SVO 2016 - ZÁV RENÁ ZPRÁVA

V akademickém roce 2015-2016 prob¥hl na vysokých ²kolách v eské republice a na Slovensku sedmnáctý 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´.
kolní kola probíhala na jednotlivých fakultách b¥hem letního semestru. Záv¥re£ná konference
sout¥ºe se konala ve dnech 25. aº 27. 5. 2016 na p·d¥ Fakulty strojního inºenýrství Vysokého u£ení
technického v Brn¥ v hypermoderním prost°edí budov Technologického parku. Zástupcem delegace
eské matematické spole£nosti na záv¥re£ném kole byl autor této zprávy, slovenskou delegaci vedli
profesor Dan ev£ovi£ a docent Tomá² Vina°.
Sedmnáctý ro£ník p°inesl rekordní úrodu prací (p°ihlá²eno 93, sout¥ºilo nakonec 85). Zvý²ený
zájem byl patrný zejména v informatických sekcích. Ozdobou sout¥ºe byla velká ú£ast sout¥ºících
ze Slovenska. Pro rozd¥lení sout¥ºních prací do kategorií byl p°evzat model zavedený v p°edcházejícím ro£níku v Bratislav¥ - sout¥º byla vyhlá²ena ve dvanácti sekcích, a to £ty°ech informatických
a osmi matematických. Sout¥ºilo se nakonec v deseti sekcích, protoºe kategorie M1 a M2 a kategorie M3 a M4 byly slou£eny. Stejn¥ jako v lo¬ském roce, nové schéma se velice osv¥d£ilo a m¥lo
pravd¥podobn¥ jistou zásluhu i na velkém po£tu p°ihlá²ených prací.
Sout¥º prob¥hla po v²ech stránkách zdárn¥ a nabídla n¥kolik studentských prací fascinující
úrovn¥. Krom¥ tradi£n¥ úsp¥²ných fakult, které mají matematiku £i informatiku v popisu práce
(MFF UK v Praze, FMFI UK v Bratislav¥, FI MU v Brn¥ a FIIT STU v Bratislav¥) letos výrazn¥
zazá°ila zejména FJFI VUT v Praze. Velmi d·stojn¥ zasáhli do sout¥ºe také representanti dal²ích
²kol, jmenovit¥ nap°íklad FPV UMB v Banské Bystrici, FAV ZU v Plzni nebo PF UPJ v
Ko²icích.
Spole£enskému programu tentokrát vévodila velmi zajímavá p°edná²ka profesora Miloslava
Druckmüllera na téma EUV o£i a procházka no£ním Brnem.
Hlavní pod¥kování pat°í prof. Janu Franc· a jeho týmu. Sout¥º byla zaji²t¥na po v²ech stránkách bezvadn¥. Drobná potíº zp·sobená vn¥j²ím subjektem (pozd¥ dodané ti²t¥né verse sborníku
abstrakt·) byla °e²ena s klidem a nadhledem. V rámci p°ípravy byla pro studenty pr·myslového
designu na FSI VUT vyhlá²ena sout¥º o návrh loga leto²ního ro£níku. Vít¥zné dílo Ond°eje Kalenského se pak objevilo na sborníku, na diplomech a na tri£kách sout¥ºe.
Podobn¥ jako vloni byla po skon£ení sout¥ºe uspo°ádána neformální sch·zka porotc· a zú£astn¥ných funkcioná°·. Na této sch·zce prob¥hla p°ínosná debata o sout¥ºi a její budoucnosti.
Diskuse zdaleka nebyla uzav°ena a nad n¥kterými tématy, která zde byla otev°ena, bude t°eba se
zamý²let i nadále. Nap°íklad bude-li dále nar·stat po£et sout¥ºních prací, bude t°eba se zamyslet
nad p°ípadným dal²ím d¥lením kategorií. Padl naopak návrh na trvalé slou£ení kategorií M1 a
M2. Byly diskutovány otázky, zda by se m¥l uvád¥t u sout¥ºní práce i ro£ník studia autora. Byly
probírány otázky, zda jsou nezbytné ti²t¥né verse prací a sborníku (u obou t¥chto otázek panovala
vícemén¥ shoda na názoru, ºe obojí je velmi p°ínosné a m¥lo by být zachováno).
Tomá² Vina° po skon£ení sout¥ºe p°ehledn¥ sepsal hlavní post°ehy diskuse, vytvo°il speciální
e-mailovou adresu pro °ídící výbor sout¥ºe a zorganisoval internetové diskusní fórum.
Na nan£ním zaji²t¥ní akce se podílela po°ádající instituce, MFF UK v Praze, eská matematická spole£nost, Slovenská matematická spolo£nos´, rmy Humusoft, RedHat a vina°ství Mad¥°i£.
Firmy Humusoft a RedHat obohatily tradi£n¥ ud¥lované nan£ní odm¥ny o v¥cné ceny (studentské
licence softwaru Matlab a n¥kolik za°ízení typu Powerbank). V²em sponzor·m pat°í v°elý dík.
Speciální pod¥kování pat°í Martinovi Pergelovi z MFF UK za p°ísný dohled nad elektronickým
p°ihla²ováním prací a dokonalé technické zabezpe£ení této fáze sout¥ºe.
Rád bych záv¥rem je²t¥ jednou pod¥koval organisátor·m a fakult¥ strojního inºenýrství Vysokého u£ení technického v Brn¥ za poskytnuté prostory, v nichº akce zdárn¥ prob¥hla. D¥kuji
prorektorovi VUT profesoru Miroslavu Doupovcovi za ociální zahájení sout¥ºe. D¥kuji dále v²em
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porotc·m za £as, který sout¥ºi v¥novali a za odpov¥dnost, s jakou se zhostili svého nep°íli² vd¥£ného 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.
Osmnáctý ro£ník sout¥ºe prob¥hne v roce 2017, a to s nejv¥t²í pravd¥podobností na p·d¥ FAV
ZU v Plzni. Pracovník·m této fakulty, na n¥º jsem se nedávno obrátil, d¥kuji za vst°ícný a
konstruktivní p°ístup a t¥²ím se na p°í²tí ro£ník.
Lubo² Pick

