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Bíráló neve és tudományos fokozata: Ződi Zsolt PhD
A dolgozatot elbírálásra megkapta: 2020. február 14.
A dolgozat értékelését visszaküldte: 2020. március 13.
Az opponensi véleményt (szöveges értékelést) külön lapon kérjük.
Kérjük, hogy bírálata elkészítésénél vegye figyelembe, hogy a doktorjelöltnek bizonyítania kell
az alábbi képességeket:
• képes releváns és időszerű társadalmi, gazdasági, informatikai probléma felismerésére,
kiválasztására és megfogalmazására, és rendelkezik az elemzéshez szükséges elméleti
és módszertani apparátus ismeretével;
• ismeri a témakör szakirodalmát, elméleti és kutatási előzményeit, a felhasználható
módszereket, és képes azokat alkotó módon továbbfejleszteni és alkalmazni, és ezáltal
a témakört új eredményekkel gazdagítani;
• rendelkezik a publikációhoz szükséges interpretációs és kifejezési készséggel.
A doktori értekezésnek tartalmaznia kell:
• az adott témakör mértékadó hazai és nemzetközi szakirodalmának áttekintését és
értékelését.
• a kutatási kérdéseket, a kapcsolódó kihívásokat és problémákat; a kutatás jelentőségét,
előzményeit
• a tervezett kutatás módszertani hátterét és tervezett lépéseit.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kérjük, a bírálatot 6 héten belül készítse el, és azt (aláírt és nyomtatott valamint elektronikus
formában is) a disszertációval együtt a Gazdaságinformatika Doktori Iskola titkárához, Arany
Zsuzsannához (BCE, 1093. Fővám tér 13-15. Mail: zsuzsanna.arany@uni-corvinus.hu) juttassa
el.
Amennyiben a felkérésnek nem tud eleget tenni, úgy az értekezés-tervezetet postafordultával
kérjük visszajuttatni.
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Összesítő értékelés:
Kérjük, hogy a disszertációt az alábbi szempontok szerint számszerűen is értékelje.
ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT / EVALUATION CRITERIA

PONTSZÁM/
POINTS

1. A témakör mértékadó hazai és nemzetközi
szakirodalmának feldolgozása, és a hivatkozások
jegyzéke / Literature review, references (max. 30 pont /
max. 30 points)

11

2. Az empirikus kutatás tervezete és alkalmazandó kutatási
módszerek / Research plan and research methodology
(max. 50 pont / max. 50 points)

40

3. A jelenlegi dolgozat készültségi foka, formája,
szerkezete, a további tervezett kutatás
elvégezhetőségének és a disszertáció megírásának
időbeli ütemezése / Progress level, feasibility and
manageability of the research (max. 20 pont / max. 20
points)

10

ÖSSZPONTSZÁM / SUM POINTS (max. 100):
A DISSZERTÁCIÓ-TERVEZET ÉRTÉKELÉSI
KATEGÓRIÁJA A PONTSZÁM ÉS A SZÖVEGES
ÉRTÉKELÉS ALAPJÁN / DISSERTATION PLAN
EVALUATION CATEGORY

KATEGÓRIA/
CATEGORY

1. Változtatások nélkül elfogadásra javaslom, a kijelölt
kutatás folytatható / Dissertation plan is accepted, the
PhD candidate can continue the research (az
összpontszám 80 vagy több / sum points are 80 or higher)
2. Változtatásokkal elfogadásra javaslom, ezeket
részletezem / Dissertation plan is accepted with
changes (detailed in the review)(az összpontszám 60 és
79 pont közé esik / sum points are higher than 60 and
lower than 79)
3. A téma jelenlegi feldolgozása nem fogadható el, új
értekezés-tervezet megírása szükséges / Dissertation
plan is rejected (az összpontszám 60 alatti / sum points
are lower than 60)

