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Recenzja w postQpowaniu habilitaryjnym

Ocena osiqgniqcia naukowego, dorobku i profilu naukowego drAnnyDmowskiej

Dr Anna Dmowska jako osiqgniqcie naukowe w postqpowaniu habilitacyjnym (w dalszej czqsci

recenzji Autorka w odniesieniu do osiqgniqcia naukowego i Habilitantka w odniesieniu do

charakterystyki dorobku i profilu naukowego) wskazata w Autoreferacie cykl czterech, powiqzanych

tematycznie ,zrecenzowanych, oryginalnych (w tym 3 wsp6tautorskich) artykul6w, opublikowanych

w uznanych naukowo czasopismach w latach 2017-2020 pod wsp6lnym tytulem "Wykorzystanie
metod analizy kraiobrazowej do przestrzeono-czasowego modelowania zmian rasowo-etnicznej

struktury ludnoSci".

Recenzja zostala wykonana na podstawie uchwaly Rady Naukowei dyscypliny nauki o Ziemi

i 6rodowisku uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (uAM) w Poznaniu z dn'29 czerwca 2021 roku'

Informacje o Habilitantce

Dr Anna Dmowska jest absolwentkq studi6w geograficznych (2007) oraz studi6w podyplomowych

w zakresie monitoringu Srodowiska przyrodniczego (2012) Wydzialu Nauk Geograficznych

i Geologicznych uniwersytetu im. A Mickiewicza w Poznaniu. Stopief doktora nauk

o Ziemi [w zakresie geogiafii) uzyskala w UAM w 201.2 roku na podstawie rozprawy doktorskiej

,,IJwarunkowania przestrzennei i czasowei zmiennosci wlasciwoici fizykochemicznych w6d

powierzchniowych zlewni g,rnei Parsqty" (promotor: prof' dr hab' Andrzej KostrzewskiJ' 0d tego

czasu jest zatrudniona na stanowisku adiunkta, dzielEc w okresie 20t3-2076 i 2018-2020 czas pracy

naukowej na macierzystym wydziale z obowiqzkami badacza na stanowisku naukowym (post-doc)

w Space lnformatics Lab (SlL), Department of Geography and GlS, university of cincinnati' ohio' USA'

W Swietle powyZszych fakt6w naleiy uznat za spelnione kryteria formalne wymagari na stopiefl

doktora habilitowanego zgodnie z art. 219 ust. 1, 2(bJ i 3 ustawy z dnia 20 lipca 201'8 r' Prawo

o szkolnictwiewYLszYm i nauce.

Ocena osiqgniqcia naukowego

wskazane w Autoreferacie osi4gniqcie naukowe sktada siq z czterech artykul6w opublikowanych

w jgzyku angielskim w trzech interdyscyplinarnych czasopismach amerykafiskich o zasiqgu

miqdzynarodowym (lmpact Factor IF od 2.8 do 3.7) oraz jednym, wydawanym w Polsce [znajdujqcym

siq na liScie czasopiim MEN), indeksowanych w gl6wnych bazach naukowych' Byly to wymienione

w kolejnoSci chronologicznej:

- Dmowska, Anna, and Tomasz F. Stepinski. "A High Resolution Population Grid for

the Conterminous IJnited States: The 2010 Edition." Computers, Environment and Urban

Systems 61 Q anuary 2017): 13-23. 1tttf;liiu,orgli't.l 0 ] 6,i j't'otrt l;t:rtv'urb:;-r's'2 01'6-08'006



-Dmowska,Anna,TomaszF,stepinski,ondPowelNetzel.,.ComprehensiveFrameworkforVisualizingandAnalyzingspotio.TemporalDynamicsofRacialDiversityintheEntireUnited
Stotes,,'EditedbyLuisA'NunesAmarol.PLoSoNEl2,no'3(March30'2017):e0174993.
l)| p511iai,o4k!10 l 'tl l1J!!1! )t!tl1)!)t!r!.l7{19 3

i_Dmowska,Anna.,,DasymetricModellingofPopulationDistribution.LargeDataApproach.''

