dr hab. Urszula Myga-Piqtek, prof.
Wydziai Nauk Przyrod

n

US

Sosnowiec, 19 paidziernika 2021 r.

iczych

Uniwersytet Slqski w Katowicach

RECENZJA DOROBKU W POSTEPOWANtU HAB|L|TACYJNyM

DOKTOR ANNY DMOWSKIEJ

wykonana na podstawie umowy przygotowanej przez Wydziat Nauk Geograficznych
iGeologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 20.08. 2OZL., na
podstawie uchwafy nr 39-2O2O/2O2L Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Ziemi i Srodowisku,
sporzqdzona zgodnie z art. 221 ust. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie
wy2szym i nauce (Dz. U. z 202L po2.4781,
Wstep
Przedmiotem recenzji jest gl6wne osiqgniecie naukowe zatytulowane:
Wykorzystanie metod analizy krajobrazowej do przestrzenno-czasowego modelowania
zmian rasowo-etnicznej struktury ludnoSci
wraz z caloksztaltem dorobku naukowego i dydaktyczno-organizacyjnego.

Gl6wne osiqgniqcie naukowe zostalo udokumentowane przedto2onym cyklem czterech
artykul6w naukowych.
Osiqgniqcie to zostato opublikowane w serii 4 artykul6w:
1. Dmowska, A., & Stepinski, f . F. (20771. A high resolution population grid for the
conterminous United States: The 2010 edition. Computers, Environment and Urban Systems,
6L, 13-23. - lF:3,724, MNiSW: 35, WoS: 14, Scopus: 17, Google Scholar: 25
2. Dmowska, A. (2019). Dasymetric modelling of population distribution

-

large data

approach. Quaestiones Geographicae, 38(ll, 15-27. lF: brak, MNiSW: 20, WoS: 1, Scopus: 1,
Google Scho lar: 1
3. Dmowska, A., Stepinski, T. F., & Netzel, P. (20L7l,. Comprehensive framework for

visualizing and analyzing spatio-temporal dynamics of racial diversity in the entire United
States. PLoS One, 12(3),

eO17

4993

- lF:2,766,

MN|SW: 40, WoS: 10, Scopus: 11, Google

Scholar:15
4. Dmowska, A., Stepinski, T. F., & Nowosad, J. (2020\. Racial Landscapes

-

a patternbased,

zoneless method for analysis and visualization of racialtopography. Applied Geo$aphy,122,

702239.lF:3,508, MNiSW: 100, WoS: 1, Scopus: 1, Google Scholar: 1.
Sumaryczny lmpact Factor dziela to 9.998, a liczba punkt6w wg MNiSW 195. Cytowalno(i

artykul6w jest proporcjonalna do czasu opublikowania i waha siq od 1 dla roku 2020 do 17

w 2077 (wg Scopus).

W artykulach Autorka przedstawila metodykq analizy iwizualizacji zmian rasowo-etn icznej
struktury ludno6ci w oparciu o dane rastrowe o wysokiej rozdzielczo6ci. lntegralnq czqSciq
publikacji jest material uzupelniajacy w postaci:
. serii 31 map rastrowych o wysokiej rozdzielczo(ci, por6wnywalnych w czasie,
i przedstawiajqcych og6lnq liczbq ludno5ci oraz jej strukturq rasowo-etnicznq dla obszaru
kontynentalnych Stan6w Zjednoczonych w latach 1990, 2OOO, 2OL0. Dane zostaly
udostgpnione do weryfikacji za pomoca aplikacji mapowej SocScape (Dmowska i in.,2O77l
oraz udostqpnione do pobrania z witryny internetowej http://socscape.edu. pl

.

