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Recenzja rozprawy doktorskiej Pana mgra Dariusza Pilcha

Reklama internetowu w dzialalnoici prxedsigbiorstw

nu przykladzie bran2y hotelarskiej - diagnoza, ocena skutecznofci, propozycja

rozwiqzari modelowych

Ocena zasadno6ci podjgcia tematu

Pan mgr Dariusz Pilch podj4l w swej rozprawie doktorskiej wazny temat. Nowoczesne

tecbrologie informacyjne i komunikacyjne wykreowaly wsp6lczednie zupelnie nowe warunki

funkcjonowania podmiot6w rynkowych. Intemet \4Taz z aplikacjami mobilnymi staly sig

najwazniejszymi kanalami komunikacj i przedsigbiorstw z konsumentami, przedsigbiorstw

pornigdzy sobq, ale i konsument6w w obrgbie swej zbiorowo6ci. Rola reklamy internetowej

znacz4co wzrosla i nadal roinie w stosunku do tradycyjnych rodzaj6w reklamy.

Podmioty z branZy ustug hotelarskich, cechuj4cej sig siln4 konkurencj4, poszukuj4

skutecznych narzgdzi komunikacji, st4d ich du2a aktywnoSi reklamowa w Intemecie. W

Polsce problemalyka ta jest stosunkowo slabo rozpoznana empirycznie. Niniejsza praca

wypelnia wigc lukg poznawcz4, dlatego wyb6r tematu uznalE zabardzo trafny.

Ki€rcwnik (.itedryr dr hab. jorei 5.r.i, piol Ui(
Uirlllersytel Ekorcnriuny w Krakow e, rl. Roko\,vi'-kd 27, I i,i10 Kf.rKoy"'

,qekretitini cnr,ll0n A, pok.212, Ie. i48 1? 293 i28j,faks r48 l2 2?3 1j0.15, tirrysiyka(tiue(.k|lko."..r.pl, !,.,,^i,r''.uek.krako"-i.pl



UN I W [R SYl lrT
EKONOMICZNY
W KRAKOWIE

K.{TEDRA
TURYSTYKI

Ocena celu pracy i hipotezbadawczych

Gl6wnym celem rozprawy jest - jak pisze Autor - poznanie zaltresu stosowania

reklanty internetowej w dzialalnoici przedsigbiorstw, a talee ocena skutecznoici tych dzialari

oraz opracov)anie modelu zastosowari reklamy internetowej w przedsigbiorstwach bran2y

fut t e l ar s ki ej . Ponadto Doktorant sformulowal cztery cele szcze g6lowe :

1. Dictgnoza stanu wiedzy na temat wykorzystania Internelu u, dzialalnoSci reklamowej

hoteli w Polsce.

2. Okrei lenie determinant wyboru form reklanty interneto\4,ej.

3. Ocena skutecznoici dzialalt reklamowych prowadzonych przez hotele w Internecie

4. Zaproponowanie najbardziej skutecznych dzialat| reklamowych w Internecie na

przy kl adz ie br an2y hote l ar s kiej.

NaleZy stwierdzi(,, 2e powylsze cele zostaly poprawnie sformulowane, a przede wszystkim,

ze Doktorantowi udalo sig je zrealizowai. Wartym podkreSlenia jest dbaloSi Autora o

jednoznaczne wskazanie w rozprawie, kt6re wyniki pozwolily mu osi4gn4i poszczeg6lne

cele.

Hipoteza gi6wna zostala sformulowana nastgpujqco: Przedsigbiorshua hotelarskie w

Polsce w znaczqcym stopniu wykorzystujq reklamg internetowq w swoich dzialaniach

promocyjnych. Dzialania te z wykorzystaniem reklamy internetowej sq skuteczne.

Pierwsze zdanie jest tezE, w dodatku powstaje problem kwantyfikacji (w znaczqcym

stopniu). Natomiast druga czg56 jest faktyczn4 hipotez4 badawcz4, kt6ra zostala poddana

weryfikacj i w rozprawie.

Per'vne w4tpliwoSci budz4 hipotezy szczeg6lowe, poniewaZ maj4 postai tez.

