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Niniejszą recenzję przygotowałem na zlecenie Przewodniczącego Rady Dys-
cypliny Naukowej Matematyka na Uniwersytecie Wrocławskim, prof. Grzegorza
Karcha, z dnia 8 marca 2021 roku. Papierowa wersja zlecenia została do mnie
wysłana 11 marca 2021 roku, a otrzymałem ją 12 marca 2021 roku.

Niniejsze postępowanie o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego
toczy się według przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz. U. 2020 poz. 85 z późn. zm.) oraz według Rozporządzenia Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu
i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowa-
niu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 2018
poz. 261).

Krótki życiorys naukowy Kandydata. Wiktor Ejsmont w 2007 roku uzyskał
stopień magistra matematyki na Politechnice Wrocławskiej. Doktorat w dzie-
dzinie nauk ekonomicznych (dyscyplina: ekonomia) uzyskał w 2012 roku na
Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wrocławiu. Doktorat w dziedzinie nauk matematycznych (dyscyplina: matema-
tyka) uzyskał w 2013 roku w Instytucie Matematycznym na Wydziale Matematyki
i Informatyki Uniwersyetu Wrocławskiego na podstawie pracy Niekomutatywne
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procesy Lévy’ego; promotorem był prof. dr hab. Marek Bożejko. Kandydat pra-
cował jako adiunkt na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz na Uni-
wersytecie Wrocławskim; ponadto jako stażysta postdok na Technische Universi-
tät Graz oraz na Uniwersytecie Adama Mickiewicza (w tym ostatnim jako wyko-
nawca w grancie Narodowego Centrum Nauki, którego byłem kierownikiem).

Ocena osiągnięcia naukowego. Osiągnięcie naukowe Kandydata, o którym
mowa w Artykule 219 Ustawy, a które dla uproszczenia nazywać będę rozprawą
habilitacyjną, ma postać cyklu sześciu powiązanych tematycznie artykułów na-
ukowych opublikowanych w czasopismach naukowych, które w roku opubliko-
wania były ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b. Tematem rozprawy jest, mówiąc bardzo ogól-
nie, wolna probabilistyka Voiculescu oraz jej deformacje. Jest to bardzo ciekawa
i dynamicznie rozwijająca się tematyka, którą zajmowało się wielu świetnych ba-
daczy. Poszczególne prace wchodzące w skład rozprawy zostaną skomentowane
poniżej. Użyta poniżej numeracja publikacji odpowiada tej z autoreferatu.

Praca [H1]. Praca Sample variance in free probability (współautor: Franz Leh-
ner), opublikowana w Journal of Functional Analysis dotyczy problemu charak-
teryzacji rozkładów prawdopodobieństwa o tej własności, że wariancja z próby
ma rozkład χ2. W klasycznym rachunku prawdopodobieństwa taką własność ma
oczywiście rozkład normalny, ale otwartym problemem pozostaje zbadanie, czy
istnieją jakieś inne rozkłady o tej własności. Głównym przedmiotem pracy [H1]
jest wolny odpowiednik tego problemu (to znaczy: wariancja z próby jest zde-
finiowana dla ciągu nieprzemiennych zmiennych, które są niezależne w sposób
wolny, zaś rozkład χ2 jest zastąpiony przez jego wolny odpowiednik). To bar-
dzo naturalny problem, zarówno w klasycznej teorii prawdopodobieństwa jak i w
wersji wolnej.

Główny wynik zawarty w pracy [H1] był dla mnie zaskakujący: w wolnej
wersji problemu poszukiwane rozkłady to nie tylko wolny odpowiednik rozkładu
normalnego, ale również wszystkie rozkłady nieparzyste (czyli takie, dla których
wszystkie wolne kumulanty parzyste znikają, za wyjątkiem wariancji). Znane są
liczne przykłady takich rozkładów.