kodu algorytm6w zaimplementowa nych w Srodowisku obliczeniowym

o

R:

zestawu 9 skrypt6w, autom atyzujqcych wykonanie modelowania dazymetrycznego
(Dmowska, 2019), jest dostqpny na stronie

http://socscape.edu.pllindex.php?id=software

o

pakietu raceland, implementujqcy metodq analizy krajobrazu rasowego (Dmowska

i

in., 2020)- dostQpnego na stronie https://cran.r-

proiect.orglweb/packages/raceland/index.html

Poruszone przez Habilitantkq zagadnienia lqczq w oryginalny spos6b problematykq
z162nicowania rasowo-etnicznej, struktury ludno(ci oraz geoinformac.ji i analizy
krajobrazowej.
Za najwazniejsze rezultat badaf dr Anny Dmowskiej w przedstawionym osiqgniqciu nale2y

uznai:
- Wprowadzenie podej(cia geograficznego do analizy przestrzen no-czasowego z162nicowania

rasowo-etn icznej struktury ludnoici. Podej(cie to umo2liwilo Autorce wykrycie i opracowanie

prawidlowo6ci przestrzennych

i

czasowych zmian rasowo-etnicznej struktury ludnoSci

w r62nych skalach przestrzennych.

- Wprowadzenie do literatury naukowej nowych, bardzo dyskusyjnych pojqi

-

,,krajobraz
z162nicowania rasowego" oraz ,,krajobraz rasowy", rozumianych jako przestrzenny uktad
enklaw rasowo-etn icznych o r6inej wielko6ci i ksztatcie tworzqcych okre6lonq mozaikq

krajobrazowq. Przy czym zaprezentowana koncepcja krajobrazu rasowego jest jednocze6nie
dowodem nowego podej(cia do analizy iwizualizacji segregacji rasowej izr6inicowania
rasowego w r62nych skalach przestrzennych. Nowatorstwo tej koncepcji - poza warstwa
terminologicznq - polega na tym, 2e podczas analiz nie zachodzi konieczno(i podzialu obszaru
na mniejsze jednostki (co.jest niezbqdne przy liczeniu tradycyjnych wskainik6w segregacji),

wdro2enie metody analizy krajobrazu rasowego w pakiecie raceland w Srodowisku
obliczeniowym R (https://cra n. r-project.or g/web/packages/racela nd ) dostarcza w pelni

a

utomatyzowany, kompleksowy schemat przestrzen no-czasowej analizy i wizualizacji
segregacji rasowej oraz zr62nicowania rasowego, co wa2ne, w r62nych skalach przestrzenny.
Opr6cz dokonai teoretycznych osiagniQcie naukowe dr Anny Dmowskiej pozwala na
za

zrealizowanie szeregu korzySci o charakterze aplikacyjny. Nale2q do nich:

- zapewnienie szerokiego, bezplatnego i stosunkowo latwego dostqpu spoteczedstwa do
opracowanych zbior6w danych rastrowych o wysokiej rozdzielczoSci, por6wnywalnych w czasie,

kt6re ilustrujQ przestrzenno-czasowe rozmieszczenie grup rasowo-etnicznych w latach 1990,
2000, 2010. Dane te sq dostqpne: poprzez witryne internetowa (http://socscape.edu.pl) oraz
aplikacje mapowE Socscape (http://150.254. L24.68/socscape_usa/ ).
- Opracowanie kod6w algorytm6w zaim plementowanych w (rodowisku obliczeniowym R,
w tym:

.

zestaw skrypt6w automatyzujacych wykonanie modelowania dazymetrycznego w skali od
regionalnej do kontynentalnej http://socscape.edu.pl/index.php?id=software.

.

pakiet raceland, implementujqcy metodq analizy krajobrazu rasowego
(https://cran.r-project.org/web/packages/raceland/index.htm ) wraz ze
szczeg6towa dokumentacjq (https://nowosad.gith

u

b.io/racela nd/index. htm I ).

Ocena problemu badawczego

Oceniane osiqgniqcie ma charakter metodyczny. Podstawq przedstawionego problemu byl
pomysl traktowania struktury rasowo-etniczn e.j jako przestrzennego ukladu enklaw rasowo-

etnicznych

o

162nej wielkoici

i

ksztalcie tworzqcych okre6lonq mozaike. Habilitantka
opracowaia zestaw metod opartych na dw6ch, jak sama Habilitantka ocenia - oryginalnych koncepcjach:

.

reprezentacjg struktury rasowo-etn icznej jako serii stochastycznych realizacji o wysokiej
rozdzielczo:ici, w kt6rych ka2da kom6rka ma przypisanE kategoriq odpowiadajqcq jednej
gru pie rasowo-etn icznej;

