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1. Podstawa formalna 

Podstawą formalną przygotowania recenzji jest decyzja Rady Awansów Naukowych Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 13 maja 2022 r. powołująca mnie na recenzentkę rozprawy 

doktorskiej Magistra Wojciecha Zdrenki.  

Przedmiotem recenzji jest polskojęzyczny manuskrypt liczący – wraz z referencjami oraz wszelkimi 

spisami – 226 stron. Praca obejmująca wprowadzenie, pięć rozdziałów (3 teoretyczne, 1 metodyczny, 

1 empiryczny) oraz zakończenie zawiera wszystkie niezbędne elementy pracy naukowej, natomiast 

jej forma merytoryczna, językowa oraz redakcyjna umożliwia jej ocenę.  

Recenzja jest sporządzona z uwzględnieniem wymogów określonych w artykule 13 ustawy z dnia 14 

marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki 

(Dz. U. z 2017 r., poz. 1789) w związku z art. 179 ustawy z dnia 3 lipca 2018 roku przepisy 

wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669). 

 

 

1. Ocena ogólna rozprawy 

Magister Wojciech Zdrenka napisał, pod kierunkiem dra hab. Arkadiusza Kawy, przy wsparciu 
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promotora pomocniczego dra hab. Bartłomieja Pierańskiego, pracę doktorską umiejscawiającą się 

swoim zakresem merytorycznym w naukach o zarządzaniu i jakości, a dokładniej w następujących 

subdyscyplinach nurtu praktycznego1: zarządzanie logistyczne (na funkcjonalnym poziomie 

zarządzania), pośrednio zarządzanie strategiczne jako, że rozważania dotyczą czynników zarządzania 

wartością (na strategicznym poziomie zarządzania) oraz zarządzanie organizacjami biznesowymi (z 

perspektywy typu organizacji).  

Przedmiotem rozprawy są składowe wartości logistycznej dla klienta oraz ich znaczenie dla lojalności, 

satysfakcji oraz wyników przedsiębiorstw działających w cyberprzestrzeni. Co ważne, zarówno 

rozważania teoretyczne, jak i badania empiryczne zawężają perspektywę poznawczą do – 

dynamicznie rozwijającego się segmentu – sprzedawców internetowych.  

Podjęta tematyka w mojej ocenie jest nie tylko ciekawa, ale co ważniejsze jest nad wyraz aktualna (tj. 

istnieje realna poznawczo luka badawcza, którą praca zapełnia, a dodatkowo wybrany typ podmiotu 

badań stanowi wciąż niewystarczająco zbadany typ organizacji) oraz ważna nie tylko dla 

kumulatywnego rozwoju wiedzy (np. koncepcja zarządzania wartością, w tym tworzenie wartości 

oraz czynniki wartościo-twórcze, zarządzanie logistyczne w ujęciu zarządzania wartością logistyczną, 

a nawet i marketing biorąc pod uwagę zmienne pośredniczące ujęte w modelu badawczym takie jak 

satysfakcja, czy lojalność klientów), ale i dla praktyki zarządzania.  

W pracy trafnie zidentyfikowano luki poznawcze (tj. brak konceptualizacji oraz wielowymiarowego 

ujęcia wartości logistycznej dla klienta – luka teoretyczna, brak operacjonalizacji oraz narzędzia 

pomiaru wartości logistycznej dla klienta – luka metodyczna, brak badań nad wpływem 

wielowymiarowej wartości logistycznej dla klienta na wyniki sprzedawców internetowych z 

uwzględnieniem zmiennych pośredniczących – luka empiryczna, brak systematycznego podejścia 

wśród sprzedawców internetowych do kreowania wartości dla klientów za pomocą elementów z 

obszaru obsługi logistycznej oraz niewystarczającą świadomość, jak elementy te wpływają na ich 

wyniki przedsiębiorstwa – luka aplikacyjna). Warto podkreślić, że badania procesów kreowania 

wartości nie stanowią nowego obszaru dociekań, natomiast prowadzenie badań takich jak te podjęte 

na potrzeby rozprawy jest ważne z uwagi na zmienność uwarunkowań zewnętrznych, a co za tym 

