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l. Základné Údaje o uchádzačke:

Meno, priezvisko. tituly: Soňa Kilianová. Mgr., PhD.
Rok naroden ia: 1981
Pracovisko: Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky, FMFJUK v Bratislave
Akademické tituly a hodnosti :
2004 - Mgr. v odbore Matematika , FMFI UK Brat islava
2008 - PhD. v odbo re Apl ikovan á matematika, FMFI UK Bratislava

2. Zloženie habilitačnej komisie a oponenti habilitačnej práce:

Pred seda:

Členovia :

Oponenti:

Prof. RNDr. Daniel Ševčovič , DrSc., KAM Š FMF I UK

Doc. RNDr. Peter Frolkovič. CSc.. SvF STU Bratislava
Doc. Mgr. Marianna Remešíková Sarkociov á, PhD.• SvF STU Bratislava

Prof. Dr. Ing. Michal Bene š, FJFI ČVUT Praha
Prot. RNDr. Karol Mikula, DrSc.. SvF STU Bratislava
Prof . Maria do Rosário Grossinho, ISEG. University of Lisbcn.

3. Názov habilitačnej prednášky;
" Hamilton-Jacobi·Be/lmanova rovnica v stochastickej dynamickej optimalizácii pont61ič1'

4. Názov habilitačnejpráce;
..Optimization and differentiaJequations in mathematicaf mode/ing"

5. Termfn a miesto konania
22.10.2021 o 13:()() v posluchárni C, FMFI UK

6. Hodnotenie habilitačnej prednášky:
Habi l i tačná prednáška na tému J1amilton-Jacobi-Be/lmanova rovnica v stochastickej dynamickej



optimalizácii portfólia" bola prednesená v anglickom jazyku na verejnom zasadaní Matematickej
sekcie VR FMFI UK. Prítomn í boli všetci traja členovia habi litačnej komisie. dvé!a oponenti. štrnásť

č lenov VR FMFI UK a ďalš i hostia a študenti (celkovo viac ako 40). Prednáška bola zame raná na
využitie nástrojov stochastickej dynamickej optimalizácie pri riešení úloh optimalizácii finančných

portfólií. Zvláštna pozornost' bola venovaná moderným transformačným prístupom pri riešení
prislušnej Hamilton-Jacobi-Bellmanovej rovnice. ktorú je možné p retranstormovať na kvázi lineámu
parabolickú parciálnu diferenciálnu rovnicu.

Prednáška vyvolala ohlas vo forme otázok. V rámci všeobecnej diskusie vystúpili pritomní
kolegovia: Profesor Jajcay položil otázku týkajúcu sa Bellmanovho princípu. Konkrétne, č i je
možné začať aj z neoptimálneho riešenia. Otázka vyvolala ďalšiu di skusiu. Samotný Bellmanov
princíp jednoznačne tvrd í, že tomu tak nemôže byť. Doc Kollár sa opýtal na možnosť uvažovania
nespojitých a časovo závislých prí spevkov do penzijného fondu sporiteľa. Habilitantka
zodpovedala otázku s tým, že j e to možné a predkladaný model takúto modi f ikáciu pripúšťa.

Mgr. Soňa Kilianová. PhD.. na všetky otázky a pripomienky k prednesene j habilitačnej

prednáške presved č ivo zodpovedala.

Habi l i tačná komisia a oponenti konštatovali , že Mgr. Soňa Kilianová. PhD ., predniesla svoju
prednášku na veľm i dob rej úrovni a prednáška splnila kritériá kladené na habil itačnú prednášku .
Uch ádza čka preukázala vysokú odbornú erudlciu a pedagogické schopnos ti. Habilitačná

prednáška svojim obsahom. rozsahom a formou prednesenia zodpovedá vyh láške 612005 z 8. 12.
2004 o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov
docent a profesor.

7. Hodnotenie habilitačnej práce a jej obhajoby;
Habi l i tačná práca Soni Kilianovej sa zaobera la modernou metódami riešenia úloh stochastickej
dynamickej optimalizácie a jej riešeniu prostredníctvom Hamilton-Jacobih-Bellmanovej nelineárnej
parciálne diferenciálnej rovnice. Podstatná časť práce je venovaná úlohe dynamickej optimalizácie
portfólia, ktorá je naformulovaná ako úloha maximalizácie očakávanej už itočnosti a vedie na
nelineárnu parciálnu diferenciálnu rovnicu, známu aj ako Hamilton-Jacobi-Bellmanova (HJB)
rovnica. Publikované výsledky zahŕňajú návrh transformácie Riccatiho typu pre HJB rovnicu,
pričom transformačnú funkciu je možné i n te rpretovať ako koeficient averzie k riz iku pre hodnotovú
funkciu úlohy optimálneho riadenia. V práci sa skúmajú vlastnosti riešení a sú navrhnuté
numerické schémy. Pos ledná téma práce sa týka mode lovania šírenia infekčných ochorení a
prezentuje nový matematický model. ktorý zahŕňa očkovanie a ubúdanie imunity.

Obhajoba habilitačnej práce vyvolala ohlas vo forme otázok . V rámci všeobecnej diskusie
vystúpili prítomn í koleg ovia : Profesor Bene š sa opýtal na presnosť výpočtu referenčného riešenia
získaného vo forme postupu júce] vlny. Opýtal sa, č i jeho nepresnosť môže byť dôvodom pre prvý
rád chyby riešenia. Otázku doplnil profe sor Mikula. ktorý konštatoval, že numerická nepresnosť

u rčenia difúznej funkcie môže prispievať k celkovej chybe numerickej metódy.
Mgr. Soňa Kilianová . PhD.. na všetky otáz ky a pripomien ky k obhajo be habilitačnej práce

uspokojivo zodpovedala.