61
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Szöveges értékelés
Barna Balázs „Gamifikáció hatásának vizsgálata vállalati és oktatási közegben” című
dolgozatáról
I. A bírálati lapon szereplő szempontok szerinti értékelés
1. Képes releváns és időszerű társadalmi, gazdasági, informatikai probléma felismerésére,
kiválasztására és megfogalmazására, és rendelkezik az elemzéshez szükséges elméleti és
módszertani apparátus ismeretével;
A jelölt által választott téma egyértelműen időszerű, izgalmas, aktuális. Egyszerre informatikai
jellegű, (hogyan tudunk gamifikálni, azaz játékelemekkel gazdagítani bizonyos folyamatokat,
a vállalati működést, a tanulást), és egyben társadalmi-gazdasági aspektusai is vannak, hiszen
a gamifikálás soha nem öncélú: az adott folyamat javítása, hatékonyságának növelése a
részvevők bevonásán keresztül, elköteleződésük növelése, a társas kapcsolatok javítása, stb.
Az, hogy a jelölt a téma elemzéséhez szükséges elméleti és módszertani apparátussal
rendelkezik-e nem dönthető el egyértelműen. A szakirodalommal kapcsolatos hiányosságokról
lentebb írok majd, és az empíria hiányosságairól is, itt csak annyit mondanék, hogy a az elméleti
irodalom ismertetése erősen hiányos, az empíriából pedig a Battlejungle-os kutatás nem
reprezentatív, a Moodle-os kutatás nem biztos hogy a gamifikációról szól, a harmadik
kutatásnak pedig annyira kicsi az elemszáma, hogy nem mond semmit. Bár a kérdésfeltevések
alapvetően jók, az empirikus kutatást, vagy kutatásokat a jelöltnek mindenképpen ki kell
egészítenie, vagy meg kell ismételnie ahhoz, hogy értékelhető eredményt kapjon.
2. Ismeri a témakör szakirodalmát, elméleti és kutatási előzményeit, a felhasználható
módszereket, és képes azokat alkotó módon továbbfejleszteni és alkalmazni, és ezáltal a
témakört új eredményekkel gazdagítani;
Az irodalomjegyzék – ha jól számoltam – 77 tételt tartalmaz, amelyeknek kb. a fele valódi
szakirodalom, a többi statisztika, kutatási jelentés, konferenciabeszámoló, játékleírás, stb. Még
viszonylag kívülállóként is egyértelmű, hogy ennél legalább egy nagyságrenddel több komoly,
lektorált tudományos cikk van a témában. (Csak indikációként: pl. Hamari et al („Does
Gamification Work? — A Literature Review of Empirical Studies on Gamification” 2014 47th
Hawaii
International
Conference
on
System
Science,
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=6758978) csak az empirikus jellegű
szakirodalmat illetően 2014-ben (!) nagyjából 400 cikket emleget.) Feltételezhető, hogy az
elméleti jellegű megalapozással, és a jelölt által magyarázó keretül választott dolgozói
motivációt tárgyaló (szociálpszichológiai ihletettségű) szakirodalmi tételekkel együtt ez még
nagyobb szám lehet. És bár nem elvárható hogy egy PhD hallgató minden irodalmat elolvasson,
a (legfeljebb) 30-40 szakcikket kicsit kevésnek találom. Arról nem is beszélve, hogy egy
hevenyészett Google keresés nyomán a „Könyvek” találati lapon található első 10, a témáról
szóló monográfia közül egyetlen egyet sem említ a szerző, miközben pl. itt található Nimann
kifejezetten az egyetemi szféra gamifikációjának lehetőségeit bemutató kötete is. (Neil B.
Niman: The Gamification of Higher Education. Developing a Game-Based Business Strategy
in a Disrupted Marketplace. New York: Palgrave MacMillan, 2014). Bár ez a könyv
kifejezetten közgazdasági szempontból tárgyalja a témát, (a felsőoktatást mint üzleti szférát
elemezve), nagyon sok hasznos gondolatot tartalmaz, amelyet a jelölt is beépíthetett volna a
gondolatmenetébe.
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3. Rendelkezik a publikációhoz szükséges interpretációs és kifejezési készséggel.
Eltekintve néhány ügyetlen megfogalmazástól a dolgozat egészében érhető, jól felépített,
logikus. Az elméleti keretek egyszerűek és a szerző ezeket jól megértve használta fel a
dolgozat megírásához.
4. A doktori értekezésnek tartalmaznia kell: az adott témakör mértékadó hazai és
nemzetközi szakirodalmának áttekintését és értékelését, a kutatási kérdéseket, a
kapcsolódó kihívásokat és problémákat; a kutatás jelentőségét, előzményeit. a tervezett
kutatás módszertani hátterét és tervezett lépéseit.
Ahogy azt fentebb említettem a szakirodalom feldolgozása meglehetősen hiányos, ezen
mindenképpen javítani kell. A kutatás kontextusba helyezése, (miért fontos a téma, miért
