
„ Katowice, 20.02.2020 r. 
Dr hab. Katarzyna Czernek-Marszałek, prof. UE 
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 
Katedra Teorii Zarządzania 

Recenzja dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego 
d r  Marleny Bednarskiej 

sporządzona w ramach postępowania habilitacyjnego prowadzonego w Uniwersytecie Ekono- 
micznym w Poznaniu, zgodnie z treścią wniosku Habilitantki — w dziedzinie nauk ekonomicz- 

nych (obecnie spolecznych) w dyscyplinie ekonomia (obecnie ekonomia i finanse) 

Opinia całokształtu dorobku Pani Doktor Marleny Bednarskiej została sporządzona w odpowiedzi na 
pismo z dn. 17.12.2019 r., w którym Przewodnicząca Rady Awansów Naukowych Uniwersytetu Eko- 
nomicznego w Poznaniu — dr hab. Barbara Jankowska, prof. UEP —— poinformowała nmie o powołaniu 
przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów na recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym dr Mar- 
leny Bednarskiej. 

Postawę przygotowania recenzji stanowi la dokumentacja obejmująca: 
Wniosek z dn. 23 kwietnia 2019 r. oraz załączniki w postaci: 
Załącznika 1. Dane kontaktowe; 
Załącznika 2. Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia naukowego doktora; 
Załącznika 3A. i3b. Autoretbrat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych (odpo- 
wiednio w języku polskim i angielskim); 

. Załącznika 4. Wykaz opublikowanych prac naukowych i innych osiągnięć naukowo- 
badawczych; 

. Załącznika 5. informacje o pozostałej działalności naukowej oraz o działalności dydaktycznej, 
organizacyjnej i popularyzatorskiej; 

. Załącznika 6. Nośniki danych z elektronicznym zapisem wniosku o przeprowadzenie postę- 
powania habilitacyjnego wraz z załącznikami 1-5 (2 nośniki pamięci USB). 

]. Sylwetka Habilitantki 

Dr Marlena Bednarska uzyskała tytuł zawodowy magistra ekonomii na Wydziale Ekonomii Akademii 
Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu) w roku 1997. W roku 
2005 uzyskała stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii nadany przez Ra— 
dę Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Promotorem pracy magisterskiej i dok- 
torskiej był prof. dr hab. Grzegorz Gołembski. Habilitantka ukończyła także (w roku 2002) ważne w 
pracy dydaktycznej studium doskonalenia pedagogicznego dla nauczycieli akademickich w Między- 
wydziałowym Studium Pedagogicznym ówczesnej Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Jest także 
absolwentką studiów podyplomowych w zakresie psychologii pozytywnej na Wydziale Zamiejsco- 
wym w Poznaniu SWPS Uniwersytetu Humanistyczne-społecznego. Od roku 1997 r. do 2015 r. dr 
Bednarska związana była 2 Katedra Turystyki Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, później Uniwer- 
sytetu Ekonomicznego, najpierw jako asystent, a następnie adiunkt i starszy wykładowca. 

2. Ocena dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego Hiabilitantki 

2.1. Dorobek naukowy 

Habilitantka skupiła swoje zainteresowania po uzyskaniu stopnia doktora nauk ekonomicznych na 
zagadnieniach takich jak: 

- zasoby pracy i ich rola w budowaniu przewagi konkurencyjnej podmiotów gospodarki turystycz- 
nej. 



- aktywność innowacyjna podmiotów gospodarki turystycznej i je j  determinanty, 
- relacje międzyorganizacyjne podmiotów gospodarki turystycznej i ich uwarunkowania. „ 

Należy podkreślić, że Habilitantkajest bardzo konsekwentna w zgłębianiu tych zainteresowań, czego 
wyrazem są liczne i ściśle powiązane z ww. obszarami efekty prac naukowo-badawczych w postaci 
publikacji: 

- monografii stanowiącej główne dzieło w postępowaniu habilitacyjnym, 
- artykułów w czasopismach o zasięgu międzynarodowym np. „International Journal of Manage- 

ment and Economics”, "European Journal of Tourism, Hospitality and Recreation”. "Service 
Management” i in., 

- rozdziałów w monografiach wydawanych przez instytucje międzynarodowe (np. GITUR — Tou- 
rism Research Group of Polytechnic lstitute of Leiria) lub znaczące polskie wydawnictwa (np. 
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego), 

- projektów badawczych (konkursowych) zarówno krajowych. jak i międzynarodowych na przy- 
kład projektów NCN, do których szerzej odniesiono się w dalszej części recenzji. 

Jeśli chodzi o dorobek publikacyjny od strony ilościowej — po uzyskaniu stopnia doktora, czyli 
po roku 2005 —— Habilitantka opublikowała 62 prace. w tym 27 o charakterze indywidualnym, a 35 we 
współautorstwie. Liczba punktów zgromadzonych w tym czasie wyniosła 414, a po uwzględnieniu 
indywidualnego udzialu w opracowaniach wieloautorskich — 316 punktów. ilościowo, biorąc pod 
uwagę niecałe 15 jakie minelo od uzyskania przez dr Bednarska stopnia doktora, jest to ok. 20 punk- 
tów rocznie. Średnioroczna liczba publikacji (autorskich i wspólautorskich) wynosi ponad 4. Jest to 
wynik zbliżony do przeciętnego. Niestety w dorobku Habilitantki nie ma autorstwa lub współautor- 
swa publikacji naukowych w czasopismach znajdujących się w bazie JCR lub ERIH (sumaryczny 
Impact Factor wynosi 0). Na podkreślenie zasługują jednak artykuły w czasopismach o zasięgu mie- 
dzynarodowym (łącznie 1 1), takich jak np. 

- ”International Jounral of Management and Economics” ~ indeksowane w bazie WoS, 
- "Contemporary Economics” — indeksowane w baize WoS i Scopus, ' 
— "Foresight” —— indeksowane w baize WoS ] Scopus. 
- ”European Journal of Tourism, Hospitality and Recreation”, 
- "Journal of Entrepreneurship Management and Innovation”, 
- "Joumal of Travel and Tourism Resarch”, , 
- "'Anuario Turismo y Sociedad", 
~ ”Actual Problems of Economics” -— indeksowane w bazie WoS. 

Habilitantka jest ponadto autorką artykułów w ogólnopolskich, cenionych czasopismach takich jak: 
„Prace Naukowe UE we Wroclawiu”, „Studia Oeconomica Posnaniensia”, „Organizacja i Kierowa- 
nie”. „Ekonomiczne Problemy Turystyki”. „Folia Turistica”, „Ekonomia i Zarządzanie” czy „Ekono- 
mika i Organizacja Przedsiębiorstwa”. Dr Bednarska opracowała także rozdziały do monografii nau- 
kowych, opublikowane w wydawnictwach międzynarodowych (Emerald Group Publishing, Vila Nova 
de Gaia: APTUR) czy krajowych (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Oticyna Wydawnicza 
SGH, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wroclawiu). 

Porównując liczbę publikacji w postaci: 
- artykułów w czasopismach o zasięgu międzynarodowym przed (2) i po doktoracie (1 1), 
- artykułów w czasopismach o zasięgu kraj owym przed (6) i po doktoracie (28), 
- rozdziałów w monografiach naukowych przed (3) i po uzyskaniu stopnia doktora (19) 
widocznyjest postępjaki dokonał się w pracy naukowej Habilitantki. 

Habilitantka byla redaktorką lub współredaktorką 3 opracowań zbiorowych (łącznie 29 artykułów); 
każdorazowo byly to prace wydawane przez UE w Poznaniu. 

Z kolei odnosząc się do wskaźników cytowań po uzyskaniu stopnia doktora (uwzględniając 
autocytowania) prace Habilitantki były cytowane 518 razy (źródło Google Scholar) — obecnie 598, z 
indeksem Hirscha równym 10. Liczba cytowań w bazie Web of Science w chwili składania wniosku 
wynosiła 22, zaś indeks Hirscha 2. Wskaźniki cytowań są stosunkowo wysokie i świadczą o rozpo- 
znawalności Habilitantki w środowisku krajowym i międzynarodowym. 

l—labilitantka uczestniczyła łącznie w 21 konferencjach krajowych i 8 konferencjach międzyna- 
rodowych (m.in. w Austrii, Bośni i Hercegowinie. Grecji, Portugalii i Turcji), każdorazowo wygła- 
szając referat — samodzielnie (13 wystąpień) lub we współautorstwie (19 wystąpień). Aktywność kon- 
ferencyjną należy ocenić pozytywnie, choć, uwzględniając potrzebę internacjonalizacji i liczbę lat po 
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uzyskaniu stopnia doktora, udział Habilitantki w konferencjach zagranicznych mógłby być nieco wyż- 
szy (obecnie statystycznie przypada _jedna konferencja międzynarodowa na 2 lata). 

Habilitantka otrzymała czterokrotnie nagrody za działalność naukową po uzyskaniu stopnia 
doktora. Były to dwie nagrody zespołowe JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za 
wspólautorstwo opracowań zbiorowych, nagroda indywidualna za najlepszy artykuł wygłoszony pod- _ 
czas konferencji międzynarodowej w Poznaniu, przyznana przez komitet naukowy lntemational Con- 
ference of Tourism, Hospitality and Recreation oraz nagroda za artykuł opublikowany w cenionym w 
środowisku czasopiśmie „Folia Turistica”. „ 

Habilitantka kierowała jednym projektem krajowym konkursowym, finansowanym przez 
NC N (Opus 4, ZOB-2016) oraz brała udzial w 5 innych zewnętrznych projektach, w tym dwóch mię- 
dzynarodowych — z Uniwersytetem w Innsbrucku w Austrii (w latach 2005-2005 oraz 20i8—2020) 
oraz 3 finansowanych przez NCN jako wykonawca. W Wykazie Osiagnięć na s. 11, Habilitantka 
wskazuje jeszcze dwa inne projekty, jednak były one realizowane przed rokiem 2005, czyli na parę lat 
przed uzyskaniem stopnia doktora. 

Należy bardzo wyraźnie podkreślić. że spośród 7 wymienionych projektów az 5 realizowa- 
nych było w ostatnich kilku latach. tj. od roku 20l3.  To, a także liczba projektów oraz ich ranga (mię- 
dzynarodowa oraz krajowa), świadczy to o wysokiej i nieprzerwanej aktywności badawczej Habili- 
tantki. 

