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RECENZJA
rozprawy doktorskiej mgr Darii Nadolnej
pt. Badanie wpływu kultury organizacyjnej na zarządzanie różnorodnością
zasobów ludzkich w przedsiębiorstwach

Podstawa opracowania recenzji
Przedmiotem recenzji jest rozprawa doktorska mgr Darii Nadolnej zatytułowana Badanie wpływu kultury
organizacyjnej na zarządzanie różnorodnością zasobów ludzkich w przedsiębiorstwach. Promotorem rozprawy
jest prof. dr hab. Agnieszka Merkisz-Guranowska, natomiast promotorem pomocniczym dr Hanna
Włodarkiewicz-Klimek. Recenzja została opracowana na zlecenie Pani Dziekan Wydziału Inżynierii
Zarządzania Politechniki Poznańskiej dr hab. inż. Magdaleny Wyrwickiej, prof. nadzw.
Recenzja stanowi element postępowania o nadanie mgr Darii Nadolnej stopnia naukowego doktora nauk
ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Celem recenzji jest udzielenie odpowiedzi na pytanie czy
przedmiotowa rozprawa spełnia wymogi określone w art. 13. pkt. 1. Ustawy z dnia 14 marca 2003 r.
o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595
z późn. zm.).
Charakterystyka ogólna rozprawy
Recenzowana rozprawa mieści się w szeroko rozumianej problematyce odnoszącej się do kultury
organizacyjnej oraz zarządzania różnorodnością zasobów ludzkich w przedsiębiorstwach. Autorka podjęła
w rozprawie bardzo aktualny i ważny problem dotyczący poszukiwania relacji pomiędzy typem kultury
organizacyjnej

a

praktykami

w

zakresie

zarządzania

różnorodnością

zasobów

ludzkich

w przedsiębiorstwach.
Uzasadniając wybór problematyki badawczej, co na dalszych etapach postępowania badawczego
determinowało przyjęte cela badawcze, Autorka wskazała na następujące trendy i wyzwania stojące przed
polskim przedsiębiorstwami:
•

zmiany w zakresie podaży siły roboczej na rynku pracy;

•

zmiany demograficzne i społeczne, związane ze starzejącym się społeczeństwem, wymuszające
stosowanie odmiennych narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi w zróżnicowanym pod względem
wieku środowisku pracy;

•

globalizację procesów gospodarczych, której jednym z efektów jest napływ bezpośrednich inwestycji
zagranicznych
na

oraz międzynarodowy przepływ dóbr, usług oraz kapitału, co wymusza

przedsiębiorcach

konieczność

dostosowywania

warunków

prowadzenia

działalności

do odmiennych pod względem kulturowym regionów świata;
•

wzrost znaczenia procesów outsourcingu procesów biznesowych w układzie międzynarodowym,
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wymuszający konieczność zarządzania bardzo zróżnicowanymi pod względem kulturowym zasobami
ludzkimi;
postęp technologiczny, umożliwiający między innymi podejmowanie pracy przez osoby dotychczas

