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I. Omówienie i ocena osiągnięcia naukowego przedstawionego przez Habilitantkę 

Jako osiągnięcie naukowe pt. ,,Wybrane analogie pomiędzy zbiorami zerowymi Haura 

a zbiorami pierwszej kategorii Haara orazpewne zastosowania do równatifunkcyjllyclt" 

Habilitantka przedstawiła cykl sześciu prac autorskich powiązanych ze sobą tematycznie. 

Prace te zostały opublikowane w latach 2009 - 2016 w następujących czasopismach 

(w nawiasie aktualna punktacja): 

[Jl] Annales Mathematicae Silesianae (9p) 

[J2] Aequationes Mathematicae (25p) 

[J3] Journal ofMathematical Analysis andApplications (35p) 

[J4] Journal ofMathematical Inequalities (20p) 

[J5] Analysis Mathematica (15) 

[J6] Topology and its Applications (20p ). 

Są to dobre, punktowane czasopisma matematyczne, z których pięć posiada współczynnik 

wpływu IF (znajduje się na tzw. liście filadelfijskiej). Przedstawione prace zawierają pewne 

własności zbiorów pierwszej kategorii Haara w abelowych grupach polskich, pokazują 

analogie występujące pomiędzy klasami tych zbiorów i zbiorów zerowych Haara oraz podają 

możliwości zastosowań w teorii równań funkcyjnych. 



Badaniem związków pomiędzy zbiorami małymi w sensie miarowym i topologicznym 

zajmowało się wielu matematyków. Słynna zasada du.alności Sierpińskiego - Erdosa mówi, 

że (przy założeniu hipotezy continuum) istnieje bijekcja f R - R taka, że f(A) jest zbiorem 

miary Lebesgue'a zero wtedy i tylko wtedy, gdy A jest zbiorem pierwszej kategorii Baire'a. 

Bogatym źródłem informacji na temat analogii między miarą Lebesgue'a a kategorią Baire'a 

jest książka J.C. Oxtoby'ego Measure and Category (Springer-Verlag, 1971). Przypomnijmy 

dwa klasyczne, a zarazem reprezentatywne twierdzenia z tej tematyki: 

Twierdzenie Steinhausa (1920): Jeśli zbiory A,B c R mają dodatnią miarę Lebesgue'a, 

to int(A+B) -f. 0. 

Twierdzenie Piccard (1939): Jeśli zbiory A,B c R są drugiej kategorii i mają własność 

Baire'a, to int(A+B) -f. 0. 

Twierdzenia te mają wiele zastosowań i doczekały się licznych uogólnie1i. Można je znaleźć 

w pracach Z. Ciesielskiego, Z. Kominka, M.E. Kuczmy, S. Kurepy, J.H.B. Kempermana, 

W. Sandera, J. Smitala, L. Paganoniego i wielu innych autorów. A. Weil (1940) oraz A. Beck, 

H.H. Corson i AB. Simon (1958) pokazali, że twierdzenie Steinhausa pozostaje prawdziwe 

w dowolnej lokalnie zwartej polskiej grupie abelowej z miarą Haara. Z kolei odpowiednik 

twierdzenia Piccard w dowolnych giupach topologicznych został udowodniony w 1973 r. 

przez L. Dubikajtisa, C, Ferensa, R. Gera i M. Kuczmę. Miary Haara nie da się zdefiniować 

w grupach toplogicznych, które nie są lokalnie zwarte, ale w 1972 r. J.P.R. Christensen 

wprowadził definicję zbiorów zerowych Haara w dowolnych polskich grupach abelowych 

i udowodnił, że jeśli A jest uniwersalnie mierzalnym zbiorem niezerowym Haara, to 

int(A-A)-f.0. Okazuje się jednak, że pehrn wersja twierdzenia Steinhausa (dla sumy A+B) nie 

jest w tym przypadku prawdziwa. Spektakularny kontrprzykład podany przez E. Matouskovą 

i L. Zajicka (1998) pokazuje, że w dowolnych grupach topologicznych (niekoniecznie 