Habilitantka przedłożyła w dokumentacji, poza monogratią, l2  innych prac. Są to artykuły w 
czasopismach krajowych i zagranicznych (np. „Contemporary Economics” — wydawane przez Wy- 
.dział Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, czy „European 
Journal of Tourism, Hospitality and Recreation” _ portugalskie czasopismo będące własnością Poly- 
technic Institute of Leiria (lPL), „Organizacja i Kierowanie”, „Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu”, 
„Prace Naukowe UE we Wrocałwiu", „Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation” —- 
wydawany przez Fundację Upowszechniającą Wiedzę i Naukę "Cognitione" oraz Wyższą Szkołę Biz- 
nesu -— National-Louis University). Nie są to co prawda czasopisma najwyższej, światowej rangi (choć 
trzeba podkreślić, że mają minimum ogólnopolski zasięg), jednak opublikowane w nich teksty — w 
połowie wjęzyku angielskim — oceniam wysoko. 
Zagadnienia. podejmowane przez Habilitantkę w tych pracach, bardzo często z wykorzystaniem wła- 
snych badań empirycznych, dobrze opisaną metodyką badań, atakże dyskusją i konkluzjami, świad- 
czącymi o bardzo dobrym warsztacie badawczym, dotyczyły np.: 

~ zdolności do absorpcji wiedzy i je j  pomiaru, 
- determinant wizerunku przedsiębiorstwa turystycznego jako pracodawcy (w podziale na indy- 

widualne i organizacyjne), 
~ satysfakcji z pracy i jej  determinant — w podziale na indywidualne, organizacyjne i narodowe, 
- wariantów kształtowania się determinant poziomu i struktury popytu turystycznego, co umożli- 

wiło opracowanie scenariuszy rozwoju tego popytu i wskazanie przewidywanych konsekwencji 
dla rynku pracy w turystyce, 

— nastawienia studentów do przedsiębiorczości (tu warto podkreślić wielkość próby badawczej 
wynoszącej 1074 osoby, przy czym byly to inne badania -— również wlasne Habilitantki (we 
współpracy z Justyna Majewska) —— aniżeli zaprezentowane w monografii, stanowiącej główne 
osiągnięcie w przewodzie habilitacyjnym. 

Obok danych pierwotnych, wykorzystanych do przygotowania części tekstów, Habilitantka wykorzy- 
stała też źródła wtórne np. w postaci piątego Europejskiego Badania Warunków Pracy (ang. jifżh Eu- 
ropean Working Condition Survey) (2600 pracowników sektora turystycznego w 36 krajach). Przykła- 
dowo. w swoich pracach Habilitantka analizuje znaczenie różnic pokoleniowych dla odczuwanej sa- 
tysfakcji z pracy, zaangażowania w pracę oraz dopasowania człowieka i organizacji (tzw. person- 
envimnmemfit) w sektorze turystycznym. Badania te, prawdopodobnie wykorzystujące wyniki zapre— 
zentowane także w monografii, objęły 98l pracowników. Jednak celem artykułu było wskazanie róz- 
nic pokoleniowych między tzw. Baby Boomers. generacją X i Y (elementom tym nie poświęcono 
większej uwagi w monografii). Wnioski z badań pozwoliły wskazać zarówno różnice. jak i podobień- 
stwa między postawami pracowników reprezentującymi różne pokolenia. W innym tekście. opubliko- 
wanym w „Pracach Naukowych UE we Wrocławiu”, Habilitantka także analizuje podobne zagadnie- 
nia do tych poruszanych w monogratii. ale kładzie nacisk na inne aspekty — mianowicie bada relacje 
między satysfakcją z pracy a czynnikami ją determinującymi, konkludując. że relacja ta jest asyme- 
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tryczna oraz wyodrębniając czynniki determinujące satysfakcję z pracy — tzw. przyciągające, jedno- 
wymiarowe oraz konieczne. Celem innego tekstu była z kolei weryfikacja pośredniczącej roli satys- 
fakcji zawodowej w relacji między obiektywnymi atrybutami pracy a lojalnością pracowników w sek- 
torze HoReCa (ang. Hotels, REstauranrs, Catering). Autorka odnosi się tu natomiast do wewnętrznych 
i zewnętrznych nagród w miejscu pracy. ich wpływu na satysfakcję pracowników, która to z kolei 
oddziałuje na skłonność do zmiany i rekomendowania pracodawcy. Tym ostatnim elementom w m0- 
nogratii także nie poświęcono szczególnego miejsca. Bardzo ciekawy (a przy tym inny niz pozostale 
teksty) jest artykuł napisany w języku angielskim we współautorstwie z Dawidem Szutowskim, w 
którym analizowane są zmiany wartości dla akcjonariuszy. wynikające z pojawiania się ogłoszeń o 
innowacjach w sektorze turystycznym. Są to badania realizowane przez współautora Habilitantki w 
ramach Jego rozprawy doktorskiej (w którym to przewodzie Habilitantka pełniła funkcję promotora 
pomocniczego), stanowiące novum w literaturze zarówno krajowej, jak i zagranicznej. 

Co należy wyraźnie podkreślić, to fakt, iż choć sporo zagadnień poruszonych w przywołanych 
tekstach, pojawia się także w monografii, będącej głównym osiągnięciem Habilitantki, każdorazowo 
w swojej książce Autorka powołuje się na te prace. Świadczy to także o pewnej konsekwencji dr Bed— 
narskiej w zakresie zainteresowań naukowo-badawczych po uzyskaniu stopnia doktora. 

2:2. Dorobek dydaktyczny i popularyzatorski 

Biorąc pod uwagę dzialalność dydaktyczna i populatyzacyjną Habilitantka jest współautorką koncep- 
cji unikatowego kierunku studiów Gospodarka Turystyczna (opracowywała standardy kształcenia, 
plany studiów i sylabusy do przedmiotów na kierunku GT), a także trzech specjalności na tym kierun- 
ku. Dr Bednarska jest także współautorką 5 rozdziałów do 2 podręczników akademickich, w przypad- 
ku współautorstwa trzeciego podręcznika wymienionego w Załączniku 5 „informacje o pozostałej 
działalności”" aktywność ta obejmuje rok 2000, czyli przed uzyskaniem stopnia doktora. Habilitantka 
opracowywała także sylabusy oraz prowadziła zajęcia dydaktyczne na studiach i i II stopnia. Zróżni- 
cowanie przedmiotów oraz ich formy (wykład/ćwiczenia) jest bardzo duże, co świadczy o bardzo du— 
żym dos'wiadczeniu dydaktycznym Habilitantki. Niestety nie ma wśród wymienionych przedmiotów 
żadnego w języku angielskim, co byłoby z pewnością istotnym atutem dorobku. uwzględniając tak 
ważną obecnie internacjonalizację pracy zarówno naukowej, jak i dydaktycznej. 

Habilitantka sprawowała opiekę naukową nad Kołem Naukowym EXPLORERS, działającym 
przy "Katedrze Turystyki UE w Poznaniu w latach 2011-5017. Była też promotorem 93 prac licencjac- 
kich i wykonała recenzje l36 prac licencjackich. W latach 2015-2016 sprawowała opiekę jako promo- 
tor pomocniczy nad przywoływana już pracą Dawida Szutowskiego (warto podkreślić, że rozprawa ta 
została uhonorowana wyróżnieniem). Ponadto, Habilitantka odbyła dwa kilkudniowe staże zagrani- 
czne — jeden w University of Surrey, School of Hospitality and Tourism Management, Guildford 
(Wielka Brytania) w dn. l9-25.05.20l3 r. (pobyt w ramach programu STT Erasmus) oraz Universitat 
Innsbruck, lnstitut tiir Strategisches Management, Marketing and Tourismus, Innsbruck (Austria) 
(24.01-30012007). 

Habilitantka wykonała także 8 ekspertyz wtym m.in. dla Ministerstwa Sportu i Turystyki, Hotelu 
Bazar w Poznaniu, Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej czy Malta Ski sp. z o.o. Dr Bednarska 
brała także udział (jako członek Sektorowej Rady ds. Kompetencji Turystyki) w projekcie realizowa- 
nym przez konsorcjum utworzone przez Związek Pracodawców Turystyki LEWIATAN, SGH oraz 
Instytut Turystyki w Krakowie (2017-2023). Wykonała 2 recenzje w ramach badań statutowych dla 
młodych naukowców Kolegium Gospodarki Światowej SGH w Warszawie (2015-20l6), 19 recenzji 
dla czasopism krajowych i międzynarodowych, a także do monografii naukowych. Wśród innych ak- 
tywności Habilitantka. pełniła także rolę eksperta do oceny projektów w zakresie infrastruktury tury- 
stycznej. w tym targowej i kongresowej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Opera— 
cyjnego (2010—2013), pracowała jako członek komisji ds. Akredytacji kierunku GT w UE w Poznaniu 
(2018'r.), przygotowywała programy kształcenia zgodne z wymogami KRK na ówczesnym Wydziale 
Gospodarki Międzynarodowej UE w Poznaniu, opiekowała się 7 gośćmi zagranicznymi (visiting pro- 
jizssors), którzy odwiedzili UE w Poznaniu, wreszcie, przewodniczyła także Komisji Okręgowej w 
Poznaniu podczas kilku edycji Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej (2012-2019). Wszystkie te aktywności 
oceniam bardzo wysoko. Są to bardzo konkretne i istotne formy zaangażowania w życie macierzystej 
uczelni, a takżejej reprezentowanie w różnego rodzaju gremiach zewnętrznych. 
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2.3. Dorobek organizacyjny 

Jeśli chodzi o działalność organizacyjną dr Bednarska po doktoracie uczestniczyła w dwóch progra- 
mach europejskich — tj. jako członek Sektorowej Rady ds. Kompetencji Turystyki — projekt finanso- 
wany przez Europejski Fundusz Społeczny (Program Operacyjny Wiedza. Edukacja. Rozwói) (w la- 
tach 20l6-2023) oraz jako współautorka koncepcji unikatowego kierunku studiów Gospodarka Tury- 
styczna i jego trzech specjalności oraz koordynator działań realizowanych przez członków koła nau- 
kowego zrzeszającego studentów ww. kierunku. Drugi program finansowany był również z Europej- 
skiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (2010-2015). Po- 
nadto, Habilitantka po doktoracie brała udział w siedmiu komitetach organizacyjnych lub naukowo- 
branżowych konferencji ogólnopolskich (w tym bardzo cennym dla środowiska naukowców zajmują- 
cych się gospodarką turystyczną — Gremium Ekspertów Turystyki) oraz konferencji międzynarodo- 
wych (44/11 TRC Meeting Poznań w roku 2009). 