 
1 Zgodnie z wykazem Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN pt. Subdyscypliny nauk o zarządzaniu i jakości 2.0. 
[https://www.knoiz.pan.pl/images/stories/pliki/pdf/Subdyscypliny_nauk_o_zarzdzaniu_i_jakoci.pdf; dostęp: 12.07.2022r.]. 
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idzie szybkie tempo dezaktualizacji ustaleń dotychczasowych – nowe czynniki tworzenia wartości, 

dezaktualizacja dotychczasowych czynników tworzenia wartości, postęp technologiczny, w tym 

digitalizacja, automatyzacja, a nawet i autonomiczna robotyzacja. Co więcej, potrzebę tę wyraźnie 

widać w kontekście wartości logistycznej w handlu elektronicznym, jako że logistyka podmiotów 

działających z wykorzystaniem cyberprzestrzeni w dobie pogłębiającej się digitalizacji podlega 

dynamicznym i głębokim (pro-rozwojowym) zmianom.  

Prócz trafnego doboru tematyki rozprawy, Doktorant prawidłowo dobrał metody badawcze i 

analityczne ukierunkowane na testowanie hipotez badawczych (badania jakościowe, badania 

ankietowe techniką CATI i CAWI, walidacja skali, modelowanie równań strukturalnych). W tym 

miejscu warto zwrócić uwagę na bardzo dużą świadomość metodyczną oraz uwzględnienie roli 

poprawności założeń metodycznych, a także wartości wynikającej z ich drobiazgowego omówienia. 

Docenić należy wysoką etykę Autora, który szczerze wskazuje na zidentyfikowane w toku badania 

rozbieżności na linii przyjęte założenia-literatura, wyjaśnia przyczyny zaistniałych rozbieżności oraz 

argumentuje potencjalne możliwości korekty założeń metodycznych (np. kwestia ujęcia wskaźnika 

„polecenie znajomym” – s. 125). Warto docenić postawę Badacza w tym zakresie, a nawet i Jej 

pogratulować.  

W całej pracy zachowana jest bardzo logiczna linia wywodu – kolejne kwestie pojawiają się w 

logicznej kolejności, widoczne jest powiązanie pomiędzy nimi. Dobrym przykładem jest 

wyprowadzenie, omówienie, ujęcie w modelu badawczym kolejnych składowych wartości 

logistycznej dla klienta. Na korzyść spójności oraz płynności narracji wpływają pozytywnie także 

wprowadzenia oraz podsumowania ujęte w każdym z rozdziałów pracy.  

Wobec powyższego, uwzględniając poniższe uwagi szczegółowe, recenzowana praca doktorska 

oceniona jest przeze mnie pozytywnie i może stać się podstawą dopuszczenia Magister Wojciecha 

Zdrenki do publicznej obrony.  

 

2. Ocena szczegółowa w ujęciu strukturalnym 

2.1. Wprowadzenie 

Merytoryczną część rozprawy rozpoczyna wprowadzenie. Prócz nakreślenia oraz uzasadnienia 

tematyki pracy znajdujemy w nim opis podstawowych założeń procesu badawczego oraz syntezę 
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poszczególnych rozdziałów pracy. Generalnie założenia (szerzej niżej w części dot. rozdziału 4) 

przyjęto poprawne. Pewne wątpliwości budzą dwie, aczkolwiek drobne i raczej językowe kwestie. Po 

pierwsze, czwarty cel badawczy traktuje o opracowaniu metod pomiaru – skoro przedmiotem 

rozważań jest jeden wielowymiarowy konstrukt teoretyczny (tj. tworzenie wartości logistycznej dla 

klienta) to bardziej poprawna byłaby forma liczby pojedynczej tj. opracowanie metody pomiaru (skali 

pomiaru wartości logistycznej dla klienta). 

