgr Katarzyny Śmiałowicz cechuje się logiczną i przejrzystą 

konstrukcją, która została dobrze przemyślana i w pełni wyraża sformułowany temat pracy oraz 

jej cele. Na wysoką ocenę rozprawy doktorskiej wpływa to, że Doktorantka we właściwy 

sposób osadziła wyniki własnych, interesujących badań jakościowych i ilościowych w 

dotychczasowym dorobku literaturowym z zakresu podjętej problematyki dotyczącej 

komunikacji marketingowej, wizerunku oraz zarządzania instytucjami kultury. Przywołane w 

rozprawie doktorskiej pozycje literaturowe zostały dobrze dobrane. Bibliografia cechuje się 

także aktualnością, gdyż udział wykorzystanych źródeł opublikowanych po 2010 roku jest 

znaczący i wynosi 43% w bibliografii zawierającej publikacje zwarte i rozdziały w 

monografiach, a także artykuły w czasopismach oraz raporty dotyczące sfery kultury (z 

wyłączeniem aktów prawnych i źródeł internetowych).  

Bibliografia recenzowanej pracy liczy łącznie 352 pozycje, w tym 298 monografii, 

rozdziałów w monografiach, artykułów i raportów poświęconych kulturze, a także 15 aktów 

prawnych i 39 źródeł internetowych. Udział publikacji wydanych w języku angielskim w 

bibliografii (z wyłączeniem aktów pranych i źródeł internetowych) jest duży – wynosi 55%. 

Świadczy to o tym, iż rozprawa doktorska zawiera syntezę nie tylko polskiego, ale również 

światowego dorobku z zakresu prezentowanej w rozprawie doktorskiej problematyki.  

Rozdział pierwszy, przygotowany na podstawie dobrze dobranej literatury przedmiotu, 

zawiera istotne z punktu widzenia podjętej przez Autorkę problematyki pogłębione rozważania 

dotyczące funkcjonowania instytucji kultury w Polsce na tle przemian społeczno-

gospodarczych w XXI wieku. Słusznie, że mgr Katarzyna Śmiałowicz wychodzi w analizach 

od złożonego, wielowymiarowego pojęcia kultury i przedstawia układy kultury, a także główne 
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obszary badawcze występujące w ekonomii kultury. Walorem rozdziału jest przedstawienie roli 

i miejsca kultury w rozwoju społeczno-gospodarczym kraju w odniesieniu do traktatów 

unijnych oraz programów unijnych wspierających rozwój kultury. Stanowiło to dobry punkt 

wyjścia do ukazania specyfiki i klasyfikacji instytucji kultury, a także modeli relacji 

występujących między kulturą a gospodarką. Za wartościowe uważam rozważania dotyczące 

modeli polityki kulturalnej państwa i zakresu interwencjonizmu państwa w sferze kultury, jak 

również uwarunkowań prawnych i ekonomicznych funkcjonowania instytucji kultury w Polsce. 

Potwierdzeniem dobrej znajomości i wyczucia przez Doktorantkę specyfiki sfery kultury są 

analizy dotyczące źródeł finansowania instytucji kultury w Polsce, a także wydatków 

publicznych na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego. Do atutów tego rozdziału zaliczam 

również rozważania służące zaprezentowaniu muzeów narodowych jako instytucji kultury i 

podejść do zarządzania nimi, w ramach których muzeum może być traktowane jako 

„świątynia/skarbiec” lub „miejsce spotkań”.   

Drugi rozdział rozprawy dotyczy kształtowania wizerunku instytucji kultury. Autorka 

w sposób zgodny z podejściem występującym w literaturze przedmiotu identyfikuje różnice 

między tożsamością a wizerunkiem i definiuje pojęcie wizerunku i reputacji instytucji kultury. 

