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1. Znaczenie tematyki pracy
Przedstawiona mi do recenzji praca to przykład interesującego podejścia do prowadzenia
badań naukowych, w których problem badawczy jest konsekwencją doświadczenia autora
w realizacji projektów informatycznych a nie bliżej niezidentyfikowanego/trudnego do
oceny/akceptacji problemu badawczego.
Problematyka pracy jest osadzona w uwarunkowaniach realizacji projektów
informatycznych z wykorzystaniem podejść miękkich. Koncertuje się na poszukiwaniu i
analizowaniu zależności pomiędzy oceną zespołu projektowego i jego wydajnością. To
ważna relacja w zespołach stosujących zwinne metodyki wytwarzania oprogramowania, w
których podejście iteracyjne do wytwarzania oprogramowania, krótkie cykle wytwarzania
oraz zastosowanie procesów Continuous Improvement integrujące procesy Continuous
Integration i Continuous Development (IC/CD) stają się niewystarczające do osiągania
sukcesów w realizacji tych projektów. Zakładając także ze zespół wytwórczy dąży do
stanu DevOps charakteryzującego się integracją technologii w całym cyklu wytwarzania
oprogramowania szukanie zależności pomiędzy klimatem organizacyjnym a wydajnością

zespołu stosującego zwinne metodyki wytwarzania oprogramowania znakomicie
uzupełnia ten tak ważny nurt zarządzania projektami.
Praca autorki uzupełnia także technologiczną wizję rozwoju projektu wskazując na
istotne aspekty sukcesu projektu wynikające nie tylko ze stanu bycia DevOps, ale także
poszukuje

wpływu

stanu

zespołu

stosującego

zwinne

metodyki

wytwarzania

oprogramowania na proces wytwarzania oprogramowania. Prezentacja wpływu klimatu
organizacyjnego na poszczególne fazy projektu ma także zasadniczy wpływ na proces
wytwarzania usług i mikrosuług w dobie budowy architektur bazujących na szynach
integracyjnych (ang. Enterprise Service Bus) oraz budowie infrastruktury jako kodu (ang.
Infrastrukture as Code) dla wsparcia tych mikrousług w projektowaniu procesów Dockera
oraz konstrukcji kontenerów.

2. Konstrukcja pracy i jej ocena
Dla realizacji celu pracy autorka skonstruowała własny zestaw celów i hipotez na
podstawie zdefiniowanej luki badawczej i problemu badawczego. Luka badawczą
koncertuje się braku analiz efektywności pracy zespołów stosujących zwinne metodyki
wytwarzania oprogramowania, czego konsekwencją jest problem badawczy - badania
czynników klimatu organizacyjnego i ich wpływ na tę efektywność. Następnie autorka
określiła dwa typy celów: teoretyczne i utylitarne a także hipotezy badawcze.
Wydaje się, że celowe byłoby w tej części recenzji wskazać na przedmiot badań,
zbieżność luki, problemu badawczego, celów i hipotez a także metod badawczych, aby
potwierdzić znaczenie tak przyjętego zestawu celów i hipotez dla prowadzenia
sekwencyjnych/równoległych/hybrydowych

procesów

badawczych

i

wyciągania

wniosków.
Uważam tak zdefiniowany zestaw celów i hipotez za poprawny i dający szansę na
to oby jego zastosowanie pozwoliło z jednej strony na znalezienie zależności pomiędzy
klimatem organizacyjnym a efektywnością zespołów stosujących zwinne metodyki
wytwarzania

oprogramowania,

ale

także

składowych

klimatu

organizacyjnego

wpływających na tą efektywność. Takie podejście może być konsekwencją zastosowania

sekwencyjnych/równoległych procesów badawczych będących z kolei konsekwencją
tematu pracy i problemu badawczego w ramach, którego bada się czynniki klimatu
organizacyjnego oraz wpływ tych czynników na efektywność zespołów stosujących
zwinne metodyki wytwarzania oprogramowania. Stąd też przedmiotem badań wydaje się
być
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wytwarzania

