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Recenzja rozprawy doktorskiej Pani mgr Renaty Malejki
zatytułowanej

Stabilność uogólnień równania Frécheta

Przedstawiona do recenzji rozprawa jest napisana w języku polskim. Liczy 73 strony i składa
się z wprowadzenia, pięciu rozdziałów oraz spisu literatury, w którym wymieniono 59 pozycji.
Dołączono jeszcze krótkie, półtorastronicowe streszczenia rozprawy w językach angielskim i pol-
skim. Przedmiotem dysertacji jest badanie stabilności w sensie Hyersa–Ulama równań funkcyj-
nych związanych z równaniem Frécheta metodą punktu stałego. Na rozprawę złożyły się wyniki
pięciu prac doktorantki wymienionych w spisie literatury jako [4] (współautorstwo z A. Bahyrycz,
J. Brzdękiem i E. Jabłońską), [20], [21] (współautorstwo z J. Brzdękiem i Z. Leśniakiem) oraz
[42], [43] (wyłączne autorstwo). Wkład Pani Malejki w prace napisane w zespole jest znaczący
i w pełni upoważnia ją do ich włączenia w zakres rozprawy. Świadczą o tym zgodne oświadczenia
doktorantki i współautorów a także wiedza recenzenta dotycząca procesu badawczego w zakresie
ujętym w dysertacji.

Omówienie wyników rozprawy
Rozdział 1 ma charakter wprowadzający w tematykę rozprawy. Rozpoczyna go omówienie po-

jęcia stabilności w sensie Hyersa-Ulama oraz metody punktu stałego. Dość sztuczna Definicja 1.1
stabilności w sensie Ulama wydaje się zbędna. Uważam, że dla zrozumienia wyników rozprawy jej
podawanie nie jest konieczne. Różne pojęcia stabilności równań funkcyjnych są od dawna znane
badaczom i ugruntowane w ich społeczności.

Następnie autorka cytuje szereg twierdzeń dotyczących stabilności równań funkcyjnych będą-
cych szczególnymi przypadkami równania
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w którym funkcją niewiadomą jest F . Wspólnym ich mianownikiem jest to, że zostały uzyska-
ne właśnie metodą punktu stałego, która (w postaci przytoczonego Twierdzenia 1.1 autorstwa
J. Brzdęka, J. Chudziaka i Zs. Pálesa) jest głównym narzędziem stosowanym w rozprawie.

Warto tu wspomnieć, że metoda punktu stałego stosowana w badaniu stabilności równań funk-
cyjnych jest istotnym rozszerzeniem (sprowadzającej się do niej) klasycznej metody związanej z
tzw. ciągiem Hyersa. Zs. Páles pokazał metodą punktu stałego, że równanie funkcyjne
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jest stabilne w sensie Hyersa–Ulama, ale nie można udowodnić tego metodą ciągu Hyersa.

Wraz z wcześniejszym wprowadzeniem Rozdział 1 dobrze motywuje badania podjęte przez au-
torkę. Ale ponieważ nie zawiera jej oryginalnych wyników, powinien stać się częścią tego właśnie
wprowadzenia.

Głównym wynikiem Rozdziału 2 jest Twierdzenie 2.1 o stabilności równania (1) z funkcją D
tożsamościowo równą zeru. Długi dowód sprowadza się do zastosowania Twierdzenia 1.1. We
Wniosku 2.1 otrzymano wynik stabilnościowy dla równania (1) z niezerową funkcją D, jednak
pod pewnymi dodatkowymi założeniami.

W tym miejscu krótko opiszę metodę stosowaną w dowodach większości twierdzeń pojawiają-
cych się w rozprawie. Twierdzenie 1.1 jest rezultatem związanym z równaniem funkcyjnym o jed-
nej zmiennej. Przez odpowiednie podstawienie badane równanie funkcyjne sprowadza się właśnie
do równania o jednej zmiennej, a następnie pokazuje się możliwość zastosowania Twierdzenia 1.1.
Otrzymuje się funkcję spełniającą to równanie o jednej zmiennej. Dalej dowodzi się, że ta funk-
cja spełnia też wyjściowe równanie funkcyjne o wielu zmiennych. Tego rodzaju metoda niemal
od zawsze była stosowana w badaniu stabilności równań funkcyjnych, począwszy od klasycznego
dowodu twierdzenia Hyersa dotyczącego stabilności równania Cauchy’ego. Wiele lat temu do-
strzegł to P. Volkmann wygłaszając na ten temat szereg referatów na seminariach i konferencjach
naukowych.

