SVO 2017 - ZÁV RENÁ ZPRÁVA

Jiº osmnáctý ro£ník sout¥ºe SVO (studentská v¥decká odborná £innost) v matematice a informatice probíhal na vysokých ²kolách v eské republice a na Slovensku b¥hem akademického
roku 2016-2017 a byl zakon£en tradi£ní záv¥re£nou konferencí, která se tentokrát konala na p·d¥
Západo£eské univerzity v Plzni od ned¥le 21. kv¥tna do úterý 23. kv¥tna 2017. Sout¥º vyhlásily a spole£n¥ organiza£n¥ zaji²´ovaly eská matematická spole£nost a Slovenská matematická
spolo£nos´.
V osmnáctém ro£níku jsme zaznamenali jistý úbytek po£tu prací oproti ro£níku p°edcházejícímu, ten v²ak byl naprosto extrémní. P°ihlá²eny byly tentokrát 62 práce a v sout¥ºi se jich nakonec
o umíst¥ní ucházelo o jednu mén¥. Tradi£ní ozdobou sout¥ºe byla velká ú£ast sout¥ºících ze Slovenska. Sout¥º byla stejn¥ jako v p°edcházejících dvou ro£nících vyhlá²ena ve dvanácti sekcích,
a to £ty°ech informatických a osmi matematických. V záv¥re£ném kole ov²em probíhala sout¥º v
souladu s pravidly jen v deseti sekcích, nebo´ kategorie M1 a M2 a kategorie M7 a M8 byly pro
nízký po£et prací slou£eny. V kategorii M2 (diferenciální rovnice) bohuºel pokra£uje dlouhodobý
ústup ze slávy, letos se v této kategorii nep°ihlásila ani jedna práce.
Záv¥re£nou konferenci letos organizovala skv¥le sehraná parta nad²ených a ob¥tavých lidí v
£ele s doc. Gabrielou Holubovou, doc. Miroslavem Lávi£kou, doc. Markem Brandnerem a dal²ími,
skoro ur£it¥ jsem je²t¥ na n¥koho zapomn¥l. P°i spolupráci s touto skupinou osob absolutn¥ nic
nep°edstavuje ne°e²itelný problém, potíºe se °e²í za b¥hu a s nadhledem a je²t¥ je p°i tom veselo.
Místní organizáto°i m¥li s velkým p°edstihem p°ipraven sv·j seznam (skv¥lých) porotc·, mnohem
d°íve neº zbylé dv¥ sloºky, tedy MS a SMS, a navíc disponovali dostatkem náhradník· pro
p°ípady, ºe by n¥kde porotce chyb¥l (coº bylo nakonec skute£n¥ v jednom p°ípad¥ vyuºito). Shán¥ní
porotc· letos sice jisté potíºe provázely, jedním z d·vod· byla nap°íklad zm¥na harmonogramu na
MFF UK, která znamenala, ºe v dob¥ konání sout¥ºe je²t¥ probíhala výuka v letním semestru, a
n¥které poroty byly sestaveny na poslední chvíli, výsledek byl v²ak nakonec více neº uspokojivý.
Studenty p°i²el osobn¥ pozdravit rektor ZU doc. Miroslav Hole£ek (vzd¥láním teoretický fyzik), který vzpomn¥l na svá vlastní matfyzácká léta a k akci se velmi ºiv¥ hlásil. Sout¥ºící dále
p°ivítala d¥kanka Fakulty aplikovaných v¥d doc. Vlasta Radová a krátce vystoupili zástupci obou
organizujících spole£ností (za SMS profesor Dan ev£ovi£ a za MS autor této zprávy).
Sout¥º prob¥hla po v²ech stránkách zdárn¥ a nabídla n¥kolik studentských prací velmi vysoké
úrovn¥. Z p°iloºené výsledkové listiny vyplývá, ºe krom¥ tradi£n¥ úsp¥²ných fakult jako jsou MFF
UK v Praze, FMFI UK v Bratislav¥ a FIIT STU v Bratislav¥ op¥tovn¥ letos zazá°ila FJFI VUT
v Praze, která se postupn¥ stává jednou z tradi£ních opor sout¥ºe. D·stojných výsledk· dosáhli
dále ú£astníci z dal²ích ²kol, nap°íklad FIT VUT v Praze, MÚ SU v Opav¥, P°F OU v Ostrav¥,
FPV UMB v Banské Bystrici, FAV ZU v Plzni nebo PF UPJ v Ko²icích.
Spole£enskému programu tentokrát vévodila prohlídka m¥sta Plzn¥ a prohlídka plze¬ského pivovaru. Tam se také (v krásném prost°edí sálu Secese) odehrávalo vyhlá²ení výsledk· sout¥ºe.
Hlavní pod¥kování pat°í jiº zmín¥nému týmu místních organizátor·. Sout¥º byla zaji²t¥na po
v²ech stránkách bezvadn¥. O ubytování, stravování, zábavu a dokonce i dopravu ú£astník· bylo
velice dob°e postaráno.
Na nan£ním zaji²t¥ní akce se podílela po°ádající instituce, MFF UK v Praze, eská matematická spole£nost, Slovenská matematická spolo£nos´, rektor Západo£eské univerzity v Plzni,
Plze¬ský kraj, m¥sto Plze¬, Platforma informa£ních technologií a rma AZD Praha. V²em sponzor·m pat°í ná² v°elý dík, nebo´ podporují dobrou v¥c.
Velký dík pat°í v²em porotc·m za £as, který sout¥ºi v¥novali a za odpov¥dnost, s jakou posoudili
sout¥ºní práce a rozhodli o jejich umíst¥ní. Mezi národnostmi porotc· se letos krom¥ £eské a
slovenské objevila také národnost nizozemská - na²e sv¥tová prestiº prost¥ stále nar·stá.
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 dal²ím studiu a karié°e, p°ípadn¥ v¥decké £innosti.
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Mé osobní speciální pod¥kování pat°í Martinovi Pergelovi z MFF UK, který s nadhledem vykonal neuv¥°itelnou spoustu £erné práce v pozadí a díky n¥muº zdárn¥ prob¥hla fáze elektronického
p°ihla²ování prací do záv¥re£ného kola (v£etn¥ ojedin¥lých p°ípad·, kdy n¥který neukázn¥ný sout¥ºící nedodrºel p°edepsané lh·ty).
Devatenáctý ro£ník sout¥ºe p°ipadá na Slovensko, a to tentokrát konkrétn¥ na PF UPJ v
Ko²icích. Takºe nás v £eká rekordní p°esun z Plzn¥ do Ko²ic - t¥²me se na n¥j!
Lubo² Pick

