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Prestížna súťaž študentov ACM SPY 2014 pozná svojho víťaza!
Piaty ročník súťaže Czech ACM Chapter & Slovak ACM Chapter Student Project of the Year (ACM SPY)
o najlepšiu diplomovú prácu v oblasti informatiky a informačných technológií, má svojho víťaza! Stal sa ním
Jakub Sochor z Fakulty informačných technológií Vysokého učení technického v Brne, ktorý sa vo svojej
diplomovej práci venoval analýze dopravy z videa (http://www.acm-spy.cz/absolutni-vitezove/ ). Okrem
víťazstva si odniesol tiež peňažnú odmenu vo výške 1 000 eur.
Každá z fakúlt mala možnosť prihlásiť až 10 najlepších diplomových prác. Tú najlepšiu vybrala erudovaná porota
http://www.acm-spy.cz/o-soutezi-acm-spy/kdo-je-v-porote/. Všetci finalisti svoje práce v priebehu
slávnostného dňa prezentovali naživo, v podvečerných hodinách porota oznámila svoj verdikt.
http://www.acm-spy.cz/fotogalerie/
„Z víťazstva v súťaži ACM SPY mám veľkú radosť. Všetky finálové práce boli zaujímavé a inšpiratívne a veľmi si
vážim výhry v takto silnej konkurencii. Myslím si, že mi výhra do budúcna môže priniesť zaujímavé pracovné
príležitosti,“ povedal čerstvý víťaz Jakub Sochor.
Gratulujeme aj študentom našej fakulty, ktorí pod odborným vedením mohli súťažiť so svojimi diplomovými
prácami!
študent

názov práce česky/slovensky

vedúci práce

Bc. Peter Dulačka

Hra s účelom ako prostriedok získavania metadát
a objavovania autorít

Ing. Jakub Šimko, PhD.

Bc. Jozef Gajdoš

Identifikácia parafrázovania v textových
dokumentoch

Ing. Tomáš Kučečka

Bc. Martin Geier

Automatická anotácia sémantického opisu scény
v obraze s použitím normy MPEG 7

Ing. Vanda Benešová, PhD.

Bc. Ivana Hucková

Optimalizácia toku dát v sieti poskytovatel´
a služby

Ing. Martin Hrubý, PhD.

Bc. Ondrej Kaššák
3. miesto

Skupinové odporúčanie pre inteligentnú televíziu Ing. Michal Kompan, PhD.

Bc. Martin Konôpka

Softvérové metriky vychádzajúce z aktivít
programátora a kontextu vývoja softvéru

prof. Ing. Maria Bielikova, PhD.

Bc. Juraj Kostolanský

Analýza evolúcie zdrojových textov s využitím
abstraktných syntaktických stromov

Ing. Peter Lacko, PhD.

Bc. Marek Lóderer

Vyhľadávanie skrytých vzťahov v digitálnych
knižniciach

Ing. Nadežda Andrejčíková, PhD.

Filip Pakan

Evolučné generovanie samoopravných kódov

prof. RNDr.Jiří Pospíchal, DrSc.

Súťaž môžete sledovať na blogu: http://www.acm-spy.cz/category/blog/ alebo na facebooku:
www.facebook.com/itneninuda pripojte sa k nám!

