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Počas práce na bakalárskom projekte som sa venoval výskumu navigácie používateľa v digitálnej 
knižnici  pomocou  oblakov  dôležitých  slov.  Primárne  som  sa  zameral  na  scenár  exploratívnej 
navigácie nového používateľa, ktorý sa zoznamuje s doménou. Výsledky výskumu sa mi podarilo 
úspešne prezentovať na študentskej konferencii IIT.SRC 2013, kde som získal cestovný grant na 
prezentáciu môjho výskumu na medzinárodnej úrovni. Vďaka cenným radám a spätnej väzbe od 
odborníkov na konferencii IIT.SRC som posunul výskum v mojej bakalárskej práci o veľký krok 
vpred a rozhodol som sa nové výsledky prezentovať na medzinárodnej úrovni.

Výskum  som  publikoval  v  článku  Trending  Words  in  Digital  Library  for  Term  Cloud–based 
Navigation a zaslal som článok na konferenciu SMAP 20131. Článok komisia po posúdení prijala a 
zaradila do panelu Adaptation & Personalization. Získal som tak možnosť prezentovať výsledky 
svojho výskumu pred odbornou verejnosťou na medzinárodnej úrovni. 

Workshop  sa  konal  tento  rok  v  malebnom  prímorskom  meste  Bayonne  na  juhu  Francúzska. 
Účastníci  prišli  z  viacerých  končín  sveta  a  dozvedel  som sa  tak  o  výskumne  personalizácie  a 
odporúčania   v  Grécku,  Španielsku  a  Taliansku.  Workshopu  som  sa  zúčastnil  spolu  s  pani 
profesorkou Bielikovou a doktorandským študentom Michalom Kompanom.

Workshop  sa  konal  počas  dvoch  dní  od  12. 
decembra do poobedia 13. decembra. Obidva dni 
odštartoval  pozvaný keynote.  Osobne ma naviac 
zaujal  keynote  od  Fabiena  Gordona,  ktorý 
prezentoval  výskum  jeho  výskumnej  skupiny  v 
rámci  organizácie  INRIA2.  S  Fabienom  som  sa 
rozprával aj  počas prestávok a zapôsobil na mňa 
aj  celý  model  výskumu,  na  ktorom  INRIA ako 
organizácia  funguje.  Moja  prezentácia  bola 
naplánovaná  hneď  na  prvý  deň.  Ako  posledná. 
Prezentovať po anglicky bol trochu výstup z mojej 
komfortnej  zóny,  ale  v  čase  mojej  prezentácie 
vytrvali zostať len tí odhodlaní, a preto som bol 
vďačný za komornú atmosféru. Prezentácia podnietila zaujímavú diskusiu o možných zlepšeniach 
mojej  metódy  a  hlavne  Fabien  navrhol  viacero  ďalších  scenárov  pre  podporu  navigácie  v 
digitálnych knižniciach.

Po úspešnej prezentácii nasledovala večera v baskitskej krčmičke. Spoločnosť nám pri jedle robili 
páni, ktorí spievali typické baskitské piesne a medzi jednotlivými chodmi sme sa viacerí stretli pri  

sude so ciderom. Počas večere som sa socializoval s 
výskumníkmi  zo  Španielska  a  vzájomne  sme  sa 
dozvedali  viac o našich krajinách – niekedy aj  dosť 
vtipne.  Očakávaným  momentom  večera  bolo 
vyhlásenie  ceny  za  najlepší  článok,  ktorý  získal 
francúzsky doktorand s článkom o vzťahu sociálnych 
médii a francúzskej burzy. Záver večera bol v mojom 
prípade  celkom  poučný,  pretože  ma  španielski 
kolegovia ponorili do tajov šúpania orechov len dvomi 
prstami.  Ukázalo  sa,  že  správne  šúpanie  orechov  je 
viac o stave mysle ako o sile úderu.

1 http://smap2013.org/  
2 http://www.inria.fr/en/  
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