•

wykluczone z rynku pracy np. osoby niepełnosprawne czy osoby starsze.
Dostrzegając wskazane powyżej problemy gospodarcze Autorka wskazała na wyzwania stojące przed
zarządzaniem różnorodnością zasobów ludzkich, zarówno w aspekcie wyzwań gospodarczych, jak i w
kontekście problemów naukowych. Jednocześnie Pani mgr Daria Nadolna wskazała, że jednym
z warunków skutecznego zarządzania różnorodnością zasobów ludzkich na poziomie przedsiębiorstwa jest
właściwe kształtowanie kultury organizacyjnej. Tym samym zidentyfikowała lukę badawczą, jako
poszukiwanie relacji pomiędzy kulturą organizacyjną a zarządzaniem różnorodnością zasobów ludzkich
w przedsiębiorstwach.
Pod względem naukowym, za wartościowe należy uznać podjęte przez Autorkę badania empiryczne mające
na celu poszukiwanie relacji pomiędzy typem kultury organizacyjnej a praktykami w zakresie zarządzania
różnorodnością zasobów ludzkich.
Uwzględniając - zaproponowaną przez zespół pod kierunkiem prof. Sz. Cyferta - klasyfikację subdyscyplin
w obrębie dyscypliny nauki o zarządzaniu, podjęta w rozprawie problematyka badawcza na poziomie
operacyjnym umiejscowiona została w ramach subdyscyplin zachowania organizacyjne oraz wspomaganie
decyzji menedżerskich, natomiast na poziomie funkcjonalnym w obrębie subdyscyplin: zarządzanie
zasobami ludzkimi oraz zarządzanie zasobami niematerialnymi (kultura organizacyjna)1.
Pani mgr Daria Nadolna trafnie dostrzegła niedostatki w zakresie badań odnoszących się do relacji między
kulturą organizacyjna a różnorodnością zasobów ludzkich. W polskich zasobach bibliograficznych (baza
BazEkon) brak jest pozycji literaturowych zawierających w słowach kluczowych oba terminy jednocześnie:
kultura organizacyjna i różnorodność. Znaleźć można jednak publikacje odnoszące się do relacji kultury
organizacyjnej i zarządzania kapitałem ludzkim (W. Harasim, Wpływ kultury organizacyjnej na zarządzanie
kapitałem ludzkim w tworzeniu wartości dodanej organizacji w: Zarządzanie wartościami niematerialnymi,
w erze gospodarki cyfrowej, (red.) W. Harasim, Wyższa Szkoła Promocji, Mediów i Show Businessu,
Warszawa 2015). Wskazana przez Autorkę luka badawcza nie wynika z samego braku publikacji, a została
merytorycznie uzasadniona potrzebą tego typu badań.
Struktura pracy
Praca składa się z 141 stron tekstu zasadniczego. Struktura pracy obejmuje cztery rozdziały zatytułowane:
1. Kultura organizacyjna, 2. Zarządzanie różnorodnością zasobów ludzkich, 3. Badania oddziaływania
kultury organizacyjnej na zarządzanie różnorodnością zasobów ludzkich w przedsiębiorstwach w świetle
badań własnych, 4. Wpływ kultury organizacyjnej na zarządzanie różnorodnością zasobów ludzkich
w przedsiębiorstwach. Integralnymi elementami pracy są również: wprowadzenie, podsumowanie,
bibliografia, aneks, spis rysunków i tabel.
Struktura recenzowanej rozprawy jest prawidłowa. Dwa pierwsze rozdziały o charakterze teoretyczno-
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przeglądowym stanowią podstawę teoretyczną do badań własnych Autorki, których wyniki zostały zawarte
w rozdziale trzecim i czwartym. Poszczególne części rozprawy są ze sobą logicznie połączone i zostały
uporządkowane w konwencji od ogółu do szczegółu. Jedyne udoskonalenie jakie należałoby rozważyć
to zmniejszenie rozdrobnienia struktury wewnętrznej w ramach poszczególnych rozdziałów, bo przykładowo
podrozdział 1.6 zatytułowany Istota i znaczenie kultury organizacyjnej ma objętość niespełna jednej strony.
Podrozdział 1.6, z uwagi zarówno na swoją wartość, jak i objętość, powinien stanowić element podrozdziału
1.1. Podobne zastrzeżenia wzbudza podrozdział 3.1 zatytułowany Podsumowanie stanu wiedzy. Literatura
przedmiotu liczy ponad 170 pozycji, z przewagą pozycji w języku polskim (około 100) w stosunku do pozycji
zagranicznych (około 70). Jak na rozprawę doktorską zakres wykorzystanej literatury zagranicznej wydaje
się być skromny. O dostępności publikacji w zakresie badanej przez Autorkę tematyki świadczy przykładowo
liczba publikacji w renomowanych bazach bibliograficznych. W bazie Web of Science samych publikacji
posiadających w tytule zwrot „organizational culture” jest przeszło 2,6 tys. pozycji. Natomiast w połączeniu
ze zwrotem „diversity” liczba publikacji spada do 58.
Problem badawczy, cele i hipotezy badawcze oraz ich oryginalność
Autorka na potrzeby rozprawy i zaproponowanego procesu badawczego przyjęła dwie kategorie celów: cel
główny oraz cel aplikacyjny.
Celem głównym pracy była identyfikacja zależności pomiędzy kulturą organizacyjną a zarządzaniem
różnorodnością zasobów ludzkich w przedsiębiorstwach.
Określony cel główny pracy ma charakter oryginalny, a jego realizacja przyczyni się do wzbogacenia wiedzy
naukowej w ramach dyscypliny naukowej: nauki o zarządzaniu.
Celem aplikacyjnym było stworzenie praktycznych rekomendacji dla przedsiębiorstw w zakresie
kształtowania kultury organizacyjnej umożliwiającej/ułatwiającej zarządzanie różnorodnością zasobów
ludzkich.
Proces badawczy obejmował siedem zadań badawczych:
1. Przegląd i analizę literatury z zakresu kultury organizacji i zarządzania różnorodnością.
2. Usystematyzowanie pojęć z obszarów kultury organizacji i zarządzania różnorodnością.
3. Wybór sposobu ewaluacji typu kultury organizacji przedsiębiorstw oraz opisu działań z obszaru
zarządzania różnorodnością zasobów ludzkich.
4. Rozpoznanie występujących typów kultury organizacyjnej w badanych przedsiębiorstwach.
5. Identyfikację praktyk z zakresu zarządzania różnorodnością zasobów ludzkich w badanych
przedsiębiorstwach.
6. Analizę wpływu kultury organizacyjnej przedsiębiorstw na zarządzanie różnorodnością zasobów
ludzkich.
7. Określenie rekomendacji dla przedsiębiorstw w zakresie zarządzania różnorodnością zasobów ludzkich.
W odniesieniu do części empirycznej pracy (co nie zostało jednoznacznie wskazane) Autorka określiła
następujące pytania badawcze:
1.

