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Ocena dorobku doktora Radoslawa Szwedka

w postqpowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego

Pan dr Radoslaw Szwedek'uzyskal tytul doktora nauk matematycznych na Uniwersy-

tecie Adama Mickiewicza w Poznaniu w 2006 roku, na podstawie pracy doktorskiej ,,Inter-
polacja operator6w i miar niezwarto3ci", napisanej pod kierunkiem profesora Mieczyslawa

Mastyly. Od 2006 jest zatrudniony na trVydziale Matematyki i Informatyki UAM, najpierw

na stanowisku adiunkta, a od 2016 roku starszego wykladowcy.

Dr Radoslaw Szedek, zwany dalej Habilitantem, przedstawil we wniosku o wszczgcie

postgpowania habilitacyjnego, jako osi4gniecie naukowe (kt6re zwyczajowo bgdg nazywal

r6wniez rozpraw4 habilitacyjna), cykl publikacji pod tytulem ,,Metryczna entropia, wiel-

ko6ci aproksymacyjne, widma operator6w oraz interpolacja pomigdzy przestrzeniami Ba-

nacha", skladajqcy sig z nastgpujqcych siedmiu prac:

[A1] R. Szwedek, Interpolation of approri,mat'ion numbers between Hi,lbert spaceq Ann.

Acad. Sci. Fenn. Math. 40 (2015), 343-360.

[A2] R. Szwedek, On ,interpolati,on of the n'Leasure of non-compactness by the compler

method, Q. J. Math. 66 (2015),323-332.

[A3] M. Mastylo, R. Szwedek, E'igenualues and entropy modul'i of operators 'in'interpolation

spaceq J. Geom. Anal. 27 (2017), ILSI-L177.

[A4] P. Mleczko, R. Szwedek, Interpolation of Hardy spaces on circular domazns, Math.

Nachr. 29O (2017), 2322-2333.

[A5] E. A. S6nchez P6rez, R. Szwedek, Vector n'Leasures with ualues i,n l* (l) and 'inter-

polat'ion of Banach latti,ces, J. Convex Anal. 25 (2018),75-92.

[A6] R. Szwedek, Geometric i,nte,rpolati,on of entropy numbers, a. J. Math. 69 (2018),

377-389.

[A7] M. Mastylo, R. Szwedek, Interpolati,on of s-numbers and entropy numbers of opera-

tors, Banach J. Math. Anal. L3 (2019), 427-448.

W materialach zal4czono o6wiadczeniawsp6lautor6w prac [A3], [A4], [A5] i [A7], kt6re
pokazuj4, zeHabilitant mial istotny, przynajmniej 50% wklad w powstanie kazdej z tych
prac.
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Prace powyzsze dotycz4 teorii interpolacji przestrzeni Banacha, pokr6tce om6wig ich
glowne wyniki.

Kilka prac porusza problem interpolacji liczb entropijnych i s-liczb. Og5lnie, nie jest

oczywiste jak interpolacja wplywa na s-liczby. Narzucajqce sig naiwne hipotezy oszacowai
sq falszywe. Sytuacja jest jednak lepsza w przestrzeniach Hilberta. Theorem 4.2 z lA1]
pokazuje ladne szacowanie produktu liczb aproksymacyjnych dla interpolacji w sensie me-

tody zespolonej Calderona operator6w na przestrzeniach Hilberta. Theorem 4.3 z tej pracy

wykazuje, 2e dla operator6w normalnych komutujqcych z pewnym operatorem dodatnim
liczby aproksymacyjne pokrywajA sig dla wszystkich parametr6w d € (0, 1) interpolacji
zespolonej. Gl6wny wynik [A6] - Theorem 4.2 podaje eleganckie oszacowanie liczb entro-
pijnych dla interpolacji zespolonej przestrzeni Hilberta. Co waZne i w mojej opinii ciekawe,
twierdzenie to nie zawiera za{nych dodatkowych zaLohefi oraz podaje explicite stale. Dluga,
prawie 50 stronnicowa, praca [A3] bad a zwiqzki migdzy liczbami entropijnymi i warto6cia-

mi wlasnymi operator6w oraz ich interpolacji. Autorzy wprowadzaiq pojgcie spektralnych
Iiczb entropijnych i pokazuj4, he zawsze dominuj4 one klasyczne liczby entropijne, a dla ope-

rator6w normalnych na przestrzeni Hilberta s4 nim r6wnowa2ne. Definiuj 4 teh spektralny

modul entropijny i badaja jak nowo wprowadzone pojgcia zachowujA sie przy interpolacji.

