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I. Uwagi wstępne  

Kapitał intelektualny od kilku już dekad jest eksplorowanym przedmiotem badań, zwłaszcza 

z perspektywy czynników oraz rezultatów konkurencyjności, zarówno organizacji 

biznesowych, jak również niezorientowanych na zysk. Szczególnie interesujące poznawczo w 

kontekście kapitału intelektualnego są instytucje kształcenia, dla których na wyjściu i wejściu 

procesów organizacyjnych są wartości niematerialne, odwzorowane kapitałem intelektualnym. 

Stąd obrany w pracy obszar badań uważam za cenny i trafny, tym bardziej, że o ile szkoły 

wyższe diagnozowano z perspektywy kapitału intelektualnego, tak daje się zauważyć pewną 

lukę badawczą, w tym metodyczną dotyczącą identyfikacji wpływu kapitału intelektualnego na 

funkcjonowanie szkół zawodowych.  

Pozytywna ocena obranego obszaru badań wynika także z uwarunkowań, w jakich 

zmuszone są aktualnie funkcjonować szkoły zawodowe w Polsce. Konieczność dostosowania 

kierunków kształcenia do uwarunkowań otoczenia zewnętrznego, w tym oczekiwań ze strony 

potencjalnych uczniów i pracodawców, jak również potrzeba nakreślenia kierunków rozwoju 

tego typu szkół w Polsce naturalnie rodzi pytanie dotyczące działań dostosowawczych 

podejmowanych przez decydentów tego typu podmiotów.  

W takim znaczeniu tematyka pracy doktorskiej sygnalizowana w jej tytule mocno nawiązuje 

do tego typu zagadnień, w szczególności Autorka słusznie proponuje aby konkurencyjność 

usług edukacyjnych powiązać z kapitałem relacyjnym szkoły zawodowej.   
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II. Cele i hipotezy badawcze   

Za główne cele pracy Autorka przyjęła „(…) opracowanie referencyjnego modelu 

konkurencyjności usług edukacyjnych w obszarze szkół zawodowych” (s. 6) oraz diagnozę 

kapitału relacyjnego szkół zawodowych. Dopełnieniem celów jest sformułowane pytanie 

badawcze w brzmieniu: „(…) czym jest i co warunkuje konkurencyjność usług edukacyjnych 

(…) (s. 6). Dla potrzeb rozwiązania podjętego problemu sformułowano hipotezę w brzmieniu: 

„(…) stopień i ocena relacji szkół zawodowych wpływa na konkurencyjność jednostek 

edukacyjnych w otoczeniu (…)” (s. 6).  

Cele główne pracy zostały sformułowane poprawnie, są ścisłe, zwięzłe i konkretne, określają 

istotę podjętego problemu i przewidywane rezultaty. Niemniej jednak Autorka zbyt skromnie 

określiła zamierzone (i w pewnym stopniu zrealizowane) cele, ograniczając się wyłącznie do 

wskazania na dwa cele główne. Tymczasem problematyka konkurencyjności szkół 

zawodowych z perspektywy kapitału relacyjnego jest na tyle złożona i wieloaspektowa, iż 

można było pokusić się o podjęcie szeregu istotnych celów cząstkowych. Podobnie hipotezę 

główną można było wzbogacić o zbiór hipotez szczegółowych, odnosząc je do formułowania 

modelu konkurencyjności usług edukacyjnych, jak również projektowania metod badawczych 

umożliwiających diagnozę kapitału relacyjnego szkół zawodowych. Cenne z perspektywy 

podjętego problemu badawczego mogło się okazać uwzględnienie w zbiorze hipotez 

operacyjnych kwestii dotyczących badania wpływu pomiędzy dwoma kluczowymi kategoriami 

zawartymi w tytule pracy (tj. konkurencyjności usług edukacyjnych i kapitału relacyjnego szkół 

zawodowych) oraz projektowania rozwiązań (w tym: strategicznych, taktycznych, 

operacyjnych) umożliwiających podniesienie konkurencyjności usług edukacyjnych szkół 

zawodowych bazujących na kapitale relacyjnym.  