Jaki typ kultury organizacyjnej dominuje w badanych przedsiębiorstwach?

2.

Jakie praktyki z zakresu zarządzania różnorodnością zasobów ludzkich występują
w przedsiębiorstwach?
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3.

Jaki typ kultury organizacyjnej sprzyja zarządzaniu różnorodnością zasobów ludzkich
w przedsiębiorstwach?

4.

Które z elementów kultury organizacyjnej mają znaczący wpływ na zarządzanie różnorodnością
zasobów ludzkich w przedsiębiorstwach?

5.

Jak kształtować kulturę organizacyjną zorientowaną na zarządzanie różnorodnością zasobów
ludzkich w przedsiębiorstwach?

W opinii recenzenta, wskazane byłoby zidentyfikowanie celów (naukowych) szczegółowych, odnoszących
się również do części teoriopoznawczych pracy (rozdziału 1 i 2) oraz powiązanie zadań badawczych
z poszczególnymi częściami pracy.
Za dyskusyjną należy uznać kolejność opisywanych we wprowadzeniu elementów metodyki badawczej.
W pierwszej kolejności należałoby wskazać pytania badawcze (nie ograniczając ich tylko do części
empirycznej pracy), kolejno cele pracy, a na końcu zadania służące realizacji przyjętych celów.
Autorka nie określiła hipotez badawczych pracy, co nie jest błędem metodycznym, a jedynie mogłoby
wzbogacić opis przyjętej metodyki badawczej.
We wprowadzeniu Autorka zawarła dość lakoniczny opis własnych badań, który został uszczegółowiony
w rozdziale 3.
Ocena merytoryczna rozprawy
Brak jednoznacznie sprecyzowanego

