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1. Wstęp 
Recenzja ta została dokonana na zlecenie Dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji i 

Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej, gdzie został otwarty przewód 
doktorski (R-WIPiTM-557/2016). Zakres tematyczny rozprawy dotyczy wykorzystania 
potencjału załogi w celu zwiększenia konkurencyjności w procesie ewaluacji technologii 
służącej jakości uzyskanych wyrobów. Treści rozprawy dotyczą doskonalenia technologii w 
odniesieniu do wybranych przedsiębiorstw branży metalowej i mieści się w dyscyplinie 
„Inżynieria produkcji”.  

Systemy technologiczne o coraz wyższym stopniu automatyzacji, unifikacji i integracji 
modułowej stwarzają szereg nowych problemów natury technicznej, organizacyjnej i 
ekonomicznej. Jednym z tych problemów jest utrzymanie wysokiej gotowości technicznej 
maszyn, tzn. utrzymanie ich w stanie zdatności do wykonania przewidzianych zadań zgodnie 
z przeznaczeniem i aktualnymi możliwościami technicznymi. Z drugiej strony modernizacja 
wielu maszyn dotyczy wkomponowywania coraz większej ilości środków automatyzacji, 
zwiększających ich właściwości użytkowania.  

W recenzowanej rozprawie Autor podejmuje trudne zadanie opisu i przebadania wpływu 
pracowników produkcyjnych na innowacyjne zmiany technologii produkcji zapewniającej 
wzrost gospodarczy i przewagę technologiczną. Doktorant słusznie położył duży nacisk na 
technologie, jej zaawansowanie, współpracę technologii w ramach portfela technologicznego. 
Technologie realizowane są przez maszyny, urządzenia, obsługiwane i sterowane ręcznie lub 
automatycznie. Jednak w obu przypadkach czynnikiem decyzyjnym jest człowiek. Maszyny i 
urządzenia podczas realizacji procesu technologicznego zużywają się, człowiek jako ich 
operator ulega zmęczeniu, wyrób ma jednak być nie tylko wysokiej jakości, ale również 
konkurencyjny. Dlatego terminy doskonalenie technologii oraz audyt technologiczny są 
właściwe do tematu pracy.  

Autor rozprawy doktorskiej na tym tle dobrze motywuje problem główny rozprawy, 
budując przesłanki do zaproponowanych tez naukowych i celu głównego, które poprawnie 
sformułowano i poddano analizie teoretycznej i weryfikacji eksperymentalnej. Takie 
postawienie zadań tej rozprawy, w odniesieniu do aktualnych badań tego obszaru przekonuje 
o oryginalności podjętego problemu, jak i o jego dużym skomplikowaniu. 

Wiele niejasności i tajemnic z zakresu modelowania i opisu procesów technologicznych, 
pozyskiwania i przetwarzania informacji pracowniczych oraz ich opracowania statystycznego 
stanowią o wadze rozpatrywanego w rozprawie zagadnienia.  

Dokonania rozprawy w obszarze opisu modelowania i badania procesów 
technologicznych w różnych zakładach, oryginalne rozwiązania w zakresie opracowanych 
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procedur i narzędzi informatycznych, zaprojektowania i realizacji badań eksperymentalnych, 
a także ciekawe poszukiwania związków przyczynowo – skutkowych metodami statystyki 
matematycznej w pełni uzasadniają podjęcie w rozprawie tego tematu. 

 

2. Ogólna struktura i zakres pracy 
Praca doktorska mgr inż. Bogusława Olbera liczy łącznie 208 stron i zawiera 

wprowadzenie oraz 4 rozdziały merytoryczne, podsumowanie i wykaz literatury. Praca 
zawiera 93 tablice oraz 87 rysunków, nie znajduje się w niej wykaz załączników. Praca 
zawiera wg wykazu autora odniesienie do 127 pozycji literaturowych oraz 38 pozycji 
stanowiących odnośniki do stron internetowych. W pracy zawarto 80 rysunków i 20 tablic. 

We Wprowadzeniu pracy w sposób bardzo ogólny przedstawiono podstawowe 
informacje o problemie badawczym oraz sposobie uzyskania wyników. Zaznaczono, że w 
badaniach zostaną wykorzystane wybrane zasady zarządzania Toyoty oraz matryca 3x3, która 
określa zależność między konkurencyjnością wyroby a możliwościami technologicznymi 
przedsiębiorstw branży metalowej.  