Habilitantka otrzymała także nagrodę zespołową ll stopnia JM Rektora UE w Poznaniu za osią- 
gnięcia organizacyjne za wspólautorstwo koncepcji i pracę organizacyj ną nad kierunkiem Gospodarka 
turystyczna (2010 r.). Uczestniczyła także w projekcie badawczym koordynowanym przez Komisję 
Europejską (jako ekspert) w latach 2008-2009. Dr Marlena Bednarska brala także udział w 3 komite- 
tach redakcyjnych, wtym pełniąc rolę redaktora regionalnego czy członka rady naukowej. 

Habilitantkajest członkiem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Oddziału w Poznaniu od ro- 
ku 2012, a w latach 2016-2017 była członkiem Euro-Asia Tourism Studies Association. 
Podsumowując, działalność organizacyjna i popularyzatorską Habilitantki na|eży ocenić zdecydowa- 
nie wysoko. Angażowała się w różne przedsięwzięcia organizacyjne (projekty. komisje, członkostwo 
w organizacjach. itp.) zdobywając w ten sposób cenne i ważne, w pracy pracownika naukowo— 
dydaktycznego, doświadczenie. 

3. Ocena głównego dzieła —— monografii pt. Jakość pracy w procesie konkurowania o kapitał ludz- 
ki w gospodarce turystycznej, Warszwa, Wydawnictwo Difin, 2018. 

Jako główne osiągnięcie naukowe, będące podstawą wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyj- 
nego, dr Marlena Bednarska wskazała monografię zatytułowaną Jakość pracy w procesie konkurowa- 
nia a kapitał ludzki w gospodarce lun—stycznej. Warszwa, Difin, 2018. Recenzentem wydawniczym 
była dr hab. Magdalena Kachniewska. prof. nadzw. SGH. 

Luka badawcza, którą Habilitantka dostrzegła w przywołanej monografii jest dobrze zidenty- 
fikowana i uzasadniona, a jej wypelnienie odgrywa istotne znaczenie dla wiedzy dotyczącej sektora 
turystyki. W tym kontekście. po pierwsze. należy zgodzić się z Habilitantka, że w literaturze znacznie 
mniej rozważań poświęconych jest rywalizowaniu na rynkach zaopatrzenia o zasoby (na tzw. „wej- 
ściach”), co stanowi przejaw konkurencji popytowej oraz, Że ten rodzaj rywalizacji (na rynku zaso- 
bów) pociąga za sobą efekty konkurowania na rynku zbytu (przewaga konkurencyjna na rynku doce- 
lowym jest pochodną przewagi na rynku zasobów). Po drugie, monografia wypełnia literaturową lukę ' 
ze względu na traktowanie wiedzy (w szczególności zasobów pracy). jako kluczowego czynnika roz— 
woju. Rola kapitalu ludzkiego jest bardzo ważna w sektorze usług, w tym w sektorze turystycznym, w 
którym kontakt klienta z człowiekiem jest nieodzowny i silnie determinuje poziom satysfakcji z wy- 
świadczonej usługi. Podjęcie takiej problematyki w odniesieniu do sektora turystyki jest zatem w pełni 
zasadne i potrzebne, tym bardziej, że, jak slusznie zauważa Habilitantka, zaskakującajest stosunkowo 
niewielka liczba prac na temat rywalizowania o kapitał ludzki w gospodarce turystycznej. Do zasad- 
ności podjęcia tematu odwołam się jeszcze parokrotnie w niniejszej recenzji. 

W monografii postawiono problem badawczy: „jaka jest zdolność podmiotów gospodarki tu- 
rystycznej do konkurowania o kapitał ludzki w celu budowania na tej podstawie przewagi konkuren- 
cyjnej na współczesnym rynku, a także ~ jakie czynniki kształtują tę zdolność”? (s. 9). Problem sfor- 
mułowany jest w sposób precyzyjny i poprawny. Celem badań jest .,identytikacja determinant możli- 
wości pozyskiwania i utrzymywania przez podmioty gospodarki turystycznej zasobów pracy jako 
podstawy budowania przewagi konkurencyjnej na rynku. Celem dodatkowym jest stworzenie modelu 
objaśniającego zależności pomiędzy jakością pracy a potencjałem konkurencyjnym w gospodarce 
turystycznej" (s. 9). Oba cele sformułowano w sposób prawidłowy. Habilitantka wskazała 6 zadań 
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badawczych niezbędnych dla osiągnięcia postawionych celów. Ponownie i w tym przypadku zadania 
sformułowane są w sposób klarowny ijednoznaczny. W pracy postawiono hipotezę iż ,.z uwagi na 
immanentne cechy gospodarki turystycznej zdolność jej podmiotów do pozyskiwania i utrzymywania 
zasobów pracy w celu budowania na tej podstawie przewagi konkurencyjnej jest ograniczona, co wy— 
nika z niskiej jakości pracy w turystyce” (s. 9-10). Hipoteza, podobnie jak pozostałe założenia pracy 
(problem, cele i zadania badawcze) sformułowana jest w sposób prosty, precyzyjny i merytorycznie 
poprawny. 

Założenia pracy są dobrze osadzone w koncepcjach i teoriach naukowych, co widać już pod- 
czas lektury autoreferatu Habilitantki. W sposób przekonujący i konsekwentny „osadza” Ona podjęte 
zagadnienia m.in. oczekiwań i percepcji pracowników, a także zgodność potrzeb pracowników z pra- 
cobiorcami w takich teoriach jak np. teoria perspektywy (ang. prospect rheanv), koncepcja dopasowa- 

, nia jednostki do środowiska (ang. person-environmentfir) czy też model niezgodności z oczekiwa- 
niami (ang. expectation discmifirman'on model). Dopełnieniem założeń poczynionych w monografii 
jest ogólny model konceptualny zaprezentowany na s. 8. autoreferatu. Koresponduje on z założeniami 
pracy, ponadto w graticzny sposób prezentuje powiązania między poszczególnymi zmiennymi oraz 
odwzorowuje treść sformułowanych dalej hipotez szczegółowych. Co cenne. Habilitantka postawiła 
hipotezy w odniesieniu do dwóch grup podmiotów: aktualnych (tj. rzeczywistych) pracobiorców w 
gospodarce turystycznej, a także potencjalnych pracobiorców. Taki zabieg nie tylko czyni pracę bar- 
dziej kompleksową i zwiększa możliwość formułowania wniosków w zakresie ogólnej grupy praco- 
biorców w gospodarce turystycznej, lecz także pozwala na dokonanie pewnych porównań między obu 
grupami. 

Praca, co zasługuje na podkreślenie, ze względu na złożoną problematykę, czerpie z dorobku 
różnych dyscyplin z obszaru nauk społecznych. Oprócz ekonomii, w tym ekonomii behawioralnej czy 
ekonomiki turystyki i ekonomiki pracy, i—labilitantka wykorzystuje dorobek nauk o zarządzaniu ijako- 
ści, w tym z zakresu zarządzania strategicznego, a także wiedzę z psychologii, w tym psychologii 
pracy. Ta interdyscyplinamość stanowi niewątpliwą zaletę monografii i wskazuje na wysoki stopień 
trudności, któremu Habilitantka zdecydowanie podołała. 

W monografii wykorzystano około 360 pozycji literaturowych (z czego większość w języku 
angielskim oraz opublikowanych w ostatnich latach). Literaturajest zatem bogata i aktualna, a badania 
bardzo wyraźnie nawiązują do światowej literatury (część teoretyczna i empiryczna pracy są ze sobą 
spójne) na temat poruszanych zagadnień, w szczególności jakości pracy. 

Wstęp 
Wstęp do monografii przygotowany jest bardzo starannie, zawiera wszystkie niezbędne informacje o 
założeniach pracy, zadaniach badawczych, źródłach i metodach badawczych, wykorzystanej literatu- 
rze, a także o strukturze rozprawy. Co kluczowe i co wcześniej sygnalizowane, we wstępie Autorka 
bardzo dobrze uzasadniła luke badawczą. 