Po drugie, w odniesieniu do hipotez czytamy o postawieniu hipotez teoretycznych, a nie badawczych. 

Należy podkreślić, że w przypadku badań empirycznych poprawnym określeniem są hipotezy 

badawcze. Hipotezy teoretyczne wydają się być bardziej adekwatne dla rozważań konceptualnych i 

pogłębionego teoretyzowania, problematyzowania, aniżeli dla badań ukierunkowanych na 

gromadzenie i analizę danych. 

 

2.2. Rozdział pierwszy 

Rozdział pierwszy, zgodnie z zasadą tzw. lejka przybliża pojęcie wartości rozpoczynając od ujęcia 

filozoficznego, przez ekonomiczne, na zarządczym kończąc. Niestety, część traktująca o wartości w 

naukach o zarządzaniu zawęża percepcję wyłącznie do wartości dla klienta – a przecież nie tylko takie 

jej ujęcie można rozpatrywać w z NoZiJ (zob. sekcja 1.2., w tym zwłaszcza część 1.2.1., która mimo, 

że zatytułowana Geneza koncepcji wartości w zarządzaniu to przedmiotowo jest wyłącznie o wartości 

dla klienta, nie o wartości w ogóle). Dodatkowo, w pierwszych sekcjach 1.3. mamy koncentrację na 

wartości dla klienta, podczas gdy w sekcji 1.3.3. (mającej w tytule „dla klienta”) prezentowane są 

modele tworzenia wartości, ale niekoniecznie wyłącznie dla klienta np. model McKinsey, czy Portera 

nie są w konceptualizacji ich efektów zawężane do wartości wyłącznie dla klienta. Nie jest dla mnie 

jasne rozgraniczenie tworzenia wartości sensu largo od tworzenia wartości dla klienta. Niektóre z 

omawianych treści w kontekście wartości dla klienta odnoszą się do literatury traktującej o tworzeniu 

wartości w ujęciu znacznie szerszym, tj. nie tylko dla klienta w rozumieniu klienta wyłącznie 

zewnętrznego (ujęcie marketingowe). Generalnie nie ma jednoznacznego rozgraniczenia tworzenia 

wartości w ogóle oraz tworzenia wartości dla klienta – te dwa procesy wartościo-twórcze 

niekoniecznie się pokrywają, a takie można – wobec swoistego chaosu w tym zakresie – odnieść 



 

str. 5 
 

wrażenie. Przykładowo w odniesieniu do sieci wartości ujmującej relacje koopetycji zwraca się uwagę 

na procesy zawłaszczania (apropriacji) wartości, które nie pozostają bez znaczenia dla wartości dla 

klienta.  

W odniesieniu do koopetycji chciałabym dodatkowo zasygnalizować, że zjawisko to nie zostało 

opracowane, ale spopularyzowane przez Brandenburgera i Nalebuffa (o czym Autor pisze na stronie 

37) – za twórcę koopetycji uznaje się przedsiębiorcę, ówczesnego CEO Novell Inc. Ray Noorda, który 

użył tego pojęcia (w rozumieniu „cooperation between competitiors”) w 1992, czyli cztery lata przed 

publikacją cytowanego bestsellera. 

 

3.3. Rozdział drugi 

W rozdziale drugim przedmiotem rozważań uczyniono handel elektroniczny oraz logistykę handlu 

elektronicznego. W mojej opinii dość oryginalne i ciekawe jest omówienie handlu zdalnego sięgając 

do sprzedaży wysyłkowej. Jednym z konceptualnych osiągnięć Doktoranta jest własna integrująca 

definicja handlu elektronicznego przedstawiona na stronie 48.  

