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Klasyczne twierdzenie Lebesgue’a mówi, że dla zbioru mierzalnego w sensie Lebesgue’a A ⊂ R (rodzinę
takich zbiorów będziemy oznaczać przez L), prawie każdy punkt x ∈ A jest jego punktem gęstości, tj.

lim
h→0

λ(A ∩ [x− h, x+ h])
2h

= 1 (1) ?1?

gdzie λ to miara Lebesgue’a. Topologia gęstości Td to rodzina takich zbiorów A ∈ L, że

A ⊂ Φd(A) (2) ?2?

gdzie Φd(A) to zbiór punktów gęstości zbioru A, czyli tych zbiorów których każdy punkt jest ich
punktem gęstości. Topologia gęstości Td jest faktycznie topologią i funkcja rzeczywista f : R→ R jest
aproksymatywnie ciągła wtedy i tylko wtedy, gdy jest ciągła przy rozważaniu topologii Td w dziedzienie
i topologii naturalnej Tnat w przeciwdziedzinie (wyniki te jak i samo pojęcie topologii gęstości pochodzi
z prac Haupta, Pauca, Goffmana i Watermana, z lat 50-tych i 60-tych XX wieku).

Te wyniki zainspirowały wielu matematyków (w tym liczne grono łódzkich), i w konsekwencji
zbadano wiele aspektów teorii punktów gestości i topologii gęstości. Jednen z kierunków badań był
zainspirowany następującą obserwacją: punkt x jest punktem gęstości zbioru A ∈ L wtedy i tylko
wtedy, gdy

lim
n→∞

λ
(
A ∩

[
x− 1n , x+ 1

n

])
2
n

= 1.

Widać więc, że wyjściowy warunek można zastąpić warunkiem związanym z zachowaniem w odniesieniu
do pewnego ciągu zbiorów mierzalnych ”zbieżnym do zera”, dokładniej, ciągiem

([
− 1n ,

1
n

])
. Pojawia

się więc naturalne pytanie o zastąpienie tego ciągu - pewnym ciągiem S = (Sn) zbiorów mierzalnych
o dodatnich miarach zbieżnym do zera (rodzinę takich ciągów oznaczmy przez S). Następnie można
pytać o własności operatora ΦS zdefiniowanego analogicznie jak Φd, tylko dla ustalonego ciągu S ∈ S.
Tego typu badania były podejmowane w ostatnich latach m.in przez przez łódzkich matematyków, w
tym promotora i promotorki pomocniczej w przewodzie doktorskim mgr. Mikołaja Widzibora, i też
tych zagadnień dotyczy recenzowany doktorat.

Przejdę teraz do krótkiego omówienia wyników z pracy.

W pierwszym rozdziale przytaczane są wszelkie niezbędne definicje, własności czy założenia, wraz
z kluczowymi twierdzeniami. Przedstawiona jest też w miarę szczegółowo historia badań nad uogólnie-
niami pojęć punktu gęstości i operatora gęstości. Część wyników podanych jest z dowodami, mimo że
są znane (choć czasem nie były dowodzone w oryginalnych artykułach). Udowodnione jest też twier-
dzenie (Twierdzenie 1.12) mówiące o tym, że operator ΦS jest operatorem prawie dolnej gęstości dla
każdego S ∈ S, i w konsekwencji rodzina

TS := {A ∈ L : A ⊂ ΦS(A)}

1



jest zawsze topologią (Wniosek 1.14). Ten wynik w znacznie ogólniejszej wersji jest zawarty w aktualnie
przygotowywanym przez T. Bankha, R. Wiertelak oraz piszącego tą recenzję. Dowód przedstawiony w
doktoracie to uproszczona wersja dowodu przedstawionego we wspomnianym artykule. Wykazane są
m.in. też podstawowe własności topologii TS (że jest T2 ale nie jest normalna oraz że jest regularna dla
pewnych szczególnych ciągów S).

