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Pani Dr Anna Dmowska ukonczyla studia magisterskie na Wydziale Nauk Geograficznych i
Geologicznych UAM w Poznaniu, uzyskuj4c tytul magistra geografii w 2007 r. (na podstawie
pracy:,lrdinicowanie regionalnych charakterystyk morfometrycznych rze2by w strefie
Pojezierzy Poludniowobaltyckich i Wschodniobaltyckich"). Nastgpnie na tej samej uczelni i
wydziale uzyskala w 2012 r. stopien doktora nauk o Ziemi w zakresie geografii (rozprawa

,,Uwarunkowania przestrzennej i czasowej zmienno5ci wlaSciwoSci fizykochemicznych w6d
powierzchniowych zlewni g6mej Parsgty"). Po uzyskaniu stopnia doktora pracuje na
macierzystym wydziale na stanowisku adiunkta, z przerwami na staze podktorskie (posldoc)
w latach 2013-2016 i 2018-2020 na Uniwersytecie w Cincinatti (Space Informatics Lab,
Department of Geography and GIS). Ponadto w 2012 r. ukonczyla 3-sernestralne studia
podyplomowe w zakresie Monitoringu Srodowiska Przyrodniczego (certyfikat kompetencji
specjalisty w zakresie Zintegrowanego Monitoringu Srodowiska Przyrodniczego).

Zainteresowania badawcze Habilitantki koncentrujq sig wok6l zagadnieri z pogranicza
geoinformacji (kartografii wraz z GIS - Systemami Informacji Geograficznej) oraz geografii
frzycznej i spoleczno-ekonomicznej, z najwigkszym naciskiem na tg pierwsz4 subdyscypling.
W szczeg6lnoSci zajmowala sig metodyk4 kartograficzn4 z wykorzystaniem narzgdzi GIS,
zr62nicowaniem etnicznym w malych jednostkach przestrzennych, geomorfometriq oraz
hydrografi4. Analizy byly prowadzone gl6wnie dla obszaru Stan6w Zjednoc zonych oraz
zachodniej i p6lnocnej Polski, w tym Wielkopolski.

Podstaw4 formaln4 dla przedstawianej recenzji jest Uchwala m 39-2020-2021 z dnia 29
czerwca 2021 r. Rady Naukowej Dyscypliny nauki o Ziemi i Srodowisku Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu w sprawie powolania Komisji habilitacyjnej w
postgpowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Annie Dmowskiej w
dziedzinie nauk Scislych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki o Ziemi i Srodowisku, a
nastgpnie pismo Przewodniczqcego rady ww. dyscypliny prof. Grzegorza Rachlewicza ws.
wykonania recenzji, a tak2e przygoto wana przez Kandydatkg dokumentacja.

Podstawq merytorycznq recenzji sq kryteria okreSlone w (Jsta$,ie z dnia 20 lipca 2018 r.
Pra$,o o szkolnicn,ie (Dz.U. 2018 poz. 1668). Krlteria te dotyczq w szczeg6lnoSci
osi4gnig6 wynikaj4cych z art. 219 pkt 2 Ustawy, kt6ry stanowi, 2e ,,stopieri doktora
habilitowanego nadaje sig osobie, kt6ra (...) posiada v, dorobku osiqgnigcia naukowe ulbo
arlystyczne, stanowiqce znaczny wklad w rozwdi okreilonej dyscypliny".

Chcialbym podkre5li6, ze ustawa narzuca recenzjQ w stosunku do okreSlonej dyscypliny,
tymczasem dokonania Kandydatki dorycz4 wyralnie takze dyscypliny geografia spoleczno-
ekonomiczna i gospodarka przestrzenna w zakresie demografii oraz geografii ludnosci i
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geografii etnicznej, z kt6rych to pozycji jestem zobowi4zarry sig odnie56 - jako przedstawiciel
tej dyscypliny.

Poniewaz Ustawa nie narzuca struktury formalnej recenzji, przyjgto nastgpuj4ce jej elementy,
zgodne art. 219 pkt 2a), 2b) i 2c) oraz tradycj4 wykonywania recenzj i habilitacyjnych:

1) oceng tzw. gl6wnego osi4gnigcia naukowego, zgodnie z arl. 219 ust. 1 . pkt 2a Ustawy;

2) oceng pozostalej aktywno6ci naukowej, tj.:

- innych efekt6w publikacyjnych,

- udzialu w konferencjach naukowych (wyst4pieniach i organizacji),

- udzialu w projektach badawczych,

- czlonkostwie w organizacjach naukowych,

- pracach redakcyjnych (w tym czlonkostwie w cialach redakcyjno-naukowych) i
recenzj ach,

- starzach naukowych oraz innych formach wsp6lpracy krajowej i migdzynarodowej,

- aktywnoSci naukowo-dydaktycznej.

spo6r6d kt6rych wymienione w pkt I uwazam za gl6wny element w ocenie dorobku
Kandydatki do uzyskania stopnia doktora habilitowanego, a pozostale za uzupelniaj4ce w tej
ocenie.

