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R e c e n z j a
pracy doktorskiej pani mgr Renaty Malejki
„Stabilność uogólnień równania Frécheta”

Główna tematyka pracy doktorskiej pani magister Renaty Malejki związana jest
z problemem stabilności pewnego równania funkcyjnego. Uzyskane rezultaty uogól-
niają szereg znanych wyników, otrzymanych na przestrzeni ostatnich lat.

Rozprawa pani magister Malejki składa się z Wprowadzenia, pięciu rozdziałów
zasadniczych oraz spisu wykorzystywanej literatury. Powstała na podstawie pięciu
prac autorki, z czego trzy są pracami współautorskimi:

• A. Bahyrycz, J. Brzdęk, E. Jabłońska, R. Malejki, Ulam’s stability of generali-
zation of the Fréchet functional equation, J. Math. Anal. Appl. 442 (2) (2016),
537–553;

• J. Brzdęk, Z. Leśniak, R. Malejki, On the generalized Fréchet functional equ-
ation with constant coefficients and its stability, Aequationes Math. 92 (2018),
355–373;

• J. Brzdęk, Z. Leśniak, R. Malejki, On the stability of a generalized Fréchet
functional equation with respect to hyperplanes in the parameter space, Sym-
metry 13 (3) (2021), art. ID 384, 21 stron;

• R. Malejki, Stability of a generalization of the Fréchet functional equation,
Ann. Univ. Paedagog. Crac. Stud. Math. 14 (2015), 69–79;

• R. Malejki, On Ulam stability of a generalization of the Fréchet functional
equation on a restricted domain, w: J. Brzdęk, D. Popa, T. Rassias (eds),
Ulam Type Stability, Springer, Cham (2019), 217–229.

Nie wchodząc w szczegóły genezy samego problemu stabilności równań funk-
cyjnych, przedstawię najważniejsze tezy, którymi zajmuje się doktorantka w swo-
jej dysertacji. Niech (X,+) będzie grupą przemienną, (Y, ∥ · ∥) przestrzenią Bana-
cha nad K ∈ {R,C}, l, r, s będą ustalonymi dodatnimi liczbami całkowitymi, dla
których zachodzi nierówność s ⩽ r, oraz niech Γ1, . . . ,Γl : Y → Y, D : Xr → Y
i p1, . . . , pl : Xr → X będą danymi funkcjami. Głównym, rozważanym w pracy rów-
naniem funkcyjnym jest równanie postaci

F (x1 + . . .+ xs) =
l∑
i=1

Γi (F (pi (x1, . . . , xr))) +D (x1, . . . , xr) (1)
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dla funkcji F : X → Y .

We Wprowadzeniu doktorantka zapoznaje czytelnika z głównym równaniem oraz
jego szczególnym przypadkiem postaci

A1F (x+ y + z) + A2F (x) + A3F (y) + A4F (z) =
= A5F (x+ y) + A6F (x+ z) + A7F (y + z).

(2)

Warto wspomnieć, że w przestrzeni unormowanej, jeśli A1 = . . . = A7 = 1 oraz
F = ∥ · ∥, to spełnienie powyższego równania dla wszystkich x, y, z charakteryzuje
już przestrzeń unitarną. Charakteryzacja ta pochodzi od M. Frécheta, stąd i nazwa
samego równania.

W pierwszym rozdziale swojej pracy pani Malejki przybliża zagadnienie stabil-
ności równań funkcyjnych oraz opisuje główną, używaną w pracy metodę dowodu
stabilności – metodę punktu stałego, pochodzącą z pracy [15] J. Brzdęka, J. Chu-
dziaka i Z. Pálesa. Znajdują się tu również pewne znane wyniki stabilnościowe innych
autorów.

Rozdziały drugi i trzeci są głównymi rozdziałami dysertacji. Rozdział drugi trak-
tuje o stabilności równania (1), rozdział trzeci natomiast o stabilności równania (2)
przy różnych założeniach nałożonych na współczynniki A1, . . . , A7.

W rozdziale czwartym doktorantka opisuje rozwiązania równania (2) w zależności
od współczynników A1, . . . , A7, by w rozdziale piątym wrócić znowu do zagadnień
stabilnościowych, a właściwie do pewnych zastosowań i wniosków z wyników z roz-
działu trzeciego.

Jeśli chodzi o aspekt merytoryczny, to nie mam zasadniczych uwag. Pani
Malejki (wraz ze współautorami), używając wspomnianej metody punktu stałego,
otrzymała szereg różnorodnych i ciekawych wyników. Wątpliwości może budzić fakt,
że główne wyniki dysertacji pochodzą z prac współautorskich. Nie ma wymogu ani
zwyczaju dostarczania oświadczeń o udziale poszczególnych autorów, jednak zgodnie
z przyjętymi powszechnie zasadami etyki publikacji prac, wkład każdego z autorów
jest znaczący. Z drugiej strony, jak dobrze wiadomo, akurat w matematyce teore-
tycznej ciężko opisać konkretny wkład autora, bo przecież nie o ilość tekstu, za
którą odpowiedzialna jest dana osoba tu chodzi, ale często o pomysł, a finalny pro-
dukt jest często wynikiem wspólnej dyskusji. Tak ważna jest tu zatem umiejętność
współpracy z innymi naukowcami.

Jeśli chodzi o stronę redakcyjną, to uważam, że doktorantka dobrze opanowała
technikę pisania tekstów matematycznych w środowisku LATEX.

