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Wzrost zamo2no6ci spoleczef stwa, mierzony wskalnikami PKB'

zwiqkszajqca siq mobilno56 ludzi, globalizacja oraz wiele innych czynnik6w

wptywajq na rozw6j branzy hotelowej. w dobie szybkiego rozwoju lnternetu,

zwiqksza siq znaczenie lokalizacji wirtualnej przedsiqbiorstw. coraz szersze

korzystanie z medi6w spolecznoSciowych wptywa na zmianq zachowari

konsument6w. Sq oni coraz bardziej zainteresowani kontaktom on line z

r62nymi podmiotami, w tym tak2e z hotelami. lstotne zmiany nastqpujq tak2e

w ramach samej bran2y hotelarskiej. Dynamicznie rozwija siq przedsiqbiorstwo

Airbnb. Jest to podmiot, kt6ry nie posiada nawet jednego obiektu hotelowego a

urasta do najwa2niejszego oferenta ustug hotelarskich. w Polsce, niezwykle

dynamicznie rozwijajq siq podmioty wsp6tpracujqce zbran2q hotelarskq' Sq to

znane w Swiecie organizacje, tworzEce strony internetowe hoteli oraz sieci

zarzqdzajEce. Przedsiqbiorstwo Profitroom z Polski jest tak wyspecjalizowane i

perfekcyjne, 2e zarzqdza nawet stronami hoteli w Las Vegas. wiele innych

podmiot6w tworzy unikatowe aplikacje dla zwiqkszenia poziomu obstugi

klient6w w hotelach oraz poprawiania efektywnoSci ich dziataf . Wymienione

a tak2e inne czynniki powodujq,2e istnieje pelne uzasadnienie do prowadzenia

badad na temat uwarunkowai reklamy internetowej w dziatalno6ci

przedsiqbiorstw w bran2y hotelarskiej.

Autor dostrzegt istnienie tego problemu i skupit siq na jego zbadaniu. we

wtasciwy spos6b, odwotujqc siq do obiektywnie istniejqcych czynnik6w,

uzasadnit potrzebq badania problematyki reklamy internetowej w bran2y

hotelarskiej.



Pozytywnie nale2y oceni6 sformulowanie tematu pracy: ,,Reklama

internetowa w dzialalno6ci przedsiqbiorstw na przykiadzie bran2y hotelarskiej

- diagnoza, ocena skuteczno3ci, propozycia rozwi4zaf modelowych". Jest on

zapisany w taki spos6b, 2e wyralnie wynika z niego problem badawczy' To

istotne, jednak wcale nie tak czqsta umiejqtnoSi sformulowania tematu w taki

spos6b, aby wynikal z niego problem badawczy. W tym przypadku nie ulega

wqtpliwoSci, co jest problemem badawczym. Autor zamierza dokona6 diagnozy

dziala6 przedsiqbiorstw w bran2y hotelarskiej w zakresie stosowania reklamy

internetowej, zbada6 i ocenii jej skuteczno5t oraz zaproponowai rozwiqzanie

modelowe.

Z poprawnie, problemowo sformutowanego brzmienia tytutu, latwo

mo2na zdefiniowa6 cel gt6wny pracy. Tak2e w tym przypadku mo2na to ocenid

poprawnie. Celem gl6wnym pracy jest poznanie zakresu stosowania reklamy

internetowej w dzialalnoSci przedsiqbiorstw, a tak2e ocena skuteczno6ci tych

dziatari oraz opracowanie, w Swietle zdiagnozowanej sytuacji, modelu

zastosowa 6 reklamy internetowej w przedsiqbiorstwach bran2y hotelarskiej.

Cel gf6wny zostal rozpisany na cztery cele szczeg6towe, a mianowicie:

. diagnoza stanu wiedzy na temat wykorzystania Internetu w dziatalnoSci

reklamowej hoteli w Polsce,

o okre6lenie determinant wyboru form reklamy internetowei,

. ocena skuteczno6ci dziatafi reklamowych prowadzonych prze hotele w

lnternecie,

r zaproponowanie najbardziej skutecznych dziatari reklamowych w

lnternecie na przyktadzie bran2y hotelarskiej.

Warto podkreSli6 sp6jno66 brzmienia tytulu, celu gl6wnego oraz cel6w

szczeg6towych.

W wiqcej ni2 poprawnie napisanym wstqpie do pracy, Doktorant precyzyjnie

okreSlii zakresy pracy: przedmiotowy, podmiotowy, czasowy oraz przestrzenny.

