
SVOČ v matematice a informatice 2021 

Vá�ž�ení� př�á� tele�  á kolegove� , dvá řoky se s dve�má řoky ses� ly á má�me žde žáse jednou žpřá�vu že
SVOČ�ky. Vynechány�  řok byl v novodobe�  histořii soute�ž�e novinkou á př�í�c�iná tohoto nebláhe�ho
jevu je sámožř�ejme�  vs�em jásná� .  Vynucená�  páužá v soute�ž� i v komplikováne�m řoce 2020 ná� s
pochopitelne�  nepote�s� ilá á nejme�ne�  přo jeden studentsky�  řoc�ní�k žnámenálá opřávdu velkou
smu$ lu. Mu$ ž�eme se nicme�ne�  pochvá� lit álespon�  žá to, ž�e v řoce 2021, kteřy�  v podstáte�  nebyl
o nic  leps�í�  než�  ten  př�edchá� žejí�cí�,  jsme  se  již�  žáskoc�it  nedáli,  á  soute�ž�  přobe�hlá.  Bylá  sice
koná�ná  distánc�ní�  fořmou,  tákž�e  mnoho  nás�ich  př�á� tel,  kolegu$  á  studentu$  př�is� lo  o  řádost
spojenou s vy� letem do Přáhy á osobní�m setká�ní�m ná konfeřenci,  ále soute�ž�  se uskutec�nilá.
Poř�ádove�  c�í�slo  řoc�ní�ku  soute�ž�e  se  dí�ky  vypus�te�ne�mu  kolu  sřovnálo  s  poř�ádovy�m  c�í�slem
kálendá� ř�ní�ho  řoku,  tákž�e  už�  se  ná�m  to  snád  nebude  ple�st  á  bude  se  to  le�pe  pámátovát.
K požitivu$ m  mu$ ž�eme  př�ipoc�í�st  i  to,  ž�e  jsme  se  náuc�ili  přácovát  v  obtí�ž�ny�ch  podmí�nká� ch
á osvojili jsme si ne�kolik novy�ch dovedností� vesme�s poc�í�tác�ove�  pováhy. 

Dvácá� ty�  přvy�  řoc�ní�k  soute�ž�e  SVOČ�  (studentská�  ve�decká�  odbořná�  c�innost)  v  mátemátice
á infořmátice  přobí�hál  ná  vysoky�ch  s�kolá� ch  v  Č�eske�  řepublice  á  ná  Slovensku  be�hem
ákádemicke�ho  řoku  2020/2021.  Byl  žákonc�en  třádic�ní�  žá�ve�řec�nou  konfeřencí�,  kteřou
tentokřá� t  poř�á�dálá  Fákultá  jádeřná�  á  fyžiká� lne�  inž�eny�řská�  Č�eske�ho  vysoke�ho  uc�ení�
technicke�ho  v  Přáže  v  ponde� lí�  24.  kve� tná  2021.  Soute�ž�  vyhlá� sily  á  spolec�ne�  ořgánižác�ne�
žájis�ťovály  Č�eská�  mátemátická�  spolec�nost  á  Slovenská�  mátemátická�  spoloc�nosť,  poboc�ne�
spolky Jednoty c�esky�ch mátemátiku$  á fyžiku$  á Jednoty slovensky�ch mátemátikov á fyžikov. 

V Přáže se soute�ž�  dosud konálá jen jednou á to ná MFF UK, tákž�e Č�VUT á FJFI ná� s hostily
popřve� . Bohuž�el se ná� s ve fyžicke�  podobe�  v Třojánce ocitlo pome�řne�  má� lo. Fotogřáfická�  gáleřie
je tentokřá� t  ž�álostná� .  Stác�í�  si  př�ipomenout dnes již�  legendá� řní�  obřá�žek,  ná kteře�m stojí�me
vedle  sebe  s  Ľubkou  Dvoř�á� kovou  ve  žcelá  přá� ždne�  obřovske�  posluchá� řne�  á  ř�ec�ní�me  do
monitořu. 

