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I . R e c e n z j a r o z p r a w y h a b i l i t a c y j n e j " W i a s n o s c i zbiorow 
definiowalnych w strukturach slabo o -minimalnych" 

Rozprawa habilitacyjna dr Romana Wencla, poswi^cona strukturom sla
bo o-minimalnym, sklada siq z czterech prac [ H I , H2, H3, H4] opublikowa-
nych w bardzo dobrych czasopismach mi^dzynarodowych. Pierwsze trzy dotycz^ 
przede wszystkim tych struktur o-minimalnych, ktore posiadaj^ silny rozkiad 
komorkowy, w tym glownie niewaluacyjnych wzbogaceii grup uporz^dkowanych. 
W czwartej, dr Roman Wencel rozwija teori§ wymiaru w ogolnych strukturach 
sJabo o-minimalnych. Prace te plasuj^ si§ w glownym nurcie pr^znie rozwijaj^-
cej si^ dzisiaj teorii struktur slabo o-minimalnych. Dziedzina ta jest stosunkowo 
mloda i lezy na pograniczu teorii modeh, geometrii i topologii, chociaz ma takze 
scisle zwi^zki z algebr^, geometric algebraicznq i anahtyczn^ oraz teoriq, liczb. 
Zanim przejd§ do szczegolowego opisu rozprawy, przedstawi^ pokrotce t lo h i -
storyczne. 

Teoria struktur o-minimalnych zostaia zainicjowana badaniami L. van den 
Driesa, ktore byly zwi^zane z pytaniami A. Tarskiego dotycz^cymi struktury 
(K,+, - ,exp) . Terrain " struktura o-minimalna", wprowadzony przez Pil laya-
Steinhorna, oznacza struktury, ktora jest takim wzbogaceniem g^stego porzadku 
liniowego bez koiicow, ze jedynymi podzbiorami definiowalnymi jej uniwersum 
M s^ skoiiczone sumy przedzialow. Wlasnosc ta implikuje istnienie rozkladow 
komorkowych, zgodnych z dowoln^ skoirczonq rodzinq, podzbiorow definiowal
nych w M'^, k e N. Dlatego o-minimalnosc zachowuje si^ przy przejsciu do 
struktur elementarnie rownowaznych. Takze dzi^ki rozkladom komorkowym to-
pologia zbiorow definiowalnych jest "oswojona" ("tame") i ma wlasnosci finitar-
ne, takie jak skoiiczona liczba skladowych spojnych, triangulacja, stratyfikacja 
i tp . Sq, to uogolnienia rezultatow dotyczqcych zbiorow semialgebraicznych i se-
mianalitycznych uzyskane przez S. Lojasiewicza. 

Struktura slabo o-minimalna M = ( M , < , . . . ) jest takim wzbogaceniem gq-
stego porzadku liniowego bez koiicow, ze jedynymi podzbiorami definiowalnymi 
jej uniwersum M s^, skohczone sumy zbiorow wypuklych. Pojecie to uzyl po raz 
pierwszy M . Dickmann. Jednak w przypadku struktur slabo o-minimalnych, 
sytuacja znacznie si^ komplikuje. Na przyklad, liczba skladowych wypuklych 
definiowalnej rodziny podzbiorow jej uniwersum moze nie bye jednostajnie ogra-
niczona (cf. [MMS]). Ogolne struktury slabo o-minimalne nie mog^ wiqc raiec 
rozkladow komorkowych, a wlasnosc slabej o-minimalnosci nie jest zachowywa-
na przez relacj^ elementarnej rownowaznosci. 
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W strukturach slabo o-minimalnych nie zachodzi tez analog o-minimalnego 
twierdzenia o monotonicznosci. Jakkolwiek dla kazdej funkcji definiowalnej / : 
/ —> M , jej dziedzin§ / mozna przedstawic jako skoriczon^ sum§ zbiorow wypu
klych Ik, na ktorych funkcja / jest ci^gla, nie mozna na ogol wybrac tych zbio-
row Ik tak, aby / byla na nich scisle monotoniczna lub stala. Niech M b^dzie 
uzupelnieniem uniwersum M, tzn. zbiorem wszystkich definiwalnych przekrojow 
Dedekinda w M z indukowanym porzqdkiem hniowym. W przypadku struktur 
slabo o-minimalnych, istotn^ rol§ odgrywaj^ funkcje definiowalne o wartosciach 
w tym uzupelnieniu, badane przez R. Arefieva. Pojfcie komorki, skonstruowa-
nej przy pomocy takich funkcji, zostaio wprowadzone przez D. Macphersona, 
D. Markera i C. Steinhorna [MMS], ktorzy zainicjowah badanie teorii slabo 
o-minimalnych (tzn. takich, ktorych wszystkie modele s% slabo o-minimalne). 
UdowodniU oni, ze w kazdym modelu teorii slabo o-minimalnej istniejq roz-
klady komorkowe zgodne z dowoln^ skonczon^ rodziny zbiorow definiowalnych. 
Jednakze rozkladow komorkowych nie mozna t u uzyskac wylq,cznie przy po
mocy funkcji ci^glych, jak mialo to miejsce dla struktur o-minimalnych. W 
pracy [MMS] badano rowniez slabo o-minimalne wzbogacenia cial uporzqdko-
wanych {R, < , . . . ) . W szczegolnosci, dla takich wzbogaceii wprowadzono pojecie 
struktury niewaluacyjnej, gdy cialo R nie posiada zadnej nietrywialnej waluacji 
definiowalnej. 

