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RECENZJA
rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Grobelnej
pt. „Wpływ klimatu organizacyjnego ma efektywność zespołów stosujących zwinne
metodyki wytwarzania oprogramowania”
napisanej pod kierunkiem naukowym prof. dr. hab. inż. Stefana Trzcielińskiego

Wstęp

Podstawą napisania recenzji jest pismo Dziekana Wydziału Inżynierii Zarządzania
Politechniki Poznańskiej dr hab. inż. Magdaleny Wyrwickiej, prof. PP z dnia 22 lipca 2020
roku stwierdzające, iż uchwałą Rady Dyscypliny Nauk o Zarządzaniu i Jakości Politechniki
Poznańskiej z dnia 13.07.2020 zostałam powołana na recenzenta rozprawy doktorskiej
Karoliny Grobelnej pt. „Wpływ klimatu organizacyjnego ma efektywność zespołów
stosujących zwinne metodyki wytwarzania oprogramowania”.

Ogólna charakterystyka rozprawy
Przedłożona praca składa się z wprowadzenia, czterech rozdziałów, podsumowania
i wniosków, spisu bibliograficznego, wykazu rysunków i tabel oraz spisu załączników. Praca
wraz z załącznikami liczy łącznie 217 stron (zasadniczy tekst zawiera 166 stron).
Opracowanie wzbogacone jest 26 rysunkami i 45 tabelami. Dobór literatury, zarówno
polskiej, jak i zagranicznej jest właściwy. Na spis bibliograficzny składa się 167 pozycji. Jest
to ilość wystarczająca do udowodnienia postawionych hipotez oraz realizacji przyjętych

celów badawczych. Podane pozycje literaturowe zostały starannie wykorzystane w rozprawie.
Można stwierdzić, iż praca jest dobrze udokumentowana.

Ocena wyboru tematu rozprawy
Tematyka rozprawy doktorskiej mieści się w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości, a
w szczególności w zakresie badania efektywności zwinnych zespołów informatycznych. Duże
zainteresowanie tego typu problematyką (od strony poznawczej, metodologicznej, jak
i empirycznej) wynika z wielu powodów. Do najważniejszych należą: (1) uznanie projektów
IT jako ważnego wehikułu rozwoju organizacji, którymi to projektami należy w efektywny
sposób zarządzać; (2) uznanie zwinnych metodyk wytwarzania oprogramowania jako ważnej
kompetencji zespołów projektowych, która może być źródłem sukcesu; (3) uznanie klimatu
organizacyjnego jako istotnego elementu mającego wpływ na pracę zespołów projektowych.
Praktyka dostarcza dowodów, że coraz częściej do wytwarzania złożonych produktów i usług
IT stosowane są zwinne metodyki wytwarzania oprogramowania.
zapewniają one ciągłe doskonalenie projektu, lepsze

Twierdzi się, że

zaspakajanie potrzeb klienta oraz

szybsze reagowania na zmieniające się potrzeby otoczenia. Mogą one również przyczyniać
się do lepszego motywowania członków zespołów programistycznych. Cały czas niewiele jest
jednak badań ukierunkowanych na badanie poprawy efektywności zwinnych zespołów
wytwarzających oprogramowanie, a w szczególności

na badanie związku pomiędzy

klimatem organizacyjnym a efektywnością takich zespołów. Uważam zatem, że wszelkie
prace, w których poszukuje się odpowiedzi m.in. na takie pytania, jak: co warunkuje
efektywność pracy zespołów programistycznych, jakie są krytyczne czynniki sukcesu
stasowania zwinnych metod wytwarzania oprogramowania, jak mierzyć

efektywność

zespołów informatycznych, jakie metodyki stosować przy wytwarzaniu oprogramowania,
należy uznać za cenne i wartościowe.
Recenzowana praca dotyczy podstaw teoretycznych oraz badań empirycznych w zakresie
poprawy efektywności zespołów informatycznych stosujących zwinne metodyki wytwarzania
oprogramowania. Tematyka podjęta w rozprawie jest ważna i aktualna, zarówno
z poznawczego, jak i praktycznego punktu widzenia. Poznawczy walor przejawia się
w zaprezentowaniu