W drugim rozdziale wprowadzona jest centralna definicja z którą pracuje doktorant: powiemy,
że ciąg S = (Sn) ∈ S jest regularny, jeżeli istnieje ciąg I = (In) ∈ S złożony ze skończonych sum
przedziałów domkniętych (rodzinę takich ciągów oznaczmy symbolem I<ω), dla którego

α(I) := lim sup
n→∞

diam({0} ∪ In)
λ(In)

<∞

oraz
ΦS = ΦI

(tzn. S i I są równoważne w tym sensie że generują te same operatory).
Warunek α(S) <∞ był badany wcześniej przez promotorów, lecz tylko w kontekście ciągów przedzia-
łów domkniętych. Pokazane jest, że definicja jest optymalna w tym sensie, że istnieją regularne ciągi
S dla których α(S) = ∞, a nawet (Twierdzenie 2.3) zawsze możmy znaleźć taki ciąg S ′ równoważny
z ustalonym S, że α(S ′) = ∞. Z drugiej strony, jest to dośc naturalna obserwacja - wystarczy dodać
do wyjściowych zbiorów Sn ”małe” fragmenty niewpływające na wartości operatora, za to wpływające
na średnice. Dalej badane są własności operatora ΦS dla ciągów regularnych - pokazane jest m.in.
(Twierdzenie 2.6), że dla ciągu regularnego S, zachodzi zawieranie Φd(A) ⊂ ΦS(A) dla dow. A ∈ L, i
w konsekwencji Td ⊂ TS (Wniosek 2.7) oraz ΦS jest operatorem dolnej gęstości (Twierdzenie 2.9). W
Twierdzeniu 2.17 (w zasadzie we wniosku z niego, Twierdzeniu 2.18), autor zaobserwował, że przykład
ciąg S (z niedawnego artykułu mojego i promotorki pomocniczej) o tej własności, że topologia TS
nie pokrywa się z żadną topologią TI , gdzie I jest ciągiem przedziałów domkniętych, jest w istocie
ciągiem regularnym. Pokazuje to, że ciągi regularne istotnie rozszerzają rodzinę topologii względem
tych rozważanych dla ciagów przedziałów.

Główny wynik rozdziału trzeciego (Twierdzenie 3.13) mówi o tym, że topologie TS generowane przez
ciągi regularne są całkowicie regularne. Dowód poprzedza dość bogate i nietrywialne przygotowanie -
przypomniana jest definicja funkcji S-aproksymatywnie ciągłych, udowodnione lub przypomniane są
ich własności, jak również udowodnione dalsze, topologiczne, własności związane z operatorami ΦS
(Twierdzenie 3.4). Dowody opieraja się na podobnych krokach co dowody analogicznych twierdzeń
promotorki pomocniczej dla ciągów przedziałów domkniętych, wydają się bardziej wymagające tech-
nicznie - w pewnych aspektach ciągi przedziałów zachowują się dużo bardziej naturalnie niż dowolne
ciągi zbiorów.

W rozdziale czwartym rozważony jest nastepujący problem: dla ciągów S,K ∈ S, znaleźć warunki
(konieczne bądź wystarczające) na to by zachodziło zawieranie topologii TS ⊂ TK. Zdefiniowany jest
dość techniczny, lecz naturalny warunek regularnościowy (M∗) dla ciągów z rodziny I<ω (Definicja 4.2)
a pierwsze główne twierdzenie rozdziału (Twierdzenie 4.8) daje warunek wystarczający na zawieranie
TS ⊂ TK dla S,K ∈ I<ω, przy dodatkowym założeniu warunku (M∗) dla S. Drugie główne twierdzenie
(Twierdzenie 4.10) pokazuje że ten warunek wystarczający jest warunkiem koniecznym dla wszystkich
S,K ∈ I<ω. Chociaż twierdzenia dotyczą ciągów z rodziny I<ω, to jednak nie jest to duże ograniczenie
- dla każdego ciagu S ∈ S istnieje ciąg S ′ ∈ I<ω jemu równoważny. Druga uwaga jest taka, że wyniki
z tego rozdziału nie są ograniczone do ciągów regularnych, jednak są nietrywialne i dość wartościowe.
Nieco brakowało mi tu przykładów, jednak przytaczane warunki sa na tyle naturalne że wydaje się że
można takie naturalne znaleźć.

W rozdziale piatym analizowany jest warunek (M∗). Podane są przykłady rodzin ciągów spełnia-
jących warunki (1∗) oraz (2∗), podane są tez przykłady rodzin zbiorów spełniających warunek (M∗)
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ale nie spełniających warunku ((M − 1)∗), gdzie M jest dowolnie ustalone. Podany jest też przykład
ciągu zbiorów które nie spełniają (M∗) dla żadnego M . Rozważane są tez jednostronne warunki (M∗),
chociaż szkoda że nie ma pokazanego zastosowania tego pojęcia w kontekście topologii S-gęstości.

