
1 

 

Kraków, 28.04.2021 

 

dr hab. inż. Ewa Beck-Krala, prof. AGH 

Katedra Zarządzania Organizacjami i Kapitałem Społecznym 

Wydział Zarządzania 
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Pani mgr Anny Jurczak 

pt. „Wiek nauczycieli oraz wybrane aspekty różnic indywidualnych, jako kategorie 

zarządzania różnorodnością w organizacjach oświatowych” 

napisanej pod kierunkiem naukowym Pana dra hab. Jerzego Rosińskiego, prof. UJ 

Formalne i prawne podstawy wykonania recenzji 

Formalną podstawę opracowania niniejszej recenzji stanowi pismo z dnia 22 lutego 2021 roku 

Przewodniczącego Rady Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Jagiellońskiego Pana prof. dr hab. 

Marka Bugdola, a w zakresie merytorycznym Ustawa - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 85 z późniejszymi zmianami). 

1. Ocena doboru problematyki badawczej i tematu rozprawy 

Problematyka dysertacji dotyczy ważnego i silnie eksplorowanego obecnie zagadnienia zarządzania 

różnorodnością. Temat pracy „Wiek nauczycieli oraz wybrane aspekty różnic indywidualnych, jako kategorie 

zarządzania różnorodnością w organizacjach oświatowych”, określony jest prawidłowo i odpowiada zawartej treści 

pracy. Autorka analizuje postawy i czynniki wpływające na zachowania w pracy nauczycieli na poziomie różnic 

indywidualnych, uwarunkowań kulturowych i pokoleniowych. Bardziej szczegółowo, Autorka bada przyjmowane 
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przez nauczycieli role w obszarze pełnionego zawodu, uzyskiwany poziom satysfakcji z pracy a także reakcje na 

stres i sposoby radzenia sobie ze stresem, w zależności od przynależności do konkretnej grupy pokoleniowej. 

Wspomniane kategorie zarządzania różnorodnością rozpatrywane są w dwóch grupach nauczycieli: pracujących w 

szkole podstawowej (kl. IV-V1) oraz w gimnazjum. Przedmiot i podmiot badań jest interesujący i we wspomnianym 

kontekście w literaturze polskiej dotychczas niezbadany. Zakres przedmiotowy pracy mieści się w obszarze nauki o 

zarządzaniu i jakości a także stanowi wypełnienie luki literaturowej i poznawczej w nauce polskiej. 

2. Ocena formalnej strony pracy 

Struktura rozprawy 

Przedstawiona do oceny rozprawa doktorska liczy 309 stron. Rozprawa ma charakter teoretyczno-

empiryczny, przy czym jej część empiryczna objętościowo stanowi ponad połowę pracy. Układ pracy obejmuje: spis 

treści (s. 2-5), abstrakt w języku polskim i angielskim (s. 6- 13), wstęp (s. 14-16), trzy rozdziały pracy z czego dwa 

pierwsze to rozdziały teoretyczne (s. 17- 121) natomiast trzeci to rozdział badawczy (s. 122-254), zakończenie i 

zalecenia kierownicze (s. 255-271) a także spis tabel (s. 272-277), wykresów (s. 277-280), bibliografię (s. 281-289) 

i aneks (s. 290-309). Wymienione części pracy stanowią spójną całość. Przedstawiona struktura pracy wspiera 

realizację celu pracy, byłaby jednak bardziej przejrzysta, gdyby Autorka ponumerowała wydzielone w pracy 

rozdziały lub zastosowała wyraźny ich podział w spisie treści (różnicując odpowiednio czcionki nagłówków). 

Czytelnik orientuje się w podziale treści na poszczególne rozdziały czytając abstrakt, a którym Autorka nazywa 

poszczególne części pracy rozdziałami (s. 7). 

 

Wykorzystana literatura rozprawy 

Bibliografia łącznie z netografią liczy 137 pozycji (131 źródeł piśmienniczych oraz 6 pozycji 

wykorzystanych stron internetowych). Autorka odwołuje się do 62 pozycji polskojęzycznych i 75 pozycji 

anglojęzycznych. Niemal 17% wykorzystanych źródeł stanowią pozycje opublikowane w ciągu ostatnich 5 lat. Wiele 

z przywołanych źródeł to ważne pozycje wspierające eksplorację tematu oraz realizację celu pracy. Analiza 

wykorzystanych źródeł pozostawia jednak pewien niedosyt i to nie tylko pod względem ilościowym. Pomimo 

występującej luki badawczej w eksplorowanej tematyce brakuje ujęcia publikacji z zakresu zarządzania ludźmi (w 

tym zarządzania różnorodnością) w edukacji. 
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Ocena pracy pod względem formalno-redakcyjnym 

Język rozprawy jest komunikatywny i poprawny. Autorka stosuje słownictwo z pogranicza kilku dyscyplin 

naukowych. Tekst pracy został dobrze ustrukturyzowany a sposób prezentacji jej treści jest czytelny dla odbiorcy. 

