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1. Uzasadnienie wyboru tematu 

 Społeczne, ekonomiczne i organizacyjne znaczenie miast w funkcjonowaniu państw oraz życiu 

ich mieszkańców stanowią o konieczności poszukiwania skuteczniejszych metod i narzędzi 

wykorzystywanych w procesie zarządzania jednostkami osadniczymi. Efektywnie służą temu 

zastosowania nowych technologii komunikacyjnych. 

  Dostępna literatura przedmiotu, w tym prace naukowe, dokumenty strategiczne, analizy itp., a 

także odbywające się liczne konferencje, spotkania, debaty, w szczególności poświęcone wpływowi 

nowych technologii komunikacyjnych na miasta, jest bardzo bogata i dotyczy głównie wdrażania w 

miastach koncepcji smart cities. Przedmiotem wielu badań i opracowań jest zastosowanie technologii 

komunikacyjnych w administracji publicznej, szczególnie w kontekście ich wpływu na efektywność 

działania urzędów – świadczenia usług i kontaktów administracji z obywatelami (e-Government) czy 

wykorzystywanie nowych technologii do wzmacniania demokratycznych procesów zachodzących 

na różnych szczeblach administracji publicznej (e-governance). W tym ujęciu nacisk kładziony jest 

na demokrację i uczestnictwo obywateli w podejmowanych decyzjach i działaniach władz. Szereg 

opracowań dotyczy, w związku z koniecznością dostosowywania się administracji publicznej do 

ciągłego postępu technologicznego, możliwości wykorzystania przetwarzania w chmurze 

obliczeniowej. 

 Znajomość postaw mieszkańców dotyczących funkcjonowania miasta – organizacji traktowanej 

jako system otwarty – może być podstawą określania skuteczności i efektywności zarządzania. W 

literaturze przedmiotu brakuje analiz podejmujących temat zastosowania nowych technologii 

komunikacyjnych do przetwarzania danych o wielkim wolumenie, umożliwiających władzom miasta 

dostęp do wiedzy (opartej na realnych danych) przydatnej w procesach decyzyjnych.  

 Współcześnie obserwujemy dynamiczny przyrost danych, a zwłaszcza danych 

nieustrukturyzowanych – tekstowych – (np. wpisy na portalach społecznościowych, komentarze na 

forach internetowych, czy treści stron WWW). Przyjęto, iż dane dotyczące różnych aspektów działania 

miasta są gromadzone, rafinowane, analizowane, a na ich podstawie (w sposób zautomatyzowany) mogą 

być podejmowane i wykonywane decyzje w czasie rzeczywistym, przy współudziale obywateli. Takie 

stanowisko wiąże się z przyjęciem cybernetycznego podejścia do organizacji i funkcjonowania miasta 

oraz oznacza, zgodnie ze wskazywaną w cybernetyce zasadą sprzężenia zwrotnego, otwieranie, analizę 

danych i ich wykorzystywanie w procesie zarządzania. W pracy wyróżniono crowdsourcing – koncepcję 

powiązaną ze zjawiskiem Web 2.0 – jako źródło Big Data i nowy kanał komunikacji dwustronnej 

(wzajemne sprzężenia) na linii obywatel – władza samorządowa miasta. 

 W dostępnej polskiej literaturze poświęconej zjawisku Big Data w kontekście zarządzania 

miastem ukazuje się możliwości analizowania danych w takich obszarach, jak m.in.: zarządzanie 
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wydatkami i dochodami miasta, transparentność działań władz miasta i budowanie relacji z 

mieszkańcami, badanie zjawisk, takich jak ruch turystyczny czy zużycie energii (np. odpowiadającej 

faktycznemu zapotrzebowaniu obywateli, a także przewidywanie przyszłego zapotrzebowania i 

sezonowych zmian); zarządzanie ruchem i bezpieczeństwem (np. przemieszczanie się mieszkańców i 

pojazdów, sterowania natężeniem ruchu, planowanie ciągów komunikacyjnych); zapobieganie 

negatywnym zjawiskom, np. powodziom.  