.

macierz ekspozycji stanowiqcq modyfikacjq macierzy sEsiedztwa, w kt6rej ka2de sqsiedztwo

stanowi :iredniq lokalnych gqstojci zaludnienia dw6ch sqsiadujqcych kom6rek - metoda
zostaia za im plementowana w pakiecie raceland w R (https://cran.rproject.orglweb/packages/raceland/index.html

)

Oryginalno6i przedstawionych koncepcji polega wedlug Autorki m.in. na tym, ie dotychczas
segregacja rasowa, bqdqca zjawiskiem przestrzennym, byla analizowana i prezentowana

w

spos6b nie przestrzenny. Habilitantkq podnosi fakt, 2e

w dotychczasowych

badaniach

struktura rasowo-etniczna reprezentowana jest przez dane przechowywane

w

postaci

tabelarycznej. Tradycyjnie stosowany ,,tabelaryczny model danych" dostarcza liczb, kt6re
mo2na por6wnywai miqdzy miastami i latami, ale nie pozwala na interpretacje

iwnioskowanie o rozkladzie przestrzennym struktury rasowo-etn icznej wewnEtrz miasta.
Moim zdaniem nie nale2y tego tak arbitralnie przesqdzai, edy, jak kaide analizy tego typu
zale2q od skaliopracowania, a ta determinuje dob6r metod i spos6b prezentowania wynik6w.

PodstawE zalo2enia badawczego bylo rozpatrywanie struktury rasowo-etn iczn ej jako
swoistego - przestrzennego uklad plat6w o r62nej wielkoSci i ksztalcie, rozmieszczonych
w 162nych czq6ciach obszaru, tworzqcych okredlonq mozaikq.
Cel badari polegal na opracowaniu geoinformacyjnego schematu analizy

i

wizualizacji

przestrzen no-czasowych zmian rasowo-etnicznej struktury ludno5ci w oparciu o model danych

rastrowych o wysokiej rozdzielczoici. Dla realizacji tego celu opracowano zautomatyzowany

i

calo6ciowy schemat tworzenia danych rastrowych o wysokiej rozdzielczo5ci,
por6wnywalnych w czasie, reprezentujQcych rozmieszczenie og6lnej liczby ludnoici oraz jej
struktury rasowo-etnicznej, w skali od regionalnej do kontynentalnej oraz opracowano
metodykQ analizy iwizualizacji przestrzen no-czasowych zmian rasowo-etn icznej struktury
ludno6ci w oparciu o model danych rastrowych.
Jako obszar testowy badari wybrano kontynentalne Stany Zjednoczone.

Zaloione cele Habilitantka zrealizowata przez opracowanie w pelni za utomatyzowanego
schematu obliczeniowego wykorzystujacego 6rodowisko obliczeniowe R. Opracowana
implementacja modelowania dazymetrycznego zostala wykorzystana do stworzenia serii map
o wysokiej rozdzielczo6ci, por6wnywalnych w czasie, p rzedstawiajqcych rozmieszczenie
o96lnej liczby ludnoSci oraz struktury rasowo-etn icznej w Stanach Zjednoczonych. Zadanie to
wykonano jako czqii projektu SocScape (ang. Social Landscape), kt6ry zostal udostqpniony na

stronie internetowej http://socscape.edu. pl. Opracowana metodykq pozwolita na ustalenia
zwiqzku miqdzy o96lnq liczbq ludnoSci, a danymi pomocniczymi, za kt6re przyjqto klasy
pokrycia terenu oraz u2ytkowania ziemi. Wynikiem bylo opracowania wysokiej rozdzielczo6ci

przestrzennej mapy (30 metr6w) rozmieszczenia og6lnej liczby ludnoici dla 2010 roku
w kontynentalnej czq(ci Stan6w Zjednoczonych.
Efektem prac bylo tak2e opracowanie serii 31 map

