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ÚVOD 
 
V druhej dekáde nového milénia sa pojmy znalostná spoločnosť a znalostná ekonomika stali 
heslami, sloganmi, ba až zaklínadlami, ktoré ovládli najrôznejšie diskurzy západného sveta – 
politiku a verejnú správu, vzdelávanie a akademický život, ekonomiku i spoločenské vedy. 
Týmto pojmom sa však vo frekvencii výskytu, a to opäť v najrôznejších kontextoch, vyrovná 
ešte jeden terminus technicus súčasnosti – gramotnosť. V nedávnych mesiacoch a rokoch sme 
sa stretli s finančnou gramotnosťou, zdravotnou gramotnosťou, dopravnou gramotnosťou, 
ekologickou gramotnosťou, prírodovednou gramotnosťou, vedeckou gramotnosťou, 
publikačnou gramotnosťou, rodičovskou gramotnosťou, no nepochybujeme, že takýchto 
„gramotností“ je ešte mnoho... 
 
V tomto zborníku sa pokúšame pohybovať okolo pomyselného priesečníka týchto kľúčových 
pojmov, čiže v širších kontextoch hľadáme atribúty gramotnosti pre znalostnú spoločnosť 
a vplyvy znalostnej spoločnosti na vývin gramotnosti. Jednotliví autori a autorky skúmajú ako 
súčasný človek môže žiť v rastúcom labyrinte gramotností, ako tento labyrint gramotností 
reflektuje potreby človeka, ktorý sa stáva znalostným pracovníkom. Znalosti vyrastajú 
z informácií (a informácie sú často produktom znalostí), preto ďalšími kľúčovými pojmami 
tohto zborníka sú informačné kompetencie a informačná gramotnosť. Ak býva samotný 
termín informačná explózia niekedy problematizovaný, je to spravidla z dôvodu trvácnosti 
tohto javu – vzhľadom na trendy digitálnej technologizácie komunikačných procesov nie je 
predpoklad, že by sa produkcia informácií mohla v budúcnosti znižovať. 
 
Slavomír Gálik sa vo svojej štúdii zaoberá charakteristikami informačnej spoločnosti a „jej 
nadstavby“ – vedomostnej/znalostnej spoločnosti, a to predovšetkým vo vzťahu k využívaniu 
informačných technológií. Voči zaužívanému tvrdeniu, že informácie samé o sebe sú dnes už 
málo, stavia autor konštatovanie, že ani „vedomosti sami osebe nestačia, lebo odkázané sami 
na seba by mohli upadnúť do „atomizovaných“ modelov, podobne ako to bolo u informácií. 
Vedomosti sa preto musia spájať, syntetizovať, čomu zodpovedajú aj rôzne úrovne 
vzdelávania.“ S. Gálik pomenúva päť rizík vedomostnej spoločnosti: redukovanie vedomostí 
len na atomárne a vyjadriteľné vedomosti, resp. len na výsledky, oslabenie lineárneho 
spôsobu myslenia a oslabenie vzťahu k minulosti (i budúcnosti). 
 
Pavol Rankov sa zaoberá aktuálnou diskusiou o budúcom smerovaní vzdelávania 
a vzdelávacích systémov. Kľúčovým pojmom štúdie je znalostný pracovník, ako predstaviteľ 
čoraz dominantnejšieho spôsobu práce v novej paradigme vedecko-technického pokroku 
ekonomiky inovácií. Produkcia inovácií sa odohráva v transdisciplinárnom prostredí, kde 
miznú hranice medzi základným a aplikovaným výskumom. V tímoch vytvorených alianciami 
univerzít, privátneho sektora a inštitúcií verejného sektora objavy vznikajú v kontexte ich 
aplikácie. To mení spoločenské očakávania voči univerzitám, vzdelávanie sa stáva 
investíciou. V závere P. Rankov konštatuje, že odpoveďou na otázku, či znalostného experta 
má vzdelávať univerzita alebo malé flexibilné kurzy, je celoživotné sebavzdelávanie 
a samoštúdium. 
 
Beáta Sedláčková vo svojom príspevku otvára širšie súvislosti vzdelávania a získavania 
znalostí pre život v súčasnej znalostnej spoločnosti. Vychádza z analýzy vzťahu inteligencie 
a schopnosti riešiť (praktické) problémy, keďže viaceré výskumu preukázali veľmi nízku 
koreláciu medzi výškou hodnôt IQ a mierou kariérnej úspešnosti. Autorka upozorňuje na 
význam emočnej inteligencie pri plnení pracovných úloh v tímoch. B. Sedláčková súčasný 
socio-ekonomický systém považuje za technokratický a tvrdí, že takýto systém môže viesť až 
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k situácii, keď sa „určité konštitutívne funkcie a vlastnosti človeka stávajú nielen zbytočné, 
ale dokonca veľmi rušivé“. 
 
Norbert Vrabec vo svojej štúdii konštatuje, že meranie a hodnotenie kompetencií súvisiacich s 
mediálnou gramotnosťou „je relatívne novým predmetom vedeckého poznávania“, jeho 
význam však dokazuje vysoký záujem viacerých medzinárodných organizácií (Európska 
komisia, Rada Európy, UNESCO, OECD). Autor tvrdí, že meranie kritického porozumenia 
vo vzťahu k médiám sa ukazuje ako problematické miesto výskumov z dôvodu zložitosti 
konštrukcie a povahy zapojených kognitívnych procesov. Výskum funkcie médií v živote 
sociálnych skupín a jednotlivcov by mal zisťovať, „ako respondenti vnímajú okolo nich 
prebiehajúce procesy, ako na ne reagujú, ako ich využívajú alebo nevyužívajú“. N. Vrabec 
predkladá aj metodiku a výsledky analytického výskumu aktuálneho stavu a trendov 
mediálnej gramotnosti dospelej populácie v SR. 
 
Ľudmila Hrdináková a Miriam Ondrišová sa zaoberajú informačnou gramotnosťou ako 
súčasťou vysokoškolského vzdelávania, keďže práve informačná gramotnosť je prenosná 
kompetencia zvyšujúca konkurencie schopnosť absolventov univerzity na trhu práce 
prostredníctvom ich celoživotného vzdelávania. Transfer informačných kompetencií do 
reálneho života a jednotlivých profesií vedie ku konceptom informačnej a digitálnej fluencie. 
Autorky analyzujú spôsoby začleňovania informačnej gramotnosti do vysokoškolského 
vzdelávania vo svete, za najúčinnejšiu považujú intra-kurikulárnu stratégiu vnorenia 
informačnej gramotnosti do kontextualizovaného vzdelávania. Ľ. Hrdináková a M. Ondrišová 
zároveň upozorňujú, že aj na Slovensku je problémom práve integrácia informačnej 
gramotnosti do vzdelávacích procesov, pretože si vyžaduje hlbšiu spoluprácu medzi 
knihovníkmi a pedagógmi, ako aj prehĺbenie ich kompetencií v oblasti pedagogických metód. 
 
Aj štúdia Jany Ilavskej sa zaoberá akademickým prostredím, analyzuje publikačnú 
gramotnosť z bibliometrického hľadiska. Autorka vychádza z premisy, že hodnotenie kvality 
vedy a výskumu je vo všeobecnosti problematické, pretože zahŕňa množstvo nemerateľných, 
resp. navzájom neporovnateľných veličín, takže závery hodnotenia majú obvykle iba 
pravdepodobnostný charakter. Akademickí pracovníci by vo svojom publikačnom správaní 
mali zohľadňovať impakt, váhu či hodnotu (časopisov, vydavateľstiev), ale „nemali by spustiť 
zo zreteľa adresnosť informácií, ich doručenie správnej cieľovej skupine a čo najširšie 
sprístupnenie“. J. Ilavská sa práve preto prihovára najmä za vedeckú komunikáciu 
v otvorenom prostredí (open acces). 
 
Richard Papík s kolektívom vo svojom príspevku upozorňuje na metódu efektívneho rýchleho 
čítania ako na jeden z nástrojov prekonávania informačnej explózie na úrovni jednotlivca. 
Predstavuje model procesu čítania spájajúci percepciu a porozumenie textu. Autor prezentuje 
aj výsledky prieskumu efektívnosti kurzu rýchleho čítania študentov, vzhľadom na 
predchádzajúce výskumy analogických kurzov konštatuje vysokú účinnosť interaktívnej e-
learningovej drilovej výučby rýchleho čítania. 
 
Katedra knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty UK vydáva tento zborník v rámci 
riešenia projektu KEGA č. 133UK-4/2013 - MIKS Mediálne a informačné kompetencie pre 
znalostnú spoločnosť. 
 
 

        Pavol Rankov



6 
 

K NIEKTORÝM RIZIKÁM VEDOMOSTNEJ SPOLOČNOSTI 
 
 

Slavomír Gálik 
 
 
Abstrakt 
Autor sa v tomto príspevku zaoberá vznikom a vývojom vedomostnej spoločnosti. 
Upozorňuje na niektoré riziká vedomostnej spoločnosti, ktoré súvisia so základnými pojmami 
a podmienkami vedomostnej spoločnosti a na zmeny v sieťovom spájaní informácií. Celkove 
upozorňuje na 5 rizík: redukovanie vedomostí len na izolované vedomosti, redukovanie 
vedomostí len na vyjadriteľné vedomosti, redukovanie vedomostí len na výsledky, oslabenie 
logického a lineárneho myslenia, oslabenie vzťahu k minulosti a budúcnosti. Autor tvrdí, že 
na eliminovanie týchto rizík je nevyhnutné dosiahnuť vyššie úrovne vedenia ako je 
porozumenie, ktoré súvisí so vzdelaním a múdrosť. Múdrosť so vzdelaním je tak podľa autora 
najdôležitejšia kompetencia vo vedomostnej spoločnosti. 
  
Kľúčové slová 
Informácia. Lineárne a sieťové spájanie informácií. Múdrosť. Vedomosť.   
 
Abstract 
The author is dealing with the origin and development of knowledge society in this 
contribution. He points out some risks of knowledge society connected with basic notions and 
conditions of knowledge society and with changes in net connection of information. The 
author notices 5 risks: reduction of knowledge only to have isolated knowledge, reduction of 
the knowledge just to on expressed knowledge, reduction of knowledge just to achieve 
acknowledgement , weakening of logical and linear thinking, weakening of the relation to the 
past and future. The author claims, that for elimination of these risks it is necessary to reach 
higher levels of the cognition than understanding connected with education and wisdom. 
Wisdom connected with education is according to the author the most necessary competence 
in knowledge society.  
 
Key words 
Information. Linear and net connection of information. Knowledge. Wisdom. 
 
 
 
Úvod 
 
V druhej polovici 20. storočia došlo v západnej spoločnosti k výrazným spoločensko-
kultúrnym zmenám. Tieto zmeny boli zapríčinené, okrem iných, aj nástupom nových 
technológií, medzi ktorými dominovali informačné technológie. Nástup informačných 
technológií mal hlavnú zásluhu na tom, že spoločnosť sa začala označovať aj ako informačná 
spoločnosť. Jeden z prvých, ktorý rozvíjal pojem informačnej spoločnosti bol Fritz Machlup, 
ktorý skúmal vplyv poznatkov na ekonomiku, a ktorý svoje výskumy publikoval v knihe 
Produkcia a distribúcia vedomosti v Spojených štátoch v roku 1962. Fritz Machlup zaviedol 
aj pojem „znalostného priemyslu“, v ktorom znalosť (vedomosť)  charakterizoval 
vzdelávaním, výskumom a vývojom, masovými médiami, informačnými technológiami 
a službami. Viac známejším teoretikom v tejto oblasti bol Peter F. Drucker, ktorý v 60-tych 
rokoch zaviedol pojem „vedomostného pracovníka“, ktorý disponuje s informácia a tieto 
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informácie dokáže transferovať do ekonomickej produktivity.1 Podobne pre Daniela Bella 
bola spoločnosť, ktorá prešla z industriálnej fázy do postindustriálnej, založená najmä na 
službách a informáciách. D. Bell postindustriálnu spoločnosť spájal ako so spoločnosťou 
znalostí, tak s konceptom informačnej spoločnosti.2 
 
O informačnej spoločnosti v užšom slova zmysle hovoríme v kontexte prudkého rozvoja 
informačno-komunikačných technológií na prelome 80. a 90. rokov 20. storočia, keď sa začali 
rozširovať osobné počítače a vzápätí internet.3 V polovici 90-tych rokov 20. storočia sa 
v Európskej únii a USA stali pojmy ako informačná spoločnosť a s ňou aj vedomostná 
spoločnosť dominantnými pojmami a stratégiami rozvoja ekonomiky a spoločnosti. 
Koncepcie informačnej a vedomostnej spoločnosti, ktoré sľubovali neobmedzený 
ekonomický rast a blahobyt, boli implementované do politicko-ekonomických programov EÚ 
aj USA. V EÚ sa prijala politika Globálnej informačnej spoločnosti ako najdôležitejšieho 
nástroja na zabezpečenie ďalšej celospoločenskej prosperity a nezadržateľného vývoja 
spoločnosti. USA prijali podobne zameraný dokument ešte začiatkom roka 1994 pod názvom 
Globálna informačná infraštruktúra – bol to jeden z významných dokumentov vtedajšej 
vlády USA. V marci 2000 sa najvyšší predstavitelia štátov a vlád EÚ na rokovaní v Lisabone, 
z ktorého vzišla tzv. Lisabonská stratégia dohodli na ambicióznom cieli: urobiť z EÚ do roku 
2010 najkonkurencieschopnejšiu a najdynamickejšiu poznatkovo orientovanú ekonomiku 
sveta schopnú trvalo udržateľného rastu, s väčším množstvom pracovných miest a väčšou 
sociálnou kohéziou. V roku 2005 však museli túto stratégiu revidovať kvôli jej nereálnosti. To 
naznačuje, že lídri Európskej únie podľahli šablónovitosti, formalizmu a ideologizácii 
informačnej spoločnosti ako zaručenému všelieku na všetky spoločenské, ale najmä 
ekonomické problémy. V pozadí tohto fiaska sa skrývajú aj hlbšie príčiny, ktoré súvisia so 
slabým porozumením informačnej alebo vedomostnej spoločnosti.  
 
P. Zajac-Vanka napríklad k tomu hovorí: „Zdá sa, že vedomostná spoločnosť je čisto 
záležitosťou informačných technológií a pedagogiky, počtu vysokých škôl a vybavenosti škôl 
počítačmi. Poprípade sa hľadajú inovačné vedecko-výskumné projekty, to je všetko však 
materiálna základňa vedomostnej spoločnosti. Zúfalo nám však chýba „nadstavba”, filozofia 
a princípy, podľa ktorých funguje vedomostná spoločnosť. Nedozviete sa, prečo je 
vedomostná spoločnosť potrebná pre ekonomiku a ľudstvo ako také a aké má základné 
princípy fungovania.“4Slová Zajaca-Vanku ako odborníka na vedomostnú spoločnosť sú 
veľmi znepokojivé, lebo ak nerozumieme základným pojmom, tak potom ich nemôžeme 
dobre aplikovať ani v praxi. To znamená, že porozumenie informačnej alebo vedomostnej 
spoločnosti by malo byť základnou (informačnou) kompetenciou, na ktorej by bolo možné 
budovať ďalšie kompetencie, najmä v aplikácii do praxe. Cieľom tohto príspevku je preto 
reflexia a analýza základných pojmov a podmienok informačnej a vedomostnej spoločnosti 
a s nimi súvisiacich niektorých rizík vedomostnej spoločnosti. 
 
Statický aspekt vedomostnej spoločnosti - základné pojmy a podmienky 
 
Porozumenie informáciám a vedomostiam, ich vzájomným vzťahom a hierarchii by malo byť 
základnou kompetenciou v informačnej alebo vzdelanostnej spoločnosti. K tomu však 
potrebujem porozumieť ich základným jednotkám ako je informácia a vedomosť. Cesta 

                                                 
1DRUCKER, F. P.Věk diskontinuity. Obraz měníci se společnosti, s. 268.  
2DOPITA, Miroslav. Zdroje a původ konceptu znalostní společnosti, s. 201. 
3ŠUŠOL, Jaroslav, Ľudmila HRDINÁKOVÁ a Pavol RANKOV. Informačné a komunikačné technológie vo 
vzdelávaní, s. 68. 
4ZAJAC-VANKA, Peter. Vedomostná ekonomika - vedomostná spoločnosť  [online]. 
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k porozumenie sa však deje podľa semiotických pravidiel, a to je generovanie významov 
v sieti pozícií a opozícií.5 V našom prípade musíme dať do vzťahov informácie, vedomosti 
a k nim aj dáta a následne medzi nimi určiť rozdiely.  
 
Základnými jednotkami sú dáta, ktoré však ešte nie sú informáciami v pravom slova zmysle, 
lebo existujú len v počítači a mimo semiotického označovania. J. Cejpek tak isto tvrdí, že je 
nevyhnutné rozlišovať medzi informáciami a dátami: „Počítače teda z tohto pohľadu nie sú 
stroje na spracovanie informácií, ale na spracovanie dát. O informáciách je možné hovoriť 
len vtedy, keď je príjemcom človek so svojím vedomím, t. j. napr. vtedy, keď človek začne 
vnímať text, obraz alebo zvuk na obrazovke alebo na výstupe z tlačiarne.“6 
 
„Informácie“ uzatvorené v počítačovom softvéri sú takpovediac  „pre seba“, a preto ich 
nazývame dátami. Dáta, ktoré sa transponujú do ľudských symbolov, a tak môžu vstúpiť do 
ľudského významového sveta, potom môžeme nazývať informáciou. Informácia je 
informáciou až vtedy, keď sa stane súčasťou ľudského porozumenia a komunikácie. Cejpek 
však upozorňuje, že informácia ešte nie je poznatok: „Samotná informácia teda nie je 
poznatok, ale je jeho predpokladom a základom.“7 Odvoláva sa pritom na filozofa J. Patočku, 
ktorý tvrdil, že „pojem informácie nemôže vysvetliť jav porozumenia a poznania...“8 
Informácia je ešte relatívne atomizovaná, objektivizovateľná, počítateľná a neusporiadaná. 
Vedomosť je však už vyššou úrovňou, ktorá usporadúva, syntetizuje informácie do 
zmysluplných celkov. M. Růžička napríklad chápe vedomosť (v jeho prístupe informačná 
kvalita) ako informáciu, ktorá reorganizuje a mení našu skúsenosť, horizont poznávania 
a vstupuje do spolubytia komunikujúcich bytostí.9 Růžička kritizuje také koncepcie 
vedomosti, ktoré ju redukujú len na usporiadanosť, znak, tvar a obsah, lebo vo všetkých 
týchto vymedzeniach informácie podľa neho chýba spolubytie komunikujúcich bytostí, t. j. 
spoločenstvo a horizont rozumenia.  
 
Vedomosti však sami osebe nestačia, lebo odkázané sami na seba by mohli upadnúť do 
„atomizovaných“ modelov, podobne ako to bolo u informácií. Vedomosti sa preto musia 
spájať, syntetizovať, čomu zodpovedajú aj rôzne úrovne vzdelávania. Systém vzdelávania je 
určený na to, aby sme mohli dobre disponovať s istými typmi vedomostí. M. Potůček túto 
nadvedomostnú úroveň označuje ako porozumenie: „Porozumenie ako ďalší stupeň vedenia, 
nedáva len odpoveď na otázku ako, ale tiež na otázku prečo. Vedenie nie je možné 
„namemorovať“, či „odskúšať“, zatiaľ čo pre porozumenie treba pochopiť princípy. Ľudia, 
ktorí rozumejú, môžu len na základe úsudku (a nielen praktickej skúšky) syntetizovať dostupné 
informácie a vedenie a vytvárať vedenie nové.“10 My by sme dodali, že bez vzdelania, 
prípadne istého typu vzdelania, by sme nemohli vedomostiam ani porozumieť a ani s nimi 
rozumne disponovať. Za piaty a najvyšší stupeň vedenia Potůček považuje múdrosť: Múdrosť 
predstavuje potom najvyšší stupeň vedenia. Zahrňuje vedenie celkových súvislostí medzi 
rôznymi, i veľmi vzdialenými javmi, znalosť získavania vedenia a skúsenosťou overený systém 
hodnôt.“11 Múdrosť je potom celkom teórie a praxe, do ktorej by sme zarátali komplexnú 
skúsenosť človeka so systémom hodnôt a etickým konaním. Z toho vyplýva, že znalostne 
najkompetentnejší je len vzdelaný a múdry človek. V informačnej alebo vedomostnej 

                                                 
5 ECO, Umberto. Teorie sémiotiky, s. 93. 
6 CEJPEK, Jiří.Informace, komunikace a myšlení. Úvod do informační vědy, s. 33. 
7 Tamže, s. 23. 
8 Tamže, s. 27. 
9 RŮŽIČKA, Martin.Informace a dobro, s. 15 – 22. 
10 POTŮČEK, Martin a kol. Putování českou budoucností, s. 51.  
11 Tamže, s. 51.  
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spoločnosti by tak nemalo ísť len o atomizované vedomosti a ich ekonomizáciu, ale 
porozumenie (vzdelanie) a najmä múdrosť. Dosiahnutie múdrosti by zároveň malo byť aj 
cieľom vedomostnej (znalostnej) spoločnosti. 
 
K ďalšiemu ozrejmeniu pojmov ako je informácia alebo vedomosť (znalosť) treba dodať, že 
nemôžu byť bezo zvyšku vyjadriteľné, objektivizovateľné a kvantifikovateľné.  Časť 
významov, čo vyplýva z ich samotnej kontextuálnej povahy tvorby, vždy leží v pološere 
vedomia (prípadne nevedomia).  Toto nevyjadriteľné poznanie sa nazýva aj tacitné. F. Murgaš 
charakterizuje tacitné znalosti ako „neverbalizované a spravidla neuvedomované. Ich 
verbalizovanie je náročné, v komunikácii tacitných znalostí sa prejavujú schopnosti intuície 
a kreatívnosti.“12Múdry a vzdelaný človek tak disponuje veľkým množstvom tacitných 
vedomostí, ktoré sa prejavujú nepriamo, napríklad v tvorivom prístupe, v schopnosti 
nadhľadu, systematickej práci s vedomosťami a pod. Pôsobenie tacitných vedomostí sa 
výrazne prejavuje pri spomínanej intuícii, ktorú môžeme chápať ako nesprostredkované 
a náhle poznanie. Takéto poznanie však obyčajne prichádza po predchádzajúcom kumulovaní 
poznania a skúseností. Náhla nová myšlienková syntéza ako nový poznatok je emergenciou 
predchádzajúceho naakumulovaného poznania, do ktorého nemáme plne vedomý a vôľový 
prístup. Takéto intuitívne poznanie  patrí do najvyšších úrovní tzv. inovácií a obvykle ho 
identifikujeme na základe nového a nečakaného spôsobu riešenia nejakého problému. 
Eliminácia tacitných vedomostí v znalostnej spoločnosti, ale aj ekonomike, potom znamená 
elimináciu intuície a kreativity. Z tohto dôvodu najväčším rizikom vedomostnej spoločnosti je 
podľa nás atomizovanie vedomostí a ich redukovanie len na vyjadriteľný korelát.  
 
K informačným alebo znalostným kompetenciám sa veľmi často priraďuje aj kritické 
myslenie. Pojem kritického myslenia má veľa definícií a charakteristík. Napríklad V. 
Šándorová ho charakterizuje najmä ako nezávislé a slobodné myslenie so schopnosťou 
vytvárať si na základe racionálnych argumentov vlastné názory a postoje.13 Okrem toho 
kritické myslenie je podľa nej tvorivé a integratívne so schopnosťou reštrukturalizácie starých 
koncepcií.14 V týchto charakteristikách kritického myslenia ide skôr o jeho výsledky, čo by 
malo kritické myslenie dosiahnuť, ako podmienky možnosti kritického myslenia vôbec. 
Charakteristika kritického myslenia kladie vysoké nároky na subjekt kritického myslenia, 
ktorý musí byť slobodný, tvorivý a racionálne a argumentačne zdatný. Tieto kritériá však 
môže spĺňať len osoba, ako sme už vyššie povedali, ktorá je vzdelaná a múdra. V tomto 
prípade však nestačí len samotný intelekt, ale súhrn mentálno-psychických a telesných 
dispozícií s takým systémom hodnôt, v ktorom sa poznanie a dobro kladie na najvyššiu 
úroveň.  Na druhej strane, človek ktorý je závislý na drogách, prípadne  vášňach alebo sleduje 
len vlastné úzke záujmy, nebude môcť disponovať samostatným, slobodným a kritickým 
myslením. Kritického myslenia je schopná len taká myseľ, ktorá je slobodná, a ktorá je 
v „zdravom tele“ a „zdravej duši“ (v kontexte etického konania). To je inými slovami aj 
charakteristika múdrosti, ktorá sa spája s eticky dobrým životom. Treba však pripomenúť, že 
tento prístup nie je nový, ale má svoju dlhú tradíciu. Napríklad už Tomáš Akvinský tvrdil, že 
silu rozumového a pravdivého poznávania oslabuje poškodenie telesných orgánov alebo 
pohltenie vášňou.15  Z tohto hľadiska vyplýva, že ďalším rizikom vedomostnej spoločnosti je 
redukovanie kritického myslenia len na intelektuálne operácie mysle bez prepojenia s hlbšou 

                                                 
12 MURGAŠ, František. Znalostná ekonomika, tacitné znalosti, spillovers znalosti a ľudský kapitál, s. 5. 
13 ŠÁNDOROVÁ, Viera. Metódy a formy práce podporujúce kritické myslenie u žiakov zo sociálne 
znevýhodneného prostredia, s. 9.  
14 Tamže, s. 13. 
15 BLAŠČÍKOVÁ, Andrea. Prvé princípy v súčasnej morálnej nezhody. MacIntyrova aristotelovsko-tomistická 
iniciatíva, s. 7. 
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bytostnou štruktúrou človeka. Tento prístup často generuje mylné predstavy napríklad 
ohľadom automatického generovania kritického a tvorivého myslenia.  
 
Dynamický aspekt vedomostnej spoločnosti – sieťové spájanie informácií 
 
Vznik informačnej spoločnosti a potom jej nadstavby, vedomostnej spoločnosti, súvisí so 
vznikom elektronických médií, ale najmä internetu začiatkom 90. rokov minulého storočia. 
Internet je médiom vedomostnej spoločnosti par excellence. V komunikácii na internete však 
postupne dochádza k zásadným štrukturálnym zmenám v myslení človeka a následne aj v 
kultúre. Najnápadnejšia zmena je v prechode od lineárneho k sieťovému spájaniu informácií, 
ktorú môžeme označiť ako rozpad „lineárneho kódu“, a ktorá sa odráža v zmene spôsobu 
myslenia a predstáv o čase. Tieto zmeny majú veľký, priam paradigmatický dopad na 
kolektívnu  mentalitu spoločnosti.  
Internet, svojou možnosťou aktívne komunikovať, sa podstatne odlišuje od predchádzajúcich 
médií, v ktorých bol recipient viac–menej pasívny. Ďalšia odlišnosť spočíva v sieťovom, 
nelineárnom charaktere spájania informácií. S. Harnad poeticky, ale celkom priliehavo 
charakterizoval podstatu tejto komunikácie ako „elektronické písanie na oblohu“ (angl. 
electronic skywriting).16 Fluidnosť „oblohy“ naznačuje rôzne možnosti nelineárneho spájania 
informácií. Tento typ sieťového spájania informácii by sme mohli ozrejmiť aj pojmom 
rizomorfia (rizom/rizoma – termín z botaniky, predstavuje prepletenú koreňovú sústavu), 
ktorý sa vo filozoficko – mediálnych diskurzoch pomerne dobre uchytil. Prvýkrát ešte 
v predinternetovej dobe ho použili G. Deleuze s F. Guattarim, ktorí ho charakterizujú 
nasledovne: „na rozdiel od stromov alebo ich koreňov rizom spája akýkoľvek bod 
s ktorýmkoľvek iným, pričom každý z ich znakov neodkazuje k iným znakom tej istej povahy; 
uvádza do hry veľmi rozdielne režimy znakov, a dokonca aj stavy ne-znakov.“17 U. Eco 
podobne nadviazal na koncept rizomu a odlíšil ho od predchádzajúceho spôsobu stromového 
(arborescentného) myslenia. Obraz stromu  napríklad v stredovekom myslení (arbor 
porphyriana) predstavoval poriadok hierarchického a logického myslenia od podstaty bytia až 
po jeho okrajové prejavy.18 Rizomatické myslenie je naopak nesystémové, neúplné, 
sieťové, bez začiatku a konca. 
 
