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Recenzja rozprawy doktorskiej mgra Matasa Sileikisa
,,Inequalities for sums of randorn variables: a combinatorial

perspective"

Tematem rozprawy doktorskiej mgra Matasa Sileikisa jest szacowanie
prawdopodobieristw dla pewnych sum zmiennych losowych. Rozwazono tu
zar6wno sumy zmiennych niezaleLnych jak i zmiennych zalelnych - martyn-
gal6w i pewnych zmiennych pojawiajacych sig przy badaniu graf6w losowych.
Przedstawione wyniki l4czy podejdcie kombinatoryczne, obecne zar6wno w
metodach dowodowych, jak i motywacjach do rozwa?ania konkretnych za-
gadnief.

Rozprawg podzielono na cztery rozdzialy. Pierwszy z nich ma wstgpny
charakter, gdzie wprowadzono notacjg, skr6towo opisano rezultaty zawarte
w rozprawie oraz om6wiono kilka uZywanych w dalszej czg66i klasycznych
oszacowari probabilistycznych- w tym oszacowanie Chernoffa ogonu rozkladu
dwumianowego i nier6wno66 FKG.

W rozdziale drugim najpierw przedstawiono szereg nier6wno6ci dla mar-
tyngal6w o ograniczonych przyrostach. S4 to zar6wno klasyczne wyniki Azu-
my i McDiarmida uog6lniaj4ce na przypadek martyngalowy nier6wnodi Ho-
effdinga, jak i ich wzmocnienia uzyskane w ostatniej dekadzie przez Bent-
kusa. Nastgpnie pokazano jak nier6wno6ci martyngaiowe moge byi uzyte do
wyprowadzenia koncentracji wzglgdem miary produktowej funkcji Lipschit-
zowskich na kostce dyskretnej z metryl<q Hamminga, a co za tym idzie do
pewnych oszacowari izoperymetrycznych. Pewnq wad4 tego rczdzialu jest to,
ze w wigkszo6ci omawia on znane wyniki innych autor6w, a wklad autora
rozprawy jest do66 drobny.

Rozdzial lr zeci zawier a optymalne oszacowania prawdopodobieristwa te-
go,2e suma niezaleznych symetrycznych zmiennych losowych naleLy do pew-
nego przedzialt - rozwazono tu tez przypadki przedzial6w jednopunktowych
i nieskoriczonych. Najpierw uzyskano oszacowania dla zmiennych dwuwar-
to6ciowych (prry zaloieniach, 2e wartodci sq ograniczone od dolu, od g6ry
lub z obu stron), kt6re p6zniej przeniesiono na og6lniejszy przypadek syme-
trycznych, wsp6lnie ograniczonych zmiennych losowych. Wyniki te mo2na
uwaLa(, za uog6lnienia, rozwi4zanego przez Erdosa, problemu postawionego
przez Littlewooda i Offorda. Eleganckie i zwarte rozumowania sq oparte na



indukcji i pewnych klasycznych wynikach kombinatorycznych. Wyniki z te-
go rozdzialu zostaly uzyskane przez Sileikisa we wsp6lpracy zDzindzaliet4i
JuSkievi6iusem.

Najciekawsze moim zdaniern wyniki rozprawy zostaly przedstawione w
ostatnim, czwartym rczdziale pracy. Poruszono tam problem szacowania Xs
-hczby kopii pewnego ustalonego grafu G w grafie losowym Erdosa-Renyi'ego
G(rr,p). Rozwazono oszacowania wykladnicze g6rnego ogona X6, czyli dwu-
stronne szacowania wielkoSci - lntr(X6 > tEXG) dla t > 1. Problemem tym
zajmowalo sig wielu bardzo dobrych kombinatoryk6w i probabilist6w - byli to
migdzy innymi Bollobri,s, Janson, Kim,I'uczak, Oleszkiewicz, Rucifiski i Vu.
W przelomowej pracy, Janson, Oleszkiewicz i Ruciriski uzyskali szacowania
r6zni4ce sig tylko czynnikiem rzgdu logp. Dla G: Ks czynnik ten niedawno
wyeliminowali Chatterjee i DeMarco oraz Kahn. Ta ostatnia dw6jka autor6w
sformulowala og6ln4 hipotezg dolyczyc4 szacowania g6rnego ogona Xc. W
rozprawie zebrano szereg, uzyskanych przez Sileikisa, wynik6w potwierdza-
jqcych tg hipotezg.

