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1. Celowość

podjęcia tematu

Podstaw$ budowy związków z klientami,

doboru

odpowiedniego

kształtowania lojalności stanowią rozpoznania zachowań klientów

i

instrumentów

ich determinant. Przy

stale zaostrzającej się konkurencji klient staje się dla przedsiębiorstwa najwyższą wartością.
Zmiany zachodzące na

rynku sprawiają, że lojalność klientów nie jest stałym atutem

przedsiębiorstwa. Jest bardzo ważnym zasobem, który należy wzmacniać, o który należy
nieustannie zabiegać m.in. poprzez rozpoznanie potrzeb, zachowań klientów, dostarczanie
im wartości

i

staranny

dobór

instrumentów

budowania

trwałych

więzi,

budowania

lojalności.
W tym kontekście praca doktorska mgr Małgorzaty Ruprich
spojrzenia na

problem

stanowi udaną próbę

kształtowania relacji z klientami w obrębie ważnego rynku

branżowego w przedsiębiorstwach świadczących usługi kosmetyczne.
Podjęta przez Doktorantkę
aplikacyjnie

problematyka wpisuje się zatem w ważny poznawczo i
oraz aktualny nurt badań nauk o zarządzaniu i jakości. Wybór problematyki

budowania, utrwalania relacji z klientami, instrumentów kształtowania relacji jest w pełni
uzasadniony. Podjęty problem rozpatrzony został w nawiązaniu do dorobku marketingu
relacji.
Za cel główny rozprawy

Doktorantka przyjęła „ocenę skuteczności dotychczasowych

sposobów zarządzania relacjami z klientami oraz zaproponowanie w tym zakresie bardziej

sposobu takiego

racjonalnego

zarządzania

wraz

z

odpowiednimi

rekomendacjami

praktycznymi”. Autorka pracy ponadto podkreśliła, że jest to główny cel utylitarny.
Rozprawa doktorska jest pracą naukową

i

ma wypełnić lukę w wiedzy w danym zakresie

(choćby w małej części). Zatem praca doktorska powinna mieć aspekty poznawcze,
metodyczne i praktyczne. Cel główny pracy powinien wiązać się z rozpoznaniem w
zakresie faktycznego zarządzania relacjami z klientami w wybranej grupie przedsiębiorstw
usługowych wraz z oceną skuteczności zarządzania.
Cele cząstkowe wyrażone zostały w postaci pytań, mają charakter szczegółowy.
Z

problemem

głównym

pracy,

celami

powinny

badawcze.

wiązać się hipotezy

Doktorantka sformułowała trzy hipotezy badawcze, które mają charakter szczegółowy.
Ponadto podkreślić należy, że stwierdzenia zawarte
hipotezie trzeciej nie mają charakteru

w

przypuszczenia naukowego przyjętego do weryfikacji. Brak jest zatem hipotezy głównej
odnoszącej się do zarządzania relacjami

z klientami tej grupie
w

przedsiębiorstw.

We wstępie do pracy Doktorantka nie odniosła się wyraźnie do zakresów badań:
podmiotowego i przedmiotowego.
'W

pracy wykorzystana została bogata, dobrze dobrana literatura przedmiotu, głównie

polska (174 pozycje), materiały z internetu (24 pozycje) oraz wyniki badań własnych,
bezpośrednich,

o

charakterze

ilościowym

wykorzystaniem metody ankietowej

jakościowym.

i

Badania

ilościowe

z

przeprowadzone zostały wśród klientów gabinetów

kosmetycznych, właścicieli firm kosmetycznych
objęto 929 klientów oraz 160 pracowników

firm

i

wybranych

pracowników.

Badaniem

kosmetycznych, w tym właścicieli.