Elementy graficzne takie jak tabele i wykresy są przejrzyste i wspierają tekst pracy. Strona formalno-redakcyjna jest 

poprawna, aczkolwiek zdarzają się w tym względzie uchybienia. W pracy zauważyć można błędy językowe 

(stylistyczne, gramatyczne, literowe). Zapis bibliograficzny niektórych źródeł jest niekompletny. Autorka posługuje 

się skrótami, które wcześniej nie zostały wyjaśnione (np. CISS, СОРЕ s. 127). Można zauważyć niekonsekwencję 

w stosowanym zapisie bibliograficznym i powołaniach w tekście pracy (stosowanie pełnego imienia, imienia i 

nazwiska a nawet samego imienia przywoływanych autorów, np. „Greg wskazuje” s. 96). Na stronie 128 dysertacji 

widnieje zdanie „nie wiem czy dobrze rozumiem to zdanie, więc nie wiem, czy tak jest dobrze poprawione”. Z kolei 

na stronie 234 oraz 235 znajduje się ten sam tekst (Autorka pod tytułem „Podsumowanie Hipoteza 8” oraz „Zalecenia 

Kierownicze Hipoteza 8” zamieściła identyczny fragment), co wskazuje na konieczność większej staranności i 

dopracowania strony edytorskiej pracy. Mimo tych niedoskonałości formalną stronę pracy oceniam jako poprawną. 

 

Metodyka badawcza 

W dysertacji Autorka zaimplementowała badania empiryczne o charakterze ilościowym. Bazując na 

uznanych narzędziach badawczych dostępnych w literaturze przedmiotu Autorka dobrała baterię testów składającą 

się z pięciu kwestionariuszy badawczych. Wśród wykorzystanych narzędzi znalazły się: kwestionariusz stylów 

osobistych, kwestionariusz satysfakcji z pracy, test wartości i meta-wartości, drabina życia oraz stres w zawodzie 

nauczyciela. Mimo, że Autorka nie konstruowała autorskiego narzędzia badawczego, wykorzystana bateria testów 

umożliwiła Autorce zebranie znaczącego materiału badawczego jak również eksplorację nowego obszaru 

badawczego. Dobór wspomnianych narzędzi badawczych do realizacji celu pracy oceniam pozytywnie. 

Próba badawcza składała się z dwóch grup nauczycieli: uczących w szkole podstawowej w klasach 1V-V1 

oraz w gimnazjum. W sumie przebadanych zostało 268 nauczycieli z województwa małopolskiego. Autorka nie 

podaje natomiast w jaki sposób dotarła do respondentów, czytelnik może się tylko domyślać, że zastosowano celowy 

dobór próby badawczej. Opis postępowania badawczego należałoby więc doprecyzować. Przeprowadzone analizy 

statystyczne pomogły Autorce zweryfikować wyprowadzone wcześniej z literatury hipotezy badawcze. 

Postępowanie badawcze, w tym wybór wskazanych metod badawczych oraz przeprowadzonych analiz 

statystycznych uważam za poprawmy metodycznie i zgodny z powszechnym trendem w nauce o zarządzaniu. Na 

uwagę zasługuje zebranie bogatego materiału empirycznego, co wiązało się z ogromnym nakładem pracy Autorki. 
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3. Szczegółowa ocena merytoryczna zawartości rozprawy 

Pracę rozpoczyna wprowadzenie „Wstęp - tło zmiennych” (s. 14-16), w którym Autorka syntetycznie pokazuje istotę 

podejmowanej problematyki wskazując obrany kierunek badań. Głównym celem pracy jest zrozumienie różnic 

występujących pomiędzy generacjami w zakresie postaw wobec pracy a także ich wpływie na takie reakcje jak stres, 

motywacja czy potrzeba osiągnięć (s. 15). Cel ten jest oryginalny i ambitny zarazem. 