o

wysokiej rozdzielczo(ci (30 m)
przedstawiajqcych rozmieszczenie o96lnej liczby ludno5ci oraz jej strukturq rasowo-etnicznE
w Stanach Zjednoczonych w latach 1990,2000, 2010.
Ponadto Autorka wyodrqbnia dwa podej(cia, wykorzystujqce dane rastrowe o wysokiej
rozdzlelczo5ci, opracowane dla poszczeg6lnych grup rasowo-etn icznych co poslu2ylo do
utworzenia skategoryzowanych map rastrowych, kt6re Habilitantka proponuje interpretowai
jako krajobraz, przez skojarzenie z analizami krajobrazowymi. Zastosowano przy tym analogiq
do metod analizy z wykorzystaniem metryk krajobrazowych. W wyniku tego zabiegu Autorka
otrzymala przestrzenny rozklad plat6w - utworzonych przez przylegajqce kom6rki nale2qce do
jednego

z

typ6w z162nicowania struktury rasowo-etnicznej - o 162nej wielko5ci, definiowanych

z 13 kategorii i zlokalizowanych w r62nych czqSciach obszaru, kt6re przez
podobieristwo do podej6cia w ekologii krajobrazu nazywa krajobrazem, tu ,,krajobrazem
zr6inicowania rasowego". Rozmieszczenie plat6w nale2qcych do 162nych typ6w
przez jednq

zr62nicowania struktury rasowo-etnicznej, podobnie jak rozmieszczenie plat6w pokrycia
terenu i uiytkowania ziemitworzy okreslone uklady mozaikowe.
Wediug Autorki mapa z162nicowania rasowo-etn icznego ma taki sam format danych jak mapa
pokrycia terenu i u2ytkowania ziemi stanowiqca reprezentacjQ ,,krajobrazu" rozpatrywanego

w analizie krajobrazowej. Uzasadnia to wedlug niej analogig do struktury rasowo-etnicznej
jako przestrzennego uklad ptat6w o 162nej wielkodci i ksztatcie, zlokalizowanych w 162nych
czqiciach obszaru, tworzacych okreSlonq mozaikq. Jest to do(i oczywiste stwierdzenie - jeSli

przyjqi przestrzenny rozklad zjawisk.

Reasumujac podjQte zadanie metodyczne nale2yjako pomystowe. lnspiracja zaczerpnieta

metodyk analiz krajobrazowych zostala urealniona w badaniach przestrzenneBo zasiqgu zjawiska
spoleczno-demograficznego. Tym samym praca zyskuje walor ,,geograficznodci". Zaproponowana
z

typologia zr62nicowania rasowo-etnicznego w swojej konceptualnej warstwie niewiele r62ni siq
od typologii klas dla bazy Corine Land Cover czy grup, typ6w i podtyp6w aktualnych krajobraz6w

proponowanych przez Solona

iin.

(2015) oraz Chmielewskiego

iin.

(2012). Proponowana

metodyka mo2e byi stosowana do ilustrowania (wizualizowania) analizowanych wielu innych
zjawisk zr62nicowanych przestrzenie, kt6rych geneza nie zwiqzana jest z pokryciem terenu np.
zr62nicowania religijnego (wyznaniowego), czy jqzykowego

w

regionach wieloku lturowych

(np. wsp6lczesnych wielkich miastach). Jednak oceniajqc cale przedsiqwzigcie przedstawione tu

jako osiqgniqcie habilitacyjne zastanawia glqbszy sens tych analiz - innymi slowy pojawia siq
pytanie - co dajq dyscyplinie te analizy i czy na pewno sq poprawne? Autorka stwierdza, Ze
obliczanie zr62nicowania rasowego (entropii) isegregacji rasowej (informacji wzajemnej) mo2na
przeprowadzii dla calego obszaru (np. miasta) bez wprowadzania arbitralnych podzial6w, i2e

metoda krajobrazu rasowego pozwala r6wnie2 na analizq zr62nicowania rasowo-etnicznej
struktury ludnoici w r62nych skalach przestrzennych. Stawia szereg6w pytari typu: ,,Jok
przestrzennie rozklodojq siq poszczeg6lne grupy rosowe?