Rozdział pierwszy pracy poświęcono analizie znaczenie terminu technologia. 
Podkreślono wieloznaczność te terminu oraz jego powiązanie z wiedzą i techniką. Autor 
stwierdził, że technologia to dziedzina nauk technicznych zajmująca się badaniem metod 
produkcji. Następnie Autor odnosi się do znaczenia technologii w gospodarce narodowej. 
Technologia jako ma swój cykl życia, podlega także doskonaleniu. Doskonalenie technologii 
jest podyktowane potrzebami rynku oraz naciskami konkurencji – bez doskonalenia szybko 
traci się dystans do czołówki producentów danego wyrobu. Zostały wymieniane niektóre 
instrumenty doskonalenia, które nazwano koncepcjami.  

Zakres uzasadnienia w tematyce rozprawy jest zasadny, ale zbytecznie rozwlekły i wiele 
treści zbytecznych. Interesującym fragmentem tego rozdziału są informacje o 
zaawansowanych technologiach. W sposób przejrzysty opisano relacje między 
konkurencyjnością a technologią, co odnosi się bezpośrednio do tematu pracy. Zwrócono 
uwagę na fakt, że konkurencyjność odnosi się również do technologii. 

Uważam, że uzasadnienie teoretyczne tematu recenzowanej pracy doktorskiej jest 
kompleksowe. Przedstawiono bowiem relacje między terminami, występującymi w temacie 
rozprawy, a w szczególności technologią i konkurencyjnością. 

W drugim rozdziale przedstawiono tezę, pytania problemowe oraz przewidywany 
wynik rozprawy. Brzmią one następująco: 

 „Opinia personelu produkcyjnego stanowi istotny czynnik w procesie ewaluacji 
technologii służącej zwiększeniu konkurencyjności uzyskanych wyrobów.” 

W pracy zostanie również podjęta próba odpowiedzi na następujące pytania: 
1. Jaka jest możliwość akceptacji metody BOST jako metody oceny znaczenia technologii 

w przedsiębiorstwach? 
2. Czy problem technologii może być podstawą oceny organizacji systemu produkcyjnego? 
3. Jakie znaczenie technologia ma w organizacji samouczącej? 
4. Jaka jest praktyczna przydatność matryc 3x3 w identyfikacji kierunku rozwoju 

przedsiębiorstwa? 
5. Jakie jest znaczenie zasobów ludzkich w identyfikacji problemów wymagających 

doskonalenia? 
6. W jakim stopniu charakter działalności przedsiębiorstwa wpływa na poziom ważności 

czynników opisujących podmiotowe zasady Toyoty? 
Na podstawie otrzymanych wyników badań Autor przewiduje opracowanie modeli 

matematycznych pozwalających na precyzyjne określenia ważności technologii w 
przedsiębiorstwach różnych branży oraz wyciągnięcie końcowych wniosków oraz 
spostrzeżeń. 
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Zadania rozprawy ujmują dwa zasadnicze cele: 
1. Cel praktyczny – opisanie problemu doskonalenia produkcji, innowacji i technologii 

w kontekście konkurencyjności. 
2. Cel poznawczy - opisanie za pomocą równań regresji zależności między postrzeganiem 

znaczenia technologii  przez pracowników produkcji, a ich cechami osobowymi. 
W rozdziale dokonano charakterystyki sposobu uzyskania wyników badawczych 

przedstawiając algorytm realizacji pracy. Zmienną niezależną są cechy osobowe 
respondentów, zmienną zależną oceny respondentów ważności czynników. Opisujących 
zasadę 1 i zasadę 2 zarządzania Toyoty oraz ważność współrzędnych opisujących matrycę 
3x3. Badania przeprowadzono w 10 przedsiębiorstwach, podano szczegółową charakterystykę 
ich produkcji. Wymieniono miary statystyczne, które zostały wykorzystane podczas opisu i 
badania  uzyskanych zbiorów ocen. 