Badania te uzupełnione zostały przez wywiady indywidualne,

wywiad zbiorowy typu

Focus, wywiad panelowy. Łącznie badaniami typu wywiad objęto 159 osób (klienci,
pracownicy

i

właściciele

gabinetów). Tu pojawia się pytanie, czy pytania ujęte w

narzędziach badawczych w tej grupie metod były wspólne dla tych różnych podmiotów
(skoro Autorka podaje łączną ich liczbę)?
Doktorantka stwierdza, że

duża liczba przeprowadzonych badań ankietowych

wywiady przesądza o reprezentatywności próby

i

i

typu

jest podstawą do uogólnień wyników

badań, na jaką populację?. Należy podkreślić, że nie tylko odpowiednia liczebność badanej
populacji ale sposób doboru jednostek do badań jest znaczący dla reprezentatywności
próby. Doktorantka w żadnym miejscu pracy nie dowiodła tej reprezentatywności.

W badaniach nad zarządzaniem

relacjami z klientami wykorzystano także metodę case

study (2 przypadki) oraz wybrane metody heurystyczne (burza mózgów, metodę delficką).
Załącznik do pracy zawiera tylko dwa narzędzia pomiarowe
kwestionariusz ankiety oraz

tj.

narzędzie wykorzystane w metodzie delfickiej.

2.

Konstrukcja pracy
W strukturze pracy

metodyczną

wyróżnia się warstwę

(rozdział

zatytułowany „wnioski
podsumowaniem

III)

i

rozpoznań,

ze

wskazaniem

Doktorantka

tej części

Dobór rozważanych

jakościowych.

(rozdziały

możliwości

ujętych

i

VI

jest właściwie
wykorzystania

także wyniki badań

zaprezentowała

problemów

Rozdział

IV-V).

rekomendacje praktyczne” nie posiada struktury

i

rezultatów

wyników badań. W

empiryczną

warstwę

(rozdziały I-II), warstwę

teoretyczną

w tytułach

rozdziałów jest

prawidłowy.

3.

Rezultaty badawcze
Rozważania w rozdziale

I

pracy ukierunkowane zostały na problematykę marketingu

relacji, w małym stopniu na zagadnienia zarządzania relacjami z klientami, problematykę
strategii

marketingowych w zarządzaniu relacjami, choć tytuł rozdziału

Doktorantkę do wypowiedzi

na

ten temat.

Doktorantka odniosła się do zagadnień tradycyjnych
charakteryzując
zakończenie

te koncepcje,

pokazując

rozważań w części rozdziału

ustalenie zakresu pojęcia „marketing relacji”
W

wypowiedziach

zobowiązywał

Doktorantki

i

nowoczesnych koncepcji relacji,

ewolucje koncepcji marketingu relacji. Na
I
na

przydatne dla badań Doktorantki byłoby

tle

na temat

przytoczonych wielu definicji.

strategii

marketingowych

i

ich roli w

kształtowaniu relacji z klientami brak jest wyraźnego zdefiniowania zarządzania relacjami
z klientami, ustalenia zakresu tego pojęcia na potrzeby własnych badań oraz usytuowania
strategii

marketingowych

w zarządzaniu

relacjami

z klientami,

określenia rodzajów

strategii itp. Interesujące, dobrze przeprowadzone rozważania Doktorantki
koncepcji marketingu 3.0

i

marketingu

koncepcji. W treści rozdziału

I

odnoszą się do

4.0, w tym marketingowego zarządzania wg tej

znajduje się wiele powtórzeń,

charakteryzowanych koncepcji marketingu relacji.

głównie w odniesieniu do

w
Ważne treści dla

rozpatrywanych

problemów zarządzania

zawiera rozdział II pracy ukierunkowany na zagadnienia
koncepcji marketingu 3.0

i

relacjami z

klientami

komunikacji, jej narzędzi w

4.0. Ważne byłoby jednakże bardziej wyraźne powiązanie

komunikacji marketingowej z kształtowaniem relacji z klientami.