Internet tak na základe vlastnej technologickej a sieťovej (rizomatickej) štruktúry priamo 
podporuje „spájanie nespojiteľného“ a následne rozklad tzv. „lineárneho kódu“. U. Eco 
napríklad hovorí, že rizom ospravedlňuje a podporuje aj rozpor, lebo rizom vytvára nelineárne 
slučkové procesy. Eco dokonca hovorí, že „myslieť znamená v rizome postupovať naslepo, 
a teda riadiť sa len domnienkami.“19 Internet, pre ktorý je charakteristické hypertextové alebo 
povedzme rizomatické spájanie informácií, nebude podporovať abstraktné, lineárne a logické 
myslenie20, čo môže predstavovať isté riziko pre vedomostnú spoločnosť.  
S rozpadom lineárneho myslenia sa rozkladá aj predstava lineárneho času. V komunikácii na 
internete nejestvujú fyzicky oporné body, ktoré by dovoľovali počítanie času. Prežívanie času 
na internete sa tak stáva súčasné, simultánne. Hypertextové nelineárne spájanie informácií, 
ktoré nemá ani začiatok ani koniec, tak isto podporuje súčasnosť času. Takéto vnímanie a 

                                                 
16HARNAD, Stevan. Post-Gutenberg Galaxy: The Fourth Revolution in the Means of Production of Knowledge. 
17 DELEUZE, Gilles, GUATTARI, Félix. Tisíc plošin, s. 30. 
18ECO, Umberto. Od stromu k labyrintu. Historické studie o znaku a interpretaci, s. 60.  
19 Tamže, s. 60 – 61. 
20 M. Spitzer tvrdí, že digitálni domorodci namiesto myslenia v hermeneutickom kruhu (od častí k celku 
a naopak) získavajú pomocou surfovania len povrchné poznatky: „Digital natives týmto hermeneutickým kruhom 
neprechádzajú: chvíľu náhodne klikajú a k dobrému prameňu sa nikdy nevracajú; hľadajú horizontálne (rozumej 
povrchne), nie vertikálne (nejdú do hĺbky).“ In SPITZER, Manfred. Digitální dememence, s. 193. 
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prežívanie času má potom aj dopad na vnímanie kultúry, ktorá sa už netraduje, ale 
hypertextovým spôsobom stáva súčasnou. P. Rankov hovorí, že: „v sieti sa kultúra prenáša 
len horizontálne, simultánne, čisto priestorovo a význam stráca prenos v čase ... Prenos 
informácií v čase je dnes už len sprievodný efekt sieťovej kultúry.“21Posilňovanie súčasnosti 
môže na druhej strane viesť až k odmietaniu minulosti (ale aj budúcnosti) aj so všetkým, čo 
s tým súvisí, ako je tradícia, náboženstvo, idea národa a pod. M. Bauerlein, ktorý realizoval 
výskumy vzdelanosti americkej mládeže, prišiel k záveru, že vedomosti, ktoré sa nejako 
dotýkali minulosti, z roka na rok upadajú, čo predstavuje riziko pre ďalší vývoj demokracie 
a vôbec pre chod štátu. M. Bauerlein tvrdí: „Mladí ľudia sa nikdy tak intenzívne nezaoberali 
sami sebou, nemali k sebe tak blízko, neboli toľko aktívni v adolescentnom kontakte. Keďže 
tínedžerské symboly a pesničky, horúce klebety a hry, komunikácia mladých neobmedzená 
v čase a priestore, vnikla až do ich spální, zakuklila ich do generačnej izolácie. Autonómia 
priniesla svoje obete: čím viac sa venujú sami sebe, tým menej si pamätajú minulosť 
a predstavujú budúcnosť.“22 Takáto strata zmyslu pre minulosť a budúcnosť môže 
predstavovať významné riziko pre vedomostnú spoločnosť.  
  
Záver  
 
V práci sme skúmali príčiny zlyhávania vedomostnej spoločnosti a sformulovali 5 rizík 
vedomostnej spoločnosti, ktoré súvisia so základným vymedzením pojmov a sieťového 
spájania informácií v kyberpriestore digitálnych technológií: 

 redukovanie vedomostí len na atomárne vedomosti, 
 redukovanie vedomostí len na vyjadriteľné vedomosti, 
 redukovanie vedomostí len na výsledky, 
 oslabenie lineárneho, logického spôsobu myslenia, 
 oslabenie vzťahu k minulosti a budúcnosti. 

Uvedomenie si týchto rizík je úlohou tých, ktorí sa teoreticky a najmä prakticky,  aplikovane, 
venujú stratégiám rozvoja vedomostnej spoločnosti. Tento typ uvedomenia však už súvisí 
s porozumením (vzdelaním) a múdrosťou a spoločnosť  nebude úspešne napredovať dopredu, 
ak v nej nebudú pôsobiť múdri a vzdelaní ľudia. Múdrosť a vzdelanosť by preto mali byť 
základnou kompetenciou vedomostnej spoločnosti.  
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VZDELANIE PRE ZNALOSTNÉHO PRACOVNÍKA: MEDZI ÚZKOU 
ŠPECIALIZÁCIOU A ŠIROKÝM ROZHĽADOM 

 
 

Pavol Rankov 
 
 
Abstrakt 
Príspevok sa venuje rozporu medzi potrebou vysokej / úzkej špecializácie a potrebou širokého 
rozhľadu vo vzdelávaní znalostných pracovníkov. Kvalita učebných programov univerzít je 
posudzovaná privátnym sektorom. Univerzitné vzdelávanie a  výskum, majú slúžiť praxi a sú 
posudzované praxou (posun od módu 1 k módu 2). Univerzita môže spolupracovať s praxou, 
ale z hľadiska vzdelávacieho procesu je to vždy len pars pro toto, prinajlepšom 
reprezentatívna ukážka, ako to funguje v jednej konkrétnej z množstva rôznych praxí. 
Študenti sa nemôžu počas univerzitného štúdia pripraviť na všetky špecifické situácie, ktoré 
prináša prax. Vzdelávanie pre znalostnú spoločnosť sa netýka len univerzít, vzdelávať majú aj  
malé flexibilné kurzy, znalostný pracovník sa najmä musí vzdelávať sám.  
 
Kľúčové slová  
Expert. Ľudský kapitál. Špecializácia. Univerzita. Znalostný pracovník.   
 
Abstract 
The paper deals with the conflict between high / narrow specialization and broad knowledge 
in education of knowledge workers. Today the quality of university curricula is judge and rate 
by private sector. University education and research should be useful for economic practice 
(shift from mode 1 to mode 2). In fact university may cooperate and collaborate with 
commerce but that is only one particular example, pars pro toto of life, there are many 
different practices done by other corporations. Students can´t be ready for all specifications of 
commercial practice. Education for the knowledge society depends not only on universities 
but also on short-term flexible courses and lifelong self-learning of knowledge workers. 
 
Key words 
Expert. Human capital. Knowledge worker. Specialization. University. 
 
 
 
Úvod 
 
Rozpor medzi špecializáciou a širokým rozhľadom, na ktorý poukazujeme aj v názve tohto 
príspevku, je jednou z tém, ktorej sa venuje pozornosť v diskusiách o smerovaní 
univerzitného vzdelávania v súčasnosti. Tak, ako je mnoho typov a kategórií znalostných 
pracovníkov, je zrejme aj mnoho odpovedí v polemike medzi špecializáciou a všeobecnejším 
profilom vzdelania. 
 
1   Ekonomika inovácií 
 
Ekonomická teória štandardne rozlišuje „technický pokrok kontinuálny a skokový. 
Kontinuálny pokrok znamená proces nepretržitého využívania poznatkov vedy a techniky, 
skokový pokrok predstavuje využívanie technológií na vyššom kvalitatívnom stupni“ 
(Kucharčíková a kol. 2011, s. 86). Ale dnes v niektorých odvetviach akoby už toto delenie 
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neplatilo, nastala doba kontinuálneho skokového pokroku. Inovácia sa od vedeckého objavu 
odlišuje dôrazom na praktické využitie. „Inovácia smeruje k aplikácii, jej cieľom nie je 
znalosť ako taká, ale účinná zmena“ (Drucker 1957, s. 24). 
 
Tento stav nepretržitého prúdenia inovácií do ekonomiky je v zásade možný vďaka dvom 
hlavným, hoci parciálnym zmenám. Prvou je „kvantitatívny“ rozvoj vedy, ako poznatkovej 
bázy pre aplikovaný výskum. Druhým dôvodom je nástup nových informačno-
komunikačných technológií. Vedecké a odborné informácie sú neporovnateľne rýchlejšie 
a jednoduchšie publikované, šírené dostupné pre väčšie množstvo odborníkov, než boli – 
napríklad – pred štvrťstoročím. Čas medzi objavom a publikovaním sa dramaticky skracuje. 
A. Veselý formuluje „hypotézu, „že vedomostné procesy majú silnú tendenciu 
k sebareprodukcii a majú silný multiplikačný efekt. Učenie plodí učenie, inovácia si vynucuje 
ďalšie a ďalšie inovácie“ (Veselý 2004, s. 444). 
 
Vedecko-technický pokrok môžeme rozdeliť na stelesnený, to sú nové stroje, zariadenia 
a technológie, a nestelesnený pokrok, teda nové metódy práce, jej organizácie a nové nástroje 
manažmentu (Kucharčíková a kol. 2011, s. 86). V znalostnej ekonomike teda za inováciu 
nepovažujeme len vynález, patent či vedecký objav, ale aj racionalizačné procesy vo výrobe, 
efektívnejšiu aplikáciu existujúcich materiálov a výrobných postupov. Inováciou je nová 
služba, ktorá je lepšie prispôsobená požiadavkám a potrebám zákazníkov, ale aj pochopenie 
nových možnosti, správny odhad budúcich zákazníckych želaní. 
 
Dnes je viditeľný tlak praxe na univerzity. Kvalita učebných programov je posudzovaná 
počtom absolventov zamestnaných v kľúčových korporáciách odvetvia, manažéri korporácií 
sa z hľadiska vlastných firiem vyjadrujú ku kvalite a špecializácii absolventov, akoby ich 
firma bola zriaďovateľom či financovateľom vzdelávacej inštitúcie. Univerzitné vzdelávanie, 
ba dokonca aj výskum, majú slúžiť praxi a sú posudzované praxou.  
 
Paradigmatický posun od „akademického“ vedeckého objavovania k produkcii inovácií pre 
prax popisujú napríklad M. Gibbons a kol. (1994, s. 3-9) alebo H. Nowotny s P. Scottom a M. 
Gibbonsom (2003, s. 179-194). Vedecké poznávanie v akademickom diskurze (tzv. modus 1) 
prebieha v prostredí izolovaných vedeckých disciplín so silnou vnútornou hierarchiou, 
prípadný objav výrazne predchádza aplikáciu, pretože základný a aplikovaný výskum sú 
oddelené, poznatky produkujú izolovaní vedci ako zamestnanci akademickej inštitúcie. 
Hegemonická veda v tomto móde hodnotí samu seba.   
 
Naopak, produkcia inovácií (tzv. modus 2) prebieha v transdisciplinárnom reflexívnom 
prostredí, kde miznú hranice medzi základným a aplikovaným výskumom, takže objavy 
vznikajú v kontexte aplikácie, nie sú od nej oddelené v čase, produkcia inovácií je rozptýlená 
v spoločnosti, v tímoch vytvorených alianciami univerzít, privátneho sektora a inštitúcií 
verejného sektora, v think-tankoch. Vedu, jej výsledky a dôsledky, posudzuje spoločnosť a 
privátne spoločnosti, ktoré subjektívne posudzujú užitočnosť výsledkov výskumu pre svoje 
marketingové ciele. 
 
Univerzita kapitalizuje svoje poznatky, snaží sa správať ako firma, zatiaľ čo súkromné 
spoločnosti vzdelávajú zamestnancov, čiže sa správajú ako univerzity. A štátna správa 
podporuje vzdelávanie aj aplikovaný výskum, akoby investovala do pracovnej sily a inovácií. 
Na rozdiel od minulosti sa už objavy a inovácie nerodia v hlavách izolovaných geniálnych 
vizionárov (často aj náhodne a so šťastím), ale sú súčasťou trvalých a cielených procesov 
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financovaných z verejných aj privátnych zdrojov. Inovácie sa realizujú v prieniku finančného 
kapitálu, ľudského kapitálu a sociálneho kapitálu. 
 
Privátny sektor vstupuje do inovačných procesov s predstavou vlastného zisku. V kontraste 
k paradigme vedeckých objavov nie je inovácia zameraná na rozvoj ľudského poznania 
(vedec sa snaží svoj poznatok čo najrýchlejšie publikovať), ale na korporátny zisk, ktorého 
zdroje treba čo najdlhšie pred konkurenciou tajiť. Keď môže rovnako inovovať aj 
konkurencia, výhoda prvého inovátora sa stráca. K. P. Liesmann je k tejto trhovej logike 
narábania s poznatkami kritický, hovorí, že dnes žijeme v dobe, „v ktorej sa s konečnou 
platnosťou završuje podriadenosť poznania parametrom kapitalistickej ekonomiky“ 
(Liesmann 2012, s. 36). „Cieľom je „sprivatizovanie poznania“ (Burke 2013, s. 143).  
 
Takýto prístup firiem síce nie je prekvapujúci (zmyslom ich činnosti je dosahovať zisk), ale je 
v rozpore s fungovaním ľudskej kultúry a pospolitosti. Napodobňovanie a opakovanie je 
prirodzená forma ľudského správania, je to základ učenia sa a socializácie. Aj tvorcovia 
inovácie si vždy niečo požičiavajú od svojich predchodcov, ale tento fakt vedome či 
nevedome ignorujú. A zabúdajú na to aj legislatívne predpisy týkajúce sa práv priemyselného 
a intelektuálneho vlastníctva.„Inovácia pridáva, nenahrádza“ (Drucker 1957, s. 31). 
 
2   Znalostná práca a znalostní pracovníci 
 
M. Castells v zásade rozdeľuje prácu a zamestnania našej doby na generické (všeobecné) a 
samoprogramovateľné (autonómne). Generická práca je monotónna a zostáva rovnaká aj 
dlhšie časové obdobie. Jej príkladom by mohla byť práca pri výrobnej linke v továrni. 
Obslužný pracovník len prijíma príkazy a reaguje na ne. Naopak, samoprogramovateľná práca 
vyžaduje nielen zručnosti, ale aj znalosti pochádzajúce z odborného vzdelania. Pracovník, 
ktorý takýto typ činností vykonáva, je do značnej miery autonómny, sústredený na cieľ práce, 
nie na jej priebeh (Castells 2009, s. 372).  
 
Samoprogramovateľná práca znalostných pracovníkov obsahuje procesy vyhľadávania 
informácií, ich prepájanie do znalostí, využívanie dostupných zdrojov poznania a ich 
aplikáciu pri riešení úloh súvisiacich s cieľmi výrobného procesu. To vyžaduje primerané 
vzdelanie nielen vo forme zručností, ale aj v zmysle schopnosti kreatívne sa zapojiť do 
procesov zmeny – organizačnej, technologickej či poznatkovej (Castells 2009, s. 30). 
Z nevyhnutnosti participovať na procesoch zmien však zákonite vyplýva, že znalostný 
pracovník musí aj svoje vzdelanie neustále inovovať, pretože inak môžu znalosti zastarať 
rovnako rýchlo, ako zručnosti genericky pracujúcich. Práca znalostného pracovníka je teda 
v tomto kontexte samoprogramovateľná v dvoch zmysloch – pracovník si sám „programuje“, 
aké pracovné postupy zvolí, a v procese inovácie kvalifikácie si „preprogramuje“ svoj aparát 
poznatkov a zručností). 
 
2.1   Znalostný pracovník: expert  
 
Už industriálna spoločnosť prinášala postupne čoraz väčšiu špecializáciu vied a odvetví, 
odborníci fokusovali svoju pozornosť na tematicky stále užšiu a užšiu časť problematiky, čo 
je napokon pochopiteľné, z kapacitných dôvodov nemožno ísť zároveň do hĺbky aj do šírky. 
P. Drucker (2004, s. 260) hovorí, že vedomosti znalostného pracovníka sú tým efektívnejšie, 
čím sú špecializovanejšie. Znalostní pracovníci sú experti a byť expertom znamená byť 
expertom na niečo konkrétne. Ľudský kapitál znalostného pracovníka je neprenosný a 
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individualizovaný, je jedinečný svojou špecializáciou. Konkrétne – vzdelanie, znalosti 
a zručnosti znalostných pracovníkov sú (vysoko) špecializované.  
 
U. Beck považuje súčasný trend čoraz väčšej špecializácie odborníkov za sociálny problém. 
Táto „nadmerná špecializácia“ a „do krajnosti dovedená deľba práce“ (Beck 2011, s. 296) 
produkuje riziká. Experti majú hlboké znalosti zo svojej špecializácie, ale nerozumejú 
vedľajším efektom, dôsledkom svojich rozhodnutí. Paradoxne, práve nové riziká prehlbujú 
závislosť spoločnosti (a jednotlivcov) na poznatkoch expertov (Beck 1997, s. 123). Aj A. 
Bron a M. Schemmann (2003, s. 9) upozorňujú, že od prelomu 20. a 21. storočia sú aj politici 
a ich rozhodnutia čoraz viac závislé od expertov, expertných komisií a think-tankov. Dôvera 
v expertov (vedcov a technických špecialistov) je však pochopiteľná a prirodzená, pretože, 
ako hovorí A. Giddens (2003, s. 83), dôvera je len „tam, kde je nevedomosť“. Nevedomosť 
laika produkuje jeho neistotu a dôvera k expertovi túto neistotu odstraňuje. 
 
Krízy finančné, ekonomické, sociálne či osobnostné krízy sú dôsledkom úzkych špecializácií 
v tom zmysle, že problémy prenikajú sitom pomedzi odbornosti jednotlivých expertov, 
z ktorých každý si robí svoje a nikto nemyslí na súvislosti. „Zvládanie rizík vyžaduje celkový 
prehľad” (Beck 2011, s. 93). Riešením prílišnej špecializácie a absencie znalosti kontextu 
u jednotlivcov je nepochybne vyššia komunikácia, zo sieťovanie práce expertov, ktoré by 
viedlo ku kolektívnemu poznaniu a kolektívnej inteligencii. Informačné technológie teda aj 
v tomto prípade predstavujú účinný nástroj potenciálneho riešenia.  
 
2.2   Znalostný pracovník: ľudský kapitál 
 
Ľudský kapitál je „súhrn vrodených a nadobudnutých schopností, vedomostí, zručností i 
skúseností jednotlivcov, tiež ich tvorivosti, talentu a invencie pri vytváraní nových hodnôt” 
(Kucharčíková a Tokarčíková 2010, s. 53). „Znalostní pracovník je pre podnik aktívom a nie 
nákladom“ (Kelemen a kol. 2008, s. 123). Je to kapitálové nehmotné (nematerializovateľné) a 
situačné aktívum firmy. Ľudský kapitál má hodnotu len tu a teraz). Čo je z hľadiska ľudského 
kapitálu pre jednu spoločnosť významné, je pre inú bezvýznamné (Kucharčíková a kol. 2011, 
s. 228).  
 
Na jednotlivých úrovniach uvažovania o ľudskom kapitále sú však odlišné očakávania. 
Pracovníci od svojej investície do (vlastného) ľudského kapitálu očakávajú zvýšenie príjmov 
a sociálneho statusu, podniky investície do ľudského kapitálu spájajú so zvýšenou 
produktivitou práce, rastom kvality produkcie a zvýšením konkurencieschopnosti, ak 
investuje do ľudského kapitálu štát očakáva zvýšenie kultúrnej a životnej úrovne. Pozitívne je, 
že tieto očakávania sa môžu dopĺňať, nevylučujú sa, naopak, nevýhodnou je, že nie je celkom 
jasné, kto by mal primárne do ľudského kapitálu investovať, či korporácie, domácnosti alebo 
štát. S miernou simplifikáciou by sme mohli tvrdiť, že ak štát pomáha podnikom (napr. 
daňovými prázdninami), nepomáha ľuďom, ak platí nezamestnanecké dávky ľuďom, 
nepomáha firmám. Ak však investuje do vzdelávania, pomáha všetkým aktérom 
ekonomického života. Preto sa domnievame, že základnými investíciami do ľudského 
kapitálu sú investície do rôznych foriem vzdelávania, až druhotne aj do zdravotnej 
starostlivosti a sociálnej obnovy.  
 
Zaujímavá je v porovnaní s inými druhmi aktív aj otázka likvidity ľudského kapitálu 
(premena aktív na peňažné prostriedky) a jeho amortizácie (postupné znižovanie hodnoty 
v dôsledku používania). Ľudský kapitál je nepredajný, človek ako jeho držiteľ ho de facto 
firme prenajíma. Firma ľudský kapitál znalostného pracovníka používa, pričom tento kapitál 
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sa paralelne ďalej rozvíja, keďže pracovník získava skúsenosti. „Používaním sa 
neznehodnocuje, naopak obohacuje sa, rastie, nabaľuje na seba ďalšie znalosti“ (Barták 2008, 
s. 149). Takže následne môže znalostný pracovník svoj ľudský kapitál ponúkať znovu, môže 
„tie isté” schopnosti prenajať inej firme. Znalosti (na rozdiel od hmotného majetku) 
nepodliehajú amortizácii v dôsledku používania. 
 
Životnosť ľudského kapitálu je zároveň dlhá aj krátka. „Je ohraničená životným cyklom 
ekonomického subjektu“ (Kucharčíková 2011, s. 34), preto je pre firmu aj celospoločensky 
efektívne, aby znalostní pracovníci pracovali aj v zrelom veku, keď sa zúročujú ich bohaté 
skúsenosti. Ale presne opačným špecifikom ľudského kapitálu je jeho rýchle zastarávanie, 
preto vyžaduje nepretržité obnovovanie. V súčasnej ekonomike zameranej na inovácie je 
riziko zastarávania ľudského kapitálu extrémne vysoké. Použiteľnosť skúsenosti trvá kratšie. 
Ak je však ľudský kapitál priebežným vzdelávaním obnovovaný, jeho hodnota sa v čase 
zvyšuje.  
 
3   Vzdelávanie pre znalostnú prácu 
 
V tradičnej agrárnej spoločnosti bol prístup k vyššiemu vzdelaniu obmedzený len na elitu, 
široké vrstvy populácie získavali potrebné zručnosti doma, deti „dedili“ poznatky a vedomosti 
od rodičov. Ľudská kultúra je postavená práve na tomto princípe, dedí sa po predkoch 
a odovzdáva sa potomkom. V  industriálnej spoločnosti sa imperatívom stala úplná 
gramotnosť a rovnaké všeobecné vzdelanie pre všetky deti ako praktické východisko pre 
masovú prácu a masovú spotrebu. Aj v znalostnej spoločnosti pracovník „získava prístup 
k práci, zamestnaniu a spoločenskému postaveniu prostredníctvom formálneho vzdelávania“ 
(Sedláčková 2013, s. 211). Keďže však práca, výroba i spotreba sa demasifikujú, premena 
koncepcie vzdelávania sa stáva nevyhnutnou. V prvom rade je však nevyhnutnosťou samotné 
vzdelávanie.  
 
Masifikácia vysokoškolského vzdelávania (Burke 2013, s. 325, Višňovský 2014, s. 39) naráža 
na otázku, či je v ľudskej populácii naozaj taký vysoký počet jedincov s intelektuálnymi 
schopnosťami pre univerzitné vzdelanie, a to bez ohľadu na spoločenskú potrebu 
vysokoškolsky vzdelanej pracovnej sily. Ľudská kultúra (a to aj v ére dôrazu na diverzitu) 
vyžaduje od participujúcich členov určité penzum spoločných vedomostí a hodnôt, kultúra je 
spoločný diskurz, preto masovosť vzdelávania má svoj civilizačný a sociálny význam. 
V tomto zmysle je „škola nástrojom medzigeneračnej kultúrnej transmisie” (Kukal 2007, s. 
15). Je dokonca možné hovoriť o „práve na rovnakosť” vo vzdelaní, pretože umožňuje poznať 
kultúru a participovať na nej (Kukal 2007, s. 16). 
 
3   Vzdelanie ako investícia  
 
Znalostná ekonomika, v ktorej sa úspech jednotlivca aj firmy na trhu nepriamo odvodzuje od 
aplikácie znalostí v ekonomických procesoch, vyvolalo tendenciu chápať vzdelanie ako 
komoditu. Študenti o univerzitnom vzdelávaní uvažujú ako o časovej a finančnej investícii, 
pri ktorej treba maximalizovať pravdepodobnosť jej návratnosti. A od školy očakávajú, že im 
výmenou za túto časovú a finančnú investíciu poskytne tovar – vzdelanie, ktoré bude možné 
v podobe získaných konkurencieschopných zručností a schopností premeniť na zamestnanie 
a zárobok“ (Kobová 2014, s. 85-86). 
 
Vzdelávanie pre znalostnú spoločnosť sa netýka len univerzít, na univerzity prichádzajú 
odchovanci stredných škôl a tie zasa pracujú s deťmi so základných škôl. Okrem toho 
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univerzitou sa vzdelávanie nekončí, ona je „len“ amplitúdou vzdelávacej krivky. 
V ekonomike, ktorá vyžaduje vzdelanie, a v spoločnosti s narastajúcim počtom 
vysokoškolsky vzdelaných ľudí, univerzitný diplom je „čoraz menej postačujúci, zároveň ale 
stále nutnejší“ (Beck 2011, s. 245). Diplom sa stal podmienkou, ale nie zárukou. Je to pre 
firmy aj držiteľa často len osvedčenie o určitých vyšších mentálnych schopnostiach 
a zručnostiach.  
 
J. Keller a L. Tvrdý hovoria o „poklese váhy diplomu“ v inom zmysle. Úroveň kvalifikácie 
požadovanej v praxi je nižšia ako úroveň vzdelania (Keller a Tvrdý 2008, s. 54). Absolvent 
má teda vyššiu kvalifikáciu, než treba na prácu, ktorú bude vykonávať. Presnejšie by však 
zrejme bolo tvrdiť, že absolvent má inú (nie vyššiu, prípadne nižšiu) kvalifikáciu než 
vyžaduje prax. V paradigme čoraz väčšej špecializácie práce je to celkom pochopiteľné. 
Univerzita môže spolupracovať s praxou, ale z hľadiska vzdelávacieho procesu je to vždy len 
pars pro toto, prinajlepšom reprezentatívna ukážka, ako to funguje v jednej konkrétnej 
z množstva rôznych praxí. Študenti sa nemôžu počas univerzitného štúdia pripraviť na všetky 
špecifické situácie, ktoré prináša prax. Úzka špecializácia vzdelávania navyše vedie k rizikám 
fachidiocie. Vzdelanie zamerané na aktuálnu prax poskytuje absolventom krátkodobú výhodu 
na trhu práce, lenže prax sa mení s každou inováciou.  
 
Z nepretržitých inovácií a s nimi spojeného nepretržitého zastarávania však nevyplýva, že 
v univerzitnom či mimo univerzitnom vzdelávaní je možné zmenšovať množinu 
osvojovaných poznatkov (hoci aj tak zastarajú). Jednak „je nepomerne jednoduchšie 
informácie upgradovať”, a nie vytvárať nové, jednak znalosti sú východiskom pre kreativitu, 
teda aby študenti mohli tvoriť, „musí mať z čoho” (Kukal 2008, s. 14 a 18). Učenie sa 
a vzdelávanie (smerom k inováciám) môže prebiehať iba v kontexte, v nadväznosti na 
existujúce znalosti. Univerzitné vzdelanie je nevyhnutným predpokladom a základňou, na 
ktorej môžu stavať neskoršie kurzy a školenia mikrošpecializovaného doplnkového 
vzdelávania. „Ekonomika založená na poznatkoch vyžaduje všeobecné analytické schopnosti 
a kapacitu porozumieť a inovovať, ktoré je možné získať len vo vyšších vzdelávacích 
inštitúciách“ (Castells 2000, s. 136).  
 
Univerzita by mala študentovi otvárať univerzálne kontexty odboru, mala by ukazovať 
študovanú problematiku v jej súvislostiach a komplexnosti, až potom doplnkové 
špecializované vzdelávanie môže byť zamerané na riešenie konkrétnych problémov a 
simplifikácie“ (Bologna 2004). Univerzitné vzdelanie by malo pestovať kontinuitu, prispievať 
k uchovávaniu kultúrnej pamäti spoločenstva, menšie (privátne) vzdelávacie inštitúcie by sa 
mali zameriavať skôr na diskontinuitu, revolučnosť inovácií, ad hoc témy a bezprostredne 
aplikovateľné poznatky. No a v dnešnom vzdelávaní aktuálnosť znamená špecializáciu.  
 
