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Recenzja osi4gmQ6 dr Teodora Buchnera w zwiiizku z postQpowailiem w sprawie nadania stopnia doktora

habilitowanego w dziedzinie nauk flWcznych w dyscyplinie fizyka.

Dr Teodor Buckner uzyska} stopiefi magistra in2yniera fizykiw 1995 r. a stopiefi doktora sauk fizycznych

w 2002 roku, oba na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiq. Promotorem obu prac byl prof. dr hab. Jan Jacek

2ebrowski. Cola kariera habilitanta jest zwiQzana z Wydzialem Fizyki Politechniki Warszawskiej, gdzie od 2002

roku pracujejako adiunkt.

Jako osiqgniQcie naukowe dr Buckner przedstawi} cykl 9 prac pod wsp61nym tytulem ,,Wybrane

nieliniowe uklady dynamiczne iich otoczenie w zagadnieniach fizyki medycznej". Prace te ukazaly siQ w ci49u

ostatniel dekady idotyczQ gl6wnie modelowania ianalizy ukladu kr42enia, z naciskiem na badanie zmiennogci

aktywnogci serca, zwlaszcza w kontek$cie jej zwi%zk6w z rytmem oddechowym. Autor wykorzystqe g16wnie

metody analityczne wywodzqce siQ z dynamiki nieliniowej iz teorii proces6w stochastycznych.

Tematyka przedstawionego osiqgniQcia naukowego w naturalny spos6b wyrasta z badafi prowadzonych

w macierzystej pracowni habilitanta, tematyki wprowadzonej przez prof. Jana Jacka 2ebrowskiego, i jest na

pograniczu dynamiki nieliniowej, badafi podstawowych w fiqologiiizastosowafi klinicznych. Uwa2am, 2e

zastosowanie technik fizykiimatematykiw fizlologii ukladu krQ2enia to wanna ipotrzebna tematyka, ze wzglQdu

zar6wno na ciqgle zbyt male wiedzQ o tym ukladzie, jak ina potenqalne znaczenie kliniczne, chocia2by na
poziomie diagnostyki. Habilitant slusznie rozpoznqe szanse izagro2enia pracy na styku dziedzin. Oceniam

pozytywnie jego wklad w badanQ tematykQ, jednoczegnie czulQ pewien niedosyt. Uwa2am, 2e prace autora sq

ciekawe imoglyby zosta6 opublikowane w lepszych czasopismach. Albo zabraklo determinaqi, 2eby do tego

doprowadzi6, albo tutor nie by! w stade dobrze zidentyfikowa6 grodowiska, dla kt6regojego praca ma znaczenie

i przekona6 tego grodowiska do swoich wynik6w. Uwa2am, 2e tojest pewna strata, bo chocia2 nie przywiQzujQ

nadmiernel wagi do tego, gdzie prace SQ publikowane, to niestety miqsce publikaqi statystycznie wpiywa na

wstQpny odbi6r publikaqiiszansQ, 2e zostanie przeczytana, zauwa2ona idoceniona w grodowisku. Pytanie, kt6re

warto softie postawi6, to cojest najwa2niejszym wynikiem tych prac, czy dajq one istotny wklad do zrozumienia

dynamiki nieliniowel, czy do zrozumienia funkqonowania uktadu krQ2enia. Moim zdaniem, rozwq modelowania

i nieliniowej analizy danych w celu wsparcia fizlologiiipatologii krq2enia jest najsilniejsz% strong

przedstawionych prac. Dlatego wydaje mi siQ, 2e autor powinien dq2y6 do przekonania grodowiska klinicznego

do takiej metodologii- co oczywigcie czyni, ale w moim przekonaniu mode by6 bardziej slyszalny.
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Przedstawione prace sq dobrze napisane, autos ma artykuiy zar6wno we wsp61pracy jak isamodzielne,

przedstawia Rowe wynikiipotrafi zrobi6 syntezq stanu wiedzy w dziedzinie w artykule przeglqdowym. Wida6