zwartych) własności zbiorów pierwszej kategorii Baire'a i zbiorów niezerowych Haara nie są 

całkowicie analogiczne. W 2013 r. U.B. Darji wprowadził definicję zbiorów pierwszej 

kategorii Haara w polskich grupach abelowych. Zbiory te tworzą er-ideał zawarty w er-ideale 

zbiorów pierwszej kategorii Baire'a, przy czym w grupach lokalnie zwartych oba te pojęcia są 

równoważne. Badania prowadzone przez Habilitantkę pokazują, że w polskich grupach 

abelowych zbiory pierwszej kategorii Haara są dobrym topologicznym odpowiednikiem 

zbiorów zerowych Haara (lepszym niż zbiory pie1wszej kategorii Baire'a). Wiele analogii 

pomiędzy klasami tych zbiorów zostało udowodnionych w jej pracach [Jl] - [J6]. 
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Omówienie prac [Jl]-[J6] stanowiących osiągnięcie naukowe. 

W teorii funkcji wypukłych i }-wypukłych ważną rolę odgrywają twierdzenia podające 

możliwie słabe warunki, przy których funkcje takie są ciągłe. Wśród wielu wyników tego 

typu centralne miejsce zajmuje twierdzenie Sierpińskiego (mówiące, że mierzalne w sensie 

Lebesgue'a funkcje J-wypukłe są ciągłe) i twierdzenie Ostrowskiego (mówiące, że funkcje 

J-wypukłe ograniczone z góry na zbiorze o dodatniej mierze Lebesgue'a są ciągłe) . W roku 

1980 P . Fischer i J.P.R. Christensen wprowadzili pojęcie mierzalności w sensie Christensena 

i udowodnili, że mierzalne w tym sensie funkcje J-wypukłe są ciągłe. W kontekście tego 

wyniku K. Baron i R. Ger postawili w 1983 r. następujący problem: Czy funkcje ]-wypukle 

ograniczone z góry na mierzalnym w sensie Christensena niezerowym zbiorze Haara są 

ciągle? Problemem tym zajmowało się wielu matematyków, a nudność w jego rozwiązaniu 

wiązała się ze wspomnianym wcześniej kontrprzykładem E. Matouskovej i L. Zajicka ( dla 

niezerowego zbioru HaaraA zbiór A+A może mieć puste wnętrze) . Częściową odpowiedź na 

problem Barona-Gera podała Habilitantka w pracy [Jl] pokazując, że jeśli X jest rzeczywistą 

polską przestrzenią liniową, to każda funkcja f X---+ R J-wypukła i ograniczona z góry na 

pewnym mierzalnym w sensie Christensena zbiorze niezerowym Haara jest wypukła. Mimo, 

iż funkcje wypukłe ( określone na nieskończenie wymiarowej przestrzeni) nie muszą być 

ciągłe, uzyskany wynik stanowił istotny krok w kierunku rozwiązania wymienionego powyżej 

problemu. W swoim autoreferacie Habilitantka podaje, że w analogiczny sposób jak w [Jl] 

można udowodnić topologiczny odpowiednik w/w rezultatu (tzn. zakładając ograniczoność f 

z góry na pewnym zbiorze D-mirzalnym, który nie jest pierwszej kategorii Haara). Autorka 

nie sformułowała tego wyniku w [Jl], bo pojęcie zbiorów pie1wszej kateg01ii Haara zostało 

wprowadzone później. 

Warto dodać, że pełne (pozytywne) rozwiązanie tego problemu zostało uzyskane dopiero 

w bieżącym roku we wspólnej pracy Tarasa Banakha i Elizy Jabłońskiej Null-finite sets in 

topological groups and their applications (arXiv:1706.08155v4 [math.GN] 2 Jul 2017 ). 

