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Recenzja rozprawy doktorskiej mgr. Piotra Szewczaka
GO-przestrzenie i parazwarto±¢ w iloczynach kartezja«skich

Rozprawa po±wi¦cona jest badaniu wa»nej klasy P przestrzeni parazwartych,
których iloczyn kartezja«ski z dowoln¡ przestrzeni¡ parazwart¡ pozostaje parazwarty. Gªównym problemem badawczym rozprawy jest tzw. hipoteza Telgársky'ego, postawiona przez promotora, prof. Kazimierza Alstera. Hipoteza
ta mówi, »e przestrze« parazwarta X nale»y do klasy P wtedy i tylko wtedy
pierwszy gracz ma zwyci¦sk¡ strategi¦ w pewnej niesko«czonej grze topologicznej rozgrywanej w przestrzeni X . Denicja tej gry pochodzi od Telgársky'ego,
który udowodniª jedn¡ implikacj¦ w powy»szej hipotezie (istnienie strategii jest
warunkiem wystarczaj¡cym).
Wi¦kszo±¢ wyników rozprawy dotyczy przestrzeni z klasy P , które s¡ jednocze±nie GO-przestrzeniami, tj. podprzestrzeniami przestrzeni topologicznych liniowo
uporz¡dkowanych. To istotne ograniczenie pozwala na u»ycie w rozwa»aniach
znacznie konkretniejszej, lepiej poznanej i ªatwiejszej do badania struktury GOprzestrzeni. Rozwa»ana podklasa peªni jednak bardzo istotn¡ rol¦ w badaniach
klasy P , podstawowe przykªady przestrzeni parazwartych spoza klasy P , to wªa±nie GO-przestrzenie.
Zdecydowana wi¦kszo±¢ rezultatów rozprawy zostaªa opublikowana w 2 samodzielnych pracach autora oraz jednej pracy napisanej wspólnie z promotorem.
Wszystkie te artykuªy ukazaªy si¦ w Topology and its Applications.
Rozdziaª 1 rozprawy zawiera wyniki dotycz¡ce GO-przestrzeni speªniaj¡cych
pierwszy aksjomat przeliczalno±ci. Najwa»niejszym wynikiem tego rozdziaªu jest
twierdzenie pochodz¡ce z pracy Alstera i Szewczaka, orzekaj¡ce prawdziwo±¢ hipotezy Telgársky'ego dla parazwartych GO-przestrzeni X z pierwszym aksjomatem przeliczalno±ci. Istotn¡ cz¦±ci¡ tego wyniku jest uzyskanie równowa»no±ci warunków z hipotezy Telgársky'ego z pewnym technicznym warunkiem wyra»onym
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w terminach otocze« przestrzeni X . Warunek ten pojawiª si¦ we wcze±niejszej
pracy Alstera, który udowodniª, »e implikuje on istnienie zwyci¦skiej strategii
pierwszego gracza w grze Telgársky'ego. Wspomniane twierdzenie jest istotnie
wykorzystywane w dalszej cz¦±ci rozprawy. Rozdziaª ten zawiera ponadto caªy
szereg wyników autora dotycz¡cych GO-przestrzeni maj¡cych pewne wªasno±ci
silniejsze ni» pierwszy aksjomat przeliczalno±ci.
W kolejnym rozdziale autor zamie±ciª wyniki dotycz¡ce domkni¦tych obrazów
GO-przestrzeni. Jedno z gªównych twierdze« mówi, »e hipoteza Telgársky'ego
zachodzi dla przestrzeni, które s¡ domkni¦tymi obrazami GO-przestrzeni G zdeniowanymi na prostej R, tj. przestrzeniami G, dla których G = R jako zbiór,
a topologia w G jest generowana przez pewn¡ rodzin¦ przedziaªów na prostej i
jest bogatsza od topologii euklidesowej. Inny wynik mówi, »e domkni¦te obrazy
podprzestrzeni strzaªki, które nale»¡ do klasy P s¡ przeliczalne.
Zdecydowanie najwa»niejszy wynik caªej rozprawy znajduje si¦ w rozdziale 3.
Jest to twierdzenie, uzyskane wspólnie z promotorem, które potwierdza hipotez¦ Telgársky'ego dla parazwartych GO-przestrzeni X , które mo»na zanurzy¢
w iloczyn M ω1 , dla pewnej parazwartej przestrzeni M speªniaj¡cej pierwszy aksjomat przeliczalno±ci, w szczególno±ci hipoteza Telgársky'ego zachodzi dla GOprzestrzeni o ci¦»arze nie wi¦kszym od ω1 .
Ostatni rozdziaª rozprawy zawiera dowód twierdzenia mówi¡cego w szczególno±ci, »e klasa parazwartych przestrzeni, dla których istnieje zwyci¦ska strategia
pierwszego gracza w grze Telgársky'ego, jest zamkni¦ta na iloczyny kartezja«skie. Jak pisze autor, wyniki tego rozdziaªu mo»na wywnioskowa¢ z pracy Yajimy
opublikowanej w latach osiemdziesi¡tych, dlatego te» oceniam je jako najmniej
znacz¡ce spo±ród wyników rozprawy.
Wyniki rozprawy dotycz¡ interesuj¡cej tematyki badawczej, uzyskane rezultaty
s¡ ciekawe, stanowi¡ istotny wkªad w badanie wa»nej klasy przestrzeni topologicznych. Bez w¡tpienia najbardziej warto±ciowe wyniki s¡ zawarte w rozdziale
3, s¡ to rezultaty uzyskane wspólnie z promotorem rozprawy (wedªug o±wiadczenia promotora wkªady obydwu autorów w uzyskanie wspólnych rezultatów
byªy równe). Rozumowania prowadz¡ce do uzyskania tych wyników s¡ zdecydowanie najbardziej pomysªowe i zªo»one technicznie w caªej rozprawie. S¡ to
bardzo skomplikowane argumenty, wykorzystuj¡ce subtelne narz¦dzia dowodowe
stworzone przez Kazimierza Alstera w jego kilku wcze±niejszych pracach.
Rozprawa pokazuje, »e jej autor opanowaª dobrze literatur¦ dotycz¡c¡ tej tematyki badawczej i potra j¡ umiej¦tnie stosowa¢.
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Mam natomiast bardzo liczne i istotne zastrze»enia co do strony redakcyjnej
rozprawy, co znacz¡co wpªywa na obni»enie jej oceny. W wielu miejscach brakowaªo mi dostatecznej ilo±ci obja±nie«, szereg sformuªowa« nie jest odpowiednio
precyzyjnych, a co gorsza, niektóre ze stwierdze« nie s¡ prawdziwe. Szczegóªowe
zastrze»enia przekazywaªem autorowi w wielu rozmowach, pozwol¦ sobie tylko
wymieni¢ niektóre z miejsc, w których napotkaªem problemy:
• niejasny opis (na str. 17) strategii graczy w grze Telgársky'ego i dotycz¡•
•
•
•
•
•
•
•

