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Študijný program / Study programme:
Aplikovaná matematika / Applied Mathematics
Názov / Title
Frakcionálny počet v ekonómii
Fractional calculus in economics
Jazyk záverečnej práce / Language of Thesis
slovenský / Slovak
Školiteľ / Tutor
prof. RNDr. Michal Fečkan, DrSc.
Anotácia / Annotation
Použitie frakcionálneho počtu v ekonomickom modelovaní.
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Študijný program / Study programme:
Aplikovaná matematika / Applied Mathematics
Názov / Title
Kvalitatívna a kvantitatívna analýza nelineárnych Hamilton-Jacobi-Bellmanovych rovníc pre úlohy
optimálnej alokácie
Qualitative and quantitative analysis of nonlinear Hamilton-Jacobi-Bellman equations for optimal
allocation problems
Jazyk záverečnej práce / Language of Thesis
anglický / English
Školiteľ / Tutor
prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.
Anotácia / Annotation
Kvalitatívna analýza a numerická analýza nelineárnych parciálnych diferenciálnych rovníc
Hamilton-Jacobi-Bellmanovho typu s uplatnením pre úlohy optimálnej alokácie a správe portfólia.
Qualitative and numerical analysis of nonlinear partial differential equations of Hamilton-JacobiBellman type with application in problems of optimal allocation and portfolio management
Literatúra / Literature
S. Kilianová and D. Ševčovič: A Transformation Method for Solving the Hamilton-Jacobi-Bellman
Equation for a Constrained Dynamic Stochastic Optimal Allocation Problem, ANZIAM Journal
(55) 2013, 14-38. http://www.iam.fmph.uniba.sk/institute/sevcovic/papers/cl64.pdf K. Ďuriš, ShihHau Tan, Choi-Hong Lai, D. Ševčovič: Comparison of the analytical approximation formula and
Newton's method for solving a class of nonlinear Black-Scholes parabolic equations, Computational
Methods in Applied Mathematics 16(1) 2016, 35-50. http://www.iam.fmph.uniba.sk/institute/
sevcovic/papers/private/cl76.pdf
S. Kilianová and D. Ševčovič: A Transformation Method for Solving the Hamilton-JacobiBellman Equation for a Constrained Dynamic Stochastic Optimal Allocation Problem, ANZIAM
Journal (55) 2013, 14-38. http://www.iam.fmph.uniba.sk/institute/sevcovic/papers/cl64.pdf K.
Ďuriš, Shih-Hau Tan, Choi-Hong Lai, D. Ševčovič: Comparison of the analytical approximation
formula and Newton's method for solving a class of nonlinear Black-Scholes parabolic equations,
Computational Methods in Applied Mathematics 16(1) 2016, 35-50. http://www.iam.fmph.uniba.sk/
institute/sevcovic/papers/private/cl76.pdf
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Študijný program / Study programme:
Aplikovaná matematika / Applied Mathematics
Názov / Title
Matematický model spravodlivého dôchodkového systému
Mathematical model of a fair pension system
Jazyk záverečnej práce / Language of Thesis
slovenský / Slovak
Školiteľ / Tutor
doc. Mgr. Igor Melicherčík, PhD.
Anotácia / Annotation
V práci budú analyzované súčasné dôchodkové systémy z hľadiska príspevkov aj dávok. Príspevok
môže byť peňažný, ale môže ním byť tiež výchova budúcich prispievateľov. Dôraz bude kladený
na matematickú stránku existujúcich a navrhovaných modelov. Dôležitá časť bude tiež aplikácia
v prípade dôchodkového systému na Slovensku.
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Študijný program / Study programme:
Aplikovaná matematika / Applied Mathematics
Názov / Title
Modelovanie konvekcie pri fázovej premene ternárnych zmesí
Modelling convection in ternary alloy solidification
Jazyk záverečnej práce / Language of Thesis
slovenský / Slovak
Školiteľ / Tutor
doc. RNDr. Peter Guba, PhD.
Anotácia / Annotation
Fázová premena zmesí sa vyskytuje v mnohých oblastiach, vrátane prírodných, inžinierskych
a biologických vied. Nedávno boli navrhnuté matematické modely opisujúce tuhnutie ternárnych
(trojzložkových) zmesí v dendritických zónach. Dendritické zóny pozostávajú z tuhej fázy vo forme
dendritov a kvapalnej fázy obohatenej o prímes. Modelovanie dendritických zón vedie k sústave
parciálnych diferenciálnych rovníc a hraničných podmienok pre štyri odlišné oblasti a tri voľné
hranice, ktoré sú prítomné pri fázovej premene. Štyri oblasti zahŕňajú kvapalnú vrstvu a ternárnu
eutektickú vrstvu, ktoré sú oddelené dvoma odlišnými dendritickými vrstvami (primárnou
a sekundárnou). Pretože tuhá fáza je dendritická, primárnu a sekundárnu dendritickú zónu možno
modelovať ako reaktívne pórovité prostredie, cez ktoré prúdi reziduálna trojzložková kvapalná
fáza. Táto práca sa bude snažiť rozvíjať, asymptoticky redukovať a analyzovať matematický model
pre tuhnutie ternárnych zmesí. Zameria sa na porozumenie dynamiky fázových rozhraní pre prípad,
kedy sú dôležité efekty konečnej oblasti a efekty difúzneho transportu prímesí v ternárnej zmesi.