celu naukowego odnoszącego się do rozważań zawartych

w rozdziale pierwszym rozprawy, przy jednoczesnym określeniu zadań badawczych, pozwala stwierdzić,
że rozdział ten służył realizacji zadania 1 i 2, a w szczególności usystematyzowaniu pojęć z obszarów kultury
organizacji.
W rozdziale pierwszym rozprawy, Autorka opierając się na przeglądzie literatury, zaprezentowała kolejno:
zarys historyczny pojęcia kultury organizacyjnej, modele kultury organizacyjnej, czynniki ją kształtujące
oraz funkcje kultury organizacyjnej, a także dokonała przeglądu najważniejszych typów kultur
organizacyjnych.
Teoretyczne rozważania zawarte w rozdziale pierwszym mają bezpośredni związek z częścią empiryczną
pracy i pozwoliły Autorce na wybór modelu umożliwiającego ocenę typu kultury organizacyjnej w badanych
przedsiębiorstwach.
Prezentując rys historyczny i definicję terminu kultury organizacyjnej Autorka odwołała się do osiągnięć
takich nauk jak antropologia i socjologia, co pozwoliło na zdefiniowanie analizowanego pojęcia w kontekście
nauk o zarządzaniu. Przeprowadzony przegląd literatury wskazuje, że dynamiczny wzrost zainteresowania
problematyką kultury organizacyjnej przypadł dopiero na lata 80. XX wieku. Autorka wskazała czynniki
(s. 15) determinujące rosnący poziom zainteresowania problematyką. Wartościową częścią rozdziału
pierwszego jest zaprezentowanie różnorodnych podejść, w których kultura organizacyjna jest traktowana
jako: sama organizacja, jako jeden z kręgów kulturowych, jako tożsamość organizacji, jako filozofia
organizacji, jako system znaczeń i wartości, czy jako wzory i wzorce zachowań. Ta różnorodność
i interdyscyplinarność podejść pozwala w dalszej kolejności na dość swobodne traktowanie terminu kultury
organizacyjnej i dopasowanie do indywidualnych zainteresowań badawczych każdego z autorów. Autorka
prowadząc własne rozważania słusznie zauważa, że w tak szerokim spektrum badań naukowych, można
jednak wyróżnić dwie zasadnicze orientacje badawcze. Pierwsza z nich dotyczy poszukiwania związków
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pomiędzy kulturą narodową a zarządzaniem przedsiębiorstwami w skali mikro, druga traktuje (podobnie jak
Autorka) kulturę organizacyjną w skali mikro jako jeden z czynników wewnętrznych organizacji
determinujących jej efektywność i skuteczność. Kultura w takim ujęciu jest traktowana jako zasób
niematerialny organizacji.
Autorka słusznie zauważa, że w przeciwieństwie do takich dyscyplin jak socjologia czy psychologia,
w naukach o zarządzaniu dominuje wartościujące pojmowanie kultury organizacyjnej przejawiające się
w poszukiwaniu relacji pomiędzy kulturą organizacyjną a efektywnością działania organizacji (s. 22).
Zaprezentowany w podrozdziale 1.1 przegląd definicji terminu kultury organizacyjnej (s. 22-23) zostaje
podsumowany autorską definicją tego terminu.
Zaprezentowane rozumienia kultury organizacyjnej i jej różnorodności i interdyscyplinarności stanowiły dla
Autorki podstawę do omówienia modeli kultury organizacyjnej, opisujących najważniejsze jej elementy
i relacje między nimi.
W podrozdziale 1.2 Autorka dokonała dość podręcznikowego opisu dwóch modeli E. Scheina oraz
G. Hofstede (s. 25-28). Zdecydowanie bardziej wartościowym oprócz samego opisu modeli, byłoby
dokonanie przeglądu badań naukowych (krajowych i zagranicznych) odnoszących się do dwóch
wspomnianych modeli.
W kolejnym podrozdziale 1.3 Autorka na bazie przeglądu literatury (głównie krajowej) dokonała klasyfikacji
czynników kształtujących kulturę organizacyjną. Brak odniesienia do literatury zagranicznej
(z nielicznymi wyjątkami) w tej części pracy pozwala sądzić, że badania mają charakter badań wtórnych
i odwołują się do autorów (Aniszewska, Kopczewski i in., Rybakowicz, Sikorski, Koźmiński), którzy wcześniej
