
SVOČ v matematice a informatice 2018 

Devatena� ctý�  rocní�k  souteže  SVOČ�  (studentska�  vedecka�  odborna�  cinnost)  v  matematice
a informatice  probí�hal  na  výsoký�ch  skola� ch  v  Č�eske�  republice  a  na  Slovensku  behem
akademicke�ho  roku  2017–2018  a  býl  žakoncen  tradicní�  ža�verecnou  konferencí�,  ktera�  se
tentokra� t konala na pu) de  Prí�rodovedecke�  fakultý Univeržitý Pavla Jožefa S�afa� rika v Kosicí�ch
od ctvrtka 24.  kvetna do sobotý 26.  kve tna 2018. Soutež  výhla� silý a spolecne  organižacne
žajisťovalý  Č�eska�  matematicka�  spolecnost  a  Slovenska�  matematicka�  spolocnosť,  pobocne�
spolký Jednotý ceský�ch matematiku)  a fýžiku)  a Jednotý slovenský�ch matematikov a fýžikov. 

Pocet prihla� sený�ch prací� opet mí�rne  poklesl (možna�  se na tomto parametru trochu projevil
geografický�  extre�m pora�dají�cí�ho mesta),  avsak nijak dramatický.  Do devatena� cte�ho rocní�ku
souteže se prihla� silo 53 soutežní�ch prací�. Soutež  býla již  ctvrtý�  rok po sobe  výhla� sena celkem
ve dvana� cti sekcí�ch,  a to ctýrech informatický�ch a osmi matematický�ch.  Za� roven  sta� le platí�
pravidla slucova�ní� dvojic prí�bužný�ch sekcí� v prí�pade  poctu prací� mensí�ho než  6, ktera� ž to býla
letos  uplatnena  nekolikra� t.  Soutež  nakonec  probí�hala  jen  v  sedmi  sekcí�ch,  neboť  vsechný
dvojice matematický�ch kategorií� a take�  kategorie I1 a I2 býlý sloucený. Z na�vstevý jednotlivý�ch
soutežní�ch sa� lu)  jsem ale nabýl dojmu, že sloucení� nebýlo na skodu a naopak býlo casto spí�se
prí�nosem.  Velmi  požitivní�m  rýsem  býla  netrivia� lní�  u� cast  v  kategorii  M2  –  tato  kategorie
v poslední�ch  letech ponekud  skomí�rala.  U; roven  studentský�ch  výstoupení�  se  mi  jevila  jako
výnikají�cí�  a pri  vžpomí�nce na sva�  vlastní�  srovnatelna�  le� ta skoro až  neuver itelna� .  Pokud jde
o mla�dež , rožhodne  ma�me cí�m se chlubit. 

Za�verecnou  konferenci  letos  organižoval  skve le  sestavený�  vý�bor  v  cele  s  prof.  Jožefem
Dobosem a doc. Romanem Sota�kem, dals í�mi clený býli dr. Ma� ria Macekova� , dr. Jaroslav S�upina,
dr.  Peter  Gurský�,  Mgr.  Erika  Vojtkova�  a  MSc.  Tere�žia  Me�žesova� .  Vsem  patrí�  velký�  dí�k  ža
obetavou pra� ci a ža nadsení�, s jaký�m se sve�ho ne žrovna lehke�ho u� kolu žhostili. Ra�d bých jeste
jmenoval doc. Ondreje Hutní�ka, který�  se na organižaci souteže te�ž  podí�lel a jehož  origina� lní�
a vtipne�  pru) vodní� slovo dodalo výhla� sení� vý�sledku)  patricnou u� roven . Organižacní� vý�bor me l
po  celou  dobu  vse  pod  kontrolou,  od  výtvorení�  stra�nek  souteže  po  žajistení�  porotcu) .
Nežažnamenali jsme ža�dný�  proble�m. Dokonce i sestavení�  jednotlivý�ch porot letos probí�halo
v mnohem ve ts í�  pohode  než  v nekterý�ch minulý�ch rocní�cí�ch. Krome  mí�stní�ch organiža� toru) ,
SMS a Č�MS bých ra�d v te� to souvislosti podekoval žejme�na prof. Janovi Francu) ,  který�  je pri
sha�není� porotcu)  dlouhodobou oporou. 

