Disa 2018 – Michal Hucko
Moja cesta výskumníka začala
na FIIT už v prvom ročníku
bakalárskeho štúdia na našej
fakulte. Pamätám si ako som
so svojimi kamarátmi sedel na
prednáške algebry, keď na
hodinu neočakávane prišla
profesorka Bieliková spolu
s Martinom
Tamajkom
s cieľom
predstaviť nám
výskumnú orientáciu. V tej
chvíli som neveril, že to by
bolo miesto pre mňa. Po
krátkej
komunikácii
s absolventmi
výskumu
a kamarátmi čo tam boli som
sa však rozhodol, že to predsa len skúsim. Tento krok hodnotím ako jedno z najlepších
rozhodnutí čo som spravil. Čistou náhodou som ako vedúcu mojej bakalárskej práce dostal
práve pani profesorku Bielikovú a práve tam začala moja cesta.
Vďaka fakulte som počas bakalárky spolupracoval s univerzitou v Lugane, kde som aj
niekoľkokrát vycestoval. Dokonca to bolo prvý krát čo som v živote letel. Touto cestou som
získal mnoho cenných skúseností a spoznal kopec super ľudí. Po úspešnom dokončení
bakalárskej práce sme napísali článok, na ktorom spolupracovali aj kolegovia zo Švajčiarska.
Článok nám neskôr prijali na konferenciu DISA 2018, na ktorú som v auguste vycestoval.
Prostredie vedeckej konferencie plné zaujímavých ľudí bolo spojené so super
kolektívom fakulty, ktorý tam bol so mnou. Okrem môjho brata cestovali `Konferencia trvala
od piatka až do nedele a jej súčasťou boli mnohé zaujímavé prednášky, prezentácie plagátov
a aj iné diskusie o vedeckých príspevkoch. V rámci môjho príspevku som mal na konferencii,
krátku prezentáciu o mojom článku, ktorej súčasťou bola aj diskusia.
Okrem diskusii a prezentácii na tému umelej inteligencie bol tento víkend plný
skvelých chvíľ s priateľmi z fakulty. Večeri sme si krátili debatovaním na rôzne témy počas
konferenčnej večere, alebo pri občerstvujúcom nápoji . Podujatie ako toto by som naozaj
odporúčal každému študentovi. Ak sa mi naskytne ďalšia príležitosť rozhodne ju nenechám
ujsť. Som vďačný za finančnú podporu prostredníctvom grantu vďaka, ktorému som sa mohol
zúčastniť.