cych tego wyników Galvina i Telgársky'ego,
bª¦dna formuªa w Kroku A w dowodzie twierdzenia 1.2.1, równie» liczne
inne drobne usterki w tym dowodzie,
niepoprawny dowód faktu 1.3.3 (brak zaªo»enia u»ywanego w rozumowaniu),
usterka w dowodzie obserwacji 1.5.2,
liczne usterki i niejasno±ci w Kroku A dowodu obserwacji 2.1.2,
niepoprawne sformuªowanie uwagi 2.1.4 (brak zaªo»enia),
usterka w dowodzie obserwacji 2.1.7,
bª¦dne sformuªowanie i niepoprawny dowód lematu 2.1.8,
liczne usterki i niejasno±ci w dowodzie twierdzenia 3.1.2.

Musz¦ tu zaznaczy¢, »e poza jednym wyj¡tkiem (lemat 2.1.8, którego poprawionej wersji przesªanej przez autora nie zdoªaªem ju» przestudiowa¢), wszystkie
powy»sze bª¦dy udaªo si¦ skorygowa¢, po wyja±nieniach Piotra Szewczaka.
Oprócz powy»szych, powa»niejszych usterek w rozprawie wyst¦puje, bardzo
znaczna liczba literówek, niektóre z nich, wyst¦puj¡ce w sªowach z j¦zyka potocznego rzucaj¡ si¦ w oczy ju» przy pobie»nym przegl¡daniu pracy. Jest oczywiste,
»e rozprawa zostaªa zªo»ona do recenzji przed nale»ytym dopracowaniem i sprawdzeniem strony redakcyjnej. Trudno to zrozumie¢, zwªaszcza, gdy we¹mie si¦
pod uwag¦ to, »e wszystkie publikacje zawieraj¡ce zdecydowan¡ wi¦kszo±¢ wyników rozprawy zostaªy zªo»one do druku co najmniej 2 lata przed uko«czeniem
rozprawy. Analizowanie tak przygotowanego tekstu pochªon¦ªo znacznie wi¦cej
czasu i wysiªku ni» powinno. Bez dodatkowych wyja±nie« autora i jego korekt
tekstu nie byªbym w stanie przebrn¡¢ przez szereg rozumowa«. Ze wzgl¦du na te
trudno±ci oraz ograniczenia czasu recenzji nie udaªo mi si¦ w peªni zwerykowa¢
poprawno±ci istotnej cz¦±ci wyników rozprawy.
W mojej ocenie rozprawa zawiera materiaª na bardzo dobr¡ prac¦ doktorsk¡,
jednak sposób jego prezentacji sprawiª, »e trudno jest w peªni doceni¢ walory
zawartych w niej wyników. Jako±¢ redakcji rozprawy równie» istotnie ograniczyªa
mo»liwo±ci kompletnej werykacji uzyskanych rezultatów.
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Podsumowuj¡c, pomimo wspomnianych powy»ej zastrze»e«, uwa»am, »e praca
pana mgra Piotra Szewczaka bez w¡tpienia speªnia wymagania stawiane rozprawom doktorskim i wnosz¦ o dopuszczenie jej do dalszych etapów przewodu
doktorskiego.
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