Záver 
 
Paradoxne, odpoveď na otázku, či znalostného experta má vzdelávať univerzita alebo malé 
flexibilné kurzy, sa nachádza na inom mieste. Má sa totiž vzdelávať sám. Celoživotné 
vzdelávanie a samoštúdium je najlepším spôsobom, ako držať krok s dobou. 
Samovzdelávajúci sa znalostný pracovník nielen reaguje na inovácie, ale má vnútorný 
kreatívny potenciál na ich vytváranie a argumenty na ich presadzovanie. 
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Poznámka 
Príspevok je jedným výstupom projektu KEGA č. 133UK-4/2013 MIKS Mediálne 
a informačné kompetencie pre znalostnú spoločnosť. 
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PROČ ODBORNÉ ZNALOSTI A ZKUŠENOSTI NESTAČÍ ANEBO CHYTŘÍ JSME 
VŽDY BYLI, NASTAL ČAS, BÝT MOUDŘÍ 

 
 

Sedláčková Beáta 
 
 
Abstrakt 
Příspěvek nabízí stručný pohled na stav současné společnosti v etapě technologického vývoje. 
V kontextu současné společnosti se autorka zabývá problematikou úspěšné inteligence a 
uplatňováním znalostí v praxi. V této souvislosti se také dotýká teorie deprivantství. 
 
Klíčová slova 
Současná společnost. Úspěšná inteligence. Znalosti. Sociálně psychologické aspekty. 
 
Abstract 
Paper offers a brief overview of the state of contemporary society in the stage of technological 
development. In the context of contemporary society, the author deals with the successful 
intelligence and applying knowledge in practice. In this context the problem of missing 
emotional and social intelligence is mentioned. 
 
Key-words 
Contemporary society. Successful intelligence. Knowledge. Social and psychological aspect. 
 
 
 
Úvod 
  
Systém lidského společenství je zcela jednoznačně nejsložitějším systémem na naší planetě. 
Situace, do které se lidstvo svými kognitivními výkony dostalo, je podle mnoha odborníků 
zoufalá a osud zpečetěn.  Ovšem, kdo četl Karla Poppera, je přesvědčen, že každý pokus o 
předvídání budoucnosti je logicky nemožný. Jestli se dnes panující společenský pořádek 
označuje jako „technokratický“, je to proto, že nám hrozí, že se technika etabluje jako tyran 
lidstva.  Činnost, která měla být svou podstatou prostředkem k cíli, se stala samoúčelem.  
Složitost technokratického systému zásadně znemožňuje přesné pochopení jednotlivostí jeho 
struktury a jejich vzájemného působení. Lidský potenciál zde vytvořil systém, jehož složitost 
mu brání mít přehled o jeho celistvosti. (Lorenz, 1997) I bez hlubšího pochopení všech 
jednotlivostí tohoto systému se začíná prosazovat názor, že postupující dělba práce a 
nadměrná organizace povedou k duchovnímu ochuzení lidstva a ke ztrátě podstatných 
lidských práv. Technokratický systém, který dnes ovládá svět je s to vyrovnávat všechny 
kulturní odlišnosti. Všechny národy, s výjimkou takzvaných zaostalých, vyrábějí stejnou 
technikou stejné zboží, obdělávají stejnými stroji stejné monokultury a bojují stejnými 
zbraněmi. Především však si konkurují na témže světovém trhu a usilují všemi silami o to, 
aby metodami stejné propagandy jeden druhého předstihl. Kvalitativní odlišnosti, které by 
synergicky mohly působit tvořivě, stále více mizí. Úpadek kulturních a dalších hodnot 
odpovídá úbytku přirozené rozmanitosti. 
 
I když se dnes mnoho lidí uvědomuje nebezpečí vyvolávána technologickým vývojem lidstva, 
převažuje přesvědčení o tom, že každý vývoj znamená nutně vznik nových hodnot.  Vznik 
hodnot sice vývoj předpokládá, není však nutně jeho důsledkem. V technokratickém 
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uspořádání světa se vývoj stal pravzorem tvorby hodnot v nešťastně zúženém smyslu.  Čím 
širší obraz máme před sebou a důmyslnější technikou vládneme, tím více si musíme vážit 
lidskou osobnost. 
 
IQ a jeho limity 
 
V přehledu vědeckých prací o inteligenci a poznávacích procesech existují různé soubory 
intelektových schopností a každý z těchto souborů zřejmě prošel svým vlastním vývojem. 
Nejnovější neurobiologické výzkumy seznamují s existencí mozkových center, která alespoň 
přibližně odpovídají jednotlivým formám poznávání. Tytéž neurobiologické studie potvrzují, 
že organizace nervové soustavy zřejmě umožňuje různé způsoby zpracování informací. 
Ovšem věda nikdy nedává konečnou odpověď, existuje pokrok i návrat zpět, existuje oblast, 
ve které teorie platí a oblast, pro niž se nehodí. Jaké jsou tedy nezbytné předpoklady, které 
musí splňovat inteligence.  Podle obecně platného mínění inteligence musí obsahovat soubor 
schopností řešit problémy, musí tedy člověku umožňovat vyřešení skutečných problémů a 
těžkostí, se kterými se setkává, a v případě potřeby udělat něco účinného. Musí také obsahovat 
potenciál pro nalézání nebo vytváření problémů, čímž položí základ pro získávání nových 
vědomostí. (Gardner, 1999). Tyto dvě podmínky umožňují hledání těch intelektových 
schopností, které jsou v určitém kulturním kontextu významné. Ovšem lidské kultury se 
velmi, někdy dokonce zásadně liší v tom, co považují za podstatné, takže nové výtvory či 
nové otázky vznikající v jedné kultuře mohou mít v jiném prostředí jen velmi malý význam. 
Uvedené dvě podmínky zajistí, aby byla inteligence alespoň v určitém kulturním prostředí 
opravdu užitečná a důležitá. A pak jsou tady schopnosti, které představují stálice 
v psychologických testech, jako například schopnost zapamatovat si nesmyslné slabiky nebo 
vytváření neobvyklých asociací. V podstatě jde o umělé konstrukce vymyšlené psychology, a 
ne o schopnosti, které by měly v nějaké kultuře skutečný význam.  
 
Historie IQ není nijak povzbudivá a opravdu, první měření inteligence bylo hrubě zaujaté. 
Francis Galton, jenž byl průkopníkem výzkumu dvojčat za účelem oddělení vrozených a 
získaných schopností, bez okolků uvedl, proč to dělá, a neslavně proslul jako otec eugeniky. 
Jak se o něm zmiňuje Matt Ridley (2001) byl v mnoha ohledech opakem svého bratrance 
Charlese Darwina. Kde byl Darwin metodický, trpělivý, ostýchavý a konvenční, tam byl 
Galton intelektuálním diletantem a komediantem. Také byl geniální. Testování inteligence se 
však opravdu zvrhlo v Americe díky H. H. Goddardovi, který zcela přehlížel vliv prostředí na 
schopnosti a zbožně věřil v dědičnost. Jeho IQ testy byly subjektivní a zaujaté ve prospěch 
západních kulturních hodnot středních vrstev.  Lidé jsou přece schopni se učit. Není divu, že 
historie inteligenčních testů zanechala ve většině akademicky vzdělaných lidí, zvláště 
v oblasti společenských věd, hlubokou nedůvěru ke všemu, co nějak souviselo s IQ testy. 
Když v roce 1997 Robet Plomin se spolupracovníky oznámil, že šestý chromozom je ten, kde 
se nachází gen pro inteligenci. Ovšem zároveň poukazuje na deset dalších možných 
„inteligenčních genů“. Stephen Jay Gould (1998), přísný kritik nadměrného obdivu 
k dědičnosti, to vyjádřil slovy. „Omyl zastánců dědičnosti nespočívá v prostém tvrzení, že IQ 
je do určité míry děditelné, ale v tom, že kladou rovnítko mezi děditelné a nevyhnutelné“.  
 
Shrnuto, neexistuje žádná obecně přijímaná definice inteligence. Je to rychlost myšlení, 
schopnost usuzování, paměť, slovní zásoba, počítání zpaměti, duševní energie nebo jen chuť 
člověka do intelektových aktivit, co označuje člověka jakožto inteligentního?  Chytří lidé 
mohou být v něčem úžasně nechápaví, například co se týče obecných vědomostí, mazanosti, 
vyhýbáním se pouličním sloupům a tak podobně. Fotbalový hráč se špatným prospěchem ve 
škole se může ve zlomku vteřiny chopit příležitosti a geniálně přihrát. Hudba, výřečnost nebo 
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schopnost porozumět jiným lidem jsou schopnosti a nadání, které často vypadají, jako by 
nepatřily k sobě. Howard Gardner propaguje teorii vícenásobné inteligence, která uznává 
každý talent jako oddělenou schopnost. Naproti tomu Robert Sternberg se domnívá, že 
v základě existují tři zvláštní druhy inteligence - analytická, tvořivá a praktická.  Analytické 
problémy jsou formulovány druhými lidmi, jsou jasně definovány, jsou doprovázeny 
veškerými informacemi, které jsou k jejich vyřešení zapotřebí, mají jen jednu správnou 
odpověď, jsou vytrženy z každodenní zkušenosti a nejsou samy o sobě ničím zajímavé, krátce 
– zkouška ve škole. Praktické problémy od člověka vyžadují, aby je sám zformuloval, jsou 
chabě definovány, chybí jim nějaká podstatná informace, mohou a nemusí mít jediné řešení, 
ovšem vystávají přímo z každodenního života. A pokud se v odborné literatuře hovoří o 
úspěšné inteligenci, tak jde o vyváženou kombinaci těchto analytických, tvořivých a 
praktických usuzovacích schopností. Nadaní lidé v jakékoli oblasti přesně znají své slabé a 
silné stránky. Současně dovedou v životě využít silných stránek a kompenzovat své slabiny. 
Charles Spearman v roce 1904 si poprvé všiml, že výkony lidí v různých typech IQ testů mají 
tendenci vykazovat společné výchylky, že různé inteligence zdaleka nejsou nezávislé a jeví se 
dobře korelované. Spearman to nazval všeobecnou inteligenci nebo stručně „g“. Někteří 
statistikové tvrdí, že „g“ je pouhou statistickou kličkou, jiní si myslí, že je to přímé měření 
jakési lidové zvyklosti a to, skutečnosti, že většina lidi se dokáže shodnout na tom, kdo je 
„chytrý“ a kdo není. Přesto není pochyb, že „g“ funguje a existují určité objektivní důkazy - 
rychlost, s jakou lidé provádějí úkoly vyžadující procházení, zpracování a vyhodnocení 
informací, koreluje s jejich IQ, a navíc „g“ zůstává v různém věku překvapivě konstantní.  
 
Znalosti a praxe 
 
Vzhledem k důrazu, jaký při přijímacích testech kladou školy na výši IQ, pak je překvapivé, 
jak málo táto hodnota koreluje s pozdějším uplatněním v praxi. Při srovnávání hodnot IQ a 
pozdější mírou úspěšnosti v kariéře byla prokázána závislost nanejvýš z 25 %.  Jak uvádí 
Goleman (1999) některé podrobné analýzy naznačují, že možná nečiní ani 10 %, či dokonce, 
že se rovná pouhým 4 %. A zmiňuje dále, že jistá harvardská studie zahrnující absolventy 
z oboru práva, pedagogiky a ekonomie zjistila, že korelace mezi výsledným skóre přijímacích 
zkoušek na univerzitu s jejich pozdější kariérou byla nulová či minimální. Akademické 
znalosti představují totiž pouhý práh pro uplatnění, dostanou sice člověka do oboru, ale 
zdaleka z něho neudělají profesionálně zdatného odborníka.  Je to právě úroveň emoční 
inteligence, co rozhodne o uplatnění člověka.  
 
Paradoxně je význam emoční inteligence v kognitivně náročných oborech dán vysokou 
laťkou IQ pro vstup do nich.  V technických oborech je prahem pro jejich zvládnutí IQ 110-
120. Každý, kdo projde tento práh, si sice může lichotit, že patří k 10 % populace s vysokým 
IQ, ale uvnitř skupiny mu už zbývá jenom málo prostoru k prosazení se mezi stejně dobrými. 
Během kariéry totiž člověk nesoutěží s těmi, jimž se potřebné IQ nedostává, ale soutěží se 
skupinou menší a mnohem vybranější, která prošla sítem vzdělání a jiných prověrek intelektu, 
aby se do daného oboru vůbec dostala. Ve výběru pro náročná povolání sice emoční 
inteligence nerozhoduje tolik jako výše IQ, nicméně ve sféře uplatnění je rozhodujícím 
faktorem. Tento faktor v analogii se světem počítačů Goleman označuje jako „soft“ program. 
Rozdíly v úrovni emoční inteligence bývají uvnitř dané skupiny mnohem větší než rozdíly 
v hodnotě IQ. Disponovat vysokou mírou emoční inteligence tak přináší mnohem větší 
výhody - jako když člověk své dovednosti v sestavování soft programu řídícího se potřebou, 
postaví proti základním odborným znalostem, které lze považovat za něco jako „hard“ 
vybavení. 
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Ať už je intelektuální potenciál člověka jakýkoli, je to právě zkušenost a odbornost, součet 
specifických znalostí praktického smyslu, co činí člověka způsobilým pro to či ono 
zaměstnání. Pojmem odborná kvalifikace se označuje kombinace uplatnění zdravého rozumu 
a odborných předpokladů spolu s ochotou rozšiřovat si obzory a čerpat poučení z praxe. 
Odborná dovednost se získává za pochodu. Zahrnuje v sobě soubor praktických poznatků, 
které lze získat pouze přímou konfrontací s problémem, jinými slovy, jak co dělat se naučíme 
pouze zkušeností. Tyto základní schopnosti se staly předmětem rozsáhlého výzkumu, jímž se 
zabýval už v předchozí kapitole zmiňovaný Robert Sternberg (1985). Prokázal, že praktická 
inteligence hraje v osobním vzestupu roli přinejmenším tak důležitou jako IQ.  Je potřeba 
ovšem přiznat, e praktická inteligence nebývá tím hlavním, čím se vyznačují profesionálové 
oboru. Ve stovkách provedených srovnání výjimečně schopných s průměrnými 
v nejrůznějších oborech po celém světě odborná znalost nehrála rozhodující roli.  Odborná 
znalost plus zkušenost patří k základnímu vybavení, aby člověk dostal příslušnou práci a byl 
schopen ji vykonávat, ale to, jak ji vykonává a jaké další kompetence do ní vkládá, nakonec 
rozhoduje o kvalitě této práce. Záleží na tom, jestli člověk dokáže vlastní odbornou zdatnost a 
zkušenost zúročit v nějakém vyčíslitelném „prodejném“ pozitivu. Jestliže ne, pak na jejím 
stupni příliš nezáleží.  
 
Shrnuto, odborné znalosti a zkušenosti stejně jako IQ mají svou úlohu, ale k dosažení met 
nejvyšších zdaleka nestačí.  O co jde u špičkových pracovníků, tak to jsou kompetence 
emoční inteligence pracující synergicky s kompetencemi kognitivními. Čím je práce 
komplexnějšího charakteru, tím větší roli hrají dovednosti emoční inteligence. Jejich 
nedostatek brání plnému uplatnění jak odborných znalostí a zkušeností, tak intelektuálních 
schopností. Je obecně známy důvod, proč se lidský potenciál lidí nedá využít bezezbytku – 
tím důvodem je emoční nekompetence.  
 
Stupeň emoční inteligence člověka odpovídá míře, s jakou zvládá pět jejich základních 
disciplin: sebeuvědomění, motivaci, sebeovládání, empatii a adaptabilitu ve vztahu k okolí. 
Součástí emoční inteligence jsou emoční kompetence jako nezbytný předpoklad úspěšného 
plnění pracovních a jiných úkolů. Stupeň emoční kompetence člověka závisí na tom, jak svůj 
potenciál emoční inteligence dokáže uplatnit v pracovním procesu. Například dobrá služba 
zákazníkům předpokládá vysokou úroveň empatie, navíc spolehlivost a důvěryhodnost, což je 
vlastnost založena na sebeovládání, na tom, jak člověk dokáže zvládat vlastní vnitřní impulsy 
a pocity Samotná vysoká úroveň emoční inteligence ještě neznamená, že jedinec zvládne její 
praktické využití v pracovním procesu, znamená jen, že příslušným potenciálem disponuje, 
ale ještě mu zbývá se příslušným dovednostem naučit. 
  
A jaké jsou kapacity emoční inteligence? Nezávislost a individuální snažení znamená, že 
každý sám přispívá svým dílem. Vzájemné propojení znamená, že do jisté míry každý těží ze 
schopností ostatních, že existují silné interakce uvnitř skupiny. Hierarchické uspořádání 
znamená, že kapacity emoční inteligence se vrší jedna na druhou, vzájemně ze sebe vycházejí, 
např. sebeuvědomění je předstupněm pro sebeovládání a empatii, sebeovládaní je zase 
zdrojem motivace a všechny společně jsou podmínkou společenského uplatnění. Nutný, avšak 
nedostačující předpoklad znamená, že základní úroveň emoční inteligence ještě nezaručuje 
rozvinutí odvozených kompetencí, jako například schopnost spolupracovat či řídících 
schopností. Hrají zde roli i jiné faktory, jako například celkové klíma organizace či míra 
zainteresovanosti jedince. Generalizace znamená, že základní vzorec emočních kompetencí je 
aplikovatelný na většinu profesí. Jednotlivé obory se od sebe liší jen různými druhy emočních 
kompetencí, které je potřeba preferovat. Navíc emoční kompetence u jednotlivců musí 
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korespondovat s realitou organizace, ve které pracuje. Každá organizace a každý obor má 
vlastní emoční klíma a jemu odpovídající požadavky na zaměstnance.   
 
Během výzkumu s názvem Competence at Work, na který Goleman odkazuje, se ukázalo, že 
bez ohledu na širokou paletu zaměstnání je úspěch v každém z nich podmíněn z valné části 
úrovní emoční inteligence a jen z menší části úrovni kognitivních schopností. Dokonce u 
vědeckých pracovníků a příslušníků technických profesí stojí schopnost analytického myšlení 
až na třetím místě za schopností přesvědčovat a touhou se prosadit. I když je realita taková, že 
mnoho lidí se dostalo na posty nejvyšší přes vážné nedostatky v kompetencích emoční 
inteligence, současná společnost směřuje k vytváření pracovišť nového typu, kde se klade 
důraz na týmovou práci a flexibilitu, a tady hrají kompetence emoční inteligence stále větší 
roli a stávají se nezbytným předpokladem v každém povolání kdekoli na světě.   
 
Lidská normalita a deprivantství 
 
Veškeré emoční kompetence v sobě zahrnují jistý stupeň obratnosti na citové úrovni bez 
ohledu na to, jakým stupněm kognitivní aktivity jsou zrovna spojeny. V tom tkví podstatný 
rozdíl oproti čistě kognitivním úkonům, které stejně dobře jako člověk může po příslušném 
naprogramování provést počítač. Rozdělení lidských schopností na čistě kognitivní a na ty, 
které spadají do sféry emoční inteligence, odráží i anatomické upořádání mozku. Pádné a 
přesvědčivé argumenty oslovují stejnou měrou náš mozek jako srdce. Těsná souhra mezi 
myšlením a cítěním se realizuje prostřednictvím anatomické struktury v našem mozku, určité 
„superdálnice“ nervových spojů mezi mozkovou kůrou, výkonným centrem našeho mozku a 
podkorovými oblastmi, kde sídli emoce. Poškození těchto důležitých spojů vede u 
postižených k emoční inkompetenci, i když jejich intelektuální potenciál zůstává zachován.  
 
V této souvislosti nelze nezmínit teorii deprivantů a deprivantství, jak ji uvádí František 
Koukolík (1996).  Deprivanty chápe jako kategorii antropologickou a sociokulturní. Jsou to 
lidé, kteří nedosáhli lidské normality, či o ni přišli, spíše v  oblasti citové a hodnotové než 
v intelektuální. Vývoj normality je možné ukázat na vývoji poznávacích funkcí, citového i 
morálního života. Snad nejdůležitějším objevem poslední doby je, že se citový život vyvíjí 
v podobných stupních, jak se vyvíjejí poznávací funkce. Vyšší vývojové stupně emotivity 
jsou důsledkem učení a osobní námahy, stejně jako je tomu v případě poznávání. Vývoj 
poznávacích funkcí a citového života popisuje známé schéma Donaldsonové, vývoj morálního 
života schéma Kohlbergovo. Projevem normality člověka je vývoj autonomie, schopnosti 
v tvořivém smyslu být sám sebou. Vývoj autonomie je celoživotní proces, růst, autentické, 
nedeformované naplňování a uskutečňování tvořivých možností, které lidem dala příroda a 
společnost.  
 
Základními společnými znaky všech deprivantů jsou nedostatek sebezaměření (v užším slova 
smyslu sily vůle), neschopnost tvůrčí spolupráce, ničivost vůči všemu hodnotově odlišnému a 
parazitismus. Deprivanti pod jakoukoli záminkou zničí dítě či jinou lidskou bytost stejně jako 
katedrálu či vědeckou knihovnu. Jako jediný smysl bytí prožívají a uznávají moc, ovlivňování 
lidského chování a manipulaci. Jádrem deprivantství je patrně úzkost související s docilitou, 
tj. mírou snadnosti, s níž podléháme vlivu jiných lidí a organizací, a dále souvisí s omezenou 
racionalitou, což je všelidská vlastnost vyskytující se v různé míře u každého člověka. 
V případech podmíněných dědičností autor uvažuje o defektu podobném, nikoli totožném, 
povaze barvosleposti - tito lidé se chovají jako citově barvoslepí, nerozlišují své pocity, natož 
pocity jiných lidí. Deprivant tohoto druhu nerozliší a nepochopí vyšší úrovně citového života 
nebo schopnosti rozlišovat dobré od zlého. V případě, že jsou vysoce inteligentní, naučí se 
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rozlišovat tyto úrovně „zvenčí“. Chápou je zvenčí asi tak, jako inteligentní barvoslepí chápou, 
že existují barvy, které sami rozlišují jen jako různé odstíny šedi.  
 
František Koukolík se domnívá, že hromadný výskyt deprivantů v současné době a 
epidemické projevy v jejich chování, souvisejí s vývojem současné společnosti a jsou 
v mnoha ohledech, jak jeho důsledkem, tak jeho pohonem. Mohlo by to souviset s rozpadem 
hodnost, s vysokou hladinou úzkosti většiny tzv. civilizovaných lidí, s důrazem na hmotné 
stránky života, jejichž úroveň je pro většinu lidí nedostupná, s vlivem televize na vztahy 
v rodinách a s dalšími desítkami vzájemně propletenými vlivy současné společnosti. Vliv 
deprivantů a deprivantství ve společenských institucích, v kultuře, vědě i veřejném mínění 
roste a to se všemi důsledky a toto své tvrzení autor také dokládá. Pravděpodobně největším 
obecným nebezpečím deprivantství je zprimitivnění a zkreslení všeho, čeho se dotkne – 
uměleckého, literárního, právního, vědeckého, filozofického i religiózního života společnosti, 
stejně jako myšlení, citového života i schopnosti rozlišovat dobro od zla v životě jedince. A 
dovede k tomu využít nejrozvinutější vědecké a technické prostředky. Běžným znakem 
ofenzivního deprivantství v prostředí demokratických průmyslově vyspělých společností je 
netvořivé prolamování zábran spjaté s vypínáním ochranných mechanismů. Myšlenkovým 
jádrem tohoto prolamování je pseudodemokracie někdy spjatá s pseudointelektuálstvím, které 
spočívá například v přiřazování stejné hodnoty a významu téměř jakémukoli tvrzení nebo 
druhu chování.  
 
Považuje se za pravděpodobné, že deprivanti snadněji vytvářejí aliance, koalice a organizace, 
jimž jde o moc, než lidé, kteří jimi nejsou. Tyto sociální útvary je zbavují nutnosti přemýšlet, 
zbavují je úzkosti ze svobody a odpovědnosti. Dodávají jim umělý přesah, vizi, smysl života, 
zdůvodnění čehokoli ve prospěch celku, vyššího principu či šťastné budoucnosti. V závěru 
autor upozorňuje, že příliš úspěšní parazité hynou i se svými hostiteli. 
 
Závěr 
 
Požadavkům technokratického systému nemůže normálně nadaný člověk vyhovět. Existují 
vrozené systémy chování, které jsou lidskými právy, a jejichž potlačování vede k těžkým 
duševním poruchám. Technokratický systém vede nutně k tomu, že určité konstitutivní funkce 
a vlastnosti člověka se stávají nejen zbytečnými, ale dokonce velmi rušivými. Nezávisle na 
ideologickém vyznání existuje ve všech dnešních vládnoucích systémech tendence 
k podceňování osobnosti jednotlivého člověka. Jak zmiňuje DeVois (1996) má-li se lidstvo 
chránit před ekonomickým chaosem a sociálním zoufalstvím jeho jedinci musí v sobě nalézt 
soucit. To znamená soucitně se chovat vůči světovým přírodním zdrojům a lidským zdrojům, 
soucitně zacházet se vzduchem nad námi a s půdou pod námi, soucitně zacházet s výrobky, 
jež se rozhodneme vyrábět a prodávat a se zařízeními, které stavíme a pronajímáme. 
Zaměstnavatelé se musí chovat daleko soucitněji vůči svým zaměstnancům, a zaměstnanci 
musí mít více soucitu pro své zaměstnavatelé. Všichni lidé si musí dovolit soucit, aby je vedl, 
když používají svých zisků, svých mezd a prémií, svého času a schopností. 
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HODNOTENIE ÚROVNE MEDIÁLNEJ GRAMOTNOSTI SLOVENSKEJ 
POPULÁCIE V SÚLADE S NAJNOVŠÍMI TRENDMI EÚ 

 
 

Norbert Vrabec 
 
 
Abstrakt 
Pre implementáciu kvantitatívnych a kvalitatívnych výskumných stratégií monitorovania a 
evaluácie úrovne mediálnej gramotnosti v Slovenskej republike je nevyhnutné poznať rôzne 
prístupy a výskumné stratégie v tejto oblasti vedeckého poznávania. Ide najmä o analýzu 
súčasného stavu metodologického aparátu a indikátorov na meranie mediálnej gramotnosti, 
ktorá nám umožnia získať ucelený obraz o možnostiach výskumných aktivít.  Príspevok sa 
zaoberá priebežnými výsledkami pilotného výskumu úrovne mediálnej gramotnosti dospelej 
slovenskej populácie, ktoré sa uskutočnilo v priebehu roku 2014 v súlade s aktuálnymi 
trendmi EÚ. Cieľom tejto aktivity je implementovať v slovenských podmienkach 
najvhodnejšie výskumné stratégie v súlade s najnovšími trendmi a odporúčaniami, aby bolo 
možné merať a hodnotiť úroveň mediálnej gramotnosti v celej škále vekových kategórií, 
stupňov vzdelania, bydliska a ďalších sociodemografických ukazovateľov. Vzhľadom na to, 
že mediálna gramotnosť je súčasťou každodenného života a je spojená s množstvom vplyvov, 
kontextov a opatrení, výskum používa komplexné riešenia pre zber výskumných dát, ich 
vyhodnocovanie a interpretáciu.  
 
Kľúčové slová  
Mediálna gramotnosť. Mediálna výchova. Výskum mediálnej gramotnosti. Výskum. 
 
Abstract 
To implement the quantitative and qualitative research strategies of monitoring and evaluation 
of media literacy in the Slovak republic it is necessary to know various approaches and 
research strategies in this area of scientific knowledge. It is mainly about the analysis of the 
current state of the methodological apparatus and indicators for media literacy measurement 
which will allow us to acquire a complex image about the possibilities of research activities. 
The paper deals with the running results of the pilot research of media literacy level among 
the adult Slovak population which took place during 2014 in accordance with current EU 
trends. The aim of the activity is to implement the most suitable research strategies for 
Slovakia in accordance with the latest trends and recommendations to make it possible to 
measure and evaluate the media literacy level in the whole range of age categories, levels of 
education, domiciles and other socio-demographic indicators. Considering the fact that media 
literacy is part and parcel of everyday life and it is connected to a number of influences, 
contexts and measures, the research uses complex solutions to collect the research data, their 
evaluation and interpretation.  
 
Key words 
Media education. Media literacy. Media literacy research. Research. 
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Úvod 
 
Oblasť merania a hodnotenia kompetencií priamo alebo nepriamo súvisiacich s mediálnou 
gramotnosťou je relatívne novým predmetom vedeckého poznávania.  Z tohto dôvodu čelí 
množstvu metodologických problémov - od základného dizajnu cez metódy zberu dát až po 
vyhodnocovanie iniciatív zameraných na zavádzanie mediálnej výchovy do škôl.  Kontakt s 
médiami je súčasťou každodenného života prakticky celého populačného spektra a zároveň je 
spojený s množstvom vplyvov, kontextov a opatrení. Vzorce správania používateľov médií sú 
priamo i nepriamo ovplyvnené dynamickými zmenami mediálnych technológií i podmienok 
mediálneho trhu.  Tieto a ďalšie súvisiace faktory následne ovplyvňujú interakcie publika 
a mediálnej sféry,  vzájomné vzťahy používateľov médií, ale aj  ich kontakt a interakcie so 
spoločenskou realitou.  
 