1. Ocena gl6wnego osiqgnigcia naukowego

Kandydatka jako gl6wne osiqgnigcie naukowe przedstawia cykl 4 publikacji skladajqcy siq na

ty.tul osiqgnigcia naukowego ,,Wykorzystanie metod analizy krajobrazowej do przestrzenno-
czasowego modelowania zmian rasowo-etnicznej struktury ludnoSci". S4 to nastgpuj4ce
artykuly naukowe:

l. Dmowska, A., & Stepinski, T.F. (2017). A high resolution population grid for the
conterminous United States: The 2010 edition. Computers, Environment and Urban
Systems, 61, 13-23 (lF:3,724).

2. Dmowska, A. (2019). Das),rnetric modelling of population distribution - large data

approach. Quaestiones Ceographicae, 38(l), 15-27 .

3. Dmowska, A., Stepinski, T. F., & Netzel, P. (2017). Comprehensive fiamework for
visualizing and anallzing spatio-temporal dynamics of racial diversity in the entire

United States. PLoS one, 12(3), e0174993 (lF:2,766)

4. Dmowska, A., Stepinski, T. F., & Nowosad, J. (2020). Racial Landscapes - a

patternbased, zoneless method for analysis and visualization of racial topography.
Applied Geography, 122, 102239 (lF: 3,508).

Trzy z nich zostaly opublikowane w czasopismach znajduj4cych sig w Joumal Citation
Report (JCR) oraz jeden w czasopidmie polskim. Kandydatka jest jedynym autorem jednego z

artykul6w i pierwszym autorem w pozostalych trzech. Wedlug o6wiadczeri wsp6lautor6w, nie
jest moZliwe ustalenie ich procentowego wkladu, podobnie nie jest mo2liwe ustalenie tego na

podstawie oswiadczenia Kandydatki. Jednak to ostatnie jest na tyle szczegolowe, 2e pozwala

stwierdzi6 zdecydowanie wigkszodciowy udzial we wszystkich trzech wsp6lautorskich

artykulach.

Celem badari, przedstawionych w wymienionych czterech publikacjach bylo ,,vypracov'anie
geoinformacyjnej metodyki do przestrzenno-czasowei analizy i wizualizacji danych

posiadajqcych zloZonq i zr'Znicowanq strukturg przestrzennq, ktdre iednak nie byly do tej
pory analizowane metodami geoinformacyjnymi". Druga czg!;t zdania, bqd4ca domy(lnie



uzasadnieniem nowatorstwa badan budzi zdziwienie, bowiem takich analiz jest bardzo wiele.
Dane spisowe, w tym dane etniczne s4 powszechnie wykorzystywane w geografii ludnoSci, a
ju2 szczeg6lnie w geografii miasl. Sq lo m.in. analizy segregacji etnicznej. polaryzacji
przestrzennej itp. Na Swiecie jest bardzo du2a liczba badari ,,przestrzenno-czasowych"
wynikajqca z faktu,2e dane spisowe sq do56 powszechnie udostgpniane. Dla USA stworzono
projekt Mixed Metro. wizualizujqcy dane etniczne ze spis6w powszechnych w calym kaju na
poziomie rejon6w spisowych (http:/hnixedmetro.com,).

W powy2szym kontekicie podobne zdziwienie budzi opis, ze ,dane [spisowe] sq
powszechnie udostgpniane w.formie tabelarycznej (...). Formot udostgpnianio takich danych
doprowadzil do rozu,oju oraz upowszechnienia melod analizy nie uv,zglgdniajqcych aspektu
przestrzennego (ll/ong, 2016)". Jak sig okazuje. przywol}.wana praca nie dotyczy kr).tyki
braku metodologii ,,przestrzennej" w badaniach danych spisowych, ale krytyki *
konstruktywnej zresztq - istniej4cych tego typu metod, m.in. autokorelacji przestrzennej
(kt6ra sama w sobie jest przecie2 zaawansowana metodycznie). Byi mo2e w przywolaniu

[Wong 2016] chodzilo o to, 2e najwigcej badai jest lub bylo ,,nieprzestrzennych", ale to
przecie| wynika po pierwsze z faktu, ze ekonomist6w, demogral6w socjolog6w itp. jest
(bylo) znacznie wigcej. niZ geograf6w i geoinformatyk6w. Po drugie, byi moZe u Wonga
chodzilo tez o to, 2e spisy powszechne i badania opierajqce sig na nich byly znacznie
wczeSniej, niZ upowszechnienie sig GIS i geoinformacji - co faktycznie wrgcz przelomowo
przy$pieszylo rozw6j badan geodemograficznych, ale przecieZ mapy etniczne rysowal ju2
prof. E. Romer na poczqtku XX wieku! Zasady w rgcznej czy komputerowej wizualizacji
danych przestrzennych sq te same, tylko komputer robi to szybciej, niekt6rych
wykorzystywanych algorytm6w czlowiek nie bylby pneliczyt na papierze lub nawet
kalkulatorze w ci4gu calego Zycia.

