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Predložená práca sa zaoberá skúmaním kvalitatívnych vlastností ne-
lineárnych systémov obyčajných diferenciálnych rovníc modelujúcich
ekonomické procesy.

Jadrom práce sú štyri rozsiahle články venujúce sa danej problema-
tike, uverejnené v poprednom zborníku a vedeckých časopisoch. Prvé
tri sa zaoberajú keynesiánskym makroekonomickým modelom. Autoro-
vými spoluautormi sú Toshiro Asada, autor modelov a Rudolf Zimka,
popredný slovenský odborník v matematickej analýze ekonomických
cyklov. Habilitantov podiel uvedený v priložených materiáloch je 30-34
percent. Štvrtá práca je najnovšia, vyšla v roku 2021 vo významnom
časopise Discrete and Continuous Dynamical Systems a zrejme preto
nie je uvedená v priloženom zozname autorových publikácii. Vo vy-
tlačenej verzii habilitačnej práce je nekompletná na rozdiel od online
verzie. Podielal sa na nej ďalší japonský odborník, ale významný po-
diel habilitanta vzhľadom k jej náročnnému matematickému modelu je
nesporný.

Prvá kapitola práce má vstupný charakter. Autor analyzuje v jej pr-
vej polovici známy Lorenzov systém, jeho stabilitu, vlastnosti riešenia
a hlavne Hopfove bifurkácie. Poukazuje na zložitosť systému napriek
jeho popularite. Trochu prekvapujúce je autorove tvrdenie, ktoré aj
dokladá podrobnejšou analýzou, o niektorých chybných výsledkoch v
známej monografii Marsdena a Mc Crackena. V druhej polovici je pred-
stavený model interakcie firemnej likvidity a firemného zisku v tvare
zovšeobecneného Lotka-Volterrovho systému
λ̇ = (α− βr − ε1λ− h(λ))λ, ṙ = (−γ + δλ− ε2r)r,
kde h je úverová funkcia, ktorej tvar navrhol habilitant. Pre uve-

dený systém analyzoval príslušnú Hopfovu bifurkáciu a jej ekonomickú
interpretáciu.

Druhá kapitola obsahuje vyššie uvedené články. Po matematickej
stránke je zaujímavé postupné zvyšovanie obtiažnosti modelov z hľa-
diska ich dimenzie. Prvá práca obsahuje dvojrozmerný monetárno-
fiškálny model. Neznáme funkcie v systéme vyjadrujú očakávanú inflá-
ciu a nominálne úročenie. Významným výsledkom je veta o stabilite
rovnovážneho bodu. Druhá práca obsahuje štvorrozmerný model. K
predchádzajúcim premenným pribudli nové vyjadrujúce firemný dlh a
úročenie vládnych dlhopisov. Model je transformovaný tak aby bod



E0 = (0, 0, 0, 0) bol rovnovážnym. V porovnaní s týmto článkom, v tre-
ťom sú do modelu pridané celkový objem a hodnoty emisii vládnych
dlhopisov čo viedlo na systém 6 rovníc s prirodzene obtiažnejším ma-
tematickým aparátom. Na rozdiel od prvých troch článkov venovaných
keynesiánskemu modelu vystupuje vo štvrtom kaldoriánsky model ap-
likovaný na tri zložky zahraničného obchodu. Matematickým modelom
je systém 8 rovníc.

Spoločným znakom pubikovaných článkov je kvalitatívna analýza
nelineárnych systémov obyčajných diferciálnych rovníc prvého rádu s
dôrazom na Hopfove bifurkácie. Numerické výsledky sú vo forme kva-
litných grafov kriviek ilustrujúcich uvedené bifurkácie, ktoré sú zrejme
podstatnou zásluhou habilitanta. Pri skúmaní stability systémov z dru-
hého, tretieho a štvrtého článku bolo použité Liuove kritérium existen-
cie Hopfových bufurkácii bez výpočtu vlastných hodnôt príslušnej Ja-
cobiho matice. Bolo by vhodné uvedené kritérium v článkoch aj spome-
núť, prípadne v úvodnej kapitole. To je aj jedna z mojich pripomienok.
Súčasne ma zaujíma akým softvérom boli riešené jednotlivé príklady.
Formálne pripomienky mám k prvej prehľadovej kapitole s niekoľkými
väčšinou gramatickými chybami:
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315 vnútri a nie vnútry
610 vezmeme a nie zezneme
73 v odôvoditeľnej, prípadne zdôvoditeľnej namiesto oddôvoditeľnej
81 zlý slovosled v závere vety

Tieto drobné nedostatky neovplyvňjú vysokú úroveň celej práce.
Výsledky habilitačnej práce ako aj ďalšia bohatá publikačná čin-

nosť a jej citačné ohlasy potvrdzujú, že RNDr. Michal Demetrian,
PhD. je významným odborníkom v oblasti analýzy systémov diferen-
ciálnych rovníc modelujúcich ekonomické procesy. Z priložených mate-
riálov vidno aj jeho pedagogické kvality.

Vzhľadom na to navrhujem, aby uvedená práca bola prijatá k habi-
litačnému konaniu a po jeho úspešnom priebehu bol RNDr. Michalovi
Demetrianovi, PhD. udelený titul docenta vo vednom odbore Matema-
tika.
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