Habilitantka przedstawiła wyniki tej pracy na 17th International Conference on Functional 

Equations and Inequalities (Będlewo, lipiec 2017), a jej referat spotkał się tam z dużym 

zainteresowaniem i uznaniem (w szczególności ze strony prof. Karola Barona - współautora 

problemu). 
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Praca [J4] jest kontynuacją badań z [Jl]. Motywowana wynikiem A. Olbrysia o ciągłości 

funkcji t-wypukłych w sensie Wrighta ograniczonych na zbiorze niezerowym Haara, Autorka 

udowodniła w niej, że jeśli X jest wypukłym otwartym podzbiorem rzeczywistej polskiej 

przestrzeni liniowej, to każda funkcja f X - R t-wypukła w sensie Wrighta i ograniczona 

na pewnym zbiorze D-mierzalnym, który nie jest pierwszej kategorii Haara, jest ciągła. 

Praca [J2] poświęcona jest uogólnionemu równaniu Gołąba-Schinzla.f{x+M(f{x))y)=.f{x)(y). 

Klasyczne równanie Gołąba-Schinzla ( dla M = I) pojawia się w naturalny sposób przy 

wyznaczaniu półgrup grupy przekształceń centroafinicznych płaszczyzny i ma zastosowanie 

w wielu zagadnieniach z zakresu geometrii, algebry i mechaniki. Ważne jest wyznaczenie 

rozwiązań tego równania przy możliwie słabych założeniach o funkcji niewiadomej. W pracy 

[J2] dr Jabłońska, odpowiadając na pytanie postawione przez J. Brzęka, podała pełną 

charakteryzację rozwiązań uogólnionego równanie Gołąba-Schinzla przy założeniu, że 

funkcja f określona na polskiej przestrzeni liniowej jest ograniczona na pewnym mierzalnym 

w sensie Christensena zbiorze niezerowym Haara D, dla którego O ff. .f{D). 

Praca [13] jest moim zdaniem najważniejszą pozycją całego zestawu. Autorka udowodniła 

w niej topologiczny odpowiednik twierdzenia Christensena mówiący, że jeśli X jest polską 

grupą abelową, to OE int(A-A) dla dowolnego zbioru borelowskiego Ac X niebędącego 

zbiorem pierwszej kategorii Haara. Skonstruowała przykłady zbiorów zerowych Haara 

niebędących zbiorami pierwszej kategorii Haara oraz zbiorów pierwszej kategorii Haara, 

które nie są zbiorami zerowymi Haa.ra. Pokazała, że w polskich grupach abelowych, które nie 

są lokalnie zwarte, nie zachodzi analogon twierdzenia Piccard dla zbiorów borelowskich 

niebędących pierwszej kategorii Haara. Ponadto, w pracy tej Autorka wprowadziła definicję 

D-mierzalności ( jako topologiczny odpowiednik mierzalności w sensie Christensena ) 

i pokazała, że D-mierzalne homomorfizmy pomiędzy polskimi giupami abelowymi są ciągłe. 

Wyniki te uważam za najciekawsze i najbardziej wartościowe całego osiągnięcia. 

W pracach [J5] i [J6] Habilitantka udowodniła dwa twierdzenia typu Piccard stanowiące 

topologiczne odpowiedniki rezultatów Christensena i Christensena-Fischera. Pokazała 

mianowicie, że jeśli X jest polską grupą abelową i Ac X jest zbiorem borelowskim 

niebędącym pierwszej kategorii Haara (A ff. .'JlMx ), to dla każdego n EN zbiór 

{x EX: n~=-n (A+ kx) ff. .'JlMx} 

jest otoczeniem zera w X, oraz dla każdego m EN zbiór 
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{ (x1, ... ,.Xm) E Xm : nf!1 (A+ xi) fi. .'llMx} 

jest otoczeniem zera w xm. Metoda dowodowa tych twierdze1i została zaczerpnięta z pracy 

Christensena i Fischera, ale wymagała przeróbek związanych z przejściem z realiów 

miarowych na kategoryjne. W pracy [J6] Autorka wykorzystała w/w wyniki do dowodu 

twierdzeń o ciągłości D-mierzalnych fwikcji wielomianowych i wypukłych wyższych 

rzędów. 

Podsumowując stwierdzam, że w zestawie publikacji stanowiących osiągnięcie naukowe 

dr Elizy Jabłońskiej znajduje się wiele interesujących ,i wartościowych wyników 

stanowiących znaczący wkład w teorię miary i kategorii oraz temię równań funkcyjnych. 