Wzbogacenie struktury o-minimalnej o rodzin§ unarnych predykatow wy
puklych dostarcza naturalnego przykladu struktur slabo o-minimalnych (przy-
kladem jest tu w szczegolnosci o-minimalne wzbogacenie ciala uporz^dkowa-
nego wraz z podpierscieniem wypuklym). Twierdzenie to zostaio podane przez 
B.Baizhanova oraz przez Y. Baisalova i B. Poizat'a; ci ostatni d^zyli do uzyska-
nia alternatywnego i solidnego dowodu. Rezultat ten zostal z kolei uogolniony 
na przypadek modeU struktur slabo o-minimalnych przez B.Baizhanova. Wy-
nika on takze z bardziej ogolnego twierdzenia S. Shelaha mowiqcego, ze jesli 
M. < J\f sq. dwoma modelami teorii zaleznej, przy czym wi^ksza struktura Af 
jest dostatecznie nasycona, to teoria wzbogacenia mniejszej struktury Ai o slady 
wszystkich zbiorow definiowalnych w Af ma eliminacjf kwantyfikatorow (i takze 
jest zalezna, chociaz do tej konkluzji zalozenie o nasyceniu nie jest potrzebne). 

Przejd^ teraz do opisu prac wchodz^cych w sklad rozprawy habihtacyjnej. 

P r a c a [ H i ] . W rozdziale 1 wprowadzone jest pojecie nie waluacyj nego wzbo
gacenia A4 = ( M , < , 0 , . . . ) grupy uporzqdkowanej, ktore jest uogolnieniem 
na przypadek grup poj^cia niewaluacyjnego wzbogacenia ciala uporzqdkowane-
go z artykulu [MMS]. Podana jest charakteryzacja niewaluacyjnosci A4 poprzez 
nast^puj^ce warunki rownowazne (Lemat 1.5): 

i) (M,-|-) nie ma nietrywialnych podgrup definiowalnych. 

a) Ad ma wlasnosc silnej monotonicznosci, tzn. dla kazdej funkcji definio-
walnej f : I —> M (gdzie I C M jest nieskonczonym zbiorem definiowal-
nym), I jest skonczonq sumq punktow i otwartych, rozlqcznych zbiorow wypu
klych Ik, na ktorych f jest ciqglq funkcjq scisle monotonicznq lub stalq. 
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Hi) Kazda definiowalna relacja rownowaznosci na M ma skonczenie wide 
klas nieskonczonych. 