W rozdziale pierwszym pt. „Zarządzanie Różnorodnością” (s. 17-28), Autorka stara się wyjaśnić koncepcję 

zarządzania różnorodnością wskazując na determinanty jej szybkiego rozwoju, strategie organizacyjne wspierające 

efektywne zarządzanie różnorodnością oraz definicje związane z omawianą problematyką. Rozdział ten jest jednym 

z kluczowych rozdziałów teoretycznych wprowadzając w zagadnienie powinien pomóc w nakreśleniu obecnej 

sytuacji zarządzania zróżnicowanym potencjałem nauczycieli w szkołach. W moim odczuciu jest on pobieżny i nie 

zgłębia wystarczająco obecnych trendów w tym obszarze (przykładowo Autorka nie wspomina o pojęciu włączania 

- z ang. Inkluzji, które zwykle towarzyszy dzisiejszemu rozumieniu koncepcji zarządzania różnorodnością). Pomimo 

konkluzji Autorki, wskazującej jak brak zrozumienia tej koncepcji i umiejętne zarządzanie różnorodnością może 

odbić się na „brakach kadrowych”, nie można odnaleźć wątku naświetlającego politykę zarządzania ludźmi w 

placówkach oświatowych. Tytuł pracy i nawiązania Autorki do zarządzania ludźmi w oświacie sugerują, że taki 

kontekst badań będzie w pracy opisany. Przykładowo na stronie 127 Autorka pisze: „Podejmując się analizy 

literatury oraz dorobku w obszarze szeroko pojętego zarządzania ludźmi w oświacie”. Tymczasem czytelnik 

odnajduje jedynie pobieżnie nakreślone nurty badawcze w tym obszarze (we wprowadzeniu do badań własnych s. 

127). 

Rozdział drugi, pt. „Charakterystyka pokoleń” (s. 29-51), jest rozdziałem teoretycznym, szalenie 

interesującym i ważnym z punktu widzenia prowadzonych badań (przyjętych zmiennych). W rozdziale tym Autorka, 

bazując na literaturze przedmiotu, precyzyjne charakteryzuje poszczególne generacje obecne na rynku pracy 

wskazując, że znajomość tych charakterystyk pozwoli na optymalne podejmowanie decyzji w organizacji. Tytuł 

niniejszego rozdziału nie oddaje zawartej w mm treści, bowiem zakres przedmiotowy tego rozdziału jest dużo 

szerszy. Autorka podejmuje w nim jeszcze kilka ważnych wątków, które stanowią bazę do wyprowadzonych w 

dalszej części pracy hipotez oraz zrozumienia przedmiotu badań i wyboru narzędzi badawczych. Wspomniane wątki 

opisane są w taki sposób, że mogłyby stanowić odrębne rozdziały, zwłaszcza że Autorka stosuje podsumowanie 

każdego z nich, a dotyczą one kolejno: koncepcji stresu, koncepcji wartości, satysfakcji i oceny własnego życia a 

także analizy transakcyjnej. 

Tak więc w dalszej części rozdziału Autorka opisuje wybrane koncepcje stresu, a wśród nich: teorię stresu 

transakcyjnego, teorię zachowania zasobów, teorię napięcia emocjonalnego, salutogeniczną koncepcję stresu czy 

teorię percepcji zagrożenia, które to pozwoliły na wyłonienie najważniejszych stresorów oddziałujących na grupę 
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nauczycieli. Następnie Autorka prezentuje wybrane koncepcje wartości i dokonuje ich systematyzacji. Kolejny 

poruszany wątek dotyczy satysfakcji z życia, omówienia koncepcji i metodologii pomiaru tej kategorii. Dalej 

Autorka przechodzi do zgłębienia tematu samooceny/ oceny własnego życia w odniesieniu do istniejących w 

literaturze modeli socjologicznych i psychologicznych. Autorka wskazuje także na rolę samooceny w zarządzaniu 

jako istotną zmienną pozwalającą zrozumieć motywację pracownika. Wreszcie ostatni poruszany wątek w tym 

rozdziale dotycz analizy transakcyjnej, Autorka pokazuje istotę modelu i analizuje poszczególne role przyjmowane 

przez uczestników dyskusji a także typy transakcji odnosząc się do zarządzania. 

Rozdział trzeci, to rozdział empiryczny pt. „Procedura badawcza oraz narzędzia” (s. 122-255), w który m 

Autorka wyjaśnia postępowanie badawcze oraz wskazuje na wykorzystane narzędzia badawcze. W rozdziale tym 

Autorka wstępnie opisuje próbę badawczą w podziale na miejsce pracy a także przynależność do poszczególnych 

generacji. Opis zarówno postępowania jak i doboru próby badawczej jest mało precyzyjny (brakuje informacji 

dotyczących doboru próby, sposobu przeprowadzenia badania). Czytelnik dowiaduje się, że przeprowadzono 

„wywiady i ankiety z nauczycielami” (s. 123), nie wiadomo jednak jakie to były wywiady. Podobnie opis zmiennych 

socjo-demograficznych jest bardzo lakoniczny (s. 123), Autorka wskazuje, że respondenci byli „proszeni o podanie 

dodatkowych szczegółów związanych ze swoją sytuacją, możemy tutaj zaliczyć m.in.: staż pracy, liczbę dzieci oraz 

ich wiek, miejsce pracy itp.”. W tym rozdziale na uwagę zasługuje umiejętnie zastosowanie baterii testów 

wykorzystującej takie narzędzia badawcze jak: kwestionariusz stylów osobistych, kwestionariusz satysfakcji z pracy, 

test wartości i meta-wartości, test drabiny życia oraz kwestionariusz stresu w zawodzie nauczyciela. 