oprogramowania.
O ile nie mam uwag do konstrukcji zestawu celów i hipotez to tyle wydaje się, że w
sytuacji, w której luka badawcza i problem badawczy są konsekwencją obserwacji
zespołów stosujących zwinne metodyki wytwarzania oprogramowania to cele utylitarne
tej pracy są dominujące w stosunku do celów teoretycznych. Takie podejście wynika także
z arbitralnego założenia autorki o kluczowym znaczeniu klimatu organizacyjnego w
badaniu procesów efektywności. Autorka nie rozważa w pracy wpływu innych czynników
jak technologii, dojrzałości projektowej i procesowej zespołów na efektowność pracy
zespołów. Można przecież założyć, że badanych w pracy 35 zespołów reprezentuje różne
poziomy dojrzałości procesowej i stąd wpływ klimatu organizacyjnego może być
zróżnicowany lub też może być pochodną tej dojrzałości.
Dlatego

też

umieszczenie

celów

utylitarnych

a

następnie

sekwencyjne

teoretycznych w znaczący sposób usprawniłoby i uporządkowałoby zrozumienie
istotności tej pracy. Uważam także, że cele utylitarne powinny być uporządkowane z
punktu widzenia głównego, jakim jest dostarczenie zespołom stosujących zwinne
metodyki wytwarzania oprogramowania narzędzia do pomiaru efektywności zespołu i
wydaje mi się również metody pozwalającej na pomiar tej efektywności. Uważam także,
że cel utylitarny pierwszy - określenie faz cyklu rozwoju produktu i wprowadzenie go na
rynek przez inne zespoły jest ważny. Natomiast chyba dominującym w tej sytuacji jest
kwestia oceny spadku i poprawy efektywności. Stąd też cele utylitarne w zasadzie można
byłoby klasyfikować z punktu widzenia głównego: dostarczenie metody i narzędzia do
pomiaru efektywności lepiej technologii do pomiaru efektywności oraz uzupełniającego:
określania spadków i poprawy efektywności w trakcie trwania cyklu wytwarzania
oprogramowania.

W momencie, w którym definiujemy cele utylitarne będące konsekwencją tak
postawionej luki badawczej i problemu badawczego wydają się adekwatne także
postawione przez autorkę cele teoretyczne. Wydaje mi się jednak, że można byłoby je
zagregować do dwu grup. Tej grupy celów będącej konsekwencją state-of-the-art
zarówno klimatu organizacyjnego jak i metod wytwarzania oprogramowania a także
drugiej grupy celów dla określania relacji pomiędzy klimatem organizacyjnym a
efektywnością zespołów stosujących zwinne metodyki wytwarzania oprogramowania i
opracowania zagregowanych miar efektywności tych zespołów. Proponowana klasyfikacja
nie stanowi zarzutu do tej pracy, dlatego że przedstawione przez autorkę cele
teoretyczne i praktyczne są w pełni realizowane w pracy natomiast wydaje się, że patrząc
na całość tej pracy takie uporządkowanie znacznie ułatwiłoby sposób jej czytania.
Kolejnym z elementów stworzonego przez autorkę zestawu celów i hipotez są trzy
hipotezy badawcze. Wydaje się, że ich definicja jest poprawna nie mam też wątpliwości
dotyczących ich kolejności.
Po prezentacji