Wysoko należy ocenić to, iż Autorka rozważania dotyczące wizerunku i reputacji instytucji 

kultury prowadzi w kontekście koncepcji zarządzania wartością publiczną oraz koncepcji 

rozwoju publiczności, w której zwraca się z jednej strony uwagę na poszerzanie kompetencji 

kulturowych dotychczasowej publiczności, a z drugiej na pozyskiwanie nowych uczestników, 

a w tym m.in. osób zagrożonych wykluczeniem z uczestnictwa w kulturze. Słusznie, iż 

Doktorantka wskazuje na miejsce i rolę marketingu w koncepcji rozwoju publiczności oraz na 

występowanie wielu podejść do strategii rozwoju publiczności, które podlegają ewolucji i 

różnią się w zależności od kraju, w którym są wprowadzane. Ponadto Autorka w tej części 

pracy analizuje mechanizmy powstawania wizerunku i filtry zniekształcające odbiór 

informacji. Aplikacyjne wartości mają rozważania dotyczące zależnych i niezależnych 

czynników wpływających na wizerunek muzeum. Z uwagi na to, iż istnieje potrzeba 

zwiększania dostępności kultury dla osób z niepełnosprawnościami, pozytywnie należy ocenić 

zaprezentowanie w pracy wyników analiz informacji zawartych na stronach internetowych 

muzeów narodowych w Polsce, które wskazują na zakres udogodnień dla osób 

niepełnosprawnych stwarzanych przez badane muzea narodowe. Równie wysoko należy ocenić 

pogłębione rozważania dotyczące procesu kształtowania wizerunku muzeów narodowych wraz 
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z właściwą identyfikacją odbiorców wizerunku muzeów.  

Z kolei rozdział trzeci, zgodnie z zapowiedzią w tytule, zawiera wiele wartościowych 

odniesień do komunikacji marketingowej prowadzonej przez instytucje kultury, a w tym przez 

muzea narodowe w Polsce. Autorka wychodząc od ewolucji pojęcia i modeli komunikacji 

marketingowej, omawia poziomy komunikacji marketingowej oraz jej funkcje, a także 

dokonuje porównania komunikacji marketingowej w ujęciu tradycyjnym ze zintegrowaną 

komunikacją marketingową. Równie istotna jest część tego rozdziału będąca analizą 

tradycyjnych narzędzi i kanałów komunikacji, które mogą być wykorzystywane przez 

instytucje kultury. Mając na uwadze postępujące procesy wirtualizacji życia społeczno-

gospodarczego, przyspieszone pandemią koronawirusa, za właściwe uważam, iż Autorka 

prezentując narzędzia komunikacji marketingowej, zwraca uwagę na dynamiczny rozwój form 

komunikacji w Internecie, a także wskazuje na kryteria oceny jakości stron internetowych 

instytucji kultury. O posiadaniu przez Doktorantkę umiejętności syntezy literatury, a także o 

holistycznym ujęciu tematu świadczy to, iż w analizach uwzględnione zostały takie 

instrumenty, jak: reklama, promocja osobista, promocja dodatkowa, public relations, czy też 

wiele nowoczesnych, niestandardowych narzędzi komunikacji opartych na tradycyjnych i 

nowych mediach, które posiadają duży potencjał i są atrakcyjne dla sfery kultury. Za jedno z 

osiągnięć mgr Katarzyny Śmiałowicz uznaję przedstawienie w rozprawie doktorskiej specyfiki 

działań z zakresu komunikacji marketingowej muzeów narodowych w Polsce.  

Logiczną konsekwencją prowadzonych rozważań jest rozdział czwarty, w którym 

Doktorantka ukazuje komunikację marketingową w kształtowaniu wizerunku muzeów 

narodowych w świetle badań własnych. Wraz z rozdziałem piątym treści te w szczególności 

stanowią o wkładzie mgr Katarzyny Śmiałowicz w rozwój nauk o zarządzaniu i jakości. Na 

wysoką ocenę zasługuje sposób zaprezentowania w rozdziale czwartym metodyki badań 

empirycznych. Moja opinia na temat przyjętych przez Autorkę rozwiązań metodycznych jest 