Quaestiones Geographicoe 38, no. 1 (March 1, 2019): 15-27. !!!pr/!lottttu/102413/!!Ja!l!e:
iQ!9:A03

+Dmowskl,Anna,TomaszF.Stepinski'andJakubNowosad,,,RacialLandscapes_0Pattern-
Based,ZonelessMethodforAnalysisandVisualizationofRocialTopography.''Applied
Geography 122 (september 2020): 102239 https: //(ioLor.q/10 1016/i'upgeL'? 2020 102239'

Udzial dr Anny Dmowskiei (w swietle zalqczonych do dokumentacji postqpowania habilitacyjnego

oSwiadczefiwsp6tautor6w)bylprzewa2ajqcywzakresieopracowaniakoncepcii'metodyki
modelowania dazymetrycznego, algorytmizacli (skrypt6w aplikacii w)9zyku programowania RJ'

przygotowania danych, modelowinia i symulacii, przygotowania tekstu oraz finalnej edycji

.rnlrt.ypt6*, wlqczaiqc redakcjq map i rycin Opis wkladu nie pozwala skwantyfikowat udzialu

Autorki, ale iest wystarczajEcy do okre(lenia jako(ciowego

Chronologia publikacji odgrywa istotne Znaczenie' Widat wyra,nie,2e ka2dy nastqpny artykul

-nosi ,up"ini" nowq jako5i inowe wqtki badawcze, co jest naturalnym procesem kreatywnym

w nauce; stawiania tez i eksplorac,i nowych p6l badawczych Pierwszy w kolejno6ci - stanowi

podstawowy fundament, opis dzialari zwiqzanych z uzyskaniem wyjSciowego zbioru danych

w postaci lednolitej siatki (grid) ludnosciowei. wprawdzie metody wykorzyst,'v,/ane w konstrukcji

ogbtnok.aln*ej siaiki populac.li usA sa znane iwykorzystywane od wielu lat: transformacja ukladu

gr'anic l"inostet (spisowychl do sieci p6l podstawowych (grid) oraz wykorzystanie metody

larym"tryrznei, ale licz4 siq tez wysublimowane detale stosowanych przy tej okazji metod

transformacji cyfrowei; m.in. wykorzystanie polqczonych zestaw6w danych satelitarnych

dotycz4cych pokrycia terenu (NLCD) oraz uZytkowania ziemi (NLUD) w postaci jednej zmiennei

pomoc;i;zei w modelowaniu dazymetrycznym oraz wypracowanie metodyki oceny blqd6w

tszacowania modelu dazymet ryrrnugo, por6wnujqc uzyskane wyniki z innymi podobnymi siatkami

na Swiecie. pozwala to na przeksztalcenie danych zagregowanych do danych rastrowych przy

wykorzystaniu danych pomocniczych o wyiszei rozrlzielczo6ci Artykul nie jest tylko

metodologiczno-teoretyczny - wartos6 dodanq stanowi produkt - mapa cyfrowa udostgpniona

wsieci (dia rr-rku 2010 w USA). Kluczowe wydaje siq wsl<azanie tak2e na bardzo szczeg6iowq

rozdzielizo!( danych (30 mJ ora7. objqtosf prTet\,varzanych wolumin6w danych.

Autorzyzastosowaliwiasne,oryginalnealgorytmyprzerwarzaniadanychwpostaciskrypt6w
(w igz,h) automatyzujqcych i znacznie przyspieszaiECe wykr-rnanie modelowania dazymetrycznego'