 Istotnym wyzwaniem dla nauk społecznych, w których sytuują się nauki o mediach, jest 

doskonalenie metodologii przeszukiwania danych zgromadzonych w Sieci. W pracy wskazano na 

możliwości – eksploracji danych tekstowych – komputerowej analizy tekstów (autorstwa zarówno 

profesjonalistów, jak i internautów – użytkowników miast) zamieszczanych w Sieci, a traktowanych 

jako dane. Zastosowanie analiz danych opartych na Big Data w zarządzaniu miastem i jej wyniki 

pozwalają na przewidywanie trendów istotnych dla organizacji publicznych w uzyskiwaniu przewagi 

konkurencyjnej. Wykorzystywane mogą być w podejmowaniu decyzji w administracji publicznej, w 

tym w samorządach terytorialnych.  

2. Cel pracy, problem badawczy, hipoteza 

 Celem pracy jest opracowanie modelu zastosowań nowych technologii komunikacyjnych jako 

czynnika rozwoju miasta wspomagającego identyfikację potrzeb jego mieszkańców. Celami 

dodatkowymi pracy są:  

 opracowanie modelu Miasto IT (MIT), w którym wykorzystano nowe metodologie i narzędzia 

badawcze służce do analizy danych i uzyskania nowych informacji, określanych za W. Gogołkiem 

rafinacją, przydatnych dla zarządzających miastem w procesie podejmowania decyzji dotyczących 

funkcjonowania i jego rozwoju, 

 wyróżnienie crowdsourcingu, jako narzędzia zachęcającego i angażującego mieszkańców do 

aktywnego poszukiwania pomysłów na zmiany w mieście, identyfikowania mocnych i słabych 

stron, problemów i sposobów ich rozwiązywania.  

Problemem badawczym w pracy jest diagnoza stanu i zachodzących oraz przewidywanych zmian w 

funkcjonowaniu i planowaniu rozwoju polskich miast. Dotyczy istnienia statystycznie istotnej korelacji 

między danymi generowanymi przez użytkowników w Sieci, a ich postawami, ocenami dotyczącymi 

miasta. Przyjęty problem badawczy uzasadnia brak metodologii badania wielkich zasobów danych w 

celu przewidywania zmian w funkcjonowaniu i planowaniu rozwoju miast.  

 Postawiono hipotezę: nowe technologie umożliwiają konstrukcję modelu MIT – wykorzystania 

nowych technologii informacyjnych do bieżącego i wiarygodnego monitoringu zmieniających się 

postaw i potrzeb użytkowników miasta wpływających na bieżące funkcjonowanie i planowanie jego 
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rozwoju. Analiza danych o mieście i uzyskanie nowych informacji (określanych jako wynik rafinacji 

dużych zasobów informacyjnych) może być przydatna dla zarządzających miastem w efektywniejszej 

realizacji zadań publicznych, kształtowaniu polityk miejskich.  

 Słuszność przyjętej hipotezy sprawdzono dokonując rafinacji danych – wpisów/treści – danych 

tekstowych z Sieci, dotyczących stolicy Polski. Warszawa, ze swoim kapitałem społecznym, 

naukowym, gospodarczym, kulturalnym i biznesowym, dysponuje największym potencjałem spośród 

polskich miast, aby mogła skutecznie konkurować ze znaczącymi miastami europejskimi i światowymi.  

Regularnie jest zaliczana do metropolii o zasięgu globalnym i zajmuje w rankingach wysoką pozycję.  

W 2010 r. think tank Globalization and World Cities (GaWC), badający wzajemne stosunki pomiędzy 

miastami świata w kontekście globalizacji, uznał Warszawę za metropolię globalną (Alpha-).  W 2016 

r. ocena ta została podwyższona do Alpha.  

