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1. Uwagi wstępne – ocena doboru tematu
Recenzowana rozprawa doktorska mgr Łukasza Staweckiego dotyczy zagadnień
związanych z rolą analizy strategicznej w zarządzaniu produktami na rynku Internetu
Rzeczy w zmieniającym się otoczeniu technologicznym oraz w dobie rosnącego
znaczenia nowych technologii w kreowaniu konkurencyjności przedsiębiorstw.
W dobie komputeryzacji oraz informatyzacji społeczeństwa, powstaje nowy rodzaj
usług biznesowych. Usług, które wykorzystują technologie informatyczne do zbierania
i przetwarzania informacji, zapewniając przy tym synergię we współdziałaniu.
Możliwość łączenia różnych produktów czy usług sprawia, że Internet Rzeczy stawia
coraz większe wyzwania przed współczesnymi przedsiębiorstwami w zakresie obsługi
klienta i zarzadzania produktami z jednej strony, a z drugiej daje wiele możliwości dla
prowadzenia szerokiego spektrum analiz rynkowych, strategicznych czy
marketingowych celem lepszego zrozumienia potrzeb konsumentów i doboru strategii
produktowej.
Wobec dynamicznie zachodzących zmian na rynku technologii informatycznych
oraz mając na uwadze zmieniające się oczekiwania i zachowania odbiorców różnych
produktów i usług niezbędnym staje się prowadzenie właściwych analiz w zakresie
podejmowanych decyzji strategicznych. Doktorant ze swoją rozprawą doskonale

wpisuje się w powyższe działania współczesnych przedsiębiorstw funkcjonujących na
rynku Internet Rzeczy.
Internet Rzeczy (ang. Internet of Things) to bardzo złożone i pojemne znaczeniowo
zjawisko. Niezależnie w jakim kontekście jest analizowane: technologicznym, ogólnym
czy biznesowym dotyczy wielu obszarów wzajemnie się zazębiających. Na ogół,
rozumiany jako sieć czy architektura obejmująca urządzenia (systemy)
teleinformatyczne połączone przewodowo lub bezprzewodowo wykorzystywanych dla
działań mających na celu pozyskiwanie, udostępnianie, przetwarzanie danych dla
lepszego dopasowania wyrobów czy usług do oczekiwań konsumenta. Zatem Internet
Rzeczy to nie tylko sprzęt i oprogramowanie, ale również odpowiednia komunikacja
i integracja tych wszystkich komponentów.
Identyfikacja obszarów wykorzystywania produktów z grupy Internetu Rzeczy przez
użytkowników oraz analiza możliwości rozwojowych tej grupy produktów pozwala na
wytyczenie kierunków rozwoju dla współczesnych producentów celem wzrostu
konkurencyjności a często utrzymania się na rynku. Mgr Łukasz Stawecki w swojej
rozprawie podejmując próbę opracowania modelu analizy strategicznej produktów
z grupy Internet of Things (Internet Rzeczy) znakomicie wpisuje się w potrzeby
zarówno teoretyków, jak i praktyków zajmujących się badaniem rynku, prowadzeniem
analiz strategicznych i marketingowych dla lepszego zrozumienia potrzeb
konsumentów i zmian zachodzących w otoczeniu celem wprowadzenia właściwej
strategii produktowej.
Uważam, że problem badawczy podjęty przez mgr Łukasza Staweckiego
w rozprawie jest jak najbardziej uzasadniony, a samo sformułowanie tematu rozprawy
za właściwe.
Recenzowana praca liczy 176 stron, w tym 54 rysunki, 19 wykresów oraz 4 tabele
i bibliografię liczącą 129 pozycji (w jęz. polskim – 56 pozycji i w jęz. angielskim – 73),
w tym 1 pozycja Autora rozprawy.
Promotorem recenzowanej rozprawy jest Pani prof. dr hab. Agnieszka MerkiszGuranowska.
