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Recezja
rozprawy doktorskiej rngr Kingi Dąbrowskiej pt.

"Liczby Ranlseya dla grafów"

O prz,rrgotort,arrie ponizsze,j rer:ettz.ji zu,lóclił się cltl rnrrie Dzie}ian \\-1,-działrt \,1trternatrrki.

!'izvki i Irlfru,rrrat.vki U_\fC]S 1latt <1r, Iiab, Stt:fart Ktlt,r,zak. 1-lt,rlf. tlzltlz,url}r(,zajtly U\IC]S. Ptxvtlłał
się przl,Lvnr na ttc:hrł,tlłę Rarlr,\Vl.tlzitrłrr \Iaterrratvki, Fizl.ki i Infrlrnratl,ki [T\IC'S z drriir 25

c,,zt:rwcŁtr 201E rolrtr.

Pani rrrgr Kinga, DąbIrlu,slra prz1,gtlttlrłlała rozprarr,ę doktors}<ą 1ltltl kielrunkicm parri clr lrall.
Halinv Bielak. profesor.l ,ru.|2qll,czajtregcl [.Irrirversvtcttl Nlarii C]rtrie Skłoclowskiej rv Lillllinic.
Pani Dąbrorł,slia jest $,spółżrllt()lką 2 łrrt1,lrułólł,. rł,tr,nr.jt:dnegtl t-lptiłllikcllł,anego rv czirstlpiŚnrie
zllazy <,zasollism X,,{NiSW, a clrttgicgo lł,vsłancgo do rc,<,criz.ji,

1 Wprowadzenie i przedstawienie problemu naukowego rozprawy

Trł,ierclzenie. 1]az\valle 11, priźiriejszl,cir 1atach trvierrlzenir,:1}r Riin}se\:żt. zostało ttclrlwocinionepIze,7,

Ramseva i optrblikorł,atrc lrrritko po.jegtl śrrrierc,i lł, 1930 ltlktt. Jcr]no z jt-,go nrozlilł,vrlh. rł,spółcze-
snt,ch sfbrnrułowa11 11, jęzvku tccirii grzrfó,uł, nrćitl,i. ze <]la kazdej lit:z}lv i; e AI istnicje liczJla / € ,\
taka. ze rlowtllne pclkoltliorvan'" Or",,1ł:ęclzi grafrt pcłtlego 1{ clrvonra kolorarrri zarviera monochrtl-
rrrertvczny poclgraf pcłnv t,rlzrttitrrtt i:. Najrrtiiiejsze takie l trazyrvzrnry ltt,zbq Rrl,rl,sella, Pierwsza
praca zarl,ierająca u,artości liclzJl Rarrlse1,,a ttl clptr}lliktlrł,irrrzr rv 1955 roktr praca Greeulrroticl i
Gleason. San R,anrse},, Ilie llaclirł tego tvptt prol_llentórv.

Bardzo sz1.},k,_, p1oprłlzrrne stał1,5|ę liczłly R.zrrtrse\.a clla grafiirv irrrr1,,ch rriż graf_r, pełne. Arla-
logicznic dcfiniuje się takżc liczllv R.ałtlsell.zxlltr rvickszej liczllv ko]orórł,. Istrrieje rł,iele tenlirtólł,
badalr, rr,iele citrł,artl,cłr ploll}ettttitł, i trien,iirdtltn_vch r,ł, tetlrii ll,amse\.a.. tricktćll\.nri z nidr zaięła
się rozllrav,,a doktorsj<a pani l(ingi Dą}lrowskiej. \\,-ielu szeroko ltzrltrrtl--ch bac]at,z1, 1lrat,orł,ało i
plar:uje rrada,l u, tej tetrratytlc. Tt:tiria R.a,nrscva nra szclrlkit: zastosclu,anie u, rćlztrych działach
tttatcnatvki iillfornratl.ki. s1lośród kttirl,cll ,u,u,\,trtic,rli<1l nlożrta tcorit2 1it,złl, algcl)Tę. gcolr}(ltrit2. to-
pcilogię. lilgilrę oraz teorię infilrmac,ji. \Viele o zastoscxt,aniach możrra prze<,,zyt,ać. rł, przeglądorł,ej
plŁ],(,\r Itostl, 1ltltl 1ytttłt:ul ".Il,irrrrst,}, Thtltllv A1l1llit,ittitltls".