Na podstawie znajomo6ci literatury, obserwacji rynku, do5wiadcze6, rozm6w z

przedstawicielami bran2y hotelarskiej, Autor sformulowat hipotezq gt6wnq oraz

trzy hipotezy szczeg6towe. Hipoteza gt6wna to: przypuszczenie, ie
przedsiqbiorstwa hotelarskie w Polsce w znaczqcym stopniu wykorzystujq

reklamq internetowq w swoich dziataniach promocyjnych.

Natomiast hipotezy szczeg6towe to :



. przedsiqbiorstwa bran2y hotelarskiej stosujq 162ne formy reklam

internetowych w swoich dziataniach reklamowych,

r przedsiqbiorstwa hotelarskie badajq skutecznoS6 prowadzonych przez

nie dziata ri reklamowych,

r przedsiqbiorstwa bran2y hotelarskiej traktujq skutecznoSi dziata6

reklamowych jako stopieh realizacji cel6w biznesowych,

W celu zweryfikowania postawionych hipotez badawczych, Doktorant

zgromadzit i przedstawit bogatq literaturq przedmiotu, wykorzystat informacje

ze 2r6del wt6rnych oraz zaprojektowat i przeprowadzil wlasne badania

kwestionariuszowe. Wysoko mo2na oceni6 znajomo6i literatury przedmiotu.

W sporej czqsci zgromadzona literatura jest anglojqzYczna. Jest to zrozumiale,

bowiem reklama internetowa na du2q skalq jest wykorzystywana w USA oraz

krajach o wysokim poziomie rozwoju gospodarczego.

W zakresie informacji wt6rnych wykorzystano gt6wnie:

o literaturq przedmiotu polskq i angielskoiqzycznq,

o dane pochodzqce ze specjalistycznych serwis6w i portali internetowych

zajmujqcych siq tematykq reklamy internetowej, jak r6wnie2 serwis6w

poruszajqcych tematy zwiqzane z funkcjonowaniem przedsiqbiorstw

hotelarskich,

o wyczerpujqce dane z rocznik6w statystycznych'

Kluczowe z punktu widzenia weryfikacji hipotez badawczych byly badania

wtasne. Badania prowadzone byly dwiema technikami: ankietq internetowq

oraz wywiadami telefonicznymi. Badania byty dwuetapowe' Dla wykonania

obliczerl statystycznych zastosowano pakiet statystyczny sPSS. Zastosowane

narzqdzia oraz metody badawcze mo2na uznai za poprawne. Autor m6gtby je

nieco doktadniej opisa6 we wstqpie (gt6wnie dotyczy to pierwszej fazy badad).

Zgodnie z brzmieniem tytutu, celem, hipotezami, rozwa2ania zostaty podzielone

na cztery, logicznie oraz merytorycznie powiqzane z sobq rozdzialy. Cato5i

zostala zakofi czona podsumowaniem.

Rozdziat pierwszy zostal po5wiqcony zagadnieniom dotyczqcym

determinant rozwoju Internetu ijego zastosowari jako medium reklamowego.

Om6wiono metody prowadzenia skutecznych kampanii reklamowych w

lnternecie. Wskazano na mo2liwo6ci prowadzenia analiz skutecznofci dzialad

reklamowvch w sieci oraz mo2liwe do zastosowania mierniki skutecznoici.



W rozdziale drugim, Autor skupit siq na problemach koncepcyjno-

metodycznych dotyczqcych bada6 nad zastosowaniem reklamy internetowej w

bran2y hotelarskiej. Om6wiono tak2e rozw6j i funkcjonowanie rynku uslug

hotelarskich w Polsce. Autor zawari w nim r6wnie2 zagadnienia metodyczne

zwiqzane z badaniami wtasnymi. Przedstawiono w nim cele i hipotezy

badawcze a tak2e zanalizowano cechy badanych podmiot6w.

Kluczowe znaczenie dla weryfikacji hipotez ma rozdziat trzeci, w
kt6rym zaprezentowano wyniki przeprowadzonych badai empirycznych.

Znalazly siq tak2e w nim odpowiedzi na pytania badawcze dotyczqce:

o zakresu wykorzystania reklamy internetowej w dziafalno6ci

reklamowej hoteli w Polsce,

o determinant wyboru form reklamy internetowej,

r metod mierzenia skuteczno6ci dziaiaf reklamowych w Internecie

w badanej grupie przedsiqbiorstw.

Dokonano tak2e oceny dziatah reklamowych prowadzonych przez hotele w

lnternecie.

W rozdziale czwartym przedstawiono koncepcjq budowy modelu

wykorzystania reklamy internetowej w przedsiqbiorstwach hotelarskich.