wysoce pozytywna i została zaprezentowana w części recenzji poświęconej celom pracy, 

hipotezom oraz zastosowanym metodom badawczym. Jedną z mocnych stron rozdziału 

czwartego jest analiza komparatywna komunikacji marketingowej w Internecie muzeów 

narodowych w Polsce oraz wybranych europejskich muzeów o profilu artystycznym. Słusznie, 

iż Doktorantka w analizie tej uwzględniła wiele kryteriów, a w tym: użyteczność, 

responsywność oraz estetykę stron internetowych, wykorzystanie płatnych form promocji 

internetowej, a także działania z zakresu komunikacji marketingowej w mediach 
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społecznościowych. O atutach tego rozdziału stanowi to, iż Autorka poddała analizie strony 

internetowe polskich muzeów narodowych i dobrze wybranych zagranicznych instytucji 

muzealnych, a także zaprezentowała wyniki badań ankietowych zrealizowanych wśród osób 

odpowiedzialnych za działania z zakresu komunikacji marketingowej w wybranych muzeach. 

Wysoce pozytywnie należy ocenić również rozważania dotyczące uwarunkowań kształtowania 

działań z zakresu komunikacji marketingowej przez muzea narodowe o profilu artystycznym 

w Polsce, które prowadzone są w oparciu o wyniki zrealizowanych przez Autorkę pogłębionych 

wywiadów indywidualnych ze specjalistami do spraw komunikacji marketingowej w muzeach 

narodowych w Polsce. Analiza wyników badania jakościowego pozwoliła Autorce na 

określenie zakresu wykorzystywania komunikacji marketingowej w kreowaniu wizerunku 

przez muzea narodowe w Polsce. Ważne są również ustalenia dotyczące strategicznych i 

operacyjnych, a także finansowych aspektów prowadzenia przez muzea narodowe w Polsce 

komunikacji marketingowej z otoczeniem oraz występujących w tym obszarze barier. Duża 

wartość rozdziału czwartego wynika również z tego, że zostały zaprezentowane w nim wyniki 

badania ilościowego zrealizowanego wśród studentów kierunków artystycznych oraz 

studentów niezwiązanych ze sztuką na próbie 1435 respondentów. Z uznaniem pragnę 

podkreślić, że walory poznawcze oraz aplikacyjne posiadają wyniki badań dotyczących 

postrzegania muzeów narodowych przez studentów kierunków związanych ze sztuką i 

studentów kierunków niezwiązanych ze sztuką, skojarzeń z muzeum narodowym, wizerunku 

osoby odwiedzającej muzeum narodowe. Osiągnięciem Doktorantki są również ustalenia 

dotyczące znaczenia determinant kształtowania wizerunku muzeum i różnic w ocenach tych 

determinant dokonywanych przez studentów kierunków związanych i niezwiązanych ze sztuką. 

O głębi rozważań świadczy również to, iż Doktorantka analizuje poziom zapamiętania 

kampanii promujących muzea narodowe w poszczególnych miastach.  

Wyrazem realizacji celów pracy jest także skonstruowanie przez mgr Katarzynę 

Śmiałowicz modelowych rozwiązań w zakresie komunikacji marketingowej muzeów 

narodowych o profilu artystycznym w Polsce. Zostały one zaprezentowane w rozdziale piątym. 

Na dużą wartość tego rozdziału wpływa to, iż Autorka przedstawia w nim model organizacji 

działu komunikacji marketingowej w muzeum narodowym, a także wskazuje na modelowe 

rozwiązania w zakresie finansowania komunikacji marketingowej muzeów narodowych i 

wiodącą rolę świadomego budowania tożsamości muzeum. W umiejętny sposób zostały 

również sformułowane przez Doktorantkę rekomendacje dla muzeów narodowych w zakresie 
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form komunikacji marketingowej dedykowanych młodym odbiorcom oraz współpracy 

muzeum z otoczeniem.  