W rozdziale 3 dokonano szczegółowej charakterystyki cech respondentów, którymi są: 
płeć (2), wykształcenie (4), wiek (7), staż pracy (8), mobilność (6), tryb przyjęcia do pracy 
(3). Zbiorczo zaprezentowano strukturę cech respondentów dla każdego przedsiębiorstwa. 
Badania przeprowadzono na podstawie arkusza ankiety BOST, którą wypełniali pracownicy 
zatrudnieni w danym przedsiębiorstwie. Wykorzystując histogramy przedstawiono oceny 
średnie ważności czynników, opisujących według metody BOST zasady 1 i 2 zarządzania 
Toyoty. W oparciu o dane tych badań zbudowano szeregi ważności podmiotowych 
czynników, przedstawiono ich interpretację, zwracając szczególną uwagę dwa czynniki: 
wyłącznie rozwój technologii (RT) i stosowanie niezawodnej technologii (ST). Zbiory 
uzyskanych ocen ważności czynników zostały poddane analizie statystycznej z 
wykorzystaniem: oceny średniej, mediany i dominanty. W sposób oryginalny przedstawiono 
wyniki analizy korelacyjnej, prezentując ich interpretacje. 
       Ważną częścią tego rozdział są wyniki dotyczące matrycy 3x3. W przypadku tego 
narzędzia badawczego analizowane jest rozmieszczenie par czynników w poszczególnych jej 
strefach, których jest dziewięć. Przedstawiono szeregi udziałów procentowych w tych 
strefach. Przeprowadzono również analizę statystyczną zbiorów ocen w zakresie 
szczegółowej prezentacji analizy korelacyjnej, wpływu cech respondentów na oceny 
dotyczące możliwości technologiczne procesu wytwórczego (TW) i konkurencyjności 
wyrobu (TK). Określono także relacje między ocenami tych czynników, a mianowicie 
istotności zróżnicowania ocen średnich i korelację. 

W rozdziale czwartym przedstawiono wyniki analizy statystycznej wykorzystując do 
tego metody analizy regresji. Modele matematyczne (równania regresji) dotyczyły wyłącznie 
podmiotowych czynników czyli: rozwój technologii (RT), stosowanie wyłącznie niezawodnej 
technologii (ST), konkurencyjność wyrobu (TK) i możliwości technologiczne procesu 
wytwórczego (TW). Poziom ocen tych czynników próbowano powiązać z cechami 
respondentów takimi jak: płeć (MK), wykształcenie (WE), wiek (WI), staż pracy (SC), 
mobilność (MR), tryb przyjęcia do pracy (TR). Uzyskane współczynniki regresji oraz R^2 
przedstawiono w tablicy. Następnie graficznie zaprezentowano wyniki rzeczywiste oraz 
wynikające z uzyskanych równań regresji. Zaznaczono linie trendu dla obu zbioru wyników. 
Ten fragment rozdziału jest czytelny, chociaż brakuje informacji o współczynniku F. Nie 
dokonano więc oceny adekwatności równań regresji.  

Można poczynić dyskusyjną uwagę wskazującą na brak podsumowań rozważań 
analitycznych w tym rozdziale, które pojawiają się zbędnie dopiero w podsumowaniu pracy. 

W Podsumowaniu przedstawiono skrótowo dokonania główne rozprawy wskazując, że 
ocena znaczenia technologii  i konkurencyjności wyrobów jest ważna i wartościowana przez 
pracowników . 
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3. Analiza merytoryczna pracy 
 

Tytuł dysertacji doktorskiej „Znaczenie technologii w kontekście konkurencyjności 
przedsiębiorstw branży metalowej” jest zgodny z jej treścią. Dobrano cztery czynniki, które 
dotyczyły bezpośrednio tematu pracy. Ich znaczenie oceniło 349 respondentów z 10 
przedsiębiorstw branży metalowej. 

Teza rozprawy doktorskiej, zawarta przestawiona w drugim rozdziale  pracy i 
sformułowano ją następująco:  „Opinia personelu produkcyjnego stanowi istotny czynnik w 
procesie ewaluacji technologii służącej zwiększeniu konkurencyjności uzyskanych 
wyrobów.” W pracy sformułowano także pytania problemowe. Uważam, że te elementy 
pracy są spójne, kompleksowo wyznaczają obszary naukowe i praktyczne, które stanowią 
rdzeń dysertacji. Cele pracy zostały przedstawione przy analizie struktury drugiego rozdziału. 
Są one uzupełnieniem tezy i pytań problemowych. Moim zdanie brakuje powiązania celów 
pracy z tej tezą, nie wzmacniają ani nie wyjaśniają jej treści. Stwierdzam, że treść tezy, pytań 
problemowych oraz celu są do zaakceptowania. 