Drugi w koleinoSci, artykul wsp6lautorski, stanowi poszerzenie pola badawczego' przeiScie od

analii iloSciowei do iakoSciowej, tj. nalozenie na (wcze6niej) uzyskanq mapq iednolitej siatki fgridJ

ludnoiciowej USA informacli dotyczqcych 16Znorodno(ci rasowo-etnicznej. Wymagato to

wprowadzenia odmiennej metodyki lnnowacyjny )est tutaj wyb6r metodyki' stosowanych

wgeoekologiimetrykkrajobrazowych,zmodyfikowanychdlaocenysiatki162norodnoScirasowej.
opie.alqc ,iq nu trzech wy162nikach iloSciowych: dominujqcei rasie/gru pie etnicznej / , r6znorodno6ci

,rro*.1)",ni.rn.i/ i gqstosci zaludnienia, ka2de pole siatki jest klasyfikowane jako5ciowo wedlug

ustalonegozbioru[40]etykietnapodstawieStopniazr6znicowaniarasowego(mierzonegomiara
entroplifi udzialu procentowego dominujqcej rasy/grupy etnicznei/' W ten spos6b wyjSciowa mapa



- siatka ludno6ciowa USA - przeksztalcana iest na skategoryzowanq [akoSciowEJ rastrowq mapq

tematyczn4.
przystosowanie metryk kraiobrazowych (Landscape MetricsJ do kontekstu 162norodno6ci

rasowej/etnicznej wymagalo translacji nomenklatury ekologicznej w nowym kontek5cie badawczym

i operowania meta-pojgciami oraz wymagalo klasyfikacji i reinterpretacii stosowanych wskaznik6w

- odniesienia miar na poziomie poszczeg6lnych spolecznosci (c-metrics) i globalnych (na poziomie

krajobrazu, l-metrics).

Konstrukcja map siatek (grid) r62norodnosci rasowej /etnicznei / na podstawie powyLszei

merodyki ma format analogiczny do map klasyfikacii pokrycia terenu. Umo2liwia nie tylko

wizualizacjq, lecz tak2e wykorzystanie ich do ilosciowej analizy przestrzennei grup rasowych

letnicznyihl; sq to trzy rodzaie map: calkowitej populacji, subpopulacji rasowei /etnicznej/

it<tasyn[ac;i r62norodno6ci rasowei /etnicznej/. Integralnq czq6ciq produktu kartograficznego jest

aplikacja internetowa socScape. Kluczowe w artykule jest wskazanie analogii pomiqdzy interpretacj4

map seiregacji/162norodnoSci rasowej /etnicznej/ na podobiehswvo map pokrycia terenu, co wynika

, ,.p.Jpu-no*rrrej metody analizy numerycznej, kt6ra (zdaniem Autorki/6w/J mo2e dostarczy6

wigcej informacji liczboitych o wzorcach 162norodnoSci niz tradycyjnie wykorzystywane wskazniki.

w Autoreferacie nadmieniono,2e analogiczn4 procedurq zastosowano takie do wczesniejszych

zbior6w danych spisowych w USA (1990 i 2000).

Trzeciartyku}drAnnyDmowskiej(samodzielny,z2019),ioSyntetyzui4cyprzeglEdliteratury
przedmiotu i wykorzyst),vr'anych na Swiecie najpopularnie,szych siatek (grid) prezentuj4cych dane

iudnoSciowe i ich merytoryczne imetodologiczne por6wnanie z autorskimi, uzyskanymi metodami

dazymetrycznymi mapami siatek populacii isubpopulacii rasowej /etnicznej/ w USA. WyraLnie

wiia(, Le Autorka pr6buje uzyska6 szerszy wglqd w badany przedmiot, por6wnujEc r6ine pojqcia

imetodykq konstrukcii autorskich map dazymetrycznych socscape na tle innych, wybranych

globalnych i kontynentalnych siatek populacji [worldPop, LandScan, GPWv4, EU Pop Grid, Autralian

iop Ciia, Sedac USA). W konkluzli wskazano na elastycznoS6 zaproponowanego podejScia

z wykorzystaniem metody dazymetrycznej, kt6rE mozna latwo przystosowa6 do obliczania innych

typ6w map, w tym dla map zr62nicowania rasowego /etnicznego/'

w ostatnim artykule w cyklu zaliczonym do osiEgniqcia naukowego (wsp6tautorskim ,22020 roku)