Główna trudność zawarta jest w Lemacie 3.1, który mówi, że (przy pew-
nych minimalnych założeniach technicznych) rozkład sumy kwadratów wolnych
zmiennych o tym samym rozkładzie nie zależy od nieparzystych kumulant. Do-
wód tego wyniku to urocza kombinatoryka nieprzecinających się partycji, bliska
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memu sercu. Warto wspomnieć, że podobne zjawisko skracania zachodzi dla ko-
mutatora wolnych zmiennych losowych (Nica i Speicher 1998); wydaje się więc,
że zjawisko skracania nie jest jakimś wybrykiem natury, ale czubkiem góry lodo-
wej, który wskazuje na istnienie jakiejś znacznie szerszej, interesującej regular-
ności. Nie ukrywam, że temat ten mnie zainteresował.

Autorzy dowodzą ponadto, że przy dodatkowym założeniu wolnej nieskoń-
czonej podzielności rozkładu wyżej rozważana własność χ2 jednoznacznie cha-
rakteryzuje wolny odpowiednik rozkładu normalnego (Proposition 2.7). Ten wy-
nik jest przykładem bliskiego związku pomiędzy pojęciem wolnej nieskończonej
podzielności rozkładów a własnościami pewnych (nieprzemiennych) form kwa-
dratowych; związki te bardziej szczegółowo zostały badane w poniższej pracy
[H2].

Praca [H2]. Praca Sums of commutators in free probability (współautor: Franz
Lehner), opublikowana w Journal of Functional Analysis jest kontynuacją powyż-
szej pracy [H1]. Mocno upraszczając, główny wynik tej pracy głosi, że jedynymi
formami kwadratowymi, które spełniają badaną w [H1] własność skracania (oraz
jej silniejszy wariant), a także jednymi formami kwadratowymi, które spełniają
inne ciekawe własności (np. zachowywanie wolnej nieskończonej podzielności,
parzystość wynikowych rozkładów) są komutatory oraz ich kombinacje liniowe.
Wyniki zawarte w tej pracy rzucają również nieco światła na wyżej wspomniane
zjawisko skracania.

Dowody oparte są ponownie na eleganckiej kombinatoryce nieprzecinających
partycji. Główna trudność polega na konstrukcji inwolucji zmieniającej znak
(ang. sign-reversing involution) na zbiorze nieprzecinających partycji zawierają-
cych co najmniej jeden nieparzysty blok. Konstrukcja ta (zawarta w Rozdziale 3)
jest zaskakująco nieoczywista.

Ten tekst zaciekawił mnie i zainspirował do postawienia kilku pytań. Czy
bijekcja Biane’a między nieprzecinającymi partycjami a minimalnymi faktoryza-
cjami długiego cyklu w grupie permutacji pozwala uprościć konstrukcję z pracy
[H2]? To bardzo ciekawa inwolucja; czy są inne naturalne problemy w kombina-
toryce algebraicznej, dla których daje ona rozwiązanie? To jeden ze znaków to-
warzyszących dobrej matematyce, gdy przygodni czytelnicy stawiają sobie różne
pytania.

Praca [H3]. Praca The free tangent law (współautor: Franz Lehner), opubli-
kowana w Advances in Applied Mathematics rozpoczyna się od bardzo ogól-
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nego twierdzenia granicznego (Theorem 3.1), które dotyczy granicznego rozkładu
formy kwadratowej w wolnych zmiennych losowych. Następnie autorzy przedsta-
wiają pewne konkretne szczegółowe przypadki tego wyniku, które odpowiadają
granicom, odpowiednio, komutatorów oraz antykomutatorów.

To bardzo dobrze umotywowany problem badawczy. Myślę, że wyniki z tej
pracy mają dużą szansę być przydatne w wielu problemach wolnej probabilistyki.