W rozdziale 2 wprowadzone jest poj§cie silnej komorki. Struktura slabo o-
minimalna z wlasnosciq silnego rozkladu komorkowego ma wlasnosc silnej mo
notonicznosci, a jej teoria jest slabo o-minimalna. Glownym wynikiem jest t u 
twierdzenie, ze niewaluacyjne, slabo o-minimalne wzbogacenie grupy uporz^d-
kowanej ma wlasnosc silnego rozkladu komorkowego (Wniosek 2.16). Jest to 
uogolnienie i wzmocnienie twierdzenia o silnych rozkladach komorkowych dla 
niewaluacyjnych wzbogaceii cial uporzqdkowanych, uzyskanego przez D. Mac
phersona, D. Markera i C. Steinhorna [MMS]; uogolnienie, gdyz dotyczy grup 
definiowalnych, a nie tylko cial; wzmocnienie, gdyz silne komorki tuta j konstru-
owane s^ silniejsze od tych z pracy [MMS], tzn. ogol pierwszych jest wlasciwym 
podzbiorem ogolu tych drugich. Przedstawiony t u dowod jest indukcyjny ze 
wzgl^du na wymiar. Jest technicznie skompHkowany i polega na jednoczesnym 
dowodzeniu pewnych pi^ciu warunkow (Twierdzenie 2.15). Tak wi^c, w sytuacji 
grup slabo o-minimalnych, wlasnosci silnego rozkladu komorkowego i niewalu
acyjnosci sa rownowazne. 

W rozdziale 3, Autor konstruuje tzw. kanoniczne rozszerzenie o-minimalne 
M struktury A4 z silnym rozkladem komorkowym, ktorego zbiorami definio
walnymi sq, dokladnie skoiiczone kombinacje boolowskie uzupelnieii silnych ko-
morek w strukturze M. Dowod jest takze rzecz^ dose delikatnq. Definiuje siq 
bowiem pewnego rodzaju komorki w zbiorach M , a nast^pnie wykazuje si^, ze 
pewne rodziny Vm, m e N, podzbiorow w M tworz^ struktur§ o-minimaln^. 
Mankamentem jest tutaj brak formalnej definicji tych rodzin. Czytelnik musi 
si^ domyslac, ze Vm to wlasnie ogol skoiiczonych sum komorek w M . Oczywi-
scie slad dowolnego zbioru definiowalnego w M jest zbiorem definiowalnym w 
M. Kanoniczne rozszerzenie o-minimalne M niewaluacyjnej grupy (ciala) slabo 
o-minimalnego jest grupq (cialem) o-minimalnym. 

W rozdziale 4 zdefiniowana zostaia charakterystyka Eulera zbiorow definio
walnych w slabo o-minimalnych strukturach z silnym rozkladem komorkowym, 
ktora przyjmuje wartosci w pierscieniu Z [ l / 2 ] . Udowodniona jest niezaleznosc 
od wyboru rozkladu komorkowego (Lemat 4.1), a takze Twierdzenie 4.2, za-
wierajq,ce podstawowe fakty o charakterystyce Eulera zbiorow definiowalnych, 
ktore s^ adaptacjq wynikow L. van den Driesa. Na koricu podano przyklady, 
ktore wskazujq,, ze ta charakterystyka Eulara nie jest zachowana przez bijekcje 
definiowalne, oraz ze rownosc wymiarow i charakterystyk Eulera zbiorow defi
niowalnych nie implikuje istnienia definiowalnej bijekcji pomi^dzy nimi. Jest to 
w obu przypadkach sytuacja odmienna anizeU w przypadku o-minimalnym. 

P r a c a [H2] . Praca ta zostaia zainspirowana rezultatami B. Baizhanova oraz 
Y. Baisalova i B. Poizat'a. Glownym wynikiem jest Twierdzenie 2.11: 

Zalozmy, ze M jest niewaluacyjnq strukturq slabo o-minimalnq i N jej wzbo
gaceniem 0 niewaluacyjne predykaty uname. Wtedy M jest tez strukturq niewa
luacyjnq. 
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Jednym z kluczowych punktow dowodu jest ponizsza charakteryzacja rodzi
ny T>m, m e N, zbiorow definiowalnych w strukturze M wzbogaconej o niewa-
luacyjny przekroj Dedekinda (C, M \ (Lemat 2.7): 

Vm = {I{X,C) : X C A f ^ + i M-definiowalny}, 

gdzie 

/ ( X , C) := {a e M"' • 3b£C3ceM\C : {a} x {b, c) C X}. 