systematyczne przqgcie w ciqgu tel dekady od prac pisanych z mentorem aJ2) do prac, w kt6rych to habilitant

jest autorem wiod4cym, przynajmniel od strony analitycznej, bo oczywifcie we wsp61pracy miQdzydziedzinowej

obecno96 dojrzalych autor6w z r62nych dziedzin jest naturalna. Udzia! w tyco publikaqach magistrant6w

i doktorant6w prowadzonych przez habilitanta dowodzi, 2e jest on de jacko samodzielnym pracownikiem

naukowym, a wiQC w tym zakresie spelnia warunki konieczne do uzyskania habilitacji.

W przedstawionym osi%gniQciu naukowym podoba mi siQ stosunkowo dobra lokalizaqa tematyczna

autora, w okolicy ukladu krq2enia, przyjednoczesnq dosy6 szerokiq strategii ataku problem6w, poprzez r62ne

typy modeli(dyskretne sprzQ2one oscylatory, modele rozciqgle), badanie wiasnogci ich przestrzeni fazowych,

odniesienia wlasnogci modeli do danych dogwiadczalnych, wreszcie zastosowanie technik analitycznych do

danych klinicznych. Wysoko ceniQ to, 2e habilitant potrafi porusza6 siQ na kilku poziomach zlo2ono$ci ukladu, od

biofizyki[7], przez mode]e fenomeno]ogiczne, czy si]nie uproszczone mode]e badanych uk]ad6w [4, 9], po

poziom makroskopowych pomiar6w k]inicznych [6, 8].

Pytania, kt6re autor sobie stawia w kontekgcie zjawisk chaotycznych obserwowanych w badanych

modelach iw danych klinicznych sq ciekawe iwa2ne. Uwa2am, 2e mogq by6 tw6rczo kontynuowane

i doprowadzi6 do potenqalnie istotnych wynik6w, zwlaszcza w kontek$cie diagnostyki klinicznej. DziQki swqq

pracy w ostatniq dekadzie autor jest w unikalnej pozyqi, !4czqc znajomo$6 fizyki, matematyki uklad6w

nieliniowych ifizjologii ukladu krq2enia. To debra podstawa do rozwqu wlasnej grupy badawczej.

Dorobek naukowy niewchodzqcy w sklad podstawowego osiqgniQcia naukowego jest stosunkowo

skromny: 6 publikaqi po doktoracie (ll przed) i19 plakatowych doniesiefi konferencynych, wskazuje onjednak

na intensywne kontakty z klinicystamiiotwartogC na interakqQ z miQdzynarodowym grodowiskiem naukowym.

Dr Buchner wyglosi1 26 referat6w na konferenqach miQdzynarodowych ipolskich, w tym dwa za granicq.

Pokazuje to, 2e jest rozpoznawalny w tej tematyce w kraju, slabiel za granicq. Habilitant by! przewodniczqcym

komitet6w organizacgnych dziesiQciu edyqi konferenqi miQdzynarodowq ,,Cardiology Meets Physics and

Mathematics", organizowanej przy okazgi corocznego sympoqum Sekqi Elektrokardiologii Nieinwazynej i

Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. W 2010 roku by} te2 przewodniczqcym lokalnego

komitetu organizacgnego konferenqimiQdzynarodowq European Study Group for Cardiovascular Oscillations i

by} czlonkiem komitetu naukowego konferenqi miQdzynarodowej Neurocard, organizowanq przez Serbian

Autonomous Society w Belgradzie.

Jako nauczyciel akademicki, dr Buchner ma liczne okazje do pracy dydaktycznq, opracowa! materiaiy

dydaktyczne do trzech nowych przedmiot6w, zar6wno wyklady jak ipracownie, prowadzi} liczne zajQcia, za

kt6re uzyska! nie tylko wielokrotne podziQkowania od Dziekana Wydzialu (jako Kierownik Laboratorium

Elektrofizlologii), ale tak2e nagrodQ od Samorzqdu Student6w Wydzialu ElektronikiiTechnik Informacgnych

Politechniki Warszawskiej za caloksztalt dzialalnogci dydaktycznel prowadzonq tam w zakresie nauczania fizyki,

oraz Medal Komiqi Edukaqi Narodowej. Habilitant anga2owa} siQ r6wnie2 w r62ne programy dydaktyczne dla
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mlodzie2y szkolnej, konkursy, oraz organizowa} zajQcia dydaktyczne na innych uczelniach, w tym medycznych.