W drugiej części tego rozdziału - ..Badania własne - wprowadzenie”, Autorka precyzuje lukę badawczą i 

bardzo syntetycznie nakreśla dotychczasowe kierunki badań dotyczące zarządzania zasobami ludzkimi w' oświacie. 

Wskazanie dotychczasowych kierunków badań jest bardzo pobieżne i pozbawione powołań na badania literaturowe. 

Autorka wprowadza w tym rozdziale cele badawcze a na podstawie wyprowadzonej luki badawczej argumentuje 

dobór narzędzi badawczych. Jest to bardzo ważny fragment rozdziału, jednak w moim odczuciu warto było umieścić 

te treści na początku rozdziału empirycznego bądź przed rozdziałami teoretycznymi. Pomogłoby to w nakreśleniu 

obszaru badawczego i lepszej percepcji rozdziałów teoretycznych stanowiąc niejako klamrę spinającą dla 

zaprezentowanych treści. 

W dalszej części rozdziału badawczego Autorka formułuje dziesięć hipotez badawczych grupując je według 

badanych zmiennych. Pierwsza grupa obejmuje trzy hipotezy dotyczące manifestowanych stanów ego przez 

nauczycieli według modelu Analizy Transakcyjnej Erica Bema (H1,H2, H3). Druga grupa hipotez weryfikuje 

satysfakcję i ocenę życia wśród badanych nauczycieli (H4, H5 i H6). Wreszcie trzecia grupa odnosi się do źródeł 

stresu i metod radzenia sobie ze stresem stosowanych przez badanych nauczycieli (H7-H10). W dalszej części 

rozdziału Autorka weryfikuje statystycznie powyższe hipotezy na podstawie uzyskanych wyników badań własnych. 

Po weryfikacji każdej z hipotez Autorka stosuje podsumowanie uzyskanych rezultatów w omawianym obszarze 
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(badanej hipotezy) i kreśli zalecenia kierownicze wynikające z wyników badań. Taki zabieg porządkuje treści i 

wnioski z badań. 

W Zakończeniu pracy (s. 255-269) Autorka powraca do najważniejszych wniosków związanych z weryfikacją 

hipotez, które dość szczegółowo omawia raz jeszcze. Pracę kończą zalecenia kierownicze w odniesieniu do wyników 

badań (s. 270-271), które w moim odczuciu pozostawiają pewien niedosyt pozostając na dość ogólnym poziomie. 

4. Wnioski 

Szczegółowa analiza zawartości poszczególnych rozdziałów pracy wskazuje, że do walorów merytorycznych i 

osiągnięć Doktorantki należy: 

• wybór oryginalnego i aktualnego tematu dysertacji, 

• przeprowadzenie badań w ważnym społecznie obszarze oraz ich walory aplikacyjne dla efektywnego 

zarządzania zróżnicowanymi zespołami nauczycieli w placówkach oświatowych, 

• zebranie bogatego materiału empirycznego, 

• poprawny model analityczny oraz postępowanie badawcze pozwalające na realizację wytyczonego celu 

dysertacji, 

• poprawne wnioskowanie i weryfikacja hipotez badawczych, 

• nakreślenie rekomendacji dla praktyki zarządzania. 

W treści recenzji sformułowano również uwagi kry tyczne, wobec czego proszę Autorkę: 

• o uszczegółowienie opisu doboru próby badawczej oraz sposobu przeprowadzenia badań, 

• pokazanie ograniczeń badań i nakreślenie przyszłych kierunków badań. 

5. Konkluzja końcowa 

Przedstawiona do recenzji praca jest przykładem autorskiego opracowania o charakterze naukowym 

opartego na wiedzy Doktorantki, źródłach literaturowych oraz wykorzystaniu właściwych dla omawianych 

zagadnień metod badawczych. Uwagi krytyczne zawarte w puntach recenzji nie zmieniają mojej pozytywnej oceny 

pracy. Biorąc pod uwagę walory naukowe rozprawy, postępowanie badawcze i bogaty materiał empiryczny uważam, 

że praca doktorska spełnia wymogi stawiane pracom doktorskim i stanowi podstawę do nadania stopnia naukowego 

doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości (zgodnie z Ustawą - Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce, Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późniejszymi zmianami). 
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W związku z powyższym wnoszę o dopuszczenie recenzowanej rozprawy doktorskiej Pani mgr Anny Jurczak do 

dalszych etapów postępowania. 

 

dr hab. inż. Ewa Beck-Krala, prof. AGH 

 


