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[1] Weakly o-minimal non-valuational structures, Ann. Pure Appl. Logic 154 (2008), 139 

[2] On expansions of weakly o-minimal non-valuational structures by convex predicates, 
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Tematyka rozprawy nalezy do teorii modeli, wi^ze si^ tez z algebr^ i topologi^. Glownym 
poJQciem jest slaba o-minimalnosc. Struktura slabo o-minimalna jest to wzbogacenie Ai = 
( M , <,...) g^stego porz^dku liniowego bez koncow takie, ze kazdy zbior definiowalny w M 
jest sum^ skonczenie wielu zbiorow wypuklych. PoJQcie to pojawilo siq w pracy Dick-
manna [J. Symb. Logic 52(1987)] przy okazji badania pierscieni rzeczywiscie domknigtych 
z waluacj^. Uogolnia ono poJQcie o-minimalnosci (zamiast zbiorow wypuklych w definicji 
o-minimalnosci mamy przedziaiy). Roznica jest istotna, np. slaba o-minimalnosc nie jest 
niezmiennikiem elementarnej rownowaznosci. 

Centraln^ rol^ w rozprawie odgrywa praca [1], od niej zacznQ omawianie wynikow. Slabo 
o-minimalne wzbogacenie grupy uporzadkowanej nazywa si^ niewaluacyjnym, gdy dla dowol-
nego definiowalnego przekroju Dedekinda (C, D) zachodzi in f {y — x : y e D,x E C} = 0. 
Jednym z podstawowych poJQC dla pracy [1] jest silna monotonicznosc struktury slabo o-
minimalnej M — ( M , < , . . . ) , ktora oznacza, ze dziedzina dowolnej definiowalnej funkcji / 
okreslonej na nieskonczonym definiowalnym podzbiorze / o wartosciach w uzupelnieniu M 
ma rozbicie na sumq / i U ... U /fc otwartych wypuklych podzbiorow takich, ze ograniczenia / 
do kazdego Ij s^ funkcjami stalymi b^dz scisle monotonoicznymi, z dodatkowymi warunkami 
typu ci^glosci. W pracy dowodzi siq (Lemma 1.4), ze silna monotonicznosc rownowazna jest 
temu, ze kazda definowalna realcja rownowaznosci ma tylko skonczenie wiele nieskoiiczonych 
klas rownowaznosci. 



'V . 

Kolejnymi fundamentalnymi poJQciami tej pracy silna komdrka i wtasnosc silnego 
rozktadu struktury o-minimalnej. Struktura M = ( M , <,. . .) ma tq wlasnosc, o ile dla 
dowolnych zbiorow Xi, ...,Xk Q M " * definiowalnych (nad pewnym A C M ) istnieje rozklad 
M " * na silne komorki dziel^cy kazdy ze zbiorow Xi, ...^X^. 

Jeden z glownych wynikow [1] orzeka, ze jesli A4 = ( M , <,.. .) jest slabo o-minimalnym 
wzbogaceniem grupy uporzadkowanej, to A4 jest niewaluacyjnego typu wtedy i tylko wte-
dy, gdy M ma wlasnosc silnego rozkladu komorkowego (Lemma 2.6 i Corollary 2.16). 
Trudniejsze jest wykazanie implikacji "=>", tzn. koniecznosci wlasnosci silnego rozkladu 
komorkowego; w tym dowodzie wykorzystuje siq trudne Twierdzenie 2.15. 

Kolejna czqsc pracy [1] poswiqcona jest kanonicznym o-minimalnym rozszerzeniom struk-
tur slabo o-minimalnych. Z kazd^ struktury slabo o-minimaln^ /A, maj^c^ wlasnosc silnego 
rozkladu komorkowego, stowarzysza siq blisko z niq, zwi^zan^ strukturq o-minimaln^ 
zwan^ kanonicznym o-minimalnym rozszerzeniem A4. Dowodzi siQ, ze jesli A1 jest slabo 
o-minimalnym wzbogaceniem grupy uporzadkowanej (odp. ciala uporz^dkowanego), to A4 
jest o-minimalnym wzbogaceniem uporzadkowanej grupy podzielnej (odp. ciala rzeczywiscie 
domkniQtego) [l,Fact 3.4]. 