Jednym z ciekawszych wynik6w omawianego artykulu wydaje sig Theorem 5.7 podaj4ce

interpolacyjnA wersjg nier6wno6ci Carla-Triebla.
Praca [A2] jest zwiyzana z wahnym problemem w teorii interpolacji - czy interpolacja

operatora ograniczonego migdzy parami Banacha, kt6ry jest zwarty na jednym z kor1c6w,
jest zwarta? W przypadku interpolacji metodq zespolon4, Calderon wyl<azal, ze jest to
prawda przy zalohenlu dodatkowej wlasnoici aproksymacyjnej dla docelowej pary Bana-

cha. W pracy [A2] uog6lniono twierdzenie Calderona pokazujqc (przy zaloheniu warunku

aproksymujqcego Calderona) oszacowanie miary niezwartolci B(T) operatora na przestrze-

niach interpoluj4cych poprzez iloczyn odpowiednich poteg tych miar na przestrzeniach

koficowych.
Praca lATl zawiera ciekawy pomysl uog6lnienia pojgcia s-liczb na przypadek .i-liczb

operator6w dzialajqcych migdzy parami przestrzeni Banacha. Autorzy proponuj4 aksjoma-

ty takich ciag6w s.--liczb, kt6re s4 naturalnymi odpowiednikami aksjomat6w Pietscha dla

ciqg6w ,,zwyklych" s-liczb. Definiujq naturalne uog6lnienia na pary Banacha Iiczb aprok-

symacyjnych, liczb Gelfanda i Kolmogorowa, pokrywajqce sig z klasycznymi definicjami

dla operator6w migdzy trywialnymi parami Banacha (X, X) i (Y,,Y). Nastgpnie autorzy

zastanawiajq sig kiedy s--liczby operatora migdzy parami przestrzeni Banacha szacujA sig

przez s-liczby operatora migdzy koficami. Theorem 2.5 pokazuje, ze takie oszacowanie za'

chodzi dla liczb Kolmogorowa przy zalozeniu wlasno6ci aproksymacyjnej docelowej pary

Banacha. Uzyskane wyniki stosuj4 do uzyskania pewnych (mocno technicznych dla niespe-

cjalisty) oszacowafi interpolacyjnych dla liczb entropijnych.
W [A4] analizowano przestrzenie Hardy'ego na obszarach kolowych. Udowodniono od-

powiednik twierdzenia Petera Jonesa (dotyczqcego interpolacji przestrzeni Hardy'ego na

dysku) dla obszar6w kolowych, uog6lniajyc wczesniejsze wyniki Chalendara i Partingtona.
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Jako wniosek wyprowadzono wariant twierdzenia aproksymujqcego Nehari oraz twierdzenia
korygujqce typu Kisliakowa. Metody dowodu se oparte o analizg interpolacji sum prostych
przestrzeni Banacha.

Praca [A5] dotyczy interpolacji przestrzeni funkcji calkowalnych wzglgdem miar wek-
torowych. Motywacjq do badania interpolacji tego typu przesttzeni (kt6rych dokladna de-
finicja jest do66 techniczna) jest to, ze kazda porzqdkowo ciqgla krata Banacha ze slabq
jedynlcq jest izometrycznie porz4dkowo izomorfr,czna z przestrzeni1 L'(^) dla pewnej mia-
ry wektorowej m. W [A5] wykazano) ze Lr(m) jest porz4dkowo izomorfi,cznaz przestrzeniq
funkcji calkowalnych wzglgdem pewnej miary fri, o warto6ciach w l*(l,Lt(p)), gdzie p"
jest miarq kontroln4 Rybakowa dla m. Zalem interpolacja przestrzeni h(mt) sprowadza
sig do interpolacji przestrzeni Lt(mt), co w sensie Calderona mozna zrobr(, w naturalny
spos6b, jak pokazuje Theorem 3.3 z omawianej pracy, otrzymujqc przestrzefi Lt(me).W

[A5] opisano tez jak wygl4da interpolacja przestrzeni L1(*n) metod4 rzeczywistq dla miar
wektorowych mi o warto6ciach w kratach Banacha.