Pani mgr l(inga Di1llrorr,ska sfbrniułorł-ała rlaste;pujzlce głórł,lle tez1, lozprirrrlr,:

l. L,i,z,l>a R,arttstlvir ll.(l',,,.l(tł Lr') rlla Śt,irlżki rztltltl rlt. litstL lirritlr\-t,|,r , t,zł.,,hl tl 7, (,\\ tta,jlrrtli,,j

.jetlnąkl3qlędzią. 11,y1111_si 2nt- 1clla rri ż rl -l> ?) gclv n jesŁ parzl.ste i m ż rt,)- 3sv
plztlciwłrvtlt przrptlt lkrt.

2.LiczbaRanrseyaR(2I'r.,2Pr.,...,2P5,(-:,,,):lItł3ł.g<lvk>limżmuł{9k)+ł+3. 15}.
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Głt'lu,tlz-L tt]za ],()zplall,1, jak illtlztlstzrłe lezv ztlstałv 1lrarł,irLłtl$() i jŁlsn() sfilrnułorlalle. Srrma

ztlś terrtatvktr 1iczll R,i-ttttseyit prltljetir plzcz żtllt(]rkę.icst trtrtlltir łlle i barrlzo |Iktllż}lllż}. o cz\rnl
ślł,iaclr:zy cluża 1ir:z.lla 1ielrtru,lc.łr prrłllika,.ji z Ie3rl lctttzLtlt rł,tlstatniclr latar'Łr.

2 Omówienie wyników rozprawy wraz z uwagami

Pi:zcclstarviolli-t I()zpIŁIwa clo]<tor-ska s]iłada się z cztr:t,e<:lt rozclziaŁil11,. podsunrorvallizt. spistt rl,-
sttttliórv i ta]llic a także z 1liłllitigrafii.

Picrrł,sze dlł,tr rozr]ziałr, trl rrvtlziały rr,stępne, zalł,ierają 11,prcxł,arizettie do ;lrołlletrratlrki,
potrzcbtte clcfinit,je. 1logzrto prczr:tttttją rlrl[l.c,hc-z,r"orł,e r,lt,ttil<i zl,tłue lł, literaltltrze. \a stronie
8 ztiajduje się rł,zrrliarrka o tra.jsłl.trtliejsz_vnl tlttlart\,,ttr 1lrolllcnrił:. z dzlecJ.zinv licz}l Ramscl'a.
Autolkzrlozplżrwyniezautł,az},łirjcclna]<. żr:rv2077 t,okttgórłlaglż}I}i(:ircllaliczlivfi(Il.5) zostałzr

ti}ltrizilrra z ]9 na 48. \\- tr.ch clrr,i'lt,}t tvspclrrrrriirrrl,r:lr rtlzclziałar'łr tlrltralazłcm też kil]<a innl'cłt
rlro1_1ll\rt,h ttstcrek. ktrire przeclsta,ul iłenr rr, załąt,znikLt clo ret,ertz.ji l'ł ,zllrzLrr'\'.

Ii.ozclział trzec,i zalł,iera clorł,och. trr,iertlzeil <1otvcztlc,vc;lr liczb ll,anser.a cilir uogólnion_vclt rł,ia-

trakćlrr, i ktił ii p()łączet}ill ze ś<:ielz]<atłri i cvklarrri. Barclzr., 1ltlrlt.,}la rrri się rr,\-ktlrzysta,nie tak
z\\:ż}nej tlobrtlcli gril,fl_r olzrz Trr,icrdzettia Lin;r iirlnl,ch. z którcgo lr,\,rł,ierlziono ]<ilka itttercsu-
jącvch ll,tritlskórl-. Bardztl ptlcltlba mi się lllr plzl,]i}2cl Tlł,ierclzcrrit,3.1.3 1ltikazltjące lł'artrlŚĆ:

liczl_ly Ilaritsel,a R(f',r.Ill.,,,) (1]ż1 pc\vli.\.cir lł:zirLltikór,l 1lil ;r).l}}. /. Przr, l1z\rciLl'l'lr,icrrlzenia Rurra
iltlzl,mzrrltl jcclerr z głórłłrl.c,h rt:zrtltatćlu-l)t,aL,\,. a tttian,,rvi,,ic lł,a,rtclść liczbr, [l(P,, Ar * /,,,) dla
śc.icżki rzędtt 7l1. lasl1 litliorvcgo rzęrllt ll z (:o r-Lajrrrrliclj jtlrlllą kł,arvęrlzi11. [,|zyskirno tirkżc 1loc1ollrtl'
rezultat rlla c,r.lili (J,,, zarrriłlst ścicż]ii 1',r. Nlclilrt zrlarricrrr \\Isz\:stkic rltlrł,rltlv \\l t}Inl roztlziale są

1lt,irlr,ir lłtlrłłl.

