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Bielsko-Biała, 19 października 2022r. 

 

dr hab. Katarzyna Żyminkowska, prof. ATH 

Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości 

Wydział Zarządzania i Transportu 

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej 

 

 

 

Recenzja rozprawy doktorskiej  

mgr Katarzyny Młotkowskiej  

pt. „Marka regionu a zaangażowanie lokalnych przedsiębiorców” 

 

1. Formalno-prawne podstawy sporządzenia recenzji 

Podstawę opracowania niniejszej recenzji stanowi pismo Pani prof. dr hab. Marii 

Aluchny, Przewodniczącej Rady Naukowej dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości Szkoły 

Głównej Handlowej, z dnia 27 czerwca 2022r. o informujące o powołaniu mnie na recenzenta 

rozprawy doktorskiej Pani mgr Katarzyny Młotkowskiej. 

Przedmiotem recenzji jest rozprawa doktorska pt. „Marka regionu a zaangażowanie 

lokalnych przedsiębiorców”, której promotorem jest Pani dr hab. Izabela Kowalik, prof. SGH. 

Rozprawa liczy 275 stron wraz z załącznikami.  

Recenzję sporządzono zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach 

naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn. Dz. U. z 

2017r. poz. 1789) oceniając oryginalność rozwiązania problemu naukowego, ogólną wiedzę 

teoretyczną oraz umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej. 

 

2. Ocena oryginalności rozwiązania problemu naukowego 

Rozprawa doktorska Pani mgr Katarzyny Młotkowskiej dotyczy problematyki 

zarządzania marką regionu oraz podwójnej roli lokalnych przedsiębiorców w tym procesie, 

którzy są jednym z adresatów działań podejmowanych przez władze samorządowe w zakresie 

marki regionu i jednocześnie mogą także współtworzyć tę markę. Doktorantka słusznie 

uzasadniła podjęcie tej problematyki dostrzeżoną luką w wiedzy: wskazała na niedostatek 

badań naukowych nad marką regionu (w porównaniu do zaawansowanych badań marki miasta) 

oraz koncentrację dotychczasowych publikacji naukowych na mieszkańcach, którzy są jednym 



2 
 

z adresatów marketingu miejsc obok lokalnych przedsiębiorstw i instytucji, turystów czy 

inwestorów. Doktorantka właściwie sformułowała główny problem badawczy pracy, tj. 

„określenie w jaki sposób działania samorządów z zakresu brandingu i postrzeganie marki 

regionu mogą wpłynąć na zaangażowanie lokalnych przedsiębiorców we współrządzenie”. W 

kontekście rosnącej konkurencji między jednostkami terytorialnymi (w tym regionami), w 

której marka terytorialna stanowi skuteczne narzędzie oddziaływania na rynki docelowe, 

podjęty w rozprawie problem naukowy uważam za istotny i aktualny dla dyscypliny nauki o 

zarządzaniu i jakości.  

Rozwiązując problem naukowy Doktorantka zrealizowała badania literaturowe i 

empiryczne o szerokim zakresie i różnym poziomie szczegółowości. Wysoko oceniam zasięg i 

głębokość przeprowadzonych przez Doktorantkę studiów literaturowych, w których 

uwzględniła zarówno krajowy jak i międzynarodowy dorobek naukowy marketingu 

terytorialnego, marketingu relacji i zarządzania marką oraz zarządzania publicznego. Nadanie 

rozprawie szerokich ram konceptualnych przez Panią mgr Katarzynę Młotkowską uważam za 

rozwiązanie oryginalne i ambitne. Również wysoko oceniam sposób rozwiązania problemu 

naukowego w warstwie empirycznej. Doktorantka zaprojektowała i zrealizowała dwuetapowe 

badania pierwotne. Po pierwsze, przeprowadziła badanie jakościowe w urzędach 

marszałkowskich w pięciu wybranych województwach by rozpoznać cele i odbiorców działań 

z zakresie kształtowania marki regionu, etapy tego procesu, wykorzystywane w nim narzędzia 

oraz uczestniczące w nim podmioty. Zastosowany w badaniu kwestionariusz wywiadu 

Doktorantka przetestowała we wcześniejszym badaniu pilotażowym przeprowadzonym w 

Brukseli w biurach przedstawicielskich tych samych polskich województw. Po drugie, by 

zidentyfikować związki między postrzeganiem marki regionu przez lokalnych przedsiębiorców 

a ich zaangażowaniem we współrządzenie regionem Doktorantka przeprowadziła badanie 

ilościowe CAWI na próbie 151 podmiotów z sektora MŚP (mikro- małe i średnie 

przedsiębiorstwa) zarejestrowanych na terenie województwa mazowieckiego. W tym badaniu 