W ramach publikacji skladajqcych sig na osiqgniEcie naukowe, Kandydatka opracowala
,geoinformacyjny schemat analizy i u'izualizacji przestrzenno-czasou,ych zmian
rasow)oetnicznej struklury ludnoici, opieraiqcy sig o dane rastrowe o wysokiej
rozdzielczoicf'. Naslgpnie pisze.2e ,J proponowonym podeiiciu stuktura rasov'o-etniczna
jest reprezentou'ana przez skategoryzou,ane dane raslrou'e o wysokiej rozdzielczoici. (...)
Zaproponowalam traklowanie stuktury rasou,o-etnicznej jako przestrzennego uklatlu enklaw,
rasowo-etnicznych o r4Znej u'ielkoici i ksztalcie rw*orzqcych okreilonq mozaikg. Badania,
przedslawione jako osiqgnigcie naukowe, majq charakler nov,atorski i interdysc-yplinarny,
lqczqc w sobie zagadnienia z zakresu geografii, geoinformacji, geoprzeti'arzania du2ych
zbiordw danych przestrzennych, analizy krajobrazou,ej, ale takie demografii".

Do tego celu zostaly wykorzystane dane z trzech spis6w powszechnych w USA wedlug I I
mln blokow spisowych oraz dane o pokryciu terenu w rozdzielczoSci 30x30 m wedlug
kilkunastu klas (Dmowska i Stgpniewski 201 7). Nastgpnie metod4 dazymetrycznq (w
rozumieniu geoinformacyjnyml) przypisano dane etniczne. Polegalo to na wylqczeniu z
obszar6w blok6w spisowych teren6w niezamieszkanych i dezagregacji ludnoSci na pozostale
obszary zurbanizowane wedlug specjalnie przygotowanych algorytm6w waZ4cych.
Rozwipania takie byly stosowane wczeSniej bardzo czgsto przede wszystkim dla samego
rozmieszczenia ludno6ci, aby lepiej zobrazowat, rzeczy.wist4 strukturg przestrzennq poprzez
Scidlejsze dopasowanie do faktycznych miejsc zamieszkania - klas pokrycia terenu jako
,,zurbanizowane" lub mieszkaniowe, do punkt6w adresowych i inne.

Efekt tego na pierwszy rzut okajest imponuj4cy, bowiem w wyniku przeksztalceri otrzymano
8,6 mld..oczek" siatki grid 30x30 m z informacjq o typie etnicznym. Ale pojawia sig tu

I Metoda dazymetrycma w wizualizacji ggstoSci zaludnienia sluzy po pierwsze wyeliminowaniu najbardziej
prawdopodobnych obszar6w niezamieszkalych, a po drugie przewazeniu liczby ludnosci wedlug nalbardziej
prawdopodobnych miejsc zamieszkania.



w4tpliwoSi, sk4d wiedziano, 2e akurat w takiej czy innej kom6rce mieszka osoba
pochodzenia azjatyckiego lub hiszpanskiego? PrzecieZ nie mo2na przenieSi tej informacji o
strukturze etnicznej z calego ,.bloku" statystycznego, kt6ry jest znacznie wigkszy.
Przedstawiona metoda oznacza, 2e populacja okolo 320 mln Amerykan6w, przydzielona
wedlug spisu powszechnego do okolo 6 mln zamieszkalych blok6w (eden blok ma Srednio
okolo 50 mieszkaric6w), zostala nastgpnie rozszacowana na grid nie tylko pod wzglgdem
liczby ludnoSci (to by jeszcze moZna bylo zrozumiei), ale tak2e pod wzglgdem struktury.
Trudno wigc nie oprzed sig wnioskowi, Ze rozszacowane dane tylko w ograniczonym stopniu
pokazujq faktycznq strukturg i koncentracjg ludnoSci r62nych ras.

Poniewa2 jest to istotna kwestia dla wynik6w i oceny wniosku habilitacyjnego, poslu2g sig
przykladem. Stan Connecticut2 ma 67 tys. blok6w przy powierzchni 14,3 tys. km2. Na jeden
blok przypada zatern O,2 km2. Je3li podzielimy to na grid 30x30 m i zaloZymy,2e polowa
kom6rek bgdzie pusta (zieleri miejska, tereny komunikacyjne itp.) wyjdzie nam, 2e do
rozdzielenia pozostaje okolo 120 kom6rek, w kt6rej Srednio mieszka - 0,5 osoby (stan
Connecticut ma okolo 3,6 mln mieszkaric6w). Jak stwierdzii, kt6ra jest rzeczywiScie
zaludniona i jak rozmieSci6 np. 4,8o/o Azjat6w w odr62nieniu od np. 16,1% Latynos6w?
Przecie2 nie znajqc faktycznych miejsc zamieszkania os6b wg struktury etnicznej wg
punkt6w adresowych (grid 30x30 m) nie mo2na tego zrobi6.