innowacyjnego

podejścia

do

wytwarzania

oprogramowania,

odwołującego się do ścisłej współpracy z klientem, szybkiego reagowania na zmiany oraz
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tworzenia projektów wokół zmotywowanych ludzi. Z kolei, praktyczny aspekt, należy
rozumieć w ten sposób, że uzyskane wyniki badań i sprecyzowane na tej podstawie
rekomendacje, można potraktować jako ważny drogowskaz dla poprawy efektywności
zespołów stosujących zwinne metodyki wytwarzania oprogramowania.
Warto podkreślić oryginalny charakter podjętej tematyki badawczej. Doktorantka zawarła
w pracy ważne i, jak do tej pory, cały czas słabo zbadane zagadnienia dotyczące wpływu
klimatu organizacyjnego na efektywność zwinnych zespołów programistycznych. Obrany
temat i jego opracowanie przyczynia się do zmniejszenia luki poznawczej, dotyczącej oceny
pomiaru efektywności zwinnych zespołów programistycznych oraz związku tej efektywności
z klimatem organizacyjnym. Reasumując, uważam, że wybór tematu pracy, z teoretycznego
oraz praktycznego punktu widzenia, jest w pełni uzasadniony i należy ocenić go wysoko.

Ocena wyboru celów badawczych, sformułowanych hipotez
badawczych i zastosowanych metod badawczych
W recenzowanej rozprawie Autorka postawiła sobie realizację dwóch celów: teoretycznych
i praktycznych. Wśród celów teoretycznych znalazły się następujące cele szczegółowe: (1)
analiza i synteza literatury dotyczącej wytwarzania oprogramowania oraz efektywności
zespołów stosujących zwinne metodyki; (2) opracowanie zagregowanej miary efektywności
zwinnych zespołów wytwarzających oprogramowanie; (3) analiza i synteza literatury
dotyczącej wpływu klimatu organizacyjnego na efektywność zespołów; (4) określenie
mechanizmu wpływu czynników klimatu organizacyjnego na efektywność zwinnych
zespołów wytwarzających oprogramowanie w fazach okresowego spadku tej efektywności.
Z kolei do celów utylitarnych zaliczono: (1) określenie faz cyklu rozwoju produktu
i wprowadzania go na rynek przez zwinne zespoły,

w których potencjalnie można

spodziewać się spadku efektywności zespołu; (2) dostarczenie liderom zwinnych zespołów
wytwarzających oprogramowanie narzędzia do pomiaru efektywności zespołu; (3) określenie
symptomów spadku efektywności zwinnych zespołów wytwarzających oprogramowanie, na
podstawie których liderzy mogą podjąć działania zapobiegawcze; (4) opracowanie wykazu
czynników klimatu organizacyjnego, których odpowiednie kształtowanie wpływa na poprawę
efektywności zwinnych zespołów wytwarzających oprogramowanie.
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Przyjęte cele teoretyczne i praktyczne skłoniły Autorkę do postawienia trzech następujących
hipotez badawczych: H1: Efektywność zespołów wytwarzających oprogramowanie
charakteryzuje się cyklicznością; H2: Cykliczność efektywności zespołu wytwarzającego
oprogramowanie pozostaje w związku z etapem rozwoju produktu i wprowadzania go na
rynek; H3: Synergiczne kształtowanie wartości czynników klimatu organizacyjnego
umożliwia

złagodzenie

cyklicznych

spadków

efektywności

zwinnych

zespołów

wytwarzających oprogramowanie.
Oceniając sposób sformułowania celów badawczych w pracy, uważam że zostały one
sformułowane poprawnie i wskazują na oryginalne podejście badawcze i osiągnięcie
interesujących wyników badań. Mam pewne uwagi do konstrukcji sformułowanych hipotez
badawczych.

Hipotezy badawcze powinny mieć w sobie pewną dozę przypuszczenia.