Rozwiązanie podjętego problemu i realizację postawionych celów należy postrzegać jako 

próbę wypełnienia istniejącej luki teoretyczno-metodologicznej i empirycznej w zakresie 

identyfikacji wpływu kapitału relacyjnego na podnoszenie konkurencyjności szkół 

zawodowych. 

 

III. Ocena formalna 

Na recenzowaną pracę składa się: 274 stron tekstu podstawowego, zawartego w pięciu 

rozdziałach, zestawienia literatury, spis rysunków (38 rysunków) i tabel (67 tabel), 4 

załączników (załącznik 1 – Ankieta – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w 

Kudowej Zdrój, załącznik 2 – Ankieta – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku, 
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załącznik 3 – Ankieta - Zespół Szkół Samorządowych w Ustroniu Śląskim, załącznik 4 – 

Ankieta wywiadu).  

Praca charakteryzuje się poprawną i logiczną strukturą. Dostrzegłem także pewne usterki 

formalne:  

 brak tytułów rozdziałów w planie rozprawy, 

 błędy literowe i stylistyczne, np. w ankiecie badawczej (s. 272-274): „4. Z którymi z 

interesariuszami szkoły należy współpraca?”, 

 błędna numeracja w powoływanych tabelach np. na s. 116 Autorka w tekście powołuje 

się na tabelę 2, która w rzeczywistości ma oznaczenie tabela 3. 4 (s. 115-116), 

 Nieadekwatność tytułu poszczególnych fragmentów pracy do ich treści, w tym: 1.3.1, 

2.3, 4.1, 4.2, 4.3. 

 identyczne tytułu tabel 5.10 i 5.11,  

 błędne opisywanie wielkości zawartych w tabelach, co utrudnia zrozumienie 

prezentowanych treści na przykład tab. 4.10 (s. 195-196) oraz tab. 4. 11 (s. 196-197) 

zawierając te same dane zostały odmiennie opisane w nagłówkach,  

 powtórzenie części akapitu na s. 212 oraz akapitu na s. 213 na stronach 238-239. 

Umiarkowanie pozytywnie należy ocenić dobór oraz powoływanie źródeł, obejmujących 

ogółem 148 pozycji bibliograficznych (opracowania zwarte, artykuły, raporty) oraz 23 akty 

prawne. W pracy niestosowano jednolitego formatowania odwołań literaturowych. 

Zastosowana terminologia poza sporadycznie występującymi potocznymi określeniami nie 

budzi większych zastrzeżeń. 

 

IV. Charakterystyka podejścia badawczego 

Przyjęte cele, hipoteza i pytanie badawcze pracy oraz teoretyczno-empiryczny charakter 

rozprawy zdecydowały o metodyce badań. Rozwiązanie podjętego problemu Autorka oparła 

na podejściu analityczno–diagnostycznym, wiążąc proces identyfikacji z oceną i 

wnioskowaniem. Zastosowane podejście objęło dwie fazy: 

 analityczno-sprawozdawczą, opartą na metodzie analizy i studiowania literatury 

przedmiotu, a obejmującą wyjaśnienie podstawowych pojęć związanych z tematyką 

rozprawy, prezentację uwarunkowań konkurencyjności oraz znaczenia i czynników 

kapitału relacyjnego w podnoszeniu konkurencyjności szkół zawodowych. Rezultatem 

tej fazy są dwa pierwsze rozdziały pracy; 
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 diagnostyczno-wartościującą, bazującą na własnych badaniach ankietowych, 

wywiadach oraz analizie studiów przypadków i wnioskowaniu, zorientowaną na 

identyfikację, diagnozę i ocenę kapitału relacyjnego szkół zawodowych z perspektywy 

podnoszenia ich konkurencyjności. Rezultaty tej fazy zostały zawarte w rozdziałach 

trzecim, czwartym i piątym pracy. 

Do rozwiązania podjętego problemu Autorka zastosowała metodę indukcji, która w praktyce 

przyjęła wymiar deskryptywny, eksplanacyjny i aplikacyjny. Podstawowym narzędziem 

badawczym były kwestionariusze ankiet i wywiadów, wsparte analizami źródeł wtórnych. Dla 

potrzeb analizy wyników badań ankietowych zastosowano podstawowe statystyki opisowe. 