Co wigcej, Autorzy nie ukrywaj4,2e probabilistyczne dopasowanie liczby ludno$ci z blokow
do kom6rek wi42e sig z blgdami (ryc. 5, Dmowska i Stgpifski 2017), kt6re w skrajnych
przypadkach wynoszq nawet 10007o. Dopiero przy warto6ciach ggsto6ci zaludnienia w
wysokosci 1000 i wigcej os6b na km2 wyniki wydaj4 sig by6 bardziej zbie2ne do
rzecz)'wisto6ci. To je6li jest to w miarg dopasowane przy samej ggstodci zaludnienia, to jakie
blgdy sq przy strukturze ludno6ci? I je5li jest to w miarg dopasowane jedynie w ggSciej

zaludnionych rejonach, to jak interpretowai uzyskane ,,mozaiki rasowo-etniczne" na
obszarach wiejskich, na kt6rych bloki spisowe majq nie 0,2 km2, ale znacznie wigksz4
powierzchnig? Ponadto, je6li weZmiemy za Wsp6lautorkq,2e bylo 8,6 mld niepustych
kom6rek, kzrZda miala 30x30 m i odniesiemy to do powierzchni USA (9,8 mln km2;, to daje
nam prawie 80% powierzchni kraju. Mam te2 wqtpliwoS6, czy generalnie grid 30x30 m
wyja^{nia nam wigcej, ni2 6 mln ,,blok6w" cenzusowych w sensie przestrzennego

zr62nicowania (przecigtna powierzchnia okolo I km2, w miastach na pewno mniej, na

obszarach wiejskich wigcej)? Tg wqtpliwodi potwierdza ryc. 7 (Dmowska i Stgpinski 2017).

W poprzednich akapitach przedstawiam istotne wqtpliwoSci metodologiczne, kt6re w duZym
stopniu waZq na calej mojej ocenie osiqgnigcia naukowego. By6 moZe gdzie6 jednak
popelnilem bl4d w rozumowaniu i moja ocena moglaby by6 bardziej pozytywna - dlatego
chgtnie dowiedzialbym sig wigcej nt. metodyki, kt6ra nie w kaZdym artykule jest
wyczerpuj4co opisana (np. brakuje rozkladu blok6w spisowych pod wzglgdem powierzchni i
populacji).

Trzeba podkreSlii, ze grid, czyli siatka przestrzennych/terytorialnych jednostek odniesienia o

tej samej powierzchni (np. kwadrat6w, nadziej heksagon6w), jest szeroko stosowany w
badaniach ludno5ciowych, gdyl zapewnia por6wnywalno6i. Jednak jego konstrukcja polega

na takim doborze powierzchni grid6w, aby nie byl on zb1't maly w stosunku do jednostek, z
kt6rych nastgpuje zasilenie danymi (np. Grid Population Map ma rozdzielczoi't okolo I km i
przez wielu jest uwazany jako nie oddaj4cy rzeczywistego rozmieszczenia ludnoici, a te2

jedynie jego prawdopodobielistwo).

2 Wybrany dlatego, ze w odr6tnieniu od innych stan6w jest niemal calkowicie zamieszkany, wigc podzielony na

bloki (httos://commons.wikimedia.orq/wiki/File:Connecticut oopulation-map.pns)



W powy2szym kontekicie nie przekonuje mnie tabela I (Dmowska 2019), w kt6rej Jej i
zespolu dokonania plasujq sig jako najdokladniejszy grid ludnoSciowy na :iwiecie (30x30 m
wobec 100x100 m dla Europy z 2OOO r.). Mo2na zej(i zapewne do siatki lx1 m, tylko po co?
Zwracarn tu uwagg, Ze byloby to bardzo wartoiciowe np. z powodu monitoringu
bezpieczeristwa, ale dla sluzb malo jest przydatna informacja o prawdopodobieristwie
zamieszkania, zuttaszcza jeSli bl4d wynosi 1000%. Natomiast z pewnoSci4 zaproponowana
metoda ma walory wizualizacyjne.

Jestem sklonny zgodzii sig z nowatorstwem takiego podejScia, ale nie polega ono na
wprowadzeniu do badari struktury etnicmej ludnoici metod klasyfikacyjno-przestrzennych
(gdyZ takowe powszechnie istniejq), tylko wykorzystaniu do tego wqtpliwych w tym
przypadku metod dazymetrycznych (w rozumieniu geoinformacyjnym). One sig generalnie
nadaj4 do analiz ludno6ci, ale nie w tak dokladnych skalach.

Byi moZe nowatorstwo polega teZ na zalo2eniu,2e osoba 2yje w przestrzeni, przemieszcza sig
itp., tworzqc ,,krajobraz rasowy", bgd4cy podtypem krajobrazu kulturowego. Ale w6wczas
chyba trzeba by bylo przyj46 inne zalo2enia, np. grawitacyjne. Albo gdyby lo pol4czyt

leszcze na przyklad z koncepcj4 ,.geografii czasu" T. Hiigerstranda ijego ,,pryzmami
czasopfl estrzennymi" (ramy, w kt6rych porusza sig czlowiek w tzw. dziennej Scie2ce 2ycia),
to moze udaloby sig uzyska6 co6 bardziej przydatnego. Jednak w przedstawionej propozycji
wygl4da to trochg na swego rodzaju geoinformacyjny przerost metodyczno-narzgdziowy w
stosunku do przedmiotu (typologia struktury rasowo-etnicznej) i problemu badawczego
(wyjaSnienie przestrzennych struktur etniczno-rasowych).

