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sastemóza ACM i BPM'

Niniejsza recenzja została przygotowana na wniosek Przewodniczącej Rady
Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Akademii Wojsk Lądowych im. Gen.
Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu dr hab. Marty WINCEWICZ-BOSY, Prof. AWL
oraz zgodnie z umową DIP/000015/202I zawartą w dniu 30.06.202L pomiędzy
Akademią Wojsk Lądowych we Wrocławiu a autorem recenzji.

Rozprawa doktorska podejmuje batdzo istotne zagadnienie z punkfu widzenia
dyscypliny nauki o zatządzaniu i jakości, jakim jest zatządzanie przedsięwzięciami
innowacyjnymi ptzy wykorzystaniu systemów komputerowych. W szczególności
rozptawa koncentruje się na zatządzaniu ryzykiem w procesach innowacyjnycĘ
w organizacjach wykorzystujących systemy ACM i BPM. Systemy BPM (Business
Process Management) oraz ACM (Adaptive Case Management) są coTaz częściej
stosowanymi standardami systemów informacyjnych wykorzystywanych
w organizacjach biznesowych. Ewolucja systemów informacyjnych wspomagających
zarządzańe' jest związana z typowymi dylematami i sptzecznościami zarządzaŃa.
Zjednej strony mamy do czynienia ze standatyzaqą procesów w postaci
ustrukturyzowanych procedur co jest istotą podejścia BPM, z dtugsej podejście ACM,
które zakłada tworzenie procedur na podstawie przypadków zdatzeń
nieprzewidywalnycĘ niepowtarzalnych i nieustrukturyzowanych. Istota podejście
ACM jest więc Ępowa dla ptzedsięwzięć i projektów o charakterze innowacyjnym,
w których występuje znaczna nieprzewidywalność. }est to bardzo istotny nurt
badawczy w naukach o zarządzaniu i jakości ze wzgIędu na swoją aplikacyjność
i konieczność wypracowania metod adaptacyjnego zatządzania. \Maśnie aspekt
metodyczny autor wskazuje jako główny cel rozptawy ,,opracowanie podstaw
metodycznych dla potrzeb zarzadzania ryzykiem procesów biznesowych w innowacyjnych
przedsięwzięciach wspoma9anych z wykorzystaniem zintegrowanych systemów ACM i BPM'
(r.5).

Recenzowana tozpnawa ma 160 stron wraz z załącznikami i składa się z siedmiu
rozdziałów. Struktura pracy jest logiczna i właściwa: w tozdziale pierwszyrn
przedstawiono charakterystykę zarządzania ryzykiem w procesach wspomaganych
systemami informacyj^y*i, w drugim rozdziale przedstawiono metodę badaĄ trzech
rozdział prezentuje problematykę zagrożeń związanych z wdrażaniem systemów
informatycznych w organizacjach. W czwarĘm rozdziale analizowane jest
zarządzanie ryzykiem w procesach biznesowych wspomaganych systemami ACM
i BPM. Piąty rozdział zawieta wyniki badań doĘczące metodyki zatządzańa
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ryzykiem przedsięwzięć przy założeniu integracji systemów ACM i BPM.
WYkorzystano tutaj trzy techniki badawcze do uzyskania wyników, których syntezę
Przedstawiono w ostatnim podrozdziale rozdziału piątego. Rozdział 

-szósĘ

Prezenfuje Propozygę autorskiej metodyki zarządzania ryzykiem, która mogłaby
stanowiĆ element elektronicznego systemu zatządzania otganizacją PROEVAL 360.
Przesłanki metody zostały oparte o wyniki badań empirycznycĘ analizę literafurową
otaz własną pracę koncepcyjną autora :l.ozpta:vql Ostatni, siódmy rozd,ział zawiera
podsumowanie i wnioski.

Metoda badań opiera się na sformułowanym celu głównym oraz celach
szczegółowych: trzy cele mają charakter poznawczy, jeden cel ma charakter
metodologiczny oTaz jeden cel mający char utylitarny. TJszczeeółowieniem
sformułowanych celów jest siedem pytań bad,awczych o charakterze poznawczym
i metodologicznym. W pracy sformułowano dwie tezy:

1. Integracja metodyk ACM i BPM skutecznie ograniczaryzykow innowacyjnych
przedsięwzięciach.

2. Metodyka ACM wspiera podejście Ad-Hoc przy podejmowaniu decyzji
biznesowych.

Pogłębieniem badań są hipotezy, które zostały sformułowane na podstawie
obserwacji istniejących praktyk zarządzarua:

1. Skuteczna platforma ACM i BPM wymaga nowego podejścia do implementacji
systemu zarządzania procesami biznesowymi

2. Wyeliminowanie zagrożeń pierwotny ch przez implementację ACM i BPM
powoduje powstanie nowycĘ wtórnych zagrożeńbiznesowych.