Poza artykulami, kt6re weszly w sklpd rozprawy habilitacyjnej dr Szwedek jest autorem
badn wsp6lautorem siedmiu prac, opublikowanych migdzy 2006 a 20L9 rokiem. Podobnie,
jak prace z rozprawy, wszystkie ukazaly sig w solidnych pismach z listy JCR. Sq tez zblihone
tematycznie, w wigkszoSci dotyczq teorii interpolacji. Szczeg6lnq uwage warto tu zwr6cii
na wsp6ln4zM. Mastyl4 prace [S5], kt6ra ukazala sig w prestizowym Journal of Functional
Analysis. Jej wyniki dotycz4 uog6lniefr nier6wno6ci Kahane'a-Salema-Zygmunda i zawiera-
jq nieoczywiste (choi niestety duzo bardziej techniczne niz w orginalnej nier6wno6ci KSZ)
szacowania Srednich suprem6w po kulach z przestrzeni Banacha jednorodnych wielomian6w
o wsp 6l czynnikach zrandomizowany ch przez ntezalehne Rademachery.

Habilitant przygotowal bardzo obszerny autoreferat. Zabraklo mi w nim bardziej syn-
tetycznego wyr62nienia kilku najwazniejszych wynik6w, zamiast ich drobiazgowego wy-
mieniania. Czgiciej wygodniej bylo mr zajrzei do poszczeg6lnych (w wigkszo6ci niedlugich)
artykul6w niz przebijai sig przez przygotowane podsumowanie. Takze przedstawiony w do-
datku do autoreferatu przeglqd podstawowych fakt6w i definicji, nie byl dla mnie specjalnie
pomocny - nie zachowano w nim ani sp6jno6ci notacyjnej ani odpowiednich proporcji (rp
przez prawie 4 strony Habilitant omawia miary wektorowe, kt6re pojawiajq sie tylko w jed-
nym artykule z rozprawy). Jest tez w autoreferacie kilka niefortunnych liter6wek - pierwsza
w spisie tre6ci - nie spos6b tam znaleh(, pracy [A6], wystgpuje natomiast nieistniejace [A8].

Wedlug danych z bazy MathSciNet z poczqtku grudnia 2020, prace Habilitanta byly
cytowane 36 nzy przez 22 autor6w, z czego 12 stanowiq autocytowania (prace z rozprawy
habilitacyjnej 17 razy, z czego 8 to autocytowania). Nie s4 to wysokie liczby jak na t4lat
aktywno$ci naukowej, dodatkowo niepokoi fakt, ze cytowania w google scholar nie sq zna-
czqco wigksze, co pokazuje, ze nie ma coliczy(, na zwigkszenie indeks6w bibliometrycznych
doktora Szwedka w najblizszych latach. Nie jestem zwolennikiem oceny indywidualnej dzia-
lalno6ci naukowej poprzez wskaZniki bibliometryczne, ale trochg niepokoi slaba rozpozna-
walno6i wynik6w Habilitanta. Jest to pewnie zwiqzane z jego niezbyt wysokq aktywno6ci4
migdzynarodow4 - w autoreferacie znalazlem informacje o dw6ch kr6tkich zagranicznych
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pobytach naukowych (tydziefr w 20LT i 2 tygodnie w 2007) i zaledwie 4odczytach na zagra-
nicznych konferencjach naukowych (ostatni raz w Walencji w 2015 roku) . Z pozytyw6w w
tym zakresie mozna wymienii wsp6lprac9 naukow4 z prof.. Sanchezem Perezem z Walencji,
kt6ra zaowocowala dwoma wsp6lnymi artykulami.