W tej

części pracy Doktorantka wraca do pojęcia zarządzania relacjami z klientami do

te są ważne, ale

powinny znaleźć

rozważań na temat narzędzi komunikacji w marketingu 4.0 nasuwa

się pytanie jakie

problematyki strategii marketingowych itp. Wypowiedzi

się w rozdziale

Na

tle

I.

konkretne instrumenty komunikacji

z klientem wykorzystuje się w zarządzaniu relacjami?

Rozdział II zawiera ważne, potrzebne treści z punktu widzenia podjętego problemu,

jednakże w wielu miejscach chaotycznie podane, powtarzane, bez reasumpcji rozważań.
Rozdział III pracy poświęcony

rynkowych,

marketingowych,

został w zasadniczej

części

metodom badań

nie koniecznie badań procesów zarządzania relacjami z

klientami, co zawarte jest w tytule rozdziału.

W tej części należałoby

podstawy źródłowe,

spodziewać się opisu przyjętej metodyki badań, wskazania na

charakterystyki

zastosowanych w badaniach

bezpośrednich metod

wraz z uzasadnianiem, charakterystyki badanych populacji itd.
Rozważania zawarte

tej części

zawierają definicje badań naukowych, wskazują na cele

metody badań, metody analizy, itp. w oparciu o literaturę przedmiotu.

i

Za ważną uznaję

wypowiedź Autorki na temat metody diagnostycznej w badaniu procesów zarządzania. Nie

ma tam jednak opisu metody diagnostycznej zastosowanej w badaniu Autorki. W dalszej
części w oparciu o literaturę

przedmiotu

opisała

bezpośrednie

metody

gromadzenia

informacji (wywiad, badanie ankietowe, case study, wybrane metody heurystyczne).

W ostatniej części tego rozdziału Doktorantka wskazała na przyjęte metody pozyskiwania
informacji w badaniach własnych.

Badaniami ankietowymi objęto klientów, pracowników wybranych do badań firm

kosmetycznych, w tym właścicieli.

różnych

pytania

rodzajów wywiadów?.

—

Powstaje pytanie kogo objęto badaniami w formie

Kwestionariusze ankiety

i

wywiadów zawierały te same

jakie jest uzasadnienie takiego podejścia Doktorantki?.

Autorka pisze o doborze „celowościowym”

respondentów do badań bezpośrednich

jakich kryteriów dobierane były jednostki do badań?

—

wg

Badaniami objęto różne podmioty, badania prowadzone były różnymi
Doktorantka pisze o łącznej liczbie ankiet 1088 (w innym miejscu 1089)

metodami

— czy

badana populacja przyjęta łącznie do obliczeń?

—

to jest tzw.

W świetle tych ustaleń powstaje pytanie o zakres możliwych zastosowań wniosków z
badań, możliwe uogólnienia, przydatność rekomendacji, itp.
Za wartościowe uznaję badania w zakresie projektowania zmian w zarządzaniu relacjami z
klientami

i

doskonalenia

relacji z

wykorzystaniem wybranych metod heurystycznych.

W rezultacie rozdział III w strukturze pracy był ważny, jednakże Doktorantka skupiła
swoją

głównie

uwagę

na

teoretycznym

ujęciu

metod

stosowanych

w

badaniach

marketingowych a własne problemy metodyczne rozwiązała częściowo, w sposób mało
satysfakcjonujący.
Ważne tło dla rozpatrywanych problemów budowania relacji z klientami, zarządzania
nimi zawierają treści rozdziału IV pracy. Ta część pracy zawiera

charakterystykę rozwoju

rynku kosmetycznego w Polsce, w tym w województwie śląskim. Doktorantka wskazała
także, co jest ważne, na typy

i

rodzaje przedsiębiorstw na rynku kosmetycznym oraz

przeprowadziła charakterystykę trzech typów przedsiębiorstw funkcjonujących na polskim
rynku tj. kosmetycznych przedsiębiorstw

produkcyjnych, handlowych

i

usługowych.

