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Recenzja
osiągnięcia naukowego i dorobku naukowego dr Tadeusza Klechy

Recenzja został.a wykonana na zlecetie prof. dr hab. inż. Adama Piestrzyriskiego , Dziekarla
Wydziału Geologii, Geofizyki i ochrony Środowiska Akademii GÓrniczo-Hutniczej w
Krakowie, z dnia 25 .lI .2014 r.

osiągnięcie naukowe' stanowiące podstawę do stara o uzyskanie stopnia naukowego doktora
habilitowanego' zostało zatytuł'owane ,,Problem fal powierzchniowych w anizotropowej
niejednorodnej p łprzestrzeni sprężystej opisany w języku napręże ,,.

Dokumentację dotyczącąhabilitacji dr T. Klechy przekazano mi w formie papierowej orazna
dysku CD. Zawterała ona:

1. Wniosek dr T. Klechy do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i TytułÓw Naukowych
z dniaL4 czerwca2014 r. o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego.
2. Odpis dyplomu doktorskiego.
3. opinię prof. dr hab. Romana Teisseyre z IGF PAN.
4. Autoreferat naukowo-badawczy Habilitanta w wersji polskiej i angielskiej.
5. omÓwienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych (wersja polska i angielska).
6. Raporty zwszukiwania publikacji i cytowat'r.
7. Kopie B publikacji tworzących osiągnięcie naukowe ,,Problemfal powierzchniowychw
anizotropowej niejednorodnej połprzestrzeni spręzystej opisany w języku napręzen,,.
B. Zaswiadczente wydane przez prof. dr hab. inz. AndrzejaDziecha z AGH.

Informacje ogÓlne

Dr Tadeusz Klecha uzyskał stopiet'r naukowy magistra w 1966 r. na Wydziale Matematyki
i Fizyki lJniwersytetu Warszawskiego. opiekunem pracy magisterskiej , zatytułowanej
,,Dwuwymiarowe dynamiczne zagadnienia napręŻen cieplnych'' był prof. dr hab. W.
Nowacki.

W latach 1967-I971był doktorantem w Instytucie Podstawowych Problemow Techniki w
Warszawie. Jednak stopieri doktora nauk technicznych Habilitant uzyskał' dopiero w 1984 r.

Promotorem jego rozprary doktorskiej ,,Fale powierzchniowe w niejednorodnej izotropowej
pÓłprzestrzeni sprężystej,, był prof. dr hab. J.Ignaczak.

W latach 19]I-19B3 pracował na Politechnice Swiętokrzyskiej w Kielcach. Następnie' od
1985 roku' dr T. Klecha był' zatrudniony w Akademii Ekonomicznej w Krakowie, ktÓra w
2007 r. przyjęła nazwę Uniwersytet Ekonomiczny. obecnie dr T. Klecha nie widnieje na
liście pracownikow tej uczelni.



Ocena osiągnięcia naukowego' stanowiącego podstawę starania o uzyskanie stopnia
naukowego doktora habilitowanego

Jako osiągnięcie naukowe Kandydat przedstawił 8 publikacji:

1. T. Klecha, Surface stress waves in a nonhomogeneous elastic half - space. Part I. General
result based on spectral analysis, Existence and analyticity theorems, Arch. Mech. 48, 3, pp.
493 - 5I2 , Warszawa 1996,
2. T. Klecha, Surface stress waves in a nonhomogeneous elastic half - space. Part II.
Existence of surface waves for an arbitrary variation of Poisson's ratio. Approximate solution
based on perturbation methods, Arch. Mech. 48,3, pp. 513 - 539, Warszawa 1996,
3. T. Klecha, Propagation of surface waves in a nonhomogenous anisotropic elastic semi -

space, Bull. Pol. Ac. Sci. tech. 46,2, 1998 (163-176).
4. T. Klecha, Existence and uniqueness of the solution to the problem of surface wave
propagation in a nonhomogenous isotropic elastic half-space, Bull. Ac. Pol. Sci. tech . 47 ,3,
1999, (221-225).
5. T. Klecha, Analysis of surface wave operator in a nonhomogenous isotropic elastic
semispace. Part I, Bull. Ac. Pol. Sci. tech.48,4,2000 (493-498).
6. T. Klecha, Analysis of surface wave operator in a nonhomogenous isotropic elastic
semispace. Part II, Bull. Ac. Pol. Sci. tech . 48, 4,2000 (499-504),
7 . T. Klecha, Analysis of surface wave operator in a nonhomogenous isotropic elastic
semispace. Bull. Ac. Pol. Sci. tech . 48, 4,2000 (505-51 1) .

