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charakte ryzacje brzegowe zespolonych odwzorowań quasiregularnych koła
jednostkowego na siebie

Recerrzor,vana rozprawa cloktorska skłacla się ze spisu treści. r,vstępti, czterer:h rozclziałĆlYu'

oraz biłlliografii. Licz}, 72 strony. Jest, to pra(]a obszerna, opisrrjąca r,r, sposób ba|clzo precr-zrj-

,.,o ,uróro,rro prrlblenr. któr_v został lv niej postanioti_v. jak i kolejłre etapy pro\yatlzące r1o jego

rozrviąz ania. St anorvi h arrrronij rrą c ałość"

Głóntr}-nr celem rozprŁrwylest dclr,vód clu.tt r,vaznych trvierclzelt o clrartrktervzac.ii brzegor,vej

odrvzororvalr cluasireguiu.r.y"}r" koła jeclnostkor,vego rv płaszcz,vznę zespolont1, \\' prac}- trvier_

c]zeriitr te znajrlujt1 ,ię o.. ro"dziale czlvarŁl,tlr i uztlaczone Są nl-lmelż}nri'1.4 i:1,7, Przenoszą

orre reztrltat1. J. Krzvła z 7987 rciku. o analogicznej clrarakterl,zacji bl,zegorvej, rtdolvodniolre

przez rriego r.- pr"upu,lku klas1,, oclr,r,zorolvań quasikoriforennvch koła jednosŁkorł'ego rra siebie,

Nie .iest to zwl.kłe przeniesienie. Rozlr,azarra klasa orvzoro-uva,ir regularnvcłr koła .jedrrostkorvego

lv płzrszcz_v*znę zespolorrą iest istotnie szersza, Z ntrtttry, Tzeczy rrie rna lvięc rvielu rvła,srroŚci"

które unrozliu,iałyby. pro.t" rrogólriierrie. \\" szczególrrości, riie rrra tu do ci5,'sPozl'cji trvierclze-

nia \Iori,ego o łronreclttrorficznl,rn rozszeTzeT\Irt oclrł,zortl-"l,alr tlttasikolrftlreltlrrl'clr rra łlrzeg" które

stanou,iło u ,l , I.rrz,vza poclstarvę clor,r,odu c}rarakter1,-ztrcji brzegorvej l_-vch odwzorolvalr, \Iinro

to, Autorka uzvskała interelsujtlce rozr,viązarrie problenru. .Jr_rŻ sanra korrstrrrkcja natttraltrl'c:łr

rvarunkóu, rvvsttlrczającł,ch ria istnienie sensowl)ego rozszerzerria sta,riorvi wazne osiągrrięcie ze

r,r,zglęclu na srvojt1 naturalność, Autorka oŁrz1.,rrruje ttt orrralvizrną chtrrakter_vzac.ję PTzY zaŁoŻe-

,i.._ z" lf Q)l+j i cs(/) c lf, gdzie CS(/) jest zbiolcrtl rvszl.slkicłr purrktór,r' skuilicrria furrkc:ji

/ ,.a br)egrr T" Przr.jęte ztrłozetria pozwalają zarórvno na przeprolł,aclzenie truclttego dorvodu

istrrienia roZSZeTZeDla. ;ak rówtriez ttnrozliu,ia.ją W),-p1,o\\:aclzenie postaci tego rozszerzenia, u,zór

(_t.5). Ur,vrrzanr to za barclzo Wazne osiągnięcie tej rozprarvr,,, Z kolei rrzvskany lł, tw-ierdzeniu

:!.4 kształt lozszeTze.D1a oktrztrł się na Ńe rrattlralttr,^ ze pclzr,volił rra sfornułor,r'arrie i clorł'Ócl

tr,vierc]zenia W pewn\.nr sensie ochvrotrrego (Twierdzenie 4.7) orzeka.jącego, ze clla clorvcllnegcl

obłozerria brzegor,r,ego będącego iromeorrrorfiznlen} quasisvrnetryczn},'1}}. istrrieje rlc-l\vzororvanie

qutrsiregularne, którego l.uzszcl,zerrie rezrlizuje dane obłozerrie. Zr'ieticzenierrr obu tr,vierclzelr iest

u-niosek ,1.9 dającv pJrrą charakterr,,zację oclwzoror,vafr quasiregulartrvch koła jedriostkowego tla

siebie.
Dolvócl głór,vril.ch tez prac1,, \v,vlrragał pójścia inrrą rlrogą rriz tt1, rł,vbrani} ptzez J, Krz:iża"

Wyrnagał *lęc ucl Arrtorki przygotorvariia oclpcirł,iecirricłr narzędzi baclar,r'cz)'ch i r,r'ielu POmY-

.ło'u1."l, korrstrtlkcji. Zarvarte sŁ} one głćlr,r,nie w t,ozdziale trzecim. rv szczególnoŚci u' Postaci

rrogóirrienia twierdzenia Fatou (LerrraŁ i.tt; oru" uclor,i,,odriiertia quasiregtrlarnego odPolvieclnika

lemtrtu Fatou dla skończonvclr iloczynólv Blaschke,go (Trvierdzenie 3"12),

Praca jesl pert,ekc_,vjnie zredagor,varra i barclzo clobrze się jt1 czyta, Potlobtr rni się Lrkład

nateriałtr. któr},, stanou,i jasrr},,. iogiczri_,v i konrpletny, ciąg u,nioskowań i faktórv pror,vadzących rlo

clorvoclu głór,vn.vch u.ynikóiv piu.v. obszerna bibliografia, zawierająca 36 pozycji, claie znakomit1,,

przeglącl litertrtrrry clotycz ącej loz\^Iazanych z agaclnieir,



Część wyrrików z rozdziału drugiego prac}. została opublikolł.ana w prac\. rł,spólnej z Prorno-
torem |13]. \Ęłiki z drtrgiej części prac\., ił,szczególności te z rozdziału, trzeciego oraz głóu,rre
11,i,.niki pracy z roz<Izlału czu,artego. uwazaln za wl.sŁarclzająr:o głębokie. norvatorskie i u,ażne.
bv opublikorr,trć je \ł. powazn\.trr czasopiśrnie o zasięgu rniędzyrrarodorvvrrr.

ulvazam. ze przedstawiona rozprawa doktorska pani Nlagdalelny Jastrzębskiei spełnitl z na-
witlzką zr,r,ycza.iolve i ustaworne \yymagania dotl,czące rozpraw doktorskiclr. w szczególności r,ł,a-

runki określorre lv a.rt. 13 ust. 1 ustalv1, o stoprriach naukor,vvch i tvttrle rraukolvyrrr oraz o
stopniach i tytule rł, zakresie sztuki z dnia 1.1 tnarca 2003 roku.

Wnioskuję zatem o dopuszczenie jej Autorki do dalszych etapów przewodu doktorskiego
oraz uzl}allie rozprar,r,1, jako wl,różniającej.
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