
RECSYS 2014 – Ondrej Kaššák 

Tento príbeh začal ako semestrálny projekt, ktorý sme na 

predmete Objavovanie znalostí vypracovali spolu s kolegom 

J. Višňovským ešte na inžinierskom štúdiu. V práci sme sa 

venovali aktuálnemu problému z domény personalizovaného 

odporúčania nazývanému problém studeného štartu. 

Po tom, čo som na študentskej konferencii IIT.SRC 2014 zís-

kal grant od spoločnosti Softec, spol. s r. o., naskytla sa mož-

nosť prezentovať výsledky našej práce na medzinárodnej úrovni. Práca s názvom 'The Cold Start: 

Minimal User’s Rating Activity Estimation' bola prijatá na workshop RecSysTV2014, usporiadaný 

pri najväčšej svetovej konferencii, zameranej na personalizované odporúčanie – RecSys 2014. Prvý 

raz som sa potešil, keď som sa dozvedel, že článok prijali, druhý, keď som zistil, kde sa konferencia 

koná. Tento rok sa totiž odborníci na odporúčanie stretli v meste Foster City neďaleko San Francisca, 

v srdci Silicon Valley. 

Na prvú cestu na konferenciu, a to ešte za veľkú mláku, som našťastie dostal skúseného spolucestova-

teľa, vedúceho tohto projektu M. Kompana. S jeho výraznou pomocou sme zvládli časovo náročný 

prestup v Paríži a nastúpili sme do najväčšieho osobného lietadla na svete. Už 9 hodinová cesta A 380 

bola zážitkom, no rozhodne, nie posledným a ani najväčším. V Kalifornii nás aj v októbri privítalo 

slnečné počasie a horúce leto. Na miesto sme dorazili vo štvrtok večer, pričom konferencia začínala 

až v pondelok. Tri voľné dni sme využili naozaj naplno a preskúmali sme neďaleké San Francisco. 

V nedeľu som zaspával s pocitom končiacich prázdnin a s kufrom plným hrnčekov z Alcatrazu, nitov 

z Golden Gate Bridge a lístkov na cable car. 

Koniec zaujímavých chvíľ však zďaleka nekončil. Konferencia prekonala moje očakávania. 

V pondelok sme začali niekoľkými workshopmi, ktoré navyše prebiehali paralelne, takže som neve-

del, kam skôr bežať a ktorý si vybrať. Nasledujúce tri dni prebiehala samotná konferencia, kde okrem 

množstva podnetných príspevkov od vedcov a študentov prezentovali tiež zástupcovia IT gigantov, 

venujúcich sa personalizácii. Počuť, ako sa odporúča 

v spoločnostiach, kde sa dopad každej sebe menšej 

zmeny počíta v miliónoch dolárov, je rozhodne inšpiru-

júci. Po skončení hlavnej konferencie bol v piatok na 

rade workshop, na ktorom som mal svoj 15 minútový 

príspevok aj ja. Po prezentácii, ktorú som si skutočne 

dlho trénoval, prišla na rad diskusia. Tu som dostal via-

cero podnetných komentárov a nápadov, ktoré prácu 

pomôžu posunúť opäť o kúsok ďalej. 

Konferencia bola pre mňa obrovským zážitkom, ktorý 

ma motivoval do ďalšieho výskumu. Možnosť diskuto-

vať s odborníkmi v oblasti, ktorá ma zaujíma a ktorej by 

som sa chcel venovať, dostať priamu spätnú väzbu na 

svoju prácu či nápady a ešte aj spoznať nové zaujímavé 

miesta je jednoducho neopísateľný. Odporúčam  


