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Glosa k odkazu profesora Šerka

Nedávno – v září 2020 – uběhlo již 30 let od doby, kdy
opustil vodohospodářskou komunitu prof. Ing. Milan Šerek,
DrSc. Tento významný vědec působil 39 let na Fakultě stavební
Vysokého učení technického v Brně, Ústavu vodního hospodářství obcí a na pracovištích, které existenci tohoto ústavu předcházely. Jeho doménou byly matematické metody řešení vodohospodářských problémů. Patřil k průkopníkům využívání
výpočetní techniky i v dobách, kdy počítače byly na počátku
svého rozvoje, propagoval a zaváděl do aplikovaného výzkumu

i výuky operační a systémovou analýzu. Při řešení složitých
úloh mnohdy pracoval se stochastickými metodami, výborně se
vyznal v jejich přednostech i úskalích, jeho typickým výrokem
bylo „najdeme suboptimální řešení“, čímž deklaroval, že každá
úloha je řešitelná tak, aby byl výsledek v praxi využitelný. Zabýval se zejména složitými inženýrskými sítěmi, má na svém kontě
přes 120 vědeckých a odborných publikačních položek a 21 výukových textů včetně 5 celostátních učebnic.
Jako osobnost byl profesor Šerek znám tím, že byl maximálně zaujatý svou prací – vědou, výzkumem i výukou, proto mu za
minulého režimu byla opakovaně vyčítána politická pasivita,
a vrcholných ocenění – doktorátu technických věd, profesury
a pozice v čele svého pracoviště se mu dostalo z tohoto důvodu
až relativně pozdě, nedlouho před jeho úmrtím, i když jeho vědecká i pedagogická erudice byla bez nadsázky věhlasná už
dlouhá desetiletí. Nebyl však žádný morous, ke kolegům byl
přátelský, jako vynikající pedagog uměl didakticky srozumitelně vysvětlit i nejsložitější vztahy a postupy, byl vlídný a noblesní
i ke studentům a s neobvyklou skromností nedával najevo svou
vědeckou převahu i v situacích, kdy byla naprosto zřejmá.
Pracoviště profesora Šerka si bylo vědomo hodnot a odkazu
této výjimečné osobnosti a nazvalo jeho jménem nadační fond
na podporu výuky vodohospodářských odborníků a aktivity
s tím spojené.
Odkaz profesora Šerka – zejména jeho vědecká i pedagogická úroveň, poctivost, zaujetí oborem a lidský přístup ke kolegům i studentům – to vše zůstává pro jeho následovníky významnou inspirací.
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