Výskumné stratégie, metódy a techniky v oblasti výskumu mediálnej gramotnosti musia tiež  
adekvátne reagovať aj na neustály vývoj nových persuazívnych techník uplatňovaných 
v mediálnej a marketingovej komunikácii. Výskum týkajúci sa sociálnych, kultúrnych 
technologických, politických a ďalších  dimenzií súvisiacich s mediálnou gramotnosťou má 
relatívne dlhú tradíciu. Donedávna sa však uplatňoval skôr v oblasti mediálnych štúdií, 
ktorých súčasťou je aj výskum publika. Samotné meranie a hodnotenie úrovne mediálnej 
gramotnosti členov publika je však pomerne novou výzvou, ktorá zákonite naráža na 
množstvo metodologických problémov. Funkčné a overené metodologické postupy a nástroje 
sú zatiaľ k dispozícii iba v obmedzenej miere, najmä ak sa majú aplikovať na väčších 
výskumných vzorkách a zároveň majú hodnotiť niektoré špecifické atribúty súvisiace 
s mediálnou gramotnosťou. Týka sa to najmä kritického myslenia vo vzťahu k mediálnym 
a informačným obsahom, kde je pomerne problematické definovať vhodné a spoľahlivé 
indikátory uplatniteľné v rôznych národných kontextoch a naprieč rôznymi socio-
demografickými parametrami respondentov.  
 
Z týchto dôvodov je dôležité pravidelné hodnotenie a testovanie rôznych výskumných 
stratégií, najmä takých, ktoré majú potenciál a ambíciu pre rôzne štruktúrované komparatívne 
štúdie – či už na národnej alebo medzinárodnej  úrovni. „Už samotná povaha sociálnych a 
kultúrnych aspektov mediálnej gramotnosti vykazuje značné odlišnosti nielen medzi 
jednotlivými krajinami, ale aj medzi rôznymi zložkami populácie. Takisto konkrétne 
prostriedky a sofistikované postupy, ktorými médiá dokážu ovplyvniť postoje verejnosti, 
majú síce mnohé spoločné črty naprieč štátmi a regiónmi (najmä pod vplyvom globalizácie), 
avšak na druhej strane jestvujú aj mnohé špecifiká v oblasti mediálnej kultúry a v štruktúre či 
charaktere publika.“ (Vrabec 2013, s. 7). 
 
Mimoriadnu aktuálnosť problematiky dokazuje aj intenzívny záujem viacerých 
medzinárodných organizácií (Európska komisia, UNESCO, OECD, Rada Európy a ďalšie), 
ktoré v tejto oblasti prijali už viacero odporúčaní, smerníc a legislatívnych noriem, z ktorých 
viaceré boli  transponované do právneho poriadku Slovenskej republiky. Jednou z nich je 
smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2007/65/ES z 11. decembra 2007, ktorou sa mení 
a dopĺňa smernica Rady č. 89/552/EHS o koordinácii určitých ustanovení zákonov, iných 
právnych predpisov alebo správnych opatrení v členských štátoch, týkajúcich sa vykonávania 
činností televízneho vysielania (smernica o audiovizuálnych mediálnych službách).  Uvedená 
smernica ustanovuje pre všetky členské štáty oznamovaciu povinnosť o úrovni mediálnej 
gramotnosti. Slovenská republika je na základe tejto smernice povinná predkladať Európskej 
komisii v pravidelných intervaloch hodnotiacu správu o aktuálnom stave a úrovni mediálnej 
gramotnosti. Napriek tomu, že výskum mediálnej gramotnosti v individuálnom a 
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spoločenskom kontexte predstavuje relatívne rozsiahlu a prepracovanú oblasť, v slovenskom 
prostredí zatiaľ takto špecificky a systematicky daný fenomén skúmaný nebol.  
 
Práve tento stav viedol  Fakultu masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila  Metoda 
v Trnave k implementácii výskumného zámeru zameraného na komplexný výskum úrovne 
mediálnej gramotnosti na Slovensku. V prvej fáze, o ktorej informuje aj táto štúdia, sa 
výskumné aktivity sústredili na meranie a hodnotenie úrovne mediálnej gramotnosti dospelej 
populácie. Fakulta sa problematike mediálnej výchovy a rozvoja mediálnej gramotnosti 
venuje dlhodobo a výsledkom jej takmer desaťročného úsilia je viacero podnetných projektov 
v tejto oblasti. V rámci jej štruktúr pôsobí IMEC – Centrum mediálnej gramotnosti, ktoré plní 
koordinačnú, informačnú a poradenskú funkciu v oblasti rozvoja mediálneho vzdelávania. 
Centrum spolupracuje s domácimi i zahraničnými partnermi, podieľa sa na viacerých 
výskumných projektoch a zabezpečuje aj niekoľko typov vzdelávacích programov mediálnej 
výchovy. Fakulta má tiež akreditovaný bakalársky, magisterský a doktorandský študijný 
program  s názvom Aplikované mediálne štúdiá, ktorý je zameraný predovšetkým na prípravu 
odborníkov pre oblasť rozvoja mediálnej gramotnosti.  Výsledkom systematického úsilia 
fakulty je viacero výskumných štúdií, metodík, príručiek a projektov orientovaných na rôzne 
cieľové skupiny (deti a mladí ľudia, učitelia z praxe, seniori, zdravotne postihnutí, 
vychovávatelia a pracovníci s mládežou a ďalšie). K dôležitým výskumným projektom patrí 
napríklad výskum úrovne mediálnej gramotnosti seniorov (Petranová 2013).  
 
1   Metodologické aspekty výskumu 
 
Cieľ výskumu: získať analytický prehľad o aktuálnom stave a trendoch mediálnej 
gramotnosti dospelej populácie v SR 
Výskumná vzorka: 

 2815 respondentov vo veku od 16 až 83 rokov 
 Socio-demografické charakteristiky (vek, pohlavie, vzdelanie, kraj, veľkosť miesta 

bydlisko, príjem domácnosti) 
Výskumné nástroje: 

 Štruktúrovaný dotazník s uzavretými otázkami (preklad pôvodného dotazníka 
využitého v rámci výskumu v EU + doplnené niektoré nové otázky) 

 91-otázkový dotazník rozdelený do 16 blokov/tém  
 Zber výskumných dát: metódou PAPI (Paper and Pencil Interviewing), viac ako 200 

zaškolených dopytovateľov 
 Pilotné testovanie na vzorke: 104 respondentov.  
 Obdobie zberu: marec až jún 2014 
 Vyhodnotenie dát: štandardnými štatistickými postupmi v programe SPSS a následná 

interpretácia dát. 
Výskumné otázky: 
Ako sú u slovenskej dospelej populácie rozvinuté: 

 obsahové, kontextové a kompetenčné aspekty používania médií, 
 interakcia s médiami (na úrovni jednotlivca i rôznych sociálnych skupín), 
 rôzne typy operácií použiteľných pri práci s mediálnymi, informačnými a 

komunikačnými technológiami (inštrumentálne, štrukturálne, strategické a kreatívne 
operácie)? 

Zdôvodnenie použitia výskumnej stratégie: 
Z konceptuálneho hľadiska výskum reaguje na  odporúčanie Európskej komisie č. K (2009) 
6464 z 20. augusta 2009 o mediálnej gramotnosti v digitálnom prostredí pre 
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konkurencieschopnejší audiovizuálny priemysel a priemysel obsahu a inkluzívnu vedomostnú 
spoločnosť.  Vo vzťahu k občanom komisia prezentuje  mediálnu gramotnosť  ako jeden 
z kľúčových predpokladov zvyšovania konkurencieschopnosti, inovácií, integrácie a aktívnej 
participácie na živote spoločnosti. Jedným z kľúčových výziev tohto dokumentu je 
odporúčanie na podporu  systematického a kontinuálneho výskumu mediálnej gramotnosti 
v digitálnom prostredí, ale aj kontinuálne monitorovanie a hodnotenie úrovne mediálnej 
gramotnosti vo všetkých krajinách Európskej únie.  
 
V európskom kontexte jeden z najkonzistentnejších prístupov  k výskumu mediálnej 
gramotnosti v Európe priniesla štúdia Testing and Refining Criteria to Assess Media Literacy 
Levels (Celot a Shapiro 2011) ktorá predstavuje relatívne ucelený prehľad kontextov a 
zručností spojených s mediálnou gramotnosťou. Výskumná štúdia priamo nadväzuje a do 
hlbších detailov testuje, hodnotí, rozvíja tézy, nástroje, indikátory a koncepčné prístupy 
formulované v štúdii s názvom Study on Assessment Criteria for Media Literacy Levels 
(Celot a Tornero 2010). K hlavným cieľom vyššie uvedených výskumných štúdií patrilo 
vytvorenie a následné overenie funkčnosti návrhu potenciálnych kritérií a ukazovateľov pre 
hodnotenie úrovne mediálnej gramotnosti v Európe. Výsledkom tohto zadania je orientačný 
rámec, ktorý zahŕňa tzv. individuálne kompetencie a faktory prostredia v oblasti médií. 
Štruktúru tohto konceptuálneho prístupu podrobne popisujú jednotlivé kritériá hodnotenia a 
komponenty, ktoré sú ich súčasťou, ale aj nadväzujúce indikátory.  
V rámci projektu financovaného Európskou úniou sa uskutočnilo aj pilotné overovanie tohto 
výskumného konceptu v šiestich krajinách EÚ (Dánsko, Francúzsko, Veľká Británia, 
Maďarsko, Taliansko, Litva a Poľsko). Dotazník bol vypracovaný na základe troch 
navrhovaných kritérií individuálnych kompetencií (t.j. Používateľské zručnosti, Kritické 
porozumenie a Komunikačné zručnosti) a 38 pridružených ukazovateľov individuálnych 
kompetencií (napr. Počítačové a internetové zručnosti). Vzhľadom k tomu, že Slovensko 
v zozname participujúcich krajín nefigurovalo, rozhodli sme sa implementovať vyššie 
uvedenú výskumnú stratégiu v slovenských podmienkach. Táto štúdia prináša základné 
informácie o najdôležitejších zisteniach výskumu, ktoré majú v úvodnej fáze skôr 
deskriptívny charakter. V ďalších fázach výskumu budú podrobné podrobnejšej analýze, 
interpretácii a komparácii so zahraničnými údajmi týkajúcimi sa mediálnej gramotnosti.   
 
2   Analýza a interpretácia vybraných výskumných dát 
 
2.1   Obľúbenosť jednotlivých druhov médií medzi dospelou populáciou v SR 
 
V rámci formulovania výskumných otázok a hypotéz výskumu sme predpokladali dominantné 
postavenie televízie, ktoré je tradičným a v našich podmienkach  najprístupnejším nosičom 
mediálnych obsahov smerom k cieľovému publiku. Dominantné postavenie televízie 
v štruktúre mediálnych technológií súvisí s jej dostupnosťou – či už z hľadiska 
technologického (pokrytie územia Slovenska televíznym signálom prenášaným 
prostredníctvom rôznych kanálov), finančného (finančná nenáročnosť a vysoká miera nízko 
nákladových možností  sledovania televízie), vysoká miera dostupnosti televíznych  
prijímačov pre väčšinu populácie), alebo kultúrneho (vysoký stupeň stotožnenia sa 
s televíziou ako tradičným médiom primárne určeným pre vyplňovanie voľného času a do 
veľkej miery i zdroj informácií a faktor socializácie.    
Vyššie uvedený predpoklad výsledky výskumu potvrdili – až 68,8 percenta dospelej 
populácie Slovenska sleduje televíziu každý deň alebo takmer každý deň. Podiel 
respondentov, ktorí uviedli, že televíziu vôbec nesledujú, dosiahol iba 2,5 %. Spomedzi 
tradičných médií, ktoré ponúkajú recipientom vopred pripravený obsah a ich primárnou 
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funkciou nie je vytváranie priestoru na komunikáciu medzi členmi publika navzájom, je 
druhým najobľúbenejším médiom rozhlas. Každý deň alebo takmer každý deň ho počúva 57,7 
% opýtaných.  V tomto kontexte dosiahli najnižšiu mieru obľúbenosti printové médiá, ktoré 
na každodennej báze číta iba 28,8 % populácie a tiež knižné publikácie, po ktorých pravidelne 
siaha 20 % dospelých Slovákov.  Miera popularity médií ponúkajúcich publiku hotový 
mediálny obsah do veľkej miery koreluje s finančnou náročnosťou prístupu k nim. Najväčšej 
obľube sa stále tešia tradičné médiá ponúkajúce obsah pre väčšinové publikum. Prístup k nim 
navyše nevyžaduje výraznejšiu investíciu – či už do obstarania príslušnej technológie alebo 
prijímania mediálneho obsahu.  
 
Záujem o mediálny obsah priamo úmerne klesá s nevyhnutnosťou finančnej participácie 
súvisiacej s jeho obstaraním. Domnievame sa, že tieto skutočnosti patria ku kľúčovým 
faktorom každoročného poklesu nákladu prakticky všetkých druhov periodickej tlače.  
Nepopierateľný vplyv v tomto kontexte samozrejme zohráva aj široká prístupnosť 
informačných zdrojov prostredníctvom internetu a mobilných zariadení, ktoré taktiež 
umožňujú relatívne nízkonákladový prístup k finálnym  mediálnym obsahom – navyše 
doplnený o komunikačné a interakčné možnosti nielen so samotnými mediálnych obsahov, 
ale i medzi členmi publika navzájom.  
 

 
Obr. 1 Obľúbenosť jednotlivých typov médií medzi dospelou populáciou v SR 

 
Vyššie uvedené zistenia potvrdzuje i vysoká miera používania internetu. Prostredníctvom 
osobného počítača alebo notebooku ho každodenne navštevuje 58,7 % dospelých obyvateľov 
Slovenska. Používanie internetu priamo úmerne stúpa s klesajúcim vekom respondentov. 
Zaujímavé je zistenie týkajúce sa každodenného mobilného prístupu na internet, ktoré 
dosahuje úroveň takmer 43 %.  Mobilná komunikácia zohráva v týchto súvislostiach stále 
dôležitejšiu úlohu v každodennom živote a mediálnej praxi dospelej slovenskej populácie. 
Každodenné používanie mobilného telefónu ako interpersonálnej komunikačnej technológie 
priznáva až 81,4 percenta účastníkov výskumu.   
 
2.2   Postoje k spoľahlivosti  informácií z rôznych zdrojov 
 
V rámci tejto časti výskumnej úlohy sme sa zamerali na subjektívne postoje respondentov 
k miere spoľahlivosti informácií z rôznych druhov médiami sprostredkovaných informačných 
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zdrojov. Postoje sme merali na škále od 1=úplne nespoľahlivé, po  5=úplne spoľahlivé. Pre 
lepšiu orientáciu  a prehľadnosť   sme pri sumarizácii výsledkov spojili do jednej kategórie 
položky úplne spoľahlivé a takmer spoľahlivé. Podobne sme postupovali na opačnej strane 
škály, kde sme do spoločnej položky sumarizovali odpovede respondentov, ktorí príslušné 
informačné zdroje označili ako nespoľahlivé a málo spoľahlivé.  
 

 
Obr. 2 Postoje respondentov k spoľahlivosti informácií z rôznych zdrojov 

 
Výsledky týkajúce sa pohľadu na spoľahlivosť informačných zdrojov sú zaujímavé, nakoľko 
naznačujú do akej miery respondenti  dôverujú mediálnym obsahov, ktoré im jednotlivé 
médiá sprostredkovávajú. Vzhľadom na mieru obľúbenosti  médií, kde dominuje stále 
televízia, by sa dalo predpokladať, že slovenská populácia bude mať v mediálne obsahy 
ponúkané týmto médiom vysokú mieru dôvery. Výskumné dáta získané v teréne však tento 
predpoklad vôbec nepotvrdili. V miere dôvery k jednotlivým informačným zdrojom sa na 
prvom mieste umiestnil rozhlas, ktorý považuje za spoľahlivý alebo takmer spoľahlivý až 37 
% respondentov. Informácie z televízie považuje za dôveryhodné iba  30,4 % opýtaných. 
Postavenie televízie ako informačného zdroja, ktorý publikum považuje za nie príliš 
dôveryhodný, potvrdzujú aj výsledky na opačnej strane škály.  Ako úplne nespoľahlivé alebo 
málo spoľahlivé považuje televízne vysielanie až 30,4 % opýtaných, čo je najviac spomedzi 
všetkých médií, na ktoré sme sa respondentov pýtali.  
 
V miere spoľahlivosti sa na druhú priečku zaradili noviny (34,8 % respondentov ich považuje 
za úplne spoľahlivé alebo takmer spoľahlivé). Je zaujímavé, že tento výsledok vôbec 
nekorešponduje s veľmi nízkou obľúbenosťou periodickej tlače u identickej vzorky 
mediálneho publika. Toto zistenie naznačuje zaujímavý paradox ohľadne mediálnej praxe 
a používania médií dospelou slovenskou populáciou. Printové médiá sa u čitateľov tešia síce 
relatívne nízkej a navyše kontinuálne klesajúcej popularite, avšak informácie nimi prinášané 
sú stále považované za jeden z najspoľahlivejších informačných zdrojov. Tento paradox je 
ešte znásobený postojmi respondentov k spoľahlivosti informácií  z internetu, ku ktorým má 
dôveru iba 24,5 % respondentov.  No práve internet sa v zisťovaní miery obľúbenosti 
používania umiestnil na jednej z najvyšších priečok (každý deň alebo takmer každý deň ho 
používa takmer 60 % účastníkov výskumu). Táto miera obľúbenosti je  porovnateľná 
s popularitou rozhlasu (57,7 %) alebo televízie (68,8 %).  Uvedené zistenia naznačujú, že 
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u veľkej časti slovenskej populácie neexistuje korelácia medzi jej postojmi k hodnoteniu 
spoľahlivosti príslušného mediálneho informačného zdroja a obľúbenosťou jeho 
každodenného používania. Členovia publika teda trávia najviac času s médiami, ktoré do 
značnej miery saturujú skôr ich potrebu zábavy, uspokojenia či digitálnej socializácie 
a informačná hodnota príp. spoľahlivosť zohrávajú až sekundárnu funkciu.  
 
2.3   Spracovanie identickej informácií rôznymi druhmi médií 
 
Pri zisťovaní úrovne mediálnych a informačných kompetencií dospelej slovenskej populácie 
sme sa zaujímali o postoj respondentov k možnostiam jednotlivých druhov médií spracovať 
identickú udalosť alebo informáciu rozdielnym spôsobmi.  Cieľom bolo zistiť mieru citlivosti 
členov publika voči variabilite v spôsoboch interpretácie informácie a to či dokážu 
identifikovať väčšiu či menšiu mieru skreslenia pri zobrazení rovnakých udalostí v rôznych 
médiách. Takto definovaná spôsobilosť je jedným z kľúčových indikátorov vyšších foriem 
mediálnej gramotnosti, nakoľko vnímanie rôznych spôsobov spracovania identických udalostí 
preukazuje prítomnosť základných komponentov kritického myslenia.  
 
Dáta, ktoré výskum priniesol, naznačujú, že viac ako dve tretiny respondentov si uvedomuje, 
že jednotlivé typy médií prezentujú identické udalosti alebo informácie z rôznych uhlov 
pohľadu. Vyplýva z toho, že relatívne vysoký podiel členov publika si aspoň implicitne 
uvedomuje, že mediálne organizácie pracujú s určitými interpretačnými rámcami, ktoré 
ovplyvňuje množstvo faktorov. Tieto faktory môžu mať externý charakter (politické, 
ekonomické, kultúrne a iné vplyvy na prácu médií), ale aj charakter interných vplyvov 
súvisiacich so záujmami, postojmi, rutinami, stereotypmi a inými faktormi vo vnútri 
mediálnych organizácií.  
 
Táto časť výskumu priniesla zaujímavé zistenia v súvislosti s televíznymi stanicami. Tie 
najviac respondentov považuje za médiá, ktoré majú relatívne najnižšiu mieru variabilnej 
interpretácie identických udalostí. Iba 64,4 % respondentov sa domnieva, že rozličné televízie 
dokážu tú istú informáciu zobraziť rozdielnym spôsobom, čo indikuje najvyššiu mieru dôvery 
v to, že prezentované informácie sú autentické a ponúkaný uhol pohľadu na udalosť je 
relatívne stabilný.  Toto zistenie by sa dalo zjednodušene zhrnúť do výroku, že to, čo ako 
divák  vidím na vlastné oči na obrazovke, musí byť predsa  pravdivé. Pri porovnávaní médií z 
hľadiska možností rozdielnej interpretácie faktov najhoršie výsledky zaznamenali printové 
médiá. Až 76,6 % opýtaných sa domnieva, že dokážu tú istú alebo súvisiacu udalosť 
interpretovať odlišným spôsobom.  Dospelá slovenská populácia v tomto kontexte  teda 
najmenej dôveruje tlačenému slovu. Toto zistenie je paradoxné v porovnaní 
s predchádzajúcimi zisteniami výskumu, ktoré naznačili relatívne vysokú mieru dôvery 
členov publika v periodickú tlač.  Podobne rozsiahle možnosti odlišných uhlov pohľadu na 
identickú udalosť alebo fakt naša výskumná vzorka prisudzuje i rozhlasu (74,3 %), ktorý sa 
v obľúbenosti i miere spoľahlivosti umiestnil tiež na najvyšších priečkach.  
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Obr. 3 Postoje respondentov k rôznym formám spracovania identickej informácií rôznymi médiami 

 
Vyššie uvedené fakty si vysvetľujeme tak, že u relatívne vysokého podielu dospelej 
slovenskej populácie  neexistuje priama súvislosť alebo vzťah medzi obľúbenosťou média 
a jeho vnímaním ako reliabilného a autentického zdroja informácií. Toto  tvrdenie sme sa 
pokúsili overiť v prípade ďalšieho okruhu otázok, v rámci ktorých sme zisťovali, akým 
spôsobom členovia publika reagujú na rôzne uhly pohľadu a interpretačné rámce ponúkané 
médiami pri spracovaní identickej udalosti.  
 
2.4   Reakcie na rozdielne formy a spôsoby prezentácie identickej informácie rôznymi 
médiami 
 
Respondentom bola ponúknutá séria otázok mapujúca ich postoje a reakcie na rozdielne 
spôsoby prezentácie tej istej udalosti rôznymi médiami.  Získané odpovede sme vyhodnotili 
a rozdelili do viacerých tematických kategórií. V prvej položke sa ocitli respondenti, ktorí 
uviedli, že si žiadne rozdiely v mediálnej prezentácií identických udalostí vôbec nevšimli. 
Úplná nevšímavosť  a ľahostajnosť ako reakcia na rôzne uhly pohľadu či spôsoby prezentácie 
faktov sa vyskytli až u 43,2 % respondentov. S výrokom „Trochu dôverujem každej 
z informácií prezentovaných v médiách“ sa stotožnilo až 63,9 % opýtaných.  Ďalšou reakciou 
na rozdielne formy a spôsoby prezentácie udalostí je komparácia. Porovnávanie spornej 
informácie s inými informačnými zdrojmi uviedlo  45,9 % respondentov. U členov tejto 
skupiny môžeme podľa vyhodnotených reakcií predpokladať, že aspoň v niektorých 
prípadoch si overujú informácie aj prostredníctvom iných zdrojov. Podobné stanovisko sa 
týka výroku „Zvyčajne sa pozriem iba do jedného zdroja“, s ktorým nesúhlasilo 58,2 % 
opýtaných.  Z týchto zistení môžeme vyvodiť tvrdenie o relatívne vysokom podiele dospelej 
populácie, ktorá reaguje na sporný mediálny obsah viac či menej aktívnym spôsobom.  Aspoň 
príležitostné porovnávanie informácií z rôznych zdrojov je pritom dôležitým znakom 
prítomnosti priemerného, príp. až nadpriemerného stupňa mediálnej gramotnosti.  
 
Ďalšou kategóriou v registri vzorcov reagovania na  rôzne formy a spôsoby spracovania 
identickej informácií je zdieľanie v sociálnej skupine.  Až 62,5 % opýtaných uviedlo, že 
v prípade rozporov, nejasností alebo pochybností ohľadne mediálneho obsahu  sa spýta na 
názor priateľa, niektorého z členov rodiny alebo iných osôb, ktorým dôveruje.  Zdieľanie 
názorov a postojov je podľa dostupných výsledkov jednou z najfrekventovanejších foriem 
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správania a reagovania. K tomuto zdieľaniu dochádza v rôznych sociálnych kontextoch – či 
už v skupine názorovo blízkych osôb alebo v skupinách s rodinnými, pracovnými, študijnými 
a inými väzbami.   
 

 
Obr. 4 Reakcie na rozdielne formy a spôsoby prezentácie identickej informácie rôznymi médiami 

 
Zaujímavým zistením je absolútny nezáujem o zdieľanie  v rámci akýchkoľvek formálnych 
štruktúr. S výrokom „Vyjadrím svoje znepokojenie občianskej alebo spoločenskej 
organizácii“ súhlasilo iba 12,1 % respondentov.  Z týchto údajov môžeme dedukovať, že iba 
relatívne veľmi malý podiel obyvateľov Slovenska využíva možnosti vyplývajúce z príslušnej 
mediálnej legislatívy – napr. zaslanie podnetu regulačným orgánom alebo iným inštitúciám, 
neziskovým organizáciám a pod. Toto zistenie však nie je prekvapivé, nakoľko možností pre 
takéto formy reakcie na problematický mediálny obsah nie je na Slovensku príliš mnoho (na 
rozdiel od viacerých európskych i mimoeurópskych krajín s dlhšou tradíciou rozvoja 
mediálnej gramotnosti, v ktorých existujú viaceré neziskové organizácie zastupujúce záujmy 
členov publika, poskytujúce poradenstvo, vzdelávanie  a pod.).  
 
2.5   Vnímanie rozdielov medzi mediálnou reprezentáciou reality a fyzickou realitou 
 
Médiá ponúkajú publiku informácie spracované spôsobom, ktorý má vzbudzovať dojem, že 
ide autentický „otlačok“ reality, maximálne pravdivý a ničím neskreslený odraz denných 
udalostí. Ide vlastne o médiami sprostredkované deskripcie reality, ktoré fakty, udalosti  či 
postoje zapojených aktérov neodrážajú, ale sú skôr umelo vytvorenými konštruktmi, ktoré si z 
reálneho sveta cielene vyberajú iba stavebné kamene, ktoré usporadúvajú špecifickými 
spôsobmi ovplyvnenými množstvom faktorov.  „Tak prichádzajú masové médiá k moci, ktorú 
na nich delegujeme, a vytvárajú pre nás svet, v ktorom so svojimi predstavami žijeme. 
Masové média výklad sveta zjednodušujú, používajú odkazy na to, čo je známe a obvyklé, a 
tiež prednostne servírujú žiadané. Pretože masmédiá popisujú do šírky, nie do hĺbky, 
prinášajú so sebou štruktúrovanie predstáv o realite, roztržitosť, nestálosť vnímania a 
zapamätania, otupenie krátkodobej pamäte...“ (Vybíral  2005, s. 142). 
 
V rámci výskumu úrovne mediálnej gramotnosti sme sa snažili zistiť, do akej miery dospelá 
slovenská populácia implicitne vníma vzájomné prepojenia, rozdiely a interpretačné rámce 
mediálnej reprezentácie reality.  Vychádzali sme z toho, že reprezentácia reality je 
„komplexná symbolická forma zastupujúca skutočnosť ako relatívne ustálený výsledok jej 
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subjektívno-sociálnej transformácie, tiež však samotná praktika vytvárania zástupných 
symbolov, ktorá je jedným z aspektov mediácie, procesu, v ktorom sa v komunikácii pretínajú 
osi realita – text a producent – recipient“ (Bočák 2006, s. 100). 
 

Tab. 1 Vnímanie rozdielov medzi mediálnou reprezentáciou reality a objektívnou realitou 

 
 
Výskumnej vzorke predložili sériu výrokov  a vyhodnocovali sme mieru stotožnenia sa 
s nimi. Výroky boli zamerané na testovanie spôsobilosti členov publika vnímať  špecifické 
a relatívne ťažko  vnímateľné vlastnosti mediálnych obsahov. Snažili sme sa zistiť, či  dokážu 
identifikovať mediálne texty ako špecifický typ sociálnej konštrukcie reality, ktorá je 
vytváraná a prezentovaná s určitým zámerom a či tieto súvislosti sú výskumnej vzorke 
zrejmé.  
 