2. Analiza zakresu, celu i treści rozprawy
Zasadnicza treść rozprawy doktorskiej zawarta jest w rozdziałach 1-4. Wstęp do
rozprawy zawiera krótką genezę podjęcia tematyki badań oraz cel, problemy
badawcze, przyjęte hipotezy i zakres. Rozprawę kończy Zakończenie zawierające
podsumowanie weryfikacji hipotez badawczych, realizacji celu rozprawy oraz kierunki
dalszych badań. Rozprawa zawiera streszczenie w języku polskim i angielskim. Treść
rozdziałów jest powiązana z tytułem rozprawy i stanowi jego rozwinięcie oraz
odpowiada zdefiniowanemu celowi rozprawy.

Rozdział 1 (8 stron) zatytułowany „Wstęp” to krótkie wprowadzenie do problemu
badawczego oraz jego zdefiniowanie w postaci pytania: w jaki sposób należy
przeprowadzać analizę strategiczną produktów z grupy Internet of Things?
Pytanie to Doktorant uzupełnia ośmioma pytaniami badawczymi:
1. Jakie są uwarunkowania wdrażania produktów IoT przy uwzględnianiu
perspektywy produktowej i konsumenckiej?
2. Jaka jest świadomość użytkowników dotycząca produktów IoT i ich wykorzystania
w praktyce?
3. Jakie oczekiwania mają użytkownicy w stosunku do produktów IoT?
4. Jakie są kluczowe czynniki sukcesu podczas wprowadzania produktów IoT?
5. Czym kierują się użytkownicy produktów IoT przy ich zakupie?
6. Jakie są oczekiwania klientów w stosunku do nowych produktów?
7. Jakie narzędzia analizy strategicznej są wykorzystywane przez producentów
produktów IoT?
8. Jaki jest potencjał rozwojowy produktów z grupy IoT?
na które stara się znaleźć odpowiedź podczas realizacji rozprawy.
Główny cel dysertacji mgr Łukasz Stawecki zdefiniował cyt.: „…zaproponowanie
modelu analizy strategicznej produktów z grupy Internet of Things oraz
metodyki jego zastosowania”, który uzupełnił celami szczegółowymi w zakresie:
teoriopoznawczym oraz poznawczo-wyjaśniającym.
Ponadto cel rozprawy został uzupełniony o 5 hipotez badawczych:
− Hipoteza 1: Nie istnieje model, który pomaga firmom wdrażać produkty IoT
(nowe technologie) w ścisłym powiązaniu zarówno ze stroną
produktową, jak i konsumencką.
− Hipoteza 2: Użytkownicy nie rozróżniają kategorii produktów IoT, chociaż
z nich korzystają.
− Hipoteza 3: Użytkownicy korzystają z coraz większej liczby produktów typu IoT,
które tworzą pewien system i oczekują, aby zachodziła między
produktami konwergencja i współpraca.
− Hipoteza 4: Użytkownicy, wybierając produkt IoT nie kierują się przede
wszystkim ceną, ważne są dla nich również te wyróżniki wartości
urządzenia, które odwołują się do aspektów socjokulturowych oraz
socjoekonomicznych, jak marka, rekomendacja oraz dogodny kanał
sprzedaży.
− Hipoteza 5: Użytkownicy chcą posiadać coraz więcej przedmiotów
podłączonych do sieci i mają takie oczekiwania w stosunku do
producentów.

Zdefiniowane hipotezy badawcze są adekwatne do rozwiązywanego w rozprawie
problemu badawczego i mają swoje odzwierciedlenie w kolejnych rozdziałach.
Zarówno hipotezy badawcze, jak i cel rozprawy oraz cele dodatkowe są dobrze
nakreślone.
Dwa kolejne rozdziały (drugi i trzeci) to szerokie spectrum analizy literatury
w zakresie analizy strategicznej i produktowej w kontekście prowadzonych
w rozprawie badań i analiz.
Rozdział drugi (37 str. - „Zarządzanie strategiczne”) to obszerne wprowadzenie
w obszar zarządzania strategicznego. Mgr Łukasz Stawecki zdefiniował podstawowe
pojęcia strategii i zarządzania strategicznego, jego typy i funkcje jakie pełni dla
właściwego funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku. Przedstawił istotę i elementy
zarządzania strategicznego dokonując podziału metod służących do diagnozy
strategicznej przedsiębiorstwa. W rozdziale tym, Autor rozprawy omówił modele
prowadzenia analizy strategicznej oraz czynniki warunkujące wykorzystanie różnych
metod w praktyce gospodarczej.