Dzi^ki tej charakteryzacji mozna tez juz bezposrednio wywnioskowac, ze {M,C) 
jest strukturq slabo o-minimalnq. PodkresHc nalezy, ze Habilitant rozwija wla-
sne metody topologiczno-geometryczne, odpowiednie dla jego teorii unitarnych 
predykatow niewaluacyjnych. Rezultaty tego artykulu hqdq. w szczegolnosci wy-
korzystywane w kolejnej pracy [H3]. 

P r a c a [H3] . Celem jest tutaj wykazanie, ze kazde siabo o-minimalne wzbo
gacenie podciala K C R skohczonego stopnia przest^pnego jest wielomianowo 
ograniczone (Twierdzenie 3.3). Ponadto, przedstawione jest ponizsze uogolnienie 
tego rezultatu (Twierdzenie 3.6): 

Niech {K, <, -|-, •) b^dzie cialem uporzqdkowanym skonczonego stopnia prze-
stqpnego nad Q. Wtedy kazde niewaluacyjne wzbogacenie slabo o-minimalne cia
la {K, <, -f, •) jest pot^gowo ograniczone. 

W krotkim i bardzo pomyslowym dowodzie wykorzystano wyniki pracy [H2] 
(twierdzenie o wzbogaceniu o niewaluacyjne predkaty wypukle i istnienie kano-
nicznego rozszerzenia o-minimalnego struktury niewaluacyjnej), tzw. dychoto-
mi§ Millera (o-minimalne wzbogacenie ciala R jest albo wielomianowo ograni
czone albo funkcja exp jest w nim 0-definiowalna) lub jej uogolnienie, oraz pew
ne twierdzenie Diaza z teorii liczb. W szczegolnym przypadku, gdy K = Raig 
jest cialem rzeczywistych liczb algebraicznych (Twierdzenie 2.2), podany tez zo
stal dowod oparty na slabszym, klasycznym twierdzeniu Gelfonda-Schneidera 
z teorii liczb. Autor przedstawia takze alternatywny dowod twierdzenia 3.3 wy-
korzystujqcy hipotez^ Schanuela. 

Chcialbym tutaj zauwazyc, ze przedstawione rozumowania mozna jeszcze 
nieco uproscic. I tak np. w dowodzie Twierdzeri 2.2 lub 3.3, zbiory 

T := {(a, b)eK^ : a>0,b< a^} lub T := {(a, b) G : b< 2"} 

sq definiowalne w A/' na tej samej wprost zasadzie, co zbior 5 := {(a, b) G K"^ : 
b < expo}, gdyz jesfi funkcja exp(a;) jest definiowalna w strukturze 77, to sq 
nimi takze funkcje i 2^. 

P r a c a [H4] . W artykule rozwij ana jest teoria wymiaru w ogolnych struktu
rach slabo o-minimalnych. Celem wiodqcym jest tuta j twierdzenie o niezmien-
niczosci wymiaru wzgledem bijekcji definiowalnych. W przypadku struktur o-
minimalnych, rezultat ten jest stosunkowo prostq konsekwencjq rozkladow ko
morkowych. Dla modeli teorii slabo o-minimalnych, D. Macpherson, D. Mar
ker i C. Steinhorn [MMS] tez wykorzystywali rozklady komorkowe i nasycenie. 
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Dlatego ich podejscie nie daje si§ w latwy sposob przeniesc na przypadek ogol
nych struktur slabo o-minimalnych. Habilitant rozwija wlasne podejscie geome-
tryczne. W tym celu wprowadza pojecie gladkosci jednego zbioru definiowalne
go wzgledem drugiego (definicja 2.6), ktore ma charakter czysto topologiczny. 
Wprowadza tez pojecie podzbioru J-twartego S w M™, gdzie J C { 1 , . . . , m } 
(definicja 2.2). Dla dowolnego zbioru J-otwartego S C m"^, ktory nie jest pod
zbiorem otwartym (czyli J ^ { 1 , . . . , m } ) , jego przeci^cia z wszystkimi prostymi 
rownoleglymi do osi Xi, i ^ J , sq. skoiiczone. Lemat 2.4 mowi o podziale zbioru 
definiowalnego na skoiiczonq ilosc zbiorow J-otwartych. Jest on kluczowy, gdyz 
umozliwia indukcj^ wzgledem wymiaru przestrzeni obejmujqcej, wykorzystywa-
nq w dowodach Twierdzen 2.11 i 3.6. Pierwsze z nich, majqce fundamentalny 
charakter, wypowiada szereg naturalnych wlasnosci, obj^tych jednoczesnq in -
dukcjq. Sq wsrod nich nast^pujqce: 