B. T. Klecha, The application of a small parameter method to analysis of the stress surface
waves in anonhomogeneous isotropic halfspace, Bull. Ac. Pol. Sci. tech. 50, 4,2002 (277-
284).

Prace te stanowią monotematyczny zbior osiągnięć naukowych Autora świadczący o
konsekwentnym badaniu konkretnego zagadnienia z zakresu propagacji fal
powierzchniowych w oŚrodku ciągłym.

W pierwszej publikacji Autor wykorzystuje wyniki pracy lgnaczaka (1971) o istnieniu fal
powierzchniowych w niejednorodnej izotropowej połprzestrzent spręzystej. Nowym
osiągnięciem Autora jest wykazanie, Że prędkość i amplituda fal powierzchniowych Są
analttycznymi funkcjami liczby falowej w przypadku, gdy niejednorodność za|eŻy tylko od
głęboko ś ci p ołpt ze strzeni.

Druga publikacja jest bezpośredniąkontynuacjąpierwszej i dotyczy istnienia rozwiązan w
postaci fal powierzchniowych. Nieliniowe zagadnienie własne jest zapisane w postaci
rÓwnania całkowego, ktÓre moiebyc rozwiązywane metodąfunkcji Greena. W drugiej części
tej publikacji zagadnienie własne jest rozwiązane metodązaburze w przypadku tzw. ,,słabej''
niejednorodności pÓłprzestrzeni. Tutaj ,,słaba,, niejednorodnoŚć oznacza, Za za|ęŻność
gęstości lub wspÓłczynnlkaLamego od głębokoŚci jest rzędu małego parametru.

W trzeciej pracy Autor uogÓlnił wyniki pierwszej publikacj i na przypadek pÓłprzestrzeni
antzottopowej . Wykazat', Że rÓwniez w tym przypadku prędkość i amplituda fal
powierzchniowych są ana|itycznymi funkcjami |iczby falowej. Natomiast, gdy pÓłprzestrzen
jest izotropowa Autor zbadał zagadnienie istnienia i |iczby rozwięan dla uproszczonego
przypadku stałej gęstości i stałego wspÓłczynnika Lamego oraz gdy wsp ot.czynnik Poissona
j est ograniczonąfunkcj ą głębokości.

Czwarta publikacj anawiązuje do trzeciej i zawierarozwinięcie jej wynikÓw dotyczących
przypadku izotropowego. Autor wykazuje jednoznacznoŚć rozwiązania rÓwnania dyspersji.



Następne trzy prace tworzą cykl dotyczący analizy macierzowego operatora
roŻniczkowego w zagadnieniu własnym. Tak więc w pracy piątej, korzystając z metody
zaproponowanej przez Naimarka w 1969 r. Autor pokazuje j* zastąpić zagadnienie własne
poprzez macierzowe rÓwnanie roŻntczkowe drugiego rzędu, w ktÓrym z macierzowego
operatora wyprowadzono operatory rcŻniczkowe na pewne dwuwymiarowe pole wektorowe.
W szÓstej publikacji wykazano, Że rozwiązanie tego alternatywnego rÓwnania jest
przedłuialne do niesko czoności dla pewnych warunkÓw. Dwie powyŻsze prace ograniczały
się do pÓłprzestrzeni izotropowej, dlatego w siÓdmej publikacji Autor podjął udaną probę
rozszetzenia a|ternatywnego podej ści a na przypadek przes trzeni anizotropowej .