Ostatni, szósty rozdział wprowadza pojęcie ciągu słabo regularnego - powiemy, że ciąg S ∈ S jest
słabo regularny, jeżeli

∀A∈L Φd(A) ⊂ ΦS(A)

Wobec obserwaci z wcześniejszych rozdziałów, każdy ciąg regularny jest też słabo regularny, zaś Twier-
dzenie 6.7 (w zasadzie Twierdzenie 6.6) daje nietrywialny i dość skomplikowany przykład takiego ciągu
słabo regularnego S, że topologia TS nie pokrywa się z żadną topologią TI generowaną przez ciąg re-
gularny I.

Teraz przejdę do merytorycznej oceny przedstawionej rozprawy.

Temat rozprawy i rozważane problemy są postawione poprawnie a zaprezentowane wyniki powinny
być interesujące dla matematyków pracujących w analizie rzeczywistej. Praca zawiera jednak dużą
liczbę usterek różnego typu, które krótko przestawię.

Po pierwsze, autor dowodzi kilku znanych już twierdzeń (na szczęście podkreślając to), głównie
w pierwszym rozdziale. Część z nich w oryginalnych pracach, jak sprawdziłem, była zostawiona bez
dowodów (np. Własność 1.7) i w takich przypadkach ma to jakieś uzasadnienie, to jednak przepisanie
dowodów innych autorów w swoim doktoracie nie uważam za dobrą praktykę. Okazją do kreatywnej
analizy znanego dowodu było wspomniane Twierdzenie 1.12, jednak tu autor mógł pokusic się o więcej
uproszczeń wynikających z tego że pracuje się na prostej rzeczywistej. Z drugiej strony, rozprawa jest
dość długa więc te znane już dowody nie wydłużyły pracy sztucznie tak by jej długość była wystar-
czająca.

Po drugie, niektóre rozumowania są nieco za długie - czasem autor poświęca wiele linijek na dowo-
dzenie prostych obserwacji - np. Twierdzenie 2.11 to to natychmiastowa konsekwencja wcześniejszego
lematu, a autor poświęca dowodowi połowę strony! Podobnie dość oczywiste są: Własność 1.21, Lemat
2.4 czy Twierdzenie 2.5. Z drugiej strony pojawiają się trudniesze przejścia bez uzasadnień. Zdarza
się, że w kilku miejsach pojawia się identyczne rozumowanie - np. dowód domkniętości sumy zbiorów
domkniętych zbieżnych do zera, wraz z zerem.

Trzecia rzecz to bardzo duża liczba usterek redakcyjnych - wielokrotnie autror powołuje się nie na
te twierdzenia czy własności na które powinien, pojawia się mnóstwo błędów w odniesieniach do bibli-
grafii (np. błędny tytuł i rok opublikowania artykułu autora [W]). Pojawiają się też błędy w zapisach
formuł, co utrudnia czytanie - np. ostatnia linijka na stronie 10, trzecia linijka od dołu na stronie 37 -
powinien być iloczyn, jest suma, w dowodzie Twierdzenia 3.11 pojawia się zbiór [1,∞] zamiast [1,∞),
na stronie 49 w 6 linijce granica powinna być po l i nie powinno być j, coś nie tak jest w zapisie na
trzeciej linijce od dołu strony 52, we Własności 5.8 pojawiają się te same warunki.

