Recenzja rozprary doktorskiej Andrzej aMizery
,,Metody oraznarzgdziado konstrukcji i analizy metod obliczeniowych
dlazjawisk biologicznych- Ich zastosowaniedo modelowaniaproces6w
odpowi edzi na szok termi czny oraz sarnoor ganizacii f i Iament6w
w zywych kom6rkach"
Rozprawa doktorska AndrzejaMizery sklada sig z 9 prac (z czego6 zoslaho
j uz opublikowanych w bar dzo dobrych mi gdzynarodowychczasopismach
naukowych). Do prac dol4czonyjest Swietnywstgp wprowadzajqcynas
w metodologiE, narzgdziai cele tak-zwanejbiologii system6w,om6wienie
dw6ch modelowychuklad6w oraz zestawienieosiqgnigtychwynik6w.
Biologia system6wbada zachowanieukladu biologicznegojako wyniku
oddziatywarijego skladnik6w. Doktorantwidzi tutaj analogiez informatyk4.
Mozna by doda6,2etakle podejSciew frzycejest obecneod dawna,
fizyka statystycznawyprow adzawlasnoSci cial makroskopowych
z m i kro skopowych oddzi atyw ah miEdzy atomami i czqsteczkami.
Prace AndrzejaMizery sApracami bioinfor matycznymi. Budowane sq modele
matematycznejaknaprryI<Ladminimalny model odpowiedzi komorki na stres
termiczny. S4 to albo uklady r6wnah r 6hniczkowych zwy czajnych
albo odpowiadaj4ceim procesyurodzin i Smierci.Typowym przykladem
jest tutaj pracaIV ,,Stochasticmodeling of the eukaryoticheat shockresponse".
Wprowadzony w poprzednichpracach(ktorych wsp6lautoremjest Andrzej
Mizera) wspomniany wyhej model minimalny to uklad 17 r6wnah
rohniczkovvychzwyczajnych.Ukladu tego nie tylko nie mozemy rczwiqzac
ale nawet niemozliwe jest analityczneznalezieniestan6w stacjonarnych.
Arrtorzy rozwiqntjq uklad numerycznie,startujqz 62nych warunk6w
poczqtkovvychi pokazujq 2e rczwiqzania zawsze zbiegaj4 do tego samego
punktu stacjonarnego.Nastqpnieudowadniajab2e odpowiadajqcymodelowi
deterministycznemumodel stochastyczny- laricuch Markowa - jest
nieprzywiedlny i ma jedyny rcztdad stacjonamy.
Recenzentowibrakuje w pracachAndrzeja Mizery wynik6w zwiqzanych
z og6lnymi zalehno(ciamipomiqdzy modelami deterministycznymii
stochastycznymi.Na przyklad wydaje sig by6 istotne zbadanieczy je6li uklad
deterministyczny ma jeden globalnie asymptotyczniestabilny stan stacjonarny
to odpowiadajqcymu lafcuch Markowa (skokowy procesMarkowa) jest
ergodyczny. Co wi gcej, czy unimodularnoSc r ozldaduprawdopodobieristwa
w jaki6 spos6bwyklucza obecnoSdcykli. Innymi slowy c4r lahcuchMarkowa
jest niezmienniczy zewzglgdu na odwr6cenieczasuczyli spelniawarunki
r6wnowagi szczegolowej.W jaki spos6bmohnawyeliminowa6 cykle

azy moheodwrotnieudowodnii ich istnienieizbadat ich wlasnoSci.
Odpowiedzi na pouryZszepytania, cho6bynawet czqSciowe,moglyby
zaoszczgdzil czaspoSwiqcony szczeg6lowemu badaniukonkretnych modeI i.
Wszystkie prace AndrzejaMizery zostalynapisanew ramachwsp6lpracy
naukowej. Jestto cechapozytywna dzialalnoScinaukowej, zv,ftaszcza
w badaniachinterdyscyplinarnychtaki ch j ak bi oinformatyka.'
Moja ocena rczprary doktorskiej AndrzejaMizery jest bardzo wysoka.
Rozprawa j est pr zyldadem b ar dzo dobrej pracy z dziedziny bi oi nformatyki .
Zawieru bar dzo wiel e w aLnych wynik6w.
Rozprawa spelniawszelkie wymagania stawianepracom doktorskim.
RekomendujEdopuszczenieAndrzejaMizerg do dalszychetap6w
przewodu doktorskiego.
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