luki badawczej, problemu badawczego, celów i hipotez

przedstawiono metody badawcze, które w zasadzie należy podzielić na dwie grupy:
pierwszą związaną z identyfikacją i akwizycją wiedzy i drugą związaną z przetwarzaniem
tej wiedzy poprzez szukanie relacji dzięki zastosowaniu metod statystycznych i
wnioskowania pozwalającego na wskazanie relacji pomiędzy czynnikami klimatu
organizacyjnego a miarami efektywności. Wydaje się także, że w tej zidentyfikowanej,
jako ostatnia metodzie badawczej warto byłoby wskazać na te metody, które wspierają
proces wnioskowania.
Tak skonstruowany zestaw celów do osiągnięcia i hipotez do weryfikacji możliwy
staje się dzięki zastosowaniu modelu badawczego, który został zaprezentowany w
rozdziale 5.1. Integruje on 11 procesów badawczych realizowanych zgodnie z zestawem
celów i procesów. Rysunek 5.1 przedstawia dwa tory (notacja Business Proces Modeling
Notation (BPMN)) procesów badawczych. Pojawia się w tym miejscu pytanie dlaczego
opis modelu badawczego nie znajduje się we wprowadzeniu stanowiąc jego
podsumowanie? O ile nie mam uwag do samego procesu badawczego o tyle ten podział
zaburzył czytelność i zrozumienie przyjętego przez autorkę postepowania.

3. Proces badawczy i jego ocena
Procesy badawcze zostały omówione w części piątej pracy w rozdziale „Klimat
organizacyjny a efektywność zwinnych zespołów informatycznych”. Tak jak pisałem
uprzednio w podrozdziale 5.1 przedstawiono model badawczy, który uwzględnia 11
kroków badawczych, które zostały przedstawione na rysunkach 5.1 i 5.2. Rysunek 5.1
oprócz procesów związanych z badaniem wpływu klimatu organizacyjnego na
efektywność pracy zespołu stosującego zwinne metodyki wytwarzania oprogramowania
zawiera także informacje dotyczące weryfikacji hipotez H1 H2 i H3. Nie mam uwag, co do
sposobu i możliwości weryfikacji tych hipotez dzięki realizacji określonych procesów
badawczych natomiast zastanawiają mnie dwa istotne aspekty tego rysunku. Pierwszy,
dlaczego w prowadzonych badaniach nie ma pętli sprzężenia zwrotnego tak typowego
do prowadzenia badań naukowych, w którym proces weryfikacji ma charakter
przyrostowy? Po drugie, jaki jest związek górnego toru z torem dolnym (zachęcam do
stosowania notacji BPMN aby definiować tory i zapewnić czytelność rysunku).

W

zasadzie tor dolny pokazuje sposób prowadzenia badań gdzie prowadzi się badania
klimatu organizacyjnego, następnie określa się czynniki klimatu organizacyjnego, które
potencjalnie wpływają na efektywność zespołu stosującego zwinne metodyki wytwarzania
oprogramowania. Kolejno identyfikuje się czynniki istotnie wpływające na efektywność,
aby realizując procesy symulacji prowadzić badania efektywności zespołów stosujących
zwinne metodyki wytwarzania oprogramowania.
Praca zawiera załączniki, w których autorka zgromadziła wyniki prowadzonych
badań. Pokazują one wydaje się kluczowe z punktu widzenia tej pracy i stawianych celów
wyniki związane zarówno ze stawianymi przed zespołami stosującymi zwinne metodyki
wytwarzania

oprogramowania

celami

jak

też

identyfikację

produktów

procesu

wytwarzania oprogramowania na podstawie User Stories i Story Points. Następnie
przedstawiono sposób realizacji User Stories w określonych przez zespół projektowy
sprintach oraz identyfikowanych w nich prędkością przedstawionych z punktu widzenia
prędkości średniej, przewidywanej i innych wskaźników tej prędkości.

Ocena tej części pracy wskazuje, że mogę z pełnym przekonaniem powiedzieć, że
jest to bardzo dobrze zrealizowana praca badawcza, w której z jednej strony identyfikuje
się wskaźniki klimatu organizacyjnego z drugiej strony pokazuje się przełożenie tych
wskaźników na rzeczywiste parametry pracy zespołów stosujących zwinne metodyki
wytwarzania oprogramowania. Stąd też mimo uwag do opisu prowadzonych badan
proces badawczy uważam za poprawny.

