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Čo ste ešte nečítali? Sme.sk poradí 
Spravodajský server má novú službu Čo čítať. Odporúča články podľa vkusu čitateľov, algoritmus 
vznikol v akademickom prostredí. 

Najnavštevovanejší slovenský spravodajský portál Sme.sk hľadá ďalšie cesty, ako 
surferov upozorniť na potenciálne atraktívny obsah. Tento raz zvolil namiesto odporúčaní od ostatných na 
Vybrali.sme.sk nautomatizovanú personalizáciu, ktorá odkazuje iba na texty na vlastnej stránke. Nova 
služba sa volá Čo čítať, používateľom ju server prvý raz predstavil tento týždeň.  

Nová služba je zatiaľ dostupná v beta verzii. Sme.sk ju nepromuje vo veľkom, oficiálne na ňu zatiaľ 
upozornilo iba skupinu betatesterov, ktorých spravodajský portál zháňal počas leta. Pred niekoľkými 
dňami im portál adresoval e-mail s prosbou o odskúšanie služby a zaslanie spätnej väzby.  

Koncept služby, ktorá by mala používateľom odporučiť texty vyhovujúce ich konkrétnemu vkusu, je 
jednoduchý. Na stránke Sme.sk/cocitat sa každému používateľovi spracujú informácie o posledných 
čítaných článkov, ktoré Sme.sk ukladá. Podľa nich potom spravodajský portál ponúkne surferom ďalšie 
s podobným zameraní, či už staršie alebo novšie.  

Aby nebolo potrebné vracať sa zakaždým na novú stránku, kľúčovou súčasťou služby je možnosť 
zobrazovať odporúčané články priamo pri surfovaní po webe. V takom prípade sa zobrazujú v pravom 
stĺpci pod blokom s reklamou.  

Dostať čitateľov k tým správnym článkom nepomôže len page views Sme.sk. Benefit by podľa 
spravodajského portálu mala mať služba aj pre participujúcich surferov. “Chceme, aby vám články neušli, 
aj keď sa neobjavia na našej hlavnej stránke, alebo ak ste u nás náhodou neboli viac dní a oni už u nás 
zapadli,” píše sa o projekte na jeho podstránke.  

Experimentálnu službu nezrealizovalo Sme.sk plne vo vlastnej réžii. Projekt vznikol v spolupráci 
vydavateľstva Petit Press a Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej 
univerzity (FIIT STU). Študenti pripravili na základe pripomienok Sme.sk algoritmus, ktorý zobrazuje 
odporúčané články, upresnil pre Mediálne.sk šéfvývojár Sme.sk Tomáš Ulej.  

Nejde pritom podľa neho o ojedinelý projekt. Spolupráca s FIIT STU pokračuje aj na ďalších 
experimentálnych službách. “Nám to umožňuje pozrieť sa na naše služby inými očami, overovať v praxi 
niektoré nápady, na ktoré by sme nemali čas alebo kapacity. Študentom a doktorandom zase dávame 
záruku, že výsledky ich práce sa pretavia do zaujímavých projektov, že ich teoretický výskum bude 
prakticky využitý. Zároveň im vieme poskytnúť reálne dáta, nad ktorými môžu pracovať,” vysvetlil Ulej.  

Služba v súčasnosti nie je začlenená pod Sme login a pre používateľov, ktorí pracujú na viacerých 
počítačoch, zobrazuje odporúčania jednotlivo. V budúcnosti by mali takíto surferi dostať možnosť 
odporúčania z viacerých počítačov zjednotiť vďaka loginu, uviedol Ulej.  

Zapnutie a vypnutie služby ponecháva Sme.sk v réžii čitateľov. Tí, ktorí nemajú o odporúčania záujem, 
môžu na stránke Sme.sk/cocitat odškrtnúť možnosť zobrazovať odporúčania na celom webe. Hoci Sme.sk 
novou službou používateľov upozorňuje na fakt, že sleduje, aké články čítajú, v tomto ohľade podľa 
Uleja negatívne reakcie neočakáva. “Nezbierame nič nad rámec toho, čo už sa dnes aj tak deje na 
hociktorom inom webe.”  

Sme.sk spúšťa Čo čítať ako prvý projekt v rámci nového betatestovacieho programu. Ten spravodajský 
portál rozbiehal od augusta. Viac informácií o testovaní Sme.sk.  