W powy2szym kontekicie szereg innych przedstawianych wynik6w badan, w kt6rych
wykorzystywana jest dezagregacja danych z jednostek spisowych na wysokorozdzielczy
raster, jest kontrowersyjnych. Na przyklad mapa na ryc. 15 na 17 stronie autoreferatu (i w
a(ykule Dmowska i Stgpiriski 2017) zawiera klasy ggsto6ci zaludnienia <1. To nie jest
ggstoS6 zaludnienia, bo ggsto3i zaludnienia w kartogramie liczy sig zawsze od calkowitej,
zamieszkalej liczby os6b na danym obszarze (,,oczku" kartogramu). Nawet gdy s4 wartoSci
ponizej l, oznacza to tylko tyle, 2e jednostka powierzchni jest wigksza niZ suma populacji -
ale ta populacja to musi byi co najmniej I czlowiek ,,przywi4zany" (zamieszkanie, praca),
inaczej obszar (ednostka) jest bezludny. Tak wigc wartoSci <l w gridzie 30x30 m sq
probabilistyczne, a nie rzecz)nviste i naleZy to podkredlai (np. jako potencjal lub
prawdopodobieristwo zaludnienia, sq takie rozwiqz.ania np. koncepcjach pola miejskicgo).

Zaproponowana klastdkacja (czy raczej typologia) kom6rek rastrowych jest poprawna, ale
nie nowatorska. Jak pisze sama Kandydatka w autoreferacie, ,schemat klasyfikacji
zaslosoytany do utworzenia mapy zr12nicowania rasou'ego jest podobny do schematu
zapropono'A)onego przez Holloway i in. (2012), z tq r62nicq, Ze zostal zastosowany do
klasyfikacji komdrek danych rastrowych, zamiast do klasyfikacji obszar6w spisowych".
Klasyfikacja Hoollowaya i podobne s4 w powszechnym u2yciu w USA.

Kandydatka twierdzi,2e wprowadza po raz pierwszy pojgcie ,,krajobraz rasowy". Tak niejest,
najstarsza praca, jakq udalo mi sig znaleZi to .,The Racial Landscape of Latin America" z
1960 r. autorstwa A. M6traux, jest oczywiScie spora liczba prac p62niejszych. Nawet je5li
Kandydatka tego terminu uzylva po raz pierwszy w kontekScie geograficzno-etnicznym w
nawiqzaniu do geoekologicznej koncepcji krajobrazu, to warto wspomniei, jakie byly
wczeSniej sze zastosowania.

Z drobniejszych uwag krytycznych wymieniam blgdne opisy definicji w zal4czniku, np.
segregacja rasowa to nie ,,residential segregation" (iest to segregacja mieszkaniowa), a
zr62nicowanie rasowe (racial diversity) jak najbardziej mo2e byi przestrzenne (geograficzne
w sensie geodezyjnym lub terytorialnym). Podobnie nie jest tak, 2e wynik ,.metody analizy



krajobrazu rasowego" jest niezalelny od zastosowanego podzialu na jednostki spisowe - jest
jak najbardziej, bo to przecie2 z tych jednostek nastgpuje zasilenie danymi. Mapy na ryc. 7 i 8
w artykule Dmowska i Stgpiriski 2017 majq blgdnq skalg barwn4, podobnie jest w innych
a(ykulach (Dmowska et al. 2019 - Fig. I ).

W aspekcie empiryczno-poznawczym badania nie ustalajq niczego nowego, czego nie
wiedzieli6my dotqd o strukturze etnicznej Stan6w Zjednoczonych. Istnieje wiele portali (ak
wspomniane Mixed Metro, atlasy, mapy itp.). Na pewno jednak trzeba docenid
szczeg6lowoS6 (z wszelkimi zastrzeleniami probabilizmu). Jak sama autorka wskazuje,
badania te w USA majq dlug4 tradycjg (tylko wbrew temu, co pisze, pierwsze badania
segregacji przestrzennej pojawily sig nie w 1993 r., ale jeszcze przed II wojn4 Swiatow4,
zv aszcza w miej sko-socjologicznej szkole chicagowskiej). Jest ogromna liczba analiz zmian
czasoprzestrzennych, takze na poziomie rejon6w spisowych i tak2e syntez klasyfikacyjno-
typologicznych. OczywiScie, Kandydatka dorzuca do tego swojq ,,cegielkg", ale wklad ten
jest zdecydowanie uzupelniajqcy, a nie odkrywczy.

W sumie pod wzglgdem koncepcyjno-metodologicznym i poznawczo-empirycznym z punktu
widzenia geografii ludnoSci i geografii etnicznej dokonania Kandydatki uwaitam za
interesuj4ce w sensie metodologicznym, ale nie znacz4ce czy przelomowe w sensie
poznawczym, a nawet blgdne (ze wzglgdu na spos6b rozszacowania na niskich stopniach
agregacji). Sam pomysl, by przenosid metodologig dazymetryczn4 do rozszacowyvania
ludnoSci w siatce rastrowej nie jest nowy, ale dla badai struktury spolecznej ma pewien
potencjal.