Rozdział ] 
Poświęcone go jakości pracy w świetle koncepcji kapitału ludzkiego. Przedstawiono w nim pojęcie i 
cechy kapitału ludzkiego, a także sposoby jego pomiaru (temu ostatniemu zagadnieniu poświęcono 
dość sporo miejsca (str. 21—23) w podrozdziale l . ]  ., stąd moja sugestia, iż mogło ono znaleźć się także 
w tytule podrozdziału, ograniczonego w obecnej formie jedynie do pojęcia i cech kapitału ludzkiego). 
Habilitantka przedstawiła tutaj dwa ujęcia kapitału ludzkiego - sensu stricto i sensu largo, zaprezen- 
towała różnice w definiowaniu kapitału ludzkiego, a także podkreśliła, że pomiaru kapitału ludzkiego, 
w przeciwieństwie do innych materialnych form kapitału. można dokonać w sposób pośredni — nie 
podlega on bowiem bezpośredniej obserwacji. Na uwagę zasługuje tutaj podkreślenie przez Habili- 
tantkę, iz dokonując pomiaru zasobów kapitału ludzkiego można przyjąć podejście wartościowe (ti- 
nansowe) i jakościowe (nietinansowe). Autorka nie ograniczyła się jedynie do charakterystyki obu 
podejść, ale wskazała także zalety i wady każdego z nich. W rozdziale uwagę skupiono także na roli 
kapitału ludzkiego w kształtowaniu konkurencyjności organizacji gospodarczej, gdzie Habilitantka 
podkreśliła ważny aspekt — mianowicie. rozpatrywania konkurencyjności w ujęciu relatywnym. Wy- 
daje sie to kwestia oczywistą. jednak takie podejście nie zawsze jest widoczne w pracach badawczych 
podejmujących problematykę konkurencyjności. Zdarza się, że autorzy analizują to zagadnienie bez 
dokonywania porównań między danym podmiotem a jego potencjalnymi lub faktycznymi konkuren- 
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tami. W podrozdziale 1.2. Autorka dokonuje klasyfikacji zasobów z punktu widzenia różnych kryte- 
riów — np. formy zasobów. rodzaju, tytułu prawnego do zasobów. Ze względu na złożoność tej pro- 
blematyki rozważania zawarte na stronach 30-31, przedstawione w formie opisowej, warto byłoby 
zaprezentować graficznie, np. w postaci tabeli. Myślę, że taka wizualizacja ułatwiłaby odbiór czytel- 
nikowi. Należy podkreślić, że to, co rzuca się w oczy już od pierwszego rozdziału (oprócz logiki wy- 
wodu, która obecna jest do ostatniej strony monografii i przy tak wieloaspektowych rozważaniach, 
jakie podjęła Autorka - je j  zachowanie z pewnością nie było łatwe) to odnoszenie prowadzonych roz- 
ważań — w sposób płynny — do różnych teorii i koncepcji naukowych. Poruszone do tej części mono- 
grafii wątki są osadzone m. in. w zasobowej teorii firmy (ang. resource-based theory off/zejirm) (s. 
28), koncepcji zdolności dynamicznych (ang. dynamic capabilities view) (s. 32), koncepcji renty ricar- 
diańskiej (różniczkowej) oraz renty schumpeteriańskiej (przedsiębiorczej) (s. 34), a dalej także kon- 
cepcji ograniczonej racjonalności (ang. bounded rationalitv). teorii perspektywy (ang. prospect theo- 
ry), teorii oczekiwanej użyteczności (ang. expected utility theory) (s. 43), teorii wymiany społecznej 
(ang. social exchange theory) (s. 44), modelu wymiany podarunków (ang. gif! exchange model) (5. 45) 
i wielu innych. Co cenne, jako że praca jest inter-dyscyplinarna, teorie te mają swoje źródło nie tylko w 
dyscyplinie ekonomia i finanse. lecz także w innych dyscyplinach naukowych. takich jak np. psycho- 
logia czy socjologia. Wpisuje się to w podkreślaną, zwłaszcza w- ostatnich latach, potrzebę pluralizmu 
naukowo-badawczego —- tj. zarówno w zakresie teorii, jak i metodyki badań. W przypadku tematu 
podjętego przez Habilitantkę, było to nieodzowne. Natomiast sposób wykorzystania różnych koncep- 
cji i teorii może być lepiej lub gorzej uzasadniony. W tym przypadku zabieg ten udał się w pelni. tym 
bardziej. że jak wspomniano, Habilitantka nawiązuje do tych koncepcji/teorii w sposób bardzo płynny 
i elegancki. Bardzo cenny jest w mojej ocenie podrozdział 1.3. „Ekonomia behawioralnajako podsta- 
wa badania zachowań jednostek na rynku pracy”. Autorka nawiązuje w nim do krytyki ekonomii 
głównego nurtu zakładającej doskonałą racjonalność agentów rynkowych, w tym posiadanie przez 
nich doskonałej informacji i dążeniejedynie do maksymalizacji własnej użytecmości. W tym kontek- 
ście Habilitantka krytykuje koncepcję przykrości (ujemnej użyteczności) pracy (ang. disutility oflabo- 
ur) reprezentującej nurt ekonomii neoklasycznej, nadającej pracy bardzo instrumentalny charakter -— 
traktuje ją bowiem jako źródło dochodów pieniężnych —-jedynie środek do osiągania maksymalizacji 
użyteczności płynącej z konsumpcji dóbr i usług. Habilitantka prezentuje przy tym tzw. holistyczna 
koncepcję pracy. w której wymiar pracy jest bardziej złożony —- nie stanowi ona tylko żródła docho- 
dów pieniężnych. ale pełni także funkcje socjologiczne. Takie ujecie. jak pisze Autorka (s. 39) jest 
charakterystyczne dla psychologii pracy. a także koresponduje z założeniami ekonomii behawioralnej. 
Jedyne, czego nieco zabrakło w tych rozważaniach, zwłaszcza na s. 4 l . ,  to po pierwsze: przypisów 
(powołań) do przytaczanych argumentów w zakresie krytyki ekonomii głównego nurtu, w tym modelu 
homo oeconomicus, a po drugie — odniesienia się do źródeł tej krytyki — formułowana była ona bo- 
wiem zarówno przez przedstawicieli innych dyscyplin naukowych, jak i samych ekonomistów. W 
kontekście problematyki podjętej w pracy. warto byłoby wskazać, że wiele uwag krytycznych dało 
podwaliny do rozwoju innych — heterodoksyjnych -— teorii i koncepcji ekonomicznych, których zało- 
żenia — przynajmniej niektóre —— zbliżone są do koncepcji i teorii z zakresu choćby socjologii czy psy- 
chologii. Zdecydowanie jednak należy zgodzić się z Autorką, cytująca Andrzeja Wojtyne (2008), iz 
ekonomia behawioralna umożliwia „podniesienie stopnia realizmu modeli i teorii ekonomicznych, 
dzięki czemu znacznie zwiększają sie możliwości ich wykorzystania w badaniach stosowanych [Woj- 
tyna 20081" (5. 45). W dalszych rozważaniach Autorka prezentuje istotę, pomiar i skutki jakości pracy. 
W tym miejscu warto podkreślić, iż słusznie Habilitantka dostrzega, iż problem zatrudnienia analizo- 
wany jest w zbyt wielu pracach jedynie w ujęciu ilościowym, pozostawiając na boku aspekty jako- 
ściowe. Podkreślając. że treść i kontekst pracy są głównymi determinantami satysfakcji zawodowej, 
Autorka w sposób płynny i logiczny, osadza założenia swojej pracy (w szczególności brzmienie hipo- 
tez) w takim właśnie podejściu. Habilitantka w sposób jednoznaczny i precyzyjny definiuje także ja- 
kość pracy, uznając iż jest to „stopień, w jakim ogół cech pracy zaspokaja potrzeby pracobiorców, 
przyczyniając się do ich dobrostanu zawodowego” (5. Sl) .  Sformułowanie detinicji jakości pracy jest 
w pełni zasadne. gdyż Autorka poprzedza je rozważaniami na temat braku konsensusu między auto- 
rami w zakresie pojęcia i sposobu operacjonalizacji jakości pracy. W rozdziale Autorka wskazuje tak- 
że, iż „wraz z postępem prac nad operacjonalizacją jakości pracy wykształciły się dwa podejścia do 
pomiaru analizowanego konstruktu: obiektywny i subiektywny [Green 2006; Gallie 20091”. J ednocze- 
śnie, wskazuje Ona. iż na potrzeby pracy przyjęła drugie z wymienionych podejść, co koresponduje 
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zresztą z przyjętym dalej w pracy postępowaniem badawczym (badanie ankietowe z 7-stopniową skalą 
Likerta, pozwalającą dokonywać gradacji subiektywnych ocen). Rozważania zakończono wyprowa- 
dzeniem założenia o mediacyjnej roli skutków indywidualnych w relacji między jakością pracy i skut- 
kami organizacyjnymi, co także koresponduje z dalszymi rozważaniami i założeniami badawczymi 
przyjętymi w pracy. 

Rozdział 2 
W rozdziale 2. Autorka podejmuje wątek ilościowych ijakościowych aspektów gospodarki turystycz- 
nej z perspektywy pracodawcy. Przedstawia gospodarkę turystycznąjako mezosystem. W tych rozwa- 
żaniach — zawartych w podrozdziale 2. I. - odwołuje się do danych statystycznych dotyczących tury- 
styki, z których część zamyka się w roku 2015. Rozumiem, że monografia byla przygotowywana suk— 
cesywnie, przez lata, jednak biorąc pod uwagę fakt. iż obecnie mamy rok 2020, a pewne zjawiska 
zmieniają się dość szybko. szkoda, że nie uwzględniono danych bardziej aktualnych (tym bardziej, że 
są one dostępne, np. w odniesieniu do przywoływanej w rozdziale liczby międzynarodowych podróży 
turystycznych). Co natomiast jest bardzo cenne, to uporządkowanie pewnych pojęć, w szczególności 
„branży turystycznej” i „sektora turystycznego”, także odniesienie ich do terminu „gospodarka tury- 
styczna” (s. 64) —-jest to tym bardziej istotne, że w literaturze panuje stosunkowo duży chaos termino- 
logiczny oraz dowolność, skutkująca brakiem jednoznacznych rozstrzygnięć w zakresie definiowania 
tych pojęć, co determinuje podejście metodologiczne np. związane z gromadzeniem danych od okre- 
ślonej grupy podmiotów (uznawanych za podmioty gospodarki turystycznej lub. zgodnie z przyjętym 
przez danego autora podejściem, wykraczających poza jej ramy). Dodatkowo, Autorka, oprócz prze- 
glądu różnych definicji, stara się je nie tylko uporządkować (czego wyrazem jest np. Rysunek 2.1. 
Gospodarka turystyczna w szerokim i wąskim ujęciu), ale także skomentować czy też konstruktywnie 
skrytykować (np. kwestia uwzględnienia w pojęciu przemysł turystyczny jedynie sfery wytwarzania i 
wymiany dóbr i usług turystycznych, zaś w pojęciu gospodarka turystyczna — także konsumpcji tury- 
stycznej) (s. 6 l ); czy też sluszna krytyka stosowania terminu .,branża turystyczna” na określenie ogółu 
producentów dóbr i usług turystycznych (s. 63)). Krytyka Habilitantki jest jednocześnie poparta kon- 
kremymi argumentami i stanowiskami różnych autorów. Pewne wątpliwości budzi natomiast akcen— 
towanie podejścia systemowego w tytule podrozdziału („2.l. Gospodarka turystyczna jako mezosys- 
tem”). Pomijając fakt, iż ujmowanie gospodarki turystycznej. a także regionów turystycznych, jako 
systemu nie jest niczym nowym (sięga w literaturze, przynajmniej polskiej. ostatnich l 5  lat, zaś w 
literaturze zagranicznej jeszcze wcześniej), to jeśli już Habilitantka zdecydowała się przedstawić go- 
spodarkę turystyczną w ujęciu systemowym, to warto byłoby —jak się wydaje -— nieco więcej miejsca 
poświęcić rozważaniom na temat powiązań, czy wzajemnego wpływu (sprzężeń zwrotnych) poszcze- 
gólnych elementów takiego mezosystemu, w szczególności np. grup pracobiorców i pracodawców. 
Stanowiłoby to z pewnością wartość dodaną zaprezentowanego systemowego ujęcia gospodarki tury- 
stycznej. Ciekawe rozważania, nawiązujące do danych światowych organizacji zajmujących się tury- 
styką, takich jak UNWTO. WTTC, a także danych EUROSTATU czy OECD, Habilitantka prezentuje 
natomiast w podrozdziale 2.2. „Rozmiary zatrudnienia w turystyce”. Autorka nawiązuje tu także do 
danych zawartych w Rachunku satelitarnym, przytacza też tzw. efekty bezpośrednie, pośrednie i indu- 
kowane. Szkoda. że nie nawiązała w tym kontekście do tzw. efektów mnożnikowych, które podobnie 
jak w odniesieniu do dochodów, obserwowane są w sferze zatrudnienia (widać to wyraźnie np. na str. 
79., gdzie Autorka wskazuje. iż ,.na każdego pracującego bezpośrednio na potrzeby konsumpcji tury- 
stycznej przypada l.3-l,7 pracującego w innych rodzajach dzialalności”). Tu zresztą także można by 
w ciekawy sposób wykorzystać podejście systemowe. Trzeba jednak podkreślić, że Autorka sprawnie 
posługuje się przedstawionymi liczbami, gdyż uzasadniają one przy okazji (oprócz wartości informa- 
cyjnej) podjęta w monogratii problematykę zasobów pracy ~jako przykład można podać prognozy do 
2025 r. wskazujące, że przeciętny roczny przyrost bezpośredniego wkładu turystyki w zatrudnienie w 
Polsce będzie wyższy od średniej dla świata (5. 8 l ) .  Kolejny podrozdział dotyczy cech pracy w go- 
spodarce turystycznej. Autorka zaczyna go od konstatacji: „Optymistyczny obraz wyłaniający się z 
ilościowej analizy potencjału gospodarki turystycznej do absorpcji zasobów pracy burzą wyniki anali- 
zy jakościowej. Praca w turystyce charakteryzuje się bowiem wieloma cechami. które negatywnie 
wpływają na wizerunek sektora turystycznego jako pracodawcy, a w tym samym osłabiają jego zdol- 
ność do pozyskiwania i utrzymywania pracowników oraz budowania na tej podstawie trwalej przewa— 
gi konkurencyjnej na współczesnym rynku” (5. SZ.). W tym miejscu jest to stwierdzenie faktu, jednak 
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we wstępie i w dalszych częściach monografii pojawia się hipoteza (o następującym brzmieniu: „z 
uwagi na immanentne cechy gospodarki turystycznej zdolność jej podmiotów do pozyskiwania i 
utrzymywania zasobów pracy w celu budowania na tej podstawie przewagi konkurencyjnej jest ogra— 
niczona, co wynika z niskiej jakości pracy w turystyce”), której sens jest bardzo zbliżony do przyto- 
czonego stwierdzenia. a której słuszność Autorka zamierza dopiero weryfikować na podstawie badań 
wlasnych. Habilitantka w tym stwierdzeniu nie wskazuje co prawda wprost, że chodzi o jakość pracy 
(a to zakłada hipoteza badawcza). jednak taki właśnie wniosek można wysunąć — cyt. „optymistyczny 
obraz wyłaniający się z ilościowej analizy potencjału gospodarki turystycznej do absorpcji zasobów 
pracy burzą wyniki analizy jakościowej”. Podobne stwierdzenie pada także na str. 96. (gdy Autorka 
podsumowuje rezultaty dokonanego systematycznego przeglądu Iiteraturowego, do którego szerzej 
odniosę się w dalszych rozważaniach). Myślę, że zabrakło tu zdania/dwóch komentarza, jednoznacz- 
nie rozstrzygającego kwestię tego, co jest faktem, a co należyjeszcze zweryfikować. 