R.ozdział (,z\vŁlrt}, zttr,vielzr tlrlrł,rlr1\, tu,icldzelt rlrlt\.r,zt}r,\,cłl rtirtltiktllororł,vl,h 1it z1 l R.atrlsc5,ir

clla 1asćx, ]inicxlvtl}r \\- paI,ze z cl,]<]etrr. \\'tltili,oclar:lr itlterrs\-rłlrtie n,l,]<tirz\,,stllje się rclzma,ite

tlvierrlzeniir zu,iązarie z lit zhzrtiti Tttriillir dla t yitli i ]ittiorł,r,t,h lasórv różriej konstrrrkt,ji, tł, t\,tlt
Trvietrlzettie Yrtarrłr i Zlranga z 2077 rtlkrt ptiliazlrjącegtl n,artrlść lir:zllv ,,l:(rL,kP3') clla rł,sz_vstliic]r

łr i ł. W roztlzialc tynl llrlrlt,orlrrirlllrl trzv rlstirttric głtin,ttc tczy 1lrat,tl a 1lrltrir<lto sz(]Icg itrnvclr

tlr,ierclzeń, sprlśród tticlh lltlrrlztl 1ltldołlałl. rrri się rltlrvtlriv ttvicr<lzcti cilłl rlr.ł,ttliciIororł,\,r_,h 1iczll
Il,attlstl\.ir I](2r'5. (',,,) i Il(3Pr. (.',n) tlla rł,sz\rstkiclt łt. Dtxi,titl tcj clrrtgirlj liczlli, zatl,itlrtr llil"t,-

clztl tlrrzrl rlzr.teltrr.rlt rysuniićiu- trłatt-iirjącl.ch zltlzut}ticrrie Ielisttl. \!- ttttlittt tltlczucirt lvsz\.stlrie
cltiwtlth,, sż! p()1)t,a\\IrI(, l)()zŁl ()stŁItlril]r. r'i- ttltlillt ticłczrtcirr tla.j rtrrli<:j \vŁIzll\']l]. tltllVc,ząc,\.rtr lirlz]_l\'

n (łfi . ći,,, ) . n którl nr lrir st rrlirie 68 ll łędrrie -lą p olic,zr ltrc rr,trrt rlś<:i ltl 1 I t}1.2 a t a.kze rr,\,rvierlzioncl

łlłędrrr, \vniosek o spełtlialtlośr,i 1_lielrł,-szej z tlicrtirł,ttilśr,i,

Oclnoszę łr,razerrie. żc niektóre fi,ilgtrlerrt\. rltir,r,clrlćxł- \\, t\-nl rozrizitrle l]}ozna Il1- pciłączl'Ć.

Nlilztta łl1. tirk zrt]i(: na plzr,lrłarl clla T]rzyl]rrtlktir,i, rn : l2 l nl - 1] dla Il(2Pr,,C,,), ale

rozttrtticnr interrc.ję llv telgcl rrie rollić r1llr zapctł,tlieniir rliększei <,:z\;trllrrośr:i rriełatrv}lclr clolł,oclćllr:.

u\vagi zzłnlicściłelll,uv zirłi]clzllikrt.

Na kot'tcltt pri]c\I zrrtt.jdrr.je się jej 1lrltlsrrnlclu,anie, Atttorka pritlr,ier<lzż] w ninl prarł,clzirvość tez

srłłljej roz])Ia\Ąr\,. Billlirlgrafia prac]}I jest }lat,clztl 1lilgłr|a. zatł,it:ra az ] l7 pozvc,ji. \Viclarl. zc ll1,łir

plzygt)to\v_\.\viina dłrrgci i ttie t1o lirlt'tctr jest rlnil niestetv aktlttrlnir. Dla przvkładrt ltkirzał1,' się jrrż

pface 1.32.,17" 93. 105, 1()6 ir rrlrlze i ilure, ktiirc rr, łli1l1itlgrafii clllisarte szl ja}itl clrlstęptrc.jecll-trie

\\: ł)żrzie zrrxir,.

3 Ocena rozprawy

Nloirn zrltlrrierrr pani tttgl,Kirrga Dą}lrclrł,slia ttrlrlrvocltriła J)lżlwdziwość tez ss,ojej rozprarł'v rl<ik-

torskicj . Lrlorł,orlttiła 1lrz1, tytrr. zc 1losiarlła rv sto1lllitr 11,ią(11|11:11111 ocl1lowit:rlnią wicr]zę a takzc



umiejętności zwlązane z właściwą metodyką prowadzenia badań naukowych w dyscyplinie ma-
tematyka. Moim zdaniem największą wartość pracy nrają dowody główn5lch tez pracy. ale podo-
bały mi się również wyniki dla dwlrkolorowych liczb Ramseya dla cykli i specjalnych }iniowych
lasów.

