
Recenzja rozprary doktorskiej Andrzej aMizery

,,Metody oraznarzgdziado konstrukcji i analizy metod obliczeniowych
dlazjawisk biologicznych - Ich zastosowanie do modelowania proces6w
o dp owi e d zi na s zok termi c zny or az sarno or ganizacii f i I ament6w
w zywych kom6rkach"

Rozprawa doktorska AndrzejaMizery sklada sig z 9 prac (z czego 6 zoslaho
j uz opubl ikowanych w bar dzo dobrych mi gdzynarodowych czas opi smach
naukowych). Do prac dol4czonyjest Swietny wstgp wprowadzajqcy nas
w metodologiE, narzgdzia i cele tak-zwanej biologii system6w, om6wienie
dw6ch modelowych uklad6w oraz zestawienie osiqgnigtych wynik6w.

Biologia system6w bada zachowanie ukladu biologicznego jako wyniku
oddziatywari jego skladnik6w. Doktorantwidzi tutaj analogie z informatyk4.
Mozna by doda6,2e takle podejScie w frzycejest obecne od dawna,
fizyka statystyczna wypro w adza wlasnoSc i cial makroskopowych
z m i kro skop owych o ddzi atyw ah miEdzy at o mam i i czqsteczkami.

Prace Andrzeja Mizery sA pracami bioinfor maty cznymi. Budowane sq modele
matematyczne jaknaprryI<Lad minimalny model odpowiedzi komorki na stres
termiczny. S 4 to albo uklady r6wna h r 6hniczkowych zwy czajny ch
albo odpowiadaj4ce im procesy urodzin i Smierci. Typowym przykladem
jest tutaj praca IV ,,Stochastic modeling of the eukaryotic heat shock response".
Wprowadzony w poprzednich pracach (ktorych wsp6lautorem jest Andrzej
Mizera) wspomniany wyhej model minimalny to uklad 17 r6wnah
rohniczkovvych zwyczajnych. Ukladu tego nie tylko nie mozemy rczwiqzac
ale nawet niemozliwe jest analityczne znalezienie stan6w stacjonarnych.
Arrtorzy rozwiqntjq uklad numerycznie, startuj qz 62nych warunk6w
poczqtkovvych i pokazujq 2e rczwiqzania zawsze zbiegaj4 do tego samego
punktu stacj onarnego. Nastqpnie udowadn iajab 2e odpowiad ajqcy modelowi
deterministycznemu model stochastyczny - laricuch Markowa - jest
nieprzywiedlny i ma jedyny rcztdad stacjonamy.

Recenzentowi brakuje w pracach Andrzeja Mizery wynik6w zwiqzanych
z og6lnymi zalehno(ciami pomiqdzy modelami deterministycznymi i
stochastycznymi. Na przyklad wydaje sig by6 istotne zbadanie czy je6li uklad
deterministyczny ma jeden globalnie asymptotycznie stabilny stan stacjonarny
to odpowiadajqcy mu lafcuch Markowa (skokowy proces Markowa) jest
ergodyczny. C o wi g cej, czy unimo dularnoS c r ozldadu prawdopodob ieristwa
w jaki6 spos6b wyklucza obecnoSd cykli. Innymi slowy c4r lahcuch Markowa
jest niezmienniczy zewzglgdu na odwr6cenie czasu czyli spelnia warunki
r6wnowagi szczegolowej. W jaki spos6b mohnawyeliminowa6 cykle



azy mohe odwrotnie udowodnii ich istnienie izbadat ich wlasnoSci.
Odpowie dzi na pouryZsze pytania, cho6by nawet czqSciowe, moglyby
zao szczgdzil czas p o Swi q c o ny szcze g6l owemu b adaniu konkretnych mo de I i.

Wszystkie prace AndrzejaMizery zostaly napisane w ramach wsp6lpracy
naukowej. Jest to cecha pozytywna dzialalnoSci naukowej, zv,ftaszcza
w badaniach interdyscyplinarnych taki ch j ak bi o informatyka.'

Moja ocena rczprary doktorskiej AndrzejaMizery jest bardzo wysoka.
Ro zprawa j e st pr zyldadem b ar dzo dobrej pracy z dzie dziny b i o i nformatyki .
Zawieru b ar dzo wiel e w aLny ch wynik6w.

Rozprawa spelnia wszelkie wymagania stawiane pracom doktorskim.
RekomendujE dopuszczenie Andrzeja Mizerg do dalszych etap6w
przewodu doktorskiego.
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