a) dim(c^(5) \5 ) < dim S; 

b) jesli X G S i dim X = dim S, to zbior tych punktow a G X, w ktorych 
X jest gladki wzgledem S, jest duzy w X; 

c) zbior punktow ciqglosci definiowalnej funkcji f : S —» M jest duzy w S; 

f) jesli restrykcja ir\S kanonicznej projekcji TT : M™+^ —> M " * ma wlokna 
skoiiczone, to dim S = dim n{S). 

Natychmiastowq konsekwencjq wlasnosci f) jest wlasnie niezmienniczosc wy
miaru wzgledem bijekcji definiowalnych (Twierdzenie 2.13). W strukturach o-
minimalnych wymiar ma wlasnosc addytywnosci, czego konsekwencjq jest na-
stfpujqca wlasnosc: 

Jesli S jest duzym podzbiorem w X x Y, to zbior tych a G X, dla ktorych 
ci^cie Sa jest duze w Y, jest duzy w X. 

Wlasnosci tej nie majq, struktury slabo o-minimalne (cf. [MMS]). Majq one 
jednak ponizszq slabszq wlasnosc, udowodnionq w rozdziale 3 (Twierdzenie 3.6): 

Jesli S jest duzym podzbiorem w X x Y i dim Y = k, to zbior 

{{ai,...,a2h) G X'^" : Sa^U.-.USa^^ jest duzy w Y} 

jest duzy w X'^''. 
Nie wiadomo, czy wykladnik 2^ wyst§pujq;Cy w powyzszym twierdzeniu moze 

zostac zmniejszony; wiadomo, ze musi wynosic co najmniej k-\-\. 
W ostatnim rozdziale podano pewne interesujqce charakteryzacje addytyw

nosci wymiaru w strukturach slabo o-minimalnych, rowniez w terminach funkcji 
Ai 

definiowalnych o wartosciach w M (Twierdzenie 4.2), oraz charakteryzacja 
addytywnosci w terminach wlasnosci wymiany domknifcia definiowalnego (Le
mat 4.3). 

5 



I I . R e c e n z j a d o r o b k u n a u k o w e g o 

Na pozostaly dorobek naukowy dr Romana Wencla sklada si§ siedem ar-
tykulow [NW, W l , W2, W3, W4, W5, W6]. Zostan.^ one omowione w ki lku 
grupach tematycznych. 

Prace [ N W , W l , W 2 ] zawierajq wyniki rozprawy doktorskiej i sq, po-
swi^cone o-minimalnym wzbogaceniom porzqdkow indukowanych przez algebry 
Boole'a. Pierwsza zostaia napisana wspolnie z Promotorem, prof, dr hab. Ludo-
mirem Newelskim, przy czym, zgodnie z oswiadczeniem Habihtanta, jego wklad 
w powstanie tej publikacji wynosi 60%. Prace te poswi^cone sq o-minimalnym 
teoriom struktur boolowsko uporzqdkowanych. 

Przypomnijmy, ze wzbogacenie M nieskoiiczonego porzadku cz^sciowego 
( M , <) jest quasi o-minimalne, gdy dowolny podzbior definiowalny w M jest 
boolowskq kombinacjq zbiorow postaci x > a, x < 6, gdzie a,b € M. Struk
turq M. nazywamy o-minimalnq, gdy dla dowolnego A C M, kazdy podzbior 
A-definiowalny w M jest boolowskq kombinacjq zbiorow postaci x > a, x < 6, 
gdzie a, b lezq w algebraicznym domkniqciu zbioru A. Pojqcia te pokrywajq si§ z 
klasycznym pojqciem o-minimalnosci w przypadku gqstego porzqdku liniowego. 
Mowimy, ze teoria struktury czqsciowo uporzqdkowanej jest silnie o-minimalna, 
jesU wszystkie jej modele sq o-minimalne. 

