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RECENZJA PRACY HABILITACYJNEJ DR. PIOTRA STACHURY PT. �OD
PODWÓJNYCH GRUP LIEGO PRZEZ GRUPOIDY RÓ�NICZKOWE DO

GRUP KWANTOWYCH�

Recenzja przygotowana na zlecenie zast¦pcy dyrektora ds. naukowych

IMPAN w Warszawie dr. hab. Piotra Nowaka z dnia 19. wrze±nia 2019.

Ocena osi¡gni¦¢ habilitanta przeprowadzona jest na podstawie materiaªów przedªo»onych przez
dr. Piotra Stachur¦ oraz baz danych WebOfSciene i MathSciNet wedªug kryteriów wymienionych
w Rozporz¡dzeniu Ministra Nauki i szkolnictwa wy»szego z dnia 1. wrze±nia 2011 r. w sprawie
kryteriów oceny osi¡gni¦¢ osoby ubiegaj¡cej si¦ o nadanie stopnia doktora habilitowanego (Dzien-
nik Ustaw Nr 196, Poz. 1165). Dodatkowo w cz¦±ci 3. zamieszczona jest opinia merytoryczna na
temat wyników opisanych w pracach wchodz¡cych w skªad osi¡gni¦cia habilitacyjnego.

Przed przedstawieniem mojej oceny pragn¦ krótko opisa¢ moje zwi¡zki z habilitantem. Opie-
kunem pracy magisterskiej Piotra Stachury byª profesor S.L. Woronowicz, który byª dziesi¦¢ lat
pó¹niej opiekunem mojej pracy magisterskiej, a za kolejne cztery lata promotorem mojego dok-
toratu. Dr Stachura pracowaª w Katedrze Metod Matematycznych Fizyki na Wydziale Fizyki
UW przez caªe moje studia (podczas których byªem aktywnym uczestnikiem seminariów zakªa-
dowych KMMF) i znaczn¡ cz¦±¢ moich studiów doktoranckich w Katedrze. �¡czyªa nas niekiedy
do±¢ ±cisªa wspóªpraca. Przykªadowo, gdy byªem jeszcze zupeªnie niedo±wiadczonym studentem
trzeciego roku, wygªosili±my z Piotrem wspólny referat na seminarium �Algebry operatorów i ich
zastosowania w �zyce� razem z dr. Stachur¡. Prowadzili±my tak»e wspólnie zaj¦cia na Wydziale
Fizyki. Wreszcie od 2003 do 2011 roku byli±my obaj pracownikami Katedry Metod Matematycz-
nych Fizyki.

1. Kryteria oceny w zakresie osi¡gni¦¢ naukowo-badawczych (��3 i 4
rozporz¡dzenia)

1.1. Autorstwo lub wspóªautorstwo publikacji naukowych w czasopismach znajduj¡-
cych si¦ w bazie Journal Citation Reports (�3 ust. 3. lit. a)

Wykaz opublikowanych prac naukowych przedªo»ony przez dr. Stachur¦ wymienia 12 prac opu-
blikowanych w czasopismach znajduj¡cych si¦ w bazie Journal Citation Reports na przestrzeni 27
lat. Dziewi¦¢ spo±ród tych publikacji jest jednoautorskich i te po±wi¦cone s¡ grupom kwantowych
lub grupoidom. Pozostaªe trzy skupiaj¡ si¦ na zagadnieniach mechaniki ([St5]) oraz kwantowej
mechaniki statystycznej ([St4, St7]).

Wyró»niaj¡cymi si¦ publikacjami s¡ prace [St1] i [St2], z których pierwsza jest podsumowaniem
pracy magisterskiej habilitanta i oparta jest na wynikach ogªoszonych w [Wor]. Zebraªy one po
12 cytowa« odpowiednio od 1992 i 1998 roku. Pierwsza ukazaªa si¦ w dobrym czasopi±mie, a
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druga w do±¢ dobrym. Pozostaªe prace zostaªy opublikowane w czasopismach, które zaliczyªbym
do �±rednich�.

1.2. Autorstwo lub wspóªautorstwo monogra�i, publikacji naukowych w czasopismach
mi¦dzynarodowych lub krajowych innych ni» znajduj¡ce si¦ w bazach lub na li±cie, o
których mowa w � 3, dla danego obszaru wiedzy (�4 ust. 1.)

