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Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Łukasza Staweckiego
pt. „Model analizy strategicznej w zarządzaniu produktami
z grupy Internet of Things”
1. Uwagi wstępne
Recenzję rozprawy doktorskiej mgr Łukasza Staweckiego pt. „Model analizy strategicznej
w zarządzaniu produktami z grupy Internet of Things” wykonano na zlecenie Rady Wydziału
Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, pismo Dziekana Wydziału dr hab. inż.
Magdaleny Wyrwickiej, prof. nadzw., z dnia 6 marca 2019 roku, nr WIZ-11/92/2019.
Praca będąca przedmiotem recenzji zawiera 176 stron i została podzielona na sześć
rozdziałów, zawiera ponadto spis bibliografii liczący 129 pozycji, w którym połowę stanowią
pozycje zagraniczne. Przedmiotem rozprawy jest opracowanie modelu analizy strategicznej
w zarządzaniu produktami z grupy Internet of Things.

2. Ocena doboru tematu rozprawy
Przedstawiona do recenzji rozprawa dotyczy aktualnego i istotnego zagadnienia analizy
strategicznej produktów z grupy Internet rzeczy (ang. Internet of Things, IoT). Produkty te
charakteryzują się przełomowym charakterem związanym z ich interaktywnością
oraz powiązaniem z innymi produktami i systemami, przez co wymuszają na organizacjach
nowe podejście do zarządzania tego typu produktami, uwzględniające ich wielowymiarowy
charakter oraz zwiększone oczekiwania użytkowników. Zagadnienia te są tym bardziej
znaczące, że w wyniku powszechnej digitalizacji i informatyzacji procesów w każdej sferze
życia tworzy się obecnie gospodarka cyfrowa.
Ponadto odmienny charakter produktów IoT oraz siła ich oddziaływania na całą
organizację dla większości firm są na tyle istotne, że są traktowane przez przedsiębiorstwa
jako zmiany o charakterze przełomowym, a każdy produkt (lub grupa produktów) staje się
innowacją. Takie innowacyjne produkty wymagają zastosowania odpowiednich narzędzi
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zarządzania, które nie zawsze są dostępne zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw.
W literaturze brakuje bowiem rozbudowanych studiów przypadków oraz teoretycznego
opisu zagadnień związanych z zarządzaniem produktami Internet of Things.
Uwzględniając powyższe uważam, że tematyka rozprawy została trafnie dobrana
zarówno pod kątem aktualności, jak i przydatności. Praca może zostać wykorzystana
zarówno przez teoretyków, jak i praktyków, którzy szukają informacji na podjęty w pracy
temat.