Rozprawa doktorska pt. „Znaczenie technologii w kontekście konkurencyjności 
przedsiębiorstw branży metalowej” została otwarta w dyscyplinie „Inżynieria produkcji”. 
Inżynieria produkcji w rzeczywistości jest interdyscyplinarna, zawiera elementy techniczne, 
dotyczące głównie produkcji, elementy ekonomiczne (zarządzanie), uwzględnia czynnik 
ludzki. Oceniana praca zawiera wszystkie trzy elementy; dotyczy produkcji wyrobów 
metalowych, zawiera termin z zarządzania – konkurencyjność, uwzględnione są cechy 
osobowe respondentów, pracowników przedsiębiorstw wymienionej branży. 

Podczas badań zebrano interesujące dane dotyczące ważności czynników opisujących 
zasadę 1 i zasadę 2 zarządzania toyoty oraz nazw osi opisujących matrycę 3x3. W przypadku 
zasady 1 Toyoty to zestaw czynników ją opisujących, oprócz czynnika zawiera jeszcze sześć 
innych czynników. Zasadę 2 prócz podmiotowego czynnika zestaw zawiera jeszcze pięć 
innych czynników. W ten sposób oceniono ważność czynników dotyczących technologii na 
tle innych czynników, opisujących zasady Toyoty. Dla ilościowego ujęcia wpływu cech 
respondentów na ważność czynników zastosowano analizę korelacyjną i analizę regresji/ 

Reasumując, stwierdzam, że problem badawczy i obiekt badań są adekwatne do zakresu  
i celu recenzowanej rozprawy doktorskiej. 

Cennym elementem metodologicznym rozprawy jest schemat realizacji, który faktycznie 
jest jej graficznym streszczeniem. Ważnym elementem są różnorodne formy graficzne 
prezentacji wstępnie opracowanych wyników ankiety jak i wyników końcowych analizy. 
Wykorzystano: tablice, histogramy, wykresy w układzie 3D,  

W dysertacji wykorzystano następujące instrumenty badawcze: 
− ankieta BOST (zasady zarządzania Toyoty w pytaniach) dla uzyskania danych odnośnie 

ważności kontroli wizualnej i jej rodzajów, 
− analizę statystyczną obejmującą określenie: oceny średniej, mediany, dominanty, 
− analizę korelacji dla określenia wpływu cech respondentów na ważność ocen czynników 

opisujących zasadę 1 i 2 zarządzania Toyoty oraz nazw osi współrzędnych matrycy 3x3, 
− analizę regresji do budowy równań (modeli matematycznych).  

Do opracowania wyników wykorzystano programy: 
− autorskie promotora dysertacji, 
− własne autora rozprawy. 

W dysertacji zawarte są wszystkie elementy dokumentu z badań naukowych: podano 
sposób uzyskania wyników, zamieszczono charakterystyki przedsiębiorstw, w których 
przeprowadzono badania ankietowe. Jako pierwsze analizowano dane, dotyczące zmiennej 
niezależnej (cech respondentów), następnie przeprowadzono analizę statystyczną uzyskanych 
zbiorów cen ważności podmiotowych czynników, określono istotność zróżnicowania ocen 
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średnich zbudowano ich szeregi ważności. Ostatnim elementem jest przedstawienie relacji 
między zmiennymi zależnymi a zmiennymi niezależnym (analiza korelacji, analiza regresji). 
Istnieje rozdział poświęcony metodyce badawczej, nie zawiera on wyjaśnienia terminów: 
mediana, dominanta, nadmienia się, że będzie przeprowadzona analiza korelacji, brak jednak 
konkretnego wzoru do obliczenia współczynnika korelacji. Brakuje również wzorów, w 
oparciu o które obliczono istotność zróżnicowania ocen średnich. Warto było dołączyć do 
pracy materiały zawierające  ankietę i wyniki badań np. w postaci nośnika pamięci 
(dołączonej dyskietki). 