Sformułowanie „załóżmy, że równanie (1) ma co najmniej jedno rozwiązanie" obecne w wypo-
wiedziach Wniosków 2.1 i 2.3 brzmi dziwnie. Co się dzieje, gdy równanie nie ma rozwiązania?

Dla recenzenta najciekawsze w tym rozdziale są twierdzenia charakteryzujące przestrzenie uni-
tarne (Wnioski 2.4 i 2.5). Wiadomo, że znanych jest bardzo dużo (kilkaset) takich charakteryzacji,
więc znalezienie kolejnych – istotnie różnych – jest zadaniem trudnym. W tym miejscu wspomnę,
że w rozprawie brak (niezbędnego moim zdaniem) cytowania klasycznej pozycji D. Amira Cha-
racterizations of inner product spaces (Birkhäuser Verlag, 1986). Siłą rzeczy nie konfrontuje się
wyników rozprawy z twierdzeniami umieszczonymi w tej książce. Cytuje się za to dobrze już zna-
ną (i nowszą) pozycję Norm derivatives and characterizations of inner product spaces autorstwa
C. Alsiny, J. Sikorskiej i M. S. Tomás (World Scientific 2010).

Rozdział 3 jest poświęcono badaniu stabilności równania

(2) A1F (x+ y + z) + A2F (x) + A3F (y) + A4F (z)

= A5F (x+ y) + A6F (x+ z) + A7F (y + z)

będącego szczególnym przypadkiem równania (1), a zarazem uogólnieniem klasycznego równania
Frécheta (które otrzymujemy biorąc w (2) A1 = · · · = A7 = 1). Rozważania prowadzone są
na zacieśnionej dziedzinie (co w języku równań funkcyjnych oznacza nałożenie na argumenty
funkcji jakichś dodatkowych warunków). Aby sprowadzić równanie (2) do równania funkcyjnego
o jednej zmiennej, stosuje się podstawienia postaci x, y, z ∈ {0,−t, t}. Jak widać, łącznie jest ich
27. Ze względu na symetrię (a także trywialność niektórych równań) wystarczy rozważyć cztery
z nich. Trzy pierwsze, czyli (x, y, z) = (t, t, t), (x, y, z) = (t, t,−t) oraz (x, y, z) = (t, t, 0) są
wymienione na początku rozdziału jako przypadki odpowiednio I, II, V. Czwarte podstawienie,
czyli (x, y, z) = (t,−t, 0), prowadzące do równania

(A2 − A6)F (t) + (A3 − A7)F (−t) = (A5 − A1 − A4)F (0),
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nie jest w rozprawie rozważane. Być może warto w przyszłości wrócić do tego równania, a także
zbadać inne możliwe podstawienia prowadzące do równań funkcyjnych o jednej zmiennej.

Recenzentowi trudno dopatrzeć się jasnego związku układu równań pojawiającego się na stro-
nie 24 (więc i wyznacznika ze strony 25) z rozważanymi przez autorkę przypadkami. Związek ten
oczywiście występuje, ale brak jego jasnej dyskusji. Chodzi mianowicie o występowanie w przy-
padkach I – VII stałych A1, . . . , A7 we współczynnikach przy F (t), od których żądamy niezero-
wości celem zdefiniowania odpowiedniego operatora w dowodach twierdzeń z podrozdziałów 3.1
i 3.2.

Podrozdział 3.3 zawiera rozważania innej natury. Ujęcie równania (2) w sensie parametrycznym
(Twierdzenie 3.5) pozwala uzyskać wynik związany z jego hiperstabilnością (mówiąc w skrócie
stanowiącą, że spełnienie równania w przybliżeniu oznacza jego zachodzenie) zawarty we Wnio-
sku 3.3. Z niego wyprowadza się kolejną charakteryzację przestrzeni unitarnych (Wniosek 3.4).

W krótkim Rozdziale 4 analizuje się rozwiązania równania (2) w kontekście warunku F (0) = 0
w klasie funkcji addytywnych lub ich translacji. W komentarzu przed wypowiedzią Twierdzenia
4.1 wkradł się drobny błąd, gdyż napiano o założeniu, że dwa dowolne współczynniki Ai są od
siebie różne, tymczasem chodzi o pewne dwa współczynniki (sama wypowiedź twierdzenia jest
już poprawna). W Twierdzeniu 4.1 dowodzi się w istocie, że jeśli f(0) = 0, to f jest sumą funkcji
addytywnej i kwadratowej. W przypadku zaś f(0) 6= 0 składnik kwadratowy znika a funkcja f jest
translacją funkcji addytywnej. Sądzę, że tezę twierdzenia należało sformułować w ten sposób.

