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Už pri prvom stretnutí k bakalárskej práci mi môj vedúci, Michal Bystrický, oznámil, že plánuje tento 

projekt posunúť trochu ďalej. V tom čase som bol len druhákom, a preto som si nevedel celkom 

predstaviť, koľko práce navyše to bude a či to bude vôbec stáť za to. Logicky som túto výzvu prijal. 

Michala som poznal už z predchádzajúcich ročníkov, a preto som nemal pochýb o tom, že to 

zvládneme. 

Cieľ sme však mali najprv len malý. Ideálne sme dúfali v účasť na konferencii IIT.SRC 2017, na 

ktorej sme prezentovali náš článok ako poster. Vďaka účasti na tejto konferencii som vyhral cestovný 

grant. Ďalej bolo potrebné už len článok dokončiť podľa šablóny a dúfať v jeho prijatie na konferenciu 

ECBS 2017. Čakanie sa zdalo byť nekonečné. Termíny sa posúvali a verdikt sa stále vzďaľoval. 

Napokon sme ale obdržali pozitívnu odozvu a článok sa recenzentom páčil.  

Prirodzene som mal trochu obavy. Bola to predsa prvá medzinárodná konferencia, na ktorej som mal 

mať prezentáciu. Ďalším faktorom, ktorý situáciu neuľahčoval, bola cesta. Prvý krát som mal letieť 

lietadlom. Konferencia sa konala na Cypre a tam sa veru inak dostať nedá. Nemal som na výber. Prvý 

let bol jednoznačne najzaujímavejší. Ani som sa z miesta nepohol pre istotu. Neskôr mi ale došlo, že 

let mi celkom pripomína cestu autobusom, akurát že zopár metrov nad zemou. Celá cesta nakoniec 

dopadla podľa plánu.  

Hneď druhý deň po príchode začala konferencia. I keď som vedel, že tu budú ľudia z celého sveta, 

nečakal som toľko veľa ľudí z rôznych univerzít v jednej miestnosti. Prezentácie článkov boli 

nasledované krátkou, ale zaujímavou diskusiou. Počas dvoch dní konferencie som načerpal mnoho 

nových informácií nielen vďaka týmto prezentáciám, ale aj vďaka konverzáciám s ostatnými 

účastníkmi konferencie. Všetci boli takým, či onakým spôsobom zapojený do výskumu na svojej 

fakulte. Počas prestávok sme konzultovali mnohé témy, týkajúce sa nie len softvérového inžinierstva. 

Vzhľadom na to, že som bol na konferencii najmladší, a teda aj najmenej skúsený, snažil som sa čo 

najviac počúvať a zapamätať si to dôležité. Konferencia bola pre mňa veľmi obohacujúci zážitok. 

Okrem spätnej väzby na môj výskum som získal aj mnoho skúseností a vedomostí. 

 


