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1. Sylwetka Habilitanta

Dr Teodor Buchner uko6czy} studia wy2sze na Wydziale Fizyki Technicznd

i Matematyki Stosowanq Politechniki Warszawskiej w roku 1995. W latach 1995 - 2002 by!

zatrudniony w charakterze asystenta-sta2ysty oraz by} jednoczegnie uczestnikiem studi6w

doktoranckich na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiq zako6czonych

przygotowaniem, pod kierunkiem Prof. Jana Zebrowskiego, rozprawy doktorskiej

pt. ,,Dynamika symboliczna ilokalne miary uporzqdkowania wybranych uk+ad6w

dynamicznych". Po obronie doktoratu, Habilitant by! zatrudniony na wspomnianym

Wydziale do chwili obecnej na stanowisku adiunkta. W migdzyczasie odby+ miesigczne

zagraniczne stade naukowe w Instytucie Maxa Plancka w Dre2nie oraz na Politechnice
w Lozannie.

2 Ocena osi49nigcia naukowego Habilitanta

Jako osi49nigcie naukowe p.t. ,,Wybrane nieliniowe uk+ady dynamiczne mich otoczenie

w zagadnieniach fizyki medycznej" Pan dr Buchner przedstawi} monotematyczny cykl 9.

publikacji naukowych, opublikowanych w czasopismach naukowych znajduj4cych sig na

ligcie JCR. Trzy prace s4 opracowaniami samodzielnymi, sze96 pozosta+ych -

wieloautorskimi. Wsp61autorzy pram zlo2yli ogwiadczenia informuj4ce o swoim udziale

w badaniach, kt6rych wyniki zawarte s4 w wybranych pracach. Z oszacowail Habilitanta
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i ogwiadcze6 wsp6+autor6w wynika, 2e w czterech pracach jego udzia+ wynosi} ponad 50%

i tylko w dw6ch najstarszych udzia+ wyni6s} 25%. Na tej podstawie mogg oceni6 wk+ad oraz

role Habilitanta w cyklu przedstawionych publikacji jako dominujqce.

Material publikacgny istotnie uzupetnia obszemy Autoreferat (z zatqcznikami),

w kt6rym nie tylko om6wiono ww. publikacje, ale Autor istotnie poszerzyl dyskuqg

otrzymanych wynik6w o nowe aspekty oraz zakregli} perspektywy imo21iwogci prowadzenia

dalszych badai w tym zakresie.

Prace wchodzqce w sk+ad osiQgnigcia habilitacHnego dotycz4 wykorzystania metod

dynamiki nieliniowq do opisu uk+adu krq2enia czlowieka, w szczeg61nogci serra, a tak2e

powiQza6 tego2 uk+adu z dynamikq oddechu. Wa2nym elementem badall Autora jest wggcie

poza aspekty modelowania teoretycznego iwykorzystanie danych obseiwowanych

dogwiadczalnie do kalibracji oraz weryfikacji swoich modeli, maj4c cary czas na uwadze

mo21iwo96 wykorzystania ich w diagnostyce medycznej jako nowa narzgdzie pracy lekarzy.

I choc ten ostatni aspekt nie zosta} przez Habilitanta osi49nigty, to jednak wyniki uzyskane

przez niego w przekroju ca+ego cyklu pozwalajq mi wierzy6, 2e cel ten mode zosta6

zrealizowany w nied+ugiej przysz+ogci.

Cykl rozpoczyna praia E.I. pogwigcona pr6bie modelowania uk+adu

bod2coprzewodz4cego serca za pomocq w miarg prostego niskowymiarowego nieliniowego

uk+adu dynamicznego. Choc ta wieloautorska praia przedstawia wide ciekawych analogii

migdzy zachowaniem badanego modelu a rzeczywistymi przebiegami obserwowanymi

w sercu, to jednak najbardziej interesujqcy z mojego punktu widzenia jest odtworzony

bezpogrednio przez Habilitanta paradoks wagalny i jego wgagnienie z wykorzystaniem

populamego w teorii dynamiki nieliniowd pojgcia jgzyk6w Amolda.

Praia E.2. opiera sig na modelu zaprezentowanym w pracy E.I. istanowi niqako jej

uzupdnienie o dwa nowe zjawiska obserwowane w sygna+ach rzeczywistych, kt6re

proponowany model jest w stade odzwierciedli6.