Na uwagę zasługuje dobra graficznie prezentacja wyników analizy. Biorąc pod uwagę 
całość materiałów dysertacji z zakresu metod badawczych to oceniam ją pozytywnie, zawiera 
ona dużo elementów własnych Autora rozprawy. W pracy podjęto bardzo interesujący z 
punktu widzenia naukowego jak i praktycznego problem kształtowania technologii  i 
konkurencyjności wyrobów w zakładzie mających szczególne znaczenie w gospodarce 
rynkowej. Prawidłowy opis i analiza modeli analitycznych z uwzględnieniem czynników 
ważnych dla wagi rozważanego problemu, przedstawiono w rozprawie zgodnie ze sztuką 
modelowania przyczynowo - skutkowego. Autor wykazał się tu dużą wiedzą z tego obszaru, 
ogromnym zaangażowaniem w realizacji żmudnych zadań cząstkowych, opracowaniem 
oryginalnych procedur badawczych, wielu kryteriów jakościowych dla weryfikacji jakości 
rozwiązań poszczególnych zagadnień oraz,  co wydaje się szczególnie ważne Autor 
umiejętnie korzysta z dostępnych technik informatycznych i proponuje oryginalne 
rozwiązania programowe.  

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że Doktorant badał ważne problemy kreatywności 
pracowników zakładów, a uzyskane wyniki mogą być bezpośrednio wykorzystane w praktyce 
inżynierii produkcji. Wyniki tych badań oceniono zgodnie ze sztuką statystyki 
matematycznej. Rezultaty końcowe z badań potwierdzający adekwatność i wiarygodność 
opracowanych modeli zostały wyprowadzone poprawnie i poparte są przekonującymi 
wynikami badań.  

Oceniając przedstawioną pracę doktorską warto podkreślić następujące jej walory, do 
których można zaliczyć: 
 zasadność podjętej tematyki badawczej; 
 jasno sformułowany przebieg badań własnych, które zrealizował doktorant, 
 znajomość i umiejętność przedstawienia aktualnego stanu zagadnienia; 
 jasne i dogłębne przedstawienie pojęcia technologii oraz innowacji. 
Do najważniejszych osiągnięć recenzowanej pracy zaliczam: 
 przeprowadzenie badań wykazujących przydatność zastosowania przyjętych metod 

badawczych w praktyce przemysłowej, 
 przedstawienie  metodyki badań, która może być przydatna  przy  ocenie   stanu 

technologii w przedsiębiorstwie, 
 podjęcie opracowania założeń do wdrożenia opracowanej metody do praktyki 

produkcyjnej. 
Podsumowując przedstawione w rozprawie wywody można stwierdzić, że są one 

zrozumiałe i stanowią logicznie powiązaną całość. Materiał ilustracyjny jest starannie 
dobrany, a czytelność rysunków nie budzi większych zastrzeżeń. Można uznać, że w całej 
rozprawie jest przestrzegana zasada jasności i jednoznaczności wyrażania myśli mimo, że są 
potknięcia w tym względzie.  

Treści rozprawy są zgodne z jej tytułem, a układ pracy i w nim kolejne rozdziały są 
poprawnie nazwane i dają czytelny pogląd na wiedzę w nich zawartą. Literatura została 
dobrana właściwie do tematu rozprawy, jest wystarczająca i zawiera ogólnie aktualne 
pozycje. Autor stosuje dobry obyczaj cytowania dokonań innych pisarzy, co ułatwia ocenę 
jego dokonań w recenzowanej pracy. Przebieg i realizacja rozprawy wykazuje, że Autor 
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posiada duży zasób wiedzy merytorycznej i dobre przygotowanie do prowadzenia 
samodzielnych badań naukowych. 

Autor rozprawy uzyskał prawidłową odpowiedź na sformułowany zakres problemowy w 
rozprawie i osiągnął zamierzony cel przy pomocy nowoczesnych metod i środków realizacji 
badań naukowych. Rozprawa w całości jak i w poszczególnych rozdziałach, na tym etapie, 
nie wymaga uzupełnień. Należy zauważyć ogromny wkład pracy Autora w realizację jakże 
trudnych i żmudnych zagadnień z obszaru inżynierii produkcji oraz poprawny tok 
rozumowania i nowoczesny sposób wnioskowania merytorycznego w rozprawie. 