W ostatniej' Ósmej pracy wchodzącej w skład osiągnięcia naukowego dr T. Klecha
powrÓcił do zagadnienia istnienia fal powierzchniowych w niejednorodnej izotropowej
połprzestrzeni spręzystej. Stosując metodę małego parametru Autor podaje metodę
Wyprowadzęnia asymptotycznego rozwtązania w przypadku ,'słabej'' niejednorodności
(zdefiniowanej w pracy drugiej).

Wszystkie publikacje składające się na osiągnięcie naukowe są samodztelnymi pracami dr
T. Klechy. Dwie z nich ukazały się w czasopiśmie Archives of Mechanics wydawanym w
Instytucie Podstawowych ProblemÓw Techniki PAN, a kolejne sześć w Bulletin of the Polish
Academy of Sciences - Technical Sciences. Czasopisma te nie były wowlzas na liŚcie Web
of Science.

omowione prace stanowią monotem atyczny cykl i obejmuj ąraczej wąSką tematykę. Autor
dobrze orientuje się w badanych zagadnieniach i swobodnie wykorzystuje pojęcia anaIizy
funkcjonalnej. Jednakze stosowane metody są standardowe a wyniki' choć ciekawe, nie
stanowią nowej jakości. Natomiast, moim zdaniem interesujące jest zaproponowane tzw.
podejście alternatywne. Niestety, wszystkie omawiane tu publikacje ukazały się dawno temu'
(od |2 aŻ do 18 lat temu) i tym Samym nie wpisują się we wspÓłczesne badanta tych
problemÓw naukowych. Żadna praca nie została opublikowana w czasopiśmie z listy Web of
Science i nie była recenzowanaptzez zagranicznych specjalistÓw. Niestety sugeruje to małą
wartość naukową publikacji dr T. Klechy. opinię tą potwierdza rÓwniez brak obcych
cytowari , czyh brak zainteresowania innych uczonych wynikami Autora.

Dr Tadeusz Klecha wybrał Instytut Geofizyki PAN jako jednostkę organizacyjną do
przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego. Muszę stwierdziÓ, Że zagadnienia badane w
pracach dr T. Klechy związane Są z geoftzykąbardzo |uźno - problem fal powierzchniowych
jest oczywiście istotny w sejsmologii, jednakze sposÓb podejścia do tego zagadnienia jest
odmienny. Prace dr T. Klechy są natomiast typolvymi pracami z zakresu mechaniki ośrodkÓw
ciągłych. Naturalnym wyborem jednostki organizacyjnej byłby Instytut Podstawowych
Problemow Techniki (gdzie Habilitarlt zrobił doktorat) lub wydział nauczelni politechnicznej.
Instytut Geoftzyki PAN odmowił przeprowadzenia postęporvania habilitacyjnego po czym
wniosek trafił do Wydziału Geologii, Geofizyki i ochrony Środowiska Akademii GÓrniczo.
Hutniczej.

Na podstawie przekazanych materiałÓw uwazam, ze osiągnięcie naukowe Habilitanta nie
mieści się w dziedzinie nauk o Zieml dyscyplina geofizyka.

Ocena dorobku naukowego

W części dotyczącej dorobku naukowego Habilitant umieścił 5 prac opublikowanych
przed uzyskaniem stopnia doktora. Jest on jedynym autorem tych publikacji. Wszystkie
ukazały się w czasopiśmie Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences. Sćrie des Sciences
Techniques (Bulletin of the Polish Academy of Sciences - Technical Sciences) w latach 1973



- I9B2. W okresie 1980 - 2008 czasopismo to nie widnieje na liście Web of Science (WoS),
toteŻ tylko dwie publikacje (z |973 t. oraz z 1977 r.) są na tej liście. Są one jednocześnie
jedynymi publikacjami dr Tadeusza Klechy na liście Web of Science. Towarzyszy im jedno
cytowanie i jest ono jedynym cytowaniem (est to samocytowanie umieszczone w poprawce
do własnego artykułu, tzw.,,Correction'') zbazy WoS wszystkich prac Habilitanta.

W części dotyczącej dorobku naukowego po uzyskaniu stopnia doktora' Habilitant
przedstawił 8 publikacji . sąto jednak te same prace' ktÓre tworząosi4gnięcie naukowe.

