SVO 2015 - ZÁV RENÁ ZPRÁVA

LUBO PICK
Ve ²kolním roce 2014-2015 prob¥hl na vysokých ²kolách v eské republice a na Slovensku
²estnáctý ro£ník sout¥ºe Studentská v¥decká odborná £innost (SVO) v matematice a informatice.
Sout¥º zaji²´ovaly spole£n¥ eská matematická spole£nost a Slovenská matematická spolo£nos´.
Záv¥re£ná konference této sout¥ºe se konala ve dnech 27. aº 29. 5. 2015 na p·d¥ Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislav¥. Zástupcem delegace eské
matematické spole£nosti na záv¥re£ném kole byl autor této zprávy, slovenskou delegaci vedl prof.
Roman Nedela. Velké pod¥kování pat°í Mgr. Tomá²i Vina°ovi a jeho týmu, který perfektn¥ zajistil
celou akci po stránce organisa£ní. Organisáto°i tentokrát pozvedli kvalitu celé akce na novou dosud nevídanou úrove¬ a jejich následovníci budou mít co d¥lat, aby jim sta£ili. Objevilo se n¥kolik
nových prvk·, nap°íklad tri£ka s emblémem SVO, velmi nadstandardní catering b¥hem sout¥ºe
samotné, a také neobvykle bohatý a rozmanitý sociální program (prohlídka m¥sta, discgolf, no£ní
ºivot v Bratislav¥, splutí °eky Moravy, grilova£ka pod hradem £i p¥²í výlet na D¥vínskou Kobylu).
Byl vydán velice p¥kn¥ vyhotovený p°ehledný sborník abstrakt·, který obsahuje celou °adu dal²ích
uºite£ných informací. Sborník je spolu s dal²ími informacemi a materiály ve°ejn¥ k nalezení na
webové stránce sout¥ºe: http://compbio.fmph.uniba.sk/svoc2015/zbornik-svoc2015.pdf.
Po skon£ení sout¥ºe byla z iniciativy místních organisátor· uspo°ádána sch·zka v²ech zú£astn¥ných, na které prob¥hla rozsáhlá a velmi p°ínosná diskuse o r·zných aspektech sout¥ºe a její
budoucnosti.
estnáctý ro£ník p°inesl je²t¥ jednu novinku: sout¥º byla experimentáln¥ vyhlá²ena ve dvanácti
sekcích místo obvyklých deseti. Zm¥na se týkala dynamicky se rozvíjejících obor· informatiky,
matematická £ást z·stala beze zm¥ny. S odstupem lze °íci, ºe se nové schéma rozvrºení sekcí
osv¥d£ilo a bude uplatn¥no i v p°í²tím ro£níku sout¥ºe.
Do záv¥re£ného kola sout¥ºe bylo nominováno celkem 69 prací. N¥které dvojice matematických
sekcí byly vzhledem k nízkému po£tu p°ihlá²ených prací v souladu s pravidly slou£eny.
Na nan£ním zaji²t¥ní akce se podílela po°ádající instituce, Slovenská matematická spolo£nos´,
Slovenská informatická spolo£nos´, Nadácia ESETu a rmy Softec a FINAMIS. V²em sponzor·m
pat°í v°elý dík.
Rád bych je²t¥ jednou pod¥koval organisátor·m a Fakult¥ matematiky, fyziky a informatiky
Univerzity Komenského v Bratislav¥, která prost°ednictvím svých pracovník· a student· celou
akci velmi kvalikovan¥ zajistila a poskytla prostory, v nichº sout¥º prob¥hla. D¥kuji dále v²em
porotc·m za £as, který sout¥ºi v¥novali a za odpov¥dnost, s jakou se zhostili svého úkolu. V²em
sout¥ºícím v£etn¥ t¥ch, kte°í nevyhráli, blahop°eji k ú£asti v sout¥ºi a p°eji jim mnoho úsp¥ch· v
jejich dal²í v¥decké £innosti.
Sedmnáctý ro£ník sout¥ºe prob¥hne v roce 2016 na VUT v Brn¥.
Lubo² Pick
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Výsledková listina SVO 2015

Matematická analýza
2. místo

Vojt¥ch Havlena: Hledání trojic t-norem vyhovujících funkcionální rovnici T1 (x, 1 − y) + T3 (x, y) =
T2 (x, 1 − y) + T2 (x, y), VUTB, Brno, Fakulta informacních technologií, ²kolí Dana Hlin¥ná
2. místo

Zden¥k Mihula: Function Spaces and Algebras, UK Praha, Matematicko-fyzikální fakulta, ²kolí
Lubo² Pick
2. místo

Jan Tesar£ík: On spectrum of dynamical system on tree, SU, Opava, Matematický ústav, ²kolí
Michal Málek
3. místo

Michaela Bailová: Základy varia£ního po£tu a n¥které jeho aplikace, VB-TU, Ostrava, Fakulta
elektrotechniky a informatiky, ²kolí Petr Vodstr£il

Teória pravdepodobnosti a matematická ²tatistika
1. místo

árka Rusá: Odhad bodu zmeny v panelových datech, UK, Praha, Matematicko-fyzikální fakulta,
²kolí Marie Hu²ková
2. místo