Rozważania zawarte w tym podrozdziale są natomiast bardzo ciekawe i trafne. Autorka wśród 
cech pracy w gospodarce turystycznej wymienia i omawia m.in. potrzebę elastycznej organizacji czasu 
pracy, mało rozbudowaną strukturę organizacyjną, bezpośredni kontakt między usługodawcą a uslu- 
gobiorcą. wysoką mobilność zasobów pracy i wiele innych. Bardzo dobrze, że w rozważaniach (od 5. 
86) zawarto także pozytywne cechy pracy w turystyce, czyniącten obraz pełniejszym, a nie jedynie 
jednostronnym. Zalety i wady pracy w turystyce w świetle dotychczasowych badań empirycznych 
Habilitantka zaprezentowała w kolejnym podrozdziale, dokonuj ac systematycznego przeglądu literatu- 
rowego, do którego wykorzystała metodę SALSA (z ang. Search, AppraisaL. Synthesis, Analysis). 
Przegląd systematyczny jest metodą coraz częściej wykorzystywaną przez badaczy, jednak. jak sama 
nazwa mówi, wymaga duzej systematyki i skrupulatności w gromadzeniu, a następnie selekcji wyge- 
nerowanych źródeł. Bardzo ważny jest dobór. a także warianty (konfiguracje) wpisywanych w wyszu- 
kiwarkę haseł odnoszących się do danego zagadnienia, dobór bazy bibliograticzno-abstraktowej, itp. 
Efektem zastosowanej procedury mają być takie same wyniki uzyskane przez innego badacza w rezul- 
tacie jej wiernego odtworzenia. Należy podkreślić, że Habilitantka opisała procedurę przeglądu syste- 
matycznego wyczerpująco i dokladnie. Jedyne. czego zabrakło, a co w takich przypadkach dość moc- 
no ulatwia odbiór czytelnikowi, to umieszenie procedury badawczej w jakiejś formie graficznej — np. 
wykresu czy tabeli. Pozwala to stosunkowo łatwo znaleźć kluczowe informacje i ocenić etapy proce- 
dury. W tym przypadku Autorka poprzestala jedynie na opisie w postaci tekstu, choć pewne elementy 
graficzne, typowe dla przeglądu systematycznego, jak np. tzw. chmury słów, są obecne w przeprowa- 
dzonych rozważaniach. Przegląd literatury doprowadził Habilitantkę do bardzo ciekawych wniosków, 
między innymi, iż ,.wśród wyróżnionych domen pracy znaczą przewagę opinii pozytywnych nad nega- 
tywnymi zaobserwowano w obszarze relacji społecznych” (s. 92), o czym zadecydowało postrzeganie 
relacji interpersonalnych ze współpracownikami. Jednocześnie Autorka stwierdza, na podstawie uzy— 
skanych wyników badań. że w wielu obszarach wykazywano głównie negatywy, jak np. w domenie 
korzyści ekonomicznych (problem wynagrodzeń), organizacji pracy, możliwości rozwoju zawodowe— 
go i in. Autorka podsumowuj c. że w publikacjach objętych przeglądem częściej wskazywano na wady, 
niż zalety pracy w turystyce. Wpisuje się to bardzo dobrze w założenia poczynione przez Habilitantkę 
oraz w ogólną wiedzę, jaka istnieje w zakresie problematyki pracy w gospodarce turystycznej. 

Rozdział 3. 
Kolejny, trzeci rozdział poświęcony jest prezentacji metodyki badan. Autorka wskazuje w nim cel i 
zakres podjętych badań — podmiotowy, przedmiotowy, przestrzenny i czasowy, a także procedurę 
doboru próby, charakterystykę badanych, metody i narzędzia badawcze. W tym miejscu chciałabym 
zwrócić uwagę na zakres podmiotowy badań, który obejmuje zarówno aktualnych. jak i potencjalnych 
pracowników w gospodarce turystycznej. Jako aktualnych pracobiorców Habilitantka uwzględniła 
podmioty, włączane do tej grupy zgodnie z założeniami metodologicznymi rachunku satelitarnego 
turystyki, opracowanymi przez UNWTO, OECD i Eurostat. Tu warto podkreślić, że takie podejście 
jest, po pierwsze. spójne z częścią teoretyczną pracy (konkretnie treścią podrozdziału 2.1.), po drugie 
— pozwala potraktować jako podmioty gospodarki turystycznej podmioty prowadzące działalność 
związaną z zakwaterowaniem. wyżywieniem, transportem pasażerskim, organizacją turystyki i po- 
średnictwem turystycznym oraz kulturą, rozrywka i rekreacja (bez względu na formę organizacyjno— 
prawną podmiotu; podobnie uwzględniono pracowników pracujących zarówno na własny rachunek, 
jak i zatrudnionych - niezależnie od formy świadczenia pracy). Jest to o tyle ważne, że oznacza, że 
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grupa pracowników aktualnie pracujących ,w gospodarce turystycznej objęta badaniem reprezentuje 
najważniejsze rodzaje działalności turystycznej. Pozwalato uznać, że wyniki i wnioski z badań umoż- 
liwią uchwycenie zagadnień i zjawisk objętych badaniem. W przypadku gospodarki turystycznej (ze 
względu na wewnętrzną różnorodność podmiotów do niej należących) jest to stosunkowo trudne. Do— 
datkowo. Habilitantka, oprócz faktycznych/rzeczywiście zatrudnionych pracowników w gospodarce 
turystycznej (nazwanych aktualnymi) uwzględniła także pracowników potencjalnych. Byli to slucha— 
cze publicznych i niepublicznych wyższych uczelni prowadzących studia na kierunku turystyka i re- 
kreacja. gospodarka turystyczna oraz kierunkach pokrewnych, realizujący edukację w trybie stacjo- 
narnym i niestacjonarnym na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Mimo tak dobranej próby (wi- 
dać, że przy procedurze jej doboru dołożono należytej staranności), co ważne, Habilitantka zdaje sobie 
sprawę, z istnienia pewnych ograniczeni takiego doboru, o czym sama wspomina w końcowych frag- 
mentach pracy (konkretnie na s. 204.). Dodatkowo, należy podkreślić, że wyodrębnienie dwóch grup 
podmiotów — aktualnych i potencjalnych pracobiorców. znalazło także odzwierciedlenie w sformuło- 
waniu odrębnych hipotez badawczych dla każdej z tych grup. Odnosząc się z kolei do pozostałych 
zakresów pracy, warto zaznaczyć, że zakresu przestrzennego badań Habilitantka nie ograniczyłajedy- 
nie do wybranej grupy polskich gmin czy regionów, lecz obejmuje on całą Polskę. Autorka zdaje so- 
bie przy tym sprawę ze zróżnicowania przestrzennego zagospodarowania turystycznego Polski, co 
wpływa oczywiście na takowe zróżnicowanie na rynku pracy w turystyce. Co natomiast może budzić 
pewne wątpliwości, to przyjęcie, jako jednostki analizy powiatu. a nie np. gminy. Powiaty są także 
dość mocno wewnętrznie zróżnicowane jeśli chodzi o poziom rozwoju funkcji turystycznej, a co za 
tym idzie, zróżnicowanie dotyczy także rynku pracy w gospodarce turystycznej. Autorka uzasadniła to 
jednak faktem dostępności danych na temat rynku pracy, co należy przyjąć ze zrozumieniem. Habili- 
tantka uwzględniła jednak różnorodność poziomu rozwoju funkcji turystycznej między powiatami, 
wykorzystując wskaźnik funkcji turystycznej Baretje'a-Deferta (relacja miejsc noclegowych w obiek- 
tach zakwaterowania turystycznego do liczby stalych mieszkańców). Poziom rozwoju funkcji tury- 
stycznej, 0b0k typu powiatu (ziemski/grodzki) oraz rodzaju prowadzonej dzialalności stanowiły 
zmienne kontrolne w badaniu. Cenne w niniejszym rozdziale i generalnie w całej pracy, jest także 
opracowanie ogólnego modelu konceptualnego, który odwzorowuje główne założenia pracy, w szcze- 
gólności sformułowane w formie hipotez powiązania między zmiennymi. Są to trzy grupy zmiennych: 
różnicujące jakość pracy. mediujące oraz moderujące zależności pomiędzy jakością pracy a potencja- 
łem konkurencyjnym w gospodarce turystycznej. Tu warto podkreślić, że wyodrębnienie aż  trzech 
grup zmiennych stanowi atut tej pracy. 