Autorka posluguje siq nowymi, przemyslanymi terminami oraz znacznie udoskonalonq metodyk4.

po raz pierwszy pojawiaja siQ pojqcia: kraiobraz6w rasowych (Racial LandscapesJ itopografii

rasowel/etnicrnej/, kt6re potem wformie syntetycznej zaprezentowano w Autoreferacie jako

osiEgniqcie naukowe. lest to zdefiniowany: ,,geoinformacyiny schemat analizy i wizualizacii

prr"rtrr"nro-rrorowych zmian rasowo-etnicznej struktury ludnoici, opieraiqcy siq o done rostrowe

o wysokiej rozdzielczoici". Pozwala on na traktowanie ,,przestrzennego uktadu enklaw rasowo'

etnicznych o r62nej wielko1ci i ksztdlcie tworzqcych okreslonq mozaikq" oraz ich wizualizacjq i analizg

na podobieristwo map pokrycia terenu/uzytkowania ziemi zblizonej do reprezentacji krajobrazu

w analizie krajobrazowej (str. 3, Autoreferat).

KonfrontujAc dotychczasowe badania, ich metodykq iwykorzystpvane wskaZniki z propozycl4

autorskq analizy czasowo-przestrzennej zmian struktury rasowo-etniczne, ludno5ci, przedstawiana

lest krok po kroku konstrukcja krajobrazu rasowego, wprowadzaiqca etykietq rasowE kom6rki

iw siatce, grid) jako stochastycznq realizaciq, zmiennq losow4 przy uiyciu procedury Monte Carlo

z wykorzystaniem generatora liczb losowych (na podstawie uprzednio wprowadzonych metryk), Tak

skonstruowana mapa krajobrazu rasowego, zdaniem Autorki(6w), zapewnia nawet lepszE



wizualizaciq topografii rasowej niZ mapa kropkowa, gdyZ siatka numeryczna przedstawia zar6wno

rasg, jak i ggstosd zaludnienia (przez stopniowanie kolor6wJ,

Kilka sl6w nale2y doda6, lokujEC przedmiot badai w kontekscie interdyscyplinarnym. Zar6wno

w socjologii, antropologii jak w badaniach kulturoznawczych przyjmuje siq zalo2enie o r6wno5ci cech

poszcze96lnych ras/grup etnicznych. StEd na gruncie socjologii bardziej adekwatnym alternatywnym

ierminem wydaje siq pqqcie'peizaiu etniczno-noroclowoiciowego' (w jgzyku polskim, tytut jednei

z ksiq2ek E. Lewandowskiego: Pejza2 etniczny Europy, 2005J. W antropologii wsp6lczesnej dominuje

przekonanie o wsp6lwystqpowaniu r6wnych ir6wnorzqdnych kultur, chocia2 spisy powszechne

wielu kraj6w Swiata (w tym USA w XXI wieku) nadal uwzglqdniajq przynaleinosr rasowq [ibid.).

Ta terminologiczna uwaga pokazuje iak wraZliwe mo2e byd badanie wsp6iczesnie kraiobrazu

rasowego. Nale2y doceni6 w tym mieiscu neutralnoSi i obiekt)"vvizm podejscia badawczego Autorki.

Inny aspekt dotyczy braku uszczeg6lowienia metodyki symulacii przestrzennei Monte Carlo.

w artykule procedura opis,,vr'ana jest jako 'czarna skrzynka" wykorzystujqca w praktyce algorytm

generatora liczb (w istocie pseudo-) losowych. 0 dystrybuancie mo2na tylko wnioskowa6

na podstawie dw6ch dodatkowych narzqdzi statystycznych przedstawionych w tekScie: macierzy

wsp6lwystqpowania (co-occurenceJ i macierzy ekspozycji [przewa2ajqcych s4siedzhv)

generowanych na podstawie siatki populacji. W dalszej kolejnoSci konstruowane i interpretowane s4