Predpokladá sa dobrá znalosť diferenciálneho počtu a techník aplikovanej matematiky pri popise
procesov v kontinuách.
Solidification of alloys occurs frequently in many different areas, including natural, industrial
and biological sciences. Recently, mathematical models describing the solidification of ternary, or
three-component, alloys in mushy layers have been developed. Mushy regions consist of dendritic
solid phases and solute-rich liquid phase in the interstices. Modelling of mushy layers gives rise
to a distinctive set of partial differential equations and boundary conditions for four regions and
three free interfaces present during the phase change. The four regions include a liquid layer and a
ternary eutectic solid layer, separated by two different, primary and secondary, mushy layers. Since
the solid phase is dendritic, the primary and secondary mushy layers can be modelled as a porous
medium of finite extent through which the residual ternary melt can flow. This thesis will seek to
develop, simplify and analyze a mathematical model for the solidification of ternary alloys. It aims
at understanding interfacial dynamics when the finite-domain effects and diffusive transport of
solutes are present. It assumes a sound mathematical grounding in differential calculus and applied
mathematical techniques in continuous processes.
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Študijný program / Study programme:
Aplikovaná matematika / Applied Mathematics
Názov / Title
Návrh experimentu pre odhad nelineárnej funkcie parametrov štatistického modelu
Experimental design for the estimation of a nonlinear function of the statistical model parameters
Jazyk záverečnej práce / Language of Thesis
slovenský / Slovak
Školiteľ / Tutor
doc. Mgr. Radoslav Harman, PhD.
Anotácia / Annotation
Častým účelom návrhu experimentov pre klinické skúšky je odhad špeciálnej nelineárnej
funkcie parametrov použitého štatistického modelu. Ide napríklad o odhad tzv. hodnoty ED50
pre experiment študujúci závislosť efektu liečiva od veľkosti dávky. Jednou z možností je
vypracovať daný experimentálny návrh pomocou kritéria c-optimality, čo však vedie k návrhom,
ktoré sú citlivé na presnosť apriórneho odhadu neznámych parametrov.
Cieľ / Aim
Cieľom práce je vypracovať novú metodológiu pre konštrukciu návrhu experimentu vedúceho
k robustným odhadom nelineárnej funkcie parameterov štatistického modelu, s aplikáciami
na presné určovanie hodnoty ED50 v klinických testoch efektu liečiv.
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Študijný program / Study programme:
Aplikovaná matematika / Applied Mathematics
Názov / Title
Optimalizačné úlohy s kónickou štruktúrou
Optimization methods with conical structure
Jazyk záverečnej práce / Language of Thesis
slovenský / Slovak
Školiteľ / Tutor
doc. RNDr. Mária Trnovská, PhD.
Anotácia / Annotation
V dôsledku rozvoja metód vnútorného bodu sa kónická štruktúra stala žiadanou najmä pre niektoré
typy kužeľov, a to vďaka efektívnosti navrhnutých algoritmov. Kónické úlohy možno tiež
považovať za aproximačný nástroj na riešene mnohých nekonvexných úloh. Skúmanie možností
relaxácie pomocou kónických úloh, duálnych vlastností a aplikácie kónického porgramovania
v rôznych odvetviach je zaujímavou oblasťou výskumu.
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Študijný program / Study programme:
Aplikovaná matematika / Applied Mathematics
Názov / Title
Približné analytické riešenia parciálnych diferenciálnych rovníc z finančnej matematiky
Approximate analytical solutions of partial differential equations arising in financial mathematics
Jazyk záverečnej práce / Language of Thesis
slovenský / Slovak
Školiteľ / Tutor
doc. RNDr. Mgr. Beáta Stehlíková, PhD.
Anotácia / Annotation
Dizertačná práca je zameraná na modely z finančnej matematiky, v ktorých je finančná veličina
(napr. okamžitá úroková miera v short rate modeloch) alebo podkladové aktívum (napr. cena
akcie) modelovaná stochastickou diferenciálnou rovnicou alebo systémom takýchto rovníc. Ceny
derivátov sú potom riešením parciálnej diferenciálnej rovnice. Explicitné riešenie tejto rovnice je
známe len v špeciálnych prípadoch, inak sa musia použiť vhodné aproximačné metódy. V práci
sa študuje možnosť aproximácie riešenia metódami analytických aproximácií pre zvolené modely
- obsahuje návrh aproximačných formúl, odvodenie rádu ich presnosti a použitie pri kalibrácii
modelov.
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Študijný program / Study programme:
Aplikovaná matematika / Applied Mathematics
Názov / Title
Viackriteriálna kalibrácia modelov finančnej matematiky
Multicriterional calibration of financial mathematics models
Jazyk záverečnej práce / Language of Thesis
slovenský / Slovak
Školiteľ / Tutor
doc. RNDr. Mgr. Beáta Stehlíková, PhD.