Kolejną kwestią, którą należy uwypuklić, jest imponująca wielkość próby wykorzystanej 
przez Habilitantkę. Dotyczy to zarówno pracowników aktualnych, jak i potencjalnych. Odnosząc się ' 
do pierwszej z wymienionych grup, by przeprowadzić badania, podmiotom gospodarczym przekazano 
1668 kwestionariuszy, ostatecznie próba badawcza liczyła l026 osób. Z kolei odnosząc się do grupy 
potencjalnych pracowników — w sondażu pierwotnie wzięło udział l213 osób, a ostateczna próba wy- 
niosła 1028 studentów. Chcialabym w tym miejscu podkreślić. że jest to wielkość próby bardzo rzad- 
ko spotykana w badaniach naukowych nie tylko w Polsce, ale także na świecie. Zwraca uwagę także 
fakt, iż wśród badanych największy udział w próbie miały osoby. których m.in. staż pracy u obecnego 
pracodawcy nie przekroczył jednego roku oraz, które zdobyły wcześniejsze doświadczenie zawodowe 
w innych branżach niż obecna, a także (wśród potencjalnych pracowników) studenci pierwszego roku 
(którzy, jak się może wydawać, mogą mieć spojrzenie mocno odmienne choćby od swoich koleżanek i 
kolegów kończących studia oraz którzy zdobyli doświadczenie zawodowe głównie poza sektorem 
turystycznym i w branży gastronomicznej). Ten fakt mógl wpłynąć w pewnym stopniu na wyniki ba- 
dań, Habilitantka zauważyła to jednak sama i odniosła się do tej kwestii formułując ograniczenia ba- 
dań. Jeśli badacz jest świadomy takich potencjalnych skutków i wyraźnie je zasygnalizuje w badaniu. 
świadczy to jedynie o jego dojrzałości, a także uczciwości badawczej. Kolejną kwestią, którą należy 
podkreślić, jest fakt, iż w efekcie dokonanego przez. Autorkę przeglądu literaturowego (ponownie 
przegląd systematyczny metodą SALSA) zidentyl'ikowala Ona lukę w postaci stosowanych w bada- 
niach empirycznych (obejmujących pracowników organizacji turystycznych) podejść, ze szczególnym 
uwzględnieniem zakresu podmiotowego, przestrzennego oraz metod doboru próby i pozyskiwania 
danych. W efekcie tego przeglądu Autorka stwierdziła, iż w badaniu zasobów ludzkich w gospodarce 
turystycznej dominuje lokalny i regionalny zakres przestrzenny (ponad 65% tekstów), a tylko 25% ma 
szerszy — ponadregionalny charakter (dla ok. 10% - brak danych). Jeśli chodzi 0 zakres podmiotowy —- 
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zaledwie 20% wszystkich badań uwzględniało różne rodzaje działalności na rynku turystycznym. Do- 
datkowo, dotychczasowe projekty badawcze najczęściej realizowane były na próbach obejmujących 
od 101 do 500 respondentów. Prace na większych próbach są stosunkowo rzadkie, zwłaszcza w odnie- 
sieniu do przedsięwzięć osób aktualnie zatrudnionych w gospodarce turystycznej — jedynie w niespeł- 
na 5% prac uwzględniono opinie ponad 500 badanych. Autorka stwierdza (s. l l  i), że „na tym tle za- 
proponowana autorska metodyka cechuje się nowatorskim i unikatowym charakterem” z czym należy 
się zdecydowanie zgodzić. Analizując treść tego rozdziału. uwagę zwraca także inna kwestia. bardzo 
ważna w badaniach dotyczących pomiaru postaw czy opinii (a takie zastosowała Habilitantka) -— wy- 
korzystanie skal porządkowych. Autorka zastosowała 7-stopniową skalę Likerta, często używana w 
badaniach tego rodzaju. Jednak w literaturze istnieją kontrowersje związane z wykorzystaniem wyni- 
ków zgromadzonych przy zastosowaniu tej skali (konkretnie dotyczą one możliwości wykonywania 
operacji statystycznych w ramach analizy danych). Co cenne, Autorka odniosła się do tych kontrower- 
sji na stronach ] l5-l I6, przedstawiając dwa różne podejścia — ortodoksyjne i liberalne — i uzasadniła, 
że będąc zwolenniczką tego drugiego, właśnie je stosuje (powołała się tutaj także na autorytety w za- 
kresie metodyki badań empirycznych, m.in. Churchill 2002). Po raz kolejny świadczy to o rzetelności 
badawczej, tak ważnej dla każdego badacza, a przy tym. niestety. nie zawsze spotykanej w pracach 
empirycznych. Odnosząc się wreszcie do analizy zależności między zmiennymi. Habilitantka wyko- 
rzystała hierarchiczną analizę regresji wielokrotnej oraz modelowanie równań strukturalnych SEM — 
ang. Structural Equation Modelling. Zastosowanie tej procedury badawczej jest zasadne (umożliwia 
onajednoczesne uwzględnienie bezpośrednich i pośrednich powiązań przyczynowo-skutkowych mię— 
dzy zmiennymi jawnymi i ukrytymi (tzw. zmienne latentne). Stosowanie SEM wymaga spełnienia 
szeregu kryteriów, wtym założeń o minimalnej liczebności próby, będącej pochodną stopnia złożono- 
ści testowanego modelu. i tu należy podkreślić. że Habilitantka zadbała o spełnienie tych kryteriów. 
To, czego natomiast wyraźnie brakuje studiując treść rozdziału metodycznego, to zamieszczenia -— w 
postaci aneksu do pracy — wzoru narzędzi badawczych (dla potencjalnych i aktualnych pracowników 
gospodarki turystycznej). do których czytelnik mógłby się odnieść. 

Rozdział 4. 
Kolejny rozdział poświęcono prezentacji wyników badań, a konkretnie - ocenie jakości pracy w go- 
spodarce turystycznej z perspektywy badanych, tj. aktualnych i potencjalnych pracobiorców. Autorka 
zaczyna rozważania od przedstawienia modelu pomiaru jakości pracy w gospodarce turystycznej, w 
szczególności prezentuje 27 wskaźników za pomocą których dokonano pomiaru zmiennych ukrytych, 
przedstawia model będący hierarchicznym modelem mieszanym, złożonym z równoległych wskaźni- 
ków refleksywnych pierwszego rzędu i skorelowanych wskaźników formatywnych drugiego rzędu. 
Autorka prezentuje także etapy testowania modelu. prowadząc czytelnika krok po kroku przez zasto- 
sowaną procedurę empiryczna. W jej efekcie w podrozdziale 4.2. Habilitantka przedstawia wyniki 
badań w zakresie oceny jakości pracy w turystyce, porównując opinie aktualnych i potencjalnych pra- 
cobiorców oraz wskazując na różnice i źródła tych różnic. Wartościąjest także to. że stosując model 
hierarchiczny analizą objęto zarówno poszczególne wymiary pracy (konstrukty pierwszego rzędu), jak 
i pracę ogółem (konstrukt rzędu drugiego). Ciekawym rezultatem poznawczym, odnoszącym się do 
wyników badań w obu grupach badanych — pracowników aktualnych i potencjalnych _jest  fakt, iż w 
hierarchii oczekiwań wobec pracy najwyższe miejsce zajmują relacje społeczne, a najniższe — możli- 
wości zachowania równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Autorka do obu tych kwestii 
odnosi się także w wielu miejscach w dalszych rozważaniach. Tutaj wartojedynie podkreślić, że uzy- 
skane rezultaty pozwalają potwierdzić słuszność zastosowanego przez Habilitantkę podejścia do oceny 
jakości pracy, uwzględniającego szersze spojrzenie na pracę (tj. czynniki o charakterze społecznym 
czy psychologicznym) aniżeli jedynie w kategorii maksymalizacji użyteczności w postaci zakupu dóbr 
i usł ug za dochody pochodzące z pracy. 