Warto zwrócić uwagę, że przy opisie logistyki w e-handlu niefortunne jest zdanie wprowadzające 

„Logistyka handlu elektronicznego obejmuje metody planowania strategicznego wszystkich 

systemów i procesów logistycznych, które są niezbędne do przetwarzania transakcji elektronicznych, 

jak również realizacji zamówień od strony administracyjnej oraz przepływów fizycznych (Straube, 

2004; Viswanadham i Gaonkar, 2001)” (s. 61) – sugeruje ono bowiem, a jest to zdanie otwierające 

całą sekcję, że logistyka zawężona jest wyłącznie do planowania. Szersze – i poprawne - ujęcie 

widoczne jest dopiero dalej, pośrednio i bezpośrednio w wywodach Autora -  „(…) rolą logistyki w 

handlu elektronicznym jest planowanie, organizacja i realizacja fizycznej dystrybucji oraz zwrotów” 

(s. 65).  

W odniesieniu do modeli organizacji logistyki handlu elektronicznego (sekcja 2.3.1.) brakuje ich 

syntetycznego porównania, przykładowo w formie tabeli syntezującej. Autor wskazuje też, że modele 

te mają wiele zalet, ale i słabości ciekawym poznawczo było by skonfrontowanie omówionych modeli 

także w takim ujęciu (np. analogicznie jak Tabela 2.1.). 
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3.4. Rozdział trzeci 

Ostatnim rozdziałem teoretycznym jest rozdział trzeci koncentrujący się na kluczowych elementach 

problemu badawczego tj. wartości logistycznej dla klienta w handlu elektronicznym oraz jej wpływie 

na wyniki podmiotów internetowych. Dla większej klarowności wywodu, przed omówieniem 

tworzenia wartości logistycznej dla klienta warto byłoby jasno zdefiniować samą wartość logistyczną 

(w moim przekonaniu dość luźny jej opis we wprowadzeniu do rozdziału nie jest wystarczający z 

uwagi na znaczenie tegoż konstruktu bazowego dla wszelkich dalszych rozważań, w tym konstrukcji 

modelu badawczego).  

Zaletą tej części pracy jest dokładne omówienie każdego z przyjętych wymiarów wartości logistycznej 

dla klienta, ich rozumienia oraz powiazania z satysfakcją. Wyrazem dobrego warsztatu metodycznego 

jest w każdym przypadku konkluzja w postaci (poprawnie sformułowanej także pod kątem 

wykorzystywanej w dalszej części metody analizy danych) hipotezy badawczej. 

Generalnie treści rozdziału trzeciego nie budzą większych zastrzeżeń. Chciałabym jednak zwrócić 

uwagę, że jako dyskusyjne można uznać rozumienie złożoności konstruktu przez pryzmat 

subiektywizmu oraz sytuacyjnego charakteru. Na stronie 79 Autor pisze o wartości logistycznej tak: 

„ma charakter subiektywny, postrzegany i sytuacyjny, co sprawia, że jest konstruktem złożonym”– w 

moim przekonaniu o złożoności konstruktu nie decyduje jego subiektywna percepcja, czy 

sytuacyjność. Raczej o złożoności konstruktu przesądza wielowymiarowość/wieloelementowość oraz 

zróżnicowanie wymiarów/elementów nań składających się. Stąd też tego typu konstrukty badamy 

jako zmienne latentne kształtowane zbiorem zmiennych bezpośrednio lub pośrednio 

obserwowalnych wskaźników pomiarowych (ang. proxies). 

 

3.5. Rozdział czwarty 

Rozdział czwarty jest rozdziałem metodycznym, aczkolwiek w odróżnieniu od typowych rozdziałów 

tego typu nie tylko prezentuje metodykę badań w toku procesu badawczego, ale dodatkowo 

przedstawia i testuje operacjonalizację zmiennych. Walidacja pomiaru stanowi duży atut pracy, a 

nawet jej cenny czynnik wyróżniający.  

W odniesieniu do operacjonalizacji Autor – z uwagi na istniejące luki metodyczne – opracował własne 
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operacjonalizacje elementów wartości logistycznej dla klienta, co ważne opracowania te oparł na 

dotychczasowych sugestiach metodycznych oraz fragmentarycznych operacjonalizacjach dostępnych 

w literaturze. W tym kontekście szczególnie interesująca (i metodycznie poprawna) jest Tabela 4.1. 

wprost uzasadniająca przyjęte rozwiązania pomiarowe, ale także pośrednio dowodząca braku 

kompleksowych operacjonalizacji w literaturze. Analogicznie wartościowa jest także tabela 4.2. 

ukazująca uzasadnienie teoretyczne dla wskaźników pomiaru zmiennych zależnych. 