Recenzowana rozprawa doktorska o szerokim wachlarzu zagadnień badawczych zastała 
poprawnie zrealizowana i zawiera wiele ciekawych poznawczo i utylitarnie dokonań.  

4. Uwagi edytorskie 
Recenzowana rozprawa stwarza wrażenie opracowania o właściwym poziomie 

edytorskim, zgodnym z zasadami piśmiennictwa naukowo-technicznego. Nie jest jednak 
wolna od szeregu błędów stylistycznych, językowych, składniowych, interpunkcyjnych, co 
jest rzeczą oczywistą, gdyż w tego typu opracowaniach trudno jest ustrzec się błędów w 
ogóle. 

Do uwag ogólnych należy zaliczyć: 
- praca została zrealizowana i napisana, więc wszystkie zapisy czynności zostały 
zrealizowane, piszemy więc: wykonano, przedstawiono i inne czynności w czasie przeszłym, 
dokonanym; 
- wyliczanie po dwukropku w pracy jest różne, a powinno być w całej pracy jednakowe; 
- pomimo szerokiego opisu zastosowanych metod statystycznych nie wyjaśniono oznaczeń 
"M-x" i M-D" oraz "x", "M", "D" na rys.3.2. na str.96 - 97, co mimo ogólnie znanego sensu 
tych wyrażeń w statystyce utrudnia zrozumienie  i czytanie pracy; 
- sposób zastosowanego cytowania literatury, przypisy dolne, nie jest stosowany w naukach 
technicznych, 
niektórepozycjezewzględunarokopublikowania,zawierającenieaktualnelubniezwiązanetre
ścizpracąpowinnybyćpominiętenp.poz.[19],[21],[41],[107]; 
- istnieją w bibliografii powtórzenia tych samych pozycji, a wiele cytowanych pozycji jest 
bardzo starych; 
- przypadki umieszczenia opisu nad a nie pod rysunkiem jest błędem, a poza tym nie pisze się 
kropek po opisie rysunku, co jest standardem w wymienianych naukach; 
- nie jest przestrzegana zasada przywoływania najpierw w tekście tablic, wzorów i rysunków, 
a informacja o nich umieszczana jest po ich fizycznym pojawieniu się; 
- doktorant nie zawarł w wykazie literatury żadnej swojej publikacji związanej z tematem 
dysertacji, co jest trudne do zaakceptowania; 
-wiele zagadnień i treści literaturowych prezentowanych w poszczególnych rozdziałach 
mogłoby być wyraźnie skrócone, dla dobra przyjaznego odbioru treści rozprawy; np. treści 
(s.19-33) mogłoby być pominięte bez uszczerbku dla całości pracy, bo trudno 
doszukiwać się bezpośrednich związków z przemysłem metalowym opisów jądra atomu 
(str.32) czy rodzajów biotechnologii (str.25-26); 
- brak streszczeń w j. polskim i w j. angielskim, brak słów kluczowych, które zwykle są 
zamieszczone na końcu dysertacji; 
- w pracy używa się zamiennie określenia tablice i tabele, co nie jest poprawne; 
- stwierdzono dwie formy zapisu tego samego nazwiska: Literta i Literte’a; 
- s.66-brak uzasadnienia zastosowania matrycy 3X3 w badaniach własnych; 
- s.71-80,podrozdział 2.3. - brak uzasadnienia odnośnie zasad wyboru przedsiębiorstw; 
- s.80-86 - część treści podanych w podrozdziale 2.4 można by pominąć, podane w tym 

fragmencie pracy zagadnienia mają podręcznikowy charakter;  
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- na wielu rysunkach brakuje oznaczeń osi współrzędnych, co jest błędem; 
- na rysunkach typu 3D występują dwie figury geometryczne: stożek i ostrosłup, których 
kontury są słabo widoczne i należało to zmienić, np. też na ostrosłup z wypełnieniem; 

Wybrane uwagi szczegółowe: 
 strona 6, drugi wiersz od dołu , zamiast niepowiedzenia – niepowodzenia; 
 strona 19, pierwszy wiersz od góry, zamiast ekonomi– ekonomię; 
 strona 39, dziesiąty wiersz od dołu, zamiast podajać– podając; 
 strona 48, drugi wiersz od dołu, zamiast mwariantów – wariantów; 
 strona 49, nie 1.5.innowacja a 1.5. innowacja (brakuje spacji); 
 strona 55, zamiast przygotowawczo - wynonawcze : przygotowawczo - wykonawcze; 
 strona 68, drugi wiersz od dołu, zamiast sie – się; 
 strona 73, ósmy wiersz od dołu, zamiast ocynk– ocynkowanie; 
 strona 136, drugi wiersz od dołu, zamiast pojecie- pojęcie. 