Doktorantka wykorzystała kwestionariusz ankiety, który zaprojektowała adaptując sposoby 

pomiaru wielowymiarowych kategorii badawczych zaproponowane przez innych autorów w 

badaniach empirycznych zrealizowanych za granicą. W mojej opinii odpowiednio dobrana i 

zastosowana metodyka badań w recenzowanej rozprawie jest oryginalna w skali kraju. 

Szczególnie wysoko oceniam opracowaną przez Doktorantkę złożoną skalę pomiaru 

zaangażowania afektywnego i behawioralnego przedsiębiorców we współrządzenie regionem. 

Wyniki zrealizowanych badań i wnioski sformułowane przez Doktorantkę wnoszą 

wkład w rozwój wiedzy o zarządzaniu marką w polskich regionach. Mają także walor 
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aplikacyjny dla praktyki zarządzania marką terytorialną w Polsce na poziomie województw, w 

której idea współrządzenia w zarządzaniu publicznym poprzez angażowanie lokalnych 

przedsiębiorców w proces kształtowania marki regionu jest dotąd wdrożona w raczej 

ograniczonym stopniu. Ważnym rezultatem badawczym są także interesujące kierunki 

przyszłych badań wskazane przez Doktorantkę. Wśród tych propozycji nie pojawiło się 

przeprowadzenie badań ilościowych wśród dużych przedsiębiorstw. Jak taką rekomendację 

recenzenta odnośnie do zakresu podmiotowego przyszłych badań ocenia Doktorantka w 

kontekście potwierdzenia hipotez H1a i H1b (nie potwierdzonych w badaniu podmiotów z 

sektora MŚP), które odnoszą się do wpływu wizerunku regionu na partycypację 

przedsiębiorców we współrządzenie regionem?  

Podsumowując, recenzowana rozprawa doktorska spełnia wymóg oryginalnego 

rozwiązania problemu naukowego przez Doktorantkę w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i 

jakości zarówno jeśli chodzi o sformułowanie problemu, jak i sposób jego rozwiązania, tj. 

przyjęte postępowanie badawcze i jego rezultat.  

 

3. Ocena ogólnej wiedzy teoretycznej 

O dobrym rozeznaniu przez Doktorantkę dotychczasowego stanu wiedzy w podjętym 

temacie świadczy bogata bibliografia zawierająca 386 pozycji, w której uwzględniono zarówno 

dorobek polskich autorów, jak i badaczy z zagranicy. Uważam, że Pani mgr Katarzyna 

Młotkowska posiada bardzo dobrą orientację w badaniach z zakresu marki terytorialnej, 

marketingu miejsc, koncepcji zarządzania publicznego i komplementarnych zagadnień 

dotyczących współrządzenia, partycypacji i zaangażowania interesariuszy jednostek 

samorządu terytorialnego. Potwierdzają to wywody Doktorantki zawarte w części teoretycznej 

pracy (rozdział I i II), w której przywoływane są dobrze dobrane i aktualne pozycje 

literaturowe.  

Za wartościowe uważam rozważania nt. kształtowania marki regionu (rozdział I), w 

których Doktorantka zdefiniowała markę terytorialną i jej atrybuty zarówno w oparciu o 

dorobek naukowy z zakresu  marketingu miejsc (uwzględnienie koncepcji megaproduktu 

terytorialnego i wielości segmentów docelowych dla działań w zakresie kształtowania marki 

miejsca), jak i marketingu, w tym zarządzania marką (wyjaśnienie kluczowych pojęć 

związanych z marką, takich jak kapitał i wartość marki). Dużą wartość poznawczą ma także 

rozdział II, w którym Doktorantka zaprezentowała rozważania nt. zaangażowania lokalnych 

przedsiębiorców we współrządzenie jednostką terytorialną umiejętnie wykorzystując dorobek 

naukowy z zakresu zarządzania publicznego i marketingu relacji. Za szczególnie wartościowy 
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uważam rozdział 2.3. pt. Relacje lokalnych przedsiębiorców z władzami regionalnymi a 

zaangażowanie we współrządzenie, w którym Pani mgr Katarzyna Młotkowska wykazała się 

znajomością zróżnicowanych źródeł teoretycznych i definicji koncepcji zaangażowania 

