SMAP 2016 – Metod Rybár
Po mojom počiatočnom odpore k napísaniu konferenčného článku z mojej diplomovej práce som sa
na to na koniec odhodlal a jej výsledky som zhrnul do článku, ktorý bol prijatý na konferenciu
SMAP 2016.
Za to vďačím hlavne podpore zo strany vedúcej mojej práce, prof. Márii Bielikovej, ktorá mi veľmi
pomohla ako so samotnou prácou, tak aj s formulovaním jej výsledkov do formy konferenčného
článku, keďže som s týmto predtým nemal žiadne medzinárodné skúsenosti.
Vďaka výhre v súťaži spoločnosti Softec na študentskej vedeckej konferencii FIIT STU IIT.SRC mi
cestu preplatil ich cestovný grant, a tak som sa spolu s ďalšími zástupcami z našej fakulty vybral do
Grécka. Konferencia sa odohrávala v meste Solún a za našu fakultu sa konferencie zúčastnili až
šiesti členovia s tromi samostatnými príspevkami.
Napriek tomu, že sa jednalo o menšiu konferenciu, jej obsah bol široký a zaujímavý. Príspevky sa
zaoberali technickými aspektmi modelovania používateľa, spracovaniu prúdu dát,
experimentálnemu overovaniu navrhnutých metód, zlepšeniu vzdelávania pomocou technológií,
internetu vecí, spracovaniu prirodzeného jazyka alebo emóciám používateľa.
Zaujímavé boli aj pozvané prednášky, ktoré prezentovali ako sa budovala a buduje infraštruktúra
pre medzinárodnú spoluprácu vo výskume v Európskej únií, automatickému detegovaniu
zaujímavých a dôležitých udalostí pomocou sociálnych sietí alebo zlepšovaniu školstva pomocou
informačných technológií.
Náš príspevok sa zaoberal detegovaním zavádzania používateľa pri vypĺňaní online dotazníka a po
prezentácii vyvolal zaujímavú diskusiu ako k použitým metódam, tak k výsledkom aj možným
využitiam nami navrhnutej metódy. Toto nám pomohlo nájsť inšpiráciu na ďalšiu prácu na zlepšení
navrhnutej metódy, keďže bol o ňu prejavený záujem z odbornej komunity.
Samozrejme ku konferencii patrili aj spoločné podujatia ako obedy a večere, pri ktorých sme okrem
miestnych špecialít mali možnosť lepšie spoznať ostatných účastníkov konferencie a hlbšie
debatovať o výskumných problémoch a prípadných budúcich spoluprácach.
Členovia výpravy z našej
fakulty tiež pokračovali vo
výskumnej činnosti aj po
skončení
oficiálnej
časti
konferencie formou skúmania
miestnej
ponuky
pivných
špecialít a podnikov.
Okrem prezentovania vlastnej
práce sme teda mali možnosť aj
vypočuť si iné zaujímavé nové
poznatky z prác ostatných
účastníkov, nadviazali sme
kontakty s výskumníkmi z celého sveta a tiež sme mali možnosť spoznať Grécko a Solún nielen ako
turisti, ale aj ako domáci obyvatelia, vďaka pohostinnosti organizátorov konferencie.
Do budúcna sa teším na ďalšie odborné konferencie a každému, čo sa takáto možnosť naskytne ju
odporúčam využiť.