Z analiz przeprowadzonych przez Habilitantkę wynika ponadto, że w odniesieniu zarówno do 
aktualnych, jak i potencjalnych pracowników. w każdym z rozpatrywanych wymiarówjakości pracy, 
zdolność pracy w turystyce do spełnienia oczekiwań jest ograniczona. W przypadku aktualnych pra- 
cobiorców. udzial negatywnych ocen jakości pracy ogółem stanowił niemal SO-krotność udziału ocen 
pozytywnych, zaś w przypadku potencjalnych —- ponad 25-krotnośc'. W obu grupach badanych naj- 
większe rozbieżności uwidoczniane zostały w opiniach o możliwościach zaspokojenia potrzeb zwią- 
zanych z równowaga praca — życie. a najmniejsze — z relacjami międzyludzkimi w miejscu pracy. 
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Habilitantka. w efekcie- przeprowadzonych analiz zidentyti kowala jednak różnice między obu grupami 
badanych - tj. potencjalnymi i aktualnymi pracownikami — w zakresie oceny stopnia, w jakim praca w 
turystyce może spełniać oczekiwania zatrudnionych. To stanowiło asumpt do kolejnych działań. mia- 
nowicie dokonania segmentacji aktualnych i potencjalnych pracobiorców w gospodarce turystycznej i 
znalazło wyraz w rozważaniach zamieszczonych w podrozdziale 4.3. W efekcie przeprowadzonej 
segmentacji opisowej (zastosowanej z wykorzystaniem metody k-średnich) Habilitantka wyróżniła 3 
segmenty pracobiorców — od A do C (W przypadku pracobiorców potencjalnych) oraz od A do O (w 
odniesieniu do pracobiorców aktualnych). Przedstawiona na stronie 156 i dalszych charakterystyka 
wyodrębnionych segmentów _ osobno dla aktualnych i potencjalnych pracobiorców — jest bardzo 
ciekawa i stanowi dobrą syntezę cech badanych respondentów, zwlaszcza zaś różnic między nimi 
(najdobitniej widocznych w odniesieniu do segmentów skrajnych. tj. odpowiednio A i D oraz A i C w 
grupach pracowników aktualnych i potencjalnych). Habilitantka nie poprzestała jednak jedynie na 
segmentacji opisowej. Dokonała także segmentacji predykcyjnej z wykorzystaniem tzw. drzewa decy- 
zyjnego, przy czym również przeprowadziła ją osobno dla obu grup badanych. W efekcie analiz za- 
prezentowanych w tym rozdziale Habilitantka stwierdziła, że w przypadku obu grup pracowników 
gospodarki turystycznej, oczekiwania wobec poszczególnych wymiarów pracy istotnie przewyższały 
postrzeganie tych wymiarów. co świadczy o ograniczonej zdolności pracy w turystyce do zaspokajania 
potrzeb pracowników. Habilitantka odniosła się tym samym do werylikacji hipotez H l  i Hó. wskazu- 
jąc że większość przypuszczeń w nich sformułowanych została potwierdzona. Habilitantka podsumo- 
wała, że wyniki badań nie dają podstaw do przyjęcia jedynie hipotezy H6c. Hipotezy dotyczące 
zmiennych różnicujących jakość pracy w turystyce zostały w całości potwierdzone wśród aktualnych 
pracowników i częściowo wśród pracowników potencjalnych. 

Rozdział 5. 
Rozdział 5 poświęcono werytikacji hipotez odnoszących się do następstw jakości pracy, tj. wpływu 
jakości pracy na skuteczność konkurowania o pracobiorców w gospodarce turystycznej. Habilitantka 
skoncentrowała tu swoją uwagę na zaangażowaniu i lojalności aktualnych pracowników jako efektach 
oceny jakości pracy (zakładając pośrednictwo satysfakcji zawodowej). Autorka. podobnie jak w po- 
przednim rozdziale rozpoczyna rozważania od przedstawienia kluczowych pojęć (sposobu rozumienia 
zmiennych) oraz prezentacji ośmiu wskaźników konstruktów latentnych odnoszących się do następstw 
jakości pracy w postaci wspomnianych wcześniej: satysfakcji z pracy, zaangażowania w pracę i lojal— 
ności wobec pracodawcy. W dalszych rozważaniach Autorka ocenila rzetelność i trafność zastosowa— 
nych skal, które pomyślnie przeszly ów test. Następnie sprawdzila, czy zmienne indywidualne, orga— 
nizacyjne i lokalizacyjne, mają wpływ na różnicowanie badanych następstw jakości pracy. Te analizy 
pozwoliły stwierdzić, że większość uwzględnionych w badaniu zmiennych (z wyjątkiem płci) istotnie 
różnicowała każdą z postaw wobec pracy. By dokonać wstępnej weryfikacji hipotez o zależnościach 
między jakością pracy w turystyce a satysfakcją zawodową, zaangażowaniem pracowników i ich lo— 
jalnością wobec pracodawcy, l-labilitantka porównała przeciętne wartości analizowanych zmiennych 
zależnych w grupach różniących się poziomem postrzeganej jakości pracy (w efekcie analiz wyodręb- 
niono 3 grupy podmiotów — grupa o wysokiej, średniej i niskiej jakości pracy). Cząstkowe modele 
pomiarowe opisujące relacje między konstruktami nieobserwowanymi ( Iatentnymi) a ich obserwowal- 
nymi wskaźnikami stały się podstawą budowy modelu strukturalnego zakładającego relacje przyczy- 
nowo-skutkowe między jakością pracy a satysfakcją z pracy, zaangażowaniem w pracę i lojalnością 
wobec pracodawcy (zakladajac iż satysfakcja z pracy ma charakter mediatora). Rezultaty przeprowa- 
dzonych analiz pozwoliły potwierdzić większość hipotez (potwierdzono: HZ. l—l3a, H3b. H4a i b; nie 
potwierdzono hipotezy HSa, a tylko częściowo potwierdzono hipotezę HSb). 

W kolejnym podrozdziale Habilitantka skupiła się na relacji między jakościa pracy w turysty- 
ce a skłonnością do podjęcia pracy i kontynuacji kariery (badania na grupie potencjalnych pracobior- 
ców). Podobnie jak we wszystkich poprzednich częściach empirycznych. Habilitantka konsekwentnie 
rozpoczęła od przedstawienia sposobu rozumienia zmiennych, następnie upewniła się co do rzetelno- 
ści i trafności zastosowanych skal. sprawdzi-Ia wpływ wybranych zmiennych indywidualnych, organi- 
zacyjnych i lokalizacyjnych na zróżnicowanie nastawienia do sektora i intencji potencjalnych pracow- 
ników, ponownie dokonała wstępnej weryfikacji hipotez o zależnościach między — tym razem jakością 
pracy w turystyce a nastawieniem do sektorajako pracodawcy, skłonnością do podjęcia pracy i skłon- 
nością do długookresowego związania kariery zawodowej z sektorem (w tym celu dzieląc badanych 
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na grupy o wysokiej, średniej i niskiej jakości pracy). Cząstkowe modele pomiarowe stały się podsta- 
wą konstrukcji modelu strukturalnego, który, jak wykazały analizy w zadowalającym stopniu spełniał 
zależności między zmiennymi. Wyniki analiz potwierdziły większość z testowanych hipotez (w tym 
H7. H8a,H8b, H9a i b; nie potwierdzono natomiast hipotezy H lOa i H 10 b). 

Bardzo wysoko oceniam ostatni podrozdział rozdziału S.. w którym Autorka prezentuje wnio- 
ski z badań, ich ograniczenia i kierunki przyszłych badań empirycznych w zakresie poruszonej pro- 
blematyki. W tej części Autorka odnosi się do hipotezy głównej pracy. wskazując, że została ona po- 
twierdzona w efekcie przeprowadzonych analiz empirycznych — potwierdzono bowiem niską jakość 
pracy w turystyce jako barierę w procesie pozyskiwania i utrzymywania zasobów pracy przez podmio— 
ty gospodarki turystycznej. Tu Autorka przeprowadza ciekawą i potrzebną dyskusję na temat uzyska- 
nych wyników i zestawienia ich z dotychczasową Iiteraturową wiedzą. W tym kontekście Habilitantka 
zwraca uwagę na szczególną rolę relacji społecznych spośród różnych wymiarów pracy. Okazało się, 
że jest to aspekt życia zawodowego. w stosunku do którego obie grupy badanych formułowały naj- 
wyższe oczekiwania, co świadczy o wadze, jaką przypisują temu elementowi pracy zawodowej. Także 
i o tym wymiarze pracy obie grupy respondentów wyrażały się najbardziej przychylnie. a dystans 
między oczekiwaniami wobec pracy a jej percepcją okazał się tutaj najmniejszy. Ponadto. w odróżnie- 
niu od innych domen życia zawodowego, w przypadku tej domeny na niepełne zaspokojenie potrzeb 
wpłynęły w większym stopniu wysokie oczekiwania niż niekorzystne postrzeganie pracy. Zatem rela— 
cje społeczne, według badań Habilitantki, stanowią relatywny atut pracy w gospodarce turystycznej. 
Tego wniosku Autorka nie pozostawia bez szerszego komentarza w formie dyskusji z dotychczasową 
wiedzą literaturową w tym zakresie. Ponadto Habilitantka udowodniła, że pozyskiwanie i utrzymywa- 
nie przez podmioty gospodarki turystycznej zasobów pracy nie stanowi podstawy budowania przewa- 
gi konkurencyjnej na rynku, gdyż możliwości w tym zakresie są ograniczone. Świadczy o tym zarów- 
no niski poziom deklarowanej przez aktualnych pracobiorców skłonności do podjęcia pracy, jak i 
skłonność do kontynuacji kariery zawodowej w turystyce. Tu także Habilitantka zestawia swoje wyni- 
ki badań z literaturą. Autorka podkreśliła również, że na fakt, iż niewielka skłonność do nawiązywania 
długookresowych relacji z pracodawcami tylko po części została wyjaśniona przez niską jakość pracy 
w turystyce, wpływ mogło mieć to, że większość uczestników badania reprezentowała pokolenie mi- 
lenijne, które nie postrzega pracy jako istotnej wartości w życiu (charakteryzuje je tzw. niska central- 
ność pracy jako wartości). Tę grupę pracowników cechuje bowiem wysoka mobilność zawodowa. 
Bardzo dobrze, że Autorka szerzej skomentowała tę kwestię. Habilitantka podsumowuje także, że 
najsilniejszym predykatorem wszystkich analizowanych przejawów skuteczności konkurowania o 
zasoby na rynku pracy w turystyce okazała się treść pracy. W tym miejscu po raz kolej ny wniosek ten 
okazał się spójny z poprzednimi wynikami badań literaturowych, w zakresie czego Habilitantka prze— 
prowadziła konieczną dyskusję. Habilitantka sformułowała także pewne zalecenia praktyczne, w za- 
kresie konieczności „rozpoznawania przez podmioty gospodarki turystycznej oczekiwań pracobior- 
ców, dotyczących zakresu i charakteru zadań zawodowych zarówno w trakcie rekrutacji, jak i po pod- 
jęciu zatrudnienia. Pozwoli to ograniczyć ryzyko niedopasowania jednostki do pracy i jego niepożąda- 
nych konsekwencji” (s. 204). Tu muszę zwrócić uwagę, że wtym miejscu zalecenia praktyczne nieste- 
ty się kończą. Biorąc jednak pod uwagę bogactwo wniosków płynących z przeprowadzonych badali 
wydaje się, że ten aspekt — bardzo ważny dla reprezentantów podmiotów w gospodarce turystycznej 
(po stronie zarówno pracowników. jak i pracodawców) — mógłby być w pracy dużo szerszy, a przy 
tym wymiar aplikacyjny badań byłby wyraźniej podkreślony. 