Prvý výrok bol zameraný na to, aké sú základné charakteristiky vnímania násilia 
v mediálnych obsahoch. S výrokom „Toto by v skutočnom živote bolelo viac“ sa pri 
sledovaní  médiami prezentovaného násilia stotožnilo 66, 1 % respondentov. Necelých 10 % 
túto otázku nevedelo posúdiť. Až 24,7 % opýtaných uviedlo, že sa nad vzťahom mediálneho 
násilia a násilia v reálnom živote nikdy nezamýšľalo.   
 
Druhý výrok mapoval vnímanie médiami prezentovaných vzorcov správania , ktoré môžu 
mať nepriaznivé zdravotné dôsledky alebo môžu prispievať k vzniku nelátkových závislostí.  
S výrokom „Toto ma má donútiť myslieť si, že fajčenie je super“ sa pri sledovaní mediálneho 
obsahu stotožnilo 27,8 % respondentov, nesúhlasilo s ním 60,3 % opýtaných  a 12 % sa 
nevedelo k tejto otázke vyjadriť.  
 
Ďalší výrok predložený respondentom sa sústredil na zisťovanie ich schopnosti odhaliť 
v mediálnom obsahu skrytú reklamu, umiestňovanie produktov (product placement) a iné 
marketingové stratégie a techniky.  Cieľom teda nebolo ani tak monitorovanie schopnosti 
rozlíšiť mediálny obsah a reklamu, ale skôr  schopnosti identifikovať prípadné skryté 
persuazívne zámery komerčného zamerania.  S výrokom „Toto je vlastne reklama, hoci je to 
urobené tak, aby to tak nevyzeralo“ sa pri sledovaní mediálnych obsahov stotožnilo 61,7 % 
opýtaných. Opačný postoj malo iba 27,5 %, k téme sa nedokázalo alebo nechcelo vyjadriť  
10,8 % účastníkov výskumu. 
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Posledný výrok, ktorý bol súčasťou tejto dotazníkovej položky, sa týkal postojov 
respondentov k mediálnej prezentácii ľudského tela a snažil sa zistiť, či a do akej miery si 
dospelá slovenská populácia uvedomuje možnosti médií  zobrazovať telo v zámerne 
upravenej podobe (napr. fotografie v časopisoch upravené v programe Adobe Photoshop, 
tváre alebo telá účinkujúcich, ktorí absolvovali plastickú operáciu a pod.)  Zároveň sme sa 
snažili odhaliť, či si respondenti uvedomujú, že médiá dokážu vytvárať u publika prehnané 
očakávania a ašpirácie v súvislosti s fyzickým vzhľadom.  Výrok „Nie je prirodzené mať 
takéto telo“ napadol pri sledovaní niektorého z médií až 60,9 % respondentov.  K téme sa 
nedokázalo vyjadriť 12,7 % opýtaných a 26,4 % uviedlo, že ich takáto myšlienka pri percepcii 
mediálneho obsahu nikdy nenapadla.   
 
Z vyhodnotenia výsledkov vyplýva, že viac ako polovica respondentov si uvedomuje, že 
cieľom médií a reklamnej komunikácie je podporovať spotrebu, určité vzorce správania či 
postoje a že často pracuje s „...idealistickými zobrazeniami a klišé, so schémami, stereotypmi 
a zjednodušeniami, s ktorými je ľahké sa identifikovať alebo ktoré sa dajú jednoducho 
zapamätať“ (Mičienka a Jirák 2007, s. 246). 
 
2.6   Poznatky o mediálnej legislatíve, autorských  právach, regulácii a autoregulácii  
 
V rámci tohto okruhu výskumných otázok sme sa zamerali na úroveň znalostí týkajúcich sa 
mediálnej legislatívy, autorských práv, regulácie a autoregulácie v mediálnej sfére. Tieto témy 
sú dôležitou súčasťou mediálnych kompetencií dospelej populácie, ktorá by mala mať aspoň 
minimálnu úroveň poznatkov o tom, že mediálna sféra je viazaná viac či menej záväzne 
vymedzeným súborom pravidiel a mediálnej legislatívy. „Novinári a redaktori, ale aj ďalší 
pracovníci médií zhromažďujú, triedia, spracúvajú a šíria najrôznejšie informácie. Táto ich 
činnosť je zakotvená v Ústave SR, ale aj v medzinárodných zmluvách, ktorých signatárom je 
aj SR. Slobodné prijímanie a šírenie informácií je jedným zo základných práv občana 
demokratického štátu. Na druhej strane si však každý, kto v médiách pôsobí, musí uvedomiť, 
aké dôsledky môže mať zverejnená informácia a v plnej miere za ňu niesť zodpovednosť. 
Právne vedomie a morálne cítenie novinára, redaktora a ďalších zodpovedných pracovníkov 
musí byť na vysokej úrovni. Napriek týmto vlastnostiam mediálnych pracovníkov je činnosť 
médií regulovaná viacerými právnymi normami.“ (Botík 2011, s. 94-95).  
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Tab. 2 Úroveň znalostí týkajúcich sa mediálnej legislatívy, autorských práv, regulácie a autoregulácie 
v mediálnej sfére 

QA6 Úroveň znalostí týkajúcich 

mediálnej legislatívy, autorských práv, 

regulácie a autoregulácie v mediálnej 

sfére (N=2814)

Typ znalosti Áno Nie Neviem

Znalosť obsahových a formálnych 

aspektov reklamných komunikátov 72,3 12,9 13,8

Povedomie o problematike 

umiesťovania a označovania 

reklamných komunikátov v médiách 71 14,1 14,9

Povedomie o autorských právach a 

ochrane duševcného vlastníctva v 

kontexte mediálnej komunikácie 72 11,2 16,8

Povedomie o regulácii mediálnych 

obsahov (napr. z hľadiska 

zobrazovania násilia, vekovej 

vhodnosti a pod.) 76,3 11,2 12,5  
 
Tieto pravidlá napríklad upravujú pravidlá vlastníctva mediálnych organizácií, stanovovanie 
licenčných podmienok pre prevádzkovateľov televízneho a rozhlasového vysielania, otázky 
vlastníctva viacerým médií jedným vysielateľom a podobne. Ešte dôležitejšími poznatkami 
z tejto oblasti sú informácie o funkcii jednotného systému označovania programov a pravidlá 
upravujúce šírenie mediálnych obsahov ohrozujúcich psychický a morálny vývoj detí 
a mládeže. Dôležitými sú tiež poznatky týkajúce sa ochrany duševného vlastníctva, 
autorských práv či označovania reklamných komunikátov.  
 
V rámci prvej otázky sme zisťovali povedomie respondentov o pravidlách, ktoré stanovujú 
jasné odlíšenie komerčných informácií (reklama a inzercia) od ostatného mediálneho obsahu, 
ktorého účelom nie je propagácia značky, služby alebo produktu.  Zaujímavým je zistenie, že 
až 72,3 % respondentov preukázalo, že dokáže rozpoznať základné obsahové a formálne 
aspekty reklamných a inzertných komunikátov. Podobné výsledky sme zistili aj v časti 
výskumu venovanému odpovedi na otázku či existujú nejaké pravidlá týkajúce sa toho,  kam 
a kedy môžu byť reklamy umiestňované.  Až 71 % respondentov preukázalo, že má 
povedomie o problematike umiestňovania reklamných a marketingových materiálov 
v médiách.   
Viac ako dve tretiny opýtaných uviedlo, že vie o existencii  všeobecne záväzných pravidiel 
upravujúcich autorské práva aplikované v kontexte mediálnej komunikácie. Najvyššiu úroveň 
mediálnej gramotnosti prejavuje dospelá populácia obyvateľov Slovenska ohľadne  regulácie 
mediálnych obsahov vysielaných v televízii.  Až 76, 3 % opýtaných uvádza, že má povedomie 
o tom,  že existujú niektoré typy mediálnych obsahov, ktorých šírenie je  zo zákona 
obmedzené (napr. scény otvorene zobrazujúce brutálne násilie, pornografické materiály 
a pod.).  
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2.7   Skúsenosti s tvorbou informačných a mediálnych obsahov 
 
Dôležitou súčasťou mediálnej gramotnosti je i schopnosť jednotlivca vytvárať mediálne 
a informačné komunikáty, prostredníctvom ktorých môže zdieľať informácie, názory či 
postoje s inými ľuďmi. Využívanie nástrojov a technológií na komunikáciu, ako aj budovanie 
a udržiavanie siete kontaktov a interakcií patrí do základného súboru kľúčových kompetencií.  
V súvislosti s ich osvojovaním sa používa termín learning by doing. Tento pojem by sa dal 
preložiť ako „učenie robením“ alebo „činnostné učenie“. Zahŕňa všetky typy praktických 
činností, v rámci ktorých prebieha proces tvorby akéhokoľvek mediálneho obsahu. Môže ísť o 
aktivity individuálneho charakteru, napríklad vytváranie fotografií či písanie blogového 
príspevku alebo o rôzne skupinové aktivity, ktorých výsledkom je kolektívny mediálny 
produkt. Môže ním byť napríklad časopis, krátke video  či zvukový súbor, pridávanie rôznych 
typov obsahov na  sociálnych sieťach a mnoho ďalších. 
 

Tab. 3 Skúsenosti s praktickou tvorbou informačných a mediálnych obsahov 

QA7 Skúsenosti s praktickou tvorbou informačných a mediálnych obsahov (N=2807)

Typ skúsenosti Áno Nie Neviem

Radšej 

neodpoviem

Vytvoril novinový článok 21,5 74,3 3 1,2

Vytvoril textovú informáciu 

adresovanú niektorej z mediálnych 

organizácií 27,9 68,8 2,1 1,2

Vytvoril texty, ktoré nemajú 

spravodajský ani informačný charakter  24,9 70,8 3,1 1,2

Vytvoril video alebo audio komunikát 33,3 62,1 3 1,5  
 
V rámci nášho výskumu sme sa zamerali na skúsenosti s tvorbou informačného a mediálneho 
obsahu – či už v podobe textových alebo audiovizuálnych komunikátov. Prvá časť tejto 
otázky smerovala k tomu, či má respondent akúkoľvek osobnú skúsenosť s vytvorením správy 
alebo článku určeného pre zverejnenie v médiách.  Až 74,3 % uviedlo, že žiadnu takúto 
skúsenosť nemá a 21,5 % konštatovalo, že už článok alebo správu vytvorilo. 4,2 % sa 
nevedelo príp. nechcelo k téme vyjadriť. Podobné dáta boli získané pri hľadaní odpovedí na 
otázku, či respondent už niekedy vytvoril e-mail, list alebo iný typ komunikátu adresovaný 
mediálnej organizácii. Takmer 70 % účastníkov prieskumu uviedlo, že takéto skúsenosti 
nemá. 27,9 % uvádza, že takýto e-mail či list už vytvorilo, 3,4 % neodpovedalo alebo sa 
nevedelo vyjadriť.  
Pri zisťovaní skúseností s praktickou tvorbou sme sa respondentov pýtali i na to, či už 
niekedy vytvorili akékoľvek texty, ktoré nemajú vyslovene informačný charakter (blogový 
príspevok, esej  a pod.). Viac ako 70 % opýtaných odpovedalo záporne, pozitívnu odpoveď 
sme zaregistrovali u 33,3 % a 4,5 % nevedelo alebo nechcelo odpovedať.  Mediálne aktivity 
tvorivého charakteru zahŕňajú aj vytváranie audio a video súborov, ktoré byť najrôznejšieho 
zamerania a ich zdieľanie je možné prostredníctvo špecializovaných portálov (napr. You 
Tube), sociálnych sietí (napr. Facebook) a podobne. Napriek veľmi širokej obľube sociálnych 
sietí, kde video a audio súbory možno zdieľať, je zaujímavým zistením, že iba 33,3 % 
opýtaných uviedlo, že má s tvorbou takýchto materiálov predchádzajúcu skúsenosť. Až 62,1 
percenta sa vyjadrilo, že nikdy video ani audio súbor nevytvárali, 4,5 % sa odmietlo alebo 
nevedelo vyjadriť.  
 



41 
 

3   Záver 
 
Na základe zistení a skúseností s vyhodnotením vybraných častí výskumu úrovne mediálnej 
gramotnosti sme sa pokúsili sformulovať aj niekoľko odporúčaní pre ďalšie fázy hodnotenie 
úrovne mediálnej gramotnosti v praxi. Kľúčovou výzvou výskumu úrovne mediálnej 
gramotnosti sú správne nastavené indikátory (precízne nastavená štruktúra, rozsah a obsahové 
parametre jednotlivých ukazovateľov) Mediálna gramotnosť je komplexný, veľmi rôznorodý 
a zároveň pomerne zložito štruktúrovaný koncept. Jeho predmetom je rozsiahla séria 
kontextových faktorov(v prípade mediálnej gramotnosti sú to individuálne faktory a faktory 
prostredia). Vo výskume je nutné zohľadňovať oba druhy faktorov a hľadať vzájomné  styčné 
plochy.  Vhodným riešením sú výskumné stratégie, kombinujúce kvantitatívne a kvalitatívne 
metódy a techniky. Získavanie nových poznatkov o mediálnej gramotnosti a výchove by 
nemalo byť primárne založené iba na teoretickej reflexii problematiky. 
 
Meranie kritického porozumenia a kritického myslenia vo vzťahu k médiám sa ukazuje ako 
problematické miesto väčšiny výskumov mediálnej gramotnosti – predovšetkým z dôvodu 
zložitosti konštrukcie a povahy zapojených kognitívnych procesov. Úlohou výskumu 
mediálnej gramotnosti je aj preskúmanie toho, ako prispieva k integrácii človeka do 
spoločnosti, do akej miery je schopný čeliť výzvam -  či už kultúrnymi, ekonomickým, 
politickým, technologickým, pracovným, vzdelávacím, hodnotovým a pod. Výskum funkcie 
médií v živote sociálnych skupín a jednotlivcov by mal zohľadňovať skutočnosť, že nie je 
dôležité ani tak skúmanie súčasnej používateľskej praxe a jej exaktná kvantifikácia, ale skôr 
zisťovanie toho, ako respondenti vnímajú okolo nich prebiehajúce procesy, ako na ne reagujú, 
ako ich využívajú alebo nevyužívajú v osobnom, študijnom či pracovnom živote. 
 
Poznámka 
Tento výskum bol podporovaný Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy 
č. APVV-0754-12. 
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INFORMAČNÁ GRAMOTNOSŤ AKO SÚČASŤ VYSOKOŠKOLSKÉHO 
VZDELÁVANIA 

 
 

Ľudmila Hrdináková, Miriam Ondrišová 
 
 
Abstrakt 
Príspevok sa zaoberá informačnou gramotnosťou ako pojmom presahujúcim základné 
informačné zručnosti a kompetencie smerom k spôsobu myslenia a učenia sa. Poukazuje na 
nevyhnutnosť integrovať informačnú gramotnosť do jadra vzdelávacích cieľov a edukačných 
nástrojov vysokoškolského vzdelávania a analyzuje štyri formy takejto integrácie. Zdôrazňuje 
sa úloha akademických knižníc ako iniciátora a koordinátora informačnej výchovy. Na 
konkrétnom príklade akademickej knižnice Univerzity Texas v Austine sú demonštrované 
aktivity a služby, ktoré knižnica môže poskytovať študentom a učiteľom pri podpore 
informačnej gramotnosti v rámci vysokoškolského vzdelávania. V závere sú sumarizované 
problémy a výzvy týkajúce sa začlenenia informačnej gramotnosti do osnov. 
 
Kľúčové slová 
Akademická knižnica. Informačná gramotnosť. Vysokoškolské vzdelávanie. 
 
Abstract 
The paper is devoted to a concept of information literacy. Information literacy is described as 
a notion which goes beyond basic information skills and competencies and tends to a way of 
thinking and learning. It shows inevitability to integrate information literacy to a core of 
educational goals and educational tools of university education and it analyses four forms of 
such integration. A role of academic libraries as an initiator and coordinator of information 
education is stressed. The academic library of University of Texas at Austin is used as the 
concrete example for a demonstration of activities and services which library can offer to 
students and teachers to support information literacy in university education. In conclusion 
problems and challenges connected with integration of information literacy to curricula are 
summarized. 
 
Keywords 
Academiclibrary. Highereducation. Informationliteracy. 
 
 
 
Úvod 
 
S postupným rozvojom informačnej spoločnosti je vzdelávanie reflektované vo svetle 
významných možností, vízií a pochopiteľne i prevratných zmien. V odborných diskusiách sa 
objavuje šesť najvýznamnejších faktorov, ktoré, ako sa zdá, komplementárne a integratívne 
zvyšujú potrebu celoživotného vzdelávania a v poslednej dobe ju intenzívne posúvajú do 
stredu pozornosti nielen odborníkov na poli edukácie, ale i iných odborov (vrátane 
informačnej vedy):  

1. pokračujúci prechod k informačnej spoločnosti,  
2. konkurenčné vplyvy špecializácie, 
3. zvyšovanie internacionalizácie, 
4. explózia vedomostí a technológií, 
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5. mikroekonomická reforma a meniace sa pracovné prostredie, 
6. vznik nových profesií a povolaní (Candy 1995).  

 
Kľúčovou sa v tejto perspektíve stáva otázka: Aký druh zručností, schopností, 
dispozícií, atribútov a vlastností či schopností by mal človek mať, aby sa vyrovnal so škálou 
všetkých možných učebných kontextov a výziev? Z hľadiska kvalitného vzdelávania a jeho 
výstupov (taktiež vysokej kvality) je v rámci odborných kruhov identifikovaných päť 
strešných, komplementárnych a komplexných kompetencií: 

 zvedavá myseľ, 
 „helikoptérové vízie“, 
 informačná gramotnosť, 
 zmysel pre personálnu zodpovednosť, prezentáciu a kompetencie, 
 repertoár študijných zručností a schopností (Candy 1995). 

 
Informačná  gramotnosť je čoraz častejšie vnímaná ako základná kompetencia jednotlivcov, 
ktorá preniká do jadra vzdelávacích cieľov i základných edukačných nástrojov kvalitného 
vysokoškolského vzdelávania. Ako prenosná kompetencia zvyšuje konkurencie schopnosť 
absolventov vysokoškolského vzdelávania na trhu práce a zvyšuje ich potencialitu pre 
celoživotné vzdelávanie. V rámci dvojstupňového modelu atribútov absolventa vysokej školy 
(Barrie 2004) sa informačná gramotnosť existenčne dotýka celoživotného vzdelávania, čo 
umožňuje univerzitným absolventom „efektívne využívať informácie v celom rade 
kontextov“ (Barrie 2004, s. 270). Model obsahuje tri zastrešujúce atribúty vysokoškolského 
absolventa (vyššia úroveň), ktoré sú podporované rozvinutými  zručnosťami a schopnosťami 
v piatich kľúčových zhlukových kompetenciách. 
 

 
Obr. 1 Dvojstupňový model atribútov vysokoškolského absolventa (Barrie 2004) 

 
Päť zhlukových kompetencií tvorí ďalšiu úroveň hierarchie a predstavuje komplex osobných 
a osobnostných kvalít, vlastností, kognitívnych schopností a zručností, prenositeľných do 
rozličných aktivít a aplikácií. Ide o:  

1. Výskum a otázky: vysokoškolský absolvent vie vytvárať v procese výskumu a bádania 
nové znalosti a porozumenie.  

2. Informačná gramotnosť: vysokoškolský absolvent dokáže efektívne využiť 
informácie a informačné zdroje v rôznych kontextoch.  

3. Osobná a intelektuálna autonómia: vysokoškolský absolvent je schopný pracovať 
samostatne a udržateľne, a to spôsobom, ktorý je informovaný / poučený, otvorený, 
podporovaný zvedavosťou a túžbou odhaľovať nové významy. 
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4. Etické, sociálne a profesijné porozumenie: vysokoškolský absolvent má osobné 
hodnoty a presvedčenia v súlade so svojou úlohou zodpovedného člena miestnej, 
národnej, medzinárodnej a profesijnej komunity.  

5. Komunikácia: vysokoškolský absolvent uznáva a hodnotí komunikáciu ako nástroj 
nevyhnutný pre rokovanie, dorozumievanie a vytváranie porozumenia, komunikovanie 
s ostatnými, ako nástroj pre tvorbu a posilňovanie svojho vlastného poznávania 
a učenia sa (Berrie 2004, s. 270). 

 
Informačná gramotnosť je jednou z nezastupiteľných, heterogénnych, multimodálnych 
a multilingválnych zhlukových kompetencií nealgoritmického, prierezového 
a metakognitívneho charakteru (Hrdináková 2011, s. 145) a úroveň jej osvojenia (respektíve 
funkčnosti) sa prejavuje práve v konkrétnych situáciách a v schopnosti riešiť vzdelávacie, 
výskumné, odborné a profesijné (ale i osobné) úlohy a problémy v praxi aj po ukončení 
formálneho vzdelávania.  
 
V kontexte úvah o vysokoškolskom vzdelávaní možno na informačnú gramotnosť nazerať aj 
z hľadiska kvality vzdelávania a kvality vzdelávacích výstupov (Candy 1995). V rámci 
kvalitatívneho rámca (obr. 2) možno logicky rozlíšiť rovinu vzdelávacích procesov a rovinu 
výstupov. 
 

 
Obr. 2 Postavenie IG v kvalitatívnom rámci vysokoškolskej edukácie (generované podľa Candy 1995) 

 
Prvá rovina (A) obsahuje idey, nápady, vedomosti, schopnosti a zručnosti kvality, ktoré sú 
predmetom vzdelávania a hodnotenia vysokoškolského vzdelávania. Druhá rovina (B) 
predstavuje nadobudnuté akvizície, ktoré sú získané a osvojené v rámci vysokoškolského 
vzdelávania. Informačná gramotnosť je obsiahnutá v prvej rovine nielen ako schopnosť, ale 
i ako základný nástroj, v druhej rovine sa zreteľne objavuje ako kvalitatívny atribút vyšších 
schopností absolventa. Naznačené koncepty sú zreteľným príkladom, že vysokoškolskí 
študenti musia nadobudnúť kompetencie informačnej gramotnosti nielen ako pracovné 
vzdelávacie nástroje (aby sa mohli vzdelávať), ale aj ako nástroje pre samostatné vzdelávanie, 
a to aj po opustení  univerzitného priestoru. 
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Informačná gramotnosť – horúca téma vysokoškolského vzdelávania  
 
Jadrom poslania vysokoškolského vzdelávania je rozvíjať priebeh učenia, formovať 
celoživotných študentov a zabezpečiť rozvoj ich schopností kritického myslenia. Informačná 
gramotnosť je kľúčovým prvkom dlhodobého celoživotného vzdelávania, ktoré poskytuje 
budovanie informovanej komunity. S rozširovaním a prehlbovaním informačnej gramotnosti, 
sa prehlbujú kompetencie jednotlivca mimo formálneho vzdelávacieho prostredia a jeho 
disponibilná informačná autoregulácia v praktickom živote (Rafique 2014). V naznačenej 
intencii sa intenzifikuje tendencia integrácie informačnej gramotnosti do vzdelávacích cieľov 
vysokých škôl a aktualizuje problematika vymedzenia pojmu a kompetenčného rámca 
informačnej gramotnosti.  
 
Podľa najcitovanejšej definície ALA je informačne gramotný človek schopný rozpoznať, 
kedy sú informácie potrebné a má schopnosť nájsť, vyhodnotiť a efektívne využívať potrebné 
informácie (American Library Association 1989). UNESCO (2005) v Alexandrijskej 
proklamácii (Alexandria Proclamation 2005) definuje informačnú gramotnosť ako schopnosť, 
ktorá zahŕňa znalosť informačných záujmov a potrieb a schopnosť identifikovať, vyhľadať, 
vyhodnotiť, usporiadať a efektívne vytvárať, využívať a odovzdávať informácie, zodpovedať 
rozličné otázky alebo riešiť problémy. Informačná gramotnosť je predpokladom pre efektívnu 
účasť v informačnej spoločnosti a je súčasťou základného ľudského práva na celoživotné 
vzdelávanie (Alexandria Proclamation 2005). Podľa pracovnej skupiny pre informačnú 
gramotnosť asociácie SCONUL „informačne gramotní ľudia sú schopní (vedia, dokážu) 
demonštrovať povedomie o tom, ako zhromaždiť, využiť, spravovať, syntetizovať a vytvárať 
informácie a údaje etickým spôsobom a dokážu informačné schopnosti využívať efektívne“ 
(Bent a Stubbings 2011, s. 3).  
 
Pre vysokoškolské prostredie je adekvátny prístup Christiny S. Doyle (1992), ktorá 
v kognitívne relevantnejšom a veľkorysejšom kompetenčnom rámci definuje informačne 
gramotného človeka ako toho, kto: 

 uznáva, že správne a úplné informácie sú základom pre inteligentné rozhodovanie;  
 uznáva potrebu informácií;  
 formuluje otázky na základe informačných potrieb; 
 identifikuje potenciálne zdroje informácií;  
 vyvíja úspešné stratégie vyhľadávania;  
 efektívne pristupuje k zdrojom informácií, vrátane počítačovo podporovaného prístupu 

a ďalších technológií;  
 vyhodnocuje informácie;  
 organizuje informácie pre praktické využitie, integruje novo vytvorené informácie do 

existujúceho stavu poznania; 
 používa informácie v kritickom myslení a riešení problémov. 

 
Rehman a Alfaresi (2009) skúmali rozdiel medzi termínmi ;,bibliografické príprava“, 
„vzdelávanie používateľov“ a „knižničná príprava“ v oblasti informačnej gramotnosti a 
informačnou gramotnosťou samotnou a konštatovali, že informačná gramotnosť sa používa v 
širšom kontexte informačných kompetencií a procesov s cieľovou víziou rozvíjať nezávislých, 
celoživotných študentov a informovaných občanov (obr. 3). Bundy(2004) modifikoval 
definíciu ALA v tom zmysle, že informačná gramotnosť je „využívanie informácií pri 
podpore štúdia“ a „pomoc pri riešení osobných problémov, problémov súvisiacich s prácou 
a širších spoločenských otázok a problémov“. Informačná gramotnosť je rozhodne širším 
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pojmom, ako sú pôvodné, knihovníkmi uvádzané knižničné činnosti, ako aj procesy 
vyhľadávania informácií (Information Skills 2005).  
 

 
Obr. 3 Vzťah informačnej gramotnosti a celoživotného vzdelávania (Bundy 2004) 

 
Jeremy Shapiro a Shelley K. Hughes vo svojej práci Information Literacy as a Liberal Art 
pristupujú k informačnej gramotnosti vo vysokoškolskom prostredí ako ku kompetencii, ktorá 
siaha do expertnej úrovne – až k novému liberálnemu umeniu (Shapiro a Hughes 1996). Ich 
širší koncept integruje gramotnosť vzťahujúcu sa na využívanie praktických a konceptuálnych 
nástrojov (vrátane aktuálnych IKT) v práci, vzdelávaní, osobnom živote, gramotnosť 
vzťahujúcu sa na informačné zdroje a na sociálny, kultúrny a dokonca i filozofický kontext 
informácií, na porozumenie sociálnej situovanosti a intencií produkcie informácií. 
Neoddeliteľnou súčasťou konceptu gramotnosti ako umenia je gramotnosť vzťahujúca sa na 
schopnosti funkčného a operačného využívania technologicky podporovaných nástrojov v 
každodennej praxi vzdelávania a výskumu a ďalej gramotnosť vzťahujúca sa na prezentáciu 
informácií, výskumov a myšlienok v publikovateľnej forme, a to vo všetkých formách a 
formátoch (od textových po multimediálne a  sieťové). Uvedený koncept obsahuje i 
flexibilnú, adaptovateľnú technologickú gramotnosť so schopnosťou neustále sa 
prispôsobovať a využívať inovácie v oblasti IKT, kritickú gramotnosť a gramotnosť 
vzťahujúcu sa na schopnosť kriticky hodnotiť intelektuálne, ľudské a sociálne silné aj slabé 
stránky IKT (Shapiro a Hughes 1996; Association of College Research Libraries 2007).  
 
Posuny počiatočných konceptov a kreovanie rozšírených definičných rámcov (a modelov) 
informačnej gramotnosti ovplyvňuje niekoľko zásadných skutočností. V prvom rade sú to 
zásadné zmeny paradigmy knižnice v spoločnosti, a to od zdrojovo orientovanej koncepcie 
(60. a 70. roky 20. st.), cez prístupovo orientované koncepcie (80. roky 20. st.) až k 
procesuálnemu prístupu, ktorý nastupuje v 90. rokoch 20. storočia (Oberg 1999). Práve 
procesuálne koncipované  modely podporujú pohľad na knižnicu ako organický procesuálny a 
organizačný prvok vzdelávania a výskumu, ktorý predstavuje  pre študentov príležitosť na 
hľadanie a objavovanie, osobný rast, na facilitáciu zvedavosti a vnútornej motivácie, môžu 
byť priestorom na spojenie tvorivého a kritického myslenia informačných procesov a 
informačného správania so situáciami reálneho akademického, pracovného i osobného života 
(AASL 1999; Oberg 1999). Transfer informačných kompetencií do reálneho života, vedy, 
výskumu a jednotlivých profesií vedie až ku konceptom informačnej a digitálnej fluencie 
a kontextualizovaného informačného vzdelávania vo vysokoškolskom prostredí. 
 