Dr Szwedek byl wykonawcq w trzech grantach (NCN, FNP i polsko-niemieckim MNiSW-
DAAD), napisal recenzje artykul6w naukowych dla kilku solidnych czasopism. Poza wspo-
mnianymi powyzej 4 referatami na konferencjami zagranicznymi, wyglosil 9 odczyt6w na
migdzynarodowych konferencjach w Polsce. Byt wsp6lorganizatorem migdzynarodowej kon-
ferencji w Poznaniu. Nie znalazl.em informacji o wypromowanych pracach magisterskich czy
Iicencjackich, ale zauwahylem,2e Habilitant byl recenzentem pomocniczym w przewodzie
doktorskim Bartosza Staniowa.

Nie jestem specjalist4 w tgorii interpolacji. Moje zainteresowania analiz1 funkcjonaln4
dotycz4 raczej jej zastosowafr w rachunku prawdopodobiefistwa oraz w pewnych zagadnie-
niach wysokowymiarowej geometrii wypuklej.Z drugiej strony, doceniam istotnodi r62nych
technik interpolacyjnych i czasem (choi raczej rzadko) sam z nich korzystam. Waznq za to
rolg w prowadzonych przeze mnie badaniach pelni pojgcie entropii metrycznej, obecne w
kilku pracach z analizowanego osiqgnigcia naukowego. Jako osobie do6i odleglej od obszaru
badafi Hablitanta, nie jest mi zatem latwo oceniai znaczenie jego dokonari i to, na ile oma-
wiane prace wniosly istotny wklad w rozw6 j dziedziny. Bardziej kompetnetni powinni tu
by6 pozostali recenzenci. Spodr6d przedstawionych przez Habilitanta wynik6w najbardziej
podoba mi sig rezultat z lA6) dotycz1cy interpolacji Iiczb entropijnych operator6w na prze-

strzeniach Hilberta - jego eleganckie sformulowanie nie zawiera dodatkowych technicznych
zaLozefi i jest zrozumiale dla kaZdego kto sig spotkal z interpolacjq zespolonq przestrzeni
Banacha. Sformulowania wigkszo6ci wynik6w pozostalych omawianych artykul6w s4 bar-
dziej technicze, ale wydaj4 sig dotyczyi podstawowych problem6w teorii i odpowiadai w
wigkszo6ci na naturalne pytania. Przegl4daj4c wybrane dowody, zauwahylem, ze maj4 one
gl6wnie ,,migkki charaktef' , tzn. nie opieraj4 sig na wyrafinowanych dowodach nowych
oszacowarl analitycznych,, a raczej na polqczeniu znanych oszacowafr z mniej lub bardziej
abstrakcyjna teoriq interpolacji par Banacha. Na podstawie przedstawiomych artykul6w
mogg jednak z pewnoSciq stwierdzi6,2e Habilitant dobrze opanowal szereg technik zwiyza-
nych z r62nymi metodami interpolacji, teoriq przestrzeni Banacha i przestrzeni funkcyjnych,
swobodnie porusza siq w tej tematyce i potrafi j4 stosowai do badania r6hnych zagadniefi.

Podsumowuj4c, dorobek naukowy Habilitanta nie jest szczeg6lnie wysoki pod wzglg-
dem ilo6ci opublikowanych prac czy ich cytowafr. Jednak wszystkie prace ul<azaly sig w
solidnych pismach (jedno spoza wskazanego osi4gnigcia naukowego w prestizowym Journal
of Functional Analysis) i prezentujq dobry (w opinii niespecjalisty) poziom naukowy. Ja-
ko osi4gnigcie naukowe dr Szwedek wskazal sp6jny tematycznie cykl siedmiu prac, kt6ry
pokazuje, ze jego autor dysponuje solidnym warsztatem naukowym, potrafi go wykorzy-
stywad do rozwiqzywani a r6hnych zagadniefr i jest gotowy do sprawowania samodzielnej
opieki nad doktorantami. W mojej opinii przedstawione osi4gnigcie naukowe i pozostaly

dorobek naukowy Habilitanta, spelniajq wymagania ustawowe i zwyczajowe. Uwaham, 2e
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dr Radoslaw Szwedek wni6sl wklad w rozw6j teorii interpolacji przestrzem Banacha, kt6ry
uzasadnia moje poparcie dla wniosku o nadanie mu stopnia doktora habilitowanego.

Rafal Latala