Do glownych wynikow pracy [NW] nalezq: 
1) rownowaznosc obu tych pojqc w przypadku struktur boolowsko uporzqd-

kowanych; 
2) twierdzenie mowiqce, ze jesli /A jest odpowiednio nasyconym boolowsko 

uporzqdkowanym modelem teorii silnie o-minimalnej, to dla kazdego podzbioru 
A C M istnieje jedyny, z dokladnosciq do izomorfizmu nad A, model pierwszy 
nad A (Twierdzenie 4.6). Dowod istnienia jest alternatywny do dowodu C. Tof-
faloriego, zas dowod jedynosci jest inspirowany dowodem dla o-minimalnych 
struktur liniowo uporzqdkowanych. 

Praca [Wl] dotyczy takich o-minimalnych teorii struktur boolowsko upo-
rzqdkowanych, ktore sq male, tzn. majq przeUczalnie wiele typow zupelnych 
nad zbiorem pustym. Twierdzenie glowne mowi, ze kazda taka teoria jest NQ-
kategoryczna, tzn. posiada tylko jeden, z dokladnosciq do izomorfizmu, model 
przeliczalny. Podano tez elegancki opis zbiorow definiowalnych w modelach ta
kich teorii. 

W [W2] udowodniono, ze algebry boolowskie ze skoriczonq ilosciq atomow nie 
majq wlasciwych wzbogaceii z teoriq o-minimalnq. W dowodzie wykorzystano 
rozkiad zbiorow definiowalnych w modelach o-minimalnej teorii wzbogacenia 
porzqdku boolowskiego na skonczonq sum§ rozlqcznych zbiorow definiowalnych 
o szczegolnie prostym opisie, zwanych komorkarai. 

Prace [ W 3 , W 4 ] poswiqcone sq slabej ehminacji elementow urojonych w 
o-minimalnych wzbogaceniach M algebr Boole'a. Mowimy, ze struktura M 
ma takq eliminacjq, gdy dla dowolnej formuly ip{x,y), x = ( x i , . . . , X f c ) , y = 
( y i i • • • I Vm), jej jqzyka i dla dowolnego ciqgu parametrow b £ M"^, istnieje for-
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mula ip{x, z), z = {zi,... ,Zn) taka, ze zbior tych c G M " , dla ktorych zbiory 
definiowane przez (p{x, b) i IIJ{X, C) sq identyczne, jest skonczony i niepusty. d o w 
ny wynik [W3] mowi, ze teoria algebry Boole'a ma slabq eliminacjq elementow 
urojonych wtedy i tylko wtedy, gdy algebra ilorazowa B/I{B) jest trywialna 
lub dwuelementowa; I{B) oznacza tutaj ideal zlozony ze wszystkich elementow 
postaci x\Jy, gdzie x jest atomowy, a y bezatomowy. 

W [W4] uogolniono wyniki i metody poprzedniego artykulu. W szczegolnosci, 
podana zostaia pewna charakteryzacja wlasnosci |B//„(B)| < 2, przy czym 
idealy zdefiniowane sq indukcyjnie: 

Io{B) := 0, In+i{B) := ^-\l{B/I^{B))), 

gdzie TT : B —> B/In{B) jest rzutowaniem kanonicznym. Charakteryzacja ta 
umozliwia znalezienie pewnej naturalnej klasy £ B 0-definiowalnych relacji row-
nowaznosciowych, ktora ma t§ wlasnosc, ze dowolny element urojony algebry 
Bool'e B jest interdefiniowalny z elementem urojonym wyznaczonym przez pew-
nq relacjq z £̂ 3. To z kolei pozwala na sformulowanie eliminacji elementow uro
jonych w odpowiednim j^zyku wielosortowym. 