(klienta) i na podstawie krytycznego ich przeglądu dokonała selekcji i wyboru wymiarów 

zaangażowania przedsiębiorców, które następnie rozpoznawała empirycznie. Podobnego, 

krytycznego podejścia Doktorantki zabrakło mi w odniesieniu do koncepcji czynników sukcesu 

procesu kształtowania marki regionu (por. rozdział 1.3.), która znalazła zastosowanie w 

badaniach empirycznych Doktorantki. Wizerunek miejsca (regionu) uznany został jako jeden z 

czynników sukcesu kształtowania marki (Rys. 2, s. 42) podczas gdy, w moim przekonaniu, jest 

to pożądany (pozytywny wizerunek) efekt tego procesu. W konsekwencji, pytanie zawarte w 

kwestionariuszu wywiadu (Załącznik 1, s. 249), w którym respondentów prosi się o wskazanie 

„jak ważny w osiągnięciu sukcesu w kreowaniu pozytywnego wizerunku regionu” jest 

wizerunek miejsca (trzecia pozycja na liście tj. „Tożsamość i wizerunek miejsca”) wydaje się 

dyskusyjne. Czy w czasie obrony pracy doktorskiej Doktorantka zechciałaby wyjaśnić 

przesłanki potraktowania wizerunku regionu jako czynnika sukcesu? 

Potwierdzeniem wiedzy teoretycznej Doktorantki jest ponadto umiejętne osadzenie 

projektu i wyników badań empirycznych w dotychczasowym dorobku literaturowym. Atutem 

pracy jest niewątpliwie rozdział 4.1. pt. Założenia badawcze (będący uszczegółowieniem 

wyborów dokonanych przez Doktorantkę we wspomnianym rozdziale 2.3.), w którym Pani mgr 

Katarzyna Młotkowska szczegółowo zaprezentowała logikę tworzenia narzędzia badawczego i 

skali pomiaru zmiennych objaśniających i objaśnianych, które na podstawie przeglądu 

literatury światowej wybrała do swojego autorskiego modelu badawczego. Wysoko oceniam 

także dyskusję zawartą w rozdziałach prezentujących wyniki badań pierwotnych Doktorantki 

(rozdział 3.4. pt. Analiza opisowo-interpretacyjna w ramach badań fazy jakościowej, rozdział 

4.3. pt. Wyniki badań fazy ilościowej oraz rozdział V), w której konfrontuje ona uzyskane przez 

siebie rezultaty badawcze z dotychczasowym międzynarodowym i krajowym dorobkiem 

naukowym (teoretycznym i empirycznym). 

Podsumowując, recenzowana rozprawa doktorska spełnia wymóg wykazania się przez 

Doktorantkę ogólną wiedzą teoretyczną. 

 

4. Ocena umiejętności samodzielnego prowadzenia pracy naukowej 

Pani mgr Katarzyna Młotkowska właściwie sformułowała i uzasadniła podjęcie 

problemu naukowego, który prawidłowo rozwinęła w formie celu poznawczego i aplikacyjnego 
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pracy. Ponadto Doktorantka prawidłowo rozłożyła ów problem na zadania szczegółowe, które 

zawarła we wstępie pracy w postaci sześciu celów szczegółowych.  

Wysoko oceniam umiejętności Doktorantki w zaprojektowaniu spójnej i logicznej 

koncepcji badań empirycznych oraz właściwym sformułowaniu pytań badawczych (badania 

jakościowe) i hipotez badawczych (badania ilościowe), dobrze korespondujących z celami 

pracy. Doktorantka potrafiła dostosować metody badawcze (do których odniosłam się już w 

pkt. 2 recenzji) do wymagań problemu naukowego i zadań szczegółowych prowadzonej pracy 

naukowej oraz konsekwentnie i skrupulatnie przeprowadzić badania. W tym miejscu pragnę 

zasugerować, by w realizacji kolejnych projektów badawczych Doktorantka rozważyła 

zastosowanie w skali Likerta neutralnej wartości na środku skali (tj. „ani się zgadzam, ani się 

nie zgadzam” zamiast „nie mam zdania”), co lepiej uzasadni potraktowanie tej skali jako 

ilościowej, spełniającej warunek równych jednostek (por. Tab. 29, s. 159).  