W sposób relatywnie szeroki, Habilitantka komentuje natomiast ograniczenia badań. Po 
pierwsze. wskazując miedzy innymi na zastosowanie strategii badań poprzecznych (transwersalnych) 
— przez dokonanie pomiaru zmiennych zależnych i niezależnych "w tym samym czasie. Po drugie, od— 
nosi się do procesu zbierania danych wykorzystując techniki ankietowe i narzędzia samoopisowe (z 
tym związany jest m.in. brak pewności. czy przekaz został zrozumiany przez badanego oraz w jakich 
warunkach i kto wystąpił w roli respondenta). Po trzecie, nawiązuje do wzrostu ryzyka zniekształcenia 
rezultatów badań wskutek błędu systematycznego związanego z faktem pozyskiwania informacji o 
wszystkich zmiennych. pomiędzy którymi badano zależności ztego samego źródła. Po czwarte, Habi- 
litantka wskazuje, iż jest świadoma, że słuchacze kierunków studiów związanych z turystyką nie są 
jedynym segmentem zbiorowości osób ubiegających się o zatrudnienie w gospodarce turystycznej (nie 
można zatem uogólniac' wniosków na całą populacje potencjalnych pracobiorców w gospodarce tury- 
stycznej). Wreszcie, po piąte, Habilitantka wskazuje, że modele wyjaśniły stosunkowo niewielką część 
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wariancji badanych zmiennych zależnych, .co oznacza, że w procedurze nie uwzględniono szeregu 
innych zmiennych, które mają wpływ na postawy i intencje aktualnych i potencjalnych pracowników 
gospodarki turystycznej. Co jednak należy podkreślić. w świetle wkładu jaki wnoszą zaprezentowane 
badania (wypełniając także wcześniej sygnalizowana lukę w odniesieniu do zakresu podmiotowego 
czy przestrzennego), przedstawione ograniczenia stanowią jedynie dopełnienie zaprezentowanego 
obrazu oceny jakości pracy w turystyce i je j  wpływu na konkurencyjność podmiotów gospodarczych. 
Świadczą także, co wielokrotnie podkreślano. o rzetelności l—labilitantki i świadomości konieczności 
przyszłego przeprowadzenia badań, w sposób. który choćby w części pozbawiony będzie zidentyfiko- 
wanych ograniczeń. To właśnie taka świadomość .,pcha” naukę do przodu i pozwala stopniowo zgłę- 
biać wiedzę o zjawiskach objętych badaniami ernpirycznyrni. Wreszcie, Habilitantka jako konkluzje 
płynące z Jej badań, wskazuje na kierunki przyszłych badań empirycznych w zakresie podjętej pro- 
blematyki. Między innymi zwraca uwagę na potrzebę: 

- pogłębienia badań nad zasobami osobistymi pracowników, wspóltworzącymi ich kapitał psy- 
chologiczny. 

- przeprowadzenia badań uwzględniających inne organizacyjne następstwa jakości pracy — w 
szczególności zachowań obywatelskich w organizacji. poziomu wykonania pracy czy zachowań 
innowacyjnych w miejscu pracy, 

- badań wśród byłych pracowników podmiotów gospodarki turystycznej, a także pracodawców 
czy klientów, 

- badań pracowników gospodarki turystycznej winnych krajach. 
Mimo interesujących i zróżnicowanych propozycji dotyczących przyszłych badań empirycznych w 
zakresie poruszanej problematyki, Habilitantka nie wspomniała o —— w moim przekonaniu cennym i 
potrzebnym. nie tylko z uwagi na zastosowane przez samą Habilitantkę szersze podejście badawcze, 
(oparte na postulatach formułowanych przez przedstawicieli ekonomii behawioralnej, uwzględniające 
aspekty psychologiczne czy socjologiczne). ale także ze względu na wyniki badań Habilitantki, które 
pozwoliły dowieść znaczenia „miękkich zmiennych” w postaci choćby relacji społecznych w bada— 
niach nad oceną jakości pracy w gospodarce turystycznej — uzupełnieniu przeprowadzonych badań 
ilościowych badaniami jakościowymi (z wykorzystaniem np. pogłębionych wywiadów pół- 
strukturyzowanych). Takie podejście pozwoliłoby poszerzyć wiedzę na temat badanych aspektów, w 
szczególności tych, które okazały się mieć kluczowe znaczenie dla poruszanej w pracy problematyki. 
Relacje interpersonalne z pewnością do nich należą. 

Wkład monografii 
Podsumowując, podjęta w pracy problematyka badawcza stanowi wkład do dyscypliny ekonomia 
(według nomenklatury zgodnej z treścią wniosku Habilitantki), w szczególności (odnosząc się do 
aspektów dotyczących jakości pracy) — do specjalności ekonomika pracy, wtym do jej subdyscypliny 
— ekonomiki personelu, atakże (biorąc pod uwagę poruszane w pracy aspekty konkurencyjności pod- 
miotów w gospodarce turystycznej) wkład do ekonomiki turystyki. 

Niewątpliwym wkładem Habilitanrki jest wykorzystanie szerszej — holistycznej koncepcji pra- 
cy w celu wyjaśnienia indywidualnych decyzji o alokacji kapitału ludzkiego podejmowanych przez 
pracobiorców. W takiej koncepcji uwzględnia się zarówno instrumentalną rolę pracy (sprowadzającą 
się do użyteczności produktu tej pracy, tj. dóbr i usług nabywanych za uzyskane wynagrodzenie), jak i 
— co pokazały wyniki badań Habilitantki — socjopsychologiczne funkcje pracy. Pozwala to stwierdzić, 
że użyteczność pracy obejmuje nie tylko osiągnięte rezultaty, lecz także sam proces ~ wtym warunki, 
w których ta praca jest wykonywana. Czerpanie w tym zakresie z dorobku ekonomii behawioralnej, 
tak znaczącej w ostatnich latach (świadczy o tym choćby nagroda Nobla w dziedzinie ekonomii przy— 
znana Richardowi H. Thalerowi (2017)) stanowi wartość dodaną podejścia zastosowanego przez dr 
Bednarska. 

Wkład Autorki sprowadza się także do zaproponowania autorskiej metody pomiaru jakości 
pracy (jako hierarchicznego konstruktu latentnego). uwzględniającego zarówno tzw. korzyści we- 
wnętrzne (treść pracy), jak i zewnętrzne (tj. kontekst pracy). Wkład Habilitantki wyraża się również 
wysoką wartością poznawczą prezentowanych rozważań. Jest ona efektem zastosowania sondażu o 
ogólnokrajowym zasięgu przestrzennym, obejmując-ym ponadto wszystkie charakterystyczne rodzaje 
działalności turystycznej. a także aktualnych i potencjalnych pracowników podmiotów gospodarki 
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turystycznej. Procedura doboru badanych umożliwiła także identyfikację różnic wśród determinant 
postrzegania pracy ze względu na rodzaj prowadzonej działalności i lokalizację. 

Niezaprzeczalnym wkładem Habilitantki jest ponadto: 
- identyfikacja i klasyfikacja determinant zdolności do pozyskiwania i utrzymywania zasobów 

pracy, atakże zmiennych wyjaśniających wariancję tej zdolności. 
- identyfikacja zmiennych indywidualnych, organizacyjnych i lokalizacyjnych wyjaśniających 

zróżnicowaniejakości pracy w turystyce orazjej następstw, 
- pomiar wpływu jakości pracy w turystyce na skuteczność rywalizowania o zasoby pracy jako 

podstawy budowania przewagi konkurencyjnej, 
~ określenie roli zmiennych mediujących i moderujących w relacjach między jakością pracy a 

potencjałem konkurencyjnym w sferze zasobów pracy w gospodarce turystycznej. 

4. Konkluzja 
Podsumowując, dorobek naukowy Habilitantki po uzyskaniu stopnia doktora oceniam pozytywnie. 
Dorobek ten charakteryzuje wysoki poziom naukowy, wtym warsztat badawczy (metodyczny). Habi- 
litantka uczestniczyła ponadto w wielu projektach konkursowych, w tym sama takim projektem kie- 
rowała (projekt Opus tinansowany przez NCN). Dr Bednarska jest aktywnym uczestnikiem konferen- 
cji — krajowych i międzynarodowych. laureatką nagród za pracę naukową (w tym np. nagrody za naj- 
lepszy artykul wygłoszony podczas konferencji międzynarodowej). Habilitantkajest rozpoznawalna w 
środowisku naukowym i ceniona za rzetelność badawczą. która zresztą jest także wyraźnie widoczna 
w przedłożonym do oceny dorobku. Dorobek dydaktyczny dr Bednarskiej jest bardzo dobry. podobnie 
jak dorobek organizacyjny i popularyzatorski. Wykraczają one wręcz poza dorobek przeciętnego habi- 
litanta. 

Bardzo wysoko oceniam główne. dzieło w postaci monografii przedłożonej do oceny, która w 
moim przekonaniu w pełni spelnia wymogi ustawowe o znacznym wkładzie w rozwój dyscypliny 
ekonomia (obecnie ekonomia i finanse). Problematyka. którą poruszyła w niej Autorka jest ważna i 
aktualna. a przy tym przedstawiona została w sposób nie tylko ciekawy, ale przede wszystkim na bar- 
dzo wysokim poziomie merytorycznym. Problem badawczy, cele pracy i hipotezy są sformułowane 
poprawnie i bardzo precyzyjnie. Luka badawcza została celnie zidentyfikowana, opiera się na dogłęb- 
nym przeglądzie światowej literaturowy i dyskusji z tym, co do tej pory ustalono w zakresie badanej 
problematyki. Całość rozważań jest osadzona w aktualnych koncepcjach i teoriach naukowych w 
szczególności z dyscypliny ekonomia (i finanse), w tym w tak ważnej w ostatnich latach, ekonomii 
behawioralnej. 

Prowadzi to do finalnej konkluzji, iż. całość dorobku Habilitantki oceniam wysoko i ocena ta 
pozwala mi z pełnym przekonaniem wnioskować za nadaniem dr Marlenie Bednarskiej stopnia dokto- 
ra habilitowanego. Stwierdzam. że dorobek Habilitantki spełnia wymogi Ustawy z dnia 14 marca 2003 
roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (w szcze- 
gólności kryteria oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego 
określone w Rozporządzeniu MNiSW z dn. 1.09.2011 r.). W związku z powyższym rekomenduje 
Radzie Awansów Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu poparcie dla wniosku dr 
Marleny Bednarskiej o uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk społecznych 
(zgodnie z wnioskiem Habilitantki z dn. 23.04.2019 r. — nauk ekonomicznych) w zakresie dyscypliny 
ekonomia i finanse (zgodnie z wnioskiem - w dyscyplinie ekonomia). 

Udar lwi/~k WW” 
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