PowyZsze zarzuty sE na tyle powazne, 2e moja ocena ,,znacz4cego" wkladu do geografii
ludnoici i geografii etnicznej, czy szerzej nauk spolecznych nie moZe by6 jednoznacznie
pozyt)'wna. Jest to raczej zasygnalizowany kierunek badari, wymagaj4cy kontynuacji i
doprecyzowania, eliminacji blgdnych zalozeh. Nie oznacza to jednak, Ze zaprezentowale
badania nie maj4 wigkszych zalet, ale dotycz4 one innych dyscyplin i subdyscyplin, w tym na
pewno geoinformatyki.

Przedstawione osiqgnigcie ma zatefi tak2e elementy bardzo wartoSci owe. Za szczeg6lnie
cenne uwer2am zbudowanie narzgdzia programistycznego, w tym jego bardzo przejrzyst4
podbudowg koncepcyjnq i metodologicznq. Wykorzystano i w pewnym sensie
,.uporz4dkowano" olbrzymi4 bazg danych, czyni4c j4 interesuj4cq z punktu widzenia
wizualizacji kartograficznej. Metodologia ta, co wazne, nadawai sig mo2e do zasilenia
innymi populacjami, niekoniecznie zwiqzanymi z czlowiekiem i jego dzialalnoSciq. Docenii
teL trzeba bardzo du24 przejrzystoSi, a jednoczeSnie precyzjg opisow4 publikowanych
wynik6w badari. Pod wzglgdem og6lnej metodologii prowadzenia badari s4 one bez zarzutu.
W sumie ,,gl6wne osi4gnigcie naukowe" ujawnia bardzo wysokie kompetencje
geoinformatyczne Kandydatki.

Wielk4 zaletE jest na pewno interdyscyplinamoSi badawcza - zainteresowania Kandydatki w
,,gl6wnym osi4gnigciu" obejmujq pogranicze geografii ltzycznej i spoleczno-ekonomicznej.
To pogranicze, zwi4zate z relacjami na styku czlowiek-Srodowisko uwa2am za ,jqdro"
geografii. Dlatego pomimo slabej oceny gl6wnego osi4gnigcia w zakresie spoleczno-
ekonomicznym, gorqco zachgcam Kandydatkg do rozwoju zaprezentowanej metody, az
osi4gnie ona wigksz4 dojrzalo5d i przydatnoSi.

Tak wigc po stronie zalet przedstawionego ,,gl6wnego osi4gnigcia" zaliczam:

nowatorski i zaawansowany metodologicznie wklad w rozw6j narzgdzi
geoinformatycznych, w tym przygotowanie oryginalnego narzgdzia programistycznego do
dezagregacji danych z duzego zbioru jednostek przestrzennych wy2szego rzgdu do jednostek

wysokorozdzielczych rastrowych i nastgpnie ich wizualizacji;



- stworzenie wstgpnych, kierunkowych podstaw do modelowania, klasyfikacji i modelowania
w ten spos6b danych spoleczno-ekonomicznych na niskich poziomach dezagregacji
przestrzennej. Podstawy te wymagaj4 jednak wyeliminowania najwigkszej w chwili obecnej
wady przedstawionej koncepcji, jakq jest probabilistyczna dezagregacja danych do
mniejszych jednostek, nie oddajqca rzeczyvistych struktur przestrzennych, tj. zaludnienia
r62nych grup spolecznych w danym miejscu.

- interesuj4ce, maj4ce du2y potencjal na przyszlo6i pol4czenie warsztatu metodologicznego i
ernpirycznego geografii frzycznej, geoinformacji i geografii spoleczno-ekonomicznej, mogqce
by6 przydatne zwlaszcza w rozwoju badari kajobrazu kulturowego i geografii ludnoSci
"krajobraz demografi czny").

Natomiast wymieniam nastgpujqce wady:

- wspomniana juz wyzej probabilistyczna dezagregacja danych do mniejszych jednostek, nie
oddajqca faktycznego miejsca zamieszkania i tym samym maj4ca na razie male znacznie
empiryczno-poznawcze z punktu widzenia badari spolecznych;

- nieuprawnione przekonanie, 2e podejmowane badania klaslfikacyjnotypologiczne na
gruncie geografii ludno5ci, w tym geografii etnicznej, sQ nowatorskie, tj. wyraZona w
Autoreferacie opinia, 2e ,,g16wne osiqgnigcie" stanowi postgp wlaSnie w badaniu struktur
przestrzenno-etnicznych ludnoSci ;

- w powy2szym kontek6cie slabe rozeznanie w historycznych i wsp6lczesnych badaniach
przestrzennego zr62nicowania etnicznego oraz segregacji i polaryzacji spolecznej (socjologia,
geografia czlowieka);

- raczej uzupelniajqcy, niz odkrywczy wplyw na rozpoznanie cech struktury przestrzenno-
etnicmej ludnodci w Stanach Zjednoczonych, a w skali szczeg6lowej jest to nawet mo2liwe
do podwzr2enia.