Soutež  probehla  po vsech stra�nka� ch žda� rne .  Nektere�  studentske�  pra� ce  dosahují�  vskutku
požoruhodne  výsoke�  u� rovne . Krome  tradicne  u� spesný�ch fakult jako jsou MFF UK v Praže, FMFI
UK v Bratislave , FJFI Č�VUT v Praže nebo FIIT STU v Bratislave  letos bodovala i mí�stní� PF UPJS�
v Kosicí�ch. Du) stojný�ch vý�sledku)  dosa�hli i ž jiný�ch skol, ž cehož  ma�me radost. 

Spolecenský�  program  nabí�žel  procha� žku  po  Kosicí�ch  vedenou  legenda� rní�m  kosický�m
pru) vodcem Milanem Kolcunem (žaž il jsem podruhe�  a sel bých žase) a jako novinku prohlí�dku
kosicke�ho  Steelparku,  což  je  rožsa�hla�  popularižacní�  instituce  žaložena�  na  propojení�  vedý
a ža�bavý. Kosice jsou nesmí�rne  žají�mave�  mesto s bohatou a fascinují�cí� historií� a u� ctýhodný�m
sežnamem vý�žnamný�ch roda�ku)  a rožhodne  stojí� ža na�vstevu. 

Hlavní� podekova�ní� patrí�  již  žmí�nene�mu tý�mu mí�stní�ch organiža� toru) . Soutež  býla žajistena
po vsech stra�nka� ch bežvadne . O ubýtova�ní�, stravova�ní�, ža�bavu a dopravu u� castní�ku)  býlo velice
dobre  postara�no.  Na  financní�m  žajistení�  akce  se  podí�lela  pora�dají�cí�  instituce,  Slovenska�
matematicka�  spolocnosť, Č�eska�  matematicka�  spolecnost, instituce výsí�lají�cí�  sve�  studentý do



souteže a konecne  firmý Astound Čommerce, VSL Software a Vý�chodoslovenska�  energetika,
clen skupiný Innogý. Vsem sponžoru) m patrí� na� s  vrelý�  dí�k, neboť podporují� dobrou vec. 

Tradicní� podekova�ní� patrí� vsem porotcu) m ža cas, který�  soutež i venovali a ža odpovednost,
s jakou posužovali  soutežní�  pra� ce.  Stojí�  ža  to  si  pripomenout,  že  porovna�va�ní�  jednotlivý�ch
prací� je velice obtí�žný�  u� kol, neboť množ ina vsech soutežní�ch prací� vpravde  netvorí� linea� rne
uspora�dane�  te leso. Vsem soutež í�cí�m bež ohledu na jejich umí�stení� blahopreji k u� casti v soutež i
a preji jim mnoho u� spechu)  v jejich studiu, karie�re a dals í� vý�žkumne�  pra� ci. 

Me�  osobní� specia� lní� podekova�ní� patrí� Martinovi Pergelovi ž MFF UK, který�  již  po dlouha�  le� ta
žajisťuje  elektronicke�  prihlasova�ní�  prací�  do  ža�verecne�ho  kola,  pricemž  tuto  extre�mne
na� rocnou pra�ci výkona�va�  se svý�m týpický�m nadhledem a humorem, a na ktere�ho si neprijde
ža�dný�  potí�ž ista, ať už  je to clovek nebo stroj. 

Jubilejní� dvaca� tý�  rocní�k souteže jsme sver ili pra� telu) m ž Masarýkový univeržitý v Brne , a to
žejme�na proto, že býla žaložena 28. ledna 1919. Milovní�ci odcí�ta�ní� tedý nejspí�se již  pochopili,
že  prí�s tí�  rok  bude  pro  tuto  instituci  vý�žnamný�.  Pora�da�ní�  SVOČ�ký  je  jednou  ž  vhodný�ch
prí�lež itostí�  k  oslava�m.  V  tomto  smýslu  jsem  již  pred  ne jakou  dobou  žaha� jil  predbežna�
výjedna�va�ní�  s prof. Petrem Hlinený�m, prodekanem pro vý�žkum, vý�voj a doktorske�  studium
Fakultý informatiký MU, a vse se dí�ký nemu žatí�m výví�jí� velice slibne . Soutež  probehne v Brne
o neco požde ji, než  obvýkle, konkre�tne  od nede le 2. cervna do u� terka 4. cervna 2019. Doufa�m,
že si ji nenecha� te ují�t. 

Lubos  Pick 


