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Recenzja pracy doktorskiej 

pt. „Consumer Behavior of Amateur Surfers: the Role of Identification with 

Professional Surfers” 

napisanej przez mgr Agatę Kakitek  

pod kierunkiem promotora dra hab. Tomasza Sikory, prof. SGH 

 

Przedmiotem recenzji jest rozprawa doktorska Pani mgr Agaty Kakitek, pt. „Consumer 

Behavior of Amateur Surfers: the Role of Identification with Professional Surfers” napisana pod 

kierunkiem naukowym dra hab. Tomasza Sikory, prof. SGH. Podstawę sporządzenia recenzji 

stanowi pismo Pani Dziekan Kolegium Gospodarki Światowej prof. dr hab. Marzenny Weresy 

o powołaniu niżej podpisanej na recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Agaty Kakitek. 

 Struktura recenzji składa się z następujących części: oceny wyboru tematyki, celu, 

struktury i treści pracy (w tym hipotez badawczych, metodyki badania), uwag o charakterze 

technicznym i stylistycznym, wskazania mocnych i słabych stron pracy oraz ostatecznej 

konkluzji. 

 

Wybór tematyki rozprawy 

Tematyka podjęta w pracy ma charakter interdyscyplinarny, łączy zagadnienia 

ekonomiczne odnoszące się do zachowań konsumentów związanych z dokonywaniem decyzji 

zakupowych oraz szeregu czynników nań wpływających. O interdyscyplinarności problemu 

podjętego w pracy świadczy także charakterystyka badanych podmiotów, czyli surferów 

amatorów (amateur surfers) oraz środowiska sportowego (także społeczności sportowej), 

które stanowi podstawę zakorzenienia pracy i problemu badawczego. 

Problem badawczy, którym zajęła się Autorka dysertacji, uważam jako bardzo 

oryginalny, aktualny oraz ciekawy poznawczo. Oryginalny, gdyż znacznie częściej przedmiotem 

badań są sporty bardziej popularne, których uprawianie jest możliwe w większości zakątków 

globu, a także sporty zespołowe. Aktualny, gdyż surfing staje się coraz bardziej „modny” nie 

tylko wśród Polaków (szczególnie młodych), ale generalnie wśród społeczności 
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międzynarodowej. Ciekawy poznawczo, gdyż ze względu na specyfikę dyscypliny sportu jaką 

jest surfing, po pierwsze, może dostarczyć nowych informacji o zależnościach pomiędzy 

podmiotami go uprawiającymi i ich decyzjach nabywczych (zarówno czynnych sportowców, 

jak i podmiotów sponsorujących) oraz uwarunkowaniami nań wpływającymi. Po drugie, 

znaczenie sponsoringu w decyzjach zakupowych jest istotnym problemem, który nie zawsze 

uwzględniany jest w modelach zachowań konsumenckich. 

Z uwagi na powyższe problematyka rozprawy bardzo dobrze wpisuje się w działalność 

badawczą innych polskich ośrodków naukowych, a zagadnienie łączenia zachowań 

konsumentów – surferów - wypełnia lukę w zakresie prowadzonych analiz.  

 

Cel pracy  

Celem głównym pracy jest „to investigate how the identification with the professional 

surfer impacts the consumer behavior of amateur surfers” (s. 2). Został on sformułowany w 

sposób poprawny, niebudzący zastrzeżeń.  

 

Struktura i treść pracy 

Recenzowana rozprawa doktorska składa się z siedmiu rozdziałów (w tym wstępu), bez 

wyodrębnienia osobno zakończenia (zakończenie w postaci konkluzji jako podrozdział 7.5.), 

bibliografii; spisów: tabel, rysunków; kwestionariusza do badań własnych; listy skrótów; 

streszczenia w języku angielskim i polskim. Całość pracy została przedstawiona na 220 

stronach maszynopisu, w tym rozdziały 1-7 są prezentowane na 148 stronach maszynopisu. 