4. Zasoby dla realizacji procesu badawczego i ich ocena
Aby zrealizować proces badawczy autorka przeprowadziła zgodnie z zestawem celów i
hipotez pełną identyfikację niezbędnych teoretycznych i praktycznych zasobów dla
przeprowadzenia procesu badawczego. Opis tych zasobów przedstawiony został w pracy
w rozdziałach drugim, trzecim i czwartym. Ich podział wydaje się poprawny.
Zidentyfikowane zostały zarówno procesy wytwarzania oprogramowania oraz klimat
organizacyjny zespołów stosujących zwinne metodyki wytwarzania oprogramowania a
następnie efektywność i jej miary wykorzystywane w pracach tych zespołów.
Te trzy rozdziały prezentują stan wiedzy niezbędny do przeprowadzenia procesu
badawczego, ale także pokazują jak istotne pokazanie jest otoczenia, w którym ta relacja
pomiędzy klimatem organizacyjnym a efektywnością zespołów stosujących zwinne
metodyki wytwarzania oprogramowania jest realizowana. Rozdział drugi dotyczy
wytwarzania oprogramowania, w którym omówione zostały metodyki wytwarzania
oprogramowania z podziałem na klasyczne i zwinne. Rozdział ten miał na celu wykazanie
efektywności pracy zespołu stosującego zwinne metodyki wytwarzania oprogramowania i
wsparcia luki badawczej,. Stwierdza się w tej części pracy, że zespoły stosujące zwinne
metodyki wytwarzania oprogramowania są na tyle wydajne, że w zasadzie problem ich
pracy dotyczy tylko i wyłącznie wsparcia technologicznego dla realizowanych procesów
wytwórczych i zarządczych.
Odniesienie do metod klasycznych pokazuje także jak wiele zmieniło się w
procesach wytwarzania oprogramowania. Wydaje mi się jednak, że w tej części zabrakło
informacji dotyczących:

1. Traktowania wytwarzania oprogramowania w kategoriach procesowych lub
obiektowych, co ma swoje konsekwencje w zastosowaniu technologii ich ścieżki przejścia
do zespołów DevOps
2. Zabrakło informacji dotyczących relacji pomiędzy cyklami wytwarzania
oprogramowania a stosowanymi technologiami. Biorąc pod uwagę wysoką wartość
badawczą tej pracy wydaje mi się, że te elementy w znaczący sposób pokazałyby
znaczenie klimatu organizacyjnego dla podnoszenia efektywności zespołów bazując na
wiedzy o wsparciu technologiczny
3. Rozdział 3 mający bardzo silne aspekty teoretyczne pokazuje, że autorka
swobodnie porusza się problematyce klimatu organizacyjnego i potrafi wyodrębnić i
ocenić składowe klimatu organizacyjnego wpływającego na efektywność zespołów
stosujących zwinne metodyki wytwarzania oprogramowania. Rozdział ten mógłby być
uzupełniony o prezentację dobrych/najlepszych praktyk stosowanych w pracach tych
zespołów. Zabrakło mi w tej części aspektu praktycznego pokazującego, że autorka
potrafi do teorii odnieść się z dużego dystansu w widząc przydatność pewnych rozwiązań
teoretycznych, ale też ich ograniczenie w pracach rzeczywistych zespołów stosujących
zwinne metodyki wytwarzania oprogramowania.
4. Rozdział czwarty koncentruje się na efektywności prac zespołów stosujących
zwinne metodyki wytwarzania oprogramowania, w którym pokazano jest jak istotna jest
miara efektywności i jak istotne są różne miary efektywności jak też jak istotne jest
badania