Dobór metod badawczych uważam za zadowalający, niemniej jednak ich wzbogacenie o 

metodę ekspercką zwłaszcza w zakresie opracowania kwestionariuszy ankiety, zastosowanie 

tabeli kontyngencji w analizie zebranego materiału empirycznego jak również analizy 

logiczno-analitycznej (jako uzupełnienie dla zastosowanych metod implikacji i agregacji) w 

wyznaczaniu wartości relacji umożliwiłoby pogłębienie prowadzonych analiz. 

 

V. Ocena rozwiązania tematu pracy 

Przedstawiona praca składa się z: wstępu, pięciu rozdziałów, które korespondują z przyjętym 

celem głównym, hipotezą i pytaniem badawczych oraz zakończenia. Wstęp stanowi 

wprowadzenie do problemu badawczego zawierając przesłanki jego wyboru i określenia celów 

i hipotezy badawczej oraz pytania badawczego.  

Rozdział I. „Uwarunkowania konkurencyjności” otwierają rozważania dotyczące 

konkurencyjności organizacji, w których zaprezentowano wybrane definicje i cechy 

konkurencyjności uwzględniając przy tym konkurencyjność organizacji publicznych oraz szkół 

zawodowych (1.1). W ramach tej części rozważań Autorka mogła podjąć próbę systematyzacji 

ujęć konkurencyjności, dokonać identyfikacji różnic w konkurencyjności organizacji 

gospodarczych i organizacji publicznych, aby ostatecznie sformułować wytyczne odnoszące 

się do konkurencyjności szkół zawodowych. W podrozdziale 1.2 zaprezentowano klasyfikacje 

czynników wpływających na konkurencyjność współczesnych przedsiębiorstw, sformułowano 

czynniki konkurencyjności szkoły według kryterium ich rynkowego charakteru jak również 

kryterium rodzaju podejmowanych decyzji (s. 15-16). Nawiązując do orientacji zasobowej w 

zarządzaniu, Autorka sformułowała Model struktury strategii zasobowej szkoły (s. 19). 

Dokonała także charakterystyki bliższego i dalszego otoczenia szkoły, z uwzględnieniem zmian 

dokonujących się w kształceniu zawodowym w tym wprowadzenie szkół branżowych I i II 

stopnia (s. 27-30). Ta część rozdziału świadczy o erudycji Autorki, jak również znajomości 
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uwarunkowań funkcjonowania szkół zawodowych. W kolejnym podrozdziale poświęconym 

uwarunkowaniom konkurencyjności współczesnych organizacji (1.3) Autorka dokonała 

prezentacji znaczenia i uwarunkowań strategii, zachowań konkurencyjnych organizacji, a także 

wad, zalet oraz czynników niepewności z perspektywy poszczególnych szkół zarządzania 

strategicznego, w tym: szkoły planistycznej, pozycyjnej, zasobowej, prostych reguł i realnych 

opcji. Zbiór prezentowanych szkół zarządzania strategicznego Autorka mogła poszerzyć o 

podejście innowacyjno-przedsiębiorcze, podejście oparte na paradoksach, a zwłaszcza 

podejście relacyjne.  

Tytuł punktu 1.3.1 Czynniki strukturalizujące kapitał relacyjny a konkurencyjność otoczenia 

odbiega w moim odczuciu od jego treści. W punkcie tym poruszono kwestie dotyczące: 

funkcjonowania przedsiębiorstwa w turbulentnym otoczeniu, układom zachowań między 

podmiotami, w szczególności osobami. Dokonano także identyfikacji czynników 

wpływających na wzrost ryzyka w turbulentnym otoczeniu, które Autorka ustrukturyzowała w 

postaci obiegu okrężnego czynników ryzyka w turbulentnym otoczeniu (s. 48). Treść tego 

punktu mogła zostać wzbogacona o przegląd definicji i ujęć kapitału relacyjnego. Autorka 

wprawdzie dokonuje syntetycznego wyjaśnienia pojęcia kapitału relacyjnego w kolejnym 

punkcie 1.3.2 niemniej jednak ze względu na podjęty temat badawczy wydaje się, iż można 

było zaprezentować szersze spektrum definicji i ujęć kapitału relacyjnego, dokonując ich 

krytycznej analizy. Zamiast tego formuje mapę relacji szkoły zawodowej i interesariuszy (s. 