W ostatniej czqsci pracy wprowadza siq poJQcie charkaterystyki Eulera, uogolniaj^ce po-
JQcie znane dla struktur o-minimalnych. W przypadku o-minimalnym charakterystykg Eulera 
definiuje siq standardowo jako sumq (—1)* "̂"* ,̂ gdzie C przebiega zbior komorek pewnego 
rozkladu komorkowego, i wartosc ta nie zalezy od rozkladu komorkowego. W przypadku 
slabo o-minimalnym taka suma zalezy od rozkladu. Definicja zostala wiqc zmodyfikowana w 
pomyslowy sposob przez habilitanta (w przypadku wlasnosci silnego rozkladu komorkowego) 
przez wprowadzenie mozliwej wartosci | (—| jest charakterystyk^ Eulera otwartego zbioru 
wypuklego / , ktorego jeden kres (dolny lub gorny) nalezy do M U {oo}, drugi zas do uzu-
pelnienia M ) . Glownym wynikiem tej czqsci pracy jest twierdzenie o niezaleznosci tak zdefin-
iowanej charakterystyki Eulera od rozkladu komorkowego (Lemma 4.1) oraz Twierdzenie 
(Theorem 4.2) opisuj^ce podstawowe wlasnosci. Opisane przyklady pokazuj^, ze pierscieh 
Grothendiecka slabo o-minimalnej struktury jest na ogol bardziej skomplikowany niz Z [ | . 
Problem opisu tego pierscienia jest ciekawym problemem otwartym. 

Wyniki [1] zostaly zastosowane w pracy [2] do udowodnienia (Theorem 2.11), ze jesh M 
jest slabo o-minimalnym niewaluacyjnym wzbogaceniem grupy uporzq,dkowanej oraz A/" jest 
wzbogaceniem M. o rodzinq niewaluacyjnych predykatow, to M jest typu niewaluacyjnego. 
Predykatem niewaluacyjnym nazywa siq dowolny wypukly X C M wyznaczaj^cy niewalua-
cyjne przekroje Dedekinda. 

Praca [3] poswiqcona jest zagadnieniu szacowania funkcji definiowalnych w slabo o-
minimalnych wzbogaceniach cial uporz^dkowanych. Twierdzenie 3.3 orzeka, ze jesli {K, < 
, + , •) jest uporz^dkowanym podciatem data liczb rzeczywistych skonczonego stopnia przestqp-
nego nad Q, to dowolne slabo o-minimalne wzbogacenie {K, <,+,•) jest wielomianowo 
ograniczone. Oznacza to, ze kazda definiowalna funkcja okreslona na przedziale postaci 
{a,+oo) jest ograniczona w nieskonczonosci przez pewien wielomian. Jesli zas {K, <,+,•) 
jest ciaiem uporz^dkowanym skonczonego stopnia przestqpnego nad Q, to dowolne slabo 



o-minimalne wzbogacenie {K, < , •) jest potQgowo ograniczone (Theorem 3.6). W definicji 
potqgowej ograniczonosci zamiast wielomianow wystqpuj^ tzw. funkcje potQgowe, tzn. spel-
niaj^ce rownanie rozniczkowe typu xy' = ay. W tej pracy, poza rozwiniqt^ m.in. przez ha
bilitanta teori^ struktur slabo o-minimalnych, wykorzystuje siq glqbokie twierdzenia z teorii 
liczb. Podany jest dowod Twierdzenia 3.3 przy zalozeniu prawdziwosci hipotezy Schanuela, 
oraz dowod od niej niezalezny. 

Praca [3] zawiera pomyslowe rozumowania. Sposrod prac skladaj^cych siq na rozprawq 
habilitacyjn^ wydaje mi siq najbardziej interesuj^ca dla niespecjalistow. 

Praca [4] dotyczy wymiaru topologicznego zbiorow definiowalnych w strukturach slabo 
o-minimalnych. M. in . udowodniono, ze wymiar takiego zbioru nie zmienia siq po zadziala-
niu definiowalnym przeksztalceniem injektywnym. Fakt ten, znany dla modeli teorii slabo 
o-minimalnych [Macperson, Marker, Steinhorn, TAMS 352(2000)], przy slabszym zaloze
niu (jedynie, ze sama struktura jest slabo o-minimalna) udowodniony jest zupelnie innymi 
metodami (Theorem 2.14). Udowodniono tez warunki konieczne i wystarczaj^ce dla tego by 
funkcja wymiaru miala wlasnosc addytywnosci. 

Dowody w pracy [4] s^ trudne. Praca, podobnie jak pozostale oraz autoreferat, jest 
bardzo dobrze zredagowana: oznaczenia s^ odpowiednio dobrane, twierdzenia i lematy, tezy 
indukcyjne zawsze trafnie sformulowane. Zalety stylu redagowania tych prac mozna zilus-
trowac fragmentem wstQpu do artykulu [4] (drugi akapit, str. 2), gdzie autor naswietla 
strategic glownego dowodu. 

W pracach znajduje siq wiele skomplikowanych faktow, czqsto o charakterze bardzo tech-
nicznym. Finalne rezultaty odpowiadaj^ jednak na naturalne pytania. S^ to oryginalne, 
niebanalne rezultaty naukowe, ktorych uzyskanie wymagalo zarazem inwencji jak i skrupu-
latnosci. 

