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pt., Rdinice kultarowe jako bariera zagranicznej

ekspansji polskich pr4edsigbiorstw nu przykladzie

rynku chilijskiego

Rozprawa zostala napisana pod kierownictwem prof dr hab. Jerzego Rokity

(promotor pomocniczy Piotr Kub ik) w Katedrze Zarz4dzania i Marketingu

G6rnoSl4skiej Wyzszej Szkoly Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Praca doklorska mgr Katarzyny Cyz, jest obszernym opracowaniem obejmuj4cym bez mala

300 stron. Sklada sig ze wst?pu, c^erech rozdzial6w merytorycznych i zakohczenia. Za:wiera

r6wnieZ bibliografig, streszczenie, spis rysunk6w" tabel, wykres6w i schemat6w oraz dw6ch

zal4cznik6w. W zl1czniku pierwszym Autorka przedstawila uwarunkowania geograficzne

i polityczne Chile, a w drugim kwestionariusze ankiety i wywiad6w. IJwu2am,2e struktura

pracyjest logiczna i odpowiada wszelkim formalnym wymogom prac naukowych.

il
We wstgpie do rozprawy Autorka uzasadnila wyb6r problemu badawczego w postaci pytania:

Jakich zachowafi w biznesie w relacjach z przedstawicielami kultury chilijskiej naleiy unikac

w celu niwelowania niepo2qdanych reakcji? Jakie postgpowanie w biznesie

z pr ze ds tetw i c i e lam i ku I tury c hi lij s ki ej j e st spr 4j aj qc e.

Autorka postawila nastgpuj4c4 hipotezg: Rdznice kulturowe stdnowiq powaznq barierg dJa

dzialalnoici polskich przedsigbiorstw na rynkw chilijskim (s.6).

Na wstgpie mgr K. Cyz sformulowala cel gl6wny, cele poznawcze. utylitarne i cel

merytoryczny. Uwa2am, 2e Doktorantka poprawnie sformulowala cele swojej pracy, ptzy

czym, jak to wynika z lektury rozprawy, szczeg6lny nacisk poloZyla na cel utylitarny -
podkre6laj4c tym samym praktyczn4 przydatnoSi analizy i wniosk6w.



Lektura wstgpu jest jednak dla recenzenta pewn4 zagadk4. Chodzi mianowicie o to,

dlaczego Dokorantka przyjmuje za punkt odniesienia kulturg i gospodarkg Chile, a nie

innego pairstwa Ameryki tr acinskiej np. Argentyny lub Urugwaju. Na tg zagadkg Autorka

czgSciowo odpowiada dopiero na s. 190, pisz4c 2e wielokrotnie bywa.la slu2bowo w Chile.

Mo2na sig domy5lai, 2e doSwiadczenie plynEce z tych wizyt wplynglo na wyb6r kultury

i gospodarki Chile, jako obiektu badawczego.

III
W rozdziale pierwszym pt., Kultura narodowa i organizacyjna Doktorantka przestawila

interpretacjg tych kategorii pojgciowych w $wietle literatury. W rozdziale jest opis i analiza

pogl4d6w ,,9uru" badaf nad kultura organizacyjnE G. Hofsteda oraz caIS plejady polskich

baAaczy tego zjawiska. Przyznajg, 2e Doktorantka dobrze poradzila sobie z analizq i opisem

terminologii i potraffta zroanmiale j4 przedstawid.

IV

W rozdziale drugim autorka om6wila r62nice kulturowe w biznesie migdzynarodowym i ich

wplyw na konkurencyjno5i przedsigbiorstw. Mimo powszechnie gloszonej rezy

o globalizacji, jako charakterystycznego zjawiska wspolczesnego 6wiata, okazuje sig, 2e sama

globalizaqa nie rozwiEzuje wszelkich problem6w zwi4zanych m.in. z dostgpnoSci4 do

rynk6w zagranicznych. Wynika to w.laSnie z barier kulturowych. Doktorantka zrozumiale

oSwietlila ten problem, pokazuj4c r6wnocze6nie swoje zdolno6ci analityczne. Rozdzial ten

w calo6ci opartv zostal na lekturze.