Wyrazem dużej poprawności metodycznej jest przedstawianie uzasadnienia dla kolejno 

podejmowanych decyzji metodycznych (np. forma zadanych pytań, rodzaj skali, zapewnienie 

trafności fasadowej).  

W odniesieniu do metodyki badań terenowych należy podkreślić, że organizacja procesu 

badawczego, jego założenia jak i przebieg nie budzą żadnych zastrzeżeń. Próba badawcza została 

dobrana poprawnie, jej liczebność spełnia nie tylko wymogi reprezentatywności (s.136), ale warto 

zwrócić uwagę, że jest także odpowiednio liczna (N=591) dla testowania złożonego modelu 

strukturalnego (min. 500 – Hair i in. 2019)2. Co ważne wszelkie założenia nie tylko są przedstawione, 

ale zostały także odpowiednio uargumentowane.  

 

3.6. Rozdział piąty 

Pierwsza część rozdziału piątego charakteryzuje próbę badawczą z wykorzystaniem statystyk 

opisowych. Niedosyt budzi fakt, iż opis próby ma charakter wyłącznie sprawozdawczy, a opis jest 

monotematyczny tj. kolejno opisane są poszczególne pojedyncze zmienne charakteryzujące próbę. 

W moim przekonaniu brakuje choćby zarysu interpretacji profilu próby oraz wielowymiarowej jej 

charakterystyki (np. z wykorzystaniem tabel krzyżowych).   

W kolejnej części przedstawiono strukturę odpowiedzi na zadane w kwestionariuszu ankiety pytania. 

Co ważne, z uwagi na wykorzystanie skali Likerta prawidłowo wykorzystano analizę częstości wskazań 

(przykładowo tabele 5.9 oraz 5.10), a prezentacja średnich pełni jedynie funkcję poglądową. Warto 

pokreślić poprawność metodyczną Doktoranta w tym względzie. Niestety nadal dość często to 

właśnie (błędnie) średnia arytmetyczna jest podstawą analizy opisowej w badaniach opartych na skali 

 
2 Hair J.F., Black W.C; Babin B.J., Anderson R.E. (2019). Multivariate data analysis. Hampshire: Cengage. 
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Likerta.  

Uwzględniając powyższe, warto w kontekście ograniczeń typu skali zwrócić uwagę, iż w odniesieniu 

do analizy różnic grupowych bardziej adekwatne wydawałoby się użycie testowania 

nieparametrycznego, aniżeli testowanie parametryczne różnic między dwiema i więcej średnimi. 

Jednakże biorąc pod uwagę poboczny charakter tego fragmentu analiz należy podkreślić, iż z punktu 

widzenia poprawności metodycznej testowania postawionych hipotez wykorzystanie podejścia 

parametrycznego nie odegrało żadnego znaczenia.  

W sekcjach 5.3 oraz 5.4 zaprezentowane oraz przetestowane zostały modele pomiarowy oraz 

strukturalny. Testowanie modeli, w tym pomiarowego dla wielowymiarowej zmiennej wartość 

logistyczna dla klienta, jak i modelu struktukturalnego, przeprowadzono poprawnie. Modele są 

bardzo dobrze dopasowane do danych empirycznych, co jednak nie dziwi z uwagi na poprawność 

metodyczną, której dochowano na wcześniejszych etapach procesu badawczego. Można zwrócić 

uwagę, że dla pełnego obrazu jakości dopasowania modelu w odniesieniu do RMSEA warto było 

podać górną i dolną granicę błędu dopasowania modelu (RMSEA LO oraz RMSEA HI). 