Za najważniejsze z nich uważam: 

• Rozwiązanie (częściowe) problemu Barona - Gera o ciągłości funkcji J-wypukłych 

ograniczonych z góry na niezerowym zbiorze Haara. 

• Wprowadzenie definicji D-mierzalności funkcji określonych na polskich grupach 

abelowych i pokazanie, że D-mierzalne homomorfizmy pomiędzy takimi grupami są 

ciągłe . 

• Uogólnienie twierdzenia Piccard na przypadek zbiorów borelowskich niebędących 

pierwszej kategorii Haara w polskich grupach abelowych. 

• Udowodnienie topologicznych odpowiedników twierdzeń Christensena - Fischera. 

• Podanie pełnej charakteryzacji rozwiązań uogólnionego równania Gołąba-Schinzla 

przy założeniu ograniczoności funkcji niewiadomej na zbiorze niezerowym Haara. 

• Podanie wielu analogii pomiędzy klasami zbiorów niezerowych Haara i zbiorów 

pierwszej kategorii Haara. 

II. Omówienie i ocena istotnej aktywności naukowej 

Dorobek publikacyjny Habilitantki nie wchodzący do przedstawionego os1ągmęc1a 

naukowego obejmuje 23 artykuły ( [J7] - [J29] ), w tym 18 autorskich i 5 współautorskich 

( napisanych z J. Brzdękiem oraz A. Bahyrycz, R. Malejki, M.S . Moslehianem, J. Olko 

i P.Pacho). W większości są one opublikowane w dobrych czasopismach matematycznych, 

takich jak Nonlinear Analysis, Journal of Mathematical Analysis and Applications, 

Aequationes Mathematicae, Acta Mathematica Hungarica, Journal of Fixed Point Theory and 
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Applications, Bulletin of the Australian Mathematical Society, Mathematical lnequalities and 

Applications, czy Publicationes Mathematicae Debrecen. Sumaryczny Impact Factor 

wszystkich prac Habilitantki (zgodnie z rokiem publikacji) wynosi 12,045, a ich indeks 

Hirscha według bazy Mathematical Reviews jest równy 7 ( według baz Web of Science 

1 Scopus - 5). 

Prace [J7] - [J29] można podzielić na trzy grupy tematyczne. Pierwszą, najliczniejszą 

(18 prac, wszystkie autorskie) tworzą prace dotyczące rozwiązrui równań i nierówności 

funkcyjnych typu Gołąba-Schinzla. Trzy pierwsze z nich [J7]-[J9] napisane były przed 

doktoratem uzyskanym w 2007 roku i zapewne weszły w skład rozprawy doktorskiej pt. 

O rozwiązaniu pewnego uogólnionego równania funkcyjnego Gołąba - Schinzla 

przygotowanej pod kienmkiem promotora - prof. Janusza Brzdęka. Pozostałe prace z tej 

grupy [J10]-[J24] poświęcone są rozwiązaniom równań typu Gołąba-Schinzla przy różnych 

założeniach regularnościowych, rozwiązaniom nierówności typu Gołąba-Schinzla, czy 

badaniom wprowadzonego przez Habilitantkę spexideryzowanego równania Gołąba-Schinzla. 

Wiele z uzyskanych w nich twierdzeń rozszerza i uogólnia wcześniejsze wyniki J . Brzdęka 

i J. Chudziaka z tej tematyki . Moim zdaniem, spośród publikacji [JlO] - [J24] Autorka 

mogłaby z łatwością wybrać inny cykl prac stanowiących jej osiągnięcie naukowe. Jednak ze 

względu na bliskość tej tematyki z doktoratem, Habilitantka zdecydowała się na inny wariant. 