W sumie ocena gl6wnego osi4gnigcia jest zloZona. Z punktu widzenia rozwoju
geoinformatyki wida6 wyraZnie rozw6j metodologiczny i wklad w tg subdyscypling oraz
doskonale przygotowanie warsztatowe Kandydatki. Jednak z punktu widzenia geografii
ludnoSci jest to w sumie pomyslowa, moze nawet blyskotliwa, ale na razie umiarkowanie
udana implementacja metod dazymetrycznych. N-qczna ocena jest w sumie minimalnie
pozytywna, przede wszystkim z tego powodu, 2e na caloSi osi4gnigcia nale2y spojrzed
interdyscyplinarnie, czy teZ transdyscyplinamie.

2. Ocena pozostalej aktywno5ci naukowej

2.1 . Inne efekty publikacyjne

W wykazie osi4gnigi naukowych Kandydatka wymienia l1cznie 12 prac (bez 4 stanowiqcych
gl6wne osiqgnigcie naukowe). Z tego 2 prace sq samodzielne, w 5 Kandydatka jest
pierwszym autorem, a w pozostalych 5 jest na dalszych miejscach. Zdecydowana wigkszoSi
prac (10) jest w jgzyku angielskim oraz opublikowano je w czasopismach z lF (8 pozycji,
m.in. Proceedings of the National Academy of Sciences, Aplied Geography, Computers,
Environment and Urban Systems). Ponadto Kandydatka wykazuje 14 abstrakt6w, niekt6re
liczq do 4 stron. Ponadto praca Stach i Dmowska 2014 zal4czona w zbiorze prac nie jest
wymieniona w wykazie osiqgnigi, tylko w autoreferacie.l,4cznie dorobek Kandydatki wynosi
wigc 17 artykul6w i 14 abstrakt6w.

Czg36 z publikacji dciSle dotyczy badari zr62nicowaf rasowych z wykorzystaniem metod
dazymetrycznych i z powodzeniem moglaby stanowid czg56 gl6wnego osi4gnigcia
habilitacyjnego. S4 to prace oparte na podobnych zaloheniach dazymetrycznych, ale np. dla
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gQsto zaludnionych miast (Stgpinski i Dmowska 2018,2020) i stref podmiejskich (Dmowska i
Stgpiriski 2019), co czyri wyniki bardziej prawdopodobnymi. w tej ostatniej publikacji udalo
sig ustalii prawidlowosci zwi4zane z wykladniczym rozkladem wielkosci enklaw rasowych
pod wzglgdem powierzchni i liczby ludnosci. Inne prace dotyczq w sumie podobnych analiz i
metod, z tym 2e np. siatka grid jest wigksza (Dmowska i Stgpifiski 2014,2016, 2017 - 90 m).

Inne zainteresowania dotycz4 morfologii miast z wykorzystanion metod fraktalnych
(Saeedimoghaddam et al. 2020). Natomiast najstarsze prace dotyczq morfometrii rzeZby
glacjalnei (Dmowska 2008), cyfrowej adaptacji map geomorfologicznych (Dmowska i in.
2010) i hydrologii (Dmowska 2012, Stach i Dmowska 2014).

w dorobku slabo widad nawiqzania do klasycznych badah z zakresu geografii etnicznei (i
szerzej spolecznej), socjologii miast, ekologii miejskiej, klasycznej demografii itp.. przez co
swietnie opanowany geoinformacyjny warsztat badawczy staje sig trochg ,,sauk4 dlasztuki",
zirmiast pracowa( na rzecz wyjadniania zwiqzkow przyczynowo-skutkowych, czy takich, a
nie innych prawidlowo5ci w geografii czlowieka.

L4czna liczba cytowafi podana przez Kandydatkg wynosi: woS - 37 (bez autoc).towari),
scopus - 64. wedlug stanu na 16 pu2dziemika 2021, Kandydatka na sw)rm koncie w Google
Scholar ma 136 cytowari (H=6), z czego I I 3 z ostatnich 5 lat. Najczgdciej cl.towana jest
wsp6lautorska praca ,.High resolution dasymetric model of US demographics witir application
to spatial distribution ofracial diversity" (Applied Geography, 2014) 4l razy.

Pozostale dokonania (poza gl6wnym osiqgnigciem naukowlm) ocenii naleZy zatem dosi
umiarkowanie. Zwraca uwagg stosunkowo mala liczba prac i koncentrowanie sig w ostatnich
latach na jednym, bardzo w4skim zagadnieniu - wykorzystaniu metody dazy,rnetrycznej do
rozszacowywania ludnosci, a nastgpnie poszukiwari prawidlowosci w tak obliczonym
rozmieszczeniu. Prace Kandydatki mai4 tez dosd umiarkowane oddzialywanie, co moze
wynikai z silnej monotematycznoSci badawczej.