znaczenia

tej

efektywności

w

różnych

fazach

cyklu

wytwarzania

oprogramowania. Te fazy przekładają się na krótkie cykle wytwarzania oprogramowania,
w których znaczenie wydajności jest niesamowicie ważne. Jeżeli założymy, że w
pierwszych fazach cyklu wytwarzania oprogramowania to zaangażowanie powinno być
wysokie z uwagi na kompendium wiedzy o wymaganiach w stosunku do systemu
informatycznego to możemy planując zmianę tej efektywności zakładać, że fazach
związanych z wdrożeniem lub walidację lub weryfikację systemów to zaangażowanie
wcale nie może być tak duże.
Znając fazy cyklu wytwarzania i znając efektywność pracy zespołów jesteśmy w
stanie poprawnie zarządzać zespołem stosującym zwinne metodyki wytwarzania

oprogramowania. Wiedza ta także staje się niezbędna w momencie, kiedy budować
będziemy model badawczy, w którym badać będziemy relacje pomiędzy klimatem
organizacyjnym jego składowymi i efektywnością pracę zespołów stosujących zwinne
metodyki wytwarzania oprogramowania.

5. Ocena pracy - Stopień spełnienia kryteriów pracy doktorskiej
Podstawą do oceny pracy (po wprowadzeniu, w którym pokazano z jednej strony
znaczenie pracy, kolejno omawiając konstrukcję pracy i jej ocenę a także proces
badawczy jego ocenę) należy odnieść się do kryteriów ceny pracy doktorskiej. Zgodnie z
art. 187 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” przyjmuje
się trzy ustawowe kryteria stawiane pracom doktorskim:
1. Rozprawa doktorska prezentuje ogólną wiedzę teoretyczną Doktoranta w
dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości.
2. Rozprawa doktorska dowodzi umiejętności Doktoranta w zakresie samodzielnego
prowadzenia pracy naukowej.
3. Praca stanowi oryginalne rozwiązanie problemu naukowego lub rozwiązanie w
zakresie

zastosowania

wyników

własnych

badań

naukowych

w

sferze

gospodarczej lub społecznej.
Chciałbym odnieść się do tych kryteriów, aby na ich podstawie ocenić tę pracę. Biorąc
pod uwagę kryterium pierwsze jestem absolutnie przekonany, co do tego, że
przedstawiona praca doktorska prezentuje ogólną wiedzę teoretyczną w dyscyplinie nauk
o zarządzaniu, jakości precyzując obszar zarządzania projektami z wykorzystaniem metod
miękkich. Przedstawione w rozdziale drugim trzecim i czwartym pojęcia i ich opis jak też
relacje między pojęciami i ich odniesienie do rzeczywistych projektów informatycznych
pokazują, że autorka swobodnie porusza się w problematyce zarządzania projektami.
W przypadku kryterium drugiego, kiedy stwierdza się, że rozprawa doktorska dowodzi
umiejętności doktoranta w zakresie samodzielnego prowadzenia pracy naukowej wydaje
mi się, że ta praca w pełni pokazuje, że doktorantka:


Po pierwsze na podstawie analizy rzeczywistych projektów informatycznych
potrafi zdefiniować się lukę badawczą, ale też dla tej luki badawczej potrafi

zdefiniować środowisko prowadzenia badań naukowych uwzględniające
proponowaną grupę procesów badawczych identyfikowane przez recenzenta,
na podstawie zestawu celów i hipotez.


Następnie potrafi ten zestaw zastosować w prowadzeniu badań. Potrafi
przeprowadzić te badania i wyciągnąć na podstawie tych badań wnioski.
Przyglądając się tej pracy i jej podziałowi na część opisową i dokumentacją z
badań mogę stwierdzić, że oczekiwałbym wielu prac doktorskich w podobny
sposób skonstruowanych. Ta praca przypomina trochę bardzo dobrze
napisany