Sformułowane przez Doktorantkę hipotezy tej kwestii nie uwzględniają.
Niezależnie od uczynionej wcześniej uwagi, uważam, że sformułowane cele i hipotezy
badawcze mieszczą się w najnowszym nurcie rozważań nad efektywnością zespołów
stosujących zwinne metodyki badawcze wytwarzania oprogramowania, a w szczególności
dotyczą wpływu klimatu organizacyjnego na efektywność takich zespołów. Jednocześnie
powodują, że podjęte w rozprawie zagadnienie jest niewątpliwie ważne z praktycznego
punktu widzenia, a także interesujące w sensie poznania naukowego.
O jakości wyników badań i wartości płynących z nich wniosków decyduje zastosowana
w pracy metodyka badawcza. W ocenianym przypadku mamy do czynienia z poprawną
procedurą badawczą. Wykorzystane w rozprawie metody badawcze są skorelowane z celami
i sformułowanymi hipotezami badawczymi. Autorka skupiła się głównie na:

analizie,

syntezie i krytyce literatury przedmiotu, wywiadach eksperckich, mających na celu wybranie
odpowiednich miar efektowności i ich znaczenia, obserwacji uczestniczącej pozwalającej na
zaobserwowanie

różnych

zjawisk

związanych

z

wytwarzaniem

oprogramowania

z wykorzystaniem zwinnych metodyk, przeprowadzeniu badań ankietowych prowadzonych
w oparciu o przygotowany kwestionariusz ankiety, mający na celu zebranie danych
dotyczących klimatu organizacyjnego, metodach statystycznych, które wykorzystano
w procesie wielowymiarowej analizy porównawczej oraz badaniu różnych korelacji, a także
rozmaitych sposobach wnioskowania.
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Z przedstawionych przez Autorkę celów, hipotez badawczych i metod badawczych wynika,
że rozprawa doktorska należy do prac, w której podjęto wiele wątków badawczych i analiz
w różnych aspektach. Reasumując, uważam, że wybór celów i hipotez oraz metod
badawczych świadczy o dojrzałości badawczej Autorki i należy ocenić to pozytywnie.

Ocena struktury rozprawy
Autorka przedstawiła analizowane zagadnienie w sposób uporządkowany w postaci sześciu
części. W pierwszej części, stanowiącej wprowadzenie do pracy, w zwięzły sposób
przedstawiono uzasadnienie podjęcia tematu badawczego, sformułowano cele i hipotezy
badawcze, a także opisano zastosowane metody badawcze oraz strukturę pracy. Cześć druga
niniejszej

rozprawy została poświęcona charakterystyce problematyki

wytwarzania

oprogramowania. W syntetyczny sposób opisano najważniejsze tradycyjne metodyki
wytwarzania oprogramowania, takie jak: model kaskadowy, przyrostowy, prototypowy oraz
model spiralny. Każda z wymienionych metodyk został przeanalizowana z punktu widzenia
jej najważniejszych zalet i wad. W dalszej kolejności zaprezentowano ideę i najistotniejsze
założenia metodyk zwinnych w kontekście koncepcji szczupłego przedsiębiorstwa.
Odwołano się do założeń leżących u podstaw Manifestu Zwinnych Metodyk (Manifesto for
Agile Software Development), mówiących m.in., że „ludzie i interakcje ponad procesy
i narzędzia; działające oprogramowanie ponad obszerną dokumentację; współpraca z
klientem ponad formalne ustalenia; reagowanie na zmiany ponad podążanie za planem”.
W tej części dysertacji, szczegółowej analizie zostały poddane takie metodyki zwinne, jak:
Scrum, Kanban, programowanie ekstremalne, metoda wytwarzania systemów dynamicznych
(DSDM – Dynamic Systems Development Method).
skoncentrowano

się

na

problematyce

klimatu

W trzeciej

części

pracy

organizacyjnego.

Podjęto

próbę

zaprezentowania różnych podejść do definiowania terminu „klimat organizacyjny”.
Zidentyfikowano różne wymiary oraz czynniki, które składają się na klimat organizacyjny.
Do

najważniejszych

pracownikami,

zaliczono:

autonomię,

styl

kierowania,

komunikację,

elastyczność,

klarowność,

nagradzanie,

relacje

pomiędzy

standardy

oraz

zaangażowanie zespołowe. Następnie opisano zagadnienie pomiaru klimatu organizacyjnego,
a także przeanalizowano związek klimatu organizacyjnego z motywacją i efektywnością.
Z kolei część