Veľkoryso koncipované definičné rámce a modely informačnej gramotnosti načrtávajú 
prísľub kvalitných vysokoškolských absolventov, vybavených funkčnými a prenositeľnými 
kompetenciami. Výskumy zamerané na reálne kompetencie vysokoškolákov však paradoxne 
ukazujú, že:  

 väčšine študentov prvých ročníkov na univerzitách chýbajú sofistikované zručnosti a 
schopnosti, ktoré sú potrebné pre využitie výskumného potenciálu knižnice; 
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 väčšina študentov je doslova vystrašená zložitosťou a veľkosťou akademických 
knižníc; 

 noví i starší vysokoškolskí študenti strávia nepomerne veľa času prechádzaním / 
prezeraním zlých alebo neadekvátnych zdrojov; 

 vysokoškolskí študenti využívajú nesprávne stratégie a nástroje získavania 
informačných zdrojov, preferujú  spôsob pokusu a omylu; 

 mnohí vysokoškolskí študenti síce využívajú nové informačné technológie, ale 
preceňujú svoje technologické a vyhľadávacie schopnosti, ako aj informácie, ktoré za 
pomoci nich našli; 

 masovým problémom u vysokoškolských študentov je, že nerozumejú tomu, ako sú 
informácie organizované; 

 noví vysokoškolskí študenti nie sú zvyknutí na skúmanie, objavovanie a získavanie 
informácií z knižničných a informačných zdrojov; 

 noví študenti vysokých škôl sú nanajvýš na úrovni základného využívania knižníc, 
knižničných a informačných zdrojov, počítačovej a informačnej gramotnosti, 
vyhľadávacích zručností; 

 ak aj študenti ovládajú a používajú rozličné a často i sofistikované vyhľadávače 
a nástroje, nemajú schopnosti selektovať a kriticky hodnotiť informácie, ktoré nájdu; 

 väčšine študentov chýbajú generické schopnosti a schopnosti vyššej kognitívnej 
úrovne, ktoré by im umožnili výskumne a vedecky využívať informácie a znásobovať 
informačné bohatstvo (generované na základe Heinze 2008; Kavulya 2003, s. 218; 
Idiodi 2005; Machet 2005). 

 
Uvedené problémy vychádzajú zo vzdelávacieho prostredia základných a stredných škôl a ich 
problémov, ako je nedostatok dobre vybavených školských knižníc zdrojmi a počítačmi, 
absencia školských  knižníc ako zdroja učenia na strednej škole, vzdelávacie stratégie mimo 
informačných zdrojov a pod. 
 
Stratégie integrácie informačnej gramotnosti do vysokoškolského vzdelávania 
 
S ohľadom na vyššie uvedený kontext sa od pracovníkov vysokých škôl a univerzít, ale i od 
knihovníkov očakáva, že poskytnú študentom vzdelávacie aktivity zamerané na informačnú 
gramotnosť s cieľom zlepšiť ich informačné kompetencie (Meldrum a Tootell 2004). 
Integrácia informačnej gramotnosti do učebných osnov je považovaná za základnú stratégiu 
pre vysokoškolské vzdelávacie inštitúcie. Jej operačná i strategická rovina implikuje 
nevyhnutnosť postaviť si zásadné otázky:  

1. Ako integrovať informačnú gramotnosť do vysokoškolského prostredia / do 
vysokoškolského kurikula?   

2. Aké majú byť účely a modely kurikulárnej integrácie informačnej gramotnosti? 
3. Aké majú byť kľúčové charakteristiky kurikulárnej integrácie do vysokoškolskej 

edukácie? 
4. Kto bude predstavovať hlavné riešiteľské a integračné sily / mechanizmy?  
5. Aký bude proces integrácie informačnej gramotnosti v kurikulárnom redizajne?  
6. Aké sú bežné problémy, týkajúce sa kurikulárnej integrácie vo vysokoškolskom 

prostredí?  
 
Skúsenosti naznačujú, že efektívne začlenenie informačnej gramotnosti do vysokoškolského 
štúdia si vyžaduje jej integráciu na všetkých strategických úrovniach:  

 Všeobecná graduálna úroveň – celoživotné vzdelávanie, a v rámci neho aj informačné 
kompetencie, sú formulované ako jeden z hlavných atribútov absolventa 
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vysokoškolského vzdelávania (najvyššia úroveň, odvíja sa od nej vzdelávacia politika, 
vzdelávacie stratégie). 

 Úroveň akademickej politiky – cieľom akademickej politiky je zjednotiť kompetencie 
informačnej gramotnosti so študijnými cieľmi, respektíve vzdelávacími výstupmi na 
úrovni inštitúcie (vrátane študijných programov) a na základe toho posudzovať 
študijné výsledky študentov a nastaviť hodnotiace nástroje a metódy. 

 Úroveň kurzu – informačná gramotnosť je prierezovým vektorom  a jedným z cieľov a 
výstupov konkrétnych študijných kurzov.  

 Úroveň vzdelávacích aktivít – je najnižšia úroveň v akademickom prostredí, 
informačné kompetencie sú súčasťou, prostriedkom, nástrojom i cieľom vzdelávacích 
aktivít (Wang 2010).  

 
Súčasná vysokoškolská prax ukazuje, že naznačovaná integrácia môže obsahovať komplex 
všeobecných, paralelných, integrovaných a vnorených komponentov (Bundy 2004, tab. 1).  
 

Tab. 1 Formy začlenenia informačnej gramotnosti do vysokoškolského vzdelávania (Bundy 2004) 
Forma vzdelávania IG Charakteristika vzdelávania IG 

Všeobecné 
nie je obsiahnuté v kurikule, je mimo VŠ kurikula, 
môže mať autoevaluačnú formu 

Paralelné doplňujúca forma ku kurikulu 
Integrované samostatná časť kurikula 
Vnorené súčasť kurikula, kurzov 

* IG – informačná gramotnosť, VŠ – vysokoškolský 
 
Daný princíp rozpracováva model stratégií integrácie informačnej gramotnosti do 
vysokoškolského vzdelávania, ktorý predstavila Xioli Wang na výročnej konferencii LILAC 
(obr. 4). Model (ktorý podporuje CILIP Information Literacy Group) predstavuje štyri 
strategické vektory, ktoré sa odlišujú mierou konvergencie s procesmi vysokoškolského 
vzdelávania, vedeckými a výskumnými procesmi a kompetenciami. 
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Obr. 4  Model integrácie informačnej gramotnosti do vysokoškolského vzdelávania 

 
 
Extra-kurikulárny prístup:  
predstavuje všeobecné informačné vzdelávanie vyčlenené z akademického kurikula 
(respektíve z formálneho vzdelávania), je vo svojej podstate doplnkovým k vysokoškolskému 
vzdelávaniu. Vzdelávanie realizujú knihovníci prostredníctvom exkurzií, dobrovoľných 
kurzov, externých kurzov, tutoriálov. Informačná 
gramotnosť nie je bežne hodnotená v rámci hodnotiacich 
nástrojov a podmienok vysokoškolského štúdia, 
študentom však môžu byť poskytnuté nástroje na 
formatívnu autoevaluáciu pre okamžitú spätnú väzbu 
(napr. auto-testy v rámci tutoriálov na webových 
stránkach univerzít a / alebo akademických knižníc).  
 
„Stand-alone prístup“ (stand-alone): 

je samostatne stojace vzdelávanie v rámci 
vysokoškolského kurikula, realizované paralelne ako 
nezávislá kurikulárna jednotka. Tento nezávislý kurz 
informačnej gramotnosti môže mať propedeutický 
charakter, môže byť kreditovaným / nekreditovaným 
predmetom a rovnako, ako tomu bolo v predchádzajúcom 
prípade, je všeobecného charakteru. Informačné 

vzdelávanie je realizované akademickým personálom, akademickými knihovníkmi, prípadne 
oboma a zvyčajne sa konštituuje ako celofakultný predmet. 
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Inter-kurikulárny prístup:  
je predmetovo-orientovaný – informačné vzdelávanie súvisí s určitým konkrétnym 
akademickým kurzom. V tomto prípade je informačná gramotnosť už kontextualizovaná, 
realizovaná ako doplnková k určitému kurzu, téme, lekcii. Vzdelávanie realizujú knihovníci 
po konzultácii s akademickými pracovníkmi a / alebo na základe ich žiadosti a spolu s nimi. 
Informačné vzdelávanie sa týka priamo obsahu výučby 
alebo úlohy. Účasť študentov na vzdelávaní je 
požiadavkou (prípadne i klasifikovaným nárokom) kurzu 
a študenti ho vnímajú ako doplnkovú súčasť kurzu / 
predmetu. Informačná gramotnosť môže alebo nemusí 
byť v tomto prístupe hodnotená, každopádne sa prejaví 
v čiastkových vzdelávacích výstupoch.  
 
Intra-kurikulárny prístup:  

je spôsobom priamej integrácie – vnorenia informačnej 
gramotnosti priamo do vzdelávacieho procesu konkrétneho 
pedagóga, predmetu, témy. Takáto priama integrácia je 
realizovaná prostredníctvom:  

 kolaboratívnej realizácie,  
 kurikulárneho dizajnu, štruktúry, obsahu,  
 spolupráce medzi pedagógmi a knihovníkmi,  
 hodnotením vzdelávacích výstupov, v ktorých je 

obsiahnutá informačná gramotnosť. 
Hodnotenie informačnej gramotnosti môže byť formatívne, sumatívne alebo kombináciou 
záväzných požiadaviek kurzu alebo programu. Efekt úrovne osvojenia informačných 
kompetencií sa prejaví v kvalite vzdelávacích výstupov kurzu. 
 
Ak máme hodnotiť uvedené stratégie z hľadiska prenositeľnosti informačných kompetencií  
do iných, odborne alebo profesijne orientovaných aktivít, procesov a činností, musíme 
skonštatovať, že najúčinnejšou sa ukazuje intra-kurikulárna stratégia vnorenia informačnej 
gramotnosti, ktorá predstavuje kontextualizovanú alternatívu vzdelávania a predstavuje  
u študentov spôsob a možnosti využívania informácií v konkrétnej praxi – možno ju právom 
charakterizovať ako sústavnú, pokračujúcu, kolaboratívnu, negociatívnu a kontextualizovanú 
prácu s informáciami.  
Z hľadiska samotných procesov je jedinou stratégiou, ktorá plnohodnotne napĺňa intencie 
nových vzdelávacích stratégií a aktualizovaných vzdelávacích cieľov zdrojovo-orientovaného 
vzdelávania (resource-basedlearning), problémovo-orientovaného vzdelávania (problem-
basedlearning) a koštruktivizmu.  
 
Informačné vzdelávanie v praxi zahraničných univerzít a akademických knižníc 
 
Konkrétne formy informačného vzdelávania v zahraničí sú rôznorodé, rozpracované na 
rozličnej úrovni, vychádzajú zo štandardných modelov informačnej gramotnosti, v poslednej 
dobe však prekračujú ich rámec a zasahujú do jadra vzdelávania. V zahraničnej praxi sa 
účinne osvedčuje i kombinácia uvedených a analyzovaných stratégií a foriem. Iniciátorom  
a hybným mechanizmom informačného vzdelávania na vysokej škole i všeobecne sú práve 
akademické knižnice a knižničná a informačná veda, ktoré podľa metaanalýz vykonali 
najväčší kus práce na precizovaní, modelovaní a vývoji nástrojov informačnej gramotnosti  
(Bruce 2000).  
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Akademické knižnice poskytujú inventár možností všeobecného, paralelného, inter-
integrovaného i vnoreného vzdelávania informačnej gramotnosti s kvalifikovanou metodickou 
pomocou pedagogickým pracovníkom. Stávajú sa tak nielen centrom pre prístup 
k informáciám a vzdelávania sa, ale aj asistentom pedagógov a koordinátorom samotného 
vyučovacieho procesu. V rámci knižničných služieb sa začína objavovať servis pre 
vyučovanie a učenie sa (Teaching & Learning Services), zameraný na rozvoj informačných 
a akademických kompetencií nevyhnutných na úspešné absolvovanie štúdia a následné 
zaradenie sa do praxe. Ako príklad si môžeme uviesť akademickú knižnicu University of 
Texas v Austine (obr. 5), ktorá širokou paletou teoretických a praktických nástrojov na 
podporu informačnej gramotnosti veľmi aktívne pomáha pedagógom (1), študentom (2) 
a vedeckým pracovníkom (3). Pedagógovia majú možnosti knižničnej podpory vyučovacieho 
procesu, v rámci ktorých môžu osloviť knižnicu s požiadavkami na:  

 informačné zabezpečenie konkrétnej lekcie, kurzu,  
 kontextualizované vyhľadávanie informačných zdrojov  ku konkrétnym témam,   
 definovanie zadaní, úloh, na podporu a rozvoj informačnej gramotnosti  (viď 

kontaktné nástroje pre formuláciu požiadavky pedagóga obr. 5). 
 

Špecifickým nástrojom pre budovanie schopnosti korektnej a tvorivej práce s informáciami sú 
nástroje zamerané na plagiátorstvo: tutoriál vysvetľujúci príčiny a konzekvencie plagiátorstva 
a obsahujúci stratégie, ako sa mu vyhnúť, manuál s cvičeniami, ktoré môže pedagóg využiť  
priamo vo výučbe. Pre pedagógov sú navrhnuté i stratégie zadávania tém / úloh 
minimalizujúce možnosť plagiátorstva (obr. 5).  
 

 
Obr. 5 Nástroje na podporu informačnej gramotnosti kategorizované podľa typov používateľov 

(Teaching & Learning Services) 
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Študentom knižnica ponúka súbor extra-kurikulárnych prednášok, exkurzií a workshopov, 
s prekordinovanou, pevne stanovenou štruktúrou  a možnosťou dobrovoľného zápisu cez 
kalendár (obr. 6). Tematický záber pokrýva celú škálu informačných kompetencií 
štandardného rámca informačnej gramotnosti: vyhľadávanie zdrojov a hľadanie 
časopiseckých článkov, rozdielnosti v zdrojoch vedecké vs. nie vedecké, citačný manažment, 
organizácia informácií, plagiátorstvo, tvorba a úprava rešerší a dolaďovanie výskumných 
otázok, tvorba argumentov na základe informačných zdrojov, budovanie odbornej online 
identity, copyright a akademický písomný prejav a pod.  
 

 
Obr. 6 Kalendár akcií organizovaných knižnicou 

 
Pedagógom je určený súbor nástrojov pre podporu informačnej gramotnosti študentov (1, obr. 
7):  

 typy zadaní, ktoré rozvíjajú informačnú gramotnosť,  
 metodika na nácvik informačných kompetencií,  
 webové tutoriály, metodiky a príručky určené pre individuálne autovzdelávanie, 

zamerané na základné informačné kompetencie, 
 nástroje a metódy hodnotenia aktivít a vzdelávacích výstupov, ktoré integrujú 

informačnú gramotnosť. 
 

Účinnú didaktickú funkciu spĺňajú vzorové kurzy a príklady lekcií (2, obr. 7), ktoré vytvorila 
knižnica v spolupráci s pedagógmi. V praxi overené lekcie sú demonštráciou intrakurikulárnej 
integrácie informačnej gramotnosti a sú prezentované ako prípadové štúdie. Lekcie 
s možnosťou stiahnutia sú opatrené reflexiou a hodnotením, takže môžu slúžiť ako zdroj 
nápadov, inšpirácií i edukatívnej motivácie s didaktickým dosahom.  
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Obr. 7 Nástroje na podporu informačnej gramotnosti určené pedagógom 

 
Významným aspektom sa v kontexte komparácie so slovenskou praxou ukazuje celonárodná 
i nadnárodná kolaborácia akademických knižníc. Akcelerátorom a jednotiacou platformou  sa 
stalo webové prostredie, ktoré umožňuje pružné zdieľanie poznatkov, štandardov, metodík, 
vzorových lekcií, edukačných a hodnotiacich nástrojov, tutoriálov. Tým zabezpečuje 
efektívne budovanie bázy poznatkov a osvedčených skúseností, akumuláciu a akceleráciu 
poznania o informačnej gramotnosti a fluencii, o ich nadobúdaní a plnohodnotnom využívaní 
v praxi. Webové prostredie je zároveň priestorom pre prezentáciu a čiastočnú realizáciu 
všetkých foriem integrácie informačnej gramotnosti do vzdelávania – na webových stránkach 
sa nachádzajú obsahy a nástroje pre extra-kurikulárne, paralelné, intra-kurikulárne i vnorené 
inter-kurikulárne vzdelávanie. Webové prostredie je i komunikačným nástrojom vhodným pre 
komunikáciu akademický knihovník – pedagóg – študent – lektor informačnej gramotnosti. 
 
Ako sme demonštrovali, webové prostredie a stránky akademických knižníc sú nielen 
účinným prostriedkom racionalizácie, vzájomnej inšpirácie a zvyšovania úrovne 
informačného vzdelávania , ale i dobrým východiskom pre širšiu, kvalitatívne vyššiu 
a rozmanitejšiu formu  spolupráce a komunikácie akademického knihovníctva.  
 
Problémy a výzvy týkajúce sa začlenenia IG do osnov  
 
Mnohé odborné podujatia sa zaoberajú významom informačnej gramotnosti pre vzdelávanie 
a pedagogickú činnosť vo všeobecnosti, ale i konkrétnymi výzvami a problémami jej 
začlenenia do osnov vysokoškolského vzdelávania. Pri ich sumarizácii a konfrontácii sa ako 
najkritickejšie javia: nedostatok podpory manažmentu, vnímanie významu a hodnoty 
integrácie IG medzi knihovníkov, fakultou a študentmi, nové výzvy a úlohy pre knihovníkov, 
metódy hodnotenia informačnej gramotnosti, spolupráca knihovník – vysokoškolský pedagóg, 
preferovaný tradičný na učiteľa orientovaný prístup (teacher-centredapproach) vo 
vzdelávaní, obsah a forma vzdelávacích aktivít informačnej gramotnosti, preťaženie kurikula.  
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Nedostatok podpory manažmentu  
Problémy spojené s podporou vedenia vyplývajú z nepochopenia intencií informačnej 
gramotnosti vedúcimi pracovníkmi (manažmentom univerzít), ktoré implikuje nedostatok 
presvedčenia, záväzkov a podporných krokov k integrácii informačnej gramotnosti do osnov 
na všetkých organizačných úrovniach. 
 
Vnímanie hodnoty integrácie informačnej gramotnosti  
Podľa Bruce (2001) existuje „priepasť“ medzi akademickým personálom a knihovníkmi, 
pokiaľ ide o interpretáciu významov informačnej gramotnosti. Kým asistenti, lektori, 
pedagógovia a koordinátori kurzov „prekladajú“ koncept informačnej gramotnosti do 
jednotlivých vzdelávacích oblastí, knihovníci dávajú prednosť konzistentnému a konkrétnemu 
jednému / spoločnému kurzu na univerzite.  
Dôvody tohto neblahého javu sú zreteľné a výskumami podložené: 

 nedostatok komunikácie, ako sú formálne stretnutia celej akademickej obce,  
 nedostatokšpecifickýchstratégiíprezvýšeniepovedomiamedzikľúčovýmizúčastnenými 

stranami.  
To je však ten pozitívnejší prípad. Nezriedka sa kritická situácia vysokoškolského 
vzdelávania vyhrocuje úplným nepochopením informačnej gramotnosti pedagogickým 
personálom – pretrvávajú frontálne, pasívne nastavené prednášky, nedoceňované sú aktivity 
informačného vzdelávania realizované akademickou knižnicou (na Slovensku ide o dlhodobo 
pretrvávajúci problém). V tomto aspekte nemožno nespomenúť podceňovanie informačného 
vzdelávania a preceňovanie vlastných informačných kompetencií zo strany študentov.  
 
Výzvy pre knihovníkov  
Integrácia informačnej gramotnosti prináša pre knihovníkov veľa úloh súvisiacich s  
požiadavkami na nové vedomosti, schopnosti, zručnosti a pracovné zaťaženie. Za účelom 
efektívneho poskytovania vzdelávacích aktivít integrovanej informačnej gramotnosti musia 
byť knihovníci vybavení nielen znalosťami o informačnej gramotnosti, ale aj odbornými 
znalosťami v oblasti vyučovaných predmetov, v oblasti edukácie, pedagogickými 
a facilitačnými kompetenciami.  
Vzhľadom na záťaž knihovníkov, rozšírenie integrácie informačnej gramotnosti v rámci 
univerzity vyžaduje: 

 dostatočný počet styčných, kontaktných knihovníkov, lektorov informačnej 
gramotnosti, poradcov v oblasti učebných a vzdelávacích kompetencií; 

 referenčných knihovníkov; 
 knihovníkov, ktorí sa zapoja do vytvárania a dizajnovania osnov; 
 knihovníkov, ktorí sa zapoja do tvorby nástrojov na hodnotenie študentov a nástrojov 

na uľahčenie a podporu vzdelávacích aktivít obsahujúcich IG. 
Naznačené perspektívy si budú vyžadovať špecifické kategórie knihovníkov so špecifickými 
kompetenciami: „pedagogické kompetencie a facilitácia učenia“ (Bundy 2004, s. 29). Na 
vyššej úrovni by sa mali knihovníci zúčastňovať tvorby a dizajnovania osnov jednotlivých 
predmetov i svojských, vyčlenených všeobecných kurzov. 
 
Metódy hodnotenia informačnej gramotnosti 
Hodnotenie informačnej gramotnosti je veľmi komplikovaným problémom vzhľadom na 
formuláciu a hodnotenie vzdelávacích výstupov. Hodnotenie informačnej gramotnosti nebýva 
začlenené do akademických politík a zriedkavo býva formulované ako prerekvizita pre ďalšie 
vysokoškolské vzdelávanie (Diep a Nahl 2011; Pham 2013). Vysokoškolské kurikulá, 
pedagógovia a akademickí knihovníci bojujú s otázkou čo a ako hodnotiť v rámci informačnej 
gramotnosti, čo a ako hodnotiť z odborných predmetov, zadaní a výskumov integrujúcich 
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informačnú gramotnosť. Prax a výskumy informačnej gramotnosti nováčikov, graduálnych 
i postgraduálnych študentov však jednoznačne smerujú k tomu, že hodnotenie je výrazným 
hybným mechanizmom študentského progresu i vzdelávacích stratégií.  
 
Spolupráca knihovník-pedagógovia 
Efektívna kolaborácia akademickí knihovníci – akademickí pedagógovia/vedeckí pracovníci 
a pod. – je považovaná za rozhodujúci faktor úspešnej integrácie informačnej gramotnosti do 
vysokoškolského kurikula. Toto partnerstvo umožňuje akademickým pracovníkom aj 
knihovníkom efektívne saturovať vzdelávacie potreby študentov (Pham 2013).  
 
Prístup orientovaný na učiteľa (teacher-centredapproach)  
Prístup orientovaný na učiteľa (teacher-centredapproach) vo vzdelávaní je síce vžitou 
a tradičnou vysokoškolskou  formou, je však pasívnym spôsobom prezentácie poznatkov 
učiteľa, čo nie je konvergentné a ústretové vzhľadom na väčšinu učebných štýlov. Začlenenie 
informačnej gramotnosti do osnov následne posúva vzdelávacie a vyučovacie metódy 
z pasívnych (na učiteľa zameraných) na aktívne, nezávislé, zdrojovo orientované (založené) a 
na študenta orientované prístupy. Kreditový systém sa snaží o štúdium zamerané na 
transformáciu študijných a výučbových metód zmemorovania na prístupy aktívneho 
a aktivizujúceho vzdelávania. Výskumy však dokladujú, že sú stále preferované  „teacher-
centred“ a pasívne spôsoby vzdelávania. Študenti sa spoliehajú predovšetkým na učebnice 
a skriptá a zo študijných stratégií stále vedie memorovanie. Aktívne/zdrojovo založené 
(resource-basedlearning) vzdelávanie nie je vnímané ako účinná metóda rozširovania 
vedomostí a zvyšovania kompetencií pre celoživotné vzdelávanie.  
 
Obsah a forma vzdelávacích aktivít integrujúcich informačnú gramotnosť 
Je nereálne, aby sa začala kvalitná integrácia informačnej gramotnosti, pokiaľ je zastúpenie 
obsahových a kompetenčných  prvkov informačnej gramotnosti chudobné a na základnej 
úrovni. Akademickí knihovníci, pedagógovia a lektori informačnej gramotnosti musia získať 
vedomosti v konkrétnych odboroch a musia byť schopní realizovať nácvik zručností 
a kompetencií informačnej gramotnosti na jednotlivých úrovniach – od nováčika po expertnú 
úroveň. Reálnou praxou však je, že vzdelávacie programy sú obmedzené na úvody do 
knižničných zdrojov a politiku cirkulácie zdrojov, OPAC, vyhľadávacie zručnosti (Pham 
2013). Okrem toho kurzy informačnej gramotnosti sú rozptýlené, nesystematické a 
sporadické. Dôležité je práve vnorenie informačného vzdelávania priamo do vzdelávacieho 
procesu. 
 
Preťaženie kurikula 
Kritickým aspektom (a zároveň argumentom v neprospech) integrácie informačnej 
gramotnosti do vzdelávania sú preťažené osnovy. Kompetencie informačnej gramotnosti 
musia byť začlenené do aktivít konkrétnych kurzov (odborných predmetov), je potrebné 
zabezpečiť štruktúru kurzov, pracovné nástroje pre študentov i lektorov. Zásadnou otázkou je 
pripravenosť a možnosti pedagógov – pedagogickí a vedeckí pracovníci majú na starosti 
mnoho súbežných povinností, ako sú výukové aktivity, vedecko-výskumné  aktivity,  
administratívne práce, publikovanie a účasť na konferenciách, seminároch a pod. Zreteľné je, 
že majú značne obmedzený čas na premýšľanie o metodike výučby, tvorbu nových 
vzdelávacích aktivít, hodnotenie a metódy ukotvenia informačnej gramotnosti (Feast 2003, s. 
88).  
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Záver 
 
Informačná gramotnosť je problém, na ktorý odborníci hlavne z oblasti knižničnej a 
informačnej vedy upozorňujú už niekoľko desaťročí. Výsledkom výskumov sú vypracované 
modely a štandardy aplikované a testované v procese vzdelávania a praxe. Ukazuje sa, že 
informačnú gramotnosť treba chápať v širších súvislostiach najmä v kontexte  celoživotného 
vzdelávania a schopnosti riešenia problémov. Nie je to „len“ súbor zručností, ale aj spôsob 
myslenia a učenia sa ovplyvňujúci bežné životné situácie. Preto je nevyhnutné systematicky 
podporovať rozvoj informačnej gramotnosti v procese vzdelávania na všetkých úrovniach. 
Predstavitelia univerzít a aj ľudia z praxe majú záujem o študentov, schopných samostatne 
vyhodnocovať, analyzovať a využívať informácie pri riešení reálnych problémov. Tieto 
schopnosti sú však pri súčasnom vzdelávaní rozvíjané nedostatočne a študenti prichádzajúci 
na vysoké školy zlyhávajú vo všetkých aspektoch práce s informáciami (O'Sullivan a Dallas 
2010).  
 
Ako bolo v príspevku analyzované, formy integrácie informačnej gramotnosti do 
vysokoškolského vzdelávania sa líšia z hľadiska zaradenia do kurikula a každá z nich  
poskytuje celý rad  spôsobov ich realizácie. Iniciátormi a realizátormi integrácie sú 
najčastejšie pracovníci akademických knižníc. Najzákladnejší a najbežnejší prostriedok 
podpory informačnej gramotnosti predstavujú tutoriály a manuály poskytujúce študentom a 
akademickým pracovníkom nástroj sebavzdelávania a často aj autoevaluácie v oblasti 
základných informačných kompetencií. Záujemcovia tak majú možnosť kedykoľvek si tieto 
informácie nájsť a v prípade potreby ich využiť.  Vytvorenie a sprístupnenie tutoriálov 
prostredníctvom webovej stránky otvára priestor pre kolaboráciu a využívanie takýchto 
nástrojov inými knižnicami resp. ich používateľmi. 
 
