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Publikácia ponúka systematický výklad teórie opti-

málneho rozhodovania vo viacerých èasových alebo 

inak vymedzených etapách a ukazuje možnosti jej vy-

užitia pri formulácii a riešení úloh z oblasti ekonómie, 

financií a manažmentu, napríklad vo forme riešenia 

úlohy optimálneho rozde¾ovania zdrojov, úlohy o op-

timálnej spotrebe, úlohy optimalizácie portfólia alebo 
úlohy vo¾by fondu v dôchodkovom sporení. Ve¾ká èas  

textu je venovaná dynamickému programovaniu. 

Kniha vznikla na základe prednášok a cvièení 

predmetu Optimálne riadenie, ktorý sa viac ako 

desa roèie vyuèuje v študijnom magisterskom progra-

me Ekonomická a finanèná matematika na Fakulte 

matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave. 
Dielo vychádza z dnes už tridsa roènej publikácie P. 

Brunovského: Matematická teória optimálneho ria-
denia, ktorú autori postupne upravovali, dopåòali a ak-
tualizovali, aby vyhovovala potrebám ekonomického a 

finanèného modelovania. Použitie teórie optimálneho 

riadenia a metód na nej založených ilustrovali ve¾kým 

množstvom riešených úloh a cvièení.

Hoci vo svete sa vydávajú diela s príbuzným zameraním, spôsobom výkladu, ako aj 

výberom úloh, na Slovensku nemá táto kniha obdobu. V súèasnosti je jediným aktuálnym 
textom v slovenèine venovaným tejto problematike. Je urèená študentom matematických, 

ekonomických, manažérskych a technických odborov vysokých škôl, ale aj manažérom, 

odborníkom z ekonomickej, finanènej a inžinierskej praxe a tvorcom softvéru.

Dielo je napísané zrozumite¾ným štýlom s množstvom príkladov, takže ho dokáže aplikova  

v praxi každý, kto má vedomosti z matematiky na úrovni uvedených študijných odborov.
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