
Témy dizertačných prác doktorandského štúdia na MÚ SAV v roku 
2022/2023 

 

1. Algebrické štruktúry motivované mnoho hodnotovým uvažovaním 

školiteľ: prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc., MÚ SAV, Bratislava, 

e-mail: anatolij.dvurecenskij@mat.savba.sk 

Anotácia: Cieľom je analyzovať rôzne algebrické štruktúry ako sú MV-algebry, BL-

algebry, rozšírené MV-algebry, kvantové štruktúry a ich nekomutatívne 

zovšeobecnenia a študovať ich základné charakteristiky ako sú stavy a 

pozorovateľné. 

 

Algebraic structures motivated by many valued reasonings 

supervisor: Prof. Anatolij Dvurečenskij, MI SAS, Bratislava, 

e-mail:  anatolij.dvurecenskij@mat.savba.sk 

Annotation: The aim is to analyze different algebraic structures like MV-algebras, 

extended MV-algebras, BL-algebras with their non-commutative generalizations and 

to study their basic characteristics like states and observables.   

  

2. Singulárne frakcionálne diferenciálne rovnice 

školiteľ:  prof. RNDr. Michal Fečkan, DrSc., MÚ SAV, Bratislava, 

e-mail:  michal.feckan@mat.savba.sk 

Anotácia:  Cieľom je študovať existenciu riešení pre singulárne perturbované 

systémy frakcionálnych diferenciálnych rovníc. 

Singular fractional differential equations 

supervisor: Prof. Michal Fečkan, MI SAS, Bratislava, 

e-mail:  michal.feckan@mat.savba.sk 

Annotation: The aim is to study the existence of solutions for singularly perturbed 

systems of fractional differential equations.   

   

3. Relatívne entropie v kvantovej teórii informácie 

školiteľ: Mgr. Anna Jenčová, DrSc., MÚ SAV, Bratislava, 

e-mail:  anna.jencova@mat.savba.sk 

Anotácia:  Relatívne entropie sú jedným zo základných konceptov teórie informácie. 

Tieto veličiny popisujú operačné charakteristiky optimálnych procedúr pri rôznych 

typoch úloh, ale slúžia aj ako významný matematický nástroj. Trieda kvantových 

relatívnych entropií je oveľa širšia ako v klasickej teórii informácie a mnohé z týchto 



veličín, ich vzájomné vzťahy a interpretácie nie sú doteraz preskúmané. Zameriame 

sa na výskum rôznych verzií kvantovej Rényiho relatívnej entropie a ich rozšírenia, 

napríklad na nekonečnorozmerný prípad alebo na kvantové kanály, ako aj na 

výskum ich prípadných operačných interpretácií. 

Relative entropies in quantum information theory 

supervisor: Anna Jenčová, DrSc., MI SAS, Bratislava, 

e-mail: anna.jencova@mat.savba.sk 

Annotation: Relative entropy is one of the fundamental concepts in information 

theory. These quantities describe operational characteristics of optimal procedures in 

various types of information-theoretic tasks, but also serve as an important 

mathematical tool. The class of quantum relative entropies is much richer than the 

classical counterpart and many of the possible quantities, their interpretations and 

mutual relations are not fully investigated. We focus on various versions of quantum 

Rényi relative entropies and their extensions, such as to infinite dimensions or for 

quantum channels, as well as their possible operational interpretations.   

    

4. Algoritmy na štrukturálnu analýzu snarkov 

školiteľ:  doc. Mgr. Ján Karabáš, PhD., MÚ SAV, Banská Bystrica, 

e-mail:  karabas@savbb.sk 

Anotácia: Cieľom práce je analyzovať existujúce algoritmy pre podporu štrukturálnej 

analýzy snarkov (vo všeobecnosti - grafov nízkeho stupňa), navrhnúť nové algoritmy 

a implementovať ich na vybraných výpočtových platformách. V rámci projektu je 

dôležitou úlohou charakterizovať a klasifikovať známe (a aj novo získané) snarky 

vzhľadom na vybrané invarianty. Študované algoritmy a zozbierané dáta majú slúžiť 

ako počítačová podpora pri riešení otvorených problémov v oblasti.   

Algorithms for structural analysis of snarks 

supervisor: Assoc. Prof. Ján Karabáš, MI SAS, Banská Bystrica, 

e-mail: karabas@savbb.sk 

Annotation: Main aim is to study and analyse state-of-art algorithms involved in 

structural analysis of snarks, find and implement new algorithms and use all of them 

in examination of all known and newly constructed snarks. Another important 

problem is related to characterisation and classification of known and newly found 

snarks with respect to specific set of invariants (the set could be extend if needed). 

The studied algorithms and the gathered data on snarks will serve in attacks to the 

open problems in the area.  