Problematyka jest umotywowana stanem badah w teorii modeli i geometrii semialge-
braicznej, w szczegolnosci badaniami nad eliminacj^ kwantyfikatorow, w kontekscie prac 
takich autorow jak np. van den Dries czy Pillay. 

Poza pracami tworz^cymi rozprawq habilitacyjn^ dr Wencel jest autorem 7 artykulow 
naukowych. Podzielic je mozna na 4 grupy tematyczne, podzial ten zasugerowany jest w au-
toreferacie. 

1. Pierwsza grupa, zlozona z 3 prac opublikowanych w J . Symb. Logic: wspolna z Newel-
skim w tomie 66(2001) i dwie samodzielne w 67(2002) i 68(2003), obejmuj^ tematykq 
rozprawy doktorskiej i dotyczy teorii modeli dla booleowsko uporz^dkowanych struktur 
o-minimalnych, czyli czQsciowo uporz^dkowanych sktutur o-minimalnych, w ktorych 
porz^dek indukowany jest z algebr Boole'a. Wykazuje siq, ze jesli teoria takiej struk
tury jest o-minimalna, to zbiory definiowale s^ sumami pewnego rodzaju komorek. 

2. Dwie prace (w Annals Pure Appl . Logic 132 (2005) i Math. Logic Quart. 58 (2012)) 
dotyczy elementow urojonych w algebrach Boole'a i kwestii slabej eliminacji elementow 
urojonych. 



3. Praca opublikowana w Math. Logic Quart.58 (2012) dotyczy topologizacji definiowal
nych struktur algebraicznych. Pokazuje siq, ze jesli G jest grup^ definiowalny w struk-
turze topologicznej I rzqdu wyposazonej w funkcjq wymiaru i spelniajq-cy pewne za-
lozenia, to z G mozna uczynic grupQ topologiczny, ktorej topologia zgadza siq na 
duzym zbiorze z topologiy wyjsciowej struktury. To i podobne twierdzenia z tej pracy 
uogolniajy wyniki Pillaya dla struktur o-minimalnych [JPAA, 53 (1988) . 

4. Wreszcie praca "On strong cell decomposition..." z zaakceptowana w Math. Logic 
Quart, jest bliska tematyce rozprawy habilitacyjnej i dotyczy struktur o-minimalnych 
z wlasnosci^ silnego rozkladu komorkowego. Jeden z glownych wynikow stanowi 
odpowiedz na pewne naturalne pytanie: orzeka, ze wlasnosc ta jest niezmiennikiem 
elementarnej rownowaznosci. 

Wyniki tych prac, poza wymieniony w punkcie 4, nie sy bezposrednio zwiyzane z rozprawq, 
habilitacyjny. Dorobek poza rozprawy jest wiqc obszerny i zroznicowany, choc oczywiscie 
w calosci nalezy do teorii modeli. 

Wszystkie (z wyjytkiem pierwszej, ktorej wspolautorem jest L. Newelski) publikacje ha
bilitanta sy samodzielne. Poniewaz sy to glqbokie i trudne prace, swiadczy to o duzym 
potencjale badawczym habilitanta. 

Z drugiej strony ta samodzielnosc moze bye oznaky, ze praca naukowa habilitanta ma 
nieco „samotniczy" charakter (mimo, ze prezentuje on regularnie swoje wyniki na konfer-
encjach oraz uczestniczy w pracach zespolow badawczych), czego skutkiem sy przeciqtne 
wskazniki cytowan. Nie przeceniam roll tych wskaznikow w ocenie dorobku, chcq jedynie 
zwrocic uwagq, ze omawiane wyniki naukowe zaslugujy na lepsze rozpropagowanie. 

Podsumowujyc stwierdzam, ze rozprawa habilitacyjna, bqdyca jednorodnym tematycznie 
cyklem samodzielnych prac, zawiera wiele niebanalnych wynikow naukowych na wysokim 
poziomie. Stanowi istotny wklad w teoriq struktur slabo o-minimalnych. Prace sy ory
ginalne, pomyslowe i dobrze zredagowane. Habilitant posiada takze istotny dorobek poza 
rozprawy. Widoczne sy perspektywy dalszych badah. Tematyka jest dose specjalistyczna 
lecz rezultaty odpowiadajy na naturalne pytania powstajyce w tej dziedzinie. 

Nie mam wytpliwosci, ze rozprawa habilitacyjna i dorobek dr. Romana Wencla spelniajy 
wymogi stawiane w przewodach habilitacyjnych. Poziom naukowy rozprawy jest w moim 
odczuciu znacznie wyzszy niz przeciqtny poziom rozpraw habilitacyjnych. Wnoszq o do-
puszczenie dr. Romana Wencla do dalszych etapow przewodu habilitacyjnego. 

Stanislaw Kasjan 