Kolejny rozdzial pracy (trzeci) Otoczenie kulturowe i gospodarcze Chile, wprowadza

czytelnika w specyfikg kulturow4 tego kraju. Autorka umiejgtnie skonfrontowala kulturg

chilijsk4 z teorctycznym modelem G. Hofsteda i badaniami R. Gestelanda i sformu.lowala

interesuj4ce wnioski.

Swoje umiejgtno6ci analityczne Doktorantka w peini ujawnila w rozdziale czwarlym

pt. Rola r62nic kulturowych w zarzqdzaniu organizdcjami w iwietle badan empirycznych

Na wstgpie przedstawila instrumenty badawcze. S4 one wsp6lne dla wszystkich nauk

spolecznych, w tym dla ekonomii i zanqdzania, a mianowicie: ankieta, wywiad, studium

przypadku i analiza uczestnicz4ca. Autorka wykorzysta\a w swoich badaniach wszystkie



wymienione narzQdzia. Badania przeprowarlzrla z wielk4 dociekliwo6ci4 i dlatego analiza,

opis i wnioskowanie zasfuguj4 na wysok4 oceng. Rezultatem tych wysilk6w badawczych jest

model (s.228) przedstawiaj4cy czynniki oddzialul4ce na zachowanie Chilijczyka w dw6ch

przekojach: kultury narodowej i kultury organizacyjnej. Kultura narodowa wywiera wplyw

na takie wartoSci jak poczucie dumy narodowej, preferowanie jgzyka hiszpairskiego i dbaloSi

o dobre stosunki. Natomiast kultura organizacyjna Chilijczyka przejawia sig w: aktyvvno5ci

dzialania, poczuciu wlasnej odmienno3ci, chgci do wspolpracy, oraz w kulturze biznesowej.

Lektura rozdziatu cararlego utwierdza mnie w przekonaniu, 2e Doktorantka zdaje sobie

sprawg z tego, ze wyniki badafr, kt6re przedstawila w swojej rozprawie charakteryzuj4 sig

pewn4 wzglgdnoSci4. Daia temu wyraz na s.2.31 pisz4c,2e Osobiste do.iwiadczenie autorki nct

rynku chilijskm, wyniki badah literaturowych oraz wyniki wlasnych badah empirycznych

wskanjq na silne utoisdmianie sig jednostki z niedoskonaloiciami i slabo,iciami wlasnego

narodu. KomentujQc opracowane przez siebie modelowe czynniki behawioralne Chllijczyka

pisze, 2e mogq one rodzit sig z traumy spowodowanej wydarzeniami historycmyni

w nieodleglej przeszloici, czy indiairskim pochodzeniem, geografrcznym poloZeniem Chile,

b4dL tez z braku wyksztalcenia itd. W zakohczeniu mgr K. Cyz w spos6b syntetyczny

podsumowuje wyniki swoich bad,ah. Zwraca uwagg na utylitarnoSi badah, a takZe wskazuje

na potrzeb9 dalszych dociekah w tym zakresie.

VI

Je6li chodzi o bibliografig to Doktorantka wykorzystatra w swojej rozprawie 193 pozycje

literatury w jgzyku polskim, angielskim oraz hiszpaiskim. Jest to najnowsza literatura.

Na podkre6lenie zasfuguje fakt, 2e mgr K. Cyz jest Autork4 dziesigciu publikacji z lat 2015-

2018 przedstawianych na lamach wydawnictw w Polsce i na Ukrainie (Lw6w 2010).

Przygotowuj4c pracg Doktorantka korzystd;a ze 2rodel internetowych. Po przedstawieniu

bibliografii nast4pilo kr6tkie zakoirczenie i streszczenie w j gzyku angielskim.

VII

W zal4czniku 1 pt. Uwarunkowania geograficzne i polityczne Chile moLna zapoznat sig

z takimi problemami jak: geografia i ludno66, zarys historyczny. llwu2am, 2e powy2sze

konstatacje Doktorantki s4 zaproszeniem do dyskusji na temal samej koncepcji kultury

organizacyjnej oraz problemu globalizaqi. Do tych zagadnieh wracam w kohcowej czg6ci

recenzii.



