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pracy doktorskiej Ewy Pisuli  

 

pt. „Uwarunkowania skuteczności geocachingu w komunikacji marketingowej regionu”, 

Poznań 2021. 

 

Podstawą sporządzenia recenzji jest pismo Przewodniczącej Rady Awansów Naukowych 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu prof. dr hab. Barbary Jankowskiej z dnia 

25.02.2022 roku w sprawie powierzenia mi oceny rozprawy doktorskiej mgr Ewy Pisuli w 

dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości, maszynopis pracy doktorskiej p. Ewy Pisuli oraz 

ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

 

 

Informacje ogólne 

Przedłożona do oceny rozprawa doktorska p. Ewy Pisuli została napisana pod 

kierunkiem promotor dr hab. Magdaleny Florek, prof. UEP. Autorka podejmuje aktualny temat 

związany z komunikacją marketingową regionu. Jak słusznie pisze we Wstępie, w osiągnięciu 

celów marketingu regionu kluczową rolę pełni zorganizowanie systemu komunikacji 

opierającego się na ciągłej wymianie informacji między nadawcami a odbiorcami. 

Współcześnie to zadanie w znaczący sposób usprawnia i uatrakcyjnia zastosowanie technologii 

informacyjno-komunikacyjnych, na których opiera się geocaching. 

Na pracę o objętości 260 stron, składają się: wstęp, cztery rozdziały, zakończenie, 

bibliografia, spisy tabel, rysunków i wykresów oraz załącznik zawierający autorski 

kwestionariusz ankiety skierowanej do osób uczestniczących w terenowych grach geocaching. 

Treść rozprawy zawiera część teoretyczną i empiryczną, w której Doktorantka w 

oparciu o studia literaturowe i uzyskane wyniki z badań własnych w postaci wywiadów i ankiet, 
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przedstawia hierarchię cech, jakimi powinna charakteryzować się skuteczna gra terenowa 

geocaching oraz formułuje zalecenia dla jej organizacji na poziomie regionu. 

Pani Ewa Pisula wykorzystała ponad przeciętną dla prac doktorskich, bardzo bogatą 

literaturę przedmiotu tj. ogółem 434 pozycje, w tym 7 aktów prawnych i 28 źródeł 

internetowych odnoszących się do bieżących raportów i notatek prasowych instytucji 

związanych z tematyką dysertacji. Tym samym należy podkreślić znaczny wysiłek, jaki 

Doktorantka włożyła w przestudiowanie ponad 400 publikacji w postaci artykułów naukowych 

i monografii, w tym ponad połowa z nich jest w języku angielskim. Wysoko oceniam także 

aktualność wykorzystanych źródeł i ich różnorodność tematyczną związaną z marketingiem 

terytorialnym, marką, rzeczywistością wirtualną i rozszerzoną (VR, AR), komunikacją 

marketingową, metodologią badań, statystyką oraz zachowaniami konsumentów i turystyką. 

 

Ocena tematyki rozprawy i metodyki badań 

Miejsca, tj. kraje, regiony i miasta, konkurują między sobą na wielu polach starając się 

zainteresować swoją ofertą mieszkańców, także potencjalnych, inwestorów i turystów. Jak 

słusznie pisze Autorka, miejsca powinny nie tylko adaptować się do zmian zachodzących w ich 

otoczeniu, ale wykazywać aktywność w zakresie utrzymywania swojej atrakcyjności. Tym 

samym należy oczekiwać, że zarządzający regionem będą wykorzystywać wiedzę z zakresu 

marketingu terytorialnego oraz stosować właściwe mu narzędzia, aby skutecznie przekazywać 

informacje o posiadanych zasobach i walorach, a także prowadzić dialog ze swoimi odbiorcami. 

Wraz z postępem technologicznym, także w tym obszarze znajdują zastosowania rozwiązań z 

zakresu ICT. Z jednej strony oferują one możliwości zmniejszenia kosztów, a  z drugiej – 

uatrakcyjnienia oferty regionu. 

Skuteczna komunikacja musi spełniać podstawowy warunek – łączyć nadawcę z 

odbiorcą właściwą treścią i kanałem przekazu. Geocaching spełnia te warunki jako rodzaj gry 

terenowej, która wywołuje emocje i angażuje jej uczestników. 

