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1 �yciorys naukowy kandydatki

W autoreferacie dr Tatiana Shulman pokrótce przedstawiªa swój naukowy »y-
ciorys. Uko«czyªa studia magisterskie w Moskiewskim Instytucie Fizyki i Tech-
nologii w 2000 roku, a doktorat uzyskaªa w Moskiewskim Instytucie Elektroniki
i Matematyki sze±¢ lat pó¹niej. W nast¦pnych latach pracowaªa na Rosyjskim
Pa«stwowym Uniwersytecie Technologicznym im. K.E. Cioªkowskiego, na Uni-
wersytecie Kopenhaskim, w Siena College (Loudonville, USA), a od 2014 roku
w IMPAN w Warszawie. Zaprezentowany »yciorys zdradza szerokie do±wiadcze-
nie w pracy naukowej oraz wskazuje, i» dorobek dr Shulman byª i jest wysoko
oceniany w ±rodowisku matematycznym.

Dr Shulman uczestniczyªa jako wykonawca w trzech projektach naukowych,
otrzymaªa Grant Instytutu Mittag-Le�era na dwumiesi¦czny pobyt badawczy
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w 2010 roku oraz nagrod¦ �Za wybitne badania w teorii operatorów i alge-
brach operatorowych� przyznawan¡ przez Eric Nordgren Research Fellowship
Fund, University of New Hampshire, 2016. Wyró»nienia te podkre±laj¡ uznanie
jakim kandydatka do stopnia doktora habilitowanego cieszy si¦ w ±rodowisku
badawczym.

2 Dorobek naukowy

Ju» w pierwszych pracach opublikowanych jeszcze przed uzyskaniem stopnia
doktora, dr Shulman podj¦ªa tematyk¦ z pograniczna teorii operatorów i teorii
C∗-algebr, ze szczególnym uwzgl¦dnieniem teorii macierzy. Tematyce tej po±wi¦-
cone s¡ praktycznie wszystkie jej prace, przy czym nale»y podkre±li¢, »e dr Shul-
man jest autork¡ kilku publikacji po±wi¦conych zwi¡zkom teorii operatorów i
teorii C∗-algebr z dziedzinami pokrewnymi od kwantowej teorii informacji, po
KK-teori¦.

Aktywno±¢ naukowa dr Shulman obejmuje tak»e organizacj¦ konferencji
(Young Researchers Colloquium w IMPAN od 2016 roku, oraz Workshop on

Semiprojectivity and Asymptotic Morphisms na Uniwersytecie Kopenhaskim w
2010 roku) jak i uczestnictwo w wielu seminariach i konferencjach (autoreferat
wymienia 38 referatów), krótkie pobyty badawcze w wa»nych o±rodkach (8) oraz
wykªady z nieprzemiennej topologii w ramach Simons Semester w IMPAN.

2.1 Prace skªadaj¡ce si¦ na rozpraw¦ habilitacyjn¡

Na sze±¢ prac wskazanych jako osi¡gni¦cie habilitacyjne skªadaj¡ si¦ dwie pub-
likacje autorstwa samej kandydatki oraz cztery prace napisane wspólnie z Ter-
rym Lorringiem � znanym autorytetem w teorii C∗-algebr. Prace te powstaªy
na przestrzeni sze±ciu lat (od 2008 do 2014 roku) i stanowi¡ zgrabn¡ caªo±¢.
Zªo»ony przez kandydatk¦ autoreferat zawiera zwi¦zªy i bardzo klarowny skrót
zawarto±ci tych prac. Motywem przewodnim omawianych praca s¡ pewne �pyta-
nia o podnoszenie� (lifting questions) maj¡ce ¹ródªo w czystej teorii operatorów
(czy nawet po prostu macierzy), ale w naturalny sposób wi¡»¡ce si¦ z do±¢
wyra�nowanymi poj¦ciami teorii C∗-algebr (m.in. algebry projektywne i semi-
projektywne), które mo»na wyrazi¢ tak»e w j¦zyku tak zwanej nieprzemiennej
topologii (np. teorii nieprzemiennych retraktów otoczeniowych).

Prace oznaczone [Hab1]�[Hab6] przedstawiaj¡ rozwi¡zania klasycznych prob-
lemów sformuªowanych przez luminarzy teorii operatorów poczynaj¡c od P. Hal-
mosa i B. Blackaddara po G.K. Pedersena i D. Olesen. Zastosowane przez dr
Shulman techniki u»yte do rozwi¡zania owych problemów s¡ ciekawe, gdy» z
jednej strony si¦gaj¡ do poj¦¢ teorii przestrzeni Banacha, a z drugiej korzys-
taj¡ z do±¢ wyra�nowanych narz¦dzi teorii algebr operatorów. Rozwi¡zania s¡
bardzo eleganckie, a tak»e wskazuj¡ na wielk¡ matematyczn¡ erudycj¦ autorów.