3. Analiza zakresu, celu i treści rozprawy
Praca została podzielona na sześć rozdziałów, w tym ponumerowany wstęp (rozdział 1)
i zakończenie (rozdział 6). Główna treść została zawarta w rozdziałach od 2 do 5.
Rozdział 1 – Wstęp. Stanowi on charakterystykę przesłanek do podjęcia analizy tematyki
rozprawy doktorskiej. Najważniejszym elementem rozdziału jest zdefiniowanie przez Autora
głównego problemu badawczego oraz celu i hipotez badawczych. Główny problem badawczy
został zdefiniowany następująco: „w jaki sposób należy przeprowadzać analizę strategiczną
produktów z grupy Internet of Things”. Na tej podstawie Autor sformułował główny cel
pracy, którym jest opracowanie modelu analizy strategicznej produktów z grupy Internet of
Things oraz metodyki jego zastosowania. Dodatkowo sformułowano 5 hipotez badawczych
oraz cele szczegółowe w zakresie teoriopoznawczym oraz poznawczo-wyjaśniającym.
W rozdziale tym Autor przedstawił również własną definicję produktów Internetu rzeczy jako
spójnego systemu (platformy), w którym przedmioty, ludzie oraz procesy podlegają
wzajemnym interakcjom (często bez udziału użytkownika). Dzięki tym relacjom, oprócz
produktu (rezultatu) w fizycznej formie, powstaje również wielowymiarowy produkt
w formie cyfrowej, który staje się elementem wymiany między pozostałymi podmiotami
budującymi dany system.
Rozdział 2. Jest to teoretyczny rozdział poruszający kwestie dotyczące zarządzania
strategicznego. Scharakteryzowano w nim pojęcie strategii i zarządzania strategicznego, jego
typy oraz funkcje, które pełni w organizacji. Zawarto w nim również kompleksowy przegląd
literatury przedmiotu z zakresu analizy strategicznej – modeli oraz czynników, które
warunkują wykorzystanie poszczególnych metod w praktyce. Autor scharakteryzował
zarządzanie strategiczne oraz opisał główne szkoły zarządzania strategicznego.
Rozdział 3. Jest to drugi i zarazem ostatni rozdział teoretyczny. Opisano w nim strategiczne
zarządzanie produktem w dobie informatyzacji. W rozdziale tym Autor skupił się na
strategicznym zarządzaniu produktem w kontekście zarządzania organizacją i produktem
z punktu widzenia rewolucji technologicznej. W pierwszej części rozdziału Autor przedstawił
klasyczne podejście do zarządzania produktem wraz z charakterystyką kluczowych czynników
sukcesu w tej dziedzinie zarządzania. W drugiej części Autor skupił się na podejściu do
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tworzenia innowacyjnych produktów oraz zarządzania tradycyjnymi produktami w dobie
informatyzacji. Umożliwiło to uchwycenie podstawowych różnic oraz kierunków zmian, które
można zauważyć w procesie strategicznego zarządzania produktem. Podjęto również próbę
kompleksowej charakterystyki produktów Internet of Things jako innowacji produktowej
i organizacyjnej, biorąc pod uwagę uwarunkowania globalnej informatyzacji.
Rozdział 4 – badania empiryczne. Rozdział dotyczy kompleksowej analizy badań
empirycznych przeprowadzonych na potrzeby dysertacji, które charakteryzują
opracowywanie strategii produktowych w kontekście potencjału konsumpcji produktów
Internet of Things. W badaniu Autor wykorzystał dwie metody badawcze zaliczane do
rodziny metod ilościowych (sondaż techniką ankiety internetowej CAWI z użytkownikami)
oraz jakościowych (indywidualny wywiad pogłębiony IDI z ekspertami rynku Internet of
Things). Autor użył jednocześnie kliku metod analizy danych: triangulacji metodologicznej,
analizy źródeł informacji – analizy literatury przedmiotu i analizy „zza biurka” (Desk
Research) oraz badań przeprowadzonych na użytkownikach i ekspertach rynku. Na
podstawie wyników badań zaprezentowanych przez Autora można uznać, że użytkownicy
wskazują zróżnicowaną postawę i nastawienie do przedmiotów z grupy Internetu rzeczy.
Ponadto badania (zwłaszcza jakościowe) wykazały, że respondenci wskazują na brak
narzędzia do analiz, projektowania i zarządzania produktami z kategorii Internet of Things.
Jednocześnie istnieje pełna zgoda badanych co do perspektyw rozwoju tego typu produktów
i konieczności dostosowywania oferty do produktów inteligentnych. Badanie pozwoliło
również uchwycić kontekst rozwoju oraz spostrzeżenia firm z różnych branż dotyczące
postrzegania tego typu produktów przez ich klientów.
Rozdział 5 – model analizy strategicznej nowych produktów i technologii z grupy Internet
of Things. Jest to rozdział w całości poświęcony autorskiemu modelowi analizy strategicznej
w zarządzaniu produktami z grupy Internet of Things wraz z metodyką jego wykorzystania.
Powstał on w oparciu o przeprowadzoną analizę literaturową oraz badania empiryczne.
Autor zastosował systemowe podejście do analizy produktów Internet of Things. Tym samym
uznał produkty typu Internet of Things za zbiór elementów tworzących system. System ten
składa się ze wzajemnie powiązanych układów zmiennych, które realizują pewne określone
funkcje w ramach produktu lub są zbiorem większej całości. Idąc dalej, Autor przedstawił
relacje między przeprowadzonymi badaniami i analizami produktów Internet of Things. Na
tej podstawie Autor opracował pięcioczynnikowy systemowy model analizy strategicznej.
Punktem wyjścia jest założenie, że zarówno produkt, jak i wszystkie elementy związane
z produktem są złożone z systemów i jednocześnie wpisują się w szerszą wiązkę systemów
użytkownika lub branży (kategorii produktowej). Pięcioczynnikowy systemowy model analizy
strategicznej analizuje: system produktu IoT, system użytkownika, system konkurencji,
systemy komplementarne, systemy własne. Autor w rozdziale tym prezentuje również opis
konkretnych narzędzi, które należy wykorzystać przy analizie każdego z elementów modelu.
Rozdział 6 – zakończenie. Stanowi syntetyczne podsumowanie całości pracy wraz
z uzasadnieniem realizacji celów pracy, a przyjęte hipotezy zostały udowodnione (w całości
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lub częściowo) za pomocą przeprowadzonych i udokumentowanych analiz, a także za
pomocą opisanego powyżej modelu do strategicznej analizy produktów z grupy Internetu
rzeczy.