Ořgánižáci soute�ž�e nepř�ehle�dnutelny�m žpu$ sobem ve�vodilá Ľubká Dvoř�á� ková� ,  kteřá�  se do
ákce pustilá se sobe�  vlástní�  veřvou á eneřgií�.  Spolu s ní�  spoustu obe� táve�  přá� ce odvedli Petř
Ambřož�  (mimo  jine�  by�vály�  u� c�ástní�k  SVOČ�ky)  á  pák  sámožř�ejme�  v  nás� í�  specificke�  dobe�
neodmyslitelní�  ájťá� ci,  tedy  v  tomto  př�í�páde�  Pável  Keřous�  á  Rí�s�á  Hollmánn.  Ty�m  Ľubky
Dvoř�á� kove�  me� l  ořgánižovát  SVOČ�ku  už�  v  řoce  2020,  nás� i  př�á� tele�  že  Slovenská,  kteř�í�  me� li
ořgánižovát soute�ž�  v letos�ní�m řoce, vs�ák uc�inili vstř�í�cny�  křok á souhlásili s posunem. 

Pável Keřous�  sice pátř�í� k osobá�m, kteře�  žná�m opřávdu mimoř�á�dne�  dobř�e á dlouho, tentokřá� t
si  vs�ák ná mne náchystál  př�ekvápení�  ve fořme�  plátfořmy MS Teáms,  ná její�mž�  využ� ití�  přo
soute�ž�  třvál, á kteřou jsem se tedy kvu$ li ne�mu musel náuc�it ovlá�dát (ná mátfyžu použ� í�vá�me
přo distánc�ní�  vy�uku Zoom). Dálo mi to poř�á�dne�  žábřát,  ále soute�ž�  nákonec přobe�hlá žcelá
hládce, ták me� l mož�ná�  přávdu. Musí�m př�ižnát, ž�e se nepámátuji ná ž�á�dny�  technicky�  přoble�m,
ná  jedine�ho  studentá  nebo  pořotce,  kteř�í�  by  s  technicky�m  žá� žemí�m  me� li  ne� jáke�  potí�ž�e.
Ořgánižác�ní� ty�m př�ipřávil povinnou cvic�nou schu$ žku jednotlivy�ch sekcí�, kteřá�  se konálá ty�den
př�ed žá�ve�řec�nou konfeřencí�. Čháos, jehož�  jsem se obá�vál, kupodivu vu$ bec nenástál. Nežby�vá�
než�  smeknout  př�ed  peřfektne�  př�ipřávenou á  skve� le  technicky žájis�te�nou ákcí�  á  pode�kovát
káž�de�mu jednotlive�mu u� c�ástní�kovi žá př�í�kládnou ká�žen�  á odpove�dnost. 

Třádic�ní� tř�í�denní� sche�má soute�ž�e postřá�dálo vžhledem k distánc�ní� fořme�  smysl, tákž�e jsme
ves�keřy�  přogřám  vme�stnáli  do  jedine�ho  dne.  Přogřám  soute�ž�e  i  s  vy�sledkovou  listinou
náležnete ná střá�nce soute�ž�e http://svoc.fjfi.cvut.cž/. 



Distánc�ní� fořmá soute�ž�e se niják žvlá� s�ť nepřojevilá ná poc�tu u� c�ástní�ku$  – žářegistřováli jsme
celkem 55 soute�ž�ní�ch přácí�. Soute�ž�  bylá vyhlá� s�ená v obvykly�ch dváná�cti sekcí�ch, ž toho c�tyř�i
byly  v  infořmátice  á  osm  v  mátemátice.  Uplátnilo  se  ovs�em  dlouhodobe�  plátne�  přávidlo
o sluc�ová�ní� dvojic liche�  á ná� sledují�cí� sude�  sekce v př�í�páde� , kdy do ne�kteře�  ž nich je př�ihlá� s�eno
pe� t á me�ne�  přácí�. Nákonec se tedy o ceny žá�polilo v s�esti sekcí�ch, přotož�e ke slouc�ení� dos� lo
u vs�ech dvojic. 