Termin geocaching pojawił się stosunkowo niedawno, bo na początku XXI wieku, i 

określa nowy rodzaj gier terenowych, które łączą edukację, rozrywkę, funkcje poznawcze i 

informacyjne. Geocaching silnie angażuje uczestników w roli graczy i twórców dzięki czemu 

cechuje się znacznym potencjałem jako narzędzie marketingu terytorialnego, który nie jest 

jednak w pełni wykorzystany. Stąd też w mojej opinii, podjęty temat zbadania uwarunkowań 

skuteczności geocachingu w komunikacji marketingowej regionu jest aktualny, ważny i znalazł 

pełne odzwierciedlenie w treści ocenianej pracy doktorskiej. 
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Głównym celem dysertacji jest zdefiniowanie składowych skuteczności geocachingu 

jako narzędzia komunikacji marketingowej regionu. Cel jest poprawnie sformułowany, a ze 

względu na jego złożoną naturę, słusznie został uszczegółowiony w trzech punktach: 1. Ocena 

możliwości wykorzystania geocachingu jako narzędzia komunikacji marketingowej regionu 

przez podmioty odpowiedzialne za zarządzanie regionem 2. Ocena możliwości wykorzystania 

geocachingu jako narzędzia komunikacji marketingowej regionu przez uczestników gry 3. 

Określenie poziomu wyjaśnienia zmienności poszczególnych składowych geocachingu dla 

skuteczności gry jako narzędzia komunikacji marketingowej regionu. Dzięki takiemu podejściu 

problem badawczy został rozpoznany od strony zarządzających komunikacją marketingową w 

regionie i odbiorców jej treści, co w sumie doprowadziło Autorkę do zbudowania formuły 

skutecznej komunikacji w regionie z wykorzystaniem gry terenowej. Tym samym w mojej 

ocenie cel dysertacji został on osiągnięty. Cele szczegółowe odnoszą się do części empirycznej, 

a przecież Autorka przeprowadziła także pogłębione badania literaturowe z zakresu 

komunikacji marketingowej regionu oraz geocachingu. Stąd Doktorantka mogła uwzględnić tą 

część pracy w dodatkowym celu odnoszącym się właśnie do przeglądu literatury. 

W oparciu o badania literaturowe Autorka zbudowała następująca hipotezę badawczą: 

Skuteczność geocachingu jako narzędzia komunikacji marketingowej regionu zdeterminowana 

jest przez następujące składowe: relacje społeczne, korzyści, komunikację wewnętrzną, 

zaangażowanie, strukturę gry. Jest ona poprawna, choć większy walor nadałoby jej 

sformułowanie w sposób ukierunkowany, wskazujący na relacje zachodzące między 

wymienionymi składowymi. 

 

Ocena zawartości pracy 

Zasadnicza część pracy składa się ze wstępu, czterech rozdziałów oraz zakończenia. 

Budowa pracy jest w pełni poprawna. 

Wstęp zawiera uzasadnienie wyboru obszaru badań, syntetyczne przedstawienie 

najważniejszych założeń, cele, pytanie badawcze i hipotezę, charakterystykę procesu badań 

własnych wraz ze schematem jego realizacji (rysunek 1) oraz opis zawartości poszczególnych 

rozdziałów. Jest zatem w pełni poprawnie zbudowany. 

Rozdział pierwszy p. Ewa Pisula poświęciła studiom literaturowym związanym ze 

zdefiniowaniem pojęcia komunikacji marketingowej regionu, istotą zarządzania tą 

komunikacją i czynnikom determinującym jej skuteczność. Podkreślam umiejętność Autorki w 

zakresie krytycznego doboru literatury i jej analizy. Podjęta problematyka ma bowiem złożoną 
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naturę na poziomie rodzajów odbiorców, interesariuszy uczestniczących w komunikacji 

marketingowej regionu, ich celów oraz możliwości oddziaływania, na co nakładają się nowe 

zjawiska wymienione na s. 10 (tutaj pojawia się pytanie o kolejność ich wskazania – czy jest 

ona celowa?). Pani Ewa Pisula cytuje różne perspektywy pomiaru komunikacji marketingowej, 

co jest istotne ze względu na cel pracy. Stąd moje pytanie do Doktorantki: które z 

zaprezentowanych podejść przyjęła w dysertacji?  

Doktorantka już w tej części pracy podkreśla konieczność koordynacji zadań i 

współpracy w regionie. Słusznie także wskazuje w tym miejscu na problemy i ograniczenia, 

jakie wiążą się z upowszechnieniem Internetu w postaci chaosu informacyjnego, manipulacji 

czy rozpowszechniania nieprawdziwych informacji. 

Rozdział drugi zawiera pogłębiony opis historii, zasad gry terenowej i rodzajów 

skrytek w geocachingu oraz charakterystykę rynku, jaki tworzy na świecie i w Polsce. Rozdział 

rozpoczyna się od analizy trendów obecnych w komunikacji marketingowej regionu ze 

szczególnym uwzględnieniem nowych technologii, nazywanych także w pracy nowoczesnymi 

technologiami, ICT czy Internetem. Pojęcia te są traktowane synonimicznie, co wymagałoby 

wyjaśnienia. 