 

5. Chromatické a tokové problémy v teórii grafov 

školiteľ: RNDr. Martin Kochol, PhD., DSc., MÚ SAV, Bratislava, 

e-mail: martin.kochol@mat.savba.sk  



 

Chromatic and flow problems in graph theory 

supervisor:  Martin Kochol, DSc., MI SAS, Bratislava, 

e-mail:  martin.kochol@mat.savba.sk  

 

6. Tuttove polynómy a ich zovšeobecnenia 

školiteľ: RNDr. Martin Kochol, PhD., DSc., MÚ SAV, Bratislava, 

e-mail: martin.kochol@mat.savba.sk   

Tutte polynomials and their generalizations 

supervisor: Martin Kochol, DSc., MI SAS, Bratislava, 

e-mail:  martin.kochol@mat.savba.sk 

 

7. Triedy penalizujúcich a ďalších funkcií v teórii agregácie 

školiteľ:  doc. PaedDr. Martin Papčo, PhD., MÚ SAV, Košice, 

e-mail:  papco@ruzomberok.sk 

Anotácia: Zámerom je opísať pozíciu a využitie tried penalizujúcich a ďalších funkcií 

v teórii agregácie, ako aj v tomto rámci opísať ich perspektívne aplikácie. 

 

Classes of penalty and other functions in the aggregation theory 

 

supervisor: Assoc. Prof. Martin Papčo, MI SAS, Košice, 

e-mail: papco@ruzomberok.sk 

Annotation: The goal is to study the position and the classes of penalty and other 

functions use in aggregation theory, and, in the corresponding framework, to suggest 

their possible applications as well.  

 

 

8. Algebraické vlastnosti agregačných funkcií 

školiteľ:  RNDr. Jozef Pócs, PhD., MÚ SAV, Košice, 

e-mail:  pocs@saske.sk 

Anotácia: Agregačné funkcie z algebrického hľadiska tvoria klon. Cieľom dizertačnej 

práce je študovať rôzne vlastnosti tohto klonu pomocou metód univerzálnej algebry.  

Algebraic properties of aggregation functions 

supervisor: Dr. Jozef Pócs, MI SAS, Košice, 

e-mail: pocs@saske.sk 

Annotation: From the algebraic point of view aggregation functions form a clone. 



The aim of the dissertation is to investigate various properties of the mentioned clone 

using universal algebraic methods.   

 

9. Odvodenie súradnicového systému troch laserových triangulačných snímačov 

školiteľ: prof. RNDr. Gejza Wimmer, DrSc., MÚ SAV, Bratislava, 

e-mail:  gejza.wimmer@mat.savba.sk    

Anotácia: Problémom je odvodiť súradnice troch laserových snímačov a 

zodpovedajúce smery ich laserových lúčov pomocou meraní kalibrovanej základnej 

rovnobežnej mierky. 

Derivation of coordinate system of three triangulation sensors 

supervisor: Prof. Gejza Wimmer, MI SAS, Bratislava, 

e-mail: gejza.wimmer@mat.savba.sk   

Annotation: The problem is to derive the coordinates of three laser sensors and the 

corresponding directions of their laser beams by measuring a calibrated gauge block. 

 

10. Agregácia na zväzoch 

školiteľ: Mgr. Andrea Zemánková, PhD., DrSc., MÚ SAV, Bratislava, 

e-mail:  andrea.zemankova@mat.savba.sk 

Anotácia: Oblasť agregácie sa zameriava na vyjadrenie komplexných dát v 

zhustenej forme, obvykle pomocou malej skupiny reprezentantov, ktorý najlepšie 

charakterizujú najdôležitejšie vlastnosti a štruktúru daného súboru dát, nakoľko 

pracovať s celým súborom je obvykle veľmi časovo a výpočtovo náročne.  

Najznámejšie metódy agregácie sa zameriavajú prevažne na podmnožiny reálnych 

čísel, najčastejšie na jednotkový interval. Iba nedávno sa dostala do popredia 

potreba pracovať na zložitejších štruktúrach nakoľko niektoré aplikácie nedovoľujú 

transformovať dáta na reťazce a vyžadujú prítomnosť neporovnateľných hodnôt. 

Preto sa momentálne do centra pozornosti dostáva agregácia na zväzoch a 

čiastočne usporiadaných množinách, ktorá sa zameriava na modifikáciu klasických a 

návrh nových metód pre prácu s takýmito štruktúrami. 

Cieľom práce bude skúmanie agregačných funkcií na zväzoch, štúdium základných 

vlastností agregácie a ich modifikácií vyžadovaných praxou. Očakávaným výstupom 

budú výsledky týkajúce sa konštrukcie, charakterizácie a reprezentácie agregačnych 

funkcií na zväzoch. 

Aggregation on lattices 

supervisor: Mgr. Andrea Zemánková, PhD, MI SAS, Bratislava, 

e-mail: andrea.zemankova@mat.savba.sk    

Annotation: The theory of aggregation focuses on the expression of complex data in 

a concise form, usually using a small group of representatives that best characterize 



the most important properties and structure of the given data, as working with the 

whole data set is usually very time-consuming and computationally demanding. 

 

The majority of well-known aggregation methods focus mainly on subsets of real 

numbers, most often on the unit interval. Recently, the need to work on more 

complex structures has emerged, as some applications do not allow the data to be 

transformed into chains of values and require the presence of incomparable values. 

Therefore, aggregation on lattices and partially ordered sets is currently in the center 

of attention, focusing mainly on the modification of classical and the design of new 

methods for aggregation on such structures.   

The aim of the work will be to investigate aggregation functions on lattices, to study 

the basic properties of aggregation and their modification required by applications. 

The expected outcome will be the results concerning the construction, 

characterization and representation of aggregation functions on lattices. 

 

   

 

 

  

 

 