Szczeg6towo opisano i uzasadniono zato2enia dotyczqce budowy takiego

modelu oraz graficzny jego schemat. Wskazano tak2e na mo2liwo5ci

praktycznego wykorzystania wynik6w przeprowadzonych bada6 w zakresie

optymalizacji dziafai rynkowych oraz zarzqdzania marketingowego

przedsiqbiorstw hotelarskich

W zafqczniku zamieszczono wykorzystane w badaniach kwestionariusze .

Przeprowadzone badania pozwolity na osiqgniqcie celu oraz

zweryfikowanie hipotez badawczych. Autor wykazat siq znajomo6ciq metody

naukowej. Samodzielnie sformutowal problem badawczy, przedstawit cel,

hipotezy oraz zaprojektowal i przeprowadzil wlasne badania. Zastosowane

metody badawcze nale2y uzna6 za wlaSciwe. Autor osiqgnql zar6wno cel

teoretyczny jak i aplikacyjny.

Na szczeg6lne podkreSlenie zastuguje opracowanie wtasnego,

unikatowego, rozbudowanego kwestionariusza ankietowego oraz uzyskanie

informacji od 300 hoteli. Jest to du2e osiqgniqcie badawcze, wymagajqce

wysitku autorskiego. Zebrane informacje Zr6dtowe zostaty we wtaSciwy spos6b

przetworzone oraz analizowane. W pracy zamieszczono tabele ze



szczeg6lowymi danymi. Autor wykorzystal wtaSciwe metody statystyczne do

analizy zebranych materiai6w. Wartym podkre6lenia jest wysiiek zwiqzany ze

zbudowaniem modelu wykorzystania reklamy internetowej w

przedsiqbiorstwach hotelarskich. Jest on bez wqtpienia osiqgnigciem o

charakterze naukowym, ale ma r6wnie2 wymiar aplikacyjny' Mo2e byd

wykorzystywany tak przez przedsiqbiorstwa hotelarskie jak r6wnie2 przez

podmioty niezale2ne, kt6re zajmujq siq wsp6tpracq z hotelami w zakresie

reklamv internetowej.

Na tle przygotowanych przez Autora bada6, jego wiedzy oraz zawartych

w dysertacji wniosk6w, mo2na siq pokusi6 o dyskusjq na temat szerszych

aspekt6w korzystania z reklamy internetowej przez przedsiqbiorstwa z

bran2y hotelarskiej. Autor doskonale sobie zdaje sprawq z faktu, 2e ocena

korzystania z reklamy internetowej prowadzona w przedsiqbiorstwach jest ze

swej istoty jednostronna, w pewnej mierze subiektywna. Przeprowadzone

przez Doktoranta badania mogq rodzi6 wiele innych problem6w badawczych,

zwiqzanych z obszarem reklamy, stosowanej przez sektor hoteli. W naukowych

projektach badawczych mo2na pokusii siq o zebranie opinii, w jaki spos6b

klienci podejmujq decyzje pod wptywem r62nych form reklamy hoteli'

Interesujqce moga by6 tak2e opinie agencji, kt6re obstugujq strony

internetowe hoteli. Z doSwiadczef recenzenta wynika, 2e te podmioty

dysponujq narzqdziami, kt6re pozwalajq oceni6 skutecznosi r62nych rozwiqza1

wykorzystywanych w reklamie internetowej' lstotnym elementem przewagi

mo2e by6 technologia, oprogramowanie, kt6re bqdzie wykorzystywane przy

budowaniu strony internetowej. Jakosi zdjq6, nawigacja, czytelnosi strony to

elementv, kt6re majq istotne znaczenie' Zbierane informacje zwrotne mogE

miei kluczowe znaczenie dla wprowadzania zmian w zakresie reklamy

internetowej hotelu. sztuczna inteligencja powoduje,2e reklama hotelu mo2e

siq w coraz wiqkszym zakresie dostosowywai do indywidualnego klienta'

Wymaga to ju2 tworzenia bardzo zaawansowanych rozwiqzari, kt6re majq

zdolnoSi analizowania informacji pochodzqcych z ro|nych lr6del, w celu

tworzenia oferty dostosowanej do potrzeb indywidualnego klienta.