Mimo, że pod względem merytorycznym rozdział drugi stanowi w pewnym stopniu
kompletne i pełne odniesienie zagadnień związanych z zarządzaniem strategicznym
do literatury, to Autor rozprawy bardzo powierzchownie odniósł ten problem do
zagadnień dotyczących produktów z grupy Internet Rzeczy. Niewątpliwie trudno
znaleźć odpowiedź na pytanie, która z przedstawionych metod i dlaczego jest
najbardziej predysponowana do diagnozy strategicznej produktów z grupy Internet of
Things (Internet Rzeczy)?
Rozdział trzeci (52 strony - „Strategiczne zarządzanie produktem w dobie
informatyzacji”) obejmuje swym zakresem obszerną analizę genezy i rozwoju metod
strategicznego zarządzania produktem zarządzania produktami w dobie rewolucji
technologicznej. Zdaniem Doktoranta holistyczne podejście do zarządzania
produktem powinno ujmować główne elementy istotne z punktu widzenia budowania
właściwej strategii produktów danej organizacji. Szczególną uwagę skupił na
strategicznym zarządzaniu produktem Internet of Things jako innowacji produktowej
i organizacyjnej wpisanej w kontekst globalnej informatyzacji. Autor rozprawy
podkreślając, że innowacja to złożony proces wskazuje, że jego skala w dużej mierze
zależy od wielkości organizacji, sektora gospodarki, w którym działa dana organizacja,
jej wielkości, przyjętej strategii działania oraz stopnia konkurencyjności. W tym
kontekście ważne jest nowe podejście do zarządzania produktami, a w szczególności
produktami z grupy Internet Rzeczy, gdzie produkt nie jest już jednowymiarowym
produktem w formie fizycznej, ale staje się wielowymiarowym produktem w formie
cyfrowej. Determinowane jest to m.in. danymi, które stanowią element wymiany
między wieloma systemami.
Przedstawiona w rozdziale trzecim analiza stanowiła podstawę do badań
empirycznych produktów z grupy Internet Rzeczy przedstawionych w kolejnym
rozdziale.

Zasadnicza część rozprawy będąca oryginalnym osiągnięciem Doktoranta,
moim zdaniem, to rozdziały czwarty i piąty, w których mgr Łukasz Stawecki
przedstawił opis badań empirycznych zrealizowanych na potrzeby rozprawy oraz
zaproponował autorski model analizy strategicznej w zarządzaniu produktami
z grupy IoT wraz z metodyką jego wykorzystania.
Rozdział czwarty (36 stron - „Badania empiryczne − opracowywanie strategii
produktowych a potencjał konsumpcji produktów IoT”) stanowi prezentację metodyki
badawczej oraz wyników badań empirycznych. W badaniu wykorzystał metody
badawcze zaliczane do rodziny metod ilościowych (sondaż techniką ankiety
internetowej CAWI z użytkownikami) oraz jakościowych (indywidualny wywiad
pogłębiony IDI z ekspertami rynku).
Mgr Łukasz Stawecki badania empiryczne przeprowadził z perspektywy klienta
i z perspektywy producentów IoT.
W badaniach empirycznych przeprowadzonych z perspektywy klienta, szczególną
uwagę Doktorant zwrócił na: użytkowanie produktów IoT, motywy decyzyjne wyborów
konsumenckich w zakresie produktów IoT, percepcję zagrożeń związanych z IoT,
kierunki rozwoju urządzeń i systemów IoT oraz analizę uwarunkowań postaw wobec
IoT. Natomiast w badaniach empirycznych przeprowadzonych z perspektywy
producentów IoT, Doktorant wskazał na takie obszary jak: planowanie strategiczne
w organizacji oraz wykorzystywane metody analizy strategicznej w budowaniu
przewagi konkurencyjnej, znajomość kategorii produktów IoT, bariery rozwoju IoT,
stan rozwoju implementacji produktów IoT w badanych branżach, determinanty
i uwarunkowania rozwoju produktów IoT w badanych branżach.