Oprócz prac z indeksu JCR dr Stachura opublikowaª w Banach Center Publications pod-
sumowanie swojego doktoratu ([St3]) z dodatkiem b¦d¡cym kompilacj¡ notatek S. Zakrzewskiego.

1.3. Autorstwo lub wspóªautorstwo odpowiednio dla danego obszaru: opracowa« zbio-
rowych, katalogów zbiorów, dokumentacji prac badawczych, ekspertyz, utworów i
dzieª artystycznych (�4 ust. 2.)

Najprawdopodobniej do tej kategorii publikacji mo»na zaliczy¢ wspóªautorstwo rozwi¡za« do
zada« ze zbioru zada« �Od liczb zespolonych do kwadryk. Zbiór zada« algebry z rozwi¡zaniami�
(Katedra Metod Matematycznych Fizyki, Wydziaª Fizyki, Uniwersytet Warszawski, 2010).

1.4. Sumaryczny impact factor publikacji naukowych wedªug listy Journal Citation
Reports (JCR), zgodnie z rokiem opublikowania (�4 ust. 3.)

Habilitant podaje warto±¢ 9.396.

1.5. Liczba cytowa« publikacji wedªug bazy WebOfScience (�4 ust. 4.)
Na dzie« 6. listopada 2019 liczba cytowa« wynosi 40 w tym 8 autocytowa«.

1.6. Indeks Hirscha opublikowanych publikacji wedªug bazy WebOfScience (�4 ust. 5.)

Baza WebOfScience podaje h = 4 (po uwzgl¦dnieniu publikacji [St2], która nie jest przez t¦
baz¦ ª¡czona z nazwiskiem habilitanta). Baza danych MathSciNet podaje h = 3.

1.7. Kierowanie mi¦dzynarodowymi lub krajowymi projektami badawczymi lub udziaª
w takich projektach (�4 ust. 6.)

Dr Stachura nie kierowaª projektami badawczymi. Braª udziaª w trzech projektach KBN (w
tym jeden ª¡czony z grantem Transfer of Knowledge Komisji Europejskiej).

1.8. Mi¦dzynarodowe lub krajowe nagrody za dziaªalno±¢ odpowiednio naukow¡ albo
artystyczn¡ (�4 ust. 7.)

W dokumentach przedªo»onych przez dr. Stachur¦ nie ma informacji o nagrodach o zasi¦gu
krajowym lub mi¦dzynarodowym.

1.9. Wygªoszenie referatów na mi¦dzynarodowych lub krajowych konferencjach tema-
tycznych (�4 ust. 8.)

W ci¡gu swojej kariery naukowej dr Stachura wygªosiª dziesi¦¢ referatów na mi¦dzynarodowych
konferencjach (w wykazie jeden z nich jest opatrzony nazwiskami innych naukowców � domy±lam
si¦, i» byª on rodzajem raportu na temat ich dokona«).

2. Kryteria oceny w zakresie dorobku dydaktycznego i popularyzatorskiego oraz
wspóªpracy mi¦dzynarodowej (�5)

2.1. Uczestnictwo w programach europejskich i innych programach mi¦dzynarodo-
wych lub krajowych (ust. 1.)

Jeden z projektów wymienionych w punkcie 1.7, w których habilitant byª wykonawc¡ poª¡czony
byª z programem Transfer of Knowledge Komisji Europejskiej.

Oprócz tego dr Stachura braª udziaª w projekcie �Cyfrowa Akademia� �nansowanym przez
NCBiR i wykonany przez konsorcjum Centrum Edukacji Obywatelskiej, SGGW i WAT oraz w
projekcie The Geomechanics Project na Memorial University, St. John's w Kanadzie.

Dodatkowo, opracowanie kursów wst¦pnych z matematyki (cz¦±¢ 2.8) wykonane byªo przez
habilitanta w ramach projektu Fizyka Plus nr POKL.04.01.02-00-034/11 (Program Operacyjny
Kapitaª Ludzki).



RECENZJA � PIOTR STACHURA 3

2.2. Udziaª w mi¦dzynarodowych lub krajowych konferencjach naukowych lub udziaª
w komitetach organizacyjnych tych konferencji (ust. 2.)

Dostarczona dokumentacja nie wspomina o udziale w innych konferencjach ni» te, na których
dr Stachura wygªosiª referaty (jest ich dziesi¦¢), cho¢ z pewno±ci¡ uczestniczyª tak»e w konferencji
któr¡ wspóªorganizowaª (jedna konferencja).