foglalkoznak vele manapság annyian, milyen területen lehet jelentősége, stb.) csak részben
történik meg, épp azért, mert a mértékadó szakirodalom egy része nem lett feldolgozva. Az
empirikus kutatások hiányosak, problematikusak.
II. Egyéb megjegyzések:
1. Az írás terjedelme
A műhelyviták esetén az a szokás (máshol, és emiatt feltételezem a Corvinuson is), hogy
szinte kész, (kb. 80%-os készültségű) dolgozattal szoktak jelentkezni a jelöltek. A doktori
szabályzatban nem találtam a terjedelemre vonatkozóan adatokat, de ennek a dolgozatnak a
teljes terjedelme 85 oldal, a tényleges szöveg 66, és ez hevenyészett számolás alapján kb. 33,5 szerzői ív lehet. Még ha a dolgozat végén található terveket hozzáképzeljük is a
terjedelemhez, akkor is kétséges, hogy a végleges szöveg a közelében lesz-e az 5-6 íves –
(120 – 150 oldal) legalábbis számomra minimumnak számító - terjedelemkövetelménynek.
De ha eltekintünk ettől a formális követelménytől, (hiszen egy 20 oldalas dolgozat is lehet
zseniális), akkor is maga ez a téma véleményem szerint ennél jóval nagyobb terjedelmet
igényelne. Ahogy azt fentebb jeleztem a gamifikációnak hatalmas irodalma van, és még az
üzleti (céges környezetben történő) és (felső) oktatási részterületen is elég sok tudás
halmozódott fel, ezt a tudást a jelenlegi terjedelemnél (kb. 25 oldal) jóval alaposabban be kell
mutatni.
2. Az elméleti rész módszertani megfontolásai
A dolgozat elméleti része azon a megfontoláson alapszik, hogy a gamifikáció a motivációt, az
elköteleződést és a munkahelyi légkört javítja. Ez jó kiidulópont, ugyanakkor az empirikus
kutatás nem pontosan ezt tükrözi vissza, hiszen már a kutatási kérdésben is azt találjuk, hogy
az elköteleződést két kérdéssel igyekszik mérni, a munkahelyi légkör javulásával, (ez hogyan
méri az elköteleződést?) és a kapcsolati hálók minőségével. Csak a legutóbbi mérhető jól,
(hány új kapcsolata lett egy dolgozónak), az elköteleződés javulásának mérése szerintem
nagyon nehéz, de mivel látok ilyen statisztikákat a dolgozatban, nem tartom kizártnak hogy
valahogyan operacionalizálható. Ugyanakkor összefoglalóan elmondható, hogy az elméleti
kiindulópontok nagyjából jók. A játékostípusok ismertetése után azt várnánk, hogy ez a
motívum később kulcsszerepet kap majd a dolgozatban, de ez nem így van. A gamifikáció
elemeivel kapcsolatos fejtegetés célját szintén nem teljesen világosan látom, mert ezt később
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nem nagyon használja a szerző, de ez sem nagyon zavaró.
3. Az empíria
Az empírikus rész voltaképp három két alrészből áll, 1. a Battlejungle céges gamifikációs
alkalmazásra épülő kutatásból, 2. a Moodle gamifikált változatának adatait feldolgozó
statisztikákból, 3. a szerző által fejlesztett WebSec oktatói platform statisztikáiból. Az első
kutatás esetén, ha jól értem 87-en töltötték ki ténylegesen a kérdőívet, amelyben olyan
kérdések szerepeltek, hogy „Hogyan változott a szervezeténél a légkör a szolgáltatás
bevezetése óta/az el-múlt 30 napban?” – és erre valamint a kapcsolatok javulására vonatkozó
kérdésre is pozitív válaszok érkeztek. Mindkét kérdés esetén lehetett volna kevésbé direkt
módon feltenni, és kontrollkérdéseket is beiktatni, mert ezek a kérdések kicsit sugallják a
választ. Ezen felül az elemszám elég csekély ahhoz, hogy ezt a kutatást akárcsak
illusztratívnak is lehessen nevezni, reprezentatívnak pedig bizonyosan nem reprezentatív. A
Moodle-os kutatás adatai már jobbak, de itt meg az kérdés, hogy valóban gamifikáció-e az,
hogy a félévet alternatív útvonalakon többféle módon is lehet teljesíteni. (Ha jól értem erről
van szó.) A saját szoftverből kinyert statisztikákról pedig maga a szerző mondja, hogy
módszertanilag több ponton is megkérdőjelezhető. Összességében tehát az empíriával
bizonyosan kell valamit csinálni, én nem csinálnék három kutatást, hanem csak egyet, de azt
jól.
4. Általános értékelés és javaslat
Nagy jóindulattal az a véleményem, hogy a jelölt tovább mehet, és jelentős, komoly kibővítés
után beadhatja nyilvános védésre a dolgozatot. De ehhez sokkal több irodalmat kell
feldolgoznia, jelentősen növelnie kell az elméleti rész terjedelmét, és egy módszertanilag
kikezdhetetlen empirikus kutatást kell lefolytatnia és rendesen megírnia.
2020. 03. 13.
Ződi Zsolt