przeprowadzili pogłębione studia literaturowe identyfikując czynniki kształtujące kulturę organizacyjną.
W przywoływanych publikacjach zabrakło dorobku takich autorów jak: B. Mazur, Ł. Sułkowski, W. Harasim,
M. Kostera, M. Czerska.
Podobne zastrzeżenia budzą rozważania zawarte w podrozdziale 1.4, których celem było
scharakteryzowanie funkcji kultury organizacyjnej. Opis funkcji ma charakter podręcznikowy bez
odniesienia do dorobku światowego. W trakcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej proszę o odniesienie
się do stwierdzenia zawartego na s. 32 „funkcją kultury organizacyjnej jest ograniczenie niepewności” ale
w kontekście ryzyka i jego ograniczania lub unikania. Z jakimi kategoriami ryzyka mamy do czynienia w
organizacji, na które kultura organizacyjna może oddziaływać – eliminować lub ograniczać?
Zaprezentowana w podrozdziale 1.5 typologia kultur organizacyjnych została zaprezentowana w podziale
na typologie w ujęciu jednowymiarowym oraz wielowymiarowym. Brak własnego wnioskowania i próby
krytycznej analizy zaprezentowanych modeli stanowi słabość tej części pracy.
Rozdział drugi rozprawy dotyczy problematyki zarządzania różnorodnością zasobów ludzkich. Autorka
rozpoczyna rozważania od przedstawienia genezy koncepcji różnorodności na poziomie globalnym, Unii
Europejskiej, wskazując na źródła koncepcji w Polsce. W polskich uwarunkowaniach, słusznie Autorka
wskazuje, że na upowszechnienie się koncepcji różnorodności i zarządzania różnorodnością wpływ miały
głównie czynniki: wejście na polski rynek w latach 90. ubiegłego stulecia korporacji międzynarodowych,
proces akcesji Polski z Unią Europejską, który przyczynił się do intensyfikacji procesów migracyjnych,
zmiany na rynku pracy wynikające z deficytu wewnętrznych zasobów siły roboczej. W tej części pracy
zdecydowanie zabrakło umiejscowienia koncepcji zarządzania różnorodnością w teorii nauk o zarządzaniu
lub szerzej w teorii nauk ekonomicznych. Uzasadnionym wydaje się również odniesienie kategorii
różnorodności nie tylko w kontekście zasobów ludzkich, ale szerzej - zasobów w ogóle. Proszę podczas
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publicznej obrony o odniesienie się do kwestii różnorodności w teorii nauk ekonomicznych.
Konceptualizacja pojęcia różnorodności, będąca przedmiotem zainteresowania Autorki w podrozdziale 2.2
została potraktowana w kategoriach wymiarów różnorodności. Stwierdzenie „…W literaturze przedmiotu,
która niestety nie jest jeszcze zbyt bogata…” nie znajduje uzasadnienia w świetle liczby publikacji
dostępnych w bazach bibliograficznych. W bazie Web o Science znajduje się 842 publikacje, w których
sformułowanie „diversity management’ pojawia się albo w tytule publikacji albo w słowach kluczowych,
a w bazie SCOPUS takich publikacji jest przeszło 1,1 tys. Autorka słusznie zauważa, że problematyka
zarządzania różnorodnością nie może być ograniczana do przeciwdziałania dyskryminacji (s. 58), a należy
ją traktować jako wartość samą w sobie, determinującą wyniki działalności organizacji.
W podrozdziale 2.3 problematyka pracy zostaje zawężona do zarządzania różnorodnością zasobów
kadrowych. Autorka zawęża rozumienie terminu zarządzania różnorodnością zasobów kadrowych
do podstawowych procesów kadrowych: proces rekrutacji i selekcji, proces rozwoju i szkoleń, dostęp
do awansów, system wynagrodzeń, system wymiany wiedzy i komunikowania się. Pomimo tytułu
sugerującego zawężenie tematu, w tabeli 2.4 (s. 62) zaprezentowane zostały obszary przedsiębiorstwa
i przynależne im zadania z zakresu zarządzania różnorodnością w ogóle.
Wartościową częścią pracy jest podrozdział 2.4 prezentujący przykłady praktyk zarządzania różnorodnością
zasobów ludzkich w wybranych organizacjach, które zostały zaprezentowane w odniesieniu do wcześniej
zidentyfikowanych procesów kadrowych oraz podrozdział 2.5 prezentujący korzyści i zagrożenia z realizacji