Praca [H4]. Praca Fock space associated to Coxeter groups of type B (współ-
autorzy: Marek Bożejko i Takahiro Hasebe) jest kontynuacją klasycznej pracy
Bożejki i Speichera. Główną ideą jest to, że z każdą grupą Coxetera (w przy-
padku badanym przez Bożejkę i Speichera jest to grupa permutacji, w przypadku
omawianej pracy [H4] jest to grupa hiperoktahedralna, czyli grupa symetrii sze-
ścianu) można stowarzyszyć naturalną rodzinę elementów algebry grupowej, z
których każdy jest elementem dodatnim. Elementy te można zinterpretować jako
deformacje symetryzatora. W obu przypadkach taki symetryzator może być użyty
do konstrukcji zdeformowanej przestrzeni Focka, zdeformowanych operatorów
kreacji i anihilacji, oraz wreszcie zdeformowanych zmiennych Gaussowskich.

Z perspektywy kilku dekad, jakie minęły od wprowadzenia oryginalnych q-
zdeformowanych zmiennych Gaussowskich, można powiedzieć, że pojęcie to „osią-
gnęło sukces” nie tylko w wewnętrznym świecie probabilistyki kwantowej, ale
również poza nim, o czym świadczą choćby nietrywialne wyniki z ostatnich lat
dotyczące struktury odpowiednich algebr von Neumanna (Guionnet i Shlyakh-
tenko). Mając to na uwadze deformacja związana z grupami hiperoktahedralnymi
jest bardzo naturalnym pojęciem i problemy zawarte w tej pracy są bardzo dobrze
umotywowane.

Praca [H5]. Praca Type B Gaussian statistics as noncommutative cental limits
(współautor: Natasha Blitvić) jest kontynuacją i rozszerzeniem pracy Speichera z
1992 roku.

W oryginalnej pracy Speicher rozważał ciąg nieprzemiennych zmiennych lo-
sowych, z których każda para albo komutuje albo antykomutuje; wybór między
tymi dwoma możliwościami dokonywany jest w sposób losowy z pewnymi usta-
lonymi prawdopodobieństwami. Speicher udowodnił centralne twierdzenie gra-
niczne dla tego ciągu nieprzemiennych zmiennych losowych; rozkładem granicz-
nym okazał się rozkład q-zdeformowanej zmiennej Gaussowskiej (zdefiniowanej
przez Bożejkę i Speichera).

Nowość w pracy [H5] polega na tym, że autorzy rozważają dwa ciągi nie-
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przemiennych zmiennych losowych. Podobnie jak u Speichera, dowolne dwie
zmienne losowe albo komutują albo antykomutują. Możemy jednak sobie zaży-
czyć, aby para pochodząca z jednego ciągu komutowała dokładnie wtedy, gdy
odpowiadająca para z drugiego ciągu komutuje. Autorzy dowodzą centralnego
twierdzenia granicznego; rozkładem granicznym jest tym razem rozkład zdefor-
mowanej zmiennej Gaussowskiej typu B (badany we wcześniej omawianej pracy
[H4]).

Ten wynik daje dodatkową motywację do badania deformacji w pracy [H4].
Autorzy podają konstrukcję nieprzemiennych zmiennych losowych spełniających
założenia ich twierdzenia (są to iloczyny tensorowe pewnych macierzy Pauliego);
czas pokaże czy tego typu obiekty pojawią się w naturalny sposób na przykład
jako modele w fizyce matematycznej.

Praca [H6]. Samodzielna praca Habilitanta Poisson type operators on the Fock
model of type B and in the Blitvić model opublikowana w Journal of Operator
Theory dotyczy prób zdefiniowania rozkładu Poissona lub zmiennych losowych
Poissona w świecie zdeformowanej probabilistyki typu B. Aby tego dokonać Kan-
dydat wprowadza na przestrzeni Focka operatory cechowania i bada odpowiada-
jącą im kombinatorykę partycji typu B.