Czy poszczeg6lne

grupy tworzq oddzielne

enklowy, zdominowone przez donq grupq? lok du|e sq te enklowy? Czy sq one rozmieszczone
r6wnomiernie no colym obszorze, czy te2 zlokolizowone w jednej czqici

facto pytania techniczne

-

?"- Wedlug mnie sq to de

bqdqcq wynikami a nie wnioskami z procedury badawczej. Poniewai

odpowiedzi w stylu:

.

otrzymono:37 enklow, zojmuiqcych 7,9% powierzchni, noleiy do czterech typ6w o mofm
zr6Znicowoniu (WL, BL, AL, HL);

.90

enklow, zajmujqcych 61,9% powierzchni, noleiy do czterech typow
zr6inicowoniu (WM, BM, AM, HM)

.

o lrednim

18 enklow, zojmujqcych 30,2% powierzchni noleiy do typu cechujqcego siq duiym
z162nicowoniem rasowo-etnicznym (HD).

powinny by6 podstawq do odpowiedzi na gtqbszy naukowy problem, zaczynajqcy siq od
pytania: ,,Dlaczego, z jakiej pruyczyny, do czego prowadzi taki a nie inny rozklad przestrzenny,
czego jest on wynikiem itp.".

I na to pytanie Habilitantka

odpowiada

-

jednak bardzo

lakonicznie, twierdzqc i2 przwoczone wskalniki wskazujq na brak segregacji rasowej

iduiy

stopief integracji zachodzqcy miqdzy grupami rasowo-etnicz nym i.
Przyznam 2e to fascynacja analiza statystycznq powinna siq przelo2yi na bardzie.l naukowe
wnioski.

-

wyniki, wartoici opracowanej i zastosowanej metody nale2y
mocniej wyartykutowai. Analiza wynik6w INTEGRACJI GRUP jest moim zdaniem kluczem do
Uwa2am wiec, 2e te efekty

istotnoici tych badari idopiero moie (ale nie musi) wskazywad na ich uniwersalno6i.
Poza

tym trudno znaleli dowiqzane do tytulu

osiEgniqcia,

w

kt6rym pojawia

siq

sformutowanie:,,przestrzenno-czasowego modelowania zmian rasowo-etn icznej struktury
ludno6ci" . W jaki spos6b dochodzi do modelowania zmian?

Podejmujqc dalsz4 polemikq chcq zaznaczyi 2e niedosyt pozostawia wytlumaczenie siq
z u2ywania terminu ,,krajobraz" dla tak kontrowersyjnej konstrukcji statystycznej jak

,,krajobraz rasowy" czy ,,krajobraz segregacji rasowej". Autorka przyjqla bardzo og6lne
podej(cie do krajobrazu jako ,,obszoru terenu zowierojqcy mozoikq ptot6w tub element6w
krojobrozu" (McGarigal, 1995), choi wcze6niej krajobraz byt zbiorem danych. Samo
sform uiowan ie ,,obsza r teren u" to w iqzyku polskim pleonazm stqd nie mogq iej zaakceptowai
i uznajq jq za niepoprawnq, chod to sp6r nie z Habilitantka tylko z Mc Garigal - publikacji kt6ra

jest nieco bezkrytycznie cytowana. W oryginale jest ,,orea of lond', co na polski lepiej bytoby
przetlumaczyi jako ,,powierzchniq terenu" . Sama definicja ustawia tak2e badania w podejsciu
materialnym istrukturalnym, ale czy rzeczywiScie mamytu Habilitantki z takim podej6ciem do
czynienia, skoro dalej Autorka pisze, 2e krajobraz jest zwykle reprezentowany przez
skategoryzowane dane rastrowe, np. mapq pokrycia terenu i u2ytkowania ziemi. Nie wiem te2
dlaczego ,,zwykle" (a kiedy niezwykle).

Zatem postugiwanie siq terminem ,,Krajobraz rasowo-etn iczny" - kt6ry w ocenianych
artykulach jest ,, reprezentowany jest przez dowolny zestaw skategoryzowa nych danych
rastrowych przedstawiajqcych strukturq rasowo-etnicznE" UWAZAM ZA NIEWLSCIWE
i stanowiEce nadu2ycie. Jest oczywiScie w polskiej wersji autoreferatu kalkq jqzykowq
z angielskiego, stanowiac zapo2yczenie min., z Biellanda (2020). Ale w ten spos6b

termin ten

staje sie do6i sprytnym ,,wytrychem" do nazywania rzeczy, kt6rych nie potrafimy nazwai, bez

dlugiego i szczeg6lowego opisu. Tym samym dla geografa, a nie geoinformatyka opisana
metodyka staje siQ wyrafinowanym iwiczeniem umyslowym, zaawansowana ,,zabawq"
statystyka, co wprowadzajqcym szczeg6lny rodzaj konfuzji terminologiczn ej, gdy2 krajobrazem
sE

tu nazywane zbiory danych.