1. Przypuszcza sig, Ze w swoich dzialaniach reklamowych przedsigbiorstwa bran2y

hotelarskiej stosujq r62ne formy reklam internetowych (teza, pomijajqc

slwierdzenie przypus zcza s ig).

2. Przedsigbiorstwa hotelarskie badajq skutecznoit prowadzonych przez nie dzialafi

reklamowych.

3. Przedsigbiorstwa bran2y hotelarskiej traktujq skutecznoit dzialafi reklamowych

jako stopieri realizacji cel6w biznesowych.
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Hipoleza gl6wna, uwzglgdniajqc tylko jej drugi czlon (Dzialania te (promocyjne -

dopisek recenz enta) z wykorzystaniem reklamy internetot4lej sq skuteczne zostala

zr,veryfikowana pozytywnie. SkutecznoSi zostala oceniona przez pracownik6w badanych

przedsigbiorstw hotelarskich i ta ich subiektywna opinia bylajedyn4 podstaw4 wnioskowanra.

PoniewaZ respondenci naleZeli do kadry zarz4dczej lub przynajmniej dzialu marketingu w

przedsigbiorstwie hotelarskim, moZna uznat,,2e posiadali kompetencje do dokonania oceny.

Z pewnoSci4 wafioSciowa bylaby pr6ba przeprowadzenia obiektywnej diagnozy (w oparciu o

osi4gnigcie cel6w biznesowych), ale nale2y miei Swiadomo3i duzej trudnodci jej

przeprowadzenia ze wzglEdu na brak woli/moZliwoSci udostgpnienia takich d,anych przez

obiekty. StQd moLna uzna6 przyjEty spos6b weryfikacji hipotezy gl6wnej za pragmatyczny i

poprawny.

Na podstawie rezultat6w badai Doktorantowi udalo sig takZe dowieSi prawdziwoSci

pierwszej czgSci hipotezy gt6wnej, maj 4cej posta6 tezy. Poniewa2 wyniki dowiodly, Ze ponad

99%o badanych obiekt6w posiada swoj4 strong www to nie bylo wqtpliwo6ci czy warunek: w

zn acz qcym s t opnlzr j est spelniony.

Uzyskane wyniki pozwolily r6wnie2 wykazad prawdziwoS6 tez szczeg6lowych.

Struktura i zawartoSd pracy

Praca sklada sig ze Wstgpu, czterech rozdzial6w, Zakoiczenia, Bibliografii i

stosownych Spis6w, Streszczenia w jgzyku polskim i angielskim oraz Zal4cznika

zawieraj4cego kwestionariusz arkiety. Dyserlacja liczy 2.51 stron.

Struktura pracy odbiega od standardowej konstrukcji prac rygorowych. Dysefiacja nie

ma charakteru klasycznej triady: teoria-rnetodyka-empiria. W pierwszych dw6ch rozdzialach

teolia pot4czona jest z analiz4 danych w6rnych (w I rozdziale) oraz prezentacl4 metodyki

prowadzonych badan (w II rozdziale). Wydaje sig, ze zastosowanie klasycznego ukiadu

(u,ydzielaj4c rozdzialy teoretyczne i rozdzial metodyczny) poprawiloby percepcjq

przekazywanych przez Doktoranta tre5ci.
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Autor do36 w4sko nakre6la obszar rozwa2ai, skupiaj 4c sig tylko na j ednej formie

promocji, tytulowej reklamie. W moim odczuciu dodanie rozwazat o chankterze

teoretycznym na temat komunikacji ulatwiloby Mu p6Zniejsz4 analizg i interpretacjg

wynik6w.

Rozdzial I zatytulowany Internet jako metlium rekktmowe ma charakter teoretyczno-

empiryczny, roz:wa^ania na temat internetu s4 bogato ilustrowane danymi wt6rnymi. Wyw6d

jest sp6jny, Autor wykazuj e przewagg Internetu nad innymi kanalami komunikacji i

perswazji. Wyczuwa sig du24 wiedzg praktyczn4 Doktoranta.