* kont"k6.i. miar r62norodnosci rasowo-etnic znej r62ne wskaZniki entropii ,oint conditiondl,

marginal, mutual entropy), uwzglednialqc takze problematykq zmiennego pola podstawowego

(MAUP).

fako integralnq czqSi osiEgnigcia naukowego nale2y potraktowat Autoreferat - komentarz autorski

do cyklu publikacji, wkt6rym Autorka ujawnia m.in. motrraciq podjqcia badah wzakresie

krajobraz6w rasowo-etnicznych oraz prezentuje materialy uzupelniajECe (opublikowane

i udostqpnione w sieci) powstale w wyniku bada6 prezentowanych w cyklu artykul6w. sq to: r*J seria

31 map iastrowych o wysokiej rozdzielczo(ci, por6wnywalnych w czasie, przedstawiaiqcych o96lnq

liczbq ludnoSci oraz jej strukturq rasowo-etniczn4 dla USA w kolejnych trzech ostatnich latach

spisowych; [**J skrypty aplikacii w iqzyku R automatyzujqce wykonanie mode]owania

dazymetrycznego; [***] aplikacja pt. raceland implementui4ca metodq analizy krajobrazu rasowego.

Autorka porzAdkuje w Autoreferacie metodykq, kt6ra ju2 wczesniej uiawnia siq w chronologii cyklu

artykul6w. schemat obejmuje etapy: przygotowania danych ianalityczny. Etap przygotowania

danych obejmuje modelowanie dazymetryczne z wykorzystaniem danych pomocniczych i finalne

opracowanie reprezentacji cyfrowej rasowo-etnicznei struktury ludno6ci w formie

skategoryzowanego rastru tematycznego o wysokiej rozdzielczo:(ci. Etap analityczny obeimuje dwa

nieco odmienne podej5cia: z wykorzystaniem metryk krajobrazowych oraz ,,wykorzystuj4cq metryki

wywodz4ce siq z teorii informacii (...) obliczane na podstawie macierzy ekspozycji".

Niew4tpliwie, kolejne kroki badawcze istale poszerzanie zar6wno pola badawczego,

iak iinstrumentarium wykorzystywanych metod, pozwolily Autorce na uzyskanie imponujqcych

rezultat6w, pozwalajqcych na przetwarzanie ogromnego wolumenu danych (spisowych) oraz

przej6cie od analizy ilosciowej do interpretacji lakosciowei uzyskanych wynik6w. Tym samym

osiqgniqcie naukowe wpisuje siq w nurt badan brg dota, a wartosciq dodanq iest zupelnie nowy wglqd

w dane przestrzenne, kt6remu towarzyszQ konkretne, nowe propozyCje metodyczne konStrukcji map

z162nicowania rasowo-etnicznego iRacial Landscapes tj. krajobraz6w rasowo-etnicznych. Autorka

(ze wsp6lautorami) dostrzegla problem zwi4zany z deficytem mo2liwo6ci analiz przestrzennych

izaproponowala r62ne warianty analiz iloSciowych, jakoSciowych iwizualizacji kartograficznei,

kt6re umoZliwiaj4 ujawnienie relacii przestrzennych, dotEd ujmowanych iedynie numerycznie



i tabelarycznie. Wedlug Autorki (w komentarzu w Autoreferacie), krajobraz rasowo-etniczny mo2e

byi reprezentowany przez dowolny zestaw skategoryzowanych danych rastrowych
przedstawiajqcych strukturq rasowo-etnicznE w postaci mozaiki przestrzennego ukladu plat6w. Przy

spelnionych formalnych zalo2eniach konstrukcji danych przestrzennych, mo2na do lego analizy

adaptowai metodykq wywodzqcq siq z analizy kraiobrazowej. Produktem podej5cia wyrarodzqcego

siq z analizy krajobrazowej jest mapa z162nicowania rasowo-etnicznego (reprezentuiqca krajobraz

z162nicowania rasowegoJ.