Dr. Buckner by! tak2e promotorem 18 prac magisterskich i13 prac in2ynierskich wykonywanych na Wydziale

Fizyki PW. Opiekuye siQ r6wnie2 trqkq doktorant6w. Aktywno96 dydaktycznQ ipopularyzatorskq dr. Buchnera

oceniam wysoko.

Habilitant przygotowa! r6wnie2 kilka prqekt6w o charakterze wdro2eniowym w swqq dziedzinie we

wsp61pracy z firmami Del Mar Reynolds, Siemens Polska, graz Instytutem Kardiologii w Anime. By!

recenzentem prqekt6w naukowych oraz manuskrypt6w w kilkunastu czasopismach ikonferenqach naukowych.

Pelnii te2 funkqe organizacyne na Wydziale Fizyki PW. Ten aspekt dzialalnogci habilitanta uwa2am za
adekwatny na etapie postqpowania habilitacynego.

Habilitant byi lub jest wykonawcq !qcznie w ll prqektach naukowych, badawczo-rozwqowych

i dydaktycznych, w tym w jednym by! kierownikiem zadania, by! tak2e koordynatorem naukowym dw6ch

prqekt6w miQdzy PolitechnikQ Warszawskq a innymi partnerami. Dr Buckner odby! dwa kr6tkie stade,

w instytucie Maxa Plancka Badafi Nieliniowych w Dre2nie (2005) ina politechnice EPFL w Lozannie (2010).

Wsp61pracQ miQdzynarodowq habilitanta iudzia! w grantach uwa2am za najslabsze aspektyjego dorobku, swolq

drogq nie do konica zrozumiale dla mnie: PodziQkowania w publikaqach oraz charakter jego udzialu

w konferenqach, w szczeg61nogci Cardiology meet Physics meets Mathematics, wskazuj%, 2ejest rozpoznawalny

w $rodowisku. Niestety, nie przelo2ylo siQ to na wsp61prace ani na poziomie grant6w miQdzynarodowych, ani

publikaqi. Charakter badafi habilitanta powinien czyni6 go ciekawym partnered w interdyscyplinarnych

prqektach miQdzynarodowych a tak2e powinien uzyska6 krajowe finansowanie badafi. Tym niemniej tak2e ten

aspekt dzialalnogci habilitanta uwa2am za wystarczajqcy na etapie postQpowania habilitacynego.

Podsumowujqc, uwa2am, 2e przedstawiony dorobek naukowy ze szczeg61nym uwzglQdnieniem

osiqgniQcia habilitacynegojest dobry. Dorobek dydaktyczny ipopularyzatorski jest bardzo dobry, dogwiadczenie

organizacyne przy organizaqi konferenqi, ale tak2e na uczelni, jest dobre. Na tel podstawie stwierdzam, 2e

caloksztalt dorobku upowa2nia doktora Teodora Buchnera do ubiegania siQ o status samodzielnego pracownika

naukowego. Charakter przedstawionych publikaqi, ich sklad autorski, rota habilitanta w ich powstaniu, a tak2e

opieka nad licznymi studentamiitrqk4 doktorant6w wskazujq, 2e dr Buckner ju2 jest de jacko samodzielnym

pracownikiem naukowym. OsiqgniQcia naukowe dr. Buchnera spelniqQ wym6g osi%gniQcia stopnia naukowego

okreglone w art. 18a ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach itytule naukowym graz o stopniach itytule

naukowym w zakresie sztuki(Dz.U. z 2017 r. poz 1789).
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