W pracy E.3. autorzy analizowali sprzg2enie pomigdzy rytmem serca a oddechem. Choc

g+6wny nacisk w pracy po+o2ony jest na wykorzystanie rozwinigcia Kramersa-Moyala do

separaqi czggci stochastycznej ideterministycznq sygnahi, spostrze2enie Habilitanta

dotyczqce reakcji serra ioddechu na usunigcie sprzg2enia migdzy tymi uk+adami wydaje sig

by6 znacznie bardziej istotne w swoich konsekwencjach dla naukowc6w z obszaru fizjologii.

Dlaczego jednak nie zosta+o zauwa2one? Por6wnuj4c cytowalno96 innych pram dotyczqcych

zale2nogci miedzy sercem ioddechem, mo2na zauwa2y6 du2q dysproporqg migdzy nimi
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a prac4 E.3., kt6rej to przyczyn upatrywa+bym w niew+afciwie dobranym czasopigmie, kt6re

nie jest dostrzegane przez speqalist6w od diagnostyki medycznej inlzjologii.

Praia E.4. jest samodzieln4 autorskQ prac4 Habilitanta, kt6ra pozwala bez przeszk6d

oceni6 jego bogaty warsztat naukowy w zakresie dynamiki nieliniowq. Stanowi ona te2

wa2ny krok w kierunku zrealizowania jednego z ce16w badawczych postawionych sobie przez

Habilitanta wiarygodnego opisu uk+adu sercowego i oddechowego przy pomocy

niskowymiarowego nieliniowego uk+adu dynamicznego.

Praia E.5. nie stanowiw mojo opinii osiqgnigcia naukowego a raczej osiqgnigcie

dydaktyczne, gdy2 nie zawiera nowych wynik6w, a jedynie przedstawia w spos6b opisowy

wybrane zagadnienia dynamiki nieliniowd, kt6re mogQ zainteresowa6 grodowisko

fizjolog6w.

W pracy E.6. bgdqcej komunikatem konferencgnym dostrzegam jeden (potencjalny, bo

potraktowany do96 zdawkowo) ciekawy wynik dotyczqcy potggowego (prawdopodobnie)

widma sygnalu oddechowego.

Praia E.7. stanowi wa2ny element dorobku naukowego przedstawionego w cyklu.

Zawiera ona wide element6w nowogci, dobrze postawiony cel badawczy, ukazuje bogactwo

dynamiki ogrodka aktywnego (naczynia krwionognego), wreszcie wartogciowe wnioski

dotycz4ce stabilnogci elektrycznej naczynia. W mojej opinii jest to wzorcowy przyk+ad

interdyscyplinamego wykorzystania metod imodeliz obszaru dynamiki nieliniowq .

Praia E.8. dotyczy analizy danych rzeczywistych (dynamiki oddechu ipracy serra

podczas test6w pochyleniowych). Choc nawi4zuje do dynamiki uk+ad6w nieliniowych

jedynie h'agmentarycznie, niew4tpliwie jest ona pok+osiem dogwiadczeiiiobserwacji

zebranych podczas bada6 opisanych we wczegniejszych pracach cyklu idoskonale
wpasowye sig w jego ca+o96 jake jeden z produkt6w kollcowych.

Tak jak w pracy E.8. trudno dostrzec rgkg Htzyka, tak samodzielna praia Habilitanta,

E.9., jest bez wqtpienia dzielem speqalisty z dziedziny dynamiki uk+ad6w nieliniowych.

W pracy tq Autor przedstawia prosty model, kt6ry odzwierciedla zachowania obserwowane

przez niego w danych rzeczywistych analizowanych w pracy E.8. T+umaczy te2 dzigki niemu

przyczyny wzrostu fluktuacji cignienia w pozyqi le2qcej zagadkowego zjawiska

obserwowanego u badanych os6b.

Podsumowy4c, wgr6d pram przedstawionych w cyklu sq prace warne iistotne z punktu

widzenia oceny osiqgnigcia naukowego, jak r6wnie2 prace mniej znaczQce, kt6re jednak

wpisuy4 sig w logiczn4 ca+ogC prezentowanego cyklu. Do pierwszej grupy zaliczylbym prace

E.4., E.7. oraz E.9, kt6re stanowi4 dow6d na to, 2e wizja Habilitanta dotyczqca mo21iwogci
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wykorzystania osi49nig6 dynamiki nieliniowej do opisu nietrywialnych zjawisk
ilzjologicznych jest realna. Dr Buchner wykazuje sig w nigh obszem4 wiedzQ z dw6ch

odleg+ych sobie dziedzin graz umiejgtnie wykorzystuje narzgdzia jednq z nich do opisu

rzeczywistogciw drugiej, co czyni omawiane osiqgnigcie naukowe wysoce nietrywialnym

i wartogciowym.

