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Srdečne Vás pozývame na medzinárodnú vedeckú 
konferenciu Fakulty masmediálnej komunikácie 
Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave s názvom  
QUO VADIS 2023 <GENERATED BY AI>, ktorá sa 
bude konať prezenčne aj virtuálne a je určená pre 
doktorandky, doktorandov a mladé osobnosti vedy.

Umelá inteligencia (AI) nás významne ovplyvňuje, 
a to z rôznych dôvodov. Benefity jej existencie 
zahŕňajú najmä zvyšovanie produktivity práce či 
zlepšovanie kvality života. Na konferencii sa dozviete 
o nevyhnutnosti integrácie umelej inteligencie 
do oblastí médií, marketingu a digitálnych hier.  
Je AI príležitosťou alebo hrozbou? 

Doktorandky, doktorandi, mladé osobnosti 
vedy a renomované osoby z praxe budú 
reflektovať  problematiku umelej inteligencie a súčasne 
diskutovať o perspektívach postavenia človeka na 
pracovnom trhu, ktoré čelí celopoločenskému rozšíreniu 
umelej inteligencie. 

Cieľom konferencie je umožniť mladým osobnostiam 
vedy, doktorandkám, doktorandom a profesionálkam  
a profesionálom v oblastiach marketingu, médií  
a digitálnych hier zdieľať získané vedomosti i praktické 
skúsenosti a diskutovať o dôležitých poznatkoch, ako 
aj výsledkoch výskumov. Interpretačné diskusie sa 
budú zameriavať na aktuálne trendy a výzvy, najmä 
v kontexte umelej inteligencie.

Všetky prijaté príspevky v slovenskom aj anglickom 
jazyku budú publikované v recenzovanom 
konferenčnom zborníku. Príspevky publikované 
v anglickom jazyku budú zaslané na indexáciu do 
medzinárodných vedeckých databáz. Príspevky 
publikované v slovenskom jazyku budú zaslané na 
indexáciu prostredníctvom platformy Google Scholar. 
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DÔLEŽITÉ TERMÍNY

7. 4. 2023 zaslanie prihlášky 
17. 4. 2023 zaslanie príspevkov 
20. 4. 2023 konanie konferencie

KONFERENČNÝ POPLATOK 
30 EUR za publikovanie v zborníku: 

• vzťahuje sa na účastníčky  
a účastníkov z externého prostredia 
(mimo UCM) bez ohľadu na to, či sa 
zúčastnia konferencie aj osobne,

• nevzťahuje sa na doktorandky  
a doktorandov UCM v rámci denného aj 
externého štúdia a osoby vystupujúce 
v onlinovej sekcii konferencie.

DISKUSNÉ TÉMY
• Umelá inteligencia a jej použitie v rámci médií, 

marketingu a digitálnych hier

• Súčasné trendy v médiách, marketingu a digitálnych 
hrách

• Mediálna gramotnosť - digitálna, spotrebiteľská, 
reklamná, informačná

• VR verzus AR v kontexte spotrebiteľského trhu

• Digitálne umenie

• Digitálny marketing

• Reálie, hranice a riziká súčasného novinárstva

• Aktuálny stav a nové výzvy v oblasti sociálnych médií

• Stieranie hraníc medzi realitou a fikciou v mediálnom 
priestore 

• Inovácie a nové kreatívne postupy vo sfére 
digitálnych hier

• Diverzita a budovanie komunít v digitálnom prostredí

• Etické úskalia používania umelej inteligencie  
v mediálnej tvorbe
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