Najpierw przedstawiono wyniki pokazujqce, ze postulowarre przez deMar-
co i Kahna dolne oszacowanie ogona jest prawdziwe dla p odpowiednio ma-
lych. Pozostaly zakres paramefi6w p jest konsekwencjq wynik6w Jansona,
Oleszkiewicza i Rucifrskiego. Pozostaje wigc wykaza(, oszacowania ogona z
g6ry. T\r rozprawa przedstawia kilka do6(, szczeg6lnych wynik6w, zachodz1-
cych w ograniczonym zakresie parametru p - dla G bgdqcego tr6jk4tem z
doczepion4 krawgdzi4 or az gwiazd4.

Praca jest moim zdaniem w znakomitej wigkszo6ci bardzo dobrze zredago-
wana. W pierwszych trzech rozdzialach bardzo trudno sig doszuka6 drobnych
nawet liter6wek. Nieco wigcej zastrzezeir moLna miei do rozdziah czwarte-
go, kt6ry pewnie powstawal najp6Zniej i zawiera naj6wieZsze wyniki. Dowody
gl6wnych wynik6w sq moim zdaniem prawidlowe, ale mam pewne w4tpliwo-
6ci dotycz4ce pobocznych rezultat6w. Twierd zenie 4.I4 j est prawdopodobnie
prawdziwe przy pominigtym zaloleniu,2e p 2 n-r/m(G), ale jego dow6d ko-
ruysta z dodatkowych zalozeri obecnych w Twierdzenia 4.3. Na g6rze strony
47 uLywa sig dziwnego zalozenia, ze V 6 ( log" n, ale potrzebne jest ono tylko
do szacowania p: o(1), kt6re moLebyd wyprowadzone inaczej. Powazniej-
sza luka jest kilka linijek poniZej - korzystanre z czgici (iii) Proposition 4.1
wymaga by p ( ne-r/m(G). W dowodzie Twierdzenia 4.4jest drobna luka -

uzywa sig tam Twierdzenia 4.3 dla p kt6re nie musi by6 wigksz s ,i2 ,-r/m(G) ,
cho(, zawsze jest wigksze niZ polowa tej wielkoSci. W dowodzie Twierdzenia
4.5 wykorzystuje sie to, 2eWXs, ( logn - nie widzgjak uzyskat lo szaco-



wanie. Nie umiem teL tzyskai szacowania B7 podanego w czwartej linijce na
stronie 53, ale mobe to wynika6 z moich ograniczonych umiejgtno6ci kombi-
natorycznych. Nie rozumiem oszacowania w ostatniej linijce strony 54, moim
zdaniem z definicji d wynika natychmiast, 2e 4r/(r-t) f (np) > n'/' .

Nie bgdg wymienial drobnych liter6wek znalezionych w rozprawie - jest ich
naprawdg malo, co m6wi o wysokiej staranno6ci redakcji. Mimo, 2e jestem
probabilist4 i nie dysponujg zloilonq wiedzq kombinatoryczn1, nie mialem,
poza nielicznyrni miejscami, trudno6ci w Sledzeniu dowod6w - Swiadczy to
bardzo dobrze o klarowno6ci przedstawionych rozumowari.

Wyniki wchodzqce w sklad rozprawy staly sig podstaw4 dwu opubliko-
wanych artykul6w naukowych (w tym jednego w solidnym pi6mie Electronic
Journal of Combinatorics) oraz jednego przyjgtego do druku. Podejrzewam
teL, ze jeszcze jedna publikacja powstanie z najlwielszej czgici wynik6w za-
wartych w ostatniej czg1ci rozpra\My.

Artykul 13 ustgp 1, znowelizowanej w 2011 roku, ustawy o stopniach
naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki
stwierdza, 2e rozprawa doktorska ,,powinna stanowi6 oryginalne rozwi4zanre
problemu naukowego lub oryginalne dokonanie artystyczrLe oraz wykazywa(,
og6ln4 wiedzg teoretycznq kandydata w danej dyscyplinie naukowej lub ar-
tystycznej oraz umiejgtno6i samodzielnego prowadzenia pracy naukowej lub
artystycznej". Nie mam w4tpliwo6ci, 2e przedstawiona rozprawa z naddat-
kiem spelnia te warunki. Nie zawiera ona wynik6w przelomowych, ale przed-
stawione rezultaty s4 wartodciowe i ciekawe dla specjalist6w, autor rozprawy
wykazuje tez, ze potrafi sig swobodnie poslugiwa6 szerokim spektrum metod
z pogranicza kombinatoryki i rachunku prawdopodobieristwa.

Podsumowuj4c uwaitarn,, Le rozprawa doktorska spelnia wszyst-
kie ustawowe warunki i uzasadnia nadanie magistrowi Matasowi
Sileikisowi stopnia naukowego doktora nauk matematycznych. Wno-
sze o jej przyjqcie oraz dopuszczenie kandydata do dalszej czgSci
przewodu doktorskiego.
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