4. Ocena pracy
Przedstawiona do recenzji praca pt. „Model analizy strategicznej w zarządzaniu
produktami z grupy Internet of Things” autorstwa mgr Łukasza Staweckiego stanowi szerokie
studium zarządzania innowacjami i produktami Internet of Things, a tym samym wypełnia
lukę badawczą w zakresie zarządzania produktami Internetu rzeczy.
W pracy zawarto wyczerpujący opis zarządzania produktami oraz charakterystykę metod
analizy strategicznej, wraz z ich oceną w kontekście zmieniających się realiów rynkowych
– globalnej informatyzacji i digitalizacji procesów. Jednak najważniejsze elementy pracy,
z punktu widzenia oceny wkładu Doktoranta w rozwój nauki, zawarto w rozdziałach 4 i 5,
czyli w części praktycznej rozprawy.
Rozdział czwarty przedstawia wyniki badań empirycznych przeprowadzonych przez
Autora w celu identyfikacji oczekiwań użytkowników co do funkcjonalności oraz znajomości
samych produktów IoT oraz badań związanych z analizą wykorzystywanych metod analizy
strategicznej przez przedsiębiorstwa wdrażające tego typu produkty wraz z charakterystyką
problemów praktycznych związanych z ich implementacją rynkową. Opis badań
przedstawiony przez Autora wskazuje, że zostały one przeprowadzone zgodnie
z metodologią badań ilościowych i jakościowych. Próba w badaniu jakościowym została
dobrana celowo z uwagi na istotne kryteria dla całego projektu badawczego. Składała się ona
z dwóch głównych grup: ekspertów i użytkowników. W badaniach CAWI ostatecznie
uzyskano 234 kompletnie wypełnione ankiety, które pozostawiono w bazie danych po
selekcji i odrzuceniu niekompletnych wypełnień. Należy zaznaczyć, że próba ta nie może być
uznana za reprezentatywną dla populacji użytkowników urządzeń IoT w Polsce w sensie
statystycznym, aczkolwiek jej liczebność można uznać za podstawę do analizy pewnych
prawidłowości i wnioskowania w odniesieniu do tej konkretnej próby badawczej.
Najważniejszy z punktu widzenia osiągnięcia celu rozprawy jest rozdział piąty, który
zawiera autorski wkład Doktoranta w rozwiązanie problemu analizy strategicznej
przedmiotów z grupy Internet of Things. Stanowi on logiczne podsumowanie zagadnień
analizowanych we wcześniejszych rozdziałach dysertacji.
Największym i zarazem oryginalnym osiągnieciem Autora jest zaprezentowany w tym
rozdziale pięcioczynnikowy model analizy strategicznej produktów Internet of Things, który
można uznać za kompletne narzędzie umożliwiające zarządzanie produktami z tej grupy.
Zaproponowane narzędzie wypełnia lukę strategiczną zidentyfikowaną w trakcie badań
empirycznych przeprowadzonych wśród przedstawicieli przedsiębiorstw i jest odpowiedzią
na zgłaszane przez producentów problemy z dostępnością narzędzi analizy strategicznej
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dedykowanych produktom z grupy Internet rzeczy. Oprócz samego modelu Autor opisał krok
po kroku metodykę jego stosowania wraz ze wskazaniem konkretnych narzędzi analizy
strategicznej odpowiednio dostosowanych do produktów będących przedmiotem pracy.
Zaletą rozprawy jest zatem jej utylitarny charakter, gdyż przedstawiony model analizy
strategicznej może być wykorzystany przez przedsiębiorstwa oferujące na rynku lub
planujące wprowadzić na rynek produkty IoT.
Autor rozprawy podjął również udaną próbę naukowego zdefiniowania koncepcji
Internet of Things, która jest niezwykle przydatna w kontekście systemowego zarządzania
produktem.
Realizacja głównego celu pracy wymagała wykonania zadań pośrednich (celów
szczegółowych) w zakresie teoriopoznawczym i poznawczo-wyjaśniającym, a wszystkie
można uznać za zrealizowane zarówno w części empirycznej, jak i teoretycznej. Autor pracy
w zakończeniu dysertacji poddał ocenie weryfikację hipotez badawczych. Uzasadnienie to
wskazuje, iż wszystkie hipotezy zostały w całości lub częściowo potwierdzone.
Biorąc powyższe pod uwagę, uważam, że postawiony cel naukowy został zrealizowany,
a przyjęte hipotezy udowodnione.
Pod względem merytorycznym rozprawa nie budzi większych zastrzeżeń. Analizując treść
rozprawy, można dostrzec kilka usterek i niedociągnięć, które jednak nie umniejszają jej
wartości i pozytywnego wrażenia po przeczytaniu pracy.
Rozdziały teoretyczne pracy są bardzo rozbudowane. Autor, zamiast opisywać np.
poszczególne metody analizy strategicznej, powinien tylko odnieść się do odpowiednich
pozycji literatury bez przytaczania opisów.
Ponadto, mimo całej obszerności części teoretycznej, w mojej ocenie Autor nie dokonał
kompleksowej analizy literaturowej w zakresie innowacji produktowej Internetu rzeczy.
Autor skupił się na analizie literatury z obszaru zarządzania strategicznego produktami
i metod analizy strategicznej, a ta tematyka została już obszernie zbadana i opisana przez
innych autorów. Brakuje natomiast kompleksowej charakterystyki produktów IoT wraz
z analizą porównawczą różnic pomiędzy tymi produktami a innymi produktami dostępnymi
na rynku. Brakuje też ujęcia kluczowych trendów technologicznych w zakresie Internetu
rzeczy. Tematyka Internetu rzeczy została szerzej poruszona dopiero w trzecim rozdziale
(s. 85).
Autor nie uniknął drobnych nieścisłości, głównie o charakterze edytorskim, które
pojawiły się główniej mierze w pierwszej części dysertacji:
− Na rysunku nr 16 (Strategie szczegółowe wynikające z Macierzy GE) na stronie 48
brakuje drugiego wymiaru zaprezentowanego zestawienia, a uściślając, rysunek
powinien zawierać dwa wymiary: atrakcyjność sektora oraz pozycję konkurencyjną
firmy.
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− Opis treści rysunków 38 i 39 zawartych w rozdziale 3 powinien być bardziej
rozbudowany z uwagi na istotę problemu (relacje komunikacyjne w ramach IoT),
a same rysunki powinny być większe i bardziej wyraźne.
− Na wykresie nr 3 przedstawiającym Wiek respondentów w latach na stronie 97
niektóre etykiety danych są nieprawidłowo sformatowane, tj. pokazane są miejsca
setne lub dziesiąte, bez przedstawionych pełnych jedności.
− Autor nie zamieścił spisów rysunków, wykresów oraz tabel, które na ogół w tego typu
pracach występują.
Wyszczególnione wyżej uwagi nie umniejszają ogólnej, wysokiej oceny pracy od strony
merytorycznej i edytorskiej.