Alternatywne podejScie tvvorzenia kraiobrazu rasowego, skonstruowane przez Autorkq, oparte jest

wprawdzie na analogicznych, skategoryzowanych danych rastrowych o wysokiej rozdzielczoici,

ale metodyka oparta jest na wykorzystaniu procedur stochastycznych: rozkladu
prawdopodobieristwa okreSlonych kategorii w siatce ludnoSciowej, kt6rej realizacjE sq uSrednione

wyniki serii losowari w procedurze Monte Carlo. Efektem jest ponownie mapa krajobrazu rasowego

(racial landscope, RL), kt6rq mo2na analizowa6 miarami entropii i informacji wzaiemnei (wskainik

teorii informacii Theila).

Kluczowe jednak w obu podejsciach jest przyigcie okreslonej kategoryzacii rasowo-etnicznej.

OczywiScie nie moZe ona odbiegat znaczqco od kategorii ustalonych poczqtkowo wedlug klasyfikacji

Biura Spisowego USA. Autorka(orzyJ modyfikujq jq nieznacznie, wydzielai4c swoje kategorie

(etykiety) mapy z162nicowania rasowo-etnicznego na podstawie empirycznych kryteri6w, ustala,qc

progi wskaZnik6w entropii i wskaZnik6w informacji wzajemnej. W odniesieniu do populacji Stan6w

Zjednoczonych Ameryki P6lnocnej czqsto w publikacjach dziennikarskich i naukowych wykorzystuje

sig okreslenie 'the melting pof'- stapiajqcy sig tygiel: mieszania siq kultur, iECZenia istapiania siq

ludno5ci asymilujqcej siq do warto:(ci isposobu 2ycia w Stanach Zjednoczonych, niezaleinie od kraju

i/lub kontynentu pochodzenia przodk6w. Stqd kategoria'Pozostaie/0ther'okreSlajqca osoby, kt6re

zadeklarowaly przynale2no6i do wigcej ni2 jednej grupy rasowej/etnicznej, nie iest iedynie
dodatkowq kategoriq formalnq. Konkretne przyklady to np. malzefistwa polsko-greckie lub polsko-

latynoamerykafskie (dzieci polskich imigrant6w w drugim pokoleniu urodzone w USA zawierajqce

zwiqzki z imigrantami w pierwszym lub drugim pokoleniu, tak2e urodzonych w USA). Z kolei

wyr62nikiem kategorii Latynosi jest rozmyte kryterium pochodzenia z subkontynentu Ameryki

Lacinskiej i/lub jgzykowe (j. hiszpariskiegoJ, ale czy obejmuje to potencialnie imigrant6w z Brazylii

[j. portugalski) lub Surinamu (j. niderlandzki)? Wydaje siq,2e generalizacja (lub uszczeg6lowienieJ

kategorii rasowo-etnicznych bqdzie wymagala dalszej uwagi tw6rc6w mapy krajobrazu rasowo-

etnicznego. Wprawdzie w artykulach zaliczonych do osiqgniqcia naukowego Autorka nie poswiqca

temu wqtkowi wiqkze.i uwagi, ale nie oznacza to, Ze temat zostal pominiqty w badaniach [przejawia
siq m.in. w innych artykutach dorobku naukowego Habilitantki).

Faktyczne osiAgnigcie naukowe prezentowane w cyklu artykul6w iAutoreferacie dotyczy zar6wno

aspektu merytorycznego i metodycznego poruszanych zagadnieri. Zwiqzane.iest przede wszystkim
z ujawnieniem przestrzennego zr6znicowania ziawisk (struktury rasowo-etnicznejl w zupelnie

odmienny spos6b, znacznie poszerzajEc spektrum mo2liwych rozwiqzaA metodycznych, korzystaj4c

innowacyjnie z sekwencji znanych isprawdzonych metod kartograficznej analizy danych

przestrzennych [metody dazymetrycznej), w formie transformacji cyfrowej w postaci