51) z uwzględnieniem interesariuszy i elementów konkurencyjności (zakres przedmiotowy 

wymiany) w ramach relacji obligatoryjnych i dobrowolnych.  

W kolejnym kroku Autorka odnosi sieci relacji, w których funkcjonują przedsiębiorstwa, do 

przestrzeni organizacyjnej, tj.: realnej, wirtualnej i medialnej. Rozważania te pozwalają 

problematykę przestrzeni organizacyjnej osadzić w kontekście szkół zawodowych, tym samym 

dokonać identyfikacji interesariuszy w przestrzeni organizacyjnej szkoły zawodowej oraz 

uwarunkowań szkoły zawodowej w poszczególnych aspektach otoczenia, tj. stabilnym, 

zmiennym przewidywalnym i zmiennym nieprzewidywalnym (turbulentnym). Szczególnie 

interesujące w tej warstwie rozważań jest sformułowanie reakcji szkoły zawodowej w 

kontekście uwarunkowań w poszczególnych aspektach otoczenia (s. 61), które można było 

poszerzyć szerszą refleksją dotyczącą wizerunku i reputacji szkoły zawodowej. 

W kontekście tego rozdziału chciałbym skierować do Doktorantki pytanie dotyczące:  

Faz zarządzania relacjami szkoły (s. 55), w szczególności operacjonizacji pomiaru i oceny 

kapitału relacyjnego szkoły zawodowej.  
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W rozdziale II. „Uwarunkowania wpływające na konkurencyjność szkoły zawodowej” 

zaprezentowano zmiany zachodzące w Polskim systemie edukacji, w szczególności szkołach 

zawodowych od lat 50. XX wieku (2.1). Rozważania te stanowiły przesłankę do sformułowania 

czterech uwarunkowań wpływających na konkurencyjność szkoły zawodowej, tj. 1) 

elastyczność i innowacyjność, 2) mediatyzację, 3) cyfryzację oraz 4) bezpieczeństwo, 

stanowiące tytuły kolejnych podrozdziałów. I tak, Autorka przyjęła, że w przestrzeganiu zasad 

elastyczności i innowacyjności kluczową rolę powinni odgrywać dyrektorzy placówek (2.2), 

działający w warunkach ograniczonych przez uregulowania: prawne, instytucjonalne i 

środowiskowe. W ramach tej płaszczyzny rozważań Autorka przedstawiła pewne patologie, 

występujące w polskich szkołach ponadpodstawowych, w tym zawodowych, tj. zjawisko 

„eurosierot”, mobingu czy wzrost udziału uczniów ze specjalnymi potrzebami (s. 73-74). Cenne 

z perspektywy prowadzonych rozważań mogła się okazać identyfikacja kryteriów i miar 

elastyczności oraz innowacyjności szkoły zawodowej. Autorka mogła także sformułować profil 

kompetencji dyrektora oraz dokonać identyfikacji metod zarządzania zapewniających 

elastyczne i innowacyjne zarządzanie szkołą zawodową, zwłaszcza, że w pracy silnie 

akcentowana jest ranga podejścia zasobowego.  

W kolejnym podrozdziale przedstawiono kanały komunikacji szkoły zawodowej i 

interesariuszy w aspekcie przestrzeni: realnej, wirtualnej i medialnej, zwracając uwagę na 

wybrane metody i formy komunikacji wraz z ich wadami i zaletami. Dla zapewnienia zgodności 

treści i tytułu tego rozdziału Autorka mogła w większym stopniu podkreślić kontekst rozwoju 

i wzrostu roli mediów w otoczeniu szkoły zawodowej, jak również scharakteryzować procesy 

społeczne, w wyniku których przestrzeń medialna powiększa się i odgrywa coraz większą rolę, 

wiążąc je z zjawiskami: ekstensji, substytucji, amalgamacji oraz akomodacji. W podrozdziale 

poświęconym cyfryzacji zwrócono uwagę na aspekt wdrażania na rynku oświatowym 

technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również programy międzynarodowe na rzecz 

umiędzynarodowienia i ujednolicenia edukacji.  