czwarta niniejszej pracy została poświęcona problematyce efektywności

zwinnych zespołów informatycznych. W interesujący i przekonujacy sposób zbadano przede
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wszystkim zagadnienie miar efektywności. Scharakteryzowano takie mierniki, jak: NPS (Net
Promotor Score), CES (Customer Effort Score), CSAT (Customer Satisfaction Score), a
także takie miary, jak: liczbę linii kodu, liczbę wdrożeń, obliczanie punktów funkcyjnych,
Story Ponty (SP), prędkość pracy zespołu, przewidywalność pracy zespołu, liczba błędów
zgłaszanych po oddaniu produktu użytkownikom na daną interakcję, stopień realizacji
wyznaczonych celów oraz formuła Nekleonu.
W części piątej recenzowanej pracy zatytułowanej „Klimat organizacyjny a efektywność
zwinnych zespołów informatycznych” zaprezentowano autorski model badawczy, metodykę
badań empirycznych i wreszcie osiągnięte wyniki badań empirycznych.
Proces badawczy zorganizowano wokół 4 faz, które dotyczą: (1) badania efektywności
zespołów informatycznych wykorzystujących zwinne metodyki, (2) badania klimatu
organizacyjnego w zespołach wytwarzających oprogramowanie przy pomocy metodyk
zwinnych, (3) przeanalizowania związków pomiędzy klimatem organizacyjnym a
efektywnością badanych zespołów z wykorzystaniem metod analizy statystycznej, (4)
określenia poprzez analizę czynnikową elementów klimatu organizacyjnego, które mają
największy wpływ na efektywność zespołów informatycznych. Każda z faz składa się z kilku
szczegółowych kroków. Badaniem objęto 35 zespołów informatycznych stosujących zwinne
metodyki wytwarzania oprogramowania

i działających na terytorium Polski. Każdy zespół

składał się z kilku osób (od czterech do ośmiu). Efektywność zespołów mierzono czynnikami
opisanymi w części teoretycznej pracy, tj. cel, prędkość, przewidywalność, liczba błędów,
średnia prędkość krocząca, średnia przewidywalność krocząca, prędkość na osobodzień, oraz
liczba wdrożeń funkcjonalnych. Wartości mierników pobrano z systemów zarządzania
projektami, takimi jak: Jira, Openproject lub też bezpośrednio z pomiarów i analiz Product
lub Project

Managerów danych zespołów. Z kolei badanie klimatu organizacyjnego

przeprowadzono z pomocą kwestionariusza ankiety, składającego się z 28 pytań i przy
wykorzystaniu skali Likerta. Ankietowani (członkowie zespołów) byli poproszeni o
udzielenie odpowiedzi dwukrotnie - raz w doniesieniu do obecnej sytuacji, a drugi raz w
odniesieniu do sytuacji idealnej (pożądanej przez nich). Przy pomocy wiedzy eksperckiej
osób zarządzających zespołami, został stworzony miernik syntetyczny efektywności, będący
wypadkową badanych czynników. W dalszej kolejności zbadano

związki pomiędzy tak

określoną efektywnością a klimatem organizacyjnym, z uwzględnieniem cyklu produktu
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informatycznego. Ostatecznie, po przeanalizowaniu różnych zależności zidentyfikowano
grupę czynników, mających największy wpływ na podnoszenie efektywności.
Uzyskane wyniki badań zostały przedstawione w formie licznych tabel i rysunków oraz
poparte odpowiednim komentarzem. Analizy zostały przeprowadzone rzetelnie i nie budzą
zastrzeżeń.
Prace kończy rozdział, w którym dokonano podsumowania osiągniętych wyników badań.
Nakreślono także przyszłe problemy badawcze oraz wskazano praktyczne implikacje
wyników badań.
Reasumując uważam, że układ pracy jest spójny i logiczny. Rozdziały są precyzyjnie
skorelowane z celami oraz hipotezą badawczą. To pozwala na osiągnięcie i weryfikację
sformułowanych zamierzeń badawczych.