2.3. Otrzymane nagrody i wyró»nienia (ust. 3.)
Nagroda Rektora SGGW III stopnia (2018). Oprócz tego habilitant otrzymywaª w latach 2000-

2001 stypendium Rektora UW, a w latach 1999-2000 stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej
zwi¡zane z nagrod¡ Fundacji dla S.L. Woronowicza.

2.4. Udziaª w konsorcjach i sieciach badawczych (ust. 4.)
Brak

2.5. Kierowanie projektami realizowanymi we wspóªpracy z naukowcami z innych
o±rodków polskich i zagranicznych, a w przypadku bada« stosowanych we wspóªpracy
z przedsi¦biorcami (ust. 5.)

Brak

2.6. Udziaª w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism (ust. 6.)
Brak

2.7. Czªonkostwo w mi¦dzynarodowych lub krajowych organizacjach i towarzystwach
naukowych (ust. 7.)

Brak

2.8. Osi¡gni¦cia dydaktyczne i w zakresie popularyzacji nauki lub sztuki (ust. 8.)
Na tym polu dr Stachura mo»e pochwali¢ si¦ bardzo dobrze ocenian¡ prac¡ dydaktyczn¡ na

uczelni SGGW i wcze±niej na Wydziale Fizyki UW oraz udziaªem w dziaªalno±ci polskiej wersji
Khan Academy i opracowaniem �Kursów wst¦pnych z matematyki� dla studentówWydziaªu Fizyki
UW.

2.9. Opiek¦ naukow¡ nad studentami i lekarzami w toku specjalizacji (ust. 9.)
Brak

2.10. Opiek¦ naukow¡ nad doktorantami w charakterze opiekuna naukowego lub pro-
motora pomocniczego, z podaniem tytuªów rozpraw doktorskich (ust. 10.)

Brak

2.11. Sta»e w zagranicznych lub krajowych o±rodkach naukowych lub akademickich
(ust. 11.)

Habilitant byª w latach 2002-2003 zatrudniony jako visiting professor na uniwersytecie George'a
Washingtona, a nast¦pnie od 2003 do 2004 roku jako teaching fellow na tym samym uniwersytecie.

2.12. Wykonanie ekspertyz lub innych opracowa« na zamówienie organów wªadzy pub-
licznej, samorz¡du terytorialnego, podmiotów realizuj¡cych zadania publiczne lub
przedsi¦biorców (ust. 12.)

Brak

2.13. Udziaª w zespoªach eksperckich i konkursowych (ust. 13.)
Brak

2.14. Recenzowanie projektów mi¦dzynarodowych lub krajowych oraz publikacji w
czasopismach mi¦dzynarodowych i krajowych (ust. 14.)

Wedªug dostarczonej dokumentacji dr Stachura nie recenzowaª projektów. Wykonaª recenzje
sze±ciu publikacji w tym trzech w materiaªach konferencyjnych.
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3. Opinia merytoryczna

3.1. Manageability of Multiplicative Unitaries associated to Double Lie Groups (2000)

W pracy tej habilitant udowodniª, »e operator multiplikatywny unitarny zwi¡zany z tzw. pod-
wójn¡ grup¡ Liego (grup¡ Liego G posiadaj¡c¡ dwie domkni¦te podgrupy A i B takie, »e A∩B =
{e} i G = AB) jest por¦czny. Jest to ciekawy analityczny fakt, rzucaj¡cy w roku publikacji nieco
±wiatªa na niektóre badane wówczas przykªady niezwartych grup Liego. Zªo»enie, »e caªa grupa
G rozkªada si¦ na iloczyn AB nie jest jednak speªnione w wi¦kszo±ci z nich, a fakt ten jest istot-
nie u»yty w dowodzie wielokrotnie � gªównie bez wspominania � gdy» gwarantuje on, »e badany
operator W przeprowadza iloczyn tensorowy D(G)⊗alg D(G) w przestrze« póªg¦sto±ci o zwartym
no±niku. Je±li rozkªad G = AB obowi¡zywaªby tylko na podzbiorze peªnej miary, rachunki byªby
trudniejsze.