skatego ryzowanych map rastrowych z wykorzystanienr stochastycznych metod symulac.ii

przestrzennei (Monte Carlo). Problematyka badana w cyklu artykul6w naukowych ma wsp6icze5nie

stale rosnECe znaczeniaw zwiqzku z nasilaniem siq proces6w migracyjnych na 6wiecie, a sprawdzona

sekwencja metod, pozwala przedstawi6 faktyczne relacje przestrzennej struktury rasowo-etnicznej
(w tym przypadku dotyczEcych USA). Ten ostatni aspekt ma takze wymiar uniwersalny iaplikacyjny.
Skonstruowane w osiEgnigciu naukowym narzqdzia (aplikacje komputerowel mogq by6 potencjalnie



stosowane do analogicznych, zr6znicowanych przestrzennie zjawisk np. demograficznych [i nie

tylko) na dowolnym obszarze Swiata. Potwierdzona w praktyce skalowalno66 aplikacii usuwa

ograniczenia zwiEzarle z analizq duiych zbior6w danych SeoIlrzestrzennych (bi9 data). NaleZy takZe

podkreslit praktyczny aspekt osiqgniqcia naukowego: uzyskanie konkretnego produktu

kartograficznego tj. mapy cyfrowe.i krajobrazu rasowo-etniczneg o (Rociol Londscope), kt6ra nie tylko

iest narzqdziem wizualizacji, ale moZe byi analizowana i interpretowana w kategoriach iloSciowych

ijakoSciowych. Propozycje metodyki dalszych analiz sE integraln4 czg6ciq osi4gniqcia naukowego

Autorki, majE bardzo silny fundament teoretyczny i numeryczny osadzony we wsp6lczesnym stanie

wiedzy i tworzE warunki dalszego, prospektl'wnego rozwoju zar6wno metodologii 1ak i wiedzy

na temat badanych zjawisk z162nicowania rasowo-etnicznego [nie tylko w USA]'

Podsumowanie wskafnik6w bibliograficznych opublikowanych artykul6w zaliczonych

do osiEgniqcia naukowego obejmuje og6lnq liczbq cytowaf 45 (wg aplikacji Publish or Perish, PoP),

a wedlug Autoreferatu odpowiednio: 26 wg WOS, 30 wg Scopus,42 wg Google Scholar'

0cena pozostalego dorobku naukowego

W okresie po uzyskaniu stopnia doktora Habilitantka znaczEco powiqkszyla sw6j dorobek naukowy.

Lista innych (ni2 zaliczone do osiEgniqcia naukowego) publikacji, wymienionych wAutoreferacie,

obejmuje 9 recenzowanych artykui6w naukowych oraz dwa rozdzialy w monografiach naukowych.

Analiza bibliograficzna publikacji Habilitantki pokazuje indeks Hirsha 5 (wg PoP i taki sam

wg Scopus dla 15 zarejestrowanych w bazie artykul6wJ. Pole badawcze Habilitantki zmienilo siq

jednak. po uzyskaniu stopnia doktora (rozprawa o tematyce fizycznogeograficznejl Habilitantka

zainteresowata siq poczqtkowo zagadnieniami metodologicznymi zwi4zanymi z problematykq

rozklad6w przestrzennych z.iawisk, systemami pode.lmowania decyzii z wykorzystaniem

standardowych technik analizy przestrzennej m.in. woparciu o dane teledetekcyine wysokiej

rozdzielczoSci. Po nawiEzaniu wsp6tpracy ze Space Informatics Lab (sll) w USA, zainteresowania

badawcze Habilitantki zogniskowaiy siq na zagadnieniach demograficznych: metodyce badafl

ggsto6ci zaludnienia oraz struktury wielorasowej spoleczehstwa (USA) z wykorzystaniem

instrument6w analizy przestrzennej, w tym metod dazymetrycznych i analizy krajobrazu. Na

