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Tento príbeh sa začal v deň, kedy sa pani profesorka Bieliková 

rozhodla, že z pomedzi študentov výskumnej orientácie bude 

vedúcou bakalárskej práce práve mne. Pod jej vedením som sa 

venovala  podpore aktivity študentov vo výučbovom systéme 

ALEF TNG. Naša práca bola zameraná na vytvorenie 

personalizovaného odporúčania, ktoré bolo podporené 

gamifikáciou.  

Keďže naša práca plynulo postupovala, rozhodli sme sa naše 

výsledky prezentovať prostredníctvom vedeckého článku. Z pomedzi možných konferencií 

sme si vybrali konferenciu EC-TEL, ktorá bola zameraná na adaptívne učenie. Spísali sme 

naše prvé výsledky a skúsili sme vytvoriť článok s názvom 'Personalized Rooms Based 

Recommendation as a Mean for Increasing Students' Activity', ktorý sme odoslali na 

konferenciu EC-TEL. Pravdupovediac, keďže sa jednalo iba o prvé výsledky, ktoré neboli 

signifikantné, veľmi sme neverili, že nám tento článok príjmu. Nasledovala študentská 

konferencia IIT.SRC 2016, kde sa nám podarilo získať cestovný grant od spoločnosti Softec, 

spol. s. r. o. Tento grant nám otvoril dvere k ďalším možnostiam. Necelý mesiac po 

konferencii prišla nečakaná správa, náš článok bol prijatý ako poster paper na konferenciu 

EC-TEL 2016.   

Keďže sa táto konferencia konala týždeň pred začiatkom školského roka, kedy boli všetci na 

fakulte pracovne vyťažení, konferencii som sa zúčastnila sama.  Do Lyonu som docestovala o 

dva dni skôr, takže som stihla preskúmať mesto, navštíviť Parc de la Tete d'Or ako aj Rímske 

koloseum a múzeum. Tým však moje zážitky nekončili.  

V utorok začala konferencia. Tento deň som bola na celodennom workshope, ktorý bol 

zameraný na motiváciu, teda tak to bolo napísane v opise. A však na mieste som zistila, že sa 

jedná o workshop, zameraný na prezentáciu výskumu v podobe vzorov t.j. dvojíc (otázka - 

riešenie). Cieľom tohto workshopu bola aplikácia výsledkov v rôznych doménach a hľadanie 

hraníc a obmedzení využitia týchto výsledkov. V stredu som sa zúčastnila viacerých 

prednášok, kde som sa dozvedela ako funguje kolaboratívne učenie a niečo viac o 

adaptívnych výučbových systémoch. Poobede som mala posterovú prezentáciu, čoho som sa 

obávala asi najviac. S odstupom času však musím povedať, že to bolo úplne super. Všetci boli 

ku mne milí a brali ohľad na to, že angličtina nie je moja silná stránka. Pri prezentácii som 

získala mnoho nových podnetov a nápadov ako by sa náš výskum mohol posunúť.  Vo štvrtok 

som sa zúčastnila na prezentácii dvoch výborných prác o odporúčaní, kde sa v jednej snažili 

na základe rozmanitosti komentárov pri videách ohodnotiť najlepšie video pre študenta a v 

druhej porovnávali 6 odporúčacích algoritmov na 6 rôznych datasetoch. Posledný deň 

konferencie som sa zúčastnila workshopu, ktorý bol zameraný na Learning Design a Learning 

Analytics.  

Konferencia bola pre mňa výborným zážitkom, ktorý mi priniesol plno nových nápadov a 

informácií využiteľných v ďalšom výskume. Spoznala som tu kopec zaujímavých ľudí, ktorí 

sú ochotní pomôcť a poradiť. Vrelo odporúčam každému, komu sa takáto príležitosť 

naskytne.   


