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RtrCENZJ A ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Rozprawa doktorska ,,Markov dynamics on spaces of infinite con-
figurations with marks", napisana przez paniąmgr Dominikę Jasińską,
pod kierunkiem profesora Jerzego Kozickiego, składa się z wprowadzenia i
cztercchrozdziałów (2-5) - Tazem 76 stron, bibliografia zawiera 34pozycje.

Rozprawa bazuje na 3 opublikowanych pracach

1. D. Jasińska, A spatial individual-based contact model with age struc-
ture, Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, Sectio A-Ma-
thematica, 7I(L), (20L7) 4I.

2. D. Jasińska , J. Kozicki, Dynamics of an infinite age structured particle
system, Mathematical Methods in the Applied Sciences, 202L,IF 3,007
w 202I.

3. D. Jasińnska , J. Kozicki, A Markov process for an infinite age structured
population, Latin American Journal of Probability and Mathematical
Statistics I9, (2022) 467-492,IF 0,732 w 2022.

Wyniki rozplawy są kontynuacją badań matematycznych Promotora i ba-
zuje na formalizmie oplacowanym w jego pracach. Rozpatry\Ą/ane zagadnienie
matematyczne doŁyczy opisu dużych zbiorów podstawowych obiektów, któ-
rych zmiany czasowe opisywane są stochastycznie za pomocą odpowiednich
równań Kołmogorowa. Autorka uwzględnia wiek owych obiektów, w sensie
długości odcinka czasu od pojawienia się danego obiektu w populacji: główną
nowością matematyczną pracy jest uwzględnienie struktury wieku. Istotną
trudnością rozpatrywanych struktur matematycznychjest to, że odnoszą się
do nieskończonej liczby obiektów, co powoduje, że ana|tza staje się trudna i



zaa\\,ansowana. Jest to nor,lrlczesna Inatematrrka łąc:ząca analizę furrkc.jonalną.
teorię półgrrrp i probabilistvkę. \\rvnlaga cluzej i rozległej ll,iedzv. pomvsło-
rvości i ogólne.j kultulr. rnaternatvcznej.

Braklr.je nri lv rozpralvic okrcślone,j dokładnie motyrvac.ji rnatenratvczne_j

i aplikacr,.jne-.j.

Rozdział 1 nrir charakter lr,stępttr,. u, tvrn zarvicra sfornrtrłorvanie pro-
blernu. Autorka clokonu.je przegląclrr istnie.jącvch rćxl,nair będącvch rnodelanii
nratematr,,cznvni rv sr.tuacji ze struktuI,ą wiekrr. oc,lnosi się tcz (krótko) do
prtrc clotl,c:zącr.ch loz\yo.ju pandemii Covid 19.

Rozdział 2 zalviera podstarv1, tnatenratr,,czne \v t\.nl fbrnralizm opra-
co\\,anv u,e rlr:ześnie.jszr.cłr podejściac:lr. Są trr sftlrmułor,vane 3 strvierclzenia
(Proposititlns) z oclcsłarrierrl do literatrrrr,. Niestetv skorrrplikclrł,anv fornraliznr
potraktorvanr-.jcst barclzo skrótorr-rl i znaczenia niektórvch sr.rnboli nalezv sir;

clonrr,ślić:. co baldzo utrudnia lektrrrę.
Rozdział 3 odrrosi się do ogólrrego róu,nania enolucl,.jnego (3.1) z oclpo-

lr,iednim operatorenr Kołmogortlrr,a tlkreśla,jątlvm zmiany lr,ieku. po.jarvianic
się obiektórv (rrlodzinv) i znikarlie (śnrierć) poclstarvorł,vch obiektórv popula-
cji. \\r tvnr rozclziale fillnlułrr.je się.jeclcrr lerrtat i .jeclno stn,ierclzenic. Zakłacla
się. że populacja,,z},.je" rv R.d. \\ivprorr,:rclza się rórvnania dla firrrkc.li kore-
lat:.ji prorvaclzące clo rtitlnarria kinetl,cznego. Głórvrrr.tn rvvnikiern tego roz-
działu.jcst strvierclzerrie 3.2.1 z zaa\\,anso\yan\,1n techniczrrie clłrrgim (polvr.że,j

2 stron) dtirvoclern. Następnie otrzl,nrtl.je się odpor,viednie rozrviązania. Dzirvią
nrnie nicl nie nórviącel tvtułr,, paragrafórv. rv rodzaiu 3.3 The resulf . Ulvaga
ta clotvczr. całe.j rozprall,t..