W rozdziale piątym (25 stron - „Model analizy strategicznej nowych produktów
i technologii z grupy IoT”) Autor rozprawy przedstawił propozycję pięcioczynnikowego
modelu analizy strategicznej produktów Internet of Things. W rozdziale tym Doktorant
na podstawie analizy poszczególnych produktów z grupy IoT, wyodrębnił cztery
główne kategorie zmiennych tworzących strukturę produktu tj.: zmienne funkcji
podstawowych, zmienne oceny sprawności, zmienne użyteczności końcowej, zmienną
globalną. Autor rozprawy stwierdza, że ogólna ocena produktu może być sumą
ważoną wszystkich zmiennych składających się na dany produkt, natomiast diagnoza
sprawności lub użyteczności końcowej może odbywać się na podstawie analizy tylko
jednej składowej (zmiennej), która jest najważniejsza dla użytkownika lub określonej
grupy użytkowników.
Ostatnia część rozdziału (podrozdział 5.3.) to propozycja pięcioczynnikowego
modelu analizy strategicznej produktów Internet of Things. Doktorant wyszedł
z założenia, że zarówno produkt, jak i wszystkie elementy związane z produktem są
złożone z systemów i jednocześnie wpisują się w szerszą tzw. „wiązkę” systemów
użytkownika lub branży (kategorii produktowej). Przy czym założył, że centralnym
elementem każdego systemu jest produkt (system produktu IoT), którego kształt jest

determinowany przez cztery zewnętrzne systemy: użytkownika, konkurencji,
komplementarne oraz własne. Dyskusyjne jest nazewnictwo – Doktorant
przedstawiając elementy modelu zarządzania strategicznego produktami z grupy
Internet of Things wskazuje na systemy produktu, użytkownika, konkurencji,
komplementarne oraz własne, które raz nazywane są systemami a drugim razem
czynnikami? Czy w tym przypadku czynnik i system to synonim.
Ostatni rozdział to Zakończenie, w którym Doktorant odniósł się do weryfikacji
hipotez badawczych, realizacji celu rozprawy oraz wskazał na kierunki dalszych
badań. Mgr Łukasz Stawecki przedstawił obszerne analizy weryfikacji poszczególnych
hipotez oraz podsumowanie realizacji celu głównego i celów szczegółowych rozprawy.
Przedstawił wnioski ogólne oraz kierunki dalszych badań.
3. Pytania szczegółowe i uwagi krytyczne
Analiza tekstu rozprawy rodzi kilka pytań szczegółowych, które nasunęły się w trakcie
czytania. Odpowiedzi na pytania oczekuję podczas publicznej obrony.
1) Na str. 7 pisze Pan, że „praca dotyczy identyfikacji podstawowych czynników, które
wpływają na konieczność zmiany podejścia do zarządzania produktem, zwłaszcza
w kontekście globalnej informatyzacji”. Biorąc pod uwagę konieczność
wielowymiarowej analizy produktów z grupy Internet Rzeczy zasadne jest wybranie
najważniejszych czynników istotnych dla tej grupy produktów dlatego mam pytanie,
które grupy czynników, Pana zdaniem, mają największy wpływ i dlaczego
w aspekcie przeprowadzonych w dysertacji badań?
2) Celem rozprawy było cyt. „zaproponowanie modelu analizy strategicznej produktów
z grupy Internet of Things oraz metodyki jego zastosowania”. Przedstawiony opis
modelu w rozdziale 5.3 nasuwa pytanie co do procedury i ewentualnych
iteracyjnych powiązań w wykonywanej analizie. Jeśli model i jego wdrożenie
przedstawione byłoby w postaci algorytmu postępowania czy procedury metody ze
wskazaniem głównych etapów/elementów z punktu widzenia oceny wdrożenia
zaproponowanego modelu to jakie główne utrudnienia, w tym zakresie może Pan
wskazać?
3) Analiza strategiczna każdego przedsiębiorstwa jest trudna a jednocześnie bardzo
ważna z punktu widzenia oceny np. jego konkurencyjności na rynku? Aby ją
wykonać niewątpliwie ważne jest m.in. precyzyjne ustalenie strategii oraz analizy
otoczenia. Jaka jest strategia dla produktów z grupy Internet of Things. Czy mógłby
Pan wskazać mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia w kontekście np.
analizy SWOT wskazanej przez Pana w rozdziale drugim jako jednej z metod
analizy strategicznej.