3. Konstrukcja pracy  

 Praca składa się ze wstępu, czterech rozdziałów, zakończenia oraz bibliografii. Pierwszy 

rozdział ma charakter teoretyczny. Zawiera przyjętą w dysertacji definicję miasta, uwypuklającą 

znaczenie informacji i systemu informacyjnego jako istotnego elementu łańcucha decyzyjnego w 

procesie zarządzania i warunkującego powodzenie działania całej organizacji jaką jest miasto. W 

rozdziale podkreślono konieczność sprawnego i skutecznego zarządzania miastem wynikającą ze 

współczesnych przeobrażeń dokonujących się w miastach pod wpływem globalizacji, rosnącej 

konkurencyjności, rozwoju nowych technologii i współczesnej gospodarki światowej.  

 Rozdział drugi, ze względu na podjęty temat pracy, poświęcono miastom nowych technologii. 

Podkreślono znaczenie danych, ich przetwarzania, analizowania w celu uzyskiwania wiedzy na temat 

trendów, które mogą być przydatne przy podejmowaniu decyzji i wyznaczaniu strategicznych 

kierunków rozwoju miast. Cybernetyczne podejście do relacji między władzą samorządową a 

obywatelami wiąże się ze zjawiskiem Web 2.0, analizą Big Data i otwieraniem danych przez miasta, 

przekładającymi się na sprawniejsze i efektywniejsze funkcjonowanie i planowanie ich rozwoju. 

Dlatego w tej części pracy wyróżniono nową formę aktywności w Sieci – Web 2.0, której podstawą są 

treści tworzone przez internautów. Przedstawiono koncepcję miasta cybernetycznego, opierającą się na 

gromadzeniu, przetwarzaniu, analizowaniu danych i wykorzystywaniu wyników analizy danych 

(sprzężenie zwrotne) do podejmowania decyzji dotyczących funkcjonowania i rozwoju miasta. W 

rozdziale tym podjęto próbę zarysowania modelu miasta cybernetycznego. 

 W rozdziale trzecim, zgodnie z przyjętym założeniem, jako przykład nowoczesnego miasta 

przedstawiono stolicę Polski, odniesiono się do strategii rozwoju miasta, dokumentów związanych z 

pozycjonowaniem marki Warszawa, danych odnoszących się do budżetu m.st. Warszawy oraz wyników 

badań zamieszczonych w "Barometrze Warszawskim" (dotyczących oceny poziomu rozwoju 
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społeczno-gospodarczego miasta oraz jakości życia ich mieszkańców, zgodnie z przyjętym okresem 

badań). Materiały te stanowią punkt odniesienia do badań własnych (Rozdział 4.) związanych z 

monitorowaniem bieżącego funkcjonowania miasta oraz planowania jego rozwoju przy wykorzystaniu 

nowych technologii, analizy Big Data. Rozdział trzeci, w związku z przyjętymi założeniami i celami 

pracy (cel dodatkowy), poświęcono crowdsourcingowi, koncepcji powiązanej ze zjawiskiem Web 2.0 

oraz zamieszczono przykłady działań crowdsourcingowych w miastach. W rozdziale tym 

zaprezentowano warszawską platformę crowdsourcingową Urzędu m.st. Warszawy – Otwarta 

Warszawa. Ta część pracy zawiera dokonany przegląd treści z platformy Otwarta Warszawa oraz próbę 

identyfikacji zjawisk i problemów występujących w Warszawie (mocnych i słabych stron miasta).  

 Rozdział czwarty dotyczy metodologii pracy, przedstawiono w nim procedurę badawczą. 

Zawiera opis badań wykonanych w oparciu o Big Data – metodą rafinacji informacji sieciowej – treści 

zamieszczonych w Sieci, dotyczących Warszawy. Zaprezentowano wyniki obu etapów badań 

empirycznych.  

 W zakończeniu pracy znalazły się wnioski z przeprowadzonych badań, odniesienie do hipotezy.  

