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Já, Jan Caha, jsem se zúčastnil v termínu 10. – 14. 9. 2013 mezinárodní konference 

International Conference on Hybrid Artificial Intelligence Systems v Salamance ve 

Španělsku. 

8. ročník konference HAIS je informatická konference se zaměřením na hybridní 

inteligentní systémy. Zaměřuje i na implementace těchto problémů v nejrůznějších vědeckých 

odvětvích, mimo jiné také v geoinformatice. 

V rámci konference jsem prezentoval přípěvek Querying on Fuzzy Surfaces with Vague 

Queries v podobě ústní prezentace. 

Konference HAIS 2013 byla pořádána na Univerzitě v Salamance souběžně spolu se 

třemi dalšími konferencemi SOCO 2013, CISIS 2013 a ICEUTE 2013. V součtu měly tyto 

konference více než 130 účastníků a pokrývaly většinu aktuálních vědeckých témat z oblasti 

informatiky a jejich aplikací. V rámci těchto konferencí byly prezentovány mnohé zajímavé 

příspěvky, bohužel po většinu času souběžně probíhaly 3 – 4 sekce, takže nebylo možné 

navštívit všechny přednášky. Součástí konferencí byly 3 zvané přednášky předních světových 

odborníků. 

Z hlediska přínosu pro studium byly pro mě nejzajímavější příspěvky prezentované 

v rámci konference 8th International Conference on Soft Computing Models in Industrial and 

Environmental Applications (SOCO 2013). Ty byly tematicky bližší zaměření disertační 

práce, ale i některé příspěvky prezentované v rámci HAIS 2013 byly přínosné.  
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V rámci konference byly vedeny diskuze se zahraničními odborníky jak na téma 

prezentovaného příspěvku, tak i další témata. Z těchto diskuzí vyplynuly zajímavé 

připomínky a komentáře k práci, které budou přínosem pro vznikající disertační práci. 

Součástí konference byla i návštěva Salamanské radnice, komentovaná prohlídka 

Salamanky a galavečer s býčími zápasy. Doprovodný program konference byl velice 

povedený a podtrhl celkový dojem z velice vydařené a přínosné konference. 

Celkově lze konferenci hodnotit jako velice přínosnou a to jak z hlediska získaných 

znalostí, tak i kontaktů. 

 
 
 
 
 
V Olomouci 23. 9. 2013 Jan Caha 