Ponadto Doktorantka potrafiła umiejętnie opracować wyniki badań. Analiza wyników 

badania jakościowego i ilościowego przeprowadzona przez Doktorantkę świadczy o jej 

wyjątkowo wysokich umiejętnościach w tym zakresie i jest mocną stroną recenzowanej 

rozprawy doktorskiej. Wyniki uzyskane w badaniu jakościowym Doktorantka poddała analizie 

treści i częstości występowania, w których wykorzystała narzędzia dostępne w 

oprogramowaniu MAXQDA. W analizie danych uzyskanych w badaniu ilościowym 

Doktorantka zastosowała modelowanie równań strukturalnych i w pełni dochowała rygoru 

analizy SEM na wszystkich jej etapach. Umiejętne opracowanie wyników badań umożliwiło 

Doktorantce pozytywne zweryfikowanie pięciu spośród dziewięciu hipotez badawczych, co 

uznać należy za poziom satysfakcjonujący. Pani mgr Katarzyna Młotkowska wykazała się także 

umiejętnością interpretacji uzyskanych wyników poprzez wskazanie ich związku z ogólnym 

kontekstem problemu naukowego oraz pracami naukowymi, teoriami odnoszącymi się do 

przedmiotu badań, a także wynikami badań opublikowanymi w piśmiennictwie (do dyskusji 

wyników badań odniosłam się już w pkt. 3 niniejszej recenzji). 

I wreszcie, Doktorantka wykazała się umiejętnością przekazania wiedzy w formie 

pisemnej. Układ pracy doktorskiej jest proporcjonalny i logiczny. Na pracę składają się wstęp, 

dwa rozdziały teoretyczne, dwa rozdziały empiryczne oraz problemowy rozdział kończący 

pracę, zawierający podsumowanie wyników badań, dostrzeżone przez Doktorantkę 

ograniczenia przyjętej metodyki oraz rekomendowane kierunki przyszłych badań. Praca 

zawiera także niezbędne spisy oraz załączniki. Wstęp pracy zawiera wszystkie elementy 

oczekiwane w tej części rozprawy doktorskiej potwierdzając opanowanie warsztatu naukowego 

przez Doktorantkę. Szkoda tylko, że zabrakło w nim krótkiego uzasadnienia dla zastosowania 
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w pracy angielskiego określenia ”branding”. Czy Doktorantka zechciałaby odnieść się do tej 

kwestii w czasie publicznej obrony i podać to uzasadnienie oraz wyjaśnić, jak widzi relacje 

między „brandingiem” a pojęciami, których używa w pracy: kształtowanie marki, kreowanie 

marki, kreowanie wizerunku marki, zarządzanie marką. Stronę językową i edytorską 

recenzowanej rozprawy także oceniam wysoko. Dostrzegłam tylko nieliczne usterki: brak w 

bibliografii pozycji, na które powołuje się Doktorantka na s. 5 pracy (Rybak 2013 i Instytut 

Marki Polskiej 2004) czy na s. 28 i 192 (Rainisto 2011), niewłaściwy numer rozdziału na s. 54, 

niewłaściwy numer tabeli w odwołaniu na s. 94 (13 zamiast 11), tabele na s. 75 opisane jako 

rysunki oraz określenie „zobowiązani” klienci na s. 76. Nie znalazłam też w bibliografii ważnej 

pracy Doktorantki przywołanej na s. 88.  

Podsumowując tę część recenzji, wysoko oceniam umiejętność samodzielnego 

prowadzenia pracy naukowej przez Panią mgr Katarzynę Młotkowską.  

 

4. Konkluzja 

Rozprawa doktorska Pani mgr Katarzyny Młotkowskiej pt. „Marka regionu a 

zaangażowanie lokalnych przedsiębiorców” spełnia warunki stawiane rozprawom doktorskim 

określone w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule 

naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 1789). 

Wysoko oceniam oryginalność rozwiązania problemu naukowego, ogólną wiedzę teoretyczną 

oraz umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej przez Doktorantkę. W związku 

z tym wnoszę o przyjęcie rozprawy doktorskiej Pani mgr Katarzyny Młotkowskiej i 

dopuszczenie jej do publicznej obrony. 

 

 

Katarzyna Żyminkowska 

 

Bielsko-Biała, 19 października 2022r. 

 

 