Nlrlzna tlr odnaleźć ntetocll. z podrillnych pode,jść z przeszłości. ale sytu-
ac.ja materrrat_vczna .jest nolva zatem rclzrvazatlia są orvginalne.

\V rozdziale 4 r,ozpatru.le się prostszv nrodel. r,r, którvrn obiektv po.ja-

tvia.ją się i znika.ją niezalcznie od siebic. Analiza lv clalszyrn ciągrr dotvczv ]R.d.

Sfornrlrłor,vane są drva str,vierclzenitr i .jcdno trvierdzcnic. Głórvrrr..m u,r.nikiem

.jest tlvicrdzenie.1.2.2 rnórr,iące o tvnt. ze odporviednie rórvnanie (2.3) ma glo-
balnc rozu,iązanie. Dodatkor,r,o zna,jdu.je się rozu,iązania stacjonarne. Dou,ód
to 3 stlonv technicznych rozu,azań nratr:nratvcztlych pokazu.jącvch zdolność i
krrltrrrę nratematr.czrrą Arrtorki.

Na.jdłuzszą i na.jbardziej tnaternatvcznie zaa\vanso\\,aną częścią rozpra\\,\,

.jest rozdział 5. u, którr.,n rozpatru.je się rrkład obiektó-,r, u, lokalnie z\\,ar-

te.j przestrzerri prllskie.j. \Vtedv załarnlr,ją się ntetodr,. bazrr.jące na frrnkcjach
kr;relac.ji, \\,' rezrtltacie rnetody matenlat\rczne sta.ją się bardzie.j zaarvanso-
wal)e. subtelne i rrolvatorskie. .]est to zdec},dor,vanie no\yo(]zesna oryginalna,



matetnatl-ka. Strlsrrje się metocIr- tnartr-ngałorle. Zagadrliellir' ]llart',-]}gał(]\\'e

ma.jerlnoznaczne rozu,iązanie skonstruo\\,al}e \\- sprlsoll .j arr-lrr'. Ptlkazana ,jest

rvłasrrość ergoclr-czności dla rr,spółc,zl-1tltikir tlclclrclclzenia iślrrielt,i).jest ociclzic-

1ona ocI 0. Ftlrrlrrrłuie się czterv ietrratr, 1\r t\-l11 lctłlat ,-,l .1..-l zę:3 stltlnictlrr-r'tlr

clorr-odem). 11 strvierclzeir (ó.1.7 z 9 strrlnico\\-\,I]l. 5.3,2 z j .'stroltic,orr-r-trr r1o-

rvoclern) oraz drva tr,vierdzeriia. Głorr-trr-trr lvr-ltikieni.jest trvierclzerlie 5.1.1. \\-

rozclziale tl.rrr przvclałabv się cltlkła<lrrie,jszzr itrterpretac.ja i.jarlne rtzasadlrienie

tcgtl kiet,uriku badair.
Pracę koficzv dodatek zu,iązanv z rlolvtlr]ettt rr-łasności (nierór,vności trói-

kąta) z rozclziałl 5.

Urvazam, że.jest to bardzo ciekarva. olr-ginalna rozpla\va. Autorka rvvka-

zała się ogólrrą głęboką rvieclzą teoret],czna i br,ła u, stanie tlvórczo zastosorvaĆ

z aa\\,alls o\\,arre i rrol1,o c] z esne t eclhniki nrat errratyc z ne.

Konkluzja:

urł,azarrr. że rozprawa ta spełnia wymogi stawiane rozprawom
doktorskim okreśIone w art. 13 ust.l ustawy o stopniach nauko-
wych i tytule naukowym otaz o stopniach i tytule w zakresie sztuki
z dnia 14 marca 2003 r.: stanowi oryginalne tozwiązanie problemu
naukowego otaz wykazuje ogólną wiedzę teoretyczną kandydatki w
danej dyscyplinie naukowej. Starviarn u,niosek o dopuszczenie mgr Do-

ninikę Jasiirską do clalszł,ch etapćlrv przelvodtr doktorskiego.
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