W tek5cie w kilku miejscach Doktorant roA4cznie traktuje kategorie: produkty i

uslugi. Na przyklad ...unikalne cechy oferty mogq dotyczyt zardwno sprzedawanych

produkt1w, jak tei wykonwanych uslug...." Zapewne brak precyzji jgzyka, uslugi s4 teZ

produktami.

Podobnie za skr6t my5lowy moZna uznat,,,hotele systemowe" (s. 83).

Migdzynarodowe systemy hotelowe w Polsce zaprezentowano w Tab. 3, stan z

polowy 201 0 roku naleZy uzna6 za malo aktualny.

Rozdzial II nosi tytul: Problemy koncepcyjno-metodyczne badari zastosowania

reklamy intemetowej w dzi alnoici pryedsigbiorstw braniy ltotelarskiej, kI6ry wskazuje,2e

jego tre6i jest doii obszerna i merytorycznie zr6Znicowana.

W pierwszym punkcie rozdzialu skoncentrowano sig na branZy hotelarskiej w Polsce.

Po kr6tkim rysie historycznym rozwoju obiekt6w hotelarskich w kraju, Doktorant

przedstawia kategorie rynku uslug hotelarskich. Autor przeprowadza Irafn4 analizg zmian

liczby i struktury obiekt6w hotela"rskich, dowodz4c znajomoSci specyfiki polskiego ryntu

W tekScie moZna dostzec pewne niedoskonalo5ci. W definicjach rynku jest bl4d

(....."rynekjest ogdlem stosunk6w wymiennych.... pomigdzy sprzedajqcymi.....l<sztaltujqcymi

popyt...... .. .."). ale naleZy uznai.2ejest ro pomylka.

Dane zaprezentowane na Wykresie 7 dowodz4 wzrostu liczby obiekt6w

zakwaterowania zbiorowego w 2012 r. o 2444 obiekty (o 35%). Autor nie odni6sl sig w

tekScie do tej radykalnej zmiany.
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Przy wyjadnianiu zmian wielkodci pop)'tu na uslugi obiekt6w czterogwiazdkowych (s.

96) Doktorant nie uwzglgdnil zmian (poprawy) sytuacji dochodowej (a zatem zwigkszania

funduszu swobodnej decyzji) przedstawicieli polskiego rynku docelowego uslug hotelarskich

oraz zwigl<szania udzialu turyst6w zagranicznych, a rvigc r6wnie2 charakteryzuj4cych sig

Wzszym poziomem dochod6w realnych. Trzeba jednd<2e przyzna1, ze Autor nawi4zuje do

tych kwestii w dalszej czgici, przy omawianiu popltu turystycznego.

W systemie dystrybucji uslug hotelarskich coraz wigksz4 rolg odgrywaj4 e-poSrednicy

turystyczni, czgsto w literaturze stosuje sig anglojEzyczny akronim OTA (online travel

agency). Doktorant wspomina o ich roli (s. 104), nie uZywa jednakZe tej nazwy, doSi

rozpowszechnionej w literaturze.

W dalszej czgSci rozdzialu zaptezentowana zostala metodyka badah, wydaje sig, ze -
jakjuZ wspomniano - aspekty metodyczne mogly by by6 om6wione w odrgbnym rozdziale.

NaleZy stwierdzii, 2e Doktorant doloZyl du2ych starai, by zapewnii rzetelno6i badan.

Cele badai zostaly poprawnie nakreSlone, poszczeg6lne etapy om6wione, wyjadniony caly

proces badawczy.

Mo2na dostrzec drobne uchybienia w treSci tego rozdziaht. Doktorant przedstawil

pewne uproszczenie my5lowe: metod4 by1 sondl diagnostyczny, z wykorzystaniem techniki

badafi ankietowych i narzEdziem w postaci kwestionariusza.

Nazwa zmiennej powinna brzmiei: zmienna kontrolna, a nie kontrolowana, s. 176.

W tekicie analiza struktury kategorii hoteli w Polsce powt6rzona jest dwukrotnie 1s.

94 i t26).