Wiele miejsca poświęcono AR, VR i rozwiązaniom, które je wzbogacają jak np. kody 

QR czy media społecznościowe, tym samym prezentując szerokie możliwości zastosowania 

nowych technologii w komunikacji marketingowej regionu, także tych poza turystycznych. 

Pani Ewa Pisula przedstawiła autorską propozycję synergicznego układu przestrzeni 

rzeczywistej i wirtualnej geocachingu na rysunku 11. Doktorantka bardzo dobrze wskazała na 

kluczową korzyść, jaką nowe technologie oferują w przypadku świadczenia usług tj. możliwość 

ich poznania, doświadczenia przed aktem zakupu, co ma fundamentalne znaczenie ze względu 

na cechy samej usługi.  

Ważną częścią pracy są wyniki badań literaturowych dotyczących cech skutecznego 

narzędzia komunikacji marketingowej i geocachingu oraz motywów i opinii graczy, rodzajów 

treści komunikatów i miejsc tworzenia skrytek. Wyniki tych badań pozwoliły następnie na 

podjęcie kolejnych kroków w przygotowaniu badań własnych. 

W tej części pracy zawarto także wyniki badań przeprowadzonych w postaci wywiadów 

z 14 przedstawicielami urzędów marszałkowskich, odpowiedzialnych za działania komunikacji 

marketingowej w swoich regionach (pierwszy cel szczegółowy). W pełni się zgadzam, że 

zebrane informacje są niezbędne dla realizacji celu pracy. Jednak ze względu na ich charakter 

(powstały w wyniku badań własnych) bardziej właściwym miejscem ich umieszczenia byłaby 
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część empiryczna, np. po badaniach literaturowych dotyczących składowych skutecznego 

geocachingu na s. 111. Zwracam także uwagę, że scenariusz wywiadu jest narzędziem 

umożliwiającym swobodną wypowiedź, często o charakterze pogłębionym. Stąd powinny w 

nim dominować pytania otwarte, a sam kwestionariusz powinien być dołączony jako załącznik 

do pracy. Niemniej jednak zebrane dane zostały przedstawione w sposób poprawny, czytelny i 

syntetycznie podsumowane w odniesieniu do 5 wyodrębnionych grup zagadnień tj. istoty 

geocachingu, celów komunikacji realizowanych za pomocą tej gry, jej zastosowaniom, 

skuteczności i korzyści. 

W rozdziale trzecim Autorka skoncentrowała się na wyodrębnieniu cech geocachingu 

w oparciu o przegląd literatury z lat 2004 – 2020. Biorąc pod uwagę moment pojawienia się 

samego terminu geocaching można zatem stwierdzić, że badania te miały charakter 

kompleksowy. Następnie p. Ewa Pisula przeprowadziła ich syntezę budując 5 grup cech 

determinujących skuteczność gry w komunikacji marketingowej regionu. Jest to kolejny ważny 

element ocenianej pracy doktorskiej, świadczący o zdolnościach analitycznych i twórczych 

Doktorantki. Każda z pięciu wyodrębnionych i dobrze nazwanych grup została następnie 

szczegółowo opisana. Tym samym Autorka uzasadniła występowanie składowych każdego z 

pięciu zbiorów cech determinujących skuteczność komunikacji marketingowej regionu. 

Rozdział czwarty odnosi się do drugiego i trzeciego celu szczegółowego. P. Ewa Pisula 

zaprojektowała własne badania wśród respondentów – graczy geocachingu, zbudowała 

autorskie narzędzie (kwestionariusz ankiety), które poddała testowi, a następnie zrealizowała 

badania w trybie online (N=346) i przeprowadziła analizę zebranych wyników pod kątem 

weryfikacji hipotezy badawczej z wykorzystaniem analizy czynnikowej. Zastosowane 

podejście jest w pełni poprawne. Autorka opisała każdy z podjętych kroków uzasadniając swój 

wybór. Bardzo wysoko oceniam w tej części pracy dokonane przez Doktorantkę podsumowanie 

całego procesu budowy kwestionariusza (s. 167-172).  

Autorski kwestionariusz składa się z 52 stwierdzeń ocenianych w pięciostopniowej skali 

Likerta. Uzyskane wyniki badań skłoniły Autorkę do odrzucenia jednej z grup cech, uznając ją 

za nieistotną dla osiągnięcia sukcesu przez grę geocaching, a także, co słusznie zauważa 

Autorka – sugerują modyfikację cech składających się na poszczególne grupy.  