4) Na str. 99 pisze Pan „Wszystkie wywiady były prowadzone…. Poddane transkrypcji
i analizie jakościowej w programie QDA Miner, umożliwiającym kodowanie

i wątkowanie danych jakościowych”. Czy mógłby Pan wyjaśnić na czym polegało
„wątkowanie danych jakościowych”. Wobec braku opisu narzędzia QDA Miner,
jego funkcjonalności oraz otrzymywanych parametrów itp. powstaje pytanie
dotyczące procedury przygotowania danych oraz warunków początkowych
prowadzenia analiz np. wielkości próby, jakości danych, otrzymywanych wartości
itp.
5) Na str.95 pisze Pan, że „liczebność powyżej 200 wypełnień jest powszechnie
akceptowalna w badaniach sondażowych o charakterze rynkowym….. Zwrotność
ankiety wyniosła 7,26%, co należy uznać za sukces”. Na ogół, w różnego tego typu
badaniach wyznacza się minimalną niezbędną liczebność próby na pewnym
poziomie ufności. Na podstawie przeprowadzonych badań empirycznych, jaki
należałoby przyjąć poziom ufności dla produktów z grupy Internet Rzeczy i przy
jakich założeniach należałoby policzyć minimalną niezbędną liczebność próby, aby
mogła ona być reprezentatywna dla tej grupy produktów?
W pracy dostrzeżono niedociągnięcia, które nie wpływają na ocenę merytoryczną
rozprawy, ale utrudniają właściwy odbiór treści rozprawy. Wśród tych niedociągnięć
należy wymienić m.in.:
1. Bardzo obszerna analiza literatury, rozdziały 2 i 3 są bardzo obszerne w stosunku
do rozdziału 5, co zapewne spowodowało, że zabrakło czasu na weryfikację
modelu na danych rzeczywistych.
2. Występują niezrozumiałe zwroty, np. „wiązki systemów”
3. Str. 64. Rysunek 1 - błędy edytorskie ort. „stan porządany” powinno być „stan
pożądany”.
4. Brak odniesienia numeracji rysunków i wykresów do rozdziałów, co przy braku
spisu rysunków oraz wykresów utrudnia analizę.
5. W rozprawie zamieszczone zostały obszerne fragmenty wywiadu str.115÷134 –
zasadniczo cały podrozdział 4.3. Wyniki badań empirycznych – perspektywa
producentów IoT – dodane są niewielkie komentarze przy niektórych
wypowiedziach. Na ogół, tego typu opisy przedstawiane są w załącznikach do
rozprawy.
6. Występują teksty wiszące pod rozdziałami np. pod tytułem rozdziału 4.1. oraz
4.1.1.
4. Ocena merytoryczna rozprawy
Układ całości rozprawy jest logiczny i czytelny a ogólna jej forma, zakres oraz podział
treści na rozdziały ujmują wszystkie istotne elementy tematu rozprawy. Właściwy
podział to konsekwencja analizy literatury, przedstawienia autorskich analiz oraz
modelu i ich weryfikacji na danych rzeczywistych. Całość rozprawy, jak już wcześniej

podkreśliłam w swojej recenzji, została ukierunkowana na realizację celu i weryfikację
sformułowanych w rozdziale 1 hipotez badawczych.
W przedstawionej do recenzji rozprawie, Autor podjął się rozwiązania złożonego
zagadnienia dotyczącego analizy strategicznej w zarzadzaniu produktami z grupy
Internet of Things (Internet Rzeczy) w oparciu o szeroką analizę literatury w zakresie
analizy strategicznej, identyfikacji produktów z grupy Internetu Rzeczy oraz
przeprowadzenie wielowymiarowych badań empirycznych.