Jak zauważa -sam autor powstały one ,,dzięki odkrywaniu wied,zy
z wykorzystaniem teorii ugruntow anej" (s. 39).

PoniewaŻ zjawisko integracji systemów BPM i ACM jest stosunkowo nowe/
Zrez|gnowano z badań ilościowych i hipotez,któte można weryfikować za pomocą
metod statystycznych do weryfikacji hipotez. Dlatego też w pracy sformułowane są
tezy,któte w ramach procesu badawczego zostały potwierdzone poprzez przesłanki
logiczne. Sformułowane hipotezy dotycząprzedewszystkim na drodze analizy istoty
funkcjonalności systemów BPM i ACM. Zastosowane metody badawcze: wielokrotne
studium ptzypadku oTaz kwestionariusz elektroniczny pełnią w mojej ocenie rolę
uzupełniającą- nie sąbowiembezpośrednio powiązarlezzastosowanymi zmiennymi.
Takie podejście metodyczne, mające swoje wady i ograniczenia, wydaję się być
logiczne i uzasadnione.

Głównymi metodami badawczyrni zastosowanymi w części empirycznej
roZPTaw były analiza sfudiów przypadków oraz ankieta elektroniczna (CAWI)
skierowana do osób odpowiedzialnych za wdrożenie elektronicznych systemów
zarządzania w organizacjach. W celu zebtania informacji do studiów przypadków
autor wykorzystał publikacje o wdrozeniach systemów BPM i ACM przygotowane
ptzez firmy wdtażające oprogramowanie, publikacje ogólnodostępne otaz
obserwację.

Analiza studiów przypadków obejmujetrzy przypadkiotganizacjizagtarucznych:
1. JM Family Enterprises - przedsiębiorstwo handlowo-usługowe z USA
2. The Office of the Attorney General of Texas - biuro prokuratora Stanu Teksas
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3. Motorists Mutual Insurance Company - firma abezpieczeniowa z USA
Baza literafurowa wykorzystywana w pracy doktorskiej przedstawiająca rozwój

sYstemÓw ACM jest właściwa. Zaznaczyć należy, że zagadnienie rozwoju systemów
ACM Pojawia się w literaturze światowej dopiero w 2010. Baza lens.org wskazuje
jedYnie 199 ptac naukowych dla tematu ,,adaptive case management" w tym dwle
Prace doktorskie. Autor przeprowadził dyskusję naukową doĘczącą standaryzacji
procesów, która jest głównym nurtem tego zagadnienia.

Najbardziej wartościowym elementem pracy doktorskiĄ sązałożenia dla budowy
sYstemu informaĘcznego uwzględniającego analizy. Opisana w rozdziale 6 autorska
metoda PROEVAL 360 jest nie tylko zaprojektowana w ramach koncepcyjnych prac
autora ale również poddana ocenie w ramach wywiadu eksperckiego z udziałem 11
wYtypowanych ekspertów oIaz w trakcie tzw. hackatonu - pracy problemowo-
gruPowej studentów. Efektem jest opracowana na podstawie wywiadu z ekspertami
analiza SWOT systemu PROEVAL 360 (s. 132) oraz zweryfikowane cztety ptzykłady
hipotetycznych procesów, które powstały w trakcie hackatonu zudziałemstudentów.
]edYnym elementem budzącym moje wątpliwości jebt bardzo szerokie rozumienie
hackatonu jako prawie każdej pracy problemowo-grupowej o charakterze
koncepcyjnym. Jak pisze autor ,,Hackathon coraz częściej wykorzystywana jest jako
narzędzie do nauki i praktycznego testowania teońi." (S. 133). Nie zetknąłem się jeszcze
z syfuacją aby wykorzystywać hackaton do testowania teorii.

Pozytywnie oceniam wykorzystanie oprogramowania Atlas.ti do analiz wyników
badań jakościowych. W badaniach jakościowych prowadzonych w ramach dyscypliny
nauki o zarządzaniu i jakości bardzo rzadko używane jest specjalistyczne
oPro$ramowanie analityczne. Badania jakościowe dostarczaląbardzo wartościowych
informacji poznawczych, ich analiza i interpretacja jest osobnym obszarem
analitycznym, dlatego zastosowanie specjalistycznego oprogramowania do analizy
wyników badań jest tak istotne.