Ocena osiągnięcia naukowego, podsumowanie. Tematyka badawcza Habili-
tanta jest bardzo bliska moim własnym zainteresowaniom naukowym sprzed kil-
kunastu lat, sądzę więc, że moja osobista, subiektywna ocena jest dość wiary-
godna. Uważam, że prace wchodzące w skład osiągnięcia są bez wyjątku intere-
sujące, a kilka z nich uważam za bardzo interesujące. Tematyka badań jest dobrze
(a często bardzo dobrze) umotywowana.

Prace te nawiązują do aktualnego stanu wiedzy na świecie; nawiązują do pro-
blemów z literatury oraz ze spotkań konferencyjnych, często są to problemy po-
stawione niedawno. To jeden ze znaków dobrej matematyki: cieszy mnie, że
Habilitant jest na bieżąco z rozwojem interesującej go dziedziny oraz że zna jej
szeroki kontekst (co jest widoczne zarówno we wstępach do sześciu prac wcho-
dzących w skład osiągnięcia, jak i w autoreferacie).

Prace wchodzące w skład osiągnięcia tworzą cykl, ale są bardzo urozmaicone
zarówno pod względem tematyki jak i użytych metod. Świadczy to o szerokiej
palecie narzędzi matematycznych Kandydata (zarówno kombinatorycznych jak i
pochodzących z analizy) oraz o jego szerokich zainteresowaniach.
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Współautorstwo prac. Większość prac wchodzących w skład osiągnięcia to
prace współautorskie. W naukach matematycznych nie budzi to zdziwienia; więk-
szość moich własnych prac to właśnie prace współautorskie. Załączone do doku-
mentacji oświadczenia współautorów szczegółowo przedstawiają wkład każdego
z autorów (również do prac niewchodzących w skład osiągnięcia). Po szczegóło-
wej analizie tych oświadczeń dochodzę do wniosku, że wkład Habilitanta do nich
był za każdym razem bardzo istotny i że nie powstałyby one bez niego.

Warto dodać, że Kandydat jest autorem również dobrych i bardzo dobrych
prac samodzielnych; jedna z nich jest częścią osiągnięcia habilitacyjnego.

Ocena czasopism. Nie jestem zwolennikiem koncentrowania się na danych bi-
bliometrycznych, ale w tym przypadku potwierdzają one moją powyższą wysoką
ocenę merytoryczną cyklu habilitacyjnego.

Trzy spośród prac tworzących rozprawę habilitacyjną zostały opublikowane
w Journal of Functional Analysis. Jest to czasopismo z najwyższej półki; wy-
żej od niego są już tylko czasopisma tego formatu co Duke czy Inventiones. Moje
osobiste doświadczenie z tym czasopismem jest takie, że opublikowanie tam arty-
kułu jest prawdziwie trudne; gratuluję więc Kandydatowi niewątpliwego sukcesu,
jakim jest trzykrotnie przejście jego prac przez gęste sito recenzji w tym czasopi-
śmie.

Pozostałe prace tworzące cykl habilitacyjny zostały opublikowane w bardzo
dobrym Advances in Applied Mathematics i dobrych czasopismach specjalistycz-
nych Journal of Mathematical Analysis and Appplications oraz Journal of Opera-
tor Theory.

Sięgając szerzej, poza cykl prac tworzących osiągnięcie, Habilitant jest auto-
rem łącznie około 18 prac. Wszystkie te prace zostały opublikowane w co naj-
mniej dobrych czasopismach branżowych. Zwróciłem uwagę na jego pracę w
piśmie Journal of Combinatorial Theory A, które jest jednym z absolutnie szczy-
towych czasopism w kombinatoryce algebraicznej, w której koncentrują się moje
własne badania. Zauważalny jest trend: z upływem czasu Habilitant coraz czę-
ściej publikuje w coraz bardziej prestiżowych czasopismach.