Wyniki badań wskazują, że w opinii respondentów największe znaczenie ma grupa 

korzyści, co sugerowały przedstawione badania literaturowe, a co nie dziwi ze względu na ich 

rolę i zaangażowanie samych graczy. Niemniej jednak oznacza to, że w przypadku budowania 

skutecznej komunikacji regionu z wykorzystaniem nowych technologii, które stale ewoluują, 
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konieczne jest stałe monitorowanie zmian w obszarze ICT pod kątem możliwości ich 

wykorzystania. Autorka formułuje tu m.in. wniosek, że działania komunikacyjne z 

wykorzystaniem geocachingu należy skoncentrować na grupie osób w wieku od 35 do 44 lat, 

ze względu na ich aktywność jako graczy i znajomość nowych technologii. Można zatem zadać 

pytanie, czy w przyszłości, kiedy te osoby będą już należały do kolejnej grupy wiekowej, staną 

się mniej atrakcyjnymi odbiorcami gry? Jakie ewentualnie działania można podjąć, aby 

włączyć osoby młodsze niż 35 lat i starsze niż w wieku 44 lat? 

Zakończenie zawiera najważniejsze wnioski z badań. Odnosi się do przyjętych założeń 

badawczych oraz, co warto podkreślić, precyzyjnie wskazuje osiągnięte cele o charakterze 

naukowym oraz praktycznym zawierające konkretne wskazówki dla osób zarządzających 

komunikacją marketingową regionu dotyczące budowy i zarządzania skuteczną grą terenową 

geocaching.  

 

Dysertacja p. Ewy Pisuli bardzo dobrze świadczy o wiedzy Autorki z zakresu 

marketingu terytorialnego oraz jej wiedzy i umiejętności z zakresu zaprojektowania i 

przeprowadzenia badań własnych. Prezentowane treści są odpowiednio dobrane z punktu 

widzenia celu pracy, co więcej – ich złożony charakter Doktorantka dobrze podsumowuje na 

końcu każdego z punktów, tym samym formułuje najważniejsze wnioski, które pozwalają na 

przejście do kolejnych części pracy. 

 

Strona formalna i edytorska pracy 

Odnosząc się do strony formalnej podkreślam, że praca spełnia warunki stawiane 

rozprawom doktorskim. Jest także bogata w tabele, rysunki i wykresy często o charakterze 

autorskim. Jest napisana poprawnym językiem i bardzo estetyczna. Zwracam jedynie uwagę na 

stosowanie przez Autorkę zbyt rozbudowanych, wielokrotnie złożonych zdań (np. s. 48, 67, 71, 

107), co momentami utrudnia ich zrozumienie, zbędny anglicyzm (kesz), brak podania pełnego 

adresu źródła internetowego i daty dostępu (np. s. 73, 75) czy zbędne powtórzenia (np. s. 78 – 

ponowne odwołanie się do istoty komunikacji marketingowej). 

 

Podsumowanie 

Ogólna ocena merytoryczna i formalna pracy doktorskiej p. Ewy Pisuli jest w pełni 

pozytywna. Doktorantka posiada wiedzę teoretyczną na temat badanego zagadnienia, o czym 
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świadczy wykorzystanie bogatej i aktualnej literatury przedmiotu, umiejętność jej krytycznej 

analizy i na jej podstawie zaprojektowanie i przeprowadzanie własnych badań. 

Cel dysertacji został osiągnięty. Poprawnie rozpoznano problem badawczy, 

sformułowano pytanie badawcze i hipotezę, odpowiednio zaprojektowano badania własne, 

zastosowano właściwe podejście do analizy zebranych danych, wyciągnięto wnioski i 

zbudowano praktyczne zalecenia dla osób zarządzających komunikacją marketingową w 

regionie. 

 

Konkluzja 

Rozprawa doktorska mgr Ewy Pisuli pt. Uwarunkowania skuteczności geocachingu w 

komunikacji marketingowej regionu, przygotowana pod kierunkiem naukowym dr hab. 

Magdaleny Florek, prof. UEP na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu spełnia wymogi 

stawiane rozprawom doktorskim. Stanowi ona oryginalne rozwiązanie problemu naukowego 

oraz wykazuje ogólną wiedzę teoretyczną Doktorantki w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i 

jakości, a także potwierdza umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej.   

Moja ocena pracy doktorskiej p. Ewy Pisuli jest w pełni pozytywna. Tym samym 

wnoszę o przyjęcie rozprawy doktorskiej mgr Ewy Pisuli i dopuszczenie do publicznej obrony.  

 

 