działań ukierunkowanych na zarządzanie różnorodnością zasobów kadrowych.
Rozdział trzeci rozprawy doktorskiej ma charakter empiryczny, w którym w pierwszej części została opisana
metodyka badawcza, w drugiej wyniki badań.
Opis populacji oraz próby badawczej jest nieprecyzyjny i niespójny. Można założyć (bo nie ma tego wyraźnie
wskazanego w tekście), że populację miały stanowić wszystkie przedsiębiorstwa w Polsce, a nawet wszyscy
pracownicy polskich przedsiębiorstw ze wszystkich szczebli struktury organizacyjnej (s. 9 akapit 2).
W opisie metodyki badawczej nie ma informacji do ilu przedsiębiorstw (pracowników) została wysłana
ankieta. Nie ma wyliczonej liczebności próby. Znajdują się tylko informację, że zwrot wyniósł 400 ankiet,
z czego 202 były niekompletne i zostały odrzucone. W analizie wykorzystano 208 ankiet (208 i 202 nie jest
równe 400). Można zatem przyjąć, że próba liczyła 208 elementów, odpowiadających pracownikom
reprezentującym przedsiębiorstwa (pozostaje pytanie czy z jednego przedsiębiorstwa mógł brać udział
w badaniu więcej niż jeden pracownik). W pracy określono próbę jako celową (s. 84), ale wydaje się, że to
sformułowanie zostało wykorzystane pomyłkowo. Ale jeżeli nie, to trzeba mieć na uwadze, że wnioskowanie
statystyczne zostało zastosowane w sposób nieuprawniony. Testy statystyczne, w tym nieparametryczne
(wykorzystywany w pracy Test U Manna-Whitneya) służą do weryfikacji hipotez statystycznych
odnoszących się do populacji, a otrzymane wyniki z próby losowej uogólniane są na populację z określonym
prawdopodobieństwem. Nie uogólnia się wyników, czyli wnioskowania statystycznego, z próby celowej na
populację.
Autorka na potrzeby własnych badań, w obszarze oceny typu kultury organizacyjnej zaadaptowała gotowy
model K.S. Camerona i R.E. Quinna, z ustandaryzowanym kwestionariuszem badawczym. Wskazane byłoby
bardziej szczegółowe uzasadnienie, co zadecydowało o wyborze tego a nie innego modelu. Trzeba
zaznaczyć, że określenie typu kultury organizacyjnej miało charakter subiektywny, gdzie odpowiedź jednego
respondenta (przedstawiciela organizacji) stanowiła podstawę określenia typu kultury dla całej organizacji.
W tym kontekście niewątpliwie uzasadnione byłby, w przyszłości, badania jakościowe w formie studiów
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przypadków, umożliwiające przeprowadzenie wywiadów pogłębionych z większą liczbą pracowników danej
organizacji.
Wkładem Autorki jest własny kwestionariusz badawczy wykorzystany na potrzeby pomiaru zarządzania
różnorodnością zasobów ludzkich.
Charakterystyka próby badawczej jest wyczerpując. Nie jest natomiast zrozumiałe, dlaczego Autorka
konsekwentnie na prawie wszystkich wykresach umieszcza jednocześnie częstości zaobserwowanych
wariantów cech statystycznych w postaci liczebności i procentów, czyli wartości bezwzględnych
i względnych. Co więcej Autorka wykorzystuje tę samą oś do prezentacji wartości liczbowych
i procentowych. Taki błąd zaobserwowano na rys. 3.2-3.4, 3.6-3.8, 3.24-3.42. Ponadto należy zauważyć, że
struktura respondentów ze względu na różne zmienne (rys. 3.2-3.4, 3.6-3.8) powinna być raczej
zaprezentowana za pomocą wykresów kołowych, w szczególności gdy mamy mało wariantów zmiennej.
Wykres kołowy zastosowano natomiast na rys. 3.5, który prezentuje branże reprezentowane przez
badanych. W związku z dużą liczbą branż (11) lepiej prezentowałyby się wyniki na wykresie słupkowym.
W podrozdziale 3.4 Autorka zaprezentowała wyniki badań odnoszących się do zdiagnozowanych typów
kultury organizacyjnej przedsiębiorstw reprezentowanych przez respondentów. Podstawą do oceny typu
kultury organizacyjnej były odpowiedzi na 6 pytań, przy czym dla każdego pytania zgodnie
z kwestionariuszem OCAI Camerona i Quinna, przewidziane zostały 4 odpowiedzi.