Kulminacyjny podrozdział dotyczy bezpieczeństwa w szkole (2.5), nad którym nadzór pełni 

dyrektor placówki, natomiast nauczyciele, jak wskazuje Autorka, pełnią w pewnym zakresie 

funkcję prewencyjną, niemniej jednak „(…) nie mogą i nie mają obowiązku samemu się 

narażać (…)” (s. 84). Przy takim ujęciu nie w pełni zrozumiałe są zaprezentowane modele 

odbywania dyżurów przez nauczycieli (model statyczny, model ruchomy i model mieszany), 

zaczerpnięte z źródeł wtórnych (tj. raportów odnoszących się do zadań policji Wielkiej 

Brytanii). Nie w znaczeniu samego pełnienia dyżurów, co ewentualnych działań 
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podejmowanych na skutek zidentyfikowanych niebezpieczeństw i zagrożeń, zwłaszcza że jak 

wskazuje Autorka „(…) nauczyciele przejmują rolę ochrony (…)” (s. 85).  

Rozdział III. Metodyka, analiza i projektowanie konkurencyjności usług edukacyjnych 

otwierają rozważania poświęcone metodologii i metodyce badań naukowych, które można było 

potraktować bardziej skrótowo, zamiast tego skoncentrować się na aspektach 

metodologicznych dotyczących badań własnych. Niemniej jednak w toku tych rozważań 

Autorka przyjmuje studium przypadku, jako wiodącą metodę prowadzenia badań (s. 97). 

Dokonuje także opisu problemu badawczego, w tym: identyfikacji problemu naukowego, 

metody badawczej oraz próby badawczej. W badaniach własnych zastosowano także metodę 

analizy dokumentacji (w tym: danych statystycznych, źródeł wtórnych, treści prasowych i 

internetowych) oraz wywiadu, w tym: (a) kwestionariusz ankiety skierowany do dyrektorów i 

pracowników na stanowiskach kierowniczych szkół zawodowych w powiecie kłodzkim, (b) 

kwestionariusz ankiety skierowany do 15 losowo wybranych szkół zawodowych (typu 

technikum) w każdym województwie, tj. 240 szkół w Polsce (s. 103). 

W nawiązaniu do przywołanej przez Autorkę procedury prowadzenia badań metodą studiów 

przypadków (s. 101) w moim odczuciu w niewystarczającym stopniu odniesiono się do 

walidacji narzędzi pomiarowych, w szczególności kwestionariuszy ankiet stosowanych w 

wywiadach. Kolejny fragment rozdziału stanowią opisy przypadków 6 szkół zawodowych 

dobranych do badań szczegółowych, w ramach których zaprezentowano: historię szkół, 

wielkość zatrudnienia oraz kierunki kształcenia w okresie 2008-2013. W ramach 

prezentowanych przypadków podjęto próbę identyfikacji kapitału relacyjnego poszczególnych 

szkół. W ramach tej płaszczyzny rozważań Autorka mogła odnieść się do zidentyfikowanych 

w I rozdziale przejawów relacji z interesariuszami, prezentować treści na bazie przyjętego 

schematu stosowanego w odniesieniu do poszczególnych szkół, także dokonując 

sformułowania pewnych wniosków na bazie analizy przypadków. Dodatkowo Autorka mogła 

wydłużyć okres prowadzonych analiz.  

W podrozdziale 3.4 zaprezentowano analizę odpowiedzi udzielonych przez 35 szkół 

zawodowych (z 240 szkół, do których wysłano kwestionariusz ankiety). Zebrany materiał 

empiryczny pozwolił z jednej strony dokonać identyfikacji kierunków kształcenia, liczby 

nauczycieli wg awansu zawodowego, formy zajęć praktycznych oraz osób odpowiedzialnych 

za promocję ankietowanych szkół zawodowych (tab. 3.21). Z drugiej zaś, dokonać diagnozy 

relacji szkół zawodowych w otoczeniu. Szkoda, że Autorka nie dokonała pogrupowania 

wyników badań ze względu na wybrane charakterystyki obiektów badań, grupując je według 

pewnych cechy podobieństwa, stosując w tym względzie np. tabele kontyngencji.  
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W zastosowanym kwestionariuszu ankiety (s. 272-274) w odniesieniu do ilości relacji 

przewidziano 3 alternatywne poziomy, tj. mała, średnia, duża. Podobnie w zakresie jakości 

relacji wyszczególniono 3 stany, w tym: regularna, sporadyczna i uporczywa, wprawdzie 

korespondujące z częstością relacji, to jednak pośrednio odnoszące się do jakości relacji. 