Krytycznie oceniam sposób doboru podmiotów badań. W recenzowanej pracy
występują zarówno organizacje wykorzystujące systemy BPM i ACM (sfudia
PrzYPadków) oraz osoby odpowiedzialne zawdrażanie systemów informatycznych
w organizacjach (badania CAWI). Nie jest jasno wytłumaczony sposób doboru
Podmiotów z punktu widzenia celu badań. Zatówno w badaniach ilościowych, jak
i jakościowych metoda doboru próby podlega rygorom metodologicznym.

Wśród uwag kryĘcznych w stosunku do opiniowanej pracy doktorskiej muszę
wskazać brak modelu badawczego czyli określenia zmiennyctu poszukiwanych
zaleŻności pomiędzy zmiennymi oraz hipotez dotyczących tych za|eżności. Istotą
modelu badawczego jest przedstawienie analizowanych relacji pomiędzy kategoriami
lub konstruktami badawczymi ze wskazaniem ptzyjęĘch hipotez. Prof.
A. Zakrzewska-Bielawska przedstawiła istotę modeli badawczych
charakterystycznych dla nauk o zarządzaniul - przedstawione podejście może być

1 Zakrzewska-Bielawska, A. (2018), Modele badawcze w naukach o zarządzaniu. OrganizaĄa i kierowanie,
nl2/181, s. 11-25
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.,"*ą insPiracją dla wszystkich przygotowujących rozprawy naukowe w ramach
dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości.

KrYĘcznie oceniam również za szeroko opisywane są w pracy aspekĘ dotyczące
stosowania metod badawczych, uzasadniające celowość wybianyóh poaejse
metodYcznYch (nP. opisy na s. 143 dotyczące stosowania hipotez w nauce/ opis teorii
ugruntowanej na s.87, charakterysĘka wywiadu internetowego - CAWI na stronach
108+109).OPisy irozważania metodycznezdecydowanie bardŹiej pasują d,orozdziału
4, w którYm autor prezentuje ogólne zasady oraz zaleĘ i ogranicŹÓnia Źastosowanych
technik badawczych. Czytelnik ma wrażenie jakby ,u* u.rto, nie był przekonany do
zastosowanego podejŚcia metodycznego i sam próbował uzasadnić jego celowość. W
P1l.Y naukowej Powinna być opisana metoda, procedura badawcza-otaz szczegóły
techniki badawczej. Batdziej rozbudowu.y opi, metody oraz tozważania 

^utorymetodYcznej są uzasadnione, gdy występują wąĘliwości lub istotne kontrowersje
w zakresie moŻliwych do zastosowania metod. W moim przekonaniu takie
wątPliwoŚci nie występują, a zastosowane metody są dobrze opiru.r" w literaturze
z zakresg metodyki nauk o zarządzaniu. Nie widzę zatempo*Ódt, aby tyle miejsca
poświęcać na aspekty metodologiczne.

Wskazane ptzeze mnie uwagi krytyczne nie są powodem aby w całości uznać
Pracę za niespełniającą wymagania ustawowe dotyczącerozptaw doktorskich lub nie
doP-uŚcić pracy do publicznej obrony. Traktuję je jako mój merytoryczny wkład do
dyskusji podczas jej publicznej obrony.

_ 7, Ptzedstawionychptzeze mnie uwag l<ryĘcznych wynikają następujące pytania
do doktoranta:

1. }ak uzasadnić dobór podmiotów do badań z punktu widzenia realizacji celów
badawczych?

2. Jak wygląda sytuacja w zakresie rozwoju rynku systemów BPM i ACM w ujęciu
ilościowyrn? Czy da się określić populację generalną otganizaĄi, które stosują
te systemy?

3. Czy biorąc pod uwagę specyfikę systemów ACM zwłaszcza pod kątem
zatządzania ryzykiem, mozna wnioskować o sektorach lub rodzajach
działalności, w których systemy te mogłyby zostać z powodzeniem
zastosowane?

4. Jakie są ograniczenia zastosowanego i opisanego w pracy hackatonu jako
metody weryfikacji metody PROEVAL 360?

5. Jak mogłaby wyglądać alternatywna metoda badań pozwalająca na weryfikację
postawionych hipotez?

Recenzowana praca spełnia wymagania określone w ustawie z dnia1,4rnarca2003
roku o stopniach i tyfułach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tyfule
w zakresie sztuki (DzU nr 65 poz.595 z późŃejszyml zmianami) w związku z art.179
ustawy z dnia3 lipca 2018 roku Przepisy wprowad zająceustawę Prawo o szkolnictwie
wyŻszyrn i nauce (DzU 2018, poz.1,669) i wnioskuję o jej ptzyjęcie oraz dopuszczeńe
do publicznej obrony.
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