Niektóre sformułowania też są dość nieszczęśliwe bądź nie są dość jasne:
- np. autor wielokrotnie pisze ”ΦS(A) = ΦI(A) dla każdego A ∈ L”, przy czym na stronie 20 pisze że
ten fakt ”niekiedy będziemy oznaczać krótko ΦS = ΦI”. Przecież to dokładnie to oznacza - równość
dwóch funkcji, więc ten pierszy zapis powinien być wszędzie zastąpiony tym drugim. Z drugiej strony
na te funkcje mozna patrzeć nieco z innej perspektywy, więc trochę rozumiem podejście autora.
- połowa dowodu Twierdzenie 2.18 to w zasadzie uwaga która powinna być po twierdzeniu;
- Lemat 2.12 jest nienajlepiej sformułowany - przecież teza nie dotyczy ciągu S;
- w dowodzie Twierdzenia 3.11 autor zapowiada sprawdzenie warunku (i) a jeszcze nie zdefiniował
odpowiednich obiektów.
- we Własności 4.3 należy ustalić M przed wypisaniem warunków;
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- w dowodach Lematów 4.4-4.6 zamiast stwierdzenia że można podobnie postąpić w ogólnym przypad-
ku, wystaczy zauważyć, że jak granica ciągu liczb naturalnych nie dąży do nieskończoności, to zawiera
podciąg stały;
- na środku strony 50 zbiór T jest dość dziwnie zdefiniowany - przecież T =

⋃
j∈N(I ′(lj) \ Imj ).

Istotny zarzut dotyczy redakcji bardziej zaawansowanych dowodów. Niestety pojawia się kilka luk
w rozumowaniach, nie do końca poprawnych wnioskowań czy argumentacji:
- końcowa nierówność na stronie 11 nie jest chyba poprawna - poprawnie trzeba by się odwołać do
jednej z wcześniejszych linijek;
- w dowodzie Twierdzenia 1.12 równość w przedostatniej linijce nie jest prawdziwa - tak by było gdyby
przedział [0, 1] był grupą (jest to jeden ze sposobów na poprawienie tego dowodu, można też założyć
że A zawiera się w przedziale [1/4, 3/4]);
- w dowodzie Twierdzenia 2.17, na stronie 30, autor korzysta z Lematu 2.16, ale nie jest jasne czy jego
założenia są spełnione (co gdy zbiór Jpk nie leży na prawo od zera?);
- rozbicie na przypadki w dowodzie Twierdzenia 3.4 jest nieadekwatne do dalszego rozumowania - autor
rozważa przypadki w kontekście konkretnego n ∈ N, ale potem wnioskuje jak gdyby miały zachodzić
dla wsyztkich n - trzeba więc nieco subtelniej postąpić;
- w dowodzie Własności 3.6 zakładamy, jak rozumiem, że g(x0) 6= 0, zaś autor prowadzi dowód jak
gdyby g(x) 6= 0 dla dowolnego x - trzeba więc zauważyć, że g(x) 6= 0 w pewnym otoczeniu x0;
- konstrukcja zbiorów Pα w dowodzie Twierdzenia 3.11 nie jest poprowadzona z dbałością o detale -
ta zaprezentowana rodzi wątpliwości (które można rozwiać po chwili namysłu) czy skonstruowane w
kolejnym kroku zbiory są zgodne z tym z poprzedniego; oprócz tego autor pokazuje półciągłość funkcji
f jak gdyby była zdefiniowana w oparciu o rodzinę Pn, n ∈ N, a nie całą Pα, α ∈ [1,∞);
- w dowodzie Lematu 4.7, wybrany punkt x′ jest zależny od n, a autor chyba zakłada że nie jest (znów
- można zauwazyć że nie ejst, ale to wymaga pewnego rozumowania); poza tym, w przejściach między
stronami 45 a 46 trzeba chyba nieco subtelniej rachować.
- przekształcenia w ostatniej linijce na stronie 57 są chyba błędne (ale wynik poprawny).

Konkluzja:

Podsumowując, widać że mgr Mikołaj Widzibor miał pewne problemy żeby zapanować nad mate-
riałem - liczne błędy utrudniają czytanie pracy. Na szczęście luki dowodowe udaje się naprawić więc
twierdzenia i ogóle pomysły dowodowe są poprawne. Oprócz tego nie moge pominąc faktu, że w rozpra-
wie znajdziemy nietrywialne rozumowania i skomplikowane konstrukcje, jak na przykład konstrukcja
w Twierdzeniu 6.6, czy Twierdzenia 4.8 i 4.10 dające jakąś odpowiedź na isotne i nietrywialne pytanie,
jak również cały rozdział trzeci. Dlatego też, biorąc wszystko pod uwagę, uznaję że praca spełnia wy-
mogi stawiane rozprawom doktorskim i postuluję o dopuszczenie mgr. Mikołaja Widzibora do dalszych
etapów postępowania doktorskiego.

Filip Strobin
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