Zastanawiające jest nazewnictwo przyjętych stopni, zwłaszcza stopień określony jako 

„uporczywa”, w kontekście zupełności przyjętych stopni ze względu na analizowane 

kryterium. Ostatni podrozdział zawiera prezentacje systemowych rozwiązań edukacyjnych w 

Niemczech i USA. 

Rozdział IV. Elastyczność relacji szkół zawodowych jako element przewagi konkurencyjnej 

na rynku edukacyjnym otwierają rozważania dotyczące średniej liczby nauczycieli, uczniów i 

kierunków kształcenia w poszczególnych szkołach Kotliny Kłodzkiej jak również w 

odniesieniu do całego regionu kłodzkiego (studia przypadków). Rozważania te służą 

wyprowadzeniu tzw. „formuły 9 na 9” (s. 184) traktując ją jako wzorzec relacji analizowanych 

wielkości w odniesieniu do szkół zawodowych w Kotlinie Kłodzkiej oraz stopnie ocen 

analizowanych wielkości. 

Na tym tle można postawić pytanie: na jakiej podstawie przyjęto, że wzorcowa liczba 

kierunków dla badanych szkół zawodowych wynosi 9, jeśli średnia liczba kierunków kształcenia 

przypadająca na szkołę wynosi 8 (s. 183)? 

Treść podrozdziału 4.1. (Analiza elastyczności relacji szkół zawodowych na podstawie 

studium przypadku i wywiadu ukierunkowanego w Kotlinie Kłodzkiej) odbiega – w moim 

odczuciu – od jego tytułu, który sugeruje, że optyka rozważań będzie osadzona w relacjach z 

interesariuszami. W ramach podjętych rozważań Doktorantka dokonuje dyskusyjnych 

rozstrzygnięć, tj. „W celu obliczenia elastyczności relacji nauczycieli zastosowano średnią 

arytmetyczną” (s. 179), pomijając przy tym fakt, że elastyczność jest miarą wrażliwości jednej 

zmiennej na zmiany innej zmiennej. W kolejnym podrozdziale (4.2) dokonano analogicznych 

zabiegów w odniesieniu do danych empirycznych dotyczących 35 szkół zawodowych w Polsce 

(badania ankietowe). Natomiast w podrozdziale 4.3 na bazie odchyleń od przybliżonych 

wartości średnich zaproponowano „stopień relacji elastyczności organizacji”, który – 

podobnie jak poprzednie – trudno uznać za odnoszący się do elastyczności w ogóle, a 

organizacji w szczególności. W treści tego rozdziału dostrzegłem pewną nierzetelność w 

analizie danych zawartych w tabelach ilustrujących etapy prowadzonych analiz. Przykładowo 

w tab. 4.10 i 4.11 odmiennie opisywano te same dane, dodatkowo niektóre dane z tab. 4.10 

błędnie oceniono, a następnie niepoprawnie je kwalifikując w tab. 4.11 (poz. 32 w tab. 4.10). 
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Zasadniczo rozważania podjęte w tym rozdziale można traktować jako próbę charakterystyki 

obiektów badań szczegółowych.   