Tgadzam siq

z

Habilitantkq,

ie

zaproponowanie podej6cia geograficznego, pozwala na
przestrzen no-czasowq analizq zmian rasowo-etn icznej struktury ludno(ci.
W podejSciu tym wizualizacja jest integralnq czq6ciq analizy na gruncie badai
geop rzestrzeniach. Ale brakuje logicznego polqcznia tych dw6ch podejsd. Tym bardziej nie
wiem, dlaczego Autorka cytuje w Autoreferacie m6j przeglqdowy artykut z 2001 r. skoro 2ad na
tam przytoczona definicja nie wsp6tgra z zastosowanym iocenianym tu podejdciem.
Ocena wsp6lpracy miedzynarodowej
Dr an na Dmowska po doktoracie odbyla dwukrotnie presti2owe sta2e typu ,,post-doc" w Space

lnformatics Lab, Department of Geography and GlS, University of Cincinnati, OH, USA (w
okresie lipiec 2013

-

lipiec 2016 oraz lipiec 2018

W trakcie staiu Habilitantka
na.jwa2n iejszych, na

naukowych,

a

do

kt6rych prezentowala wyniki nale2A: Geocomputation, konferencja Why

R?, Annual Meeting

of

Population Association

Theoretical and Quantitative
Geography.

- lipiec 2O2OJ.
uczestniczyta w licznych konferencjach

of

America, European Colloquium on

Do wainiejszych pro.iekt6w zrealizowanych w trakcie stypendium post-doktorskiego naleia:

.

.

wizualizacja rasowo-etn iczn ej struktury ludnoici Stan6w Zjednoczonych;

opracowanie metodyki modelowania dazymetrycznego

do

dekompozycji danych

rastrowych;

.

wykorzystanie analizy fraktalnej oraz prawa potqgowego w opisie rozmieszczenia og6lnej
liczby ludno5ci oraz jej struktury rasowo-etn icznej;

.

przestrzen no-czasowe z162nicowanie struktury rasowo-etn icznej ludno(ci w skali lokalnej.

Efektem wsp6lpracy miqdzynarodowej w ramach powy2szych staiy sA liczne artykuly
naukowe stanowiace tlo zasadniczego osiqgniqcia, a wlasciwie jego podstawe. Autorka
przedstawita - 11 artykul6w w renomowanych czasopismach z grupy Elsevier, z czego

dwukrotnie w Applied Geography (2014, 2OL6l, w Computers, Environment and Urban
Systems lZO78, 2O2Ol, oraz Chaos, Solitons and Fractals (2020) oraz po jednym artykule
w Springer lnternational Publishing Switzerland (2017), Social sciences (2019)

-

(Grupa MDPI),

w jqzyku polskim w Monografie Komitetu Gospodarki Wodnej PAN (2014) i Pracach
Geograficznych (2016). W 5 spo6r6d lL wykazanych publikacji Anna Dmowska jest pierwsza
autorkq, w czterech jest drugq, a w dw6ch - kolejnE z obszerniejszego grona autorskiego.
PNAS,