Zauważone niektóre sformułowania, błędy redakcyjne, niedociągnięcia stylistyczne nie 
obniżają poziomu pracy. Niemniej jednak niektóre z nich to np.: 
- s.19 - zaliczenie Brazylii do krajów słabo rozwiniętych może być dyskusyjne; 
- s.62 i 63 - dwukrotnie na powyższych stronach zamieszczono tezę pracy; 
- s.65 opis rysunku: zamiast "Rys.2.1. Algorytm realizacji pracy" trafniej byłoby użyć 

zapisu: "Rys.2.1.Harmonogram realizacji pracy". 
Podczas publicznej obrony warto poszerzyć i wyjaśnić następujące problemy: 

1. Jaka jest skuteczność metody BOST w ocenie znaczenia technologii w badanych 
przedsiębiorstwach? 

2. Czy problem nowoczesności technologii może być podstawą oceny organizacji 
systemu produkcyjnego? 

3. Jaka jest praktyczna przydatność wyników rozprawy w identyfikacji kierunku rozwoju 
przedsiębiorstwa? 

4. Jakie jest znaczenie zasobów ludzkich w identyfikacji problemów wymagających 
innowacji? 

5. Jakie narzędzia statystyki matematycznej (poza korelacją) można wykorzystać w 
ustalaniu modeli przyczynowo – skutkowych budowanych w rozprawie? 

6. Proszę scharakteryzować przedsiębiorstwo oparte na wiedzy, w tym organizacji 
samouczącej. 

 
6. Wniosek końcowy  

Oceniając całość recenzowanej rozprawy doktorskiej, a w szczególności jej zakres 
merytoryczny i uzyskane wyniki badań obejmujące: 
- atrakcyjność poznawczą i aplikacyjną tematu rozprawy dotyczącego zagadnień 
kształtowania technologii w kontekście konkurencyjności przedsiębiorstw;  
- jakość przeprowadzonej walidacji i egzemplifikacji rezultatów pracy; 

uważam, że rozprawa doktorska mgr inż. Bogusława OLBERA, pt. „Znaczenie 
technologii w kontekście konkurencyjności przedsiębiorstw branży metalowej” pomimo 
wielu niedociągnięć spełnia  w stopniu zadowalającym wymogi stawiane pracom doktorskim, 
określane w Ustawie z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz 
o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dziennik Ustaw RP nr 65, poz.595).  

Pozytywna ocena pracy w zakresie sformułowania i opisu problemu badawczego, 
realizacji zadań związanych z przeprowadzonymi badaniami, ich poprawnością i 
poznawczymi wynikami całej pracy wskazują na duży wkład doktoranta w realizację 
badań oraz powiązanie tematyki pracy z zagadnieniami inżynierii produkcji. 
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Można stwierdzić, że recenzowana rozprawa: 
- stanowi samodzielne i dojrzałe opracowanie doktoranta; 
- zawiera oryginalne, praktycznie zweryfikowane i zbadane przez Autora zagadnienie 

naukowe z obszaru kreatywności pracowniczej w zakładach branży metalowej; 
- świadczy o posiadanej wiedzy i umiejętnościach posługiwania się nowoczesnymi 

technikami informatycznymi doktoranta w dyscyplinie, której praca dotyczy; 
- przekonuje o przygotowaniu doktoranta do samodzielnego rozwiązywania problemów 

naukowych w zakresie dyscypliny: inżynieria produkcji. 
 
Biorąc to wszystko pod uwagę stwierdzam, że oceniana rozprawa może być przedmiotem 

publicznej obrony, co przedkładam Radzie Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii 
Materiałów Politechniki Częstochowskiej. 

 
 
 

--------------------------------- 
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