Jak wspomniaªem w czasie napisania omawianej pracy jej wyniki byªy ciekawe i wpadaªy w
gªówny nurt bada« grup kwantowych, ale wkrótce okazaªo si¦, »e nie prowadz¡ do jakichkol-
wiek uproszcze« w konstrukcji przykªadów, a wyniki pó¹niejszych prac [Vae, VV1, VV2, BSV]
spowodowaªy, »e praca ta staªa si¦ zupeªnie niewidoczna (w szczególno±ci ma ona w tej chwili
jedno autocytowanie). W mojej opinii jest to najlepsza praca z zestawu stanowi¡cego osi¡gni¦cie
habilitacyjne. Jest ona opublikowana w dobrym czasopi±mie Letters in Mathematical Physics.

3.2. From Double Lie Groups to Quantum Groups (2005)
Podobnie jak omówiona powy»ej, praca ta po±wi¦cona jest konstrukcji grupy kwantowej z

tzw. podwójnej grupy Liego. Ju» we wst¦pie autor przyznaje, »e opublikowana dwa lata wcze±niej1

praca [VV1] zawiera wyniki znacznie ogólniejsze i mocniejsze, ale motywacj¡ do jego pracy byªa
mo»liwo±¢ u»ywania �metod geometrycznych�.

Otrzymane wyniki � wedªug sªów samego autora, � nie wnosz¡ nic do teorii grup kwantowych,
a jedynie wskazuj¡ na pewne zwi¡zki pomi¦dzy tymi obiektami, a geometri¡ ró»niczkow¡. Moim
zdaniem praca ta stanowi do±¢ szczegóªowe opracowanie pewnych przykªadów grup kwantowych.
Innymi sªowy dla grup kwantowych pochodz¡cych od podwójnych grup Liego (znów rozkªad
G = AB musi obowi¡zywa¢ na caªej grupie) do»a cz¦±¢ struktury zostaªa szczegóªowo powi¡zana
ze struktur¡ grupoidu ró»niczkowego zwi¡zanego z trójk¡ (G;A,B). Otrzymane zostaªy np. wzory
wyra»aj¡ce dziaªanie grupy skalowania i tzw. unitarny antypod w terminach dziaªa« na póªg¦s-
to±ciach na grupoidzie (dokªadniej na wªóknach jednego z kanonicznych rzutów na przestrze«
jedno±ci). Nale»y pami¦ta¢, »e obiekty te mo»na równie» opisa¢ do±¢ dokªadnie w znakomicie
ogólniejszej sytuacji (patrz np. [VV1, VV2]), co pokazuje, »e struktura grupoidu ró»niczkowego
jest w tych przykªadach niejako incydentalna.

3.3. Towards a topological (dual of) quantum κ-Poincareé group (2006)
Podobnie jak [H2], praca ta szczegóªowo opracowuje pewien przykªad lokalnie zwartej grupy

kwantowej. Obiekty wyst¦puj¡ce w jej opisie s¡ konkretnie zrealizowane, ich struktura ró»niczkowa
(i inna, np. struktura grupoidu) jest dokªadnie opisana, itp. Przytoczone rozumowania stoj¡ na
do±¢ wysokim poziomie skomplikowania, ale nie odnosz¡ si¦ bezpo±rednio do struktury grupy
kwantowej powstaªej z badanej podwójnej grupy Liego (w uogólnionym sensie, gdy» rozkªad G =
AB obowi¡zuje na podzbiorze peªnej miary). Jedyna konkluzja na temat C∗-algebraicznej wersji
badanej grupy kwantowej zawarta jest we wst¦pie, gdzie zacytowane s¡ wyniki z [VV1], które
gwarantuj¡, »e podwójna grupa Liego prowadzi do lokalnie zwartej grupy kwantowej.

3.4. On the quantum `ax+ b' group (2013)
W tej pracy autor szczegóªowo bada tzw. kwantow¡ grup¦ ax+ b (dokªadniej jedn¡ z jej mo»li-

wych wersji). Podobnie jak w publikacjach [H1, H2, H3], badana grupa kwantowa pochodzi od
podwójnej grupy Liego. Poniewa» rozwi¡zalna (a nawet wykªadnicza) grupa ax+ b jest znacznie
mniej skomplikowana ni» SO(1,n), wyniki pracy s¡ znacznie bardziej satysfakcjonuj¡ce gdy» po-
daj¡ C∗-algebraiczn¡ interpretacj¦ obiektów algebraicznych. Mi¦dzy innymi skonstruowane s¡

1Praca [VV1] ukazaªa si¦ w 15. kwietnia 2003, ostateczna wersja pracy dr. Stachury zostaªa zªo»ona 31. marca
2005.
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