W bazie Google Scholar moŻna znaleźc jeszcze 5 publikacji (nie zgłoszonych przez
Habilitanta do j.go dorobku naukowego a związanych z tematyką fal powierzchniowych)
zamieszczonych w ,'Pracach Instytutu Podstawowych ProblemÓw Techniki'' w latach 1998 -
2002. dwie z nich Są W języku angielskim a 3 w polskim. oprocz nich w tej bazie znajduje
się 12 prac dr T. Klechy dotyczących zagadnien ekonomicznych - wszystkie w języku
polskim.

Sumaryczny impact factor według listy Journal Citation Reports (JCR)' zgodnie z rokiem
opublikowania (lub najb|izszym dla ktorego dostępne byty dane; tutaj przyjfiem 2009 rok,
kiedy czasopismo znÓw pojawiło się na liście - wtedy miało indeks 0,626) wynosi 1,25.
Liczba cytowari publikacji według bazy Web of Science wynosi 1, Indeks Hirscha Habilitanta
według bazy Web of Science wynosi 1.

Z przedstawionych danych wynika, Że Habilitant nie był kierownikiem Żadnego projektu
naukowego. Bierze natomiast udział w dwÓch projektach: międzynarodowym ,,Indect'' (7
Program Ramowy UE) oraz Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka ,,Insigma",
ktorych kierownikiem jest prof. dr hab. inż. AndrzejDzięchz AGH.

Zgodnte z podanymi danymi Habilitant uczestniczył tylko w dwÓch międzynarodowych
konferencj ach naukowych.

Habilitant posiada Znaczne doświadczenie dydaktyczne - w latach 19B5 -2013 prowadził
zajęcianauczelniach: UJK w Kielcach, UE w Krakowie oraz UKSW w Warszawie.

Brak danych: o recenĄach wykonywanych przez Habilitanta, o uzyskanych
wyroznieniach lub nagrodach, o udzialre w komitetach redakcyjnych, o członkostwie w
towarzystwach naukowych, o stazach w zagtanicznych ośrodkach naukowych oraz o opiece
naukowej nad doktorantami w charakterze opiekuna pomocniczego, oznacza brak sukcesÓw i
aktywnoŚci Habilitanta w tych obszarach działa|nosci.

Wniosek koricowy

ocena parametryczna jest bardzo słaba: na liŚcie WoS znądują się tylko dwie prace
(zresztą opublikowane jeszcze przed uzyskaniem stopnia doktora); ponadto indeks Hirscha
rowny 1 (według WoS), osi4gnięty samocytowaniem w ,,Correction''' oznacza brak
zaintere sowania innych naukowcÓw prac ami Habi l itanta.

Zdziwtenie budzi wniosek dr T. Klechy o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
na podstawie jego prac opublikowanych dawno temu (od 12 aŻ do 18 lat temu).

Zaskakujący jest teŻ jego wybÓr jednostki organizacyjnej do przeprowadzenia
postępowaria habilitacyjnego - Instytutu Geofizyki PAN. Zagadnienia badane w pracach dr
T. Klechy związane sąZ geofizykąbardzo |uźno, toteŻ Instytut Geofizyki PAN odmÓwił
przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego, po czym wniosek trafit' do Wydziału
Geologii' Geofizyki i ochrony Srodowiska Akademii GÓrniczo.Hutniczej. Jednakze' na
podstawie przekazanych materiałÓw uwaŻam, Ża osiągnięcie naukowe oraz dorobek
Habilitanta nie mieści się w dziedzinie nauk o Ziemi" dyscyplina geofizyka.



W Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŻszego z dnia 1 września }OIt r.
Dziennik Ustaw Nr. 196 Poz. 1|65 w &3 i &4 opisane zostały kryteria oceny w zakresie
osiągnięć naukowo.badawczych habilitanta. Według tych kryteriÓw zarÓwno osiągnięcie
naukowe jak i dotychczasowy dorobek naukowy Habilitanta Są niewvstarczaiace do
stwierdzenia, Że dr Tadeusz Klecha spełnia wymagania stawiane kandydatom na stopieri
doktora habilitowaneso.
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dr hab. Zbigniew Czechowski prof. PAN