artykuł,

w

którym

pokazany

jest

state-of-art.,

Następnie

zaproponowana jest metoda prowadzenia badań a kolejno pokazany jest
sposób prowadzenia badań i wnioski z tego wynikające.
Mógłbym mieć uwagi i wydaje mi się, że warto by było o tym w tej chwili wspomnieć,
aby poszczególne etapy badań zamykane były podsumowaniami. Autorka pracuje w
zespołach stosujących zwinne metodyki wytwarzania oprogramowania. Zdaje, więc sobie
sprawę jak istotne jest właściwe zdefiniowanie produktu na podstawie User Stories i Story
Points i stąd też oczekiwałbym, czego nie znalazłem w pracy, aby poszczególne rozdziały
w mojej ocenie stanowiące produkty tej pracy we właściwy sposób był oceniane.
Załączone podsumowania do poszczególnych rozdziałów są stosunkowo ogólne i
oczekiwałbym głębszych odniesionych do rzeczywistych warunków pracy zespołów
stosujących zwinne metodyki wytwarzania oprogramowania jak konkluzje, dobre praktyki
i rekomendacje. Tego w podsumowaniach tych rozdziałów mi zabrakło.
Uwzględniając kryterium 3 (wskazujące, że praca stanowi oryginalne rozwiązanie
naukowe lub rozwiązanie w zakresie zastosowania wyników własnych badań w sferze
gospodarczej lub społecznej) należy stwierdzić, że sama konstrukcja pracy wskazuje na
spełnienie tego kryterium. W pracy tej bada się w warunkach rzeczywistych w zespołach
stosujących zwinne metodyki wytwarzania oprogramowania relacje pomiędzy klimatem
organizacyjnym a wydajnością. Otrzymane wyniki pokazują, że jest to praca mająca silne
odniesienie w praktyce i może stanowić wsparcie dla zespołów stosujących zwinne
metodyki wytwarzania oprogramowania. Wydaje się także, że praca ta stanowi oryginalne
rozwiązanie problemu naukowego. O ile większość prac koncentruje się na analizie stanu

zespołów stosujących zwinne metodyki wytwarzania oprogramowania w drodze do
organizacji typu DevOps przyjmując, że podstawową ścieżką jest zmiana technologii o
tyle w prowadzonych przez doktorantkę badaniach wyraźnie widać, że zdecydowanie
trudniejszym, ale niesamowicie istotnym aspektem wpływającym na efektywność jest
klimat organizacyjny. Należy stwierdzić, że po przeczytaniu tej pracy można ją skierować
do kierujących projektami informatycznymi czy też osób odpowiedzialnych za realizację
projektów po stronie klienta.. Będą oni mogli wpływać na wydajniejsze użycie User Stories
i Story Points a przez to będą mogli widzieć równoległą ścieżkę przejścia pomiędzy
tradycyjnymi zespołami projektowymi a zespołami typów DevOps.

6. Ocena pracy -Konkluzja
Konkludując, syntetyczna ocena rozprawy doktorskiej Pani mgr inż.

Karoliny

Grobelnej pozwala na stwierdzenie, że:
•

Autorka

zaprezentowała

naukowe

rozwiązanie

postawionego

problemu

i

osiągnęła założony cel pracy.
•

Wykazała się umiejętnością samodzielnego prowadzenia badań naukowych w
obszarze, który wymaga znacznej wiedzy i doświadczenia i jest obszarem
zdecydowanie trudnym do zbadania.

•

Praca świadczy o bardzo dobrej znajomości literatury oraz problemów
praktycznych z zakresu zarządzania zespołami projektowymi oraz o wysokim
poziomie wiedzy Autorki w tym zakresie.

•

Praca wykazuje, że Autorka potrafi analizować i dokumentować wyniki badań, a
także posiada opanowany aparat badawczy.

•

Rozprawa zawiera oryginalne, ważne dla praktyki gospodarczej wnioski,
stanowiące znaczący dorobek naukowy Autorki.

Wnioski powyższe uzasadniają stwierdzenie, ze recenzowana rozprawa doktorska Pani
mgr inż.

Karoliny Grobelnej spełnia wymagania określone w Ustawie o tytule

naukowym i stopniach naukowych i wnoszę o dopuszczenie jej do publicznej obrony.

Cezary Orłowski