obecnym etapie ewolucja zainteresowan badawczych Habilitantki koncentruje siQ na zagadnieniach

i metodyce analiz przestrzennych ujawnionych w osiqgniqciu naukowym i dotyczy zr62nicowania

isegregacji rasowej /etnicznej/, mo2liwoSci wykorzystania iskalowania nowych metod badawczych,

a obszarem docelowym badai staly siq obszary zurbanizowalle i miasta (USAJ. W szerszym zakresie,

geoinformacji, Habilitantka interesuje siq algorytmami eksploracji duZych zbio16w danych

przestrzennych reprezentujqcych 162ne elementy :irodowiska geograficznego.

Dr Anna Dmowska aktywnie uczestniczy w Zyciu naukowym. Po uzyskaniu stopnia doktora, w ciQgu

ostatnich B lat, brala udzial w 12 migdzynarodowych konferencjach, a prezentowane referaty

(i/lub abstrakty poster6w) publikowane byly w materialach konferencyjnych. Uczestniczy+a

w skladzie komitet6w organizacyjnych licznych o96lnokrajowych seminari6w, konferencji

i warsztat6w organizowanych przez Zaklad Geoekologii/Zaklad Geoinformacii, WNGiG UAM.

przed uzyskaniem stopnia doktora kierowala samodzielnie projektem badawczym. Jest czlonkiniE

Stowarzyszenia Geomorfolog6w Polskich. Byla recenzentkE artykul6w naukowych znacz4cych

miqdzynarodowych, interdyscyplinarnych czasopism (nauk o Ziemi i Srodowisku oraz

geograficznych). Brak jest informacji o wypromowanych licencjatach i pracach magisterskich

(chocia2 wkontek(cie informacji o czasie sta2y zagranicznych Habilitantki ich brak jest wpelni
usprawiedliwiony).



Konkluzia koicowa

Przedstawione przez dr AnnQ DmowskE osiEgniqcie naukowe pt. ,,Wykorzystanie metod analizy

krajobrazowej do przestrzenno-czasowego modelOwania zmian rasowo-etnicznej struktury

ludno(ci,, mo2na uzna6 za znaczny wklad w rozw6j dyscypliny nauk o Ziemi i Srodowisku,

a w szczeg6lnoSci interdyscyplinarnej dziedziny geoinformacji/geoinformatyki/. Przede wszystkim

w zakresie metodycznym, w aspekcie aplikacyjnym o wymiarze uniwersalnym. Ale takZe i w aspekcie

problemowym. Zagadnienia demograficzne zawsze staly w centrum zainteresowania zar6wno

geografii fizycznej, jak i geografii spoleczno-ekonomicznej (i gospodarki przestrzennei) w konteKcie

badania rozmieszczenia ludnoSci irelacli czlowieka ze 6rodowiskiem przyrodniczym. Umie.iQtne

zastosowanie i rozwijanie adekwatnych do problematyki, znanych, utrwalonych w nauce, metod

analizy przestrzennej iwizualizacji kartograficznej oraz ich tw6rcze rozwijanie i zastosowanie do

nowych obszar6w badawczych jest bardzo mocnq stronq osiEgniqcia naukowego Autorki.

Habilitantka wykazuje siq takZe istotnq aktywnoSciq naukowq. Iest rozpoznawalnq postaciE w nauce

(na polu badawczym geoinformacii) w skali miqdzynarodowej. Dysponu.ie znaczEcym potencialem

badawczym i zdolnosciq wsp6lpracy w miqdzynarodowych zespotach badawczych. Biorqc pod

uwagg, wspomniane wyZe1, spelnione kryteria formalne wymagafl na stopieri doktora habilitowanego

oraz pozytywn4 merytorycznE ocenq osi4gniqcia naukowego, jak r6wnie2 znaczqcq akt)'wno56

naukowq wnioskujQ o nadanie dr Annie Dmowskiej stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie

nauki oZiemi i Srodowisku.

Warszawa, 20.10.2021r. z-ar@F