Rozdziały 2-3 mają charakter teoretyczno-empiryczny, a rozdziały 4-7 stanowią część 

empiryczną pracy. Bibliografia obejmuje łącznie ok. 434 pozycji, w tym pozycje zwarte, 

artykuły z czasopism naukowych, raporty z badań i inne (szkoda, że nie zostały 

ponumerowane, stąd moje określenie „około”). W pracy wykorzystano literaturę zarówno w 

języku angielskim, jak i polskim. Liczbę pozycji literaturowych wykorzystaną do przygotowania 

rozprawy należy ocenić jako niezwykle bogatą (w kontekście do objętości pracy) i różnorodną, 

obejmującą zakresem tematykę rozprawy, odpowiednią jakościowo oraz dość aktualną. 

Autorka korzystała zarówno ze starszych publikacji, które niekiedy noszą miano klasyków, jak 

i najnowszych stanowiących odzwierciedlenie prowadzonych w omawianym zakresie badań.   

Podsumowując ogólną ocenę struktury dysertacji, jej układ, wielkości poszczególnych 

rozdziałów oraz materiałów dodatkowych pozwalają stwierdzić, że spełnia ona wymogi 

formalne stawiane pracom doktorskim. Jednakże strona techniczno-merytoryczna budzi 
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pewne zastrzeżenia. Jednym z nich jest numeracja wstępu i jego prezentacja jako rozdziału 

pierwszego (Chapter 1). Nawet w piśmiennictwie anglojęzycznym wstęp (Introduction) jest 

zawsze osobną – nie liczoną jako rozdział - częścią pracy. Ponadto, moim zdaniem, należałoby 

także wyróżnić osobny fragment w postaci zakończenia i podsumowania wszystkich rozważań 

prowadzonych w dysertacji (Summary). Conclusions znajdujemy jako podrozdział rozdziału 

siódmego, którego wątpliwości budzi także tytuł w postaci dyskusji (Discussion). Tak naprawdę 

dyskusja naukowa prowadzona jest tylko w jednym z jego podrozdziałów 7.1., reszta (czyli 

7.2.-7.5.) mogłaby (a nawet powinna) znaleźć się w części kończącej pracę, czyli 

podsumowaniu. Tych uchybień nie usprawiedliwia, moim zdaniem, nawet fakt, że praca jest 

napisana w języku angielskim. Dyskusyjne jest także to, że w spisie treści nie wskazano 

podrozdziałów drugiego i trzeciego rzędu, a które są wyróżnione w treści dysertacji.  

Uwaga, którą uznaję za jedną z kluczowych, a „zrodziła” się już podczas lektury wstępu, 

dotyczy tego, że tytuł pracy wskazuje na to, że będzie ona traktowała o surferach – amatorach 

(wg słownika PWN amator to: „osoba, która zajmuje się czymś dla przyjemności”; „osoba 

lubiąca coś”, „osoba wykonująca coś bez fachowego przygotowania”), z kolei już w treści 

tytułu rozdziału drugiego i we wstępie (s. 2) pojawia się także hasło „fan” (wg. powyższego 

słownika fan to „zapalony sympatyk kogoś lub czegoś”). Niestety we wstępie nie znajduję 

wyjaśnienia skąd bierze się ta zamienność w używaniu tych terminów (niezwykle ważnych w 

całej treści pracy). Moim zdaniem takie wyjaśnienie i zdefiniowanie kluczowych pojęć 

charakteryzuje prace naukowe i jest niezwykle ważne, aby czytelnik od samego początku mógł 

„podążać” za sposobem myślenia Autora. Wytłumaczenie tych kwestii na początku pracy (we 

wstępie) wpływa na transparentność i poziom naukowy przekazu. Tym bardziej, że Autorka 

we wstępie zapowiada, że jednym z czynników wpływających na decyzje zakupowe będzie 

aktywny lub pasywny udział w surfowaniu. Amator z góry jest aktywnym w danym działaniu, 

a fan niekoniecznie. Brak usystematyzowania tych kwestii od samego początku budzi duży 

niedosyt. Sprawa jest o tyle kluczowa, że dotyczy takich elementów dysertacji jak tytuł, cel  

główny dysertacji, cel badań własnych itp. 

Oprócz powyższej – ogólnej – konkluzji dotyczącej struktury, w poniższych akapitach 

zostały omówione kolejne części pracy ze wskazaniem, moim zdaniem, ich mocnych i słabych 

stron.  

