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Návrh habilitačnej komisie na vymenovanie  

 

RNDr. Michala Demetriana, PhD. 

 

za docenta v študijnom odbore 9.1.1 Matematika 

 
 
1. Základné údaje o uchádzačovi: 
 
Meno, priezvisko, tituly: Michal Demetrian, RNDr., PhD. 
Rok narodenia: 1977 
Pracovisko: Katedra matematickej analýzy a numerickej matematiky, FMFI UK v Bratislave 
Akademické hodnosti:  
2000 - Mgr. v odbore Teoretická fyzika, FMFI UK Bratislava 
2004 – PhD. v odbore Všeobecná a matematická fyzika, FMFI UK Bratislava 
 
2. Zloženie habilitačnej komisie a oponentov habilitačnej práce:  
 
Predseda:  prof. RNDr. Michal Fečkan, DrSc., Katedra matematickej analýzy a numerickej matematiky, Fakulta 
matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave,  Mlynská dolina, 842 48 Bratislava 
     
Členovia:  

1. doc. RNDr. Ľubomír Marko, PhD., Oddelenie matematiky, Ústav informatiky a matematiky, Fakulta 
elektrotechniky a informatiky, Slovenská technická univerzita v Bratislava, Ilkovičova 3, 812 19, 
Bratislava 

2. prof. RNDr. Ľubomír Snoha, DrSc., Katedra matematiky,  Fakulta prírodných vied,  Univerzita Mateja 
Bela,  Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica 

      
Oponenti: 

1. prof. RNDr. Igor Bock, PhD., Oddelenie matematiky, Ústav informatiky a matematiky, Fakulta 
elektrotechniky a informatiky, Slovenská technická univerzita v Bratislava, Ilkovičova 3, 812 19, 
Bratislava 

2. Univ. Prof. Dipl.-Ing. Dr. Mikuláš Luptáčik, Department of Economics,  WU University of Economics and 
Business, Welthandelsplatz 1, 1020 Vienna, Austria 

3. doc. RNDr. Ján Pekár, PhD., Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky, Fakulta matematiky, fyziky a 
informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave,  Mlynská dolina, 842 48 Bratislava 
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3. Názov habilitačnej prednášky: 

„O niektorých zaujímavých modeloch typu dravec - korisť“ 

4. Názov habilitačnej práce: 

„Matematické modelovanie ekonomických procesov“ 

 

5. Termín a miesto konania 

14.3.2022 o 14:00 v posluchárni C, FMFI UK 

 

 

6. Hodnotenie habilitačnej prednášky:  

Habilitačná prednáška na tému „O niektorých zaujímavých modeloch typu dravec - korisť“ bola prednesená v 

slovenskom jazyku na verejnom zasadaní Matematickej sekcie VR FMFI UK. Prítomní boli všetci traja členovia 

habilitačnej komisie, traja oponenti, 8 členov VR FMFI UK a ďalší hostia a študenti (celkovo viac ako 28). 

Prednáška bola venovaná témam matematickej biológie, ktoré majú súvis s modelom Lotku a Volterru. 

Uchádzač pojednával o histórii modelov rastu izolovaných populácií v línii prác Bazykina a následne sa venoval 

problematike modelovania interakcie dvoch populácií vo forme dravec – korisť pričom predstavil viacero 

logických zovšeobecnení LV modelu, ktoré ponúkajú väčšiu robustnosť ako pôvodný LV model. Následne 

uchádzač venoval zvyšok prednášky otázkam viacrozmerných verzí LV modelu a poukázal na využitie LV modelu 

ako súčasti modelov, ktoré sa týkajú nebiologických tém.  

 

Prednáška vyvolala ohlas vo forme otázok. V rámci všeobecnej diskusie vystúpili prítomní kolegovia: prof. Fila 

sa pýtal na možnosť vplyvu priestorovej závislosti, prof. Bock sa zaujímal o modelovanie baktérií, prof. Martoňák 

sa pýtal na všeobecný model dravec a korisť, doc Ševčík na parametre modelu, prof. Medveď na možné ďalšie 

bifurkácie, doc. Ferko na definíciu zaujímavosti v matematike.   