Angielskojqzyczne czasopisma nale2q do wiodqcych czasopism Swiatowych z zakresu nauk
o ziemi i Srodowisku o wysokich parametrach bibliometrycznych, a dwa polskie tak2e stanowiq

czot6wkq czasoplsm geograficznych. Habilitantka opublikowala takie dwa rozdzialy
w monografiach. Przygotowala tak2e wysoko indeksowane abstrakty konferencyjne. Na tym
tle rekordowo przedstawia siq Proceedings of the Nationol Acodemy of Sciences, 116(451,
22435-22436. lF: 9,412, MNiSW: 200. Tym samym nale2y uznai, Ze dorobek publikacyjny
stanowiqcy tlo dla gt6wnego osiagniqcia naukowego jest imponujqcy. Jest tak2e zwarty
tematycznie. Calkowity lF wynosi dla dodatkowego dorobku 30,169, a suma punkt6w MNiS
664 co dla polskich geograf6w jest na poziomi habilitac.li mo2e byi uznane za rekordowe.
Dorobek ten bezsprzecznie jest wynikiem sta2u naukowego w USA.
Dr Anna Dmowska realizowala tak2e projekty naukowe, w ramach kt6rych opracowala kody

algorytm6w, zaim plementowa ne w 6rodowisku obliczeniowym

R,

w tym:

.

zestaw 9 skrypt6w, a utom atyzuiEcych wykonanie modelowania dazymetrycznego -

.

pakiet raceland, implementujqcy metodq analizy krajobrazu rasowego

(wsp6lautorstwo implementacji z dr Jakubem Nowosadem)
OceniajEc pozostalq dziatalnoSi naukowq Habilitantki nale2y podkreSlii du2q aktywno5i
konferencyjnq. W okresie po uzyskoniu stopnio doktora brala udzial w 12 miqdzyna rodowych
oraz 1 og6lnokrajowej konferencji prezentujqc 8 referat6w oraz 5 poster6w.
Byia czlonkiem komitet6w orga n izacyjnych licznych konferencji, w tym:

.

Szkoly Zintegrowanego Monitoringu Srodowiska Przyrodniczego.lJiytkowonie

terenu,

GtS,

geoindykotory, bioindykotory, Biala G6ra 6-9 listopada 2007

.

M

iQdzynarodowego Seminarium

Grupy Roboczej lnternational Association of

Geomorphologists Smoll Cotchments, Miedzyzdroje 20-23 kwietnia 2008

.

Vll Seminarium Genezo, litologia i strotygrofio utwor'w czwortorzgdowych, poznai 22-23
listopada 2018 - gdzie petnita funkcje sekretarza.

Udzielala wsparcia organizacyjnego podczas licznych konferencji oraz warsztat6w
organizowanych przez Zaklad Geoekologii/Zaklad Geoinformacji, WNGiG UAM (m.in. tX Zjazd

Geomorfolog6w Polskich, Geneza, Litologia i Stratygrafia Utwo16w Czwa rtorzqdowych,
Og6lnopolska konferencja naukowa Funkcjonowanie geoekosystem6w zlewni rzecznych edycja V iVl, warsztaty i szkolenia prowadzone w ramach Szk6l ZMSP organizowanych w Stac.ji
Badawczej w Storkowie oraz w Biatej G6rze, Warsztaty Geograficzne, GIS

-

platforma integracyjna geografii").
Tym samym moie wykazai siq dorobkiem organizacyjnym.

Ocena prac

w

zespolach badawczych realizujqcych projekty finansowane
konkurs6w krajowych lub zagranicznych

w

drodze

Kryterium to naleiy ocenii wysoko.
W okresie 22.06.2009-24.06.2OL2 byla kierownikiem projektu pl. Funkcjonowonie i typologio

geoeksystem6w

w zlewni g1rnej

PorsQty (Pomorze Zachodnie) (nr

N

N306040835), na

podstawie kt6rego powstala praca doktorska. Brala takie udzial w realizacji programu H1
(Wody powierzchniowe - rzeki) w roku 2009 w stacji badawczej w Storkowie w ramach
Zintegrowanego Monitoringu Srodowiska Przyrodniczego. Poza tym aktywnodi naukowq
przed doktoratem opisuje udzial w licznych warsztatach i szkoleniach, m.in.: warsztaty
Mlodych Geomorfolog6w, Letnia szkola monitoringu irodowiska przyrodniczego, Warsztaty
hydrochemiczne w Stacji Bazowej

Zintegrowanego MonitorinBu Srodowiska Przyrodniczego w Storkowie;
Czlonkostwo w miqdzynarodowych lub krajowych organizacjach i towarzystwach
naukowych wraz z informacjq o pelnionych funkcjach.
Dr Anna Dmowska byla czlonkiem Stowarzyszenia Geomorfolog6w Polskich w latach 20082011. Od tego czasu nie wykazal przynale2nodci do organizacji naukowych istowarzyszeri.
Nie wykazala tak2e dotychczas udzialu w radach wydawniczych. W przedto2onej dokumentacji

brak informacji na temat wygiaszania zamawianych referat6w, oraz na temat prac w gronie
ekspert6w na rzecz wsp6lpracy z otoczeniem spoleczno-gospodarczym.