Dorobek naukowy niewchodzący w skład osiągnięcia. Cykl sześciu prac wcho-
dzących w skład osiągnięcia habilitacyjnego jest na tyle bogaty w treści, że na
podstawie lektury jego samego wnioskowałbym o nadanie stopnia doktora habi-
litowanego Kandydatowi. Tym bardziej cieszy, że Kandydat ma również bardzo
solidny dorobek niewchodzący w skład tego cyklu, i to dorobek zarówno powstały
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przed uzyskaniem stopnia doktora lub bezpośrednio z nim związany, jak i dorobek
powstały później.

Uczestnictwo w grantach. Jednym z wymogów Ustawy jest realizowanie ak-
tywności naukowej w więcej niż jednej uczelni; z tego punktu widzenia warto
abym podsumował aktywność Kandydata w ramach realizacji grantów nauko-
wych.

Do jednego z takich grantów mam szczególnie emocjonalny stosunek: byłem
kierownikiem grantu Narodowego Centrum Nauki Dualna kombinatoryka wielo-
mianów Jacka realizowanego w latach 2015–2019. Dr Wiktor Ejsmont wygrał
konkurs i został zatrudniony na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersy-
tetu Adama Mickiewicza w Poznaniu na stanowisku post-doka stażysty ufundo-
wanym w ramach tego grantu. Jako bezpośredni przełożony byłem zachwycony
jego działalnością naukową. Myślę, że wykorzystał on ten czas bardzo dobrze,
o czym pośrednio świadczyć może informacja, którą można znaleźć w rozdziale
Acknowledgments licznych prac Kandydata, dotycząca finansowania z grantu nu-
mer 2014/15/B/ST1/00064.

Kandydat również brał udział jako wykonawca w dwóch innych grantach ba-
dawczych oraz w grancie na wymianę osobową z Austrią.

Działalność poza Uniwersytetem Wrocławskim. Jednym z wymogów Ustawy
jest realizowanie aktywności naukowej w więcej niż jednej uczelni. Z tego punktu
widzenia warto wspomnieć również o jedenastomiesięcznym wyjeździe Kandy-
data na staż typu postdoc do TU Graz w Austrii.

Podsumowanie. Z tak solidnym dorobkiem naukowym Kandydat mógłby na
wielu amerykańskich uniwersytetach ubiegać się o pozycję associate professor
lub ubiegać się o tenure. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że dr Wiktor
Ejsmont jest dojrzałym badaczem, który samodzielnie wytycza kierunek swych
badań, a we współpracy jest równorzędnym partnerem swoich współautorów.
Chciałbym mieć takiego współpracownika i ucieszyłbym się, gdybyśmy praco-
wali w tej samej instytucji.

Zgodnie z Ustawą,

Art. 219. 1. Stopień doktora habilitowanego nadaje się osobie, która:
1) posiada stopień doktora; 2) posiada w dorobku osiągnięcia na-
ukowe albo artystyczne, stanowiące znaczny wkład w rozwój okre-
ślonej dyscypliny, w tym co najmniej: [. . . ] b) 1 cykl powiązanych
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tematycznie artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach
naukowych lub w recenzowanych materiałach z konferencji między-
narodowych, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej for-
mie były ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wyda-
nymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b, [. . . ] 3) wykazuje się
istotną aktywnością naukową albo artystyczną realizowaną w więcej
niż jednej uczelni, instytucji naukowej lub instytucji kultury, w szcze-
gólności zagranicznej.

Bez najmniejszych wątpliwości stwierdzam, że dr Wiktor Ejsmont spełnia z ogrom-
nym naddatkiem te ustawowe wymagania. Gorąco rekomenduję nadanie mu stop-
nia naukowego doktora habilitowanego. Nie jestem pewny, czy w obecnym syste-
mie prawnym istnieje wyróżnienie habilitacji; jeśli istnieje, wnioskuję o uznanie
tej habilitacji za wyróżniającą.

prof. dr hab. Piotr Śniady
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