Interpretacje wyników testowania hipotez przedstawione w kolejnych sekcjach podrozdziału 5.5. są 

poprawne. Atutem tej części pracy jest ujęcie w każdym przypadku odniesienia do wyników badań 

dotychczasowych. Dzięki temu nie tylko wiemy jak rozumiane są wyniki testowania modelu, ale także 

na ile wpisują się one lub poszerzają stan wiedzy dotychczasowej.  

W ostatniej części rozdziału (sekcja 5.5. Dyskusja i wnioski) można było zwrócić szczególną uwagę na 

publikacje powiązane z tematyką pracy, które ukazały się po opracowaniu modelu teoretycznego 

(Tabela 3.2: Czynniki logistyczne e-handlu – przegląd literatury, pozycje zaktualizowane), które jak 

sam Autor wskazywał pojawiły się po realizacji badań, a zdecydowanie korespondowały z ich treścią. 

Biorąc pod uwagę wyodrębnienie tych badań w Tabeli 3.2. warto było gruntownie przeanalizować 

rzeczone publikacje pod kątem zbieżności ujętych w nich wyników z wynikami badań własnych.  

W moim odczuciu pewien niedosyt budzi brak interpretacji 11 pytań wyłączonych ze skali pomiaru w 

wyniku przeprowadzonej EFA. Wydaje się, że tego typu dyskusja mogłaby wzbogacić poczynione 

interpretacje dotyczące wyników testowania modelu, ale także dać nowy materiał do opisu wkładu 

w rozwój dyscypliny ujęty w zakończeniu. 
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3.7. Zakończenie 

Tradycyjnie ostatnią część pracy stanowi zakończenie. W tym miejscu chciałam zwrócić uwagę na jego 

bardzo informatywną, logiczną i przejrzystą strukturyzację. Dzięki niej zakończenie jest faktycznie 

syntetycznym głównych ustaleń oraz zwięzłym zbiorem rekomendacji – zarówno dla praktyków jak i 

badaczy mających zamiar podjąć poruszaną w pracy problematykę w przyszłości.  

Atutem jest – niewymaganym elementem pracy doktorskiej – jasne określenie wkładu poczynionego 

w rozwój teorii wartości dla klienta w naukach o zarządzaniu i jakości.  

Warto podkreślić, że w zakończeniu ujęto także ograniczenia towarzyszące procesowi badawczego, 

co odczytać można jako kolejny przejaw świadomości metodycznej Autora.  

 

3.8. Podsumowanie oceny merytoryczno-metodyczno-empirycznej 

Konkludując za główne osiągniecia pracy doktorskiej uznaję zaproponowanie, konceptualizację, 

operacjonalizację wymiarów wartości logistycznej dla klienta oraz określenie znaczenia jej 

składowych dla wyników sprzedawców internetowych. Warto docenić Doktoranta za poświęcenie 

uwagi kolejno konceptualizacji, operacjonalizacji oraz pomiarowi zmiennych, a także wyróżniającą 

uważność oraz poprawność metodyczną. Wciąż kwestia pogłębionej operacjonalizacji oraz 

wieloetapowa walidacja skali należą do rzadkości, a przecież bez rzetelnego pomiaru trudno zapewnić 

trafność wniosków i konkluzji.  

W przekroju całej rozprawy rozważania są jasno ukierunkowane, linia wywodu jest spójna i 

niezałamana, a konkluzje z czynionych wywodów trafne. Niedosyt budzić może jednak głębokość oraz 

dociekliwość w rzeczonych wywodach. W szczególności, część teoretyczna ma charakter bardziej 

sprawozdawczy i odtwórczy, aniżeli integrujący z wprowadzaniem elementów nowości np. własnych 

klasyfikacji, podziałów, syntezujących schematów, rysunków, czy tabel.  