Wstęp pracy zawiera niezbędne elementy, czyli uzasadnienie wyboru tematu, 

przedstawienie celu i zakresu pracy, a także syntetyczną prezentację struktury. Jednakże 

zabrakło mi tutaj krótkiego przedstawienia metodyki badawczej, co stanowiłoby uzupełnienie 

tej części dysertacji.  
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 Drugi rozdział (Chapter 2) zatytułowany „Social Identity Theory and Consumer Behavior 

of Sports Fans” Autorka rozpoczyna od prezentacji teorii tożsamości społecznej (Social Identity 

Theory) i jej wykorzystania w zachowaniach konsumentów, następnie omawia zachowanie 

jednostek pod wpływem grupy przechodząc do znaczenia subkultur w zachowaniu 

konsumentów. Nie do końca zrozumiałe jest umieszczenie w tym rozdziale części dotyczących 

sponsoringu profesjonalnych sportowców (2.5.) oraz nastawienia fanów sportowych do 

sponsorów (2.6.). Zagadnienia przedstawione w podrozdziałach 2.1.-2.4. stanowią 

uzasadnioną teoretyczną podstawę dalszych rozważań w dysertacji. Autorka trafnie osadziła 

problem badawczy w przywołanych powyżej teoriach i koncepcjach. Jednego, czego, moim 

zdaniem, zabrakło w tym rozdziale to klasyczne przedstawienie odpowiedzi na pytanie kim jest 

konsument (albo nabywca) i jak wygląda proces podejmowania przez niego decyzji 

zakupowych. Ponadto należałoby omówić także klasyfikacje czynników wpływających na 

decyzje konsumentów, wśród których mogłyby znaleźć się zagadnienia przedstawione w pracy 

w podrozdziałach 2.5-2.6. Te problemy mogłyby stanowić zakres osobnego – kolejnego- 

rozdziału. 

Jednakże oceniając zaprezentowany materiał w rozdziale drugim należy wskazać jego 

dobry poziom merytoryczny, powiązanie z celem pracy oraz odpowiedni przegląd literatury, 

w tym także osiągnięć innych badaczy. Autorka wykazała się tutaj dużą erudycją. 

Rozdział trzeci (Chapter 3) „Global Surfing Industry and Brands” odnosi się do 

prezentacji przemysłu/branży surfingowego. Na początku Autorka przedstawiła jego potencjał 

i trendy odnosząc się przy tym m.in. do statystyk wskazujących liczbę surferów (okazjonalnych 

i częstych) w wybranych krajach, dochodów w branży, a także innych wybranych wskaźników. 

Jednakże, szkoda, że Autorka nie wybrała do tego żadnej z uznanych metod wykorzystywanych 

do badania atrakcyjności branży, np. 5 sił Portera czy analiza grup strategicznych. Wówczas 

rozważania byłyby bardziej transparentne, a wybór poszczególnych wskaźników i mierników 

uzasadniony. Ciekawą częścią rozdziału trzeciego jest prezentacja najbardziej wpływowych 

międzynarodowych marek surfingowych (r. 3.2.), a także przedstawienie 

poszczególnych/wybranych firm oferujących produkty dla surfingu (r. 3.3. - 3.7.). W ostatniej 

części tego rozdziału Autorka pokazała interesujące ujęcie „świata surfingu” podkreślając w 

nim występujące (a także zmieniające się) relacje pomiędzy aktywnymi surferami a firmami 

oferującymi szeroko pojęte produkty niezbędne do uprawiania tego sportu. 
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W rozdziale czwartym (Chapter 4) zatytułowanym „Conceptual Model and Hypothesis 

Development” Autorka zaprezentowała koncepcyjny model zależności pomiędzy zmiennymi 

odnoszącymi się do identyfikacji z zawodowym sportowcem a zachowaniem konsumentów – 

fanów sportu, który stanowił wyjściową do formułowania hipotez badawczych. Przygotowując 

teoretyczną podstawę modelu wykorzystywanego w badaniu własnym Autorka trafnie 

posłużyła się modelem relacji pomiędzy marką a konsumentem (conceptual model of 

consumer-brand relationships) w aspekcie zachowań sportowców. Za jego pierwotnych 

twórców uznawani są Carlson, Donavan oraz Cumiskey (2009). Model ten odnosi się także do 

teorii tożsamości społecznej, w której Doktorantka „osadziła” problem dysertacji. Autorka 

opracowując model zależności na potrzeby pracy rozszerzyła go o kilka zmiennych związanych 

ze specyfiką omawianego problemu (odnosząc się m.in. do sponsoringu, poziomu aktywności 

konsumentów w surfowaniu: aktywny – pasywny, a także czynników nabywczych w postaci 

jakości, ceny i pragnień).  