W moim przekonaniu przedstawiona do recenzji praca jako rozprawa doktorska
mgra Łukasza Staweckiego jest oryginalnym i autorskim ujęciem analizy strategicznej
mającej na celu opracowanie modelu zarządzania strategicznego produktami z grupy
Internet of Things. Niewątpliwie Autor rozprawy bardzo dobrze wpisał się w aktualną
lukę badawczą. Największym i najważniejszym dorobkiem Autora rozprawy, moim
zdaniem, jest opracowanie koncepcji autorskiego modelu zarządzania strategicznego
produktami z grupy Internet of Things i metodyki jej wdrożenia. Zasługuje to na uznanie
i pozytywną ocenę. Szkoda, że Doktorant nie pokusił się na przeprowadzenie
weryfikacji modelu chociażby na małym przykładzie. Natomiast przeprowadzona
dyskusja wyników przy przeprowadzonych badanach empirycznych oraz
podsumowanie w zakresie weryfikacji hipotez badawczych wskazują na duży potencjał
naukowy mgra Łukasza Staweckiego.
Przytoczone fakty wskazują, że Doktorant zrealizował cel rozprawy
i udowodnił postawione w pierwszym rozdziale rozprawy hipotezy badawcze.
Za główne osiągnięcie mgra Łukasza Staweckiego uważam:
1. Przeprowadzenie szczegółowej analizy szerokiego spektrum literatury
w zakresie analizy strategicznej organizacji w kontekście jej rozwoju oraz
literatury odnoszącej się do zarządzania produktem w dobie informatyzacji.
2. Analizę literatury w zakresie zarządzania innowacjami, ze szczególnym
uwzględnieniem produktów z grupy Internet of Things.
3. Przeprowadzenie wielowymiarowych badań empirycznych dotyczących
produktów z grupy Internet of Things z uwzględnieniem perspektywy klienta
i producenta.
4. Przedstawienie propozycji modelu pięcioczynnikowego zarządzania
strategicznego produktami z grupy Internet of Things (Internet Rzeczy).
Recenzowana praca doktorska pomimo zgłoszonych uwag, głównie o charakterze
wątpliwości bądź usterek, jest ambitnie zamierzoną i w pełni poprawnie zrealizowaną
dysertacją. Uwagi szczegółowe mają głównie charakter redakcyjny, mogą być
wykorzystane w poprawie jakości, w tym czytelności zamierzonych publikacji
obejmujących poszczególne fragmenty dysertacji.
Podsumowując uważam, że omówiona konstrukcja rozprawy oraz sposób
opracowania materiału empirycznego, a także forma przeprowadzonej analizy

i przyjęta metodyka badań są właściwe dla tego rodzaju prac. Doktorant wykazał się
ogólną wiedzą teoretyczną, dobrą znajomością przedmiotu badań oraz opanowaniem
metod eksperymentalnych i analitycznych stosowanych w dyscyplinie Nauki
o Zarządzaniu.
5. Wniosek końcowy oceny rozprawy
Dokonując oceny całości rozprawy wyrażam opinię, iż stanowi ona oryginalne
rozwiązanie problemu naukowego, wskazując na odpowiedni poziom wiedzy
teoretycznej jej Autora w reprezentowanej dyscyplinie nauki, dobrą znajomość
przedmiotu badań, zdolność do analitycznego spojrzenia na rozpatrywany problem
oraz umiejętność samodzielnego prowadzenia badań naukowych.
Zaprezentowane w rozprawie wyniki badań są oryginalnym dorobkiem naukowym
Doktorant, a rezultaty pracy mogą by wykorzystane przez przedsiębiorstwa. Uwagi
krytyczne, w żadnym stopniu nie podważają zasadniczego dorobku Doktoranta.
Przyjęte przez mgr Łukasza Staweckiego hipotezy badawcze rozprawy zostały
udowodnione, a wyznaczony cel zrealizowany.
Reasumując stwierdzam, że rozprawa mgr Łukasza Staweckiego pt. „Model analizy
strategicznej w zarządzaniu produktami z grupy Internet of Things”, spełnia warunki
przewidziane w Ustawie z dnia 14 marca 2003 o stopniach naukowych i tytule
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, Dz. U. Nr 65, poz. 595
(z późniejszymi zmianami).
Stawiam więc wniosek o przyjęcie opracowania nt. „Model analizy strategicznej
w zarządzaniu produktami .z grupy Internet of Things” przedstawionego do recenzji – jako
rozprawy doktorskiej mgr Łukasza Staweckiego na stopień doktora nauk technicznych
w dyscyplinie Nauki o Zarządzaniu i dopuszczenie jej do publicznej obrony.
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