Integrácia informačnej gramotnosti do samotných vzdelávacích procesov si vyžaduje hlbšiu 
spoluprácu medzi knihovníkmi a pedagogickými pracovníkmi rovnako ako prehĺbenie ich 
znalostí a kompetencií v oblasti pedagogických metód. Tento aspekt je na Slovensku 
problematický nielen na strane knihovníkov, ale nanešťastie aj na strane pedagógov. Podpora 
informačnej gramotnosti vo vzdelávacom procese má v pedagogickom vzdelávaní veľké 
rezervy, čo sa prejavuje na úrovni žiakov a študentov pri ich štúdiu ale aj v praktickom živote. 
 
Poznámka 
Príspevok je jedným výstupom projektu KEGA č. 133UK-4/2013 MIKS Mediálne 
a informačné kompetencie pre znalostnú spoločnosť. 
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PUBLIKAČNÁ GRAMOTNOSŤ V AKADEMICKOM PROSTREDÍ 
 
 

Jana Ilavská 
 
 
Abstrakt 
So stúpajúcimi nárokmi na kladenými na výsledky vedeckovýskumnej činnosti a klesajúcim 
podielom finančných prostriedkov z verejných zdrojov, vedeckovýskumní pracovníci 
v súčasnosti čelia neustálemu tlaku čo najviac publikovať a posilňovať svoje 
vedeckovýskumné výstupy. Schopnosť publikovať výsledky výskumu prostredníctvom 
najvhodnejšieho publikačného kanálu pre konkrétnu oblasť s cieľom maximalizácie dosahu 
výskumu je pre vedeckovýskumných pracovníkov zásadná. Pochopenie a procesné zvládnutie 
činností, aktivít, implikácií a ostatných záležitostí spojených s publikovaním (tradičným 
tlačeným, elektronickým i prostredníctvom otvoreného prístupu) môžeme nazvať aj 
akademickou publikačnou gramotnosťou. Akademické knižnice a informační pracovníci 
s dobrou znalosťou procesov vedeckého publikovania, hodnotenia publikačnej činnosti, s 
prístupom k informačným zdrojom a k rôznym softvérovým nadstavbovým nástrojom, majú 
dobrú pozíciu pre vykonávanie aktívnej úlohy pri poskytovaní podpory vedeckovýskumným 
pracovníkom. Táto práca sa snaží charakterizovať akademickú publikačnú gramotnosť ako 
určité rozšírenie informačnej gramotnosti prostredníctvom širšej podpory vedeckovýskumnej 
činnosti.  
 
Kľúčové slová 
Akademické publikovanie. Informačná gramotnosť. Vedeckovýskumné aktivity. Hodnotenie. 
Bibliometria. Akademické knižnice.  
 
Abstract 
Considering increasing demands on the quality of the results of scientific research activities 
on one hand and decreasing share of funding from public sector on the other hand, scientists 
currently face constant pressure to publish as much as possible and to strengthen their 
research outputs. The ability to publish research results through the most suitable publication 
channel for a specific area in order to maximize the research impact is essential for 
researchers. Understanding the processes, activities, implications and other issues related to 
publishing (traditional print, electronic or via Open Access) can be called the academic 
publishing literacy. Academic libraries and information professionals, with their good 
knowledge of the processes of scientific publishing, evaluation of publications, with the 
access to information resources and various software tools, are predestined to play an active 
role in providing support to researchers. This paper attempts to characterize the academic 
publishing literacy as an extension to information literacy through broader support of research 
activities. 
 
Keywords 
Scholarly publishing. Information literacy. Research and scientific activities. Evaluation. 
Bibliometrics. Academic libraries. 
 
 
 
 
 



61 
 

Úvod 
 
Pojem „akademická publikačná gramotnosť“ predstavil Jeffery Beall (2012) a vzťahuje ho na 
schopnosť vedca, autora identifikovať najvhodnejšie možnosti publikovania výsledkov 
vedeckovýskumnej aktivity, vrátane dôslednej kontroly a preverenia dôveryhodnosti 
a prestíže vydavateľa, časopisu, konferencie. Publikačná gramotnosť je dynamický koncept, 
ktorý by mal byť zvažovaný tak z hľadiska vedeckej komunikácie, digitálneho vzdelávania 
ako aj z pohľadu informačnej gramotnosti. Vedcom by pri zvyšovaní publikačnej gramotnosti 
mali byť nápomocní informační profesionáli (pôsobiaci predovšetkým v akademických 
knižniciach), ktorí majú potrebné vedomosti z oblasti publikovania (prostredníctvom 
tradičných printových médií, elektronických médií či otvoreného prístupu); chápu 
problematiku autorských práv, duševného vlastníctva, licencovania; ovládajú bibliometrické 
metódy a aplikovanie kvalitatívnych indikátorov za účelom hodnotenia vedy a výskumu; majú 
prístup k širokej škále informačných zdrojov a softvérových nástrojov.         
 
Publikačný imperatív a hodnotenie vedy 
 
Vedecká komunikácia (výmena informácií a výsledkov výskumu) je hnacou silou vedy 
a následne rozvoja spoločnosti. Avšak hodnotenie kvality vedy a výskumu je vo všeobecnosti 
pomerne problematické, pretože zahŕňa množstvo nemerateľných, resp. navzájom ťažko 
porovnateľných veličín (organizačná situácia, infraštruktúra, ľudské zdroje, finančné toky, 
atď.). Jednotlivé metriky hodnotenia zlyhávajú v konečnom pochopení „vedeckosti“ či 
„technologickej inovácie“, tieto pojmy sa vymykajú zachyteniu ich podstaty prostredníctvom 
jednoduchého vzorca. Závery takéhoto hodnotenia majú obvykle len pravdepodobnostný 
charakter. Vedci, ktorí majú čo dôležité povedať, publikujú svoje zistenia – výsledky 
vedeckovýskumnej činnosti – prostredníctvom rôznych publikačných kanálov. Publikačné 
výstupy sú do istej miery merateľné, preto môžu byť (a aj sú) používané ako kritérium 
hodnotenia. Pojmy „hodnotenie vedy a výskumu“ a „hodnotenie publikačnej činnosti“ sa 
v kontexte hodnotenia vedeckovýskumnej činnosti považujú často za synonymá. Publikácie 
nie sú síce jediným, ale určite sú veľmi dôležitým prvkom v procese disseminácie poznatkov. 
Zaujímavá a kvalitná práca zvyčajne vyvolá reakcie zo strany kolegov, ktorí takto tvoria 
národné, resp. medzinárodné fórum na diskusiu a posúdenie výsledkov výskumu. Pri 
hodnotení publikačnej činnosti sa využívajú najmä bibliometrické metódy. Bibliometria, 
scientometria, informetria, webometria, netometria, kybermetria – metrológia vedeckej 
komunikácie je bohatá na pojmy označujúce rôzne, avšak často nerozlíšiteľné oblasti (obr. 1). 
Predmetom každej tejto oblasti je analýza, kvantifikácia a meranie komunikačných javov s 
cieľom skonštruovať ich presnú formálnu reprezentáciu za účelom vysvetlenia, hodnotenia a 
riadenia. Rozdiely spočívajú v poradí faktorov, ich dôležitosti a vyhranení predmetu merania 
(Ilavská 2014). 
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Obr. 1 Prelínanie disciplín aplikujúcich kvantitatívne metódy hodnotenia publikačnej činnosti 

 
 

Zjednodušene možno bibliometriu charakterizovať ako disciplínu, ktorá na základe 
sledovania prostriedkov písomnej komunikácie mapuje a analyzuje vedecký výskum a jeho 
súčasti. Niekedy je chápaná ako pomocná veda, resp. disciplína knižničnej a informačnej vedy 
– ako interdisciplinárny subjekt, ktorý prijíma pomocnú úlohu (úlohu nástroja) pri meraní 
rozličných oblastí, ktoré vytvárajú všeobecnú oblasť vedy (Carrizo-Sainero 2000). 
Bibliometria vychádza z dvoch predpokladov:  

1. cieľom vedeckej činnosti je rozšíriť poznanie, čo znamená, že výsledky 
vedeckovýskumnej činnosti musia byť šírené prostredníctvom rôznych 
komunikačných kanálov a médií, vrátane písomnej formy (publikácia), ktorá 
predstavuje jadro tradičnej akademickej komunikácie;  

2. vedci, autori musia publikovať, aby sa zviditeľnili, aby si vybudovali určitú reputáciu 
a tiež kvôli kariérnemu postupu (Archambault a Vignola-Gagné 2004). Počet 
publikácií je jedným z prostriedkov merania a porovnávania produkcie rôznych 
agregátov, ako sú napr. inštitúcie, regióny, krajiny. 

Predmetom skúmania bibliometrie je publikácia ako samostatná a konečná časť práce, trvalá, 
prístupná a hodnotiteľná, keďže väčšinou nie je problém určiť kedy, kde a kým bola 
vytvorená. Iné aspekty vedeckej práce, ktoré nemožno podriadiť kvantifikácii, boli vylúčené z 
hodnotenia v prospech konečného produktu – publikácie. Kapacitne (časovo i z hľadiska 
počtu nezávislých expertov) náročné kvalitatívne hodnotenie publikačnej činnosti 
(recenzovanie, „peer-review“) je často nahrádzané tendenciou nehodnotiť jednotlivé 
publikácie, ale zamerať sa na hodnotenie publikačného kanálu, ktorý ich prináša. Hodnota, 
prestíž, renomé časopisu, či vydavateľa je náhradou za individuálne hodnotenie článkov. 
Hodnotenie publikačného kanálu je následne prenesené na všetky (alebo aspoň väčšinu) prác 
v ňom publikovaných. Je zrejmé, že nie všetky články určitého časopisu/čísla majú rovnakú 
informačnú hodnotu (editoriál versus vedecká štúdia versus informatívne správy). Je však 
predpoklad, že publikovanie v prestížnych, renomovaných časopisoch a vydavateľstvách je 
oveľa náročnejšie ako zverejnenie prác v „bežných“ časopisoch. Renomované časopisy 
dostávajú väčšie množstvo rukopisov, a teda aplikujú prísnejšie výberové kritériá na články, 
ktoré majú byť publikované. Ak rukopis úspešne prejde striktným procesom recenzovania a je 
po uverejnení často citovaný, mal by mať určitú kvalitu. 
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Z bibliometrického hľadiska sa posudzuje najmä počet publikovaných prác, miera spolupráce; 
typy publikačných kanálov (zahraničné/domáce; vedecké/odborné/popularizačné; 
monografie/časopisy/zborníky/konferencie a pod.); koľkokrát, kým a v akom časovom rozpätí 
boli citované. Výsledky hodnotenia publikačnej činnosti ovplyvňujú rôzne rozhodovacie 
procesy; alokáciu finančných zdrojov; súťaže o výskumné granty v rámci agentúr APVV, 
VEGA, KEGA a iných; zostavovanie výkonových rebríčkov vedeckovýskumných 
a vzdelávacích inštitúcií; umožňujú identifikovanie smerovania výskumu, určenie nových 
trendov; zlepšenie zamerania investícií a mnohé ďalšie agendy (akreditácia, kvalifikačné 
postupy).  

 

 
Najmä časopisy monitorované a analyticky spracúvané v rámci databázových produktov 
spoločnosti Thomson Reuters (Web of Science/WoS, Current Contents Connect/CCC, Journal 
Citation Reports/JCR) majú pri hodnotení publikačnej činnosti vysoký kredit. Odráža sa to tak 
v metodike (Metodika 2013) rozdeľovania dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu 
a športu SR (práce uverejnené v karentovaných časopisoch majú 5-krát vyššiu váhu 
v porovnaní s článkami z nekarentovaných čaospisov), ako aj v hodnotení fakúlt slovenských 
vysokých škôl Akademickou rankingovou a ratingovou agentúrou (http://www.arra.sk), ktorá 
v roku 2014 práce evidované v rámci týchto databáz hodnotila voči ostatným publikáciám 
pomerom 11,6:1 (ARRA 2014).  
 
Licencované databázové produkty spoločnosti Thomson Reuters (http://isiknowledge.com) 
spolu s databázou Scopus (http://www.scopus.com, 21.915 monitorovaných titulov časopisov, 
konferenčných zborníkov a i.) spoločnosti Elsevier patria k najznámejším databázam 
využívaným na bibliometrické hodnotenie. Web of Science Core Collection obsahuje 
približne 12.000 monitorovaných časopisov v rámci 7 citačných indexov1 (SCI, SSCI, AHCI, 
CPCI-S, CPCI-SSH, BKCI-S, BKCI-SSH). Current Contents Connect obsahuje 8.500 
monitorovaných časopisov (tzv. karentované časopisy) v rámci 7 edícií2 (ABES, SBS, CM, 
LS, PCES, ECT, AH). Journal Citation Reports (tzv. impaktované časopisy) má 2 edície 
(Science – cca 8.400 časopisov; Social Science – cca 3.000 časopisov). Tieto databázy 
zároveň patria k základným východiskovým informačným zdrojom pre akékoľvek 
vedeckovýskumné aktivity. Vedci vyhľadávaním v nich overujú stav poznania v tej-ktorej 
disciplíne, skúmajú možné trendy, mapujú vedu, hľadajú potenciálnych partnerov pre vedecké 
projekty a rôzne spolupráce. Databázy tak predstavujú najmä prostriedok medzinárodného 
zviditeľnenia sa, odrážajú medzinárodný rozmer vedeckého výskumu vedca, inštitúcie, 
krajiny. Zahraničná spolupráca pri publikovaní vedeckovýskumných výsledkov výrazne 
ovplyvňuje mieru citovanosti – práce napísané v zahraničnom spoluautorstve sú priemerne 5-
krát citovanejšie ako domáce práce (Ilavská 2014).  

 

Citácie sa pokladajú za manifestáciu intelektuálneho vplyvu, hoci medzi citáciami a 
skutočným dopadom (impaktom) je len nepriamy súvis. Z hľadiska citovanosti sa namiesto 
samotných článkov často hodnotia zdrojové časopisy ako celky. Stretávame sa predovšetkým 
s tzv. impakt faktorom (IF/JCR). Výpočet impakt faktora (faktora vplyvu) časopisu za rok R 
je definovaný pomerom súčtu publikovaných citácií na články daného časopisu za 
predchádzajúce 2 roky R-1 a R-2 k súčtu článkov publikovaných v danom časopise za 
                                                 
1 WoS citačné indexy: Science Citation Index; Social Science Citation Index; Art and Humanities Citation Index; 
Conference Proceedings Citation Index – Science;  Conference Proceedings Citation Index – Social Sciences and 
Humanities; Book Citation Index – Science; Book Citation Index – Social Science and Humanities. 
2 CCC edície: Agriculture, Biology and Environmental Science; Social and Behavioral Sciences; Clinical 
Medicine; Life Sciences; Physical, Chemical and Earth Sciences; Engineering, Computing and Techlology; Arts 
and Humanities. 
 



64 
 

predchádzajúce 2 roky R-1 a R-2. Impakt faktor má svoje silné i slabšie stránky. Pozitívom je, 
že berie do úvahy pomer citácií a článkov a teda nie je ovplyvnený frekvenciou, či rozsahom 
časopisu. K negatívam patrí snaha niektorých vydavateľov, resp. redakčných rád časopisov 
o umelé zvyšovanie IF prostredníctvom (časopiseckých) autocitácií i krátky (trojročný) 
časový rámec výpočtu. V niektorých vedných disciplínach trvá dlhšie, kým sa práca začne 
citovať. Tieto obmedzenia by mali vyriešiť sofistikovanejšie metódy – 5-ročný IF (zavedený 
v JCR vo februári 2009), či tzv. normalizovaný citačný impakt (do úvahy sa berie priemerný 
citačný podiel určitej entity pôsobiacej v danej oblasti v porovnaní s celosvetovým 
priemerom; celosvetový priemer je následne braný ako meradlo a je rovný 1,0). 
Normalizovaný citačný impakt koriguje rozdiely v citačnom správaní sa autorov z rôznych 
vedných disciplín. IF by mal slúžiť predovšetkým na hodnotenie časopisu ako takého, nie na 
hodnotenie jednotlivých vedcov v ňom publikujúcich. Napriek tomu sa v súvislosti 
s hodnotením publikačnej činnosti (autorov, inštitúcií, krajín) často stretávame s tzv. 
„impaktovanými časopismi“ (časopisy, u ktorých JCR uvádza IF), pričom články publikované 
v takýchto časopisoch sú vysoko hodnotené (u takmer všetkých oblastí výskumu berie IF do 
úvahy aj Akreditačná komisia SR (2013), impaktované časopisy majú významné miesto 
v metodike hodnotenia vedy a výskumu v Českej republike). Na individuálne hodnotenie 
vedcov je vhodnejší tzv. h-index, navrhnutý v roku 2005 J. E. Hirschom. Vedec má index h, 
ak h z jeho N publikácií dosiahlo minimálne h citácií každá, pričom ďalšie práce (N - h) 
nemajú viac ako h citácií. Je možné stretnúť sa aj so zneužitím citácií (prehnané citovanie, 
nedostatočné citovanie, nesprávne citovanie, citačné kliky) s cieľom umelo posilniť 
presvedčivosť predkladaných argumentov, zvýšiť hodnotu publikácie či reputáciu autora. 
 
Vedci, autori by mali dôsledne uvážiť, kde a ako budú publikovať. Mali by sa snažiť využívať 
tie publikačné kanály, ktoré majú vyšší impakt, váhu či hodnotu. Zároveň by však nemali 
spustiť zo zreteľa adresnosť informácií, ich doručenie správnej cieľovej skupine a čo najširšie 
sprístupnenie. Prílišná pragmatickosť a účelovosť môže negatívne deformovať publikačné 
i citačné správanie. Autori sa v honbe za lepším hodnotením snažia len formálne plniť kritériá 
hodnotenia. Potom nastávajú situácie, keď sú výsledky lokálne orientovaného výskumu 
(zaujímavé predovšetkým pre cieľovú skupinu z danej krajiny) publikované v malých 
zahraničných vydavateľstvách, dokonca ani nie v cudzom jazyku. Napríklad v roku 2012 
takmer 42% z celkového počtu vedeckých monografií vydaných v zahraničí (ČR, Poľsko, 
Nemecko a pod.), ktorých autori pôsobia na slovenských vysokých školách, bolo vydaných 
v slovenčine (Ilavská 2014).  
 
Pokiaľ kritériá hodnotenia nezohľadňujú špecifiká určitých vedných disciplín (neexistencia 
impaktovaných časopisov, preferencia domácich monografií, vyššia váha recenzií a pod.), 
snahou autorov by malo byť najmä vyvinutie aktivity na zmenu týchto kritérií tak, aby 
objektívnejšie odrážali pohľad na kvalitu ich vedeckovýskumnej činnosti.  
 
Kľúčové pojmy a ich vzájomné vzťahy v rámci hodnotenia publikačných výstupov 
znázorňuje nižšie uvedená pojmová mapa (obr. 2). 

 

 



65 
 

 
 

Obr. 2 Bibliometrické hodnotenie publikačnej činnosti 
 
Otvorený prístup 
 
V ostatných rokoch sme svedkami zmien v oblasti akademického publikovania, najmä 
v súvislosti s elektronickým publikovaním a aplikovaním otvoreného prístupu (Open Access) 
k informáciám. Otvorený prístup je založený na princípe, že výsledky výskumu 
financovaného z verejných zdrojov by mali byť verejne prístupné (Kingsley 2013). Tradičný 
publikačný model v rámci akademickej vedeckej komunikácie predstavuje stabilný 
trojuholník vzťahov kľúčových aktérov: vedec – vydavateľ – knižnica (obr. 3). Ako 
poznamenáva Kennan (2011), existuje tu určitá symbióza medzi vedcami a vydavateľmi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Obr. 3 Tradičný model publikovania 
 

  Vedec 

     Vydavateľ                                                                        Knižnica distribúcia                             akvizíca 

publikácie 

 autorstvo 

  recenzovanie   čítanie 

sprístupňovanie 
  publikovanie 
technická infraštruktúra 
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Po mnohé roky boli viaceré činnosti spojené s publikovaním, ako napr. autorstvo, 
recenzovanie, redakcia, editácia, vykonávané priamo vedcami. Vydavatelia v rámci svojich 
služieb zvyknú poskytovať najmä technickú infraštruktúru, vyhotovenie rozmnoženín, 
marketing, distribúciu a pod., ale sú to vedci, ktorí vytvárajú obsah a aj ho v roliach 
recenzentov hodnotia. Následne však svoje autorské práva postúpia vydavateľom, ktorí od 
koncových používateľov za prístup k publikovaným prácam vyžadujú určitý poplatok 
(predplatné časopisov, nákup konkrétnych článkov). Akademické knižnice v tomto modeli 
zvyčajne hrajú zásadnú sprostredkovateľskú úlohu pri správe predplatného a poskytovaní 
prístupu k vedeckovýskumným informačným zdrojom. Avšak tým používateľom, ktorí si 
nemôžu dovoliť individuálne predplatné a nemajú prístup k úplným textom prostredníctvom 
svojej knižnice, je v podstate odmietnutý prístup k výskumu, ktorý bol vo väčšine prípadov 
podporovaný z verejných zdrojov. Finančné náklady na predplatné k úplným textom 
časopisov rastú veľmi rýchlo. Knižnice sa to snažia riešiť finančne výhodnejším predplatným 
vybraných kolekcií časopisov (namiesto predplácania jednotlivých titulov), ale to niekedy 
vedie k nezaobstaraniu obsahu, ktorý vedci potrebujú. Aj preto je otvorený prístup 
k informáciám, publikáciám vnímaný ako sociálne hnutie i riešenie tradičného, ďalej 
neudržateľného systému publikovania. Peter Suber (2013) tvrdí, že výsledky výskumu by 
mali byť prístupné "digitálne, on-line, bezplatne a bez väčších obmedzení z pohľadu 
autorských práv a licencií“. Existujú dva základné spôsoby zabezpečenia otvoreného prístupu:  

- zelená cesta – autoarchivácia publikácií v otvorených repozitároch (otvorený prístup k 
publikovaným prácam poskytujú autori), využíva sa najmä vo vnútri akademických 
komunít, 

- zlatá cesta – publikovanie v otvorených časopisoch (otvorený prístup k publikovaným 
prácam poskytujú vydavatelia, autor za publikovanie často platí), využívajú ju 
komerčné inštitúcie, učené spoločnosti, akademické vydavateľstvá ako určitý 
obchodný model; otvorené časopisy sľubujú väčšie zviditeľnenie než je tomu 
v prípade tradične predplácaných časopisov. 

 
Otvorený prístup odstránil z trojuholníka tradičných publikačných aktérov knižnicu ako 
odberateľa (obr. 4). Následne sa stratila tradičná sprostredkovateľská úloha, ktorú knižnica 
zohrávala medzi vedcom a vydavateľom. Aplikovaním modelu, keď vedec zaplatí za šírenie 
článku pred jeho publikovaním (zlatá cesta), sa autor stáva priamym predplatiteľom svojho 
vlastného výskumu. Pre vydavateľov sa, namiesto knižníc či koncových používateľov, stali 
klientmi autori.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Obr. 4 Model publikovania ovplyvnený otvoreným prístupom (zlatá cesta) 
 
Dvojčlenný model akademického publikovania prináša nové spôsoby marketingu. Kľúčoví 
aktéri (autor, vydavateľ) sú však motivovaní publikovať z rôznych dôvodov (Vardi 2012). Nie 
je prekvapujúce, že rozšírenie otvorených časopisov prinieslo rôzne sporné praktiky 
využívajúce obchodný model platenia autora za publikovanie článku (zlatá cesta) 
a dychtivosti (či až povinnosti) vedcov publikovať. S cieľom prilákať autorov, redakcie 

Vedec                                                                                                                                      Vydavateľ 

                 autorstvo                      čítanie              publikovanie 
          
                                     recenzovanie                                      technická infraštruktúra 
 
                                                                                 sprístupnenie
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niektorých otvorených časopisov sľubujú urýchlenie publikačného procesu, veľkú mieru 
akceptácie rukopisov, niekedy aj na úkor kvality; nezriedka vynechávajú recenzné konanie 
napriek tomu, že ho deklarujú. Takéto neetické konanie poškodzuje celkovú myšlienku 
otvoreného prístupu, keďže viacerí autori majú po jeho odhalení tendenciu zovšeobecňovať to 
na všetky otvorené časopisy. V niektorých extrémnych prípadoch je takéto konanie 
motivované výhradne s cieľom dosiahnutia zisku a nie šírenia poznania (Beall 2012; Vardi 
2012). Je dôležité, aby autori dokázali odhaliť takéto praktiky a nenechali sa nachytať, mali 
by byť oboznámení s nástrahami publikovania v rámci otvoreného prístupu. Vzniká tak 
naliehavá potreba pre rozvoj vedomostí, schopností a zručností autorov pre lepšie posúdenie 
možností publikovania, čo môžeme sumárne označiť ako publikačnú gramotnosť. Pod týmto 
termínom rozumieme schopnosť rozpoznať publikačné podvody a neetické schémy; vyhnúť 
sa im; vedieť odlíšiť časopisy, ktoré sa za prestížne len vydávajú od tých pravých, kvalitných. 

 
Publikačná gramotnosť 
 
Podľa Zhao (2014) je pojem „publikačná gramotnosť“ komplexnejší, úzko súvisí  
s digitálnym vzdelávaním (zahŕňa rôzne aktivity, ako napr. vyhľadávanie, čítanie, učenie, 
výskum, písanie, publikovanie, uchovávanie informácií realizované prostredníctvom 
digitálnych technológií a iné) a informačnou gramotnosťou. My by sme k tomu priradili ešte 
aj vedeckú komunikáci (obr. 5). Akademická publikačná gramotnosť patrí k sféram, kde 
významnú úlohu môžu plniť akademické knižnice a informační profesionáli, keďže podpora 
vedeckovýskumného ako aj publikačného procesu je potrebná. Digitálne vzdelávanie sa 
sústreďuje na tvorbu vedeckovýskumných výstupov a možnosti elektronického prostredia, 
ktoré tomu napomáhajú. Otvorené časopisy sa stávajú významným modelom elektronického 
publikovania vedeckých informácií. Autori, vedci by sa mali pokúsiť pochopiť jednotlivé 
procesy, vrátanie licencovania, ochrany autorských práv a disseminácie informácií. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 5 Publikačná gramotnosť  
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Publikačná gramotnosť predstavuje schopnosť komunikovať a publikovať informácie, zahŕňa 
tvorbu, formátovanie a publikovanie vedeckovýskumných výsledkov v textovej 
i multimediálnej forme, ako aj identifikáciu a výber najvhodnejších publikačných kanálov. 
V otvorenom prostredí (Open Acces) zahŕňa najmä (Zhao 2014): 

- doménovú expertízu v rámci príslušnej vednej disciplíny, znalosť relevantných 
publikačných modelov a trendov, 

- poznanie kľúčových časopisov pre danú vednú oblasť, vedomosť o tom, ako sú tieto 
časopisy hodnotené, aký typ výskumu zvyknú publikovať, ako sa kategorizujú 
špecifické poddisciplíny a pod., 

- povedomie o rôznych spôsoboch publikovania v rámci otvoreného prístupu a ich 
implikácií, 

- oboznámenosť s procesmi fungovania otvorených časopisov, 
- pochopenie financovania vo vzťahu k otvorenému prístupu,  
- znalosti z oblasti licencovania a autorských práv (vrátane „Creative Commons“) 

v súvislosti s otvoreným prístupom, 
- schopnosť spravovať svoje vlastné autorské práva, 
- poznanie základných ukazovateľov, indikátorov kvality otvorených časopisov, 
- schopnosť aplikovať tieto indikátory ako kritériá kontroly, overenia spôsobu 

fungovania otvorených časopisov,  
- schopnosti a zručnosti potrebné pre prácu s elektronickými médiami potrebné na 

tvorbu a komunikáciou vedeckovýskumných informácií v elektronickom prostredí.  
 
Je rozšírený názor, že odborníkmi na problematiku publikovania sú skôr vedci, autori, než 
knihovníci. Avšak skutočnosť, že vedci majú k publikovaniu "tak blízko", viedla k tomu, že si 
mnohí vytvorili vlastný súbor postupov a praktík publikovania. Často sa nimi systémovo 
alebo zo zotrvačnosti riadia, pričom nie vždy zohľadňujú aktuálny vývoj v oblasti 
publikovania, čo môže spôsobovať rôzne bariéry, problémy, prekážky (Kennan 2011). Bolo 
by vhodné, aby v spolupráci s informačnými profesionálmi prehodnotili tento postoj a boli 
v rámci publikačných modelov flexibilnejší, viac zohľadňovali meniace sa informačné 
prostredie.  
 