Analiza problemu w tej części pracy ma odpowiedni stopień szczegółowości, głównie w
odniesieniu do sytuacji na rynku kosmetycznym w Polsce.

Brak odpowiednich danych

i

informacji przesądził o zakresie analizy sytuacji w odniesieniu do funkcjonowania

i

rozwoju firm kosmetycznych o charakterze usługowym, w tym gabinetów kosmetycznych
w woj. śląskim.
Z

punktu

widzenia

realizacji

celów

pracy,

weryfikacji

hipotez,

w

rezultacie

rozwiązania problemu głównego, szczególne miejsce w strukturze pracy zajmuje rozdział V
zatytułowany

„charakterystyka

i

ocena skuteczności zarządzania relacjami z klientami w

świetle badań empirycznych”. Podstawę źródłową dla tej części pracy stanowiły wyniki
własnych badań bezpośrednich ankietowych i wywiadów.
Jeśli

Doktorantka

przedsiębiorstwach

dążyła

do

kosmetycznych

poznania
oraz

zarządzania

oceny

relacjami

skuteczności

z

klientami

zarządzania

to

w
we

wprowadzeniu do rozdziału powinna określić jakie elementy, aspekty zarządzania objęła
badaniami.

W

treści

rozdziału

znajduje się

podstawowa

charakterystyka

klientów

gabinetów kosmetycznych objętych badaniem. Badaniem objęto 1089 klientów, w tym 710

klientów małych gabinetów kosmetycznych do
kosmetycznych

tj. powyżej

5

5

osób

i

379 klientów dużych gabinetów

osób. Rozdział metodyczny (III) byłby właściwym miejscem

do prezentacji badanych populacji, o czym wspomniano wcześniej.
W głównej części rozdziału Doktorantka

zaprezentowała wyniki badań głównie w

zakresie zachowań klientów na rynku usług kosmetycznych, w tym w zakresie czynników
decydujących o wyborze przez klientów gabinetów kosmetycznych z wyceną punktową
istotności tych czynników. W odniesieniu do badanych małych gabinetów kosmetycznych
Doktorantka przytacza wyniki
wyboru

i

analizuje je biorąc pod uwagę motywy

szczegółowo

gabinetów kosmetycznych,

udogodnienia

ważne w procesie

wyboru, źródła

pozyskiwania informacji o gabinecie itp. Najwyraźniej z kształtowaniem relacji z klientami

tj.

wiążą się tu trzy objęte badaniem zagadnienia
wyposażenia

gabinetu

ocena dodatkowych
Zastrzeżenia

prowadzenia

szczegółowe omawianie

wnioskowania.

elementy wyglądu

i

personelu w gabinecie oraz

oferowanych przez gabinet.

budzi sposób

kwestionariuszu,

ocena zachowania

kosmetycznego,

korzyści

istotne dla klienta

W końcowej

analizy
wyników

—

przytaczanie

ujętych w

Doktorantka

części punktu 2.1

korzystania przez klientów z małych gabinetów

pytań ujętych w

tablicach.

analizuje

kosmetycznych

Brak jest

charakterystyki

(m.in.

częstotliwość

korzystania itd.), a nazywa to metryczką klientów małych gabinetów kosmetycznych. Od
tych zagadnień należało rozpocząć punkt 2.1. Zawartość punktów 2.1.1
właściwie

synteza

wyników

badań

objętych

wyodrębniania w strukturze pracy punktu 2.1.1

i

analizą w

części 2.1

i

2.12

to

(bez potrzeby

2.1.2).

W części 2.2. Doktorantka poddała analizie wyniki badań w odniesieniu do dużych
gabinetów kosmetycznych w

identycznym

układzie,

przytaczając

pytania

możliwymi wariantami odpowiedzi, analizując szczegółowo wyniki badań

i

w odrębnym punkcie 2.2.1.

wyboru gabinetów

i

wraz z

umieszczając

i 2.2.2 syntezę wyników (motywatory najsilniej pobudzające do

dalej o najsłabszym

oddziaływaniu).