Konstatacja, 2e najwigcej hoteli jest w woj. dolno6l4skim (s. 127) nie jest prawdziwa,

to w badaniu uczestniczylo najwigcej hoteli z tego wojew6dztwa. W dodatku w

podsumowaniu charakterystyki badanej zbiorowodci ponownie Autor wskazuje na

koncentracjg hoteli w najbardziej rozwinigtych gospodarczo wojew6dztwach, pomija;4c

wojew6dztwo malopolskie, gdzie w rzeczywistoSci jest najwigcej hoteli.

Rozdzial III zatytulowany jest DfugnoTa i ocenu skutecznoici reklamy internetowej

na pr4ykladaie braniy hotelarskiej w Polsce - wyniki badafi i zgodnie z tytulem ma charakter

Kierownii Katedr),: dr fab. iorej !a:,1 prol. Ui-(
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empiryczny, zaprezentowano w nim rezultaty badah przeprowadzonych dla cel6w

przygotowania dyseftacji.

Doktorant podj4l wysilek uzyskania wynik6w reprezentatywnych dla branZy

hotelarskiej w Polsce. Bylo to powaZne wyzwanie badawcze bior4c pod uwagg du24

liczebnoii podmiot6w oraz ograntczon4 chgi ich przedstawicieli do udzialu w badaniach i

ujawniania informacji na temat obiektu, w kt6rym pracuj4. Sytuacjg dodatkowo komplikuje

fakt pozostawania czgSci hoteli w danej sieci hotelowej i obowi4zujqce w niej ograniczenia

komunikacji zewnElrznej. Dlatego naleZy docenii podjgte przez Doktoranta starania o

uzyskanie reprezentatywnoSci. Zastosowana metodyka (dob6r kwotowy) i przyjgcie jako

zmiennej kontrolnej kategorii hotelu pozwolilo mu ten cel zrealizowa(.. Finalnie pr6ba

badawcza liczyla 301 obiekt6w, o strukturze kategorii obiekt6w odpowiadajqcej strukturze

zbiorowoSci generalnej, z pewn1 nadreprezentacj 4 hoteli pigciogwiazdkowych (uzasadnion4,

b1' liczebnodi podgrupy pozwalala na wnioskowanie statystyczne).

Rezultaty umoZliwily Autorowi oceng stopnia wykorzystania rel(lamy intemetowej

przez polskie hotele, z uszczeg6lowieniem na stosowate przez nie rodzaje reklamy

internetowej. Istotn4 informacj4 jest diagnoza udzialu wydatk6w na reklamg intemetow4 w

budZetach wydatk6w reklamowych przedsigbiorstw hotelarskich. Wa2ne poznawczo bylo te2

wskazanie statystycznie istotnych zale2no!;ci migdzy kategori4 hotelu a rodzajem

stosowanych reklam intemetowych.

Tu mo2na tylko zwr6cii uwagg na pewien brak precyzji sformulowai. Autor wir6d

rodzaj6w reklamy wyspecyfikowal: pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych (s.

136). Pozycjonowanie to r62ne formy dzialair maj4ce na celu pojawianie sig stron czy witryn

w wyszukiwarkach internetowych na wysokich pozycjach, a Doktorant bral pod uwagg w tym

przypadku platn4 reklamg w wyszukiwarkach. Poniewaz jednak w rozdziale I (s. 40)

poprawnie scharakteryzowal rodzaje reklamy internetowej, to tu wyst4pilo nieprecyzyjne

sformulowanie.

Z punktu widzenia praktyki duLe znacznie ma identyfikacj a przez Doktoranta

determinant wyboru poszczeg6lnych form reklamy. WaftoSciowa jest ich analiza, poniewaz

Kierownil K.rtedry dr lrair. jozei !a,a, proi. UiK
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Doktorant odwoluje sig w niej nie tylko do literatury, ale przede wszystkim do wiedzy

praktycznej na temat polskiego rynku.

Szczeg6lnie wa2ne jest podjgcie pr6by oceny skutecznoSci reklamy internetowej. Fakt,

ze skuteczno56 reklamy intemetowej byla wymieniana jako najwaLniej szy (statystycznie

istotny) czynnik jej wyboru uznal Autor za dow6d na skutecznoSi reklamy internetowej.