Zuzana Ro²táková: Pravdepodobnostný spánkový model a jeho prepojenie s výsledkami denných
testov, UK, Bratislava, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, ²kolí Roman Rosipal
3. místo

Antonín Hanu²: Analýza zmeny v randomizovaných studiích, UK, Praha, Matematicko-fyzikální
fakulta, ²kolí Michal Kulich
3. místo

Renáta Talská: Bayesovy prostory, UPOL, Olomouc, Prírodovedecká fakulta, ²kolí Karel Hron

Ekonometria a nan£ná matematika
1. místo

Jan Bok: Cooperative Interval Games, UK, Praha, Matematicko-fyzikální fakulta, ²kolí Milan Hladík
1. místo

Karol Duri²: Analýza rie²ení nelineárnych parciálnych diferenciálnych rovníc nancnej matematiky, UK, Bratislava, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, ²kolí Daniel evcovic
2. místo

Samuel Flimmel: Odhady parametrov useknutých casových radov, UK, Praha, Matematicko-fyzikální
fakulta, ²kolí árka Hudecová
2. místo

Michal Outrata: On Walras-Cournot-Nash equilibria and their computation, UK, Praha, Matematickofyzikální fakulta, ²kolí Petr Lachout

S5+S6 Matematické ²truktúry
1. místo

Martin Bachratý:Asymptotically approaching the Moore bound for diameter three by Cayley graphs, UUK, Bratislava, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, ²kolí Jana iagiová, Jozef irán
1. místo

Alexander Slávik: Very at, locally very at, and contraadujsted modules, UK, Praha, Matematickofyzikální fakulta, ²kolí Jan Trlifaj
2. místo
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Peter Zeman: Automorphism Groups of Geometrically Represented Graphs, UK, Praha, Matematickofyzikální fakulta, ²kolí Pavel Klavík
3. místo

Michal Opler: Major index distribution over permutation classes, UK, Praha, Matematicko-fyzikální
fakulta, ²kolí Vít Jelínek
£estné uznání Stanislav Kasaj: Harmonické morzmy grafov, UMB, Banská Bystrica, Fakulta
prírodných vied, ²kolí Roman Nedela
£estné uznání Jan Kotrbatý: Automatic identication of low-dimensional Lie algebras, CVUT,
Praha, Fakulta jaderná a fyzikáln¥ inºenýrská, ²kolí Severin Po²ta
£estné uznání Anton Koval: Harmonické morzmy grafov, UK, Bratislava, Fakulta matematiky,
fyziky a informatiky, ²kolí Martin Macaj O malých silne regulárnych grafoch s automorzmom
rádu 3 Juraj Valiska UPJ, Ko²ice, Prírodovedecká fakulta, ²kolí Stanislav Jendrol Stenový ranking rovinných grafov

S7 Teoretická informatika
1. místo

Michal Petrucha: Bounds on the Competitive Advice Complexity of Disjoint Path Allocation, UK,
Bratislava, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
1. místo

Pavel Veselý: Online Colored Bin Packing, UK, Praha, Matematicko-fyzikální fakulta
2. místo

Marika Ivanová: Adversarial Cooperative Pathnding, UK, Praha, Matematicko-fyzikální fakulta
estné uznání

David Kla²ka: Complexity of Consumption Games, MU, Brno, Fakulta informatiky
estné uznání

Rafael Korba²: Stavová zloºitos´ deterministických a nedeterministických kone£ných automatov,
UK, Bratislava, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

S8 Aplikovaná informatika
1. místo

Dominik Csiba: Porovnávanie odtla£kov prstov - algoritmus Treeing, UK, Bratislava, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
2. místo

Monika Mikla²ová: Rozpoznanie písaného textu matematickými metódami, STU Bratislava, Stavebná fakulta
2. místo

Ond°ej Plátek: Speech recognition using Kaldi, UK, Praha, Matematicko-fyzikální fakulta
3. místo

Matej Nikorovi£: Segmentácia RGBD obrazov, UPJS, Ko²ice, Prírodovedecká fakulta
estné uznání

Peter Zvirinský: Social networks and data mining, UK, Praha, Matematicko-fyzikální fakulta

S9+S10 Numerická analýza a matematické modely dynamiky
1. místo

Veronika Hajnová: Silná 1:2 rezonance v LPA modelu©, MU, Brno, P°írodov¥decká fakulta
1. místo

Katarína i²ková: Rigorous analysis of quasisteady state approximation for chemical kinetics, UK,
Bratislava, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
2. místo

Old°ích Dominik: Metody vy²²iho °ádu zaloºené na rekonstrukci, UK, Praha, Matematicko-fyzikální
fakulta
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2. místo

Matej Med©a: Rie²enie okrajových úloh so ²ikmou deriváciou na nerovnomerných logicky ²tvoruholníkových sie´ach, STU Bratislava, Stavebná fakulta
estné uznání

Martin Hurban: Dualita geometrického programovania a jej moºné analógie, UK, Bratislava, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
estné uznání

David Zenkl: Analýza matematických model· popula£ní dynamiky k·rovce, Jiho£eská univerzita,
P°írodov¥decká fakulta