Praca jest generalnie napisana starannie choć znaiazłenl w tekście rozprawy bardzo wiele
drobnych potknięć. Usterki te jednak nie wpływają.ru poprawność merytorycznąpracy (poza
ostatnim twierdzeniem). Część usterek przedstawiłem powyżej, a resztę opisuję w załączniku.

Biorąc to wszystko pod u\Magę uważam, że przedstawiona mi do oceny rozprawa
spełnia wymagania stawiane pracom doktorskim. W związkl z tyrn wnoszę o do-
puszczenie pani mgr Kingi Dąbrowskiej do dalszych etapów przewodu doktorskiego.
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4 Załącznik - lista pozostałych usterek rozprawy doktorskiej

Lista przeclsttrrł,iotta pciniżc.j nrożc }i\.ć,p(]}}1(]c}1.1 11, plzr,gotrltlanitt }rolcjncj rł,crs.ji pra(,\,:

1. tozu,az\ćl kole.jnc nllllrel,r]\\-Ł1llit- ,tl-sz\.stkicti clefinicji. trvicrclzełi. sposti:zezeil. }etrlatćw, ta
która jest ober:rric utrudtria c-,zascnl r zJ,talrit, 1)I,Łtc\,.

2. strona 3 i lra kil]rrr irrnlrc}r: D\.nantir; łl rrie Dirttrnric:.

3. strona 6: podsumo\\:Ł}llie jest ntr stronic 69 łr nie 70,

,,1 . strcltla B: lirliil 5, tlclirric.ja 1.1.1 zatltiilst 1,1.

5. sŁrtlna 9: zamiast ,.rrie u.vzrra(]zono clcikładncj tvittttlści" co rrridać z tałleli. clałłl\.rrr nazrł,isktl
i/lUb ciat1, atrtrlr,órł, oszi}coulż}1l.

6. strorlir 10: linia 6. rł,vda.icl sic. żc zanliirst 1;orł,ttirki o zhiorzc rł,icrzc,hołkórł, i krarł,tJrlzi,
rrriało lx,ć. że graf jcst }lez pętli i ,,r,,1111il2rł:ęrlzi.

strona 10: ]inia 16. zamiasŁ ..E'' porł,irrtrcl }lt,ć ,,E(G)" .

strona 1]: lirria 2, śtliczka 1lrosta tlic ll1,ła rlcfitriorł,arra,

strona 12: sfolrrrrLłtltł,atrie l'rł,ierrlzr:nia 2.1..1..jaka jcst wartość ltc:zby R((:.,.,,. (1,,) dla rr :
rrl: ó!

]0. strona 28: liłlia ,1. llrzrk rrarł,iaslt.

11. strclna 31: nierł,r.jaśniotre ptljęcie grafir ekstrenlŁrlrreg().

12. strona 31: Trł,. 1.1 ,7 - nicptltrztl}ltrit, ..p,,,,1t\,1ł,Ite" i_razlvis]<tl atttlila.

13. strotra 39: co to jest graf G'/

14. strona 40: lirria -7, (}1j zanriast ć.l11 .
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7.

8.
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]5. s1 rona 4,j: linia -]4. usrtltąćl słc.,rl,tl ,.tltilt]Llt,".

16. stItlna 46: linia -1(). rrsrrną(: ..7".

17. strcinzr 48: błędnv porlpis rvsunklt. pclrł,irlrtcl llr,<': ..3Pl".

18. strrlna 49: lirria -8, llłzltl rv słot ie ..r,viel,z, hołktLliri".

19, s1 rrlttzr 53: bł,irk kr<i1llii tta ktlńr,tL ztlarrja.

20. strtlttit 56: lirria -3. łlłąd \\, sł()\\iic ..rł,iclztłrołki".

21. strtlrta 62: linizr -1. prlll,irrrr,l }lvć N ż,- rlt l...-

2'). strotla 71: 1lłęclny prldpis rvsttrikrt ł.[i,

23. }lillliografia: llłtlr1 1:1lozv<,ii 77. nickrlnsckrł,cnr:.ia 1lisatlia }li1l1iogrłrfii. nir 1lrzl'kłarl 1lozl'cjc
62 i 67,