Bior4c pod uwagg przywolywane ju2 ograniczenia badari, mo2na to rozwi4zanie uznat za

poprawne.

W pracy przedstawiono tak2e wyniki badari na temat prowadzenia przez

przedsigbiorstwa hotelarskie oceny skutecznodci swoich reklam internetowych. JednakZe

blak w treSci rozdzialu podania odsetka badaj4cych skuteczno3i, nie ma go ani w tek5cie, ani

na Wykresie 8 w formie etykiet danych.

W dalszej czgSci analizowano konsekwencje dla dzialalnoSci biznesowej hoteli

badania skutecznoSci ich reklam internetowych. Jednak2e w tym miejscu wyw6d Doktoranta

jest niejasny. bowiem okreSlenia nie s4 precyzyjne. w szczeg6lnoSci: stopieri wydajnoici

analizy skutecznoici dzialar4 reklamowych (Tabela 28). WqtpliwoSi budzi kategoria

wydainoiL jeili siggnie sig do jej definiens (relacja produkcji do naklad6w, suma produkcji w

jednostce czasu, na r62nych poziomach analizy). RzeczywiScie, w zarzqdzaniu przyjmuj e sig,

2e wydajnoSi to miara skutecznoSci funkcjonowania systemu operacyjnego oraz wska2nik

sprawnoSci danego podmiotu, ale w tym wypadku nie jest to adekwatne. Doktorantowi chodzi

o oceng skutecznoSci poszczeg6lnych rodzaj6w reklam (Pyanie w kwestionariuszu brzmiato:

Na ile analiza skutecznoici jest efektywna, czyli wskazuje te reklamy, kt6re faktycznie sq

skuteczne? Do odpowiedzi wykorzystano pigciostopniow4 skalg Likerta).

WartoSci4 dodan4 pracy jest ocena wplywu prowadzenia analizy skuteczno6ci reklam

internetowych na optymalizacjg wydatk6w na reklamy oraz na realizacjg cel6w biznesowych

przez przedsiEbiorstwa hotelarskie.

Podsumowuj4c, uzyskane przez Doktoranta wyniki to pierwsza reprezentatywna dla

polskich hoteli pr6ba oceny skutecznoSci stosowania przez nie reklamy intemetowej.

Jednakle, jak juz pisalam, Autor poprzestal na subiektywnej ocenie skutecznoSci dzialari

reklamowych (na podstawie opinii respondent6w), nie podjql pr6by przeprowadzenia

Kierownrk Kitedrv: dr hab. iozeiSaia. !rol. Lli(
Llri\,\rersytet Ekononl(zny yr Krikov/ie, ul. Rako\.i i.ka 27,31'510 Krakovi
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obiektywnej diagnozy (w oparciu o osi4gnigcie cel6w biznesowych). Oczywidcie, byloby to

operacyjnie (badawczo) bardzo trudne, ale warlodciowe byloby zaproponowanie takich badafr.

Mo2e bgdzie to cel badawczy Doktoranta w przyszloici.

W Rozdziale IV, zgodnie z jego tl.tulem: Koncepcja budowy modelu wykorzystunia

reklamy internetowej w pryedsigbiorstwach lrotelarskich, zostala przedstawiona propozycja

takiego modelu. o charakterze opisowlm.

Wprowadzenie do prezentacji koncepcji modelu zawiera port6rzenie tre6ci uprzednio

om6wionych w rozdziale II (w czgdci metodycznej, np. pyania badawcze), jak i w rozdziale

III. MoZna jednak s4dzii, Ze Autor usilowal skrupulatnie zaprezenlowaA kolejne kroki

procesu badawczego. Opracowany model ma duZy stopien og6lnoSci (nie uwzglgdnia

kategorii hotelu) i jest praktycznym efektem rozwi4zania problemu badawczego przez

Doktoranta, o wartodci aplikacyjnej dla bran2y hotelarskiej.

Wydaje sig, ze nale?aloby doprecyzowad, ze model uwzglgdnia wplyw wykorzystania

reklamy internetowej poziom sprzedaZy uslug hotelarskich przez podmioty.