Zaprezentowany w części 4.1.2 model stał się podstawą do określenia hipotez, o czym 

wspomniałam powyżej. Chciałabym jednak podkreślić sposób wyprowadzenia hipotez 

badawczych. Autorka sformułowała je na podstawie wyników studiów literaturowych 

prezentujących osiągnięcia innych badaczy w omawianym zakresie. Jest to bardzo dobry i 

poprawny sposób zarówno wyprowadzania, jak i formułowania hipotez badawczych. 

Odnosząc się do treści hipotez uważam, że zostały wyartykułowane poprawnie, zgodnie z 

zasadami tego dotyczącymi. 

Rozdział piąty (Chapter 5), pt. „Research Design” został poświęcony metodyce badania 

pierwotnego przeprowadzonego na potrzeby realizacji celu dysertacji. Bardzo dobrze, że 

Autorka podczas konstrukcji kwestionariusza wykorzystywała elementy (głównie instrumenty 

pomiarowe) badań innych naukowców zajmujących się tematyką sportową. Jednakże w 

większości były to sporty grupowe, o czym Doktorantka pisze na ss. 100-102 dysertacji (np. 

futbol czy koszykówka). Uwzględniając to, że Autorka mówiła także o dostosowaniu 

instrumentu badawczego do specyfiki surfingu powstaje pytanie na ile i w jakim zakresie te 

elementy instrumentu zostały dostosowane do prezentowanego badania? Pozytywnie 

oceniam operacjonalizację zmienny latentnych prezentowanych w modelu i opisanych w 

tabeli 10 (s. 100).  

Odnosząc się do konstrukcji kwestionariusza mam pewne (moim zdaniem istotne) 

uwagi, które pojawiły się podczas próby jego wypełnienia przeze mnie: 
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- po pierwsze, co ma zrobić osoba, która w pyt. 1 zaznaczyła odpowiedź „no” (nie 

serfuję)? Nie ma podanych żadnych informacji kierujących taką osobę do kolejnego pytania, 

na które mogłaby odpowiedzieć. Domyślam się, że w ankiecie internetowej być może było 

przekierowanie do grupy pytań, na które taka osoba mogłaby odpowiedzieć, ale w formie 

papierowej takich informacji nie ma. Tym bardziej jest to niepokojące, że w pyt. 2 jest 

informacja w tekście pobocznym, że powinna nie na odpowiedzieć tylko ta osoba, która w pyt. 

1 zaznaczyła „yes”?  

- po drugie, czy pytania dotyczące tego, gdzie kupuję ubrania i akcesoria surfingowe 

(pot. 3), albo pyt. dot. ulubionych surferów (pyt. 4), sponsorów (pyt. 5) itd. mieszczą się w 

ramach danych socjodemograficznych? Moim zdaniem to bardzo „oryginalne” ujęcie! Dane 

socjodemograficzne odnoszą się do pytań 38-43. 

Generalnie, oceniając metodykę badania jestem zobowiązana jako recenzent dysertacji 

wskazać pewne niedociągnięcia: 

 - w dysertacji brak szczegółowego opisu metody badań własnych i argumentacji 

dotyczącej wykorzystania ankiety internetowej jako metody badawczej; 