4. Baza źródłowa i metodologia 

 Przedmiot niniejszej pracy (konstrukcja modelu MIT), choć wieloaspektowy, wpisany jest w 

dziedzinę nauk społecznych, w dyscyplinę nauk o mediach. Nauki o mediach są rozpięte w przestrzeni 

trzech obszarów nauk – społecznych, humanistycznych i technicznych i łączą wiele aspektów innych 

dziedzin nauki. Na przegląd treści literatury przedmiotu złożyły się publikacje z zakresu: nauk o 

mediach (nowe technologie komunikacyjne i ich wpływ na zarządzanie miastem), nauk o polityce, nauki 

o informacji naukowej (obowiązująca oficjalna nazwa tej dyscypliny to – bibliologia i informatologia), 

nauk o zarządzaniu w kontekście zarządzania miastami, informatyki, cybernetyki (w kontekście relacji 

między zarządzającymi miastem, a jego użytkownikami). Temat pracy, związany z polskimi miastami, 

implikował oparcie się w dużej mierze na opracowaniach polskojęzycznych. Na bazę źródłową 

rozprawy składa się: 201 pozycji wydawnictw zwartych, 90 artykułów, 31 aktów prawnych, 321 źródeł 

internetowych. Materiały źródłowe wykorzystane w pracy zostały przedstawione w poszczególnych 

rozdziałach, związanych z omawianą tematyką, w celu uniknięcia powtórzeń. 

 Konstruując przedmiotowy model MIT – wykorzystano metodę badania niereaktywnego, 

opierającego się na analizie zachowań społecznych, niewpływających na te zachowania, której 

podstawę stanowi badanie źródeł zastanych. Analiza danych zastanych w tej pracy obejmuje źródło, 

jakim jest: Sieć, w tym platformę crowdsourcingową Otwarta Warszawa.  

 Dokonano przeglądu literatury przedmiotu zawiązanej z podjętym tematem pracy, w tym 

dotyczącej danych, ich otwartości i eksploracji w miastach. Przeprowadzono – jako jedną z pierwszych 
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analiz wielkich zasobów danych odnośnie miasta – badanie metodą rafinacji informacji sieciowej (RI). 

Analiza sentymentów jest jednym z podstawowych elementów RI polegającej na wyróżnianiu wpisów 

uzyskanych z Sieci, które zawierają wyróżnioną nazwę – słup – oraz przynajmniej jeden sentyment 

(słowo o zabarwieniu emocjonalnym). Słup to słowo/słowa kluczowe lub wyrażenie/wyrażenia 

kluczowe, które są związane z określeniem/nazwą badanego zjawiska/przedmiotu badań (np. nazwa 

partii, organizacji, produktu, miasto, nazwisko osoby). Finalnym efektem zastosowania rafinacji 

informacji jest wynik statystycznej analizy wyrażeń określanych terminem „słup” (związanych z nazwą 

badanego zjawiska/przedmiotu) – nazwą miasta i znajdujących się w ich okolicy sentymentów. Wynik 

obliczeń statystycznej zależności między sentymentami, a przedmiotem – ocena miasta – stanowi o 

możliwości predykcji na podstawie sentymentów (predyktorów) zjawiska w czasie (poprawy lub 

pogorszenia wartości notowań/oceny miast). Potwierdzeniem słuszności wykorzystania tej metody, w 

dostarczaniu wiarygodnych wyników na temat zmian zachodzących zmian tendencji w opinii 

społecznej, są wyniki eksperymentów dotyczących przebiegu wyborów prezydenckich i 

parlamentarnych w Polsce w 2011 r. i 2015 r. 

 Celem głównym przeprowadzonego eksperymentu jest wykazanie, stosując narzędzia 

opracowanego modelu, siły komunikacyjnej treści z Sieci dotyczących Warszawy oraz próba 

odpowiedzi na poniższe pytania: 

1. Jaka jest liczba wpisów z Sieci z odniesieniami do Warszawy oraz jaki jest wydźwięk 

emocjonalny treści (sentyment – treści pozytywne, negatywne, neutralne) dotyczących Warszawy z 

Sieci? 

