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Recenzja rozprawy doktorskiej magistra  Lukasza Patryka Michalaka On the Reeb
graphs and related objects (O grafach Reeba i powia̧zanych obiektach). Wymieniona
praca doktorska liczy 82 strony i napisana jest w jȩzyku angielskim. Treść podzielona
jest na piȩć rozdzia lów, a na jej merytoryczna̧ zawartość sk ladaja̧ siȩ w wiȩkszości wyniki
dwóch prac doktoranta ”Realization of a graph as the Reeb graph of a Morse function on
a manifold, Topol. Methods Nonlinear Anal. 52 (2018), no. 2, 749–762, Combinatorial
modifications of Reeb graphs and the realization problem, Discrete Comput. Geom.
65 (2021), 1038–1060, oraz jego wspólnej pracy z promotorem, Relations between Reeb
graphs, systems of hypersurfaces and epimorphisms onto free groups, preprint (2020),
arXiv:2002.02388., (z lożona do druku).

Pojȩcie grafu Reeba R(f) funkcji g ladkiej f : M → R na rozmaitości M zosta lo
wprowadzone przez Georgesa Reeba w 1946 przy badaniu funkcji Morse’a foliacji. Zain-
teresowanie badaniem tego pojȩcia wzros lo w szczególności z pocza̧tkiem lat 90tych
dwudziestego wieku kiedy okaza lo siȩ istotnym narzȩdziem w zastosowaniu do grafiki
komputerowej.

Rozprawa magistra Michalaka przedstawia wyniki dotycza̧ce grafów Reeba funkcji
g ladkich na rozmaitości. Jednym z podstawowych problemów w tej tematyce, badanym
przez różnych autorów, jest wyróżnienie i scharakteryzowanie grafów, które moga̧ być
grafami Reeba określonych klas funkcji. Znacznie trudniejszym problemem jest pytanie
o zbiór dopuszczalnych grafów Reeba funkcji na ustalonej rozmaitości. W ten sposób
z niezmiennika funkcji otrzymuje siȩ w laściwości charakteryzuja̧ce rozmaitość sama̧ w
sobie. Korzystaja̧c z teorii Morse’a oraz metod kombinatorycznych pan Michalak podaje
szereg twierdzeń realizacyjnych dla grafów Reeba, pocza̧wszy od wyznaczenia możliwych
rang cyklicznych wystȩpuja̧cych grafów Reeba, a skończywszy na opisaniu ich typów
homeomorfizmu czy izomorfizmu.

Z grafem Reeba w naturalny sposób zwia̧zane sa̧ dwa rodzaje obiektów: epimorfizmy
na grupȩ wolna̧, zwane epimorfizmami Reeba, które sa̧ indukowane na grupach pod-
stawowych przez odwzorowania ilorazowe z rozmaitości do grafu Reeba, oraz systemy
hiperpowierzchni w rozmaitości, odpowiadaja̧ce krawȩdziom w grafie Reeba poza drze-
wami rozpinaja̧cymi. Magister Michalak przedstawia szereg w lasności tych obiektów i
ich zwia̧zków z grafami Reeba. W szczególności dowodzi on, że każdy epimorfizm z grupy
podstawowej rozmaitości na grupȩ wolna̧ jest indukowany przez system hiperpowierzchni,
który nie rozspójnia tej rozmaitości. Magister Michalak przedstawia także zwia̧zek
klas kobordyzmu obramowanego systemów hiperpowierzchni modulo dyfeomorfizmy roz-
maitości z klasami silnej równoważności epimorfizmów na grupy wolne. Dokonuje on
pe lnego wyliczenia tych klas dla powierzchni. Uzyskane wyniki pozwalaja̧ rozszerzyć
twierdzenia realizacyjne w celu scharakteryzowania nie tylko grafów Reeba, ale także
epimorfizmów Reeba funkcji Morse’a. W przypadku powierzchni pan Michalak podaje
pe lna̧ charakteryzacjȩ epimorfizmów Reeba prostych funkcji Morse’a oraz ich zwia̧zek z
topologiczna̧ sprzȩżonościa̧ funkcji.

Praca jest dobrze i przejrzyście zredagowana, a jej poziom naukowy jest bardzo
wysoki.

W konkluzji, uważam, że rozprawa magistra  Lukasza Patryka Michalaka On the Reeb
graphs and related objects spe lnia z naddatkiem wymagania artyku lu 13. ust. 1 Ustawy
o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1789). z dn. 14 marca 2003 roku. Może być zatem podstawa̧



do nadania magistrowi  Lukaszowi Patrykowi Michalakowi stopnia naukowego doktora
w dyscyplinie matematyka. W zwia̧zku z tym wnioskuje o przyjȩcie tej rozprawy i do-
puszczenie mgra  Lukasza Patryka Michalaka do dalszych etapów przewodu doktorskiego.
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