Mam jednak kilka uwag krytycznych, które w żaden sposób nie wpływają na
ostateczną ocenę rozprawy.

Jeśli chodzi o układ pracy, wydaje mi się, że dużo bardziej odpowiednim byłoby
zamieszczenie rozdziału czwartego przed wynikami dotyczącymi stabilności. Zwykle
mówiąc o stabilności, chcemy wiedzieć coś wcześniej o rozwiązaniach samego rów-
nania, by później opisując funkcje leżące „blisko” tych wyjściowych, spełniających
nierówność, mieć świadomość nie tylko ich istnienia, ale i postaci. Zresztą nawet
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w materiałach źródłowych, na podstawie których powstała rozprawa, tak właśnie
sprawa jest ujęta. W przypadku takiej, zmienionej kolejności również rozdział piąty
byłby naturalną konsewkencją - zastosowaniami – rezultatów z obecnego rozdziału
trzeciego.

Mam też kilka uwag „technicznych”:

1. Różny sposób numeracji wzorów we Wprowadzeniu i kolejnych rozdziałach
powoduje pewien zamęt notacyjny. Spotęgowany jest on w następujących sy-
tuacjach (i podobnych):

- wzory (8) – we Wprowadzeniu i (1.12) – w rozdziale pierwszym opisują to
samo równanie, na stronie 10 mamy odwołanie zarówno do (8), jak i do (1.12)

- (2) i (3.1) opisują to samo równanie; w rozdziale trzecim na str. 25 mamy
odwołanie do (2), wzoru znajdującego się 24 strony wcześniej, zamiast do (3.1),
na poprzedniej stronie.

2. Oznaczenia związane ze zbiorami liczbowymi najlepiej zrobić na samym po-
czątku. W rozprawie znajdują się one w różnych miejscach, niektóre kilkakrot-
nie (np. R+ - str. 6, 7, N, Z - str. 8, R, C - str. 11 i dalej, N0 - str. 15 (choć
i wcześniej już była mowa o N0), 30, 37, 42, Q - str. 18).

3. Definicja 1.1 wprowadza pojęcie (D0,S) stabilności. Nie zauważyłam, żeby
w pracy, w wynikach dotyczących stabilności, kiedykolwiek była o tym mowa.

4. W rozprawie znalazła się pełna wypowiedź – i słusznie – twierdzenia o punkcie
stałym (Twierdzenie 1.1, str. 8), będącego głównym narzędziem dowodów sta-
bilnościowych. Niepotrzebnie zatem na str. 26 pojawia się zdanie „ ...twierdze-
nia bazują na twierdzeniu o stałym punkcie dla przestrzeni funkcyjnej z pracy
[15]”, zamiast odwołać się już tu do konkretnego twierdzenia zacytowanego
w rozprawie (pojawiło się to dopiero później).

5. Dysertacja jest opracowaniem wyników zawartych w kilku pracach. Dobrze,
aby notacje zostały ujednolicone. A tu przykładowo w Twierdzeniu 3.1 i Twier-
dzeniu 3.2 (pochodzących z różnych prac) w analogicznych miejscach poja-
wiają się stałe ck oraz c(k).

6. W tytule podrozdziału 3.2 powinien się pojawić przypadek (V), a nie (VII).
Nie rozumiem też dlaczego przypadek (I) jest traktowany specjalnie, w osob-
nym podrozdziale, a przypadki (II) i (V) razem? Bo raczej odpowiedzią na
to pytanie nie jest chyba fakt, że rozważania dotyczące (II) i (V) pochodzą z
tej samej pracy. I przy okazji: skoro rozważania przypadków (III), (IV), (VI),
(VII) są analogiczne do rozważań związanych z jednym z przypadków (II), (V),
może warto się było pokusić, aby uniknąć typowego „kopiuj – wklej” z pracy
[21], o opisanie innego przypadku niż w tekście źrodłowym.

7. W końcu dowodu Wniosku 5.1 (str. 62) nie korzysta się z Propozycji 4.2,
jedynie z Twierdzenia 4.1 (w którego dowodzie wykorzystuje się Propozycję
4.3).
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8. Wniosek 5.2 różni się odrobinę od Corollary 16 z pracy [20]. Czy to błąd
drukarski? Niemniej wydaje się, że jego dowodu nie sposób zamknąć krótkim
„z Wniosku 4.6 wynika...” (czy w ogóle korzysta się tu z Wniosku 4.6?).

Reasumując uważam, że pani magister Renata Malejki wykazała się zrozumie-
niem tematyki oraz opanowaniem technik dowodowych wykorzystywanych w tego
rodzaju zagadnieniach, a sama rozprawa doktorska zawiera interesujące nowe wyniki,
doskonale wpisujące się w nurt badań prowadzonych w tej dziedzinie. Stanowi za-
tem oryginalne rozwiązanie problemu naukowego oraz wykazuje ogólną wiedzę teore-
tyczną kandydatki w zakresie nauk matematycznych oraz umiejętność samodzielnego
prowadzenia przez nią pracy naukowej, a tym samym spełnia ustawowe i zwyczajowe
wymogi stawiane rozprawom doktorskim.

Wnioskuję o przyjęcie rozprawy i dopuszczenie autorki do dalszych etapów prze-
wodu doktorskiego.

Justyna Sikorska
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