P r a c a [W5] dotyczy grup, dzialah grup i cial, ktore sq definiowalne w 
strukturach topologicznych M. pierwszego rzqdu wyposazonych w pewnq funkcj§ 
d na zbiorach definiowalnych o wartosciach w N U {—00}. W rozdzialach 3, 4 
i 5 przedstawione sq kolejno twierdzenia o topologizacji takich grup, ich dzialah 
tranzytywnych i cial. 

Dowody tych twierdzen opierajq siq na nastqpujqcej kluczowej idei: przy 
pewnych warunkach nalozonych na topologiq struktury M i funkcjq d, dla grupy 
definiwalnej G C M™ i d-duzego podzbioru definiowalnego V w G, skoiiczona 
liczba translacji zbioru V pokrywa grupq G (Twierdzenie 2.10). 

Jesfi d jest funkcjq wymiaru (tzn. spelnia warunek addytywnosci), a struktu
ra M. spelnia warunek ciqglosci wzglqdem d i topologn, to grupa G moze zostac 
wyposazona w strukturq definiowalnej grupy topologicznej. Jej topologiq kon
struuje siq poprzez znalezienie pewnego d-duzego podzbioru definiowalnego V 
w G w taki sposob, ze jest on otwarty w topologii grupy G, oraz ze topologia ta 
i topologia przestrzeni obejmujqcej A / ' " pokrywajq siq na V (Twierdzenie 3.5). 

Powyzsze idee pochodzq od A. Pillaya, ktory realizowai je w sytuacji grup 
definiowalnych w strukturach o-minimalnych. Podstawowymi skladnikami jego 
dowodu sq: 

1) obserwacja, ze wymiar geometryczny zbiorow definiowalnych pokrywa siq 
z ich wymiarem teorio-modelowym, tzn. rzqdem ("rank") ze wzglqdu na do-
mkniqcie definiowalne; 

2) kluczowy lemat o pokryciu grupy definiowalnej G skoriczonq ilosciq trans
lacji duzego podzbioru V vf G. 

Dowod A. Pillaya jest zresztq adaptacjq do kontekstu o-minimalnego dowodu 
E. Hrushovskiego twierdzenia Weila o tym, ze grupa algebraiczna nad cialem 
algebraicznie domkniqtym moze bye skonstruowana z danych biwymiernych. 
Twierdzenie A. Pillaya zostaio z kolei adaptowane przez Y. Peterzila, A. Pillaya 
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i S. Starchenkq do przypadku tranzytywnego dzialania definiowalnego grupy na 
zbiorze. 

O ile tylko rozwazana struktura jest dostatecznie nasycona, kazde stwierdze-
nie o punkcie generycznym spelniajqcym pewnq wlasnosc definiowalnq moze bye 
zastqpione — jak zauwazyl juz A. PiUay — stwierdzeniem, ze zbior punktow 
o tej wlasnosci jest duzy. Mozliwosc ta pozwolila Habilitantowi uzyskac wyzej 
wskazane twierdzenia o topologizacji poprzez rachunek wymiarow, a nie poprzez 
teoriq punktow generycznych. Korzysc stqd plynqca polega m. in. na tym, ze nie 
trzeba ograniczac siq do modeli, ktore sq dostatecznie nasycone. Podkreslic na
lezy takze, ze praca zawiera efektywne oszacowania minimalnej liczby translacji 
duzego zbioru pokrywajqcych grupq G. Przy pewnych zalozeniach oszacowanie 
to wynosi d{G) + 1. 

Wsrod warunkow nakladanych na funkcjq d wystqpujq (rozdzial 2): addy-
tywnosc, slaba addytywnosc pierwszego i drugiego rodzaju (wzglqdem danej 
funkcji / : N —> N+) , niezmienniczosc wzglqdem bijekcji definiowalnych, czy 
tez wlasnosc ciqglosci wzglqdem funkcji d i topologii. Wymiar geometryczny 
w strukturach slabo o-minimalnych nie ma zazwyczaj wlasnosci addytywnosci, 
ale ma — jak udowodnil Autor w [H4]— wlasnosc slabej addytywnosci pierw
szego i drugiego rodzaju (wzglqdem funkcji / ( n ) = 2"). Poniewaz wlasnosc 
silnego rozkladu komorkowego implikuje wlasnosc silnej monotonicznosci ( [HI ] , 
Lemat 2.6), z Twierdzenia [H4], 4.2, wynika, ze wymiar geometryczny ma w 
przypadku takich struktur wlasnosc addytywnosci. 