W ostatnich kilku latach dr Eliza Jabłońska rozszerzyła obszar swoich zainteresowań 

naukowych o zagadnienia związane ze stabilnością w sensie Hyersa-Ulama. W sw01m 

dorobku ma trzy współautorskie prace z tej tematyki [J25]-[J27]. W pierwszej z nich 

udowodniono twierdzenie o stabilności punktów stałych pewnych operatorów (uogólniające 

wcześniejszy rezultat tego typu otrzymany przez L. Cadariu, L. Gavrutę i P . L. Gavrutę ), 

a następnie wykorzystano je do pokazania stabilności wielomianowego równania 

funkcyjnego. W drugiej-udowodniono stabilność równania typu Jordana-von Neumanna 

i podano nową charakteryzację przestrzeni unitarnych. Trzecia praca poświęcona jest 

stabilności bardzo ogólnego równania funkcyjnego wielu zmiennych ( obejmującego, między 

innymi, równania Cauchy'ego, Jensena, Drygasa, Jordana-von Neumanna i Frecheta). 

Ostatnią grupę prac stanowią dwa współautorskie artykuły [J28]-[J29] poświęcone 

rozszerzalności funkcji spełniających warunkowe równanie d' Alamberta oraz warunkowe 

równanie typu Jensena z pewnych zbiorów na całą dziedzinę. 
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Przy omawrnmu dorobku naukowego dr Elizy Jabłońskiej należy jeszcze uwzględnić 

następujące fakty: 

• udział z referatami w 17 międzynarodowych konferencjach (w tym 3 razy w 

prestiżowym International Symposium on Functional Equations oraz w International 

Conference on the Theory, Methods and Applications of Nonlinear Equations 

(Kingsville, USA)); 

• dwa pobyty naukowe na uniwersytetach w Opawie i Innsbrucku; 

• wygłoszenie około 20 referatów na temat wyników swoich badań na seminariach na 

Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie 

Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytecie Rzeszowskim, Uniwersytecie 

Zielonogórskim oraz w Politechnice Łódzkiej; 

• wielokrotne recenzowanie prac do kilku międzynarodowych czasopism 

matematycznych (m.in. do Aequationes Mathematicae, Journal of Inequalities and 

Applications, Abstract and Applied Analysis, Results in Mathematics, Topological 

Methods in Nonlinear Analysis, Mathematica Slovaca); 

• liczne opracowania do Mathematical Reviews. 

Działalność dydaktyczna dr Elizy Jabłońskiej, oprócz kursowych wykładów i ćwiczeń, 

obejmuje: 

• opracowanie treści programowych i prowadzenie zajęć w języku angielskim dla 

studentów zagranicznych (algebra liniowa, analiza matematyczna, matematyka 

zaawansowana); 

• prowadzenie wykładów monograficznych (Całki zależne od parametru, Miara 

a kategoria, Wstęp do teorii równań i nierówności funkcyjnych) ; 

• prowadzenie zajęć z matematyki dla uzdolnionych uczniów szkół średnich 

w ramach grantu celowego MEN oraz projektu unijnego; 

• współautorstwo skryptu Rachunek papżerów wartościowych. 

Z ważniejszych form działalności organizacyjnej można wymienić: członkostwo w Radzie 

Wydziału, pełnienie funkcji sekretarza naukowego konferencji 17th ICFEI, pracę w zespole 

redakcyjnym „Gazety Politechniki" oraz pracę w komisjach rekrutacyjnych. 
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Konkluzja 

Z powyższego omówienia wynika, że dr Eliza Jabłońska jest dojrzałym, aktywnym 

matematykiem mającym dużą wiedzę teoretyczną i wartościowy dorobek z zakresu 

równań funkcyjnych oraz teorii miary i kategorii . Przedstawione przez nią osiągnięcie 

naukowe stanowi, w moJeJ opinii, znaczący wkład w rozwój dyscypliny naukowej 

matematyka, a cały dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny spełnia zarówno 

wamnki nakładane przez obowiązującą Ustawę z dnia 14 marca 2003 r. ( z późniejszymi 

zmianami ) o stopniach naukowych i tytule naukowym, jak i wymagania zwyczajowe 

stawiane osobom ubiegającym się o stopień doktora habilitowanego. 

Dlatego popieram wniosek o nadanie dr Elizie Jabłońskiej stopnia naukowego doktora 

habilitowanego nauk matematycznych. 
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