Pozytywnie nale2y tak2e oceni6 stronq formalnq pracy. Autor posluguje

siq poprawnym jqzykiem. Przekaz jest logiczny i uporzqdkowany. W przyszto6ci

mo2na unikai sformulowari typu ,,d2i5", ,,obecnie", ,,aktualnie", bowiem nie

majq one konkretnego odniesienia do czasu. Terminy,,przy pomocy" odnoszq



siq do podmiot6w (przy pomocy kogo5) a ,,za pomocq" - do przedmiot6w (za

pomoca czego6). To tylko dwie drobne kwestie zauwa2one w trakcie czytania

pracy. Poprawna jest tak2e strona edytorska'

Wpodsumowaniurecenzjimo2napodkre6li6wysokqdojrzatosi
Doktoranta w zakresie samodzielnoSci rozwiazywania problemu naukowego.

Autor dostrzegt zachodzqce na rynku zmiany w zakresie zar6wno dynamicznego

rozwoju bran2y hotelowej jak r6wnie2 rozwoju Internetu oraz medi6w

spolecznoSciowych. Uwa2nie Sledzqc literaturQ przedmiotu oraz obserwujqc

otoczenie zauwa2yt zmianq w podejsciu do korzystania z reklamy. Dostrzegt

pojawiajqcq siq lukq w badaniach. zauwa2yl, 2e istnieje du2e rozproszenie

przedsiqbiorstw hotelarskich. Wiqkszos6 z nich dokonuje zmian w lokowaniu

bud2et6w reklamowych, ktadqc coraz wiqkszy nacisk na Internet. Na podstawie

zaobserwowanej luki w badaniach, Autor poprawnie sformulowal problem

badawczy oraz uzasadnit jego istnienie obiektywnie wystqpujqcymi na rynku

uwarunkowaniami. Poprawnie, problemowo sformutowal tytut rozprawy.

wtaSciwie okre5lit cel gt6wny oraz cele szczeg6towe. wta5ciwie postawii

hipotezy badawcze. odpowiednio, krytycznie, zgromadzit oraz wykorzystal

literaturq przedmiotu. Zebrat odpowiednie informacje ze Zr6det wt6rnych.

Zaprojektowal oraz przeprowadzit wtasne badania, pierwotne, korzystajqc z

o0szernego kwestionariusza ankietowego. Szczeg6lnym osiqgniqciem

badawczym Doktoranta jest uzyskanie informacji lr6dlowych od 300

przedsiqbiorstw w bran2y hotelarskiej. Uzyskanie takiej liczby kwestionariuszy

zasluguje na stowa uznania. Zebrane informacje zostaty przetworzone i

analizowane z wykorzystaniem wtasnych metod. Pozwolilo to na pozytywne

zweryfikowanie wszystkich postawionych hipotez badawczych'

Poszczeg6lne przedsiqbiorstwa hotelarskie dokonujq we wtasnym

zakresie analiz efektywnosci korzystania z poszczeg6lnych narzqdzi reklamy'

osiqgniqciem Doktoranta jest zebranie informacji z rynku i catosciowe

spojrzenie na zachodzqce na nim zmiany. Dziqki temu zrealizowano wa2ny dla

nauki cel poznawczy. Przy okazji prowadzonych bada6 sformulowano wnioski o

charakterze aplikacyjnym, mo2liwe do zastosowania w praktyce dzialania

przedsiqbiorstw hotelarskich w Polsce. Niewqtpliwym osiqgniqciem jest

r6wnie2 zbudowanie modelu wykorzystania reklamy internetowej w

przedsiqbiorstwach hotela rskich'



Sformutowane przez Autora wnioski w podsumowaniu sktaniajq tak2e

do postawienia wielu pytari na temat dalszego rozwoju reklamy internetowej

przedsiqbiorstw hotelarskich, w kontek6cie rozwoju cafego rynku a tak2e

budowania relacji z klientami.

Wszystkie sformufowane dotqd uwagi pozwalajq na sformulowanie

konkluzji, 2e recenzowana praca pt. ,,Reklama internetowa w dzialalnoici

przedsiqbiorstw na przykfadzie bran2y hotelarskiej - diagnoza, ocena

skutecznoSci, propozycja rozwiqzarl modelowych" pi6ra Dariusza Pilcha, spetnia

wymagania stawiane pracom doktorskim. Uzasadnia to tak2e postawienie

wniosku o jej przyjqcie oraz dopuszczenie Autora do jej publicznej obrony. Z

petnym przekonaniem stwierdzam, ie praca pt. ,,Reklama internetowa w

dziafalno5ci przedsiqbiorstw na przykfadzie bran2y hotelarskiej - diagnoza,

ocena skutecznojci, propozycja rozwiqza6 modelowych" spelnia wymagania i

stawiam wniosek o jej dopuszczenie do publicznej obrony.

Puszczykowo, 4 maja 2077