A r t y k u l [W6] , poswiqcony strukturom slabo o-minimalnym z silnym roz
kladem komorkowym, jest kontynuacjq prac [ H I , H4] (wchodzqcych w sklad 
rozprawy habilitacyjnej). Jednym z glownych wynikow jest tutaj niezmienni
czosc wlasnosci silnego rozkladu komorkowego ze wzglqdu na elementarnq row
nowaznosc (Twierdzenie 2.8). Mozna stqd latwo wyprowadzic, podobnie jak 
dla struktur o-minimalnych, pokrywanie siq wymiaru geometrycznego z teorio-
modelowym, tzn. rzqdem (Propozycja 2.9). Innq konsekwencjq jest mozhwosc 
zdefiniowania relatywnej wersji (dla zanurzeri elementarnych) kanonicznego roz
szerzenia o-minimalnego struktur slabo o-minimalnych z silnym rozkladem ko
morkowym. 

W rozdziale 3 badane sq wlasnosci zwiqzane z wloknami rodzin definio
walnych, ktore sq odpowiednikami rezultatow zachodzqcych w strukturach o-
minimalnych. W rozdziale 4 Autor zajmuje siq definiowalnymi relacjami rowno-
waznosciowymi, uogolniajqc rezultaty znane dla struktur o-minimalnych, a doty-
czqce definiowalnosci i skoriczonosci liczby klas najwyzszego wymiaru (Twierdze
nie 4.5), czy tez jednostajnej skoriczonosci ficzby klas dla definiowalnych rodzin 
relacji rownowaznosci (Twierdzenia 4.7 i 4.8). Dowody prowadzone sq najczqsciej 
przez indukcjq wzglqdem wymiaru. Jednakze rozumowair znanych w przypad
ku struktur o-minimalnych nie mozna tutaj przeniesc bezposrednio, poniewaz 
silne komorki nie sq na ogol zbiorami definiowalnie spojnymi. W koiicowej czq-
sci pracy, udowodniono pewne twierdzenie o eliminacji elementow urojonych w 
strukturze slabo o-minimalnej z silnym rozkladem komorkowym. Jego dowod 
wzorowany jest na dowodzie o-minimalnego odpowiednika z pracy A. Pillaya. 
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O c e n a c a t o s c i 

Uwazam, ze recenzowana rozprawa habilitacyjna stanowi znaczny wklad jej 
Autora w rozwijanq przez niego dziedzinq matematyki. Pozostaly dorobek na
ukowy dr Romana Wencla nie jest zbyt obszerny: siedem artykulow, w tym trzy 
obejmujqce wyniki rozprawy doktorskiej. Jednakze prace te zawierajq istotne re
zultaty, a szczegolnq uwagq chcialbym zwrocic na artykuly [W5, W6], stanowiq.ce 
kontynuacjq badaii prowadzonych w rozprawie habilitacyjnej, a jednoczesnie sto
sunkowo bliskie moim zainteresowaniom i pracy naukowej. Jestem przekonany, 
ze dorobek naukowy Habilitanta jest wartosciowy i swiadczy o jego samodziel-
nosci i dojrzalosci tworczej. Nalezy takze podkreslic jego aktj^wny udzial w wielu 
miqdzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych, oraz uczestnictwo w 
grantach polskich ( K B N i MNiSW) i 6. Programie Ramowym UE. By l on takze 
kierownikiem grantu MNiSW (jednoosobowego) pt. "Topologiczna teoria mo-
deU". W latach 01.04.2004-31.03.2006 odbywal staz podoktorski na stanowisku 
research fellow w University of Leeds. 

Podsumowujqc, w mojej ocenie przedstawiona rozprawa habilitacyjna, do
robek naukowy i dzialalnosc naukowa spelniajq ustawowe i zwyczajowe wy-
magania stawiane kandydatom do stopnia naukowego doktora habilitowanego. 
Wnoszq zatem o dopuszczenie kandydata do dalszych etapow przewodu habili-
tacyjnego. 
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