W ostatnim – mającym charakter uzupełniający Rozdziale 5 – pokazano, że w pewnych sytu-
acjach można dodatkowo uzyskać w tezie Twierdzenia 3.1 addytywność rozwiązania równania
(2). Tak więc addytywności się nie stosuje, ale ją otrzymuje jako rodzaj bonusu (stąd nazwa pod-
rozdziału nawiązująca do zastosowań wydaje się nieadekwatna). Wartościowa jest umieszczona
w podrozdziale 5.2 demonstracja, jak w praktyce wyglądają szacowania dowodowe w głównych
wynikach rozprawy.

Ocena merytoryczna rozprawy

Uwagi krytyczne sformułowałem w omówieniu wyników rozprawy. Oczywiście nie obniżają one
merytorycznej wartości rozprawy. Tu wskażę jej walory znacznie przeważające niedociągnięcia,
od których nikt nie jest wolny.

Rozprawa doktorska autorstwa Pani mgr Renaty Malejki dobrze wpisuje się w nurt badań rów-
nań funkcyjnych i ich stabilności. Uzyskane wyniki, stanowią niewątpliwy wkład doktorantki w tę
dziedzinę. Tematyka ta jest aktualna, wciąż podejmowana i twórczo rozwijana przez wielu mate-
matyków z kraju i zagranicy. Autorka wykazała się dobrą znajomością wyników innych badaczy,
które stanowią motywację jej pracy.

Nie należy czynić zarzutu z faktu uzyskania wielu wyników we współpracy. Celem prowadzenia
badań naukowych nie jest przecież zdobywanie kolejnych stopni, lecz poznanie prawdy o otacza-
jącej nas rzeczywistości. Można stwierdzić, że rozprawa dowodzi cennej umiejętności podejmo-
wania przez autorkę pracy zespołowej i przyjmowania w zespole różnych ról.

Przedstawione w rozprawie badania nie są zakończone. Dla przykładu, oprócz podstawień stoso-
wanych w Rozdziale 3 możliwe są jeszcze inne podstawienia prowadzące do równań funkcyjnych
o jednej zmiennej. Ich zbadanie może stanowić dalsze plany naukowe autorki.
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W procesie recenzowania wielokrotnie kontaktowałem się z autorką prosząc ją o wyjaśnie-
nia, których chętnie udzielała. Rozmowy te przekonały mnie o bardzo dobrej orientacji dokto-
rantki w udowodnionych twierdzeniach. Wyrywkowa znajomość szczegółów dowodowych dobrze
świadczy o naukowym poziomie autorki.

Uwagi o redakcji rozprawy
Sądzę, że po napisaniu rozprawa nie została poddana gruntownej korekcie. Pełno w niej źle dobra-
nych końcówek oraz literówek. To mało eleganckie jak na dzieło mieniące się rozprawą doktorską.

W Rozdziale 4 stosowanie kalki angielskiego terminu Proposition (twierdzenie mniejszej wagi,
proste do uzyskania itp.) w postaci Propozycja jest językowym potworkiem. Przecież autorka nie
proponuje recenzentowi jakiegoś stwierdzenia, a ten, w zależności od własnych chęci, poglądów,
nastawienia do autora czy innych przesłanek natury subiektywnej uzna je za prawdziwe czy fałszy-
we. W ten sposób prawdziwość twierdzeń matematycznych zależałaby od poznającego podmiotu.
Powinno się stosować termin Stwierdzenie.

Konkluzja
Przedstawiona do recenzji rozprawa spełnia wymagania Ustawy o stopniach naukowych i ty-

tule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z dnia 14 marca 2003 roku stawiane
rozprawom doktorskim. Stanowi oryginalne rozwiązanie problemu naukowego i wykazuje ogólną
wiedzę teoretyczną autora w zakresie matematyki, w szczególności równań funkcyjnych. Świad-
czy też o umiejętności samodzielnego prowadzenia przez doktorantkę pracy naukowej.

Dlatego zwracam się z prośbą do Rady Dyscypliny Matematyka w Uniwersytecie Pedagogicz-
nym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie o dopuszczenie Pani mgr Renaty Malejki do
dalszych etapów przewodu doktorskiego, w szczególności do publicznej obrony rozprawy doktor-
skiej.

Szymon Wąsowicz