Kończąc ten punkt recenzji należy dodać, że wstęp i zakończenie zawierają wszystkie 

wymagane w tych częściach rozprawy elementy. Tok rozumowania, a także zakres 

zrealizowanych badań literaturowych i empirycznych, sposób prezentacji ich wyników oraz 

duże znaczenie sformułowanych wniosków sprawiają, że praca posiada wartości poznawcze 

oraz aplikacyjne. O świadomości badawczej Doktorantki świadczy również to, że w 

zakończeniu pracy sformułowała interesujące kierunki dalszych badań. W mojej ocenie 

rozprawa doktorska mgr Katarzyny Śmiałowicz wyróżnia się wysoką wartością merytoryczną.  

 

Strona formalna i edytorska rozprawy  

Rozprawa doktorska mgr Katarzyny Śmiałowicz spełnia wymogi formalne stawiane tego 

typu pracom. Została przygotowana z dbałością o kwestie edytorskie. Sprawność narracyjna jest 

potwierdzeniem bardzo dobrego opanowania przez Doktorantkę warsztatu pisarskiego oraz 

znajomości podjętej problematyki dotyczącej komunikacji marketingowej, kreowania wizerunku 

oraz marketingu w sferze kultury. Sposób prowadzenia przez Doktorantkę rozważań jest 

logiczny. Terminologia używana w pracy jest zgodna z obowiązującą w literaturze. W przypadku 

publikacji pracy warto rozważyć modyfikację tytułu rozdziału trzeciego. Aktualnie brzmi on: 

„Komunikacja marketingowa w instytucjach kultury”. W moim odczuciu prowadzone 

rozważania lepiej oddawałby tytuł: „Komunikacja marketingowa instytucji kultury z podmiotami 

otoczenia”. Z kolei w tytule punktu 1.5. można wyeliminować słowo „podmioty” lub 

„instytucje”. W wydrukowanej wersji pracy nastąpiło powtórzenie stron 163 do 183. Są to jednak 

drobne kwestie, które nie zmniejszają walorów pracy.  

Prezentacja bogatej i dobrze dobranej bibliografii jest zgodna z obowiązującymi 

standardami. Walorem pracy są także zestawienia tabelaryczne (68) i rysunki (49), które w 

dobry sposób służą wizualizacji wyników badań i analiz.  

 

Konkluzja recenzji 

W moim przekonaniu rozprawa doktorska mgr Katarzyny Śmiałowicz jest 

opracowaniem, które posiada duże walory poznawcze oraz aplikacyjne i wzbogaca dorobek 

nauk o zarządzaniu i jakości w zakresie znaczenia komunikacji marketingowej w kreowaniu 
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wizerunku muzeów narodowych w Polsce. Rozprawę oceniam wysoce pozytywnie zarówno w 

warstwie teoretycznej, jak i empirycznej. Nowatorstwo pracy wynika z dobrze 

zidentyfikowanej luki badawczej oraz z dokonania przez Doktorantkę syntezy dorobku 

literatury, a także przeprowadzenia złożonego programu badań empirycznych, których wyniki 

posiadają duży ładunek poznawczy.  

Recenzowana rozprawa pt. „Komunikacja marketingowa w kreowaniu wizerunku 

instytucji kultury na przykładzie muzeów narodowych”, napisana pod kierunkiem naukowym 

promotor dr hab. inż. Magdaleny Ankiel, prof. UEP oraz promotora pomocniczego dra 

Szymona Michalaka w pełni spełnia warunki stawiane rozprawom doktorskim 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) i stanowi oryginalne 

rozwiązanie ważnego problemu naukowego, a także wykazuje ogólną wiedzę teoretyczną 

Doktorantki w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości oraz potwierdza umiejętność 

samodzielnego prowadzenia pracy naukowej. Uwzględniając powyższe wnoszę o przyjęcie 

rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Śmiałowicz i dopuszczenie do publicznej obrony.  