5. Podsumowanie recenzji i wniosek końcowy
Po analizie zawartości merytorycznej rozprawy, do najważniejszych osiągnięć pracy
zaliczam:


Usystematyzowanie wiedzy dotyczącej problematyki zarządzania produktami
z grupy Internet rzeczy.



Zebranie i opracowanie danych źródłowych dotyczących postrzegania produktów
IoT oraz motywów decyzyjnych wyborów konsumenckich dla tych produktów.



Zebranie i opracowanie danych źródłowych dotyczących zarządzania produktami
IoT z punktu widzenia producentów.



Opracowanie autorskiego pięcioczynnikowego modelu analizy strategicznej
produktów IoT wraz z metodyką jego stosowania stanowiącego nowatorskie,
a jednocześnie kompleksowe i poprawne metodycznie narzędzie do analizy
strategicznej produktów z grupy Internet of Things.

Stwierdzam zatem, iż rozprawa doktorska mgr Łukasza Staweckiego pt. „Model analizy
strategicznej w zarządzaniu produktami z grupy Internet of Things” (promotor: prof. dr
hab. Agnieszka Merkisz-Guranowska) spełnia wymagania stawiane pracom doktorskim,
w rozumieniu ustawy z dnia 14.03.2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz
stopniach i tytule w zakresie sztuki (z kolejnymi zmianami), a Autor może być dopuszczony
do jej publicznej obrony.

Leszek Mindur
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