3. Ocena aktywnogci naukowej Habilitanta oraz jego dzialalnogci dydaktycznej

I organizacyJneJ

Na }4czny dorobek naukowy dr. Teodora Buchnera sk+ada sig 21 artyku16w

naukowych, opublikowanych w czasopismach z tzw. listy Hlladelfijskiej, 9 artyku+6w z poza

tel listy oraz 26 komunikat6w konferencgnych. Ca+kowita liczba cytowati wg bazy Web of

Science wynosil 13, w tym 14 cytowa6 w+asnych, natomiast indeks Hirscha wynosi6 (dane

na pocz4tek marca 2019 r.). Nie sq to wysokie wartogci, jednak tematyka prowadzonych

badaft jest ,,dome wqska" iuprawiana jest przez niezbyt liczne grupy badawcze.

Interdyscyplinamy charakter bada6 sprawia, 2e wyb6r czasopisma fizycznego kosztem

fizjologicznego (lub na odwr6t) prowadzi nieuchronnie do pominigcia du2ej grupy

potenqalnych czytelnik6w z drugid dziedziny. Wyt+umaczeniem togo stanu mode by6 tak2e

fakt, 2e dr Buchner odby+ tylko dwa kr6tkie zagraniczne stade naukowe w +qcznym wymiarze

czasu 2. miesigcy. To zbyt kr6tko, aby bardziq skutecznie zaistnie6 w migdzynarodowym

obiegu naukowym.

Z za+qczonych informacjiwynika, 2e Habilitant prowadzi dome intensywn4 wsp61pracg

naukowq o charakterze interdyscyplinamym. Dr T. Buchner brat udzia+ w realizacjill
prolekt6w badawczych finansowanych migdzy innymi przez NCN, POKL, COST a ostatnio

r6wnie2 przez NCBiR. Habilitant wielokrotnie aktywnie uczestniczy} w migdzynarodowych

i krajowych konferencjach naukowych, by} czlonkiem Komitet6w naukowych

i organizacyjnych oraz wieloletnim przewodniczqcym migdzynarodowej konferencji

,,Cardiology Meets Physics and Mathematics"

Jako nauczyciel akademicki Pan Buckner prowadzi zajgcia dydaktyczne na r62nych

kierunkach istopniach studi6w. Foamy prowadzonych zajg6 obejmujq wyk+ady, 6wiczenia

graz laboratoria. Dr Buchner opracowa+ kilka autorskich przedmiot6w. Intensywnie pracowa+

w zespole, kt6ry przygotowa+ nowy program studi6w ll stopnia na speqalnogci Fizyka

medyczna. Wielokrotnie by! opiekunem lub promotorem prac in2ynierskich (13)
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i magisterskich (18). Habilitant ma tak2e udzia+ w kszta+ceniu doktorant6w jako promotor

pomocniczy. Ten obszar aktywnogci Habilitanta oceniam niezwykle pozytywnie.

4. Podsumowanie

ReasumujQC stwierdzam, 2e wyniki zawarte w przedstawionq do oceny rozprawie

w formie cyklu dziewigciu powiqzanych tematycznie publikacji stanowi4 znaczny wk+ad

Habilitanta w rozw6j dziedziny fizyka, a w szczeg61nogci interdyscyplinamych zastosowa6

fizykiidynamiki nieliniowel. Tym samym, dr Teodor Buchner w wystarczajqcym stopniu

spdnia wymagania stawiane w postgpowaniu habilitacyjnym obecnie obowiqzujqcq ustawy

o stopniach naukowych itytule naukowym oraz o stopniach itytule w zakresie sztuki.

Jednoczegnie analiza pozosta+ego dorobku naukowego Habilitanta oraz jego dzia+alnogci

dydaktycznel iorganizacMnel wskazuje, 2e dr Teodor Buchner wykazuje zauwa2aln4

aktywno96 naukow4 oraz wysok4 aktywno96 dydaktycznq iorganizacyjn4. Popieram zatem

wniosek o nadanie dr Teodorowi Buchnerowi stopnia doktora habilitowanego oraz

wnoszg o dopuszczenie Habilitanta do dalszych etap6w procedury habilitacgnej .

U
dr hab. Piotr Fronczak


