
Návrh inauguračnej komisie pre vymenovanie 

Doc. RNDr. Jánosa Tótha, PhD. 
 

pracovníka Katedry matematiky a informatiky 

Ekonomickej fakulty Univerzity J. Selyeho v Komárne 

 

za profesora v odbore Matematika 
 

 

      Na základe rozhodnutia Vedeckej rady FMFI UK v Bratislave komisia pre vymenovanie 

Doc. RNDr. Jánosa Tótha, PhD., pracovala v zložení: 

 

Inauguračná komisia 

Prof. RNDr. Pavol Zlatoš, CSc., (predseda), KAGDM,  Fakulta matematiky, fyziky   

                      a informatiky Univerzity Komenského, Bratislava   

Prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc., Ústav matematických vied, Prírodovedecká fakulta 

                    University P. J. Šafárika, Košice                                               

Prof. RNDr. Radan Kučera, DSc., Ústav matematiky a statistiky, Přírodovědecká fakulta  

                    Masarykovy univerzity, Brno 

RNDr. Ľubomír Snoha, DSc., DrSc., Katedra matematiky, Prírodovedecká fakulta, 

                   Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica 

 

Oponenti 

Prof. RNDr. Michal Fečkan, DrSc., KMANM, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 

                   Univerzity Komenského, Bratislava 

Prof. RNDr. Štefan Porubský, DrSc., Ústav informatiky Akademie věd ČR, Praha 

Prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc., Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování,    

                  Ostravská univerzita, Ostrava 

 

        Inauguračná komisia vypracovala ku dňu 30 10. 2017 Stanovisko k žiadosti doc. 

RNDr. Jánosa Tótha, PhD., o vymenovanie za profesora v odbore Matematika (ďalej len 

Stanovisko). Následne  rokovala dňa 26. 2. 2018 po vypočutí si inauguračnej prednášky a so 

zreteľom na posudky oponentov.  

 

Zhodnotenie inauguračnej prednášky  

(podrobnejšie pozri Zápis o inauguračnej prednáške) 

 

    Doc. Tóth sa vo svojej prednáške venoval otázkam rozdelenia istých číselných množín 

a postupností, ako je uvedené v jej nadpise. Pritom sa sústredil najmä na nasledujúce typy 

množín resp. postupností:  (R)-husté (t.j. podielovo husté) množiny, množiny s kladnou (dol-

nou alebo hornou) asymptotickou hustotou, postupnosti, ktorých disperzia má predpísané 

ohraničenie, alebo majú len jednu distribučnú funkciu  (v čom sú už zahrnuté rovnomerne 

rozdelené postupnosti). Všetkým týmto oblastiam sa venoval v rôznych etapách svojej 

vedeckej kariéry a dosiahol v nich viacero zaujímavých a hodnotných výsledkov. 

    V následnej diskusii zaznelo viacero otázok, na ktoré  doc. Tóth pohotovo a fundovane 

reagoval.  

     Komisia konštatuje, že uchádzač predniesol zaujímavú a dobre pripravenú inauguračnú 

prednášku na vysokej úrovni, v ktorej predviedol svoju schopnosť zaujať poslucháčov ako 

i svoju matematickú erudíciu. 

 



Z vyjadrení oponentov 

 

Prof. M. Fečkan: 
Vedecká práca docenta  Jánosa Tótha je hlavne zameraná na charakterizovanie veľkosti mno-

žín prirodzených čísel a rozdelenia ich prvkov, čo dokazuje aj šesť predložených vedeckých 

prác. Vo veľkej časti jeho vedeckých prác sa študujú asymptotické a logaritmické hustoty, ich 

zovšeobecnenia f-hustoty, ako aj R-hustota množín prirodzených čísel. V tejto oblasti 

dosiahol výsledky zásadného významu. V problematike charakterizácie rozdelenia prvkov 

danej množiny zaviedol spolu s O. Strauchom novú metodiku charakterizácie pomocou 

množiny distribučných funkcií blokových podielových postupností, ktorú potom rozpracoval 

v ďalších svojich prácach. Okrem týchto výsledkov publikoval napríklad práce o diofan-

tických rovniciach, o metrických priestoroch, ako aj z teórie reálnej a matematickej analýzy. 

Teda jeho vedecká činnosť je dosť všestranná. Bol vedúcim aj členom redakčných rád dvoch 

vedeckých časopisov. Je členom vedeckých rád dvoch univerzít. Mal viacero pozvaných 

prednášok na medzinárodných konferenciách . V roku 2013 dostal Vedeckú cenu Jánosa 

Aranya od Maďarskej Akadémie vied.  

 

Prof. Š. Porubský: 
Podľa môjho názoru obsah prác doc. Tótha demonštruje aj neštandardnú invenciu pri vy-

šetrovaní vlastností základného objektu štúdia v teórii čísel – aritmetických postupností. Ide 

najmä o vlastnosti viazané na rozdelenie hodnôt členov jednoduchých alebo viacrozmerných 

číselných postupností. Základným prototypom takýchto postupností, sú tzv. rovnomerne 

rozdelené postupnosti. Tieto typy postupností a postupností s nimi vlastnosťami úzko spoje-

nými z hľadiska rozdelenia hrajú v súčasnosti jednu z najdôležitejších súčastí teórie čísiel, 

ktoré nachádzajú dôležité široké aplikácie. Ide o aplikácie v oblasti generovania tzv. pseudo-

náhodných postupností alebo v numerických aplikáciách metód typu Quasi-Monte Carlo. 