Część teoretyczna napisana jest poprawnie z wykorzystaniem odpowiednio dobranej i dość 

przekrojowej literatury. Dobór podejścia metodycznego (ilościowe badania testujące), metody 

badawczej (ankietowanie), technik badawczych (CAWI oraz CATI) oraz metod analizy danych (SEM) 

są poprawne pod względem dopasowania do stopnia rozwoju wiedzy w obszarze, w którym lokuje 

się praca. Realizacja badań była prawidłowa, podobnie jak analiza zgromadzonego materiału 
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badawczego. Doktorant wykazał się umiejętnością trafnego wyciągania wniosków oraz dyskusji 

wyników na tle istniejącej wiedzy. Cennym elementem zakończenia jest prezentacja wkładu procesu 

badawczo-poznawczego w rozwój nauk o zarządzaniu i jakości. 

 

3.9.  Kwestie dyskusyjne 

W toku zapoznawania się z kolejnymi elementami pracy moje wątpliwości wzbudzało postrzeganie 

zbieżności lub rozbieżności pojęć „tworzenie wartości” oraz „tworzenie wartości dla klienta”. W moim 

przekonaniu nie są to pojęcia tożsame, a zamienne stosowanie tychże pojęć nie jest poprawne. 

Rozumiem chęć uproszczenia, ale w przypadku prac naukowych oraz kluczowych dlań koncepcji/czy 

konstruktów upraszczanie językowe nie powinno być priorytetem. Czując niedosyt w odniesieniu do 

przyjętych zakresów znaczeniowych powyższych pojęć chętnie poznam zdanie Doktoranta w kwestii 

rozumienia tychże pojęć, ze szczególnym uwzględnieniem potencjalnych elementów różnicujących.   

W pracy, podobnie niejednoznaczne wydaje się być utożsamianie lub nie „tworzenia wartości 

logistycznej dla klienta” z  „wartością logistyczną” – jak czytamy na stronie 79: „Koncepcja tworzenia 

wartości dla klienta przez elementy obsługi logistycznej w literaturze przedmiotu określana jest 

mianem wartości logistycznej.” Czy faktycznie tworzenie wartości dla klienta jest tożsame w 

literaturze z pojęciem wartości logistycznej jak pisze Autor w cytowanym wyżej zdaniu, czy może 

jednak pojęcia te nie są tożsame?  

W pracy sporo miejsca, a w toku badań sporo uwagi poświęcono spełnieniu warunków rygoru 

metodycznego. W zasadzie z punktu widzenia dbałości o metodykę praca jest niemal wzorcowa. 

Jednakże na cały proces badawczy składa się nie tylko etap badań terenowych, ale także i badań zza 

biurka. Wobec braku opisu metodyki badań literaturowych ukierunkowanych na wyprowadzenie 

założeń dla badań terenowych prosiłabym o jej przybliżenie. W szczególności interesuje mnie w jaki 

sposób dokonano przeglądu literatury, w wyniku którego zidentyfikowano trzynaście publikacji z 

obszaru logistyki handlu elektronicznego. 

W pracy nie zamieszczono narzędzia badawczego. Co prawda, w rozdziale 4 szczegółowo opisano 

poszczególne sub-skonstrukty oraz przypisane im pytania, ale wobec braku narzędzia nie wiadomo w 

jaki sposób pytania te były zadane respondentom. W szczególności nie wiemy w jakiej kolejności były 
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uszeregowane pytania w kwestionariuszu? Czy pytania dotyczące poszczególnych konstruktów były 

rozlokowane w sąsiedztwie? Czy kwestionariusz był podzielony na części poświęcone kolejnym 

konstruktom? Kwestie te wydają się być istotne z punktu widzenia trafności wyników analizy 

czynnikowej.  

 

 

4. Ocena edycyjnej strony rozprawy 

4.1.  Struktura 

Rozprawa składa się z pięciu rozdziałów poprzedzonych wprowadzeniem i zwieńczonych 

zakończeniem. Rozdziały kolejno mają charakter teoretyczny (1-3), metodyczny (4) oraz empiryczny 

(5).  Struktura pracy jest spójna, logiczna, a rozłożenie treści względnie symetryczne i adekwatne dla 

pracy doktorskiej.  