Akademické knižnice od začiatku patrili k zástancom otvoreného prístupu, napomohli  k jeho 
rozvoju, najmä v oblasti budovania, spravovania a prevádzkovania inštitucionálnych 
repozitárov (zelená cesta). Vo všeobecnosti majú veľmi dobrú pozíciu na to, aby aktívne 
prispeli k:  

- zlepšeniu zabezpečenia prístupu vedcov k informačným zdrojom a softvérovým 
nástrojom, 

- zorientovaniu autorov v problematike duševného vlastníctva, autorských práv a 
licencovania, 

- zvyšovaniu povedomia o otvorenom prístupe (pomoc autorom zorientovať sa rôznych 
druhoch takéhoto elektronického publikovania – repozitáre, otvorené časopisy, 
hybridné časopisy a pod.),  

- budovaniu, prevádzkovaniu a podpore využívania inštitucionálnych repozitárov 
(napríklad prostredníctvom evidencie publikačnej činnosti v kombinácii s dlhodobou 
archiváciou úplných textov, prípadne ich riadeným sprístupňovaním),  

- efektívnej utilizácii bibliometrických nástrojov a iných ukazovateľov kvality 
publikačných kanálov pri  hodnotení ich vplyvu, prestíže, kvality redakčnej práce 
a pod.,  

- celkovému zvýšeniu informačnej, publikačnej, technologickej či kritickej gramotnosti 
autorov.  
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Knihovníci sú niekedy predmetom kritiky pre ich nadšenú obhajobu či nesúhlas týkajúci sa 
publikovania na princípe otvoreného prístupu (Beall 2012). Preto je veľmi dôležité, aby sa 
namiesto politicky orientovaného angažovania v prospech alebo proti otvorenému prístupu, 
zamerali na poskytovanie fundovaných a pertinentných informácií vytvárajúcich priestor pre 
objektívne a kritické posúdenie atribútov otvoreného prístupu, ako aj iných spôsobov 
publikovania a podpore akademickej publikačnej gramotnosti. V neposlednom rade je 
potrebné vytvoriť širší knižnično-informačný rámec podporujúci skúmanie tejto 
problematiky, zvyšovanie publikačnej gramotnosti ako aj informačnej gramotnosti vôbec.  
 
Informační profesionáli, informačné a mediálne kompetencie 
 
V súčasnosti sú informačné procesy súčasťou každého sektoru života 
(ziskového/neziskového; kultúrneho/vedeckého/spoločenského). Informácie nie sú naviazané 
už len na textové nosiče (knihy, časopisy), ale aj na množstvo iných médií a multimédií, 
z ktorých sú mnohé dynamické a bibliograficky nestabilné. Dramatický nárast textov 
a kontextov (fyzikálnych i virtuálnych), ktoré definujú informačnú prácu vytvára priestor pre,  
predtým nebývalé, možnosti zamestnania osôb s akademickým alebo profesijným zázemím 
v oblasti informačnej vedy, počítačovej vedy, informačných systémov, elektronického 
publikovania, tvorby multimédií a iných súvisiacich oblastí. V minulosti informačnému svetu 
dominovali knihovníci, ktorých hlavným záujmom bolo budovanie, spravovanie a 
sprístupňovanie knižničných zbierok. Nástup technológií a presun knižnično-informačných 
procesov do elektronického prostredia priniesol veľké zmeny, ktorým sa knižniční pracovníci 
museli prispôsobiť. Knihovníci v súčasnosti rozhodne nezmizli, možno dokonca konštatovať, 
že knihovníctvo či informačná veda patria do skupín profesií, ktoré profitovali 
z informatizácie spoločnosti. Všadeprítomnosť aktivít založených na informáciách v rôznych 
inštitúciách však popiera možnosť existencie homogénnej skupiny označovanej ako 
„informační profesionáli“. V mnohých oblastiach (napr. medicína, právo, bankovníctvo) 
nemôžu byť „doménové znalosti“ oddelené od „inštrumentálnych vedomostí“, t.j. vedomostí 
o informačných zdrojoch, procesoch a nástrojoch (Cronin 1998). Socioekonomický blahobyt 
závisí čoraz viac na možnostiach prístupu a spôsoboch využitia domácich i zahraničných 
poznatkov. V digitálnom veku je možnosť trvalého rozvoja úzko spätá s kvalitou 
telekomunikačnej infraštruktúry a tým, do akej miery pracovníci rôznych odvetví ovládajú 
efektívne spracovanie a analýzu informácií, preto by sa mal klásť veľký dôraz na zvyšovanie 
informačnej a mediálnej gramotnosti. Informačná gramotnosť môže byť definovaná rôznymi 
spôsobmi. Zaujímavý prístup priniesla Ch. Bruce (1997), ktorá koncept informačnej 
gramotnosti chápe ako sled postupne sa rozvíjajúcich schopností zabezpečujúcich progres od 
jednoduchého ku komplexnejšiemu. Je dôležité rozlišovať aj medzi všeobecnou a 
predmetovo-orientovanou informačnou gramotnosťou. Všeobecná informačná gramotnosť sa 
vzťahuje na celoživotné vzdelávanie a obohacovanie kvality života a môže byť aplikovaná 
nakríž rôznymi disciplínami. Predmetovo-orientovaná informačná gramotnosť má ďalšie 
dimenzie a je úzko spätá s modelmi informačných tokov v rámci jednotlivých vedných 
disciplín.  
 
Rýchly vývoj výpočtových a komunikačných technológií v ostatných rokoch priniesol nové 
výzvy v oblasti vzdelávania informačných profesionálov. Do centra pozornosti sa dostalo 
celoživotné vzdelávanie, vzdelávanie na základe praxe, situačné vzdelávanie a pod. 
Konštruktivistický prístup a kontextualizované vzdelávanie vytvorili veľa možností na 
odstránenie bariér času, miesta, priestoru, či zmeny prístupov a prostriedkov vyučovania. 
Efektívny výskum, výučba, komunikácia, rozhodovací proces a riešenie problémov vyžadujú 
od informačných profesionálov schopnosti lokalizovať, riadiť, hodnotiť a používať relevantné 
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informácie zo širokého rámca formálnych i neformálnych zdrojov. Môžeme konštatovať, že 
informační profesionáli by mali: 

1. chápať súčasné problémy, trendy, inovácie a zmeny informačného prostredia v širšom 
politickom, strategickom a technologickom kontexte; byť schopní sa adaptovať; byť 
flexibilní a kreatívni v riešeniach, 

2. mať koherentné znalosti a schopnosti súvisiace s prácou s informáciami a rozumieť 
tomu, ako individuálni používatelia i organizácie vytvárajú informácie, pristupujú 
k nim a využívajú ich; ako sú tieto informácie hodnotené, zachytené, štruktúrované 
a zdieľané (týka sa to verejných i súkromných informácií; tacitných i explicitných), 

3. byť zorientovaní v prepojeniach a implikáciách lokálnych, národných a globálnych 
záležitostí, 

4. chápať etický rozmer práce s informáciami.  
 
Podľa Tanloet a Tuamsuk (2011) kľúčové kompetencie informačných profesionálov pre 
blízku budúcnosť pozostávajú z kombinácie znalostí, schopností a zručností a určitých 
personálnych atribútov (tab. 1). 

 
Tab. 1 Kľúčové kompetencie informačných profesionálov 

 

Znalosti  
(K – knowledge) 

Schopnosti a zručnosti  
(S – skills) 

Osobnostné atribúty  
(A – attributes) 

K01 – banka kľúčových 
profesijných znalostí 

S01 – služby zákazníkom, A01 – vodcovstvo 

K02 – informačné zdroje S02 – manažment informačných 
zdrojov 

A02 – dobrý prístup 
k používateľovi, efektívne 
poskytovanie služieb  

K03 – manažment informácií a 
znalostí 

S03 – pokročilé schopnosti 
práce s novými technológiami 

A03 – morálka a profesijná etika 

K04 – informačné technológie S04 – marketingové 
a propagačné schopnosti 

A04 – motivácia k výkonu, 
úspechu 

K05 – Knižnično-informačné 
služby 

S05 – riadenie znalostí A05 - zodpovednosť 

K06 – Organizačné riadenie S06 – jazykové a komunikačné 
schopnosti 

A06 - samoorganizovanosť 

K07 – Výskumné metódy, 
používateľské prieskumy 

S07 – schopnosť práce v tíme A07 - flexibilnosť 

K08 – priebežné a celoživotné 
vzdelávanie 

S08 – analytické schopnosti, 
schopnosti riešenia problémov, 
rozhodovacie schopnosti 

 

 S09 – plánovanie a riadenie  
 S10 – učiteľské a inštruktážne 

schopnosti  
 

 S11 – koncepčné myslenie  
Znalosti  

(K – knowledge) 
Schopnosti a zručnosti  

(S – skills) 
Osobnostné atribúty  

(A – attributes) 

 
Záver 
 
Z pohľadu knižnično-informačnej praxe i výskumu je podpora akademickej publikačnej 
gramotnosti a informačnej gramotnosti vedeckovýskumných pracovníkov, pedagógov a 
študentov vo všeobecnosti rovnako významná ako prieskumy používateľského správania; 
spracovanie, uchovávanie a sprístupňovanie informácií či poskytovanie knižničných, 
bibliometrických a iných dlhodobo zavedených informačných služieb. Okrem súčasných 
osvedčených postupov a praktík akademických knižníc, je potrebné riešiť aj množstvo 
vznikajúcich otázok zahŕňajúcich definovanie a aspoň do istej miery jednotné chápanie 
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problematiky vedeckej komunikácie a vedeckého publikovania medzi informačnými 
profesionálmi (najmä z prostredia akademických knižníc) a vedcami. Je dôležité, aby sa 
s touto problematikou dôsledne oboznámili všetci zainteresovaní aktéri. Mali by vznikať 
iniciatívy na vytvorenie diskurzu medzi informačnými profesionálmi a vedeckovýskumnými 
pracovníkmi; kooperatívneho prostredia; stratégií; politík; taktík a postupov riešení 
orientovaných na zvyšovanie akademickej publikačnej gramotnosti, na podporu vedeckej 
komunikácie a tým vedeckovýskumného procesu vôbec.  
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TECHNIKY RYCHLÉHO ČTENÍ   
ANALÝZA INTENZIVNÍHO SEMESTRÁLNÍHO KURZU NA KKIV FF UNIVERZITY 

KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 
 

Richard Papík, Michal Zwinger, Věra Pilecká, Pavel Rankov 
 
 
Abstrakt 
Metody efektivního (racionálního, rychlého, dynamického) čtení mohou být užitečné 
v podobě práce s informacemi na osobní úrovni. Metody čtení souvisí jak se čtenářskou, tak i 
informační gramotností, které se v praxi často prolínají. Čtení lze zlepšovat technikami tzv. 
rychlého čtení, které jsou známy již mnoho desítek let.  Metody a způsoby rychlého čtení lze 
nacvičit v koordinaci s lepší soustředěnou pozorností a pak tento způsob čtení nemá charakter 
povrchního čtení, ale naopak často analytičtějšího s utvářením kritických závěrů směrem k 
textu.  
 
Klíčová slova  
Rychlé čtení. Racionální čtení. E-learning. Online učení. 
 
Keywords 
Speed reading. Rapid reading. E-learning. Online learning. 
 
 
 

Čtení je pro intelekt to samé, co fyzické cviky pro tělo. 
 

J. ADDISON 
 
 
Informační zahlcení a možnosti efektivního (racionálního) čtení 
 
Jedna z možností jak efektivně vybírat a přijímat informace je ovládnutí racionálních metod 
čtení [PAPÍK, 2011]. V současném světě, kdy lidská pozornost bývá narušována nejen 
vnějšími, ale i vnitřními faktory v podobě realizace více činností v jednom časovém úseku 
(např. vlivem tzv. multitaskingu), se potřeba nápravy nebo zefektivnění čtení jeví jako 
užitečná záležitost, a to obecně, ale také pro informační pracovníky a knihovníky.  
 
Na stupni základního vizuálního vnímání textů je možno cvičit např. rozšíření zrakového 
rozpětí, nebo také snížení počtu fixací na řádku, případně odstraňování regresních pohybů 
očí [MISTRÍK, 1982; PAPÍK, 1992; PITKIN, 1929; WAINWRIGHT, 1972; ZIELKE, 1988]. 
Při čtení z tištěné předlohy, také z obrazovky počítače nebo v současnosti díky rozšířeným 
dotzkovým tabletům nebo jiných čtecích zařízení můžeme aplikovat celou řadu efektivních 
postupů pohybu očí v textu a zároveň učinit metodicky lepší přístupy k pochopení textu. Níže 
zobrazený model ukazuje, že čtení je integrovaným výkonem, kdy čtenář rozdělí svou 
pozornost na formu a obsah a obě složky mohou být zlepšovány a zrychlovány vhodnými 
didaktickými postupy a nabývanou zkušeností. 
  



74 
 

 
Obr 1. Model procesu čtení [VIITANIEMI, 1983] 

 
E. VIITANIEMI [1983, s. 183–200)] vidí proces čtení ve vztahu k rychlosti čtení jako 
integrovaný výkon. Proces čtení se podle něj skládá ze dvou fází, a to z percepčního 
procesu (perceptual process) a z procesu pochopení čteného a dalšího zpracování v mozku 
(comprehension process). Rychlost čtení (reading speed) je pak závislá na rychlosti a úrovni 
obou fází. Percepční proces má dvě další složky, a to rozpoznání textové formy (recognition) 
a percepci – vnímání (perception), tj. jde o převedení nových prvků textu do našich vnitřních 
kódů.  
 
Proces chápání pak sestává z prvků asimilace (assimilation), tj. čtenář chápe text, ale neutváří 
si závěry, a dále z reakce na text (reaction to the text). Reakce na text probíhá tzv. kritickým 
čtením (critical reading), kdy čtenář je schopen vyvozovat závěry, interpretovat text, 
klasifikovat, je to navázání dialogu mezi čtenářem a autorem (pro tento způsob čtení lze užít 
rovněž termínu analytické čtení), můžeme mu přiřadit také funkce učení, nebo může číst 
tzv. kreativním čtením (creative reading), tj. tvořivým čtením, v kterém se projevují nové, 
osobité přístupy a čtenář může mít z textu tvořivé inspirace. Obě dvě složky - percepční i 
pochopení - jsou na sebe vzájemně vázány a rychlost čtení se jim také přizpůsobuje. 
 
Úvod do historie rychlého čtení 
 
Rychlé čtení, terminologicky se také dá z německého jazyka přebírat termín racionální čtení, 
je historicky záležitostí ne jednoho data, ale spíše delšího vývoje. V druhé polovině 19. století 
se řada učenců zabývala psychofyziologickými záležitostmi čtení. Byly učiněny řady 
experimentů a následně hodnotných závěrů, které jsou respektovány dodnes. Například, že 
oko neklouže po řádku plynule, ale přes skoky zvané sakády, proto se pak tyto pohyby očí při 
čtení nazývají sakadickými. To bylo popsáno již v druhé půli 19. století a autorem byl 
francouzský oftalmolog Louis Émile Javal.  
 
Poměrně intenzivně se tematice čtení věnovala americká experimentální psychologie 
minulého století, kdy celá řada parametrů čtení byla podrobněji zkoumána a celkem přesně i 
změřena, neboť to již vyspělá přístrojová technika umožňovala. Na těchto výzkumech a 
zkušenostech se postavily první kurzy rychlého čtení. První doložený kurz rychlého čtení se 
konal v univerzitním prostředí ve Spojených státech amerických v roce 1925 a vedl ho 
profesor žurnalistiky Walter B. Pitkin. První rozsáhlejší publikací o rychlém čtení byla jeho 
kniha The Art of Rapid Reading (Umění rychle číst) vydaná v nakladatelství McGraw-Hill v 
roce 1929. Postupně se metodika rychlého čtení šířila do světa. Významné se staly posléze 
zkušenosti nejen americké, ale i britské, francouzské, německé, ruské apod. Také mnohem 
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později se přidaly zkušenosti české a slovenské několika autorů. V Československu, později v 
České republice a na Slovensku, byla a je mnoho lidí, která metody rychlého čtení zná, také 
prakticky ovládá a někteří i techniky rychlého čtení vyučují v kurzech nebo sporadicky také 
v předmětech na vysokých školách. Několik autorů o těchto efektivních technikách čtení 
publikovalo od 60. let minulého století, anebo aspoň metodu zmiňovali a uváděli základní 
návody na její využití. Jedny z nejhodnotnějších publikací s teoretickým základem a 
s přesahem do více oborů byly napsány slovenským jazykovědcem profesorem Univerzity 
Komenského v Bratislave Jozefem Mistríkem, který měl s metodami rychlého čtení také 
pedagogické výstupy [MISTRÍK, 1982]. 
 
Rychlé čtení a jeho možnost výuky včetně podpory tzv. online učení 
 
Rychlé čtení se dá cvičit klasickou metodu, např. samoucky, dále frontální výukou v kurzu 
vedeného lektorem, mj. s využitím jednoduchých nebo i složitějších pomůcek (např. 
tachystoskopů neboli přístrojů na zkoumání vizuálního vnímání, také počítačových 
programů). V současnosti je k dispozici také účinná tréninková a metodická verze v tzv. 
online učícím režimu (online learning, e-learning), který ve v české verzi se nachází na adrese 
http://www.rozectise.cz, ale existuje již také slovenská a anglická verze, a to na adrese 
http://www.legentas.com. Projekt získal také 1. místo v soutěži startovacích projektů Vodafone 
Nápad roku 2012. Iniciátorem, hlavním projektantem a člověkem, který koordinuje 
několikačlenný odbornický tým různých profesí je ing. Michal Zwinger. Část týmu se také 
přesunula na další startovací projekt podporující zlepšování čtení (např. pro nápravu důsledků 
dyslexie), který je přístupný z adresy http://www.vcelka.cz a v mezinárodní verzi 
http://www.levebee.com. Je zde možná základní diagnostika čtení a postupný nácvik vedoucí ke 
zlepšování a procvičování čtení. Projekt by měl být spuštěn v rutinní verzi během prvních 
týdnu a měsíců roku 2015. 
  
Rozectise.cz / Legentas.com  je online výuková aplikace, prostřednictvím které je možné se 
naučit dovednost rychlého, respektive efektivního čtení a výrazně navýšit efektivitu čtení při 
práci nebo studiu. Jde o online aplikaci, která samoukům pokrývá vše potřebné – 
zprostředkovává potřebnou teorii ve formě psaných vysvětlení, vizuálních doporučení i videí 
a především poskytuje dostatek procvičovacích materiálů pro samostatné učení. 
 
Postup výukou je rozdělen do 20  lekcí, které postupně narůstají na obtížnosti (doporučených 
je alespoň 14, zbytek je jakýsi bonus pro nejlepší). Každá tato lekce zahrnuje část rozšíření 
zrakového rozpětí, zlepšení očních fixací, část nezbytné teorie s krátkým testem a nakonec 
test rychlosti čtení pro zakončení lekce [ZWINGER et. al., 2013]. 
 
Dlouhodobé výsledky a statistiky výukové aplikace podtrhují efektivnost drilových cvičení v 
interaktivní e-learningové formě. Jedním ze základních předpokladů pro výuku rychlého čtení 
je to, aby s vyšší rychlostí neklesala výtěžnost informací, respektive neklesalo pochopení a 
zapamatování čteného.  Že k tomuto nedochází, a předpoklad je tak naplněn, víme na základě 
měření výsledků zapamatování u testů před začátkem výuky a po jejím absolvování (tedy 
následně na testech s požadavkem na násobně vyšší rychlost čtení).  
 
E-learningová aplikace Rozectise.cz je také od podzimu roku 2013 dostupná zcela zdarma 
v knihovnách v České republice. Zvažuje se podobné řešení pro Slovensko ve slovenské 
verzi. 
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Průzkum absolventů předmětu Techniky rýchleho čítania na FF UK v Bratislavě 
 
Kurz Techniky rýchleho čítania byl vyučován jako výběrový předmět v průběhu letního 
semestru 2013/2014 na půdě Katedry knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty 
Univerzity Komenského v Bratislave (KKIV FF UK) díky podpoře projektu Husovy nadace. 
Výuka studentů probíhala jako kombinace klasického kurzu (přímé výuky) a kurzu ve formě 
tzv. online výuky (online learning). Prostředí pro online výuku poskytl interaktivní modul 
aplikace Legentas ve slovenské verzi, takže účastníci pracovali se systémem ve svém rodném 
jazyce. Účastníky kurzu byli studenti bakalářského, magisterského a doktorského studia 
KKIV. Lektorem kurzu byl docent Richard Papík (ÚISK FF UK v Praze) a garantem na 
straně KKIV docent Pavol Rankov, který byl i hlavním řešitelem projektu s širší působností a 
kurz byl jeho experimentální součástí. Cílem průzkumu bylo mj. zjistit, jak studenti kurzu 
Techniky rýchleho čítania vnímají výuku technik rychlého čtení v online prostředí systému 
Legentas. Navazuje se tak na analogický průzkum, provedený mezi absolventy Kurzu 
rychlého čtení na Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze na podzim 2013. 
Výsledky průzkumu, přestože byl proveden na malém počtu respondentů, může pomoci 
pochopit, jak percepce elektronického média (online prostředí) ovlivňuje nácvik technik 
racionálního čtení (resp. učení) a které klady a zápory tohoto způsobu výuky vnímají studenti 
jako důležité. 
 
K provedení průzkumu byl použit anonymní online dotazník, vytvořený na platformě Google. 
Studenti byli cíleně osloveni pomocí emailu zaslaného prostřednictvím online aplikace 
Legentas. Z 29 účastníků kurzu jich odpovědělo na dotazník 13 (44,83% návratnost). 
 
Dotazník zjišťoval tyto skutečnosti: 
celkové hodnocení nácviku rychlého čtení v online prostředí (ot. 1) 
přednosti testů k nácviku v tištěné / elektronické verzi (ot. 2, 3) 
otevřené otázky – jaké studenti vidí výhody obou verzí (ot. 2, 3) 
typ cvičení vnímaný studenty jako obtížnější (ot. 4) 
obtíže, omezení nebo rušivé faktory zaznamenané studenty při nácviku rychlého čtení (ot. 5) 
nejsilnější motivace k dalšímu nácviku v online systému (ot. 6) 
subjektivně pociťované individuální zlepšení v parametrech čtení (ot. 7) 
vnímání online systému Legentas (ot. 8) 
možnost dalšího komentáře (ot. 9) 
 
Shrnutí výsledků a zjištění průzkumu: 
Nácvik technik rychlého čtení v online prostředí studentům vyhovoval (objevily se pouze 
odpovědi „velmi vyhovoval“ a „vyhovoval“). 
Přestože někteří respondentů stále vidí výhody tištěných testů, více jich uvádí výhody online 
prostředí (5, resp. 9). Nejčastěji uváděnou výhodou tištěných testů byly menší fyzické obtíže 
(nebolí/méně se namáhají oči), někdy ve spojitosti s technickými parametry online prostředí 
(rušivé blikání monitoru). Mezi často zmiňované výhody online verze naopak patří 
interaktivita, automatické měření času pro vypracování testů a pohodlnost (včetně možnosti 
práce kdekoli). Dále respondenti uváděli také podobnost hře, automatické vyhodnocování a 
nemožnost podvádět. 
Obtížnost různých typů cvičení (rozšiřování zrakového rozpětí, snižování počtu fixací) byla 
pro studenty víceméně srovnatelná (5/13, resp. 4/13). 
Jako hlavní omezující/rušivé faktory působí na účastníky kurzu vědomí určeného časového 
limitu, vlastní nesoustředěnost a hluk v okolí. 
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Jako nejsilnější motivaci k nácviku rychlého čtení v online prostředí studenti uvádějí možnost 
pracovat odkudkoli, ve zvoleném čase a automatické vyhodnocování testů. 
Více než polovina studentů zaznamenala zlepšení ve zrychlení čtení (8), třetina uvedla 
zlepšení také v chápání textu (4). 
Systém Legentas studenti vnímali jako velmi příjemný (5) či příjemný (7), žádný 
z respondentů neuvedl negativní hodnocení. 
 
Výsledky průzkumů z českého i slovenského prostředí se mj. shodují v mnoha aspektech. 
Studenti prostředí online aplikace vnímají jako velmi příjemné a pro nácvik technik rychlého 
čtení jim vyhovovalo. Vnímají ho také jako dobře motivující pro další pokračování v učení a 
uvádějí velmi podobné výhody. Jak pro slovenské, tak pro české účastníky průzkumu byla 
obtížnost cvičení, zaměřených na rozšiřování zrakového rozpětí a snižování počtu fixací, 
srovnatelná. Pocit individuálního zlepšení mají účastníci obou kurzů zejména u zrychlení 
čtení (více než polovina studentů obou kurzů), ale i u chápání textu (více než polovina 
studentů obou kurzů). 
 
Výsledky absolventů předmětu Techniky rýchleho čítania na FF UK v Bratislavě 
 
Následné tabulky (v anglickém jazyce, neboť jsou takto generovány systémem vyvinutým 
systémem Legentas a nebyly speciálně překreslovány) ukazují velmi příznivé a přesvědčivé 
výsledky. 
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Na základě dlouhodobých měření výsledků všech uživatelů i jednotlivých skupin vybraných 
čtenářů lze jednoznačně potvrdit účinnost tzv. drilových cvičení v rámci průchodu online 
výukou. Grafy a hodnoty postupných zlepšení v průběhu výuky rostou, přičemž míra 
zapamatování informací z textu pro test zůstává stejná. 
 
Průměr úspěšnosti odpovědí na otázky u počátečních testů všech uživatelů napříč aplikací je 
přibližně 83 %, tak průměrná úspěšnost odpovědí při násobně vyšších rychlostech čtení v 
lekci 11 a vyšší je zhruba 81 %. Konkrétní průměrné rychlosti čtení pro tato měření jsou 
zhruba 214 slov za minutu na počátku výuky, respektive zhruba 582 slov za minutu v druhém 
případě. 
 
U vybrané skupiny vysokoškolských studentů KKIV bylo naměřeno nepatrně vyšší procento 
zapamatování čteného až po výuce. Konkrétně dosáhla tato skupina průměrně na 81% 
úspěšnost při začátku výuky a asi 81,4% úspěšnost po výuce. Rychlost skupiny se pak lišila 
od celkového průměru za všechny uživatele aplikace a to směrem dolů, celkově byla tato 
skupina pomalejší (zhruba 179 slov za minutu na počátku a zhruba 450 slov za minutu po 
výuce). Vzhledem k nižší počáteční rychlosti jde přesto o poměrně podobné zlepšení i při 
dosažení nižší výsledné rychlosti. 
 
Vzhledem k dlouhodobosti těchto výsledků a neměnnému trendu, která jsou pozorována již 
2,5 roku od spuštění aplikace, je možno tato měření považovat za reprezentativní a 
naznačující vysokou účinnost interaktivní drilové výuky. 
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Závěr 
 
Metody efektivního čtení jsou zcela reálnou záležitostí a mohou k nim napomoci metody 
intenzivních cvičení z metodik tzv. rychlého čtení (racionálního čtení, rychločtení), které 
historicky spadají již do dvacátých let minulého století. Rychlé čtení neznamená čtení jednou 
konstantní, byť vysokou rychlostí, ale jedná se o dynamicky se měnící způsob čtení, které je 
v rychlosti čtení a chápaní obsahu přizpůsobeno textu a jeho obtížnosti, také typografické 
kvalitě, a samozřejmě schopnostem čtenáře. Střídání rychlosti je naopak velmi vhodné a 
podléhá tzv. strategii čtení ze strany každého čtenáře (proto se mj. používal v americké 
terminologii výraz dynamické čtení). Nácvik rychlejšího čtení není obtížný metodicky, je 
náročný spíše na vůli absolvovat důkladně cvičení a lépe se soustředit na proces čtení a 
posléze metody aplikovat do reálných textů. Rychlé čtení není také povrchním návodem 
k rychlé četbě uměleckých textů, ale je vhodné pro čtení textů tzv. věcných (např. jde o 
novinové články, vybraně odborné články, administrativní texty). Není třeba metody čtení 
přeceňovat ve výsledcích ani účelu, ale na druhou stranu mohou být užitečným a příjemným 
nástrojem pro zvládání přemíry textové produkce v tištěné i elektronické formě. To je 
v důsledku tzv. kvantitativního nárůstu informací, který se populárně nazývá informační 
explozí, vhodnou dovedností, zejména pak u informačního profesionála a knihovníka. 
Oborové časopisy informační vědy proto již desítky let občasně přinášejí odborné nebo 
popularizující články o technikách rychlého čtení a bylo zajímavé z hlediska lektorského a 
účastnického uspořádat experiment v podobě kurzu ve slovenské verzi cvičebních materiálů a 
testů právě studentům informační vědy, a to díky projektu Husovy nadace, který vedl doc. 
Pavel Rankov. Je reálné, že se v experimentech může pokračovat do budoucna, neboť díky 
prostředí Legentas  se dají získat užitečná data se zajímavými interpretacemi. 
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