Podstatná časť prác doc. Tótha prispieva k rozšíreniu poznatkov o kvalite rozdelenia hodnôt 

jednoduchých alebo viacrozmerných číselných postupností z pohľadu teórie rovnomerného 

rozdelenia. Druhú časť tvoria jeho práce venované štúdiu tzv. aritmetických hustôt. Táto 

problematika je v súčasnosti tiež silne študovaná. To, že myšlienky a nápady doc. Tótha oslo-

vujú široký okruh jeho spolu-pracovníkov dokumentuje aj skutočnosť, že okruh jeho spolu-

autorov tvorí zoznam 22 mien, medzi ktorými je i meno maďarského matematika Pála Erdösa. 

[...] Bol vedúcim 6 a členom 10 grantových projektov na Slovensku alebo v ČR. Je členom 

redakčných rád dvoch medzi-národných časopisov. 

 

Prof. J. Močoř:  
[Na Ostravské univerzittě] doc. Tóth se velmi aktivně zapoji do výzkumné činnosti v oblasti 

teroie čísel. Publikoval sám nebo s kolegy (včetně kolegů z naší katedry) řadu zajímavých 

a hodnotných publikací i v tak prestižních časopisech jako jsou Acta Arithmetica , Journal of 

Number Theory nebo Fuzzy Sets and Systems. Je velmi duležité, že do vědecké činnosti se 

snažil aktivně zapojit i studenty doktorského studia na katedře matematiky PřF OU. Pod jeho 

vedením úspěšně dokončili PhD studium 3 studenti na této katedře, z nichž někteří  již 

úspěšně absolvovali habilitační řízení. Po dobu působení na Katedře matematiky PřF se 

kolega Tóth velmi aktivně zapojil do řešení 4 grantových projektů v rámci Grantové agentury 

ČR. Pro jeden z těchto projeků z oblasti teorie čísel byl vedoucím řešitelem. Souhrnně lze 

konstatovat, že vědecká spolupráce s kolegou Tóthem byla velmi zajímavá a plodná, přinášela 

řadu zajímavých výsledku v teorii čísel, a to v tehdy velmi silném  a mezinárodně uznávaném 

vědeckém týmu zabývajícím se touto oblastí, který v této době na katedře matematiky 

existoval. Vědecká a organizační činnost kolegy Tótha se positivně projevovala i pozváním 

a účastí na řadě konferencí z oblasti teorie čísel.  



 

     Všetci oponenti vysoko hodnotia vedeckú, publikačnú, pedagogickú, organizačnú, 

editorskú i ďalšiu činnosť doc. RNDr. Jánosa Tótha, PhD.,  a v záveroch svojich posudkov 

jednoznačne a bez výhrad odporúčajú jeho vymenovanie za profesora v odbore Matematika. 

  

Záver 

Inauguračná komisia na svojom rokovaní dňa 26. 2. 2018, po oboznámení sa so všetkými 

predloženými materiálmi, po vypočutí si inauguračnej prednášky a následnej rozpravy a opo-

nentských posudkov, ako aj s opätovným prihliadnutím k štatistickým a scientometrickým 

dátam a  ďalším údajom spracovaným v  Stanovisku,  dokumentujúcim vedeckú, publikačnú, 

pedagogickú, organizačnú, editorskú a ďalšiu činnosť uchádzača, po krátkej diskusii  jedno-

myseľne dospela k nasledujúcim záverom: 

 

1. Doc. RNDr. János Tóth, PhD., vytvorením a publikovaním originálnych vedeckých prác 

jednoznačne preukázal vysokú vedeckú kvalifikáciu a  je uznávanou vedeckou 

osobnosťou doma i v zahraničí. 

 

2. Doc. RNDr. János Tóth, PhD., má za sebou rozsiahlu a úspešnú pedagogickú aj 

organizačnú činnosť na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, na Ostravskej 

Univerzite v Ostrave a na Univerzite J. Selyeho v Komárne. 

 

3. Doc. RNDr. János Tóth, PhD., spĺňa bez výhrad všetky odborné, pedagogické i morálne 

kritériá pre vymenovanie za profesora v odbore Matematika.  

 

Inauguračná komisia preto jednomyseľne odporúča Vedeckej  rade FMFI UK, aby 

schválila návrh na vymenovanie Doc. RNDr. Jánosa Tótha, PhD., za profesora v odbore 

Matematika. 

 

V Bratislave 26. 2. 2018 

 

     Prof. RNDr. Pavol Zlatoš, CSc.                                         ..................................................... 

                                       

     Prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc.                                         ......................................................                     

 

     Prof. RNDr. Radan Kučera, DSc.                                      ...................................................... 

 

     Prof. RNDr. Ľubomír Snoha, DSc., DrSc..                       .......................................................                                          

 

     Prof. RNDr. Michal Fečkan, DrSc.                                   ......................................................                       

 

     Prof. RNDr. Štefan Porubský, DrSc.                                 ......................................................                                         

 

     Prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc.                                        ......................................................         

 

 

 