Część treści przedstawiona w rozdziale czwartym ma charakter wyłącznie metodyczny i nie 

koresponduje wprost z założeniami pracy doktorskiej (np. opis modelowania strukturalnego jako 

metody analitycznej – s. 139 i nast.). W mojej opinii z obszernych fragmentów ogólnego opisu 

metodycznego (np. opis miar dopasowania modeli) można było zrezygnować bez szkody dla 

osiągniecia celów i rozwiązania problemu badawczego, a być może z korzyścią dla jeszcze większej 

przejrzystości wywodów.   

Ponadto, w ujęciu strukturalnym widoczny jest pewien dysonans w stopniu szczegółowości opisu 

modeli wartości (sekcja 1.3.3.).  

Kolejność poszczególnych rozdziałów i zawartych w nich rozważań jest prawidłowa aczkolwiek sekcja 

2.2.2. zatytułowana jest Logistyka w handlu detalicznym podczas gdy  we wcześniejszych częściach 

pracy zabrakło komentarza (w tym wyjaśnienia/argumentacji) odnośnie do zawężenia się do handlu 

wyłącznie detalicznego.  

Ponadto, w pracy brakuje zdefiniowania pojęcia logistyczna obsługa klienta – pojawia się ono mocno 

dyskutowane w części 2.2.3., ale przyjęto za pewnik, że jest ono zrozumiałe. Wobec pluralizmu w 

definicjach warto było jednak – choćby w przypisie – określić sposób rozumienia przyjęty w pracy. 
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4.2. Literatura  

Na potrzeby przygotowania rozprawy wykorzystano 446 pozycji literaturowych, z czego 196 to 

publikacje nie starsze niż 10 lat, natomiast 96 pozycje to publikacje z ostatnich 5 lat. Dobór literatury 

ocenić należy pozytywnie także pod względem zakresu (nie tylko literatura z obszaru logistyki, ale 

także ogólnego zarządzania, zarządzania strategicznego, marketingu, czy metodyki badań naukowych 

oraz statystyki). 

 

4.3. Redakcja 

Rozprawę napisano odpowiednim, a przy tym z wykorzystaniem poprawnej terminologii naukowej, 

językiem.  

Praca jest napisana starannie, aczkolwiek można znaleźć w niej drobne błędy typu tzw. „zbędne 

spacje”, „literówki”, czy edytorskie nieścisłości (np. błędnie postawiony nawias (Doz i Hamel, 1988; 

Gulati, 1988), Amit i Zott (2001) – s. 14;  „zamówi i odbierz” na s. 74; niepotrzebnie dwukrotnie 

wyjaśniony skrót KEP s. 51 oraz 63; podobnie PUDO, czy tłumaczenie anglojęzycznych określeń w 

części teoretycznej, ale także ponownie w części metodycznej), co jednak nie przekłada się na odbiór 

merytorycznych, metodycznych, czy empirycznych wywodów.  

W pracy, a dokładniej w jej teoretycznej części, brakuje form graficznych (tabel, rysunków, 

schematów) syntezujących wywody. W odniesieniu do form graficznych - tabela 2.1. znajduje się 3 

strony dalej aniżeli treści do niej się odwołujące, konieczność „poszukiwania” tabeli wybija z 

przyswajania omawianych treści; nietypowym jest umiejscawianie rysunków przed treściami doń 

nawiązującymi (np. rysunki 3.2. i 3.3.); niefortunna nazwa tabeli 5.10: Ocena konsekwencji wartości 

logistycznej dla klienta w e-handlu – słowo konsekwencje ma konotacje negatywne, podczas gdy 

tabela ujmuje pozytywne implikacje wartości logistycznej dla klienta. 

 

5. Konkluzja 

Przedstawiona do recenzji rozprawa doktorska spełnia wymogi określone w artykule 13 ustawy z dnia 

14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 

sztuki (Dz. U. z 2017 r., poz. 1789) w związku z art. 179 ustawy z dnia 3 lipca 2018 roku przepisy 