- brak opisu charakterystyki populacji badanej – przyznam, że mam z tą kwestią 

problem podczas lektury całej pracy. Kto brał udział w badaniu? Amatorzy surfingu? Fani 

surfingu? Aktywni? Pasywni? A może jedni i drudzy? Z chaosu terminologicznego w pracy, 

dotyczącego określeń badanych podmiotów (głównie chodzi o amatora czy fana, a może jedno 

i drugie?) powstaje u czytelnika pewnego rodzaju dysonans poznawczy. Innymi słowy brak 

zdefiniowania populacji badanej i podania jej charakterystycznych i ważnych, z punktu 

widzenia pracy, cech powoduje, że czytelnik nie do końca wie kim jest podmiot całych 

rozważań. Ponadto, jak wspomniałam wcześniej, Autorka już we wstępie powinna podać 

definicję amatora surfingu (terminu, który użyła w tytule), fana surfingu (taki termin jest 

wykorzystywany w wielu istotnych miejscach dysertacji). Wtedy, być może, rozwiałoby to 

wątpliwości i wpłynęło na transparentność odbioru rozważań; 

 - Autorka podała na s. 103 dysertacji, że celem jest dążenie do osiągnięcia 

reprezentatywnej próby amatorów surferów. Moje pytanie jest zatem następujące: jakie 

starania zostały podjęte w tym kierunku? Co powinna spełniać próba badawcza, aby można 

było mówić o reprezentatywności wyników badań osiągniętych z jej udziałem?  

 - na jakich portalach i forach umieszczono kwestionariusz? Czy były to fora 

międzynarodowe czy lokalne? Jakie serwisy zostały do tego wykorzystane? Czy tylko 
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Facebook? To mogło mieć wpływ na narodowość respondentów, a także mogło stanowić 

znaczne ograniczenie. Na przykład, jednym z najbardziej znanych miejsc do surfowania w 

Europie jest Portugalia, jednakże odsetek Portugalczyków w badaniu pewnie jest znikomy, 

gdyż nie został wyodrębniony w Tabeli 12 (s. 105) prezentującej cechy demograficzne próby. 

Być może barierą był język?  

 Rozdział szósty (Chapter 6), pt. „Results and Analysis” stanowi z pewnością jedną z 

„najmocniejszych” części pracy. Zaprezentowano w nim kolejne etapy analizy statystycznej 

przeprowadzonej na danych ilościowych. Generalnie, pozytywnie oceniam dobór metod 

statystycznych na poszczególnych etapach zaawansowania analiz (zastosowanie analizy 

czynnikowej w celu redukcji liczby zmiennych latentnych; konfirmacyjnej analizy czynnikowej 

w celu wskazania związków pomiędzy zmiennymi latentnymi; a także modelowanie równań 

strukturalnych w celu sprawdzenia dopasowania modelu, a także weryfikacji hipotez 

badawczych). W znacznej mierze zależał on od zastosowanych mierników w postaci skal 

pomiarowych w kwestionariuszu. Etapy analizy zostały poprawnie opisane oraz zobrazowane 

na rysunkach, co wpłynęło na transparentność wywodów. Bardzo dobrze, że Autorka odniosła 

się także na końcu tej części do hipotez badawczych. Zwiększa to transparentność analiz i 

powiązania pomiędzy otrzymanymi rezultatami zarówno z celem badania, jak i hipotezami 

badawczymi. 

 W rozdziale siódmym zatytułowanym „Discussion” Autorka w pierwszej jego części 

(7.1.) przedstawiła pewnego rodzaju dyskusję naukową prezentując podsumowanie wyników 

badań własnych w odniesieniu do wcześniejszych osiągnięć innych autorów. Część ta jest 

ważna z poznawczego punktu widzenia i podkreślenia wkładu Doktorantki do dyscypliny nauk 

o zarządzaniu i jakości. W drugiej części (7.2.) zaprezentowano implikacje wyników badań, 

które mogą być wykorzystane w działaniach podmiotów/sponsorów branży surfingowej. 

Kolejna część (7.3.) to prezentacja ograniczeń badania. Bardzo dobrze świadczy o Doktorantce, 

że jest świadoma ograniczeń, choć z pewnością można wymienić ich więcej, np. sposób doboru 

próby i ograniczona reprezentatywność wyników. Każde ograniczenie jest przyczynkiem do 

kontynuacji dalszych badań, o czym pisze Doktorantka w części 7.4. Z kolei 7.5. jest swoistym 

podsumowaniem całości. Osobiście uważam, o czym wspomniałam już wcześniej, że wszystkie 

części rozdziału siódmego są elementami podsumowania i tak powinien on być zatytułowany. 