2.2. lnne osi4gnigcia

Pani Dr Anna Dmowska przed uzyskaniem stopnia doktora brala udzial w 6 konferencjach
krajowych (3 referaty i 5 poster6w), a po uzyskaniu stopnia doktor a - w 12
migdzynarodowych i I krajowei (8 referat6w i 5 poster6w). Bior4c pod uwag9, ze wigkszoS6
referat6w i poster6w byla wsp6lautorska, aktywnodi konferencyjn4 eoo}-2020) nalezy uzna(,
za slabq - jest to przecigtnie I referat rocznie. warto jednak podkresli6, ze w 17 referatach i
posterach byla pierwszym autorem (2 razy byla jedynym autorem).

Na wyr62nienie zasluguje bardzo dobra wsp6lpraca migdzynarodowa. prof. Tomasz
Stepinski, pracuj4cy w USA na Uniwersltecie w Cincinatti jest uznanym specjalist4 w
zakresie kartografii komputerowej, geomorfometrii i data mining, m.in. w badaniach
kosmicznych. Ale jest to pewna pulapka, gdyZ Kandydatka nie nawi4zuj4c innych kontakt6w
jest przez to daleko od przedmiotu i problemu badawczego, kt6ry chce badai: zr6Znicowari
rasowych i etnicznych, kt6re sq domen4 nauk spolecznych.

Kandydatka realizowala jeden projekt badawczy NCN (2009-2012). Nie brala udzialu w
2adnym innym projekcie, np. migdzynarodowym lub ta rzecz praktyki. W innym miejscu
wymienia jednak udzial w dw6ch projektach majqcych na celu opracowanie cyfrowych wersj i
analogowych map geomorfologicznych, jednak jak wynika z opisu, byl to udzial wyrazniej
techniczny.

Kandydatka ponadto prowadzila zajgcia dla student6w na UAM (geoinformacja i pokrewne),
ale nie podaje w jakich latach (zapewne w calym okresie zatrudnienia). Byla promotorem I
pracy licencjackiej i 4 magisterskich, ponadto recenzowala l0 prac inZynierskich i



licencjackich. Prowadzila kilka kurs6w i szkoleri - kilkudniowych i wyklad6w na
zaproszenie, sama te2 w takich uczestniczyla. Byla opiekunem roku studenckiego, czlonkiem
3 komitet6w organizacyjnych (konferencje geomorfologiczne). wykonala 8 recenzji dla
czasopism. Nie jest czlonkiem 2adnej redakcji. W intemecie dostgpne s4 narzgdzia
programistyczne Jej autorstwa. W latach 2008-201I byla czlonkiem Stowarzyszenia
Geomorfolo96w Polskich.

3. Wniosek koricowy

Koticowa ocena wniosku habilitacyjnego Pani dr Anny Dmowskiej, a t),rn samym Jej dorobku
naukowego, naukowo-dydaklycznego i naukowo-eksperckiego jest szczeg6lnie zlo2ona. Do
niewqtpliwych zalet nalely opracowanie oryginalnego modelu geoinformacyjnego,
porz4dkujqcego (np. poprzez klasyfikacje, w tym typologie) du2e zbiory danych. Podkeslii
trzeba bardzo dobre przygotowanie warsztatowe w zakresie metod geoinformatycznych.
Wynikiem tego s4 kolejne publikacje w dobrych czasopismach z tej subdyscypliny, kt6re
dotyczq jednak doS6 specjalistycznego zagadnienia, opierajqcego sig od pewnego czasu
gl6wnie na tej samej bazie danych. Widai wigc istotny postgp w stosunku do okresu z
poczqtkdw doktoratu, ale zatrzymanie sig od jakiego5 czasu na w4skiej specjalno5ci. Wyniki
merytoryczne w zakresie, kt6ry przedstawia Kandydatka w gl6wnym osi4gnigciu mogq by6
podwazane, choi zaprezentowana metodologia z pewnoSciq ma duZy potencjal na przyszlo6i.
I to trzeba docenii, jako zdecydowanie nowatorski wklad w rozw6j dyscypliny nauk o Ziemi.
Ponadto Kandydatka niestety nie wykazuje zadnej dzialalno6ci eksperckiej na rzEcz
spoleczefistwa lub gospodarki, ale ten punkt nie powinien byt, pnewa2aj4cy w koicowej
ocenie.

Tak wigc, bior4c pod uwagg wszystkie przeslanki, w tym przede wszystkim:

- oceng dorobku naukowego, na ktory sklada sig: wartoSi koncepcyjno-teoretyczna,
metodologiczna i empiryczno-po znavtcza publikowanych prac (w tym zwlaszcza gl6wnego
osi4gnigcia naukowego),

- aktywnodi naukowq, wsp6lprac9 migdzynarodowq i spoleczno-gospodarcz4,

stwierdzam - choi nie bez w4tpliwosci, 2e Pani dr Anna Dmowska jednak spelnia warunki
stawiane kandydat(k)om do nadania stopnia doktora habilitowanego w my6l art. 219 pkt 2
Ustcl,y z dnia 20 lipca 2018 r. Prcn'o o szlolnictu,ie (Dz.U.2018 poz. 1668) i na
etapie recenzji popieram wniosek o nadanie tego stopnia w dziedzinie nauk przyrodniczych w
dyscyplinie nauki o Ziemi i Srodowisku.

Warszawa, 20 pu2dziemika 2021 r.
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