Tym samym slabym punktem dzialalno5ci Habilitantki jest wsp6lpraca z otoczeniem
spolecznym i gospodarczym, co moie wynikai z problematyki metodycznej jakq siq zajmuje.

Aktywno6i naukowq okreila tak2e fakt wykonania licznych recenzji dla znaczqcych czasopism
m iqdzyna rodowych w tym, szczeg6lnie specja lizujqcych siQ w tematyce metodyki

modelowania dazymetrycznego,

np:

ISPRS lnternational Journal

of

Geoinformation,

lnternational Journal of Geographic lnformation science, Remote sensing, Big Earth Data,
Cities, Forecasting, Sustainability, Water.
Dodatkowo byla czlonkiem zespolu badawczego spoce lnformotics Lob, kierowanego przez
prof. Tomasza Steplnskiego (http://sil.home.am u.ed u. pl ). Zesp6l opracowuje
algorytmy do szybkiej i intuicyjnej eksploracji du2ych zbior6w danych
przestrzennych reprezentujacych r6ine elementy Srodowiska geograficznego.
Ocena formalna

oceniaiqc warstwq formalnq nale2y dodai, ie nadeslany do recenzji material zostal
przy8otowany bardzo starannie. Uktad autoreferatu w uporzqdkowany iczytelny spos6b
nawiqzuje do ustawowych kryteri6w iwymagari stawianych doktorom habilitowanym. Do
gl6wnego wnioski i kopii nadania dyplomu doktora, obok precyzyjnie przygotowanego
Autoreferatu dolqczono kopie artykul6w stanowiacych gt6wne osiqgniqcie oraz kopie
artykul6w bqdqcych potwierdzeniem dorobku. wa2nym zabiegiem byto zamieszczenie opisu
terminologii uiywanej w pracach (Autorka zdaje sobie sprawQ, ie jest ona trudna
i niejed noznaczna, dyskusyjna - stEd jq doprecyzowuje). Zamie5cila tei, zgodnie z wymogami
- opis wkladu wlasnego w przygotowanie gl6wnego osiagniqci oraz opis wkladu wlasnego
w przygotowanie pozostalych publikacji oraz stosowne o(wiadczenia wsp6lauto16w.
Autoreferat jest napisany poprawnym jgzykiem.
wiqkszoSi formalnych kfieri6w Kandydata do stopnia doktora habilitowanego jest spelniona
z nawiqzkq, gl6wnie w zakresie danych bibliometrycznych. W najmniejszym stopniu dorobek

ten jest reprezentowany przez kryterium wsp6lpracy z otoczeniem spolecznym

oraz

zasiadania w radach naukowych. Wysoko naleiyocenid dzialalno6i dydaktycznq. znaczacyjest

spis przedmiot6w jakie prowadzila. Jest zapewne cenionym dydaktykiem skoro zaplanowano

dla niej zajqcia (w tym wyklady w semestrze letnim 2021), cho6 nie podano

oceny

dydaktycznej student6w.
Na podstawie przeprowadzonej oceny stwierdzam, pomimo moich zastrzeieri, przedto2ony

dorobek spelnia wymagania okreilone w art. 219 ust. 1 pkt 2, tym samym Habilitantka posiada
w dorobku osiqgniqcia naukowe, stanowiace znaczny wklad w rozw6j dyscypliny nauki o Ziemi

i Srodowisku, wykazuje sie istotnE aktywno(ciq naukowq realizowanq w wiqcej nii jednej
uczeln i, w szczeg6lnoSci zagranicznej.

Niniejszym rekomendujq postepowanie habilitacyjne

dr Anny

Dmowskiej

do

procedowania.

r/,'L

dalszego