Moim zdaniem nietrafne jest nazwanie tego rozdziału dyskusją, bowiem o dyskusji naukowej 

możemy mówić jedynie w odniesieniu do podpunktu 7.1., a nie całości rozdziału siódmego. 

Pracę kończy bibliografia, spis rysunków i tabel, kwestionariusz, lista używanych 

skrótów oraz streszczenia w języku angielskim i polskim. 
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Uwagi o charakterze stylistycznym 

Recenzowana dysertacja zawiera bardzo nieliczne błędy o charakterze stylistycznym. 

Praca jest przygotowana bardzo poprawnie i transparentnie pod względem wizualnym. Dzięki 

temu należy podkreślić dość duży komfort czytania. Na podkreślenie zasługuje dobry styl, 

klarowność i przejrzystość, bogactwo środków wyrazu, co świadczy o dobrym opanowaniu 

warsztatu pisarskiego przez Doktorantkę. 

Podsumowując recenzję dysertacji Pani mgr Agaty Kakitek, zaprezentuję jej mocne 

oraz słabsze strony. 

Mocne strony: 

- oryginalność i aplikacyjność tematu – nie często spotyka się naukowe opracowania 

na temat omówiony w recenzowanej dysertacji, a ponadto wyniki mogą być wykorzystane 

przez podmioty działające w branży surfingowej jako sponsorzy; 

- interdyscyplinarność – praca łączy ważne zagadnienia z zakresu nauk ekonomicznych, 

a także innych nauk społecznych; 

- dobre osadzenie problematyki pracy w teorii; 

- stosowanie zaawansowanych metod analizy statystycznej, np. SEM, a także 

dociekliwość i szczegółowość analiz; 

- staranność w przygotowaniu rozprawy pod kątem technicznym i stylistycznym 

Autorka wykazała się niezwykłą swobodą w posługiwaniu się słowem pisanym. Ponadto w 

całej pracy zastosowano takie same standardy, co wpływa na bardzo dobry jej odbiór podczas 

lektury; 

- erudycja Doktorantki – bardzo bogata i dobrze dobrana bibliografia (nie tylko 

ilościowo, ale również jakościowo); 

- umiejętność łączenia aspektów teoretycznych z ich praktycznym zastosowaniem; 

- oryginalność i szeroki zakres badań pierwotnych. 

 

Słabe strony: 

- nieścisłości związane z precyzją używania pojęć amator/fan, a w szczególności brak 

wyraźnych definicji tych pojęć (inne pojęcie mamy w tytule, a inne używane są w pozostałych 

częściach pracy); 

- brak opisu/charakterystyki populacji badanej, co poniekąd wiąże się z powyższą 

uwagą; 
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- brak szczegółowego opisu i argumentów zastosowania określonej metody badawczej 

oraz sposobu doboru próby; 

- a także inne wątpliwości, na który nacisk położyłam w recenzji (np. nazwa rozdziału 

siódmego). 

 

Podsumowując chciałabym podkreślić, że niektóre uwagi krytyczne sformułowane w 

recenzji mają charakter polemiczny. Podkreślone powyżej mocne strony rozprawy oraz 

ocena poszczególnych jej części, wpłynęły na to, iż moja ostateczna ewaluacja pracy 

doktorskiej autorstwa Pani magister Agaty Kakitek jest pozytywna. 

 

Końcowa konkluzja 

Na podstawie powyższych wskazań oraz konkluzji stwierdzam, że recenzowana 

rozprawa pt. „Consumer Behavior of Amateur Surfers: the Role of Identification with 

Professional Surfers” autorstwa Pani mgr Agaty Kakitek, napisana pod kierunkiem naukowym 

promotora dra hab. Tomasza Sikory, prof. SGH, spełnia wymogi zawarte w Ustawie o stopniach 

naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki  i może stanowić 

podstawę dalszego postępowania we wszczętym przewodzie doktorskim (dyscyplina 

naukowa: nauki o zarządzaniu i jakości). W związku z powyższym rekomenduję Radzie 

Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie jej dopuszczenie 

do publicznej obrony. 

 

 

         

        Małgorzata Bartosik-Purgat 

 

Poznań, 10 marca 2020 roku 

 

 

 

 

 

 

 