2. Jaka jest dynamika zmian wydźwięku emocjonalnego w liczbie wpisów dotyczących Warszawy 

z Sieci oraz jakie wydarzenia mogły mieć wpływ na zmianę wydźwięku emocjonalnego wpisów 

dotyczących Warszawy z Sieci? 

3. Jaki jest wydźwięk emocjonalny treści dotyczący realizacji zadań własnych miasta na podstawie 

wpisów dotyczących Warszawy z Sieci? 

Badanie podzielono na dwa etapy:  

 Etap I.  Rafinacja informacji treści/wpisów z Sieci dotyczących Warszawy, 

 Etap II. Rafinacja informacji treści z Sieci dotyczących realizacji zadań własnych Warszawy 

(wykonującego zadania miasta na prawach powiatu). 

 Wykorzystano narzędzie badawcze robota BigData dostępne na Wydziale Dziennikarstwa, 

Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, część obliczeń była wykonywana przez 

narzędzie Hydra w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego 
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Uniwersytetu Warszawskiego. Narzędzia te posłużyły do sprawdzenia, jak internauci 

postrzegają/oceniają miasto (jak oceniają jego funkcjonowanie).  

 Jednostką analizy są treści/wpisy – dane tekstowe – tworzone przez internautów, dotyczące 

Warszawy, pobrane z Sieci. Rafinacją danych sieciowych – objęto treści dotyczące Warszawy w Sieci, 

w okresie 1 roku kalendarzowego. Jednak ze względu na dostęp do zasobów informacyjnych 

zgromadzonych na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego 

badaniem objęto treści dotyczące Warszawy w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r. Należy 

również zaznaczyć, że możliwe było jedynie wykorzystanie do badania danych z publicznych zasobów 

z Sieci. Zatem nie mogły być uwzględnione w badaniu prywatne, ukryte zasoby danych. 

 W związku z wyróżnieniem crowdsouringu dokonano przeglądu treści tworzonych przez 

użytkowników miasta na platformie Otwarta Warszawa i próby identyfikacji mocnych i słabych stron 

miasta w okresie czerwiec 2014 r. – grudzień 2015 r. (odpowiednio uruchomienie platformy, 

wykorzystanie platformy do procesu aktualizacji strategii rozwoju stolicy Warszawy do 2030 r. 

Odniesiono się także do dokumentów strategicznych szczebla lokalnego: strategii rozwoju miasta oraz 

dokumentów dotyczących pozycjonowania marki Warszawa. 

5. Wyniki badań własnych  

Punktem wyjścia do planowania rozwoju miasta jest rozpoznanie potrzeb ich użytkowników, 

często interesów różnych grup (np. stałych mieszkańców, tych którzy tylko przyjeżdżają do pracy czy 

też osób niepełnosprawnych), struktura demograficzna (inne oczekiwania wobec usług miejskich, 

sposobu pracy, wypoczynku) czy sposób korzystania z Sieci. Wyniki badań dowodzą, iż cel ten można 

osiągnąć dzięki modelowemu sprzężeniu zwrotnemu, które umożliwiają technologie komunikacyjne. 

Dzięki nowym technologiom, zjawisku Web 2.0 wykorzystywanym w miastach smart, możliwa 

stała się zmiana relacji z jednokierunkowej na dwukierunkową (podkreślane w pracy sprzężenie 

zwrotne), na linii władze samorządowe (rządowe) – obywatel. W pracy wykazano wartość komunikacji 

zapośredniczonej przez komputer i wyróżnienie uniwersalności komunikacyjnej Web 2.0. (nowej formy 

aktywności w Sieci) – jako narzędzia wspomagającego funkcjonowanie i zarządzanie miastem. 

Opierającego się na wymianie informacji, w celu współpracy i angażowania obywateli w podejmowanie 

decyzji – współzarządzanie. Wskazano na nowe technologie i dynamiczny rozwój zasobów danych jako 

kategorie nierozerwalnie ze sobą związane, kształtujące nowy model relacji społecznych – relacji 

sieciowo-cyfrowych, a szczególnie komunikacji. Model Miasto IT, wykorzystuje ten potencjał 

wspomagania funkcjonowania miasta. 

