
SVOČ v matematice a informatice 2019 

Jubilejní
 dvaca
 tý
  roc�ní
k soute�ž�e SVOČ�  (studentska
  ve�decka
  odborna
  c�innost) v matematice
a informatice  probí
hal  na  výsoký
ch  s�kola
 ch  v  Č�eske
  republice  a  na  Slovensku  be�hem
akademicke
ho  roku  2018–2019  a  býl  žakonc�en  tradic�ní
  ža
ve�rec�nou  konferencí
,  kterou
tentokra
 t  por�a
dala  Fakulta  informatiký  spolu  s  Ú, stavem  matematiký  a  statistiký
Pr�í
rodove�decke
  fakultý Masarýkový Úniveržitý v Brne�  od nede� le 2. c�ervna do u
 terý
  4. c�ervna
2018.  Soute�ž�  výhla
 silý  a  spolec�ne�  organižac�ne�  žajis�ťovalý  Č�eska
  matematicka
  spolec�nost
a Slovenska
  matematicka
  spoloc�nosť,  poboc�ne
  spolký Jednotý c�eský
ch matematiku4  a fýžiku4
a Jednotý slovenský
ch matematikov a fýžikov. 

Jak jsem již�  napsal v lon� ske
  žpra
ve� , k pr�esunu SVOČ�ký do Brna jsme v roce 2019 me� li dobrý

du4 vod (i kdýž�  se ve stejne
m me�ste�  konala take
  v letech 2008 a 2016), Masarýkova univeržita
totiž�  v roce 2019 slaví
 sto let od sve
ho žalož�ení
 a Fakulta informatiký, v její
chž�  prostora
 ch se
ža
ve�rec�ne
  kolo soute�ž�e konalo, naví
c ve stejne
m roce oslavuje 25 let od sve
ho vžniku. A tak se
letos�ní
 roc�ní
k soute�ž�e nesl v duchu hned ne�kolika vý
žnamný
ch vý
roc�í
 najednou. 

Poc�et pr�ihla
 s�ený
ch prací
  na
 s letos pote�s� il – usta
 lil se totiž�  až�  na c�í
sle 62, což�  je relativne�
hodne� .  Samožr�ejme�  žde  asi  hraje  roli,  ž�e  do Brna  to  v  podstate�  nikdo  nema
  moc  daleko.
Por�adatele
  pr�edcha
žejí
cí
ch  dvou  roc�ní
ku4  v  Plžni  a  Kos�icí
ch  tuto  vý
hodu  postra
dali,  ale
nakonec i tam se jim podar�ilo pr�ila
 kat slus�na
  množ�ství
 mladý
ch ve�dcu4 . 

Soute�ž�  funguje  v  nýní
  již�  usta
 lený
ch  dvana
 cti  sekcí
ch,  c�týr�ech  informatický
ch  a  osmi
matematický
ch. Tento model be�ž� í
  u
 spe�s�ne�  již�  po pe�t let a nežda
  se, ž�e bý býlo tr�eba na ne�m
ne�co me�nit. Za
 roven�  ovs�em platí
  pravidla sluc�ova
ní
  dvojic pr�í
bužný
ch sekcí
 v pr�í
pade�  poc�tu
prací
 mens�í
ho než�  6. V jejich du4 sledku se letos soute�ž� ilo vlastne�  jen v sedmi sekcí
ch, neboť
matematicke
  sekce se sluc�ovalý vs�echný a že c�týr�  informatický
ch sekcí
  býlý slouc�ený první

dve� . Sluc�ova
ní
m vžniklý sekce o fascinují
cí
m poc�tu prací
 (napr�í
klad neví
daný
ch deve� t v sekci
M1+M2), takž�e porotcu4 m nebýlo co ža
vide� t. Ú, roven�  studentský
ch prací
 mne již�  po ne�kolik let
žcela fascinuje, po te
 to stra
nce ve�ru ma
me sve�tu co nabí
dnout. 

Za
ve�rec�nou konferenci letos para
dní
m žpu4 sobem organižoval  sehraný
  tý
m v c�ele  s  prof.
Petrem  Hline�ný
m  a  prof.  Janem  Slova
kem,  dals� í
mi  nepostradatelný
mi  c�lený  býli  doc.  Jan
Obdrž�a
 lek a doc.  Petr  Zema
nek,  a  to jsem urc�ite�  jako obvýkle na ne�koho žapomne� l.  Vs�em
jmenovaný
m i nejmenovaný
m de�kuji ža jejich pr�í
spe�vek k tomu, ž�e akce probe�hla nadmí
ru
u
 spe�s�ne� , a ža nads�ení
, s jaký
m se do organižace pustili. 

Soute�ž�  probe�hla po vs�ech stra
nka
 ch žda
 rne� . Ú, roven�  studentský
ch prací
 je ve� ts� inou opravdu
hodne�  výsoka
 . Krome�  fakult mají
cí
ch matematiku a informatiku v popisu pra
ce, jaký
mi jsou
napr�í
klad  MFF  ÚK  v  Praže,  FMFI  ÚK  v  Bratislave� ,  FJFI  Č�VÚT  v  Praže  nebo  FIIT  STÚ
v Bratislave� , letos pote�s� ilý u
 spe�s�nou u
 c�astí
 napr�í
klad Pedagogicka
  fakulta ÚK v Praže, Fakulta
chemicko-inž�ený
rska
  VS�ČHT v Praže, Fakulta elektrotechniký a informatiký VS�B-TÚ v Ostrave�
nebo Fakulta prí
rodný
ch vied Úniveržitý Mateja Bela v Banskej Býstrici. Výsoka
  u
 c�ast studentu4
ž  ru4 žný
ch  koutu4  Slovenska  býla  tradic�ní
  oždobou  soute�ž�e.  Spolec�enský
  program  nabí
žel
prohlí
dku Brna a skve� le žorganižovaný
  raut. 

Tradic�ní
  pode�kova
ní
  patr�í
  porotcu4 m,  bež  nichž�  bý  akce  býla  neproveditelna
 .  Soute�ž� í
cí
m
blahopr�eji k u
 c�asti v soute�ž� i – už�  to je v jiste
m smýslu velke
  ví
te�žství
 bež ohledu na umí
ste�ní
.
Moc de�kuji Martinovi Pergelovi ž MFF ÚK, bež ne� j si organisaci soute�ž�e neumí
m pr�edstavit. 

Jes�te�  pr�ed pravidelný
m na
vratem soute�ž�e na Slovensko v roce 2021 se dvaca
 tý
  první
 roc�ní
k
v pr�estupne
m roce 2020 podruhe
  vra
 tí
 do Prahý. Tentokra
 t ale nebude por�a
da
n na matfýžu,



ný
brž�  na pu4 de�  Fakultý jaderne
  a fýžika
 lne�  inž�ený
rske
  Č�eske
ho výsoke
ho uc�ení
 technicke
ho. Úž�
ma
me termí
n, a to od nede� le 24. kve� tna do u
 terka 26. kve� tna 2020. Por�adatelske
  u
 lohý se
s ochotou sobe�  vlastní
  a nenapodobitelnou energií
  ujala L’ubka Dvor�a
kova
 ,  ktere
  ža to moc
de�kuji, a už�  teď se na soute�ž�  velice te�s� í
m. 

Lubos�  Pick 