 

RNDr. Michal Demetrian, PhD., na všetky otázky a pripomienky k prednesenej habilitačnej prednáške primerane 

- i keď nie vždy veľmi presvedčivo - zodpovedal.   
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Habilitačná komisia a oponenti konštatovali, že RNDr. Michal Demetrian, PhD., predniesol svoju prednášku na 

veľmi dobrej úrovni a prednáška splnila kritériá kladené na habilitačnú prednášku. Uchádzač preukázal vysokú 

odbornú erudíciu a pedagogické schopnosti. Habilitačná prednáška svojim obsahom, rozsahom a formou 

prednesenia zodpovedá Vyhláške MŠVVaŠ SR  č. 246/2019 Z.z. o postupe získavania vedecko-pedagogických 

titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor. 

 

 

7. Hodnotenie habilitačnej práce a jej obhajoby: 

Habilitačná práca RNDr. Michala Demetriana, PhD. sa zaoberala analýzou štyroch makroekonomických modelov 

na základe myšlienky vzniku a stability ekonomických cyklov. Tri práce boli venované vnútornej ekonomike 

Keynesovského typu a posledná práca analyzovala z hľadiska teórie dynamických systémov Kaldorovský model 

zahŕňajúcu zahraničný obchod medzi troma (regionálnymi) entitami. Výsledky uvedené v predloženej 

habilitačnej práci sú významné a zreteľný je originálny prínos autora pre vedný odbor Matematika.  Prezentáciou 

habilitačnej práce RNDr. Michal Demetrian, PhD. preukázal, že je vyzretou vedeckou osobnosťou s vedeckými 

kvalitami, uznanými a cenenými na medzinárodnej úrovni. Predmetom intenzívnej diskusie boli pripomienky a 

otázky prednesené - a formulované už v posudku - oponetom prof. Luptáčikom. Osobitne otázky o vzťahoch 

medzi zmenou úrokovej miery a zmenou očakávanej miery inflácie vo Vete 1 na strane 150 prvého článku a k 

otázkam riešiteľnosti versus vypovedacia schopnosť modelu v štvrtom článku, ktoré by si zaslúžili  väčšiu 

pozornosť a presvedčivejšiu argumantáciu uchádzača. Z pohľadu habilitácie pre vedný obor Matematika možno 

celkove hodnotiť reakcie uchádzača ako dostatočné.  

Hlavný prínos práce. Členovia komisie a oponenti práce sa zhodli na tom, že hlavný prínos práce spočíva v 

dôkladnej matematickej analýze uznávaných ekonomických modelov. Habilitačná práca spĺňa všetky formálne 

náležitosti kladené na habilitačné práce v odbore Matematika na UK Bratislava. 

 

Po preštudovaní všetkých predložených materiálov habilitačná komisia konštatovala, že habilitačná práca svojím 

obsahom vyhovuje vedeckým, odborným a formálnym kritériám, ktoré sa kladú na habilitačné práce a spĺňa 

požiadavky Vyhlášky MŠVVaŠ SR  č. 246/2019 Z.z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov 

a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor. Členovia habilitačnej komisie a oponenti konštatovali 

splnenie cieľov habilitačnej práce. 
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8. Stanovisko oponentov k habilitačnej práci: 

Všetci traja oponenti vypracovali kladné posudky. V posudkoch sa konštatuje, že habilitačná práca je prínosom 

pre vedný odbor, prináša nové poznatky a z pohľadu praxe je aktuálna. Potvrdili, že obsahom, rozsahom a 

formou spracovania zodpovedá požiadavkám Vyhlášky MŠVVaŠ SR  č. 246/2019 Z.z. o postupe získavania 

vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a všetci ju odporúčali prijať 

na obhajobu. 

 

 

prof. RNDr. Igor Bock, PhD. vo svojom posudku konštatoval, že “Výsledky habilitačnej práce ako aj ďalšia 

bohatá publikačná činnosť a jej citačné ohlasy potvrdzujú, že RNDr. Michal Demetrian, PhD. je významným 

odborníkom v oblasti analýzy systémov diferenciálnych rovníc modelujúcich ekonomické procesy. Z 

priložených materiálov vidno aj jeho pedagogické kvality. 

Vzhľadom na to navrhujem, aby uvedená práca bola prijatá k habilitačnému konaniu a po jeho úspešnom 
priebehu bol RNDr. Michalovi Demetrianovi, PhD. udelený titul docenta vo vednom odbore Matematika.”  