Nie wskazano

w tekście, które odpowiedzi odzwierciedlają jaki typ kultury, chociaż wynika to z samego opisu typu kultury.
W samym kwestionariuszu, w wyjaśnieniach, należałoby wskazać, że respondent może przypisać
maksymalną wartość punktową (10 pkt.) do jednej konkretnej odpowiedzi, pozostałym odpowiedziom
przypisując wartość „0”.
Omówione w podrozdziale wyniki badań odnoszące się do 6 zasadniczych pytań zawartych
w kwestionariuszu OCAI zostały zaprezentowane w sposób przejrzysty, systematyczny i nie budzący
zastrzeżeń. Po zaprezentowaniu ogólnego profilu kultury organizacyjnej badanych przedsiębiorstw
(w opinii respondentów) Autorka zaprezentowała profil kultury dla organizacji zróżnicowanych pod
względem wielkości zatrudnienia, pochodzenia kapitału założycielskiego oraz profil kultury postrzegany
z perspektywy płci respondentów. Analiza profilu kultury organizacyjnej z perspektywy płci respondentów,
wydaje się słabo uzasadniona zwłaszcza, że respondenci reprezentują inne przedsiębiorstwa. Niewątpliwie
tego typu analizy byłyby celniejsze w obrębie jednej organizacji, gdzie badaniu zostałaby poddana większa
grupa pracowników – kobiet i mężczyzn.
W podrozdziale 3.5 Autorka zaprezentowała wyniki badań w zakresie identyfikacji praktyk z zakresu
zarządzania różnorodnością zasobów ludzkich. Analiza zaprezentowanego materiału badawczego
potwierdza wcześniejsze wątpliwości recenzenta, czy jedna osoba reprezentująca przedsiębiorstwo jest
dobrym reprezentantem opinii o całym przedsiębiorstwie, zwłaszcza w kontekście dość często
powtarzających się odpowiedzi „nie wiem” świadczących o niskim poziomie wiedzy na temat poruszanych
zagadnień.
Niewątpliwie wartościową częścią badań są wskazywane przez respondentów działania z zakresu
zarządzania różnorodnością zasobów ludzkich (rys. 3.39, s. 116).
Wyniki badań zostały zaprezentowane w przejrzystej i estetycznej formie graficznej.
Pomimo wskazanych powyżej uchybień, wyniki przeprowadzonych i zaprezentowanych w rozdziale trzecim
badań własnych pozwoliły Autorce na uzyskanie odpowiedzi na postawione w pracy pytania badawcze. W
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szczególności Autorka uzyskała odpowiedzi na dwa pytania badawcze:
1.

Jaki typ kultury organizacyjnej dominuje w badanych przedsiębiorstwach?

2.

Jakie praktyki z zakresu zarządzania różnorodnością zasobów ludzkich występują
w przedsiębiorstwach?

O ile w rozdziale trzecim rozprawy zostały zaprezentowane dwa konstrukty odrębnie: typ kultury i praktyki
z zakresu zarządzania różnorodnością zasobów ludzkich, o tyle rozdział czwarty pracy prezentuje wyniki
badań, których głównym celem było poszukiwanie relacji pomiędzy badanymi konstruktami.
Pomimo obszernych zestawień wyników z wykorzystaniem testu U Manna-Whitneya (tabele 4.1-4.11)
Autorka nie pokusiła się o interpretację uzyskanych wyników.
Wyniki zaprezentowane w tabeli 4.12 dają ogólny obraz odniesienia praktyk z zakresu zarządzania
różnorodnością zasobów ludzkich a typem kultury organizacyjnej. Na kolejnych rysunkach Autorka
zaprezentowała (uwzględniając procent wskazań odpowiedzi przez respondentów) zależności pomiędzy
typem kultury organizacyjnej a wybranymi elementami/praktykami zarządzania różnorodnością
zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji. Sposób prezentacji wyników jest czytelny i uzupełniony
własną interpretacją uzyskanych wyników, co świadczy o dojrzałości naukowej Doktorantki.
Zaprezentowane w podrozdziale 4.1 wyniki badań własnych z ich interpretacją pozwolił Autorce
na uzyskanie odpowiedzi na pytania badawcze:
1.

Jaki typ

kultury organizacyjnej sprzyja

zarządzaniu

różnorodnością zasobów

ludzkich

w przedsiębiorstwach?
2.

Które z elementów kultury organizacyjnej mają znaczący wpływ na zarządzanie różnorodnością
zasobów ludzkich w przedsiębiorstwach?

Niefortunny, w stosunku do zawartości, wydaje się tytuł podrozdziału 4.2, w którym Autorka zawarła
de facto, wskazówki, które mogą okazać się przydatne w kształtowaniu kultury organizacyjnej
ukierunkowanej na zarządzanie różnorodnością zasobów ludzkich w organizacji. Tym samym Autorka
poszukiwała odpowiedzi na pytanie: Jak kształtować kulturę organizacyjną zorientowaną na zarządzanie
różnorodnością zasobów ludzkich w przedsiębiorstwach? Katalog zaprezentowanych wskazówek jest
wyczerpujący i opracowany na podstawie zarówno własnych studiów literaturowych, jak i badań
empirycznych Autorki. Wskazówki te niewątpliwie podnoszą wartość recenzowanej rozprawy doktorskiej.
Wyniki zaprezentowanych w rozdziałach trzecim i czwartym wyników badań pozwoliły Autorce
na realizację celu głównego pracy, którym była identyfikacja zależności pomiędzy kulturą organizacyjną
a zarządzaniem różnorodnością zasobów ludzkich w przedsiębiorstwach oraz celu aplikacyjnego
w postaci katalogu praktycznych rekomendacji/wskazówek dla przedsiębiorstw w zakresie kształtowania
kultury organizacyjnej umożliwiającej/ułatwiającej zarządzanie różnorodnością zasobów ludzkich.
Ocena rozprawy pod względem techniczno-redakcyjnym
Pod względem techniczno-redakcyjnym praca została napisana poprawnie, estetycznie i starannie.
Zauważone przez recenzenta błędy o charakterze językowym mają charakter jednostkowy. Przykładowo
wśród dostrzeżonych błędów można wskazać następujące:
•