Zastosowanie rafinacji informacji sieciowej – narzędzia do analizy Big Data – umożliwiło 

uzyskanie odpowiedzi na postawione pytania badawcze. Pozyskano wpisy z Sieci z odniesieniami do 



9 
 

Warszawy oraz wydźwięk emocjonalny treści (sentyment – treści pozytywne, negatywne, neutralne). 

Wyniki rafinacji (zasobów źródeł crowdsourcingowych), pozwoliły na otrzymanie pozytywnych, jak i 

negatywnych (krytycznych) ocen/obrazu miasta. Należy podkreślić, że Warszawa jako stolica Polski 

jest szczególnym miastem, w którym trzeba brać polityczne uwarunkowania i logikę gry politycznej. 

Wydarzenia, mające miejsce w stolicy, są istotne dla mieszkańców całego kraju.  

Uzyskane wyniki rafinacji (zmiennych zależnych) odniesiono do wyników sondaży opinii 

publicznej – zmiennych niezależnych (danych źródłowych). Odnotowano statystycznie istotną 

zbieżność między wynikami rafinacji a danymi z sondaży dla sentymentów pozytywnych (korelacja 

ujemna) oraz dla sentymentów negatywnych (korelacja dodatnia). Zasygnalizowane korelacje między 

wynikami rafinacji a danymi z sondaży (dla sentymentów pozytywnych oraz sentymentów 

negatywnych) potwierdzają znaczącą siłę detekcyjną rafinacji dla zasobów sieciowych. 

Potwierdzono postawioną hipotezę. W wyniku przeglądu literatury przedmiotu dotyczącego 

danych, ich otwartości i eksploracji w miastach, jak i przeprowadzonego eksperymentu, wykazano 

użyteczność zastosowanej metody do monitorowania stanu, zmieniających się postaw i oczekiwań 

użytkowników miasta. Dokonana analiza stwarza szansę na prognozowanie (predykcję) przyszłych 

zmian dotyczących funkcjonowania i rozwoju miasta. Gromadzenie, analiza danych i wyciąganie z nich 

wniosków może przełożyć się na większą efektywność zarządzania władz lokalnych. Zastosowanie w 

miastach nowych narzędzi technologicznych, dzięki zjawiskom określanym pojęciem Web 2.0, może 

wspomagać współdziałanie władz lokalnych i pozostałych użytkowników miasta. Przedstawione w 

pracy procedury badawcze, ich empiryczna weryfikacja, składają się na przedmiotowy model MIT 

zastosowań nowych technologii komunikacyjnych – czynnika rozwoju miasta wspomagającego 

identyfikację potrzeb jego mieszkańców.  

Miasta nie stanowią prostej sumy elementów, lecz złożoną, wielowymiarową całość – określoną 

w pracy jak model MIT – o zmieniającej się w czasie strukturze, można traktować je jako system 

powiązany z turbulentnym otoczeniem, składający się z elementów, między którymi zachodzą 

sprzężenia zwrotne. Stwarza to trudności opisu takiego systemu złożonego. Na system ten, poza 

wyróżnionymi komponentami modelu, mają wpływ uwarunkowania historyczne, gospodarcze, 

społeczne i kulturowe. Trzeba brać pod uwagę działające na miasto zmiany dokonujące się w otoczeniu 

oraz zmiany wewnątrz, jak też zmieniające się potrzeby i oczekiwania mieszkańców. Obecnie dane, 

dzięki nowym technologiom, są coraz częściej analizowane w czasie rzeczywistym, co daje władzom 

miasta możliwość reagowania na zmienność otoczenia. 