Anotácia / Annotation
Práca obsahuje návrh algoritmov na kalibráciu modelov finančnej matematiky využitím viacerých
kritérií a ich praktickú realizáciu. Takýmto spôsobom sa kalibrujú modely úrokovej miery, pričom
sa berie do úvahy fitovanie výnosových kriviek aj pravdepodobnostné vlastnosti krátkodobej
úrokovej miery (vierohodnostná funkcia, predikcie), na základe ktorých je model formulovaný.
Pri skúmaní oceňovania opcií zovšeobecnením Black-Scholesovho modelu, v ktorom sa uvažuje
zlomkový Brownov pohyb pri predpoklade o vývoji ceny akcie, sa pri kalibrácii uvažuje odhad
Hurstovho exponentu z časového radu výnosov akcie, ako aj fitovanie cien opcií. Analogicky sa
pristupuje k ďalším študovaným modelom.
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Študijný program / Study programme:
Aplikovaná matematika / Applied Mathematics
Názov / Title
Výpočtové aspekty obálkovej analýzy dát
Computation aspects of data envelopment analysis
Jazyk záverečnej práce / Language of Thesis
slovenský / Slovak
Školiteľ / Tutor
doc. RNDr. Margaréta Halická, CSc.
Anotácia / Annotation
Obálková analýza dát (DEA) formuluje svoje modely prevažne ako úlohy lineárneho
programovania a pri ich riešení sa spolieha na simplexovú metódu. Hoci existujú aj nelineárne
DEA modely, tieto sú málo používané predovšetkým z výpočtových dôvodov. Cieľom dizertačnej
práce je analyzovať možnosti využitia metód vnútorného bodu (MVB) v DEA. Ponúkajú sa dva
hlavné smery výskumu. Prvý smer súvisí s lineárnymi DEA modelmi, ktoré spravidla vykazujú
viacnásobné optimálne riešenia. Prostredníctvom vhodne naprogramovaných ukončovacích
procedúr metód vnútorného bodu je možné získať ostro-komplementárne optimálne riešenie, čo
môže v mnohých ovplyvniť interpretáciu výsledkov. Druhým smerom je využitie MVB na riešenie
nelineárnych modelov, z ktorých viaceré umožňujú re-formuláciu do úloh kónického konvexného
programovania. Tu možno nadviazať na výsledky z práce [3].
Data envelopment analysis (DEA) defines its models mainly as linear programming problems
and solving them relies on the simplex method. Although there are also nonlinear DEA models,
they are rarely used mainly from computational reasons. The aim of the thesis is to analyze the
possibilities of interior point methods (IPM) in DEA. There are the two main proposed research
directions. The first direction is associated with linear DEA models which generally have multiple
optimal solutions. By means of interior point methods one can obtain a strictly-complementary
optimal solution, which can affect the interpretation of results in many cases. The second direction
is the use of MVB to solve nonlinear models, many of which can be re-formulated as conic convex
programming problems. Here one can build on the results of work [3].
Literatúra / Literature
[1] Cooper, W.W., Seiford, L.M., Tone, K..: Data Envelopment Analysis: A Comprehensive Text
with Models, Applications, References, and DEA-Solver Software, 2nd ed., Springer, New York
2007. [2] Boyd, S., Vandenberghe, L..: Semidefinite Programming. Cambridge University Press,
Cambridge. , 2004. [3] Halická, M., Trnovská, M.: Semidefinite programming approach to Russell
measure model, working paper, published on Optimization Online, January 2017
Literatúra: [1] Cooper, W.W., Seiford, L.M., Tone, K..: Data Envelopment Analysis: A
Comprehensive Text with Models, Applications, References, and DEA-Solver Software, 2nd ed.,
Springer, New York 2007. [2] Boyd, S., Vandenberghe, L..: Semidefinite Programming. Cambridge
University Press, Cambridge. , 2004. [3] M. Halická, M. Trnovská: The Russell Measure Model:
computational aspects, duality, and profit efficiency, EJOR (2018), https://doi.org/10.1016/
j.ejor.2018.01.012
Poznámka / Comment
: U uchádzača o túto tému sa predpokladajú: znalosti z DEA, lineárneho a konvexného
programovania na pokročilej úrovni; samostatnosť programovania v Matlabe a Octave; pozitívny
vzťah k tvorivej vedeckej práci a programovaniu Možným praktickým výstupom práce by bola
úprava a rozšírenie DEA softvéru prístupného na stránke http://www.iam.fmph.uniba.sk/institute/
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sevcovic/projekty/profant/ o nelineárne modely a vykresľovanie množiny produkčných možností
v trojrozmernom priestore.
Kľúčové slová / Keywords
Obálková analýza dát, Metódy vnútorného bodu, Semidefinitné programovanie
Data Envelopment Analysis, Interior Point Methods, Semidefinite Programming
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