Hlavný prfnos práce. Členovia kom isie a oponenti práce sa zhodli na tom , že hlavný príno s práce
spočíva v dôkladnej matematickej numerickej analýze úloh dynamickej stochastickej optimalizácie,
ktoré môžu byť riešen é prostredníctvom plne nelineárn ych parabolickej Hami lton-Jacobi
Bellmanovych rovn íc. D ôležitým pr ínosom práce je mode lovan ie šírenia infekčných ochorení a
prezentuje nový matematický model, ktorý zahŕňa očkovanie a ubúdanie imunity. Práca napísaná v
angl ickom jazyku a pozostáva zo súboru 6 č lánkov autorky, v ktorých sa venuje problematike
stochastickej dynamickej optimaliz ácie . analytickým a numerickým riešen iam príslu šných
Hamilton-Jacobi-Bellmanových (HJB) nelineárnych parciálnych diferenciálnych rovn íc. Zvláštna
pozornosť je venovaná t ransfo rmačným metódam na riešenie širokej triedy HJB rovní c, ktoré je tak
možné previesť na kvázi lineárne parabolické parciá lne diferen ciálne rovnice a navrhnúť efektívne
numerické metód y na ich pribli žne riešenie. Práca obsahuje zhrnutie prínosov práce v slovenskom
a anglickom jazyku. Práca splň a všetky formálne náležitosti kladené na habilitačné práce v ocbore
Matematika na UK Bratislava.



PO preštudovaní všetkých predložených materiálov habi litačná komisia konštatovala, že
habilitačná práca svojim obsahom vyhovuje vedeckým , odborným a formálnym kritériám, ktoré sa
kladú na habilitačné práce a spl ňa požiadavky Vyhlášky MŠ SR č , 457/2012 Z, z, o postupe
zfskavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a
profesor. Členovia habi l itačnej komisie a oponenti konštatovali splnenie cieľov habilitačnej práce.

8, Stanovisko oponentov k habilitačnej práci ;
Všetci traja oponenti vypracovali kladné posudky, V posudkoch sa konštatuje, že habilitačná práca
je prfnosom pre študijný odbor, prináša nové poznatky a z pohľadu praxe je aktuálna, Potvrdili , že
obsahom, rozsa hom a formou spracovania zodpovedá požiadavk ám Vyhlášky MS SR č . 457/2012
Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov
docent a profesor a všetci ju odpo rúčal i prijať na obhajobu.

Prof. Dr. Maria do Rosárjo Grossjnho vo svojom posudku konštatovala , že " The thesis presents
a collection of published papers co-authored by Soňa Kilianová, supportec previously by a text of
five sections that harmonises and frames . in a coherenUy organised manner, the results obtained
and published in peer reviewed in high leve l scientific journaIs. From my point of view, the main
contribution of the thesis is twotold, In a generic way. it stresses how differential equations and
aptimization can be successfully applied to problems that arise in mathematicai finance and
rnathernatical epiderni ology. In summary, based on the aforementioned findings, I recommend the
thesis to be accepted in its present form. I fully support Soňa Kilianová to be awarded partial
fulfilment of the requirements for the qualification of Associate Professor."

prof. DL Ing. Michal Beneš vo svojom posudku konštatoval , že " v pfiložených materiálech a v
habilitačnf práci Ize sledovat vývoj a narúst autorči ných odborných výsledku, které habilitačn i

práce shrnuje a které byly hojn é pteostaveny na odborných konterencrch a v prestižních
lmpaktovaných časopisech dohledatelných v uznávaných databázích. Publikované výsledky na
vysoké mezinárodnf úrovni dokládaj f. že je autorka souč ást í mezinárodn f komunity odborruk ú
zabývající se danou problematikou, Její výsledky jednak pfispívaji k získ ánl poznatkú o
zkoumaných opnmaliza č n lch úlohách a zároveň pfispívají k souboru znalostf na úrovni národní a
univerzitní. Umožr"lují také zapojení vlasmlch studentú do odborného výzkumu v dané
problernatíce, Mám preto vešker é duvody doporu ču ve smyslu príslušného zákona habi litačn í práci
Mgr, Soni Kilianové. Ph.D. k obhaiobév oboru Matematika."

prof. RNDr. Karol Mikula. DrSc.. vo svojom posudku konštatoval. že " as the main contribution of
the habilitation thesls. I see the modelling of dynamic financial portfolia optimization by solving the
Harnilton-Jacobi-Bellrnan equations applying the Riccati-type transformation to obtain the
quasilinear partial differential equation which allows analytical studies and numerical
approximat ions performed by Soňa Kilianová and her co-authors in four of presented papers. I see
such an approach to solve the Hamilton-Jacobi-Bellman equatian as very promising and cons ider it
as a strong teaiu re of the author 's research work in which she always goes from the nontrívíal
mathematical optimization model , used in the portfolia management. to a differential equation
which can be treated nurnerically, thus gening the output suitable for applications . All the results
discussed in the habilitation thesis are of high quality and importance for applications, and I fully
support the habilitation of Soňa Kilianova in the field of applied mathematics and strongly
recommend the habilitation thesis to be accepted."

g. Záver:
Na základe uvedených skutočností habilitačná komisia dospela k záveru. že Mgr, soňa Kilianová,
PhD.. splň a všetky podmi enky kladené na habilitáciu za docentku v zmysle Zákona 13112002 o
VŠ , Vyhlášky MŠ SR č. 457 /2012 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo
umelecko-pedagogických titu lov docent a profesor a Kritérií FMFI UK na vyhodnotenie splnenia
podmienok zfskania vedecko-pedagogického titulu docent a profesor schválených VR UK dňa

3.3.2014. Na neverejnom zasadaní habilitačná komisia v tajnom hlasovanf jednomyseľne