W mojej opinii uzyskane przez dr Shulman wyniki s¡ bardzo wysokiej klasy.
Przy okazji udzielenia odpowiedzi na szereg wa»nych pyta« w teorii opera-
torów, udaªo jej si¦ te» wykaza¢ szereg bardzo ciekawych twierdze« na temat
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C∗-algebr, które z pewno±ci¡ wejd¡ do kanonu tej dziedziny bada«. W szczegól-
no±ci udowodniªa ona, »e pewne do±¢ naturalnie pojawiaj¡ce si¦ przykªady C∗-
algebr s¡ semi-projektywne, co mo»e by¢ przydatne np. w sªynnym programie
klasy�kacji C∗-algebr. Nie ulega w¡tpliwo±ci, »e przedªo»ony przez dr Shulman
materiaª badawczy jest najwy»szej próby.

Ze wzgl¦du na do±¢ w¡skie ±rodowisko matematyków zajmuj¡cych si¦ teori¡
C∗-algebr, omówione powy»ej prace nie zgromadziªy jeszcze szczególnie wielu
cytowa« (16 wedªug MathSciNet, 15 wedªug WebOfScience na dzie« przygo-
towywania niniejszej recenzji). Jednak nie ulega w¡tpliwo±ci, »e wska¹niki te
wzrosn¡ z czasem i prace dr Shulman skªadaj¡ce si¦ na osi¡gni¦cie habilitacyjne
stan¡ si¦ klasycznymi pozycjami literatury z zakresu teorii operatorów i teorii
C∗-algebr.

2.2 Inne prace

Jak ju» wspomniaªem powy»ej, prace naukowe dr Tatiany Shulman obejmuj¡
materiaª znacznie szerszy ni» zagadnienia wybrane jako osi¡gni¦cie habilita-
cyjne. Dr Shulman wspóªpracuje z wieloma badaczami i ma wkªad w wiele
dziedzin matematyki, a tak»e �zyki matematycznej (w postaci kwantowej teorii
informacji). W autoreferacie znajduj¡ si¦ krótkie opisy naukowych osi¡gni¦¢
zawartych w owych pracach i jest jasne, »e s¡ to wyniki najwy»szej próby.
Szczególnie wyró»niªbym prace dotycz¡ce tak zwanej �±ladowej stabilno±ci�
(zde�niowanej przez dr Shulman i D. Hadwina), które wpisuj¡ si¦ w bardzo
ciekawe i aktualne badania prowadzone przez badaczy z pogranicza teorii grup
i teorii algebr operatorów (m.in. Andreasa Thoma).

Publikacje nieb¦d¡ce cz¦±ci¡ osi¡gni¦cia habilitacyjnego nie uzyskaªy jeszcze
zbyt wielu cytowa« (15 wedªug MathSciNet, 18 wedªug WebOfSciene na dzie«
przygotowywania niniejszej recenzji � baza WebOfScience uwzgl¦dnia tylko 15
publikacji autorstwa dr Shulman). Wyniki te nie s¡ szczególnie istotne dla oceny
dorobku naukowego kandydatki, który jest wedªug mnie imponuj¡cy.

3 Autoreferat

Autoreferat dr Tatiany Shulman jest dokumentem do±¢ zªo»onym. Oprócz
zwi¦zªego wykªadu gªównych tez publikacji wchodz¡cych w skªad osi¡gni¦cia
habilitacyjnego zawiera on wiele informacji na temat wyksztaªcenia i kari-
ery kandydatki, a tak»e skrót informacji o jej dziaªalno±ci naukowej i orga-
nizacyjnej, z uwzgl¦dnieniem innych prac naukowych, a nawet najnowszych
preprintów. Jak ju» wspomniaªem wy»ej, autoreferat jest bardzo klarowny,
a jego konstrukcja zdradza du»y talent autorki tak»e w zakresie przekazywa-
nia swojej wiedzy czytelnikom i sªuchaczom. Nie znalazªem szczególnie wielu
elementów autoreferatu, które wymagaªby poprawek. Dla porz¡dku wspomn¦
tylko o nieco sprzecznych tezach dotycz¡cych istnienia uniwersalnych C∗-algebr
zadanych przez generatory i relacje oraz fakt, »e w de�nicji algebry
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stronie 8. indeks n ewidentnie gra dwie ró»ne role, co nie jest uwzgl¦dnione w
zapisie i mo»e by¢ nieco myl¡ce.

4 Podsumowane

Praca habilitacyjna dr Tatiany Shulman stanowi zwie«czenie bardzo wyra�-
nowanego dzieªa obejmuj¡cego sze±¢ ±wietnych publikacji i stanowi¡cego wa»ny
wkªad w rozwój teorii operatorów i teorii C∗-algebr. Nie ulega najmniejszej
w¡tpliwo±ci, »e dr Tatiana Shulman z nawi¡zk¡ speªnia ustawowe i zwycza-
jowe wymogi stawiane kandydatom na stopie« doktora habilitowanego. Poziom
publikacji przedstawionych jako osi¡gni¦cie habilitacyjne jest bardzo wysoki i
stanowi on cenny wkªad w rozwój teorii C∗-algebr. Wedle mojego uznania osi¡g-
ni¦cie habilitacyjne dr Shulman zasªuguje na wyró»nienie.

Piotr Mikoªaj Soªtan
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