BibLiografia liczy 153 pozycje zwuie, 22 artykuly, 44 2r6dla intemetowe oraz

odpowiednie akty normatywne. W zdecydowanej wigkszoSci s4 to publikacje w jgzyku

polskim.

Doktorant stwierdza w pracy, 2e istnieje tylko znikoma iloit literatury (s. 135),

zvvtaszcza polskiej na temat wykorzystania Intemetu przez hotele. RzeczywiScie,

przedmiotowa literatura w jgzyku polskim nie jest bogata, ale s4 pozycje takie jak M.

Kachniewskiej (est wskazana tylko jedna Jej publikacja), A. Pawlicza, M. Nalazka czy K.

Antonowicza, kt6rych Autor nie przywoluje. One koncentruj4 sig przede wszystkim na

problematyce dystrybucji uslug hotelarskich, ale odnosz4 sig tak2e do kwestii promocji, w

tym reklamy. Literatura w j. angielskim zostala wykorzystana w rozprawie w niewielkim

stoDniu.

Ki€rolrnir Karcdry: dr llab. iozeisii;n, pr0f. UiK
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Fonnalna strona dyserlacj i

W pracy wystgpuj4 niewielkie uchybienia formalne. Jgzyk, kt6rym posluguje sig

Autor jest w kilku miejscach zbyt kolokwialny, nasycony okre5leniami praktyk6w: ....lanuo i

dokladnie targetovtalne...........s. 71.

W tekScie wystgpuj4 nieprecyzyjne sformulowania: ....weryfikacja pytafi badawczych

....s. 13 3.

Rys. 12 jest nieczytelny.

Tytul Tabeli 6 jest nieprecyzyjny: Turyici korzystajqcy........, podczas, gdy mowa jest o

Liczbie turyst6w korzystaj4cych...........

Pewnq niezrgcznoSci4 jgzykow4 jest przywolywanie w tekScie nazwiska autora i

nastgpuj4cy po nim inicjal (Za Sztuckim L........s.58, ....2a Wiktorem J.I|r. s.58).

W dyseftacji wystgpuj4 nieliczne blgdy stylistyczne (s. 13, 15, 93) i literowe (s. 151,

11i7). Natomiast b19dy interpunkcyjne s4 powszechne (kropka przed numerem przypisu).

Po wstawianych obiektach, typu wykres czy tabela, Autor nie robi linijki spacji, co

powoduje, ze tekst sig zlewa i jego czy.telno5d jest mniejsza

Konkluzja

Moja og6lna ocena dyseflacji doktorskiej Pana mgra Dariusza Pilcha jest pozytywna,

choi z obowi4zku recenzenta wskazalam pewne jej niedoskonaloSci. Praca stanowr

oryginalne rozwiqzanie problemu naukowego jakim jest ocerra znaczenia reklamy

internetowej w dzialalnoici przedsiEbiorstw hotelarskich na rynku uslug noclegowych.

Rozprawa dowodzi rzetelnej wiedzy Doktoranta, szczeg6lnie praktycznej, oraz Jego

umiejgtnoSci samodzielnego prowadzenia pracy naukowej, przej awiaj 4cej sig w znajomodci i

zdolnoici wykozystania aparatu badawczego i uzyskaniu wynik6w aplikacyjnych dla

podmiot6w branZy hotelarskiej.

W Swietle powy2szych uwag naleZy stwierdzid,2e rozprawa doktorska Pana mgra

Dariusza Pilcha spelnia wymagania okreSlone w Ustawie o stopniach naukowyclt i tytule

Klero,,vni[ (irtedry: dr i]air. jozel5aln. Di0l. l.ll<

Uiriwersytet Ek0follricliry vi Kritk0wre, ul. Rrltovrirkn:7, 11,510 Kritkc,-/
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n(ukowym oraz o stopnisch i tytule w zakresie sztuki i moiLe byd przedmiotem obrony i

dalszych procedur rwi4zanych z nadaniem jej stopnia doktora nauk ekonomicznych w

dyscyplinie nauki o zarz4dzaniu,

W"r
j 

"tLt,^-
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