Prawie dwuletni okres funkcjonowania platformy Otwarta Warszawa i wdrażania rozwiązań 

wskazanych przez internautów skłania do refleksji nad złożonym systemem jakim jest miasto, w którym 

należy brać pod uwagę potrzeby współczesnego społeczeństwa wielowymiarowego (różnorodne 
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oczekiwania mieszkańców miasta). Istnieje rozdźwięk pomiędzy oczekiwaniami organizacji, a 

oczekiwaniami użytkowników (mają na nie również wpływ brak transparentności i brak jasno 

zdefiniowanych sprawiedliwych reguł). Nie wszystkie problemy występujące w miastach da się 

rozwiązać poprzez odwołanie się do „mądrości tłumu”. Rozwiązania citizensouricngowe dają jednak 

możliwość pozyskiwania wiedzy o potrzebach mieszkańców miast. Jak dowodzą wyniki 

przeprowadzonej analizy, mogą stanowić ważną część informacyjną, sprzężenia zwrotnego, 

przedmiotowego modelu MIT. Treści tworzone przez ich użytkowników stanowią źródło Big Data. 

Rafinacja danych sieciowych może przyczynić się do poznania ich oczekiwań, wyobrażeń oraz 

problemów z jakimi się stykają. 

W rozprawie usiłowano: – uporządkować kwestie terminologiczne związane z szeregiem pojęć: 

Web 2.0, Big Data i Open Data, inteligentne miasto, cyberprzestrzeń czy crowdsourcing, – zarysować 

model miasta cybernetycznego (opartego na wynikach analizy danych, sprzężeniu zwrotnym).  

Miasto cybernetyczne to miasto, w którym dane dotyczące jego funkcjonowania (we wszystkich 

obszarach – podsystemach) są gromadzone, rafinowane, analizowane, a na ich podstawie, szybko i 

trafnie, w sposób zautomatyzowany mogą być podejmowane i wykonywane decyzje przez władze 

samorządowe w czasie rzeczywistym, przy współudziale użytkowników miasta. Wskazano szereg 

barier (społeczno-ekonomicznych, prawno-technologicznych) związanych z funkcjonowaniem takiego 

miasta. Trzeba mieć również na uwadze, że same dane nie zawsze stanowią odbicie obiektywnej 

rzeczywistości, jak również wiara badacza w obiektywizm metod ich agregowania i przetwarzania 

powinna być ograniczona. 

6. Rekomendacje i kierunki dalszych badań 

Podjęte w pracy badania treści tworzonych przez internautów, zamieszczone w Sieci, stanowią 

próbę wykorzystania rafinacji informacji sieciowej i jej analizy jako narzędzia wspomagającego procesy 

funkcjonowania, planowania rozwoju miasta. Mogą okazać się przydatne również w wymiarze 

ekonomicznym, ponieważ działania marketingowe finansowane są przez samorządy miast, które 

dysponują ograniczonymi środkami finansowymi przeznaczonymi na ten cel.  

W pracy wykazano, zarówno analizując literaturę, jak i na podstawie przeprowadzonych 

własnych badań, użyteczność zastosowanej metody do monitorowania stanu zmieniających się postaw 

i potrzeb użytkowników miasta. Opisana metoda rafinacji danych z Sieci może stanowić wstęp do 

dalszych badań nad danymi i możliwościami ich implementacji w mieście cybernetycznym, nie tylko 

do przewidywania potrzeb obywateli, ale też prognozowania zróżnicowanych interesów podmiotów 

działających w mieście oraz identyfikacji zaniedbań. Potencjał aplikacyjny badań może być 

wykorzystany w zarządzaniu miastem, w zakresie predykcji przyszłych wydarzeń, trendów, zjawisk 

społecznych, bez ograniczenia zakresu (polityka, ekonomia czy zdrowie).  
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Przedstawiona w rozprawie analiza może stanowić punkt wyjścia do dalszych eksploracji 

obszaru badawczego w kontekście zarządzania miastem m.in.:  

 zarządzanie wydatkami i dochodami miasta; transparentność działań władz miasta i budowanie 

relacji z mieszkańcami;  

 monitorowanie postaw i preferencji politycznych mieszkańców miast przed wyborami 

samorządowymi.   