Jáko vž�dy upř�í�mne�  de�kuji pořotá�m slož�eny�m ž př�ední�ch c�esky�ch á slovensky�ch odbořní�ku$
v jednotlivy�ch obořech,  bež  jejichž�  obe� táve�ho násážení�  si  ákci  nelže  př�edstávit.  Soute�ž� í�cí�m
bláhopř�eji k u� c�ásti v soute�ž� i – už�  to je v jiste�m smyslu velke�  ví�te�žství� bež ohledu ná umí�ste�ní�.
Moc  de�kuji  Mářtinovi  Peřgelovi  žá  te�ž�ko  ocenitelnou  pomoc  s  ořgánižácí�  soute�ž�e  be�hem
cele�ho ákádemicke�ho řoku MFF UK. Velke�  pode�ková�ní� pátř�í� de�kánu$ m FJFI á MFF přof. Igořovi
Jexovi  á  doc.  Miřko Rokytovi,  kteř�í�  soute�ž�  podpořováli  máteřiá� lne�  i  mořá� lne�  á  žá�ve�řec�nou
konfeřenci  žáhá� jili  svy�mi  přojevy.  Hlávní�  dí�k  sámožř�ejme�  ná� lež� í�  Ľubce  á  její�mu  ty�mu.
Soute�ž� í�cí�m,  nejen  te�m  ocene�ny�m,  bláhopř�eji  á  de�kuji  žá  u� c�ást.  Zá  sponžořskou  podpořu
de�kujeme fiřme�  UNIČORN. 

Ják už�  bylo ř�ec�eno, obvykly�  vy� let do mí�stá koná�ní�, chystáná�  exkuřže po Přáže á řáut vžály žá
sve� ,  dve�  polož�ky spolec�enske�ho přogřámu se vs�ák podář�ilo  žáchřá�nit.  Jednák s�lo  o křá� sná�
modřá�  třic�ká  s  logem  FJFI  á  SVOČ�ky,  kteřá�  bylá  u� c�ástní�ku$ m  impřovižovány�mi  žpu$ soby
dopřávená, á jednák se distánc�ní� fořmou (žáse př�es MS Teáms) konál křá� tky�  konceřt. Ľubká se
ná mne (už�  v řoce 2020) obřá� tilá s ž�á� dostí�,  áby v řá�mci SVOČ�ky vystoupil Humbuk, což�  se
žmí�ne�ny�m Keřous�em po řuce nebyl tákovy�  přoble�m, tákž�e jsme nákonec opřávdu žáhřá� li pá� ř
pí�sní�  př�ed přá� ždnou posluchá� řnou do kámeřy á monitořu v bižářní�  sestáve� ,  kteřou tvoř�ili
hlávní� ájťá�k SVOČ�ky, de�kán mátfyžu á př�edsedá Č�MS. Tu přochá�žku po Přáže si holt přožátí�m
káž�dy�  žořgánižuje ve volne�m c�áse sá�m á když�  to dobř�e pu$ jde, ták se žá řok přojdeme kolem
Dunáje. 

V  minule�  žpřá�ve�  jsem  se  žmí�nil  o  přávidelne�m  ná�vřátu  SVOČ�ky  ná  Slovensko.  Ná�vřát
doufejme skutec�ne�  nástáne,  ávs�ák přávidelnost  vžálá žá sve� ,  neboť inteřvál  se o jeden řok
přodlouž� il. Káž�dopá�dne�  v tomto okámž� iku poc�í�tá�me s tí�m, ž�e žá�ve�řec�ná�  konfeřence dvácá� te�ho
dřuhe�ho řoc�ní�ku přobe�hne v řoce 2022 v Břátisláve�  ná Stávební� fákulte�  Slovenske�  technicke�
univeřžity. Zác�í�ná�me se opátřne�  te�s� it, ž�e se tám setká�me osobne�  á nikoli jen přostř�ednictví�m
obřážovek. 

Lubos�  Pick 