 

Univ. Prof. Dipl.-Ing. Dr. Mikuláš Luptáčik, vo svojom posudku konštatoval, že “Predložená habilitačná práca 

ako súbor štyroch obsahove na seba nadväzujucich článkov, ktoré už prešli štandardnými kritériami 

publikovania v kvalitných medzinárodných vedeckých časopisoch sú originálnym príspevkom k  matematickej 

analýze hospodárskych cyklov, ich vnútorných príčin a implikácií pre hospodársku politiku. Prínos habilitačnej 

práce vidím ( i v zmysle vyššie citovaného výroku Bragga) v matematickej analýze hospodárskych cyklov ako 

nového spôsobu premyslania o nich. Jej výsledky sú cenným príspevkom k posunu súčasného stavu poznania 

na medzinárodnej úrovni v danej oblasti. V ekonomickom výskume sme veľmi často konfrontovani s 

dynamickými modelmi, kde pri viac, ako dvoch stavových premenných  je veľmi náročné nájsť analytické riešenia 

a odvodiť kvalitatívne výsledky v takej hĺbke, ako to možno vidieť v predloženej habilitačnej práci. Predložená 

habilitačná práca ukazuje cestu a spôsoby, ako analyzovať viac - rozmerné sústavy nelinearnych diferenciálnych 

rovníc v rôznych  oblastiach ekonomického výskumu. Veľký potenciál vidím v oblasti ekonomických modeloch 

udržateľného vývoja, osobitne v prepojení s environmentálnou udržateľnosťou, ale i v iných oblastiach 

ekonomickej analýzy. Na základe predloženej habilitačnej práce, ostatných publikačných výstupov a doterajšej 

pedagogickej činnosti Michala Demetriana podporujem jeho menovanie za docenta.” 
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doc. RNDr. Ján Pekár, PhD. vo svojom posudku konštatoval, že „Autor vykazuje vysokú odbornú erudíciu vo 
vedeckej i pedagogickej oblasti. Predložený zoznam publikácií, participácia na vedeckých projektoch i účasť na 
konferenciách s prezentáciou vlastných výsledkov je doplnená bohatou pedagogickou činnosťou – priamou 
výučbou, vedením záverečných prác i prípravou učebných textov. Som presvedčený, že „autor RNDr. Michal 
Demetrian, PhD. spĺňa požiadavky stanovené Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky  č. 246/2019 Z.z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických 
titulov docent a profesor a  Vnútorným predpisom Univerzity Komenského v Bratislave č. 3/2014  Rámcové 
kritériá na získanie titulu  docent a profesor na Univerzite Komenského v Bratislave. Odporúčam mu preto po 
úspešnej obhajobe udeliť vedecko-pedagogický titul docent v odbore matematika.“ 
 

9. Záver:  

Na základe uvedených skutočností habilitačná komisia dospela k záveru, že RNDr. Michal Demetrian, PhD., spĺňa 

všetky podmienky kladené na habilitáciu za docenta v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR  č. 246/2019 Z.z. o postupe 

získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a Kritérií FMFI 

UK na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu docent a profesor schválených 

VR UK dňa 3.3.2014.  Na neverejnom zasadaní členovia habilitačnej komisie a oponenti v tajnom hlasovaní 

jednomyseľne  

 

odporučili 

 

Vedeckej rade  Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave navrhnúť 

rektorovi Univerzity Komenského v Bratislave Prof. JUDr. Marekovi Števčekovi, PhD., 

aby vymenoval  

 

RNDr. Michala Demetriana, PhD.  

 

docentom v odbore 9.1.1 Matematika. 

 

V Bratislave 14.3.2022. 
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Podpisy členov habilitačnej komisie: 

 

Podpisy členov komisie 

 

prof. RNDr. Michal Fečkan, DrSc.                       ------------------------------------------- 

predseda komisie 

 

 

doc. RNDr. Ľubomír Marko, PhD.                       -------------------------------------------- 

člen komisie 

 

 

prof. RNDr. Ľubomír Snoha, DrSc.                     -------------------------------------------- 

člen komisie                                                                            

 

Prítomní oponenti habilitačnej práce: 

 

prof. RNDr. Igor Bock, PhD.        -------------------------------------------- 

oponent 

 

Univ. Prof. Dipl.-Ing. Dr. Mikuláš Luptáčik     -------------------------------------------- 

oponent 

 

doc. RNDr. Ján Pekár, PhD.                    -------------------------------------------- 

oponent     