Uwagi polemiczne
Niewątpliwie, do wartościowych elementów, tak pod względem teoretyczno-poznawczym,
metodycznym, jak i empirycznym oraz z punktu widzenia wkładu pracy Doktorantki
w rozwiązanie tytułowego problemu, należy zaliczyć:
 usystematyzowanie wiedzy na temat tradycyjnych metodyk wytwarzania oprogramowania,
 zgłębienie wiedzy na temat zwinnych metodyk wytwarzania oprogramowania,
 wskazani

roli

zwinnych

metodyk

oprogramowania

w

zarządzaniu

projektami

informatycznymi,
 eksplorację zagadnienia efektywności zwinnych zespołów informatycznych, a zwłaszcza
identyfikację różnych sposobów pomiary efektywności zespołów informatycznych,
 zbadanie związku pomiędzy klimatem organizacyjnym a efektywnością zespołów
informatycznych.
Praca, pomimo ogólnie bardzo dobrej oceny, nie jest pozbawiona pewnych elementów
dyskusyjnych. Podstawowe moje pytania problemowe są następujące:
 dysertacja dotyczy badania efektywności zespołów informatycznych stosujących zwinne
metodyki wytwarzania oprogramowania. Uważam, że w pracy należało bardziej
zdecydowanie zaznaczyć do jakich projektów, czy też do rozwiązywania jakich zagadnień
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z obszaru zarządzania, nadają się tego typu metodyki, a do jakich raczej nie są one
rekomendowane;
 podczas prezentacji wyników badań (wartości wyników efektywności poszczególnych
zespołów) nie wyjaśniono, jakie kryteria zastosowano do zaliczenia poszczególnych
interakcji do etapów rozwoju: narodziny, młodość, dojrzałość oraz utrzymanie w ramach
poszczególnych zespołów. Czy ten podział ma wpływ na interpretację uzyskanych
wyników badań?
 wartość każdej pracy badawczej ocenia się poprzez uwydatnienie jej wkładu do rozwoju
danej dyscypliny, czy dziedziny wiedzy. W moim odczuciu, ten wkład został zbyt słabo
wyeksponowany. Jak zatem, Doktorantka określiłaby swój wkład w rozwój dyscypliny
naukowej, w której ubiega się o nadanie stopnia doktora, tj. nauk o zarządzaniu i jakości?
 Doktorantka z dużą precyzją opisała konstrukcję modelu badawczego i przeprowadzone
badania własne. Doceniając tę rzetelność, warto uczynić jednak pewną uwagę - każdy
badacz powinien mieć świadomość pewnych ograniczeń proponowanego narzędzia
badawczego.

Zatem

kieruje

kolejne

pytanie

do

Doktorantki:

jakie

niedoskonałości/ograniczenia widzi Doktorantka w opracowanym przez siebie narzędziu
badawczym i czym to może skutkować?
Podsumowując ten punkt recenzji, pragnę zaznaczyć, że wymienione uwagi nie umniejszają
ogólnie pozytywnej, bardzo dobrej oceny pracy. Dysertacja w całej swojej rozciągłości (w
warstwie teoretycznej, metodycznej i aplikacyjnej) spełnia standardy prac doktorskich
i zasługuje na poparcie.

Ocena strony formalnej i redakcyjnej pracy
Praca jest poprawnie przygotowana pod względem edycyjnym. Została napisana jasnym
językiem, z zachowaniem formalnych reguł pisania prac naukowych. Sporadycznie pojawiają
się drobne usterki.

Wniosek końcowy
Reasumując uważam, że recenzowana praca przygotowana jest na dobrym poziomie
merytorycznym i metodycznym. W pełnym zakresie stanowi oryginalne rozwiązanie
problemu naukowego. Świadczy o wiedzy teoretycznej Autorki i Jej dociekliwości naukowej,
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a także umiejętności samodzielnego prowadzenia pracy naukowej i eksperymentów
badawczych.
Recenzowana rozprawa doktorska mgr Karoliny Grobelnej pt. „Wpływ klimatu
organizacyjnego ma efektywność zespołów stosujących zwinne metodyki wytwarzania
oprogramowania” napisana pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. inż. Stefana
Trzcielińskiego spełnia wymogi stawiane dysertacjom doktorskim przez Ustawę z dnia 20
lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Wnioskuję zatem o dopuszczenie mgr
Karoliny Grobelnej do dalszych etapów w sprawie nadania stopnia naukowego doktora
w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości.
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