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Posudok na habilitačnú prácu

RNDr. Michala Demetriana, PhD.

Matematické modelovanie ekonomických procesov

Tento posudok som vypracoval na základe poverenia dekanom Fakulty

matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave číslo 767-

3/2021 zo dňa 5. októbra 2021. Obsahuje vyjadrenia k nasledujúcim aspektom

habilitačného procesu:

1. Aktuálnosť témy habilitačnej práce

Autor sa v predloženej práci zaoberá metódami Hopfovej bifurkácie

v modeloch ekonomických procesov. Ako úvod do problematiky je uvedený problem

jednoparametrickej bifurkácie v Lorenzovom meteorologickom modeli. Ďalej

obsahuje niekoľko modelov, v ktorých sa aplikujú uvedené metódy a majú

ekonomickú interpretáciu.

Na bližšie pochopenie témy v úvode k práci autor opisuje interakciu firemnej

likvidity a firemného zisku pomocou Lotkovho-Voletrrovho modelu zovšeobecneného

o prirodzené kapacity prostredia. Výsledky, ktoré Semmler a Sieveking dosiahli

v práci [6] sú obohatené o interakciu s bankovým sektorom, ktorý je možným

zdrojom likvidity firmy.

Samotná práca je súbor publikovaných prác v spoluatorstve, ktoré podávajú

podrobnú matematickú analýzu monetárno-fiškálnych modelov prof. Asadu

inšpirovaných problémami ekonomiky Japonska a USA na prelome tisícročí.  so

zameraním na možnosti a podmienky vzniku ekonomických cyklov v týchto

modeloch.

2. Spôsob spracovania habilitačnej práce a doloženie dosiahnutých výsledkov

Autor prácu predložil v súlade s § 3 ods. c) 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

ako súbor štyroch publikovaných vedeckých prác doplnený komentárom.
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 V úvode autor zrozumiteľne opisuje použité postupy. Tieto sú detailnejšie 

opísané v jednotlivých publikáciách tvoriacich prácu. Predložené práce sú tvorené 

kapitolou v monografii vydanej reniomovaným vydavateľstvom Springer a tromi 

časopiseckými prácami, z ktorých dve sú evidované v citačných databázach a tretia 

bola publikovaná v tomto roku, takže ešte nie je v nich zachytená. 

 Habilitačná práca prešla kontrolou originality v Centrálnom registri 

záverečných prác s výsledkom zhody 1,58 %. 

 

3. Vlastný prínos autora habilitačnej práce 

 Publikované výsledky sú výsledkom medzinárodnej spolupráce, čo svedčí 

o tom, že autor je akceptovaný aj v medzinárodnej komunite. Získané výsledky sú 

prínosom k rozšíreniu poznania nielen v oblasti matematickej analýzy, ale aj v oblasti 

matematickej ekonómie s aplikáciami do makroekonómie. 

 

4. Pripomienky k práci 

 Keďže priložené práce boli publikované v kvalitných svetových časopisoch, 

resp. vydavateľstve, prešli náročným recenzným pokračovaním. Komentár k práci je 

napísaný na požadovanej úrovni. Preto nemám k práci žiadne pripomienky.  

 

5. Otázka do diskusie 

 Aké sú ekonomické interpretácie ekvilibrií a ich stabilite v skúmaných 

modeloch?  

 

6. Záver 

 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.  



3 

 

 

 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. 

 

 

V Bratislave, 18. novembra 2021    doc. RNDr. Ján Pekár, PhD. 

         oponent 

   