W tej części pracy zamieszczone także zostały wyniki badań typu case study w dwóch

wybranych

gabinetach

zatrudniającym
relacjami

8

kosmetycznych

i

małym,

zatrudniającym

2

osoby

i

dużym

osób. Badania ukierunkowane były w zamyśle na poznanie zarządzania

z klientami.

Obok opisu

funkcjonowania

gabinetów

Doktorantka

sposoby pozyskiwania klientów do wybranych gabinetów kosmetycznych.

zbadała

w
Szeroki zakres zagadnień objętych analizą wymagał syntezy uzyskanych rezultatów
badań ukierunkowanych ma zarządzanie relacjami z klientami i skuteczność tego
zarządzania. Doktorantka prezentując wyniki badań powinna była odnieść się do przyjętych
celów badań i sformułowanych hipotez.
W rozdziale

VI

zatytułowanym „wnioski oraz rekomendacje praktyczne” Doktorantka

dokonała syntezy rezultatów badań ze szczególnym uwzględnieniem wskazania na istotne
motywatory pozyskiwania klientów w dużych

i

małych gabinetów kosmetycznych.

W tej części pracy zaprezentowane zostały także wyniki

mózgów

z

udziałem 31 właścicieli małych

z wykorzystaniem techniki 635.

zakresie

i

pozwoliły

oraz 3

dużych gabinetów kosmetycznych

i

59

pomysłów

się do

odnoszących

Zastosowanie metody delfickiej (11 ekspertów

pozyskiwania klientów,

budowania,

proponowane rozwiązania odnoszące

sposobów

właścicieli firm

—

pozwoliło ocenić skuteczność proponowanych rozwiązań

kosmetycznych)

sesji

Badania te dostarczyły interesującej wiedzy w badanym

wygenerować

pozyskiwania klientów.

przeprowadzonych 6 sesji burzy

w zakresie

utrwalania ich lojalności. Autorka zaprezentowała

się do

wszystkich gabinetów.

Na zakończenie

Doktorantka podkreśliła, że cel główny pracy został osiągnięty a

hipotezy pozytywnie

zweryfikowane. Należało to jednak wyraźnie uzasadnić w trakcie

prezentacji wyników badań

rozdziale

V.

W świetle wyrażonych opinii za osiągnięcia Doktorantki uznaję:

—

podjęcie ważnego problemu naukowego

—

w części teoretycznej

:

i

jego rozwiązanie;

przeprowadzenie krytyki problemu w oparciu o istniejący

dorobek naukowy;

—

w części

empirycznej

:

przyjęcie

i

zrealizowanie

bogatego

programu

badań

empirycznych.

Wnioski końcowe

Recenzowana rozprawa doktorska mgr Małgorzaty Ruprich stanowi studium naukowe

z

wyraźnymi

aspektami

praktycznymi,

w którym w oparciu o dobrane

teoretyczno-metodyczne

Doktorantka

empirycznych

cele badań (choć

wskazywała

na

osiągając

realizację

zaprojektowała

i

prezentując

zrealizowała
wyniki

podstawy

program

badań

konkretnych celów, na odpowiedzi na sformułowane

badań

wyraźnie nie

pytania.

Nie

odniosła się wyraźnie do weryfikacji hipotez). Autorka nie ustrzegła się błędów formalnych
(błędów w druku, błędów gramatycznych) oraz powtórzeń w treści.
Mając na względzie walory pracy: poznawcze

i

aplikacyjne

stwierdzam, że praca

spełnia wymogi prac doktorskich określone w Ustawie o stopniach naukowych
naukowym z 14 marca
publicznej obrony.

2003

r. z późniejszymi

zmianami

i

i

tytule

wnoszę o jej dopuszczenie do