wyróżnionej części pracy nie należy kończyć tabelą lub rysunkiem (s. 47);

•

nie należy zaczynać zdania od liczby (s. 108, s. 118);
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Walorem pracy, ułatwiającym zrozumienie przyjętego postępowania badawczego i interpretację wyników
badań jest przejrzysta strona graficzna rozprawy oraz poprawność językowa.
W pewnych fragmentach pracy sposób dokumentowania tekstu pozwala sądzić, że Autorka dość często nie
sięgała do źródeł pierwotnych, a bazowała na wtórnych opracowaniach. Przykładowo na s. 33 powołując się
na model E. Scheina, przytacza za Zimniewiczem (1999) funkcje kultury organizacyjnej.
Na s. 50 przywołując Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, czytelnik odwoływany jest do publikacji
Forum Odpowiedzialnego Biznesu (2009). Z podobną praktyką mamy do czynienia na s. 52 gdzie Autorka
odwołując się do wskazanego z tytułem dokumentu „Ramowa strategia dotyczące przeciwdziałania
dyskryminacji oraz równych szans dla Wszystkich” odwołuje się nie do dokumentu źródłowego (dostępnego
w

polskiej

wersji

językowej

na

stronie

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PL/TXT/?uri=LEGISSUM%3Ac10313) a do publikacji Pani Wziątek-Staśko (2012).
Autorka niekonsekwentnie stosuje sformułowania typ i profil kultury organizacyjnej.
Wniosek końcowy
O ile problematyka kultury organizacyjnej i różnorodności zasobów ludzkich, jako odrębne konstrukty jest
obiektem zainteresowania wielu badaczy, o tyle ich powiązanie i poszukiwanie relacji między nimi należy
uznać za istotny walor naukowy recenzowanej rozprawy doktorskiej. Atutem pracy jest znaczenie
i aktualność podjętej tematyki badawczej.
W poszukiwaniu związków pomiędzy typem kultury organizacyjnej przedsiębiorstw a zarządzaniem
różnorodnością zasobów ludzkich organizacji należy upatrywać oryginalności recenzowanej rozprawy Pani
mgr Darii Nadolnej.
Autorka

rozprawy podjęła się rozwiązania oryginalnego problemu naukowego, dotychczas

nie rozpoznanego w literaturze przedmiotu. Zaprojektowane i przeprowadzone badania naukowe wskazują
na dojrzałość naukową Pani mgr Darii Nadolnej. Wskazane w recenzji uwagi odnoszące się
do zaprojektowanej metodyki badawczej powinny zostać uwzględnione przez doktorantkę w procesie
doskonalenia własnego warsztatu naukowego.
Recenzowana rozprawa Pani mgr Darii Nadolnej spełniła wymagania stawiane rozprawom doktorskim
zgodnie z art. 13. pkt. 1. Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz
stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 z późn. zm.) w zakresie wykazania się przez
Kandydatkę ogólną wiedzą teoretyczną w dyscyplinie naukowej nauki o zarządzaniu oraz umiejętnością
samodzielnego prowadzenia pracy naukowej. Recenzowana praca stanowi oryginalne rozwiązanie
problemu naukowego.
Uwzględniając fakt, że Pani mgr Daria Nadolna podjęła się aktualnej i ważnej problematyki naukowej oraz
zrealizowała przyjęte cele rozprawy wnoszę o dopuszczenie Pani mgr Darii Nadolnej do kolejnych etapów
postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki
o zarządzaniu.

dr hab. inż. Joanna Ejdys, prof. nadzw.
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