Podsumowuj4c stwierdzam, 2e rozdziat czwarty poSwigcony badaniom empirycznym na

temat r62nic kulturowych w zan4dzanit, pozrvolil Autorce udowodnii wa2no3i postrzegania

odmiennoSci kulturowych w kontaktach biznesowych i to nie tylko w relacjach chilijsko-

polskich. Ta czg56 pracy napisana zosta+a z pasj4. Lektura tego rozdziatu pokazuje entuzjazm

badawczy Doktorantki, kl6ra stara sig przekazat, jak najwigcej praktycznych informacji

polskim przedsigbiorcom, kt6rzy funkcjonuj4 juz na rynku chilijskim lub zamierzal4 na niego

wej56. W sumie rozwaZani4 analizy, oceny i wnioski przedstawione w tym rozdziale,

zasluguj4 na wysokA oceng.

VII

Zblizal4c sig do podsumowania, zaczng.od stwierdzenia, ze Doktorantka wykazat4 iz roznice

kulturowe mog4 byi barier4 dla ekspansji polskich przedsigbiorstw na rynki zagraniczne.

Wyb6r rynku chilijskiego nie byl przypadkowy, poniewa2 mgr K. Cyz miala okazjg dobrze

pozna(, ten rynek podczas wielokrotnych podrozy do tego kaju. Rozwi4zuj?c problem

badawczy, Autorka wykaza\a sig znajomoSci4 metody naukowej, na kt6rq skladaj4 sig opis,

analiza i wnioskowanie. Dob6r instrument6w badawczych, kt6re wykorzystano w pracy,

awigc ankietg, wywiad, badanie przypadk6w oraz analizg uczestnicz4c4, uwu2am

za poprawny i odpowiedni do badania fenomenu kultury organizacyjnej.

Uklad pracy, a wigc kolejno6i rozdzial6w nie budzi zastrzezeh. Na wstgpnych rozdzialach

literaturowych wykazata sig bardzo dobr4 znajomoSci4 podstaw teoretycznych. W tym celu

opr6cz literatury polskiej wykorzystala pozycje anglo i hiszpahskojgzyczne. Sama jest

rownieZ Aulork4 kilku pozycji opublikowanych na polskim rynku wydawniczym. Swiadczy

to o dobrym przygotowaniu do prowadzenia badair naukowych.

Pragng podkre6lii w tej recenzji to, ze praca ma charakter utylitarny. W obecnej fazie

rozwoju polskiej gospodarki wszelkie wnioski wskazuj4ce jak powinny sig zachowywa6

zarz4dy lub kierownictwa przedsigbiorstw, ldore zamierzaj4 wejS6 na rynki zagraniczne s4

cenne i przydatne. Autorka szczeg6lnie w rozdziale czwarlym pokazuje co i jak nale|y zbadat

przed wej6ciem na rynki zagraniczne. I na tym polega, moim zdaniem podstawowa zaleta

recenzowanej rozprary.

Na zakoriczenie pragng zwr6cii uwagg na jedn4 kwestig. Ot62 problematyka kultury

organizacyjnq jest z pewnoSci4 ciekawa i pociqgq4ca. Lecz warto pamigtai o tym, 2e kaldy

badacz kultury organizacyjnq chc4c nie chc4c wchodzi w 6wiat wysublimowanych postaw,

przekonah, warto6ci, zachowan ludzi. Ludzie r6ini4 sig np. wyznawanymi wartofciami itd.



St4d powinnofciq badacza jest bardzo ostro2ne formu.lowanie wniosk6w. powy2szej

wypowiedzi nie nale2y traktowai jako zarnttu pod adresem rozprawy doktorskiej

mgr. K. Cyz. WypowiedZ moj4 naleZy traktowai jako niewielki przyczynek do dyskusji

do badafi nad kultur4 organizacyjn4 dyskusji wylaniaj4cej sig z lektury przedstawionej mi

do recenzj i pracy.

Podsumowuj4c uwazam, 2e przedstawiona mi do recenzji praca spelnia oczekiwania jakie

winny spelniai prace doktorskie. W zwi4zku z tym wnioskujg o nadanie mgr Katarzynie Cyz

stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych.

Jednocze6nie, ze wzglgd:u na wysokie walory merytoryczne, uwazam, ze pnca kwalifikuj e

sig do wyr62nienia stosowna nagrod4.
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