Rozdział V. Modelowanie konstrukcji kapitału relacyjnego szkoły zawiera rozważania 

stanowiące sedno podjętych badań empirycznych. I tak, dokonano identyfikacji ilości, jakości 

i wartości relacji (obligatoryjnych i dobrowolnych) między interesariuszami a szkołami 

zawodowymi. Podjęto także ich dyskusję oraz sformułowano kluczowe wnioski 

przeprowadzonych analiz (5.1). W skali ocen zastosowano cztery terminy względnie 

wyczerpujące przestrzeń dokonywanej oceny ilości i jakości. W wyznaczaniu wartości relacji 

zastosowano metodę implikacji oraz agregacji, niemniej jednak Doktorantka mogła podjąć 

próbę analizy logiczno-analitycznej, czy w odniesieniu do relacji z każdym interesariuszem 

(lub grupą interesariuszy) częstość relacji jest proporcjonalna do ich wartości, czy też zależność 

ta może wykazywać odmienną specyfikę. W kolejnym podrozdziale (5.2) dokonano 

charakterystyki relacji szkół zawodowych w Kotlinie Kłodzkiej z interesariuszami ujmując 

tabelarycznie treści zaprezentowane w rozdziale III (3.3). Dokonano także mapowania sieci 

przestrzeni organizacyjnej badanych szkół zawodowych i ich potencjału, z uwzględnieniem 

m.in.: mechanizmów sieciowania organizacji, potencjału sprawczego oraz rodzaju przestrzeni 

(realna, medialna i wirtualna). Odniesiono się przy tym do uwarunkowań oraz propozycji 

usprawnień w zakresie funkcjonowania szkół zawodowych. Cenne z perspektywy podjętego 

problemu badawczego okazało się – w moim odczuciu – dokonanie identyfikacji kluczowych 

czynników sukcesu, jak również identyfikacji silnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń 

badanych szkół zawodowych w Kotlinie Kłodzkiej. Interesującym poznawczo jest 

sformułowany przez Autorkę Referencyjny model uwarunkowań konkurencyjności usług 

edukacyjnych szkół zawodowych (s. 233) wraz z jego uszczegółowieniem w formie modeli 

relacji w sektorze publicznym i pozarządowym, stanowiące ukoronowanie jej prac badawczych 

podjętych w recenzowanej rozprawie.  

W kontekście przeprowadzonych badań chciałbym skierować do Doktorantki następujące 

pytania: 

Z czego może Pani zdaniem wynikać niska ilość relacji szkół z Zakładem Doskonalenia 

Nauczycieli oraz z MEN, które oceniła Pani na ocenę dostateczną? 

W jaki sposób Pani zdaniem decydenci szkół zawodowych mogą poprawić jakość relacji z 

przedsiębiorstwami? 

W zakończeniu podsumowano treść pracy, zawarto wnioski z przeprowadzonych badań, 

przy czym szkoda, że Autorka nie dokonała identyfikacji kierunków dalszych badań. 
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VI. Konkluzja 

Uwzględniając zastosowane w dysertacji podejście badawcze, rezultaty studiów i badań 

empirycznych oraz stopień realizacji przyjętych przez Autorkę celów uważam, iż niezależnie 

od zawartych w niniejszej recenzji zastrzeżeń i uwag o dyskusyjnym charakterze, recenzowana 

praca jest udaną próbą ukazania możliwości podnoszenia konkurencyjności usług 

edukacyjnych na bazie kapitału relacyjnego szkół zawodowych.  

Wzbogaca wiedzę na temat konkurencyjności usług edukacyjnych i ukazuje możliwości 

zastosowania kapitału relacyjnego w podnoszeniu konkurencyjności szkół zawodowych. 

Potwierdza zadowalający poziom wiedzy i umiejętności Autorki w rozwiązywaniu problemów 

współczesnego zarządzania kapitałem relacyjnym szkół zawodowych. Istotnym walorem pracy 

jest jej charakter aplikacyjny. Badania z pewnością okażą się intersujące dla dyrektorów szkół 

zawodowych jak również osób zainteresowanych doskonaleniem usług edukacyjnych szkół 

zawodowych. 

Uwzględniając przedstawioną recenzję stwierdzam, że przygotowana przez Panią mgr Ninę 

Orzech praca pt. „Konkurencyjność usług edukacyjnych a kapitał relacyjny szkół zawodowych” 

spełnia wymogi stawiane dysertacjom doktorskim w dziedzinie nauk społecznych, dyscyplinie 

nauk o zarządzaniu i jakości, w związku z tym wnoszę o jej przyjęcie oraz dopuszczenie do 

publicznej obrony. 