 

Wniosek o wyróżnienie rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Śmiałowicz 

Po lekturze rozprawy mgr Katarzyny Śmiałowicz wyrażam przekonanie, że jest to 

opracowanie, które zasługuje na wyróżnienie. Dlatego też stawiam wniosek o nagrodzenie 

rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Śmiałowicz, zgodnie z zasadami obowiązującymi w 

Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Ponadto zachęcam Doktorantkę 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 odbiór komunikacji marketingowej, tak jak odbiór sztuki jest uwarunkowany 

wieloma czynnikami i wymaga rozpoznań naukowych oraz poszukiwania odpowiedzi na 

pytanie o granicę swobody dokonywanej przez odbiorców interpretacji dzieł, czy też przekazów 

marketingowych. Przyjęcie tezy, że odbiorcy mogą nadawać dziełu, ale również przekazowi 

marketingowemu dowolny sens i znaczenie pozbawiałoby je autonomii, gdyż wówczas 

stawałoby się one w całości wytworem umysłu odbiorcy. Ponadto istnienie granic interpretacji 

dzieł oraz przekazów marketingowych wynika z ujmowania kultury jako wyobrażenia 

zbiorowego i pełnienia przez nią funkcji komunikacyjnej. Nie oznacza to jednak przyjęcia 
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automatycznie drugiego skrajnego podejścia, określanego w kontekście „mitu jedynego 

właściwego znaczenia”, zgodnie z którym odbiorcy nie dysponują żadną swobodą interpretacji. 

Chociaż twórcom dzieł, a także przekazów marketingowych może zależeć, aby były 

interpretowane w określony sposób, to przecież niejednokrotnie, to samo dzieło i ten sam 

przekaz marketingowy jest odbierany w odmienny sposób przez różne osoby, a nieraz nawet 

przez tę samą osobę w różnym czasie. Odrzucenie bowiem mitu jedynego właściwego 

znaczenia nadawanego dziełu oraz możliwości tylko jednej interpretacji przekazu 

marketingowego nie oznacza przyjęcia automatycznie opcji o pełnej dowolności dekodowania 

symboli związanych z dziełem, czy też odczytywania przekazów marketingowych.  

Uzasadniając sformułowany wniosek o wyróżnienie rozprawy doktorskiej mgr 

Katarzyny Śmiałowicz, chciałabym wskazać na główne osiągnięcia Doktorantki, do których 

zaliczam przede wszystkim: 

− podjęcie w małym stopniu rozpoznanego dotychczas problemu dotyczącego znaczenia 

działań z zakresu komunikacji marketingowej muzeów narodowych w Polsce w 

kształtowaniu wizerunku tych instytucji kultury wśród młodych odbiorców,  

− bardzo dobre osadzenie rozważań w literaturze przedmiotu z zakresu komunikacji 

marketingowej, a także marketingu w kulturze,  

− sformułowanie ważnych celów (głównego i szczegółowych), które zostały osiągnięte 

dzięki zrealizowaniu złożonego postępowania badawczego obejmującego: kwerendę 

literatury, analizę komparatywną komunikacji marketingowej w Internecie muzeów 

narodowych w Polsce oraz wybranych europejskich muzeów o profilu artystycznym, 

badanie jakościowe (w formie pogłębionych wywiadów indywidulanych 

przeprowadzonych z osobami odpowiedzialnymi za działania z zakresu komunikacji 

marketingowej w muzeach narodowych o profilu artystycznym w Polsce) oraz badanie 

ilościowe zrealizowane wśród młodych odbiorców studiujących na kierunkach 

związanych ze sztuką oraz na kierunkach niezwiązanych ze sztuką na próbie 1435 

respondentów, 

− poddanie zgromadzonego dużego i ciekawego materiału badawczego właściwej analizie 

z wykorzystaniem dobrze dobranych metod statystycznych,  

− umiejętną interpretację wyników badania jakościowego oraz ilościowego i w 

konsekwencji określenie modelowych rozwiązań w zakresie komunikacji 

marketingowej muzeów narodowych o profilu artystycznym w Polsce. 


