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1. Organizácia poznania a informačné jazyky: základné pojmy organizácie poznania, systémy 

organizácie poznania, informačné jazyky ako systémy organizácie poznania – predmetové 

heslá a klasifikačné systémy; súbory autorít; konzistencia systémov organizácie poznania 

a bibliografická kontrola 

 

2. Tezaurus ako systém organizácie poznania: základné pojmy, historický vývoj tezaurov, 

funkcie a typy tezaurov, normalizácia tezaurov, metodika tvorby jedno- a viacjazyčného 

tezauru, súbory autorít na princípe tezaurov, interoperabilita tezaurov a ostatných riadených 

slovníkov, využitie tezaurov v elektronickom prostredí, významné medzinárodné viacjazyčné 

tezaury  

 

3. Význam terminológie pre rozvoj problematiky organizácie poznania: základné pojmy z oblasti 

terminológie, interdisciplinárne vzťahy terminológie, vzťah terminológie a knižničnej a 

informačnej vedy, terminologické základy organizácie poznania – formy reprezentácie 

pojmov a pojmových systémov, vzťahy medzi pojmami  

 

4. Terminológia a terminologická činnosť: význam a normalizácia terminologickej činnosti, 

terminologické produkty, princípy a metódy tvorby termínov, harmonizácia pojmov, 

perspektívy rozvoja terminológie v mnohojazyčnej a multikultúrnej informačnej spoločnosti, 

medzinárodná spolupráca v oblasti terminológie a terminologické aktivity na Slovensku 

 

5. Bibliometria a príbuzné disciplíny. Základné bibliometrické zákony - Lotkov zákon, Bradfordov 

zákon, Zipfov zákon. 

 

6. Metódy a techniky využívané v bibliometrii. Metódy popisnej štatistiky, reprezentácia 

vzťahov medzi údajmi pomocou matíc, metódy založené na zisťovaní podobnosti - 

bibliografické združovanie, kocitačná analýza, Co-word analýza, modelovanie a 

bibliometrické modely. 

 

7. Citačná analýza. Citačné teórie. Faktory ovplyvňujúce výsledky citačnej analýzy. Motivácia 

citovania a kategorizácia citácií. 

 

8. Oblasti aplikácie bibliometrie. Spoluautorstvo, sledovanie zastarávania literatúry, mapovanie 

vedy, identifikácia výskumných frontov, medzinárodné porovnávanie aktivity vo vede, 

historiografia vedy. 

 

9. Hodnotenie vedeckých časopisov. Impakt faktor. Faktory ovplyvňujúce impakt faktor.  5-

ročný impakt faktor, index bezprostredného vplyvu (Journal Immediacy Index), polčas 

starnutia časopisu – polčas citovanosti (cited half-life), polčas citovania (journal citing half-



life). Alternatívne indikátory kvality a vplyvu časopisov, dôvody ich vzniku a princípy výpočtu. 

(Eigenfactor score, Article Influence Score, SCImago Journal Rank Indicator (SJR), Source 

Normalized Impact per Paper (SNIP), H-index) 

 

10. Prístupnosť ako kvalitatívny atribút webových sídiel. Kategórie znevýhodnených 

používateľov. Štandardy pre prístupnosť webu. Pravidlá pre tvorbu prístupného webu. Audit 

prístupnosti webových sídiel. Informačný a grafický webdizajn. Najčastejšie chyby pri 

grafickom dizajne, elementy a vrstvy grafického dizajnu, odporúčania pre tvorbu a kritériá 

hodnotenia. Trendy v grafickom dizajne. 

 

11. Nájditeľnosť ako kvalitatívny atribút webových sídiel. SEO optimalizácia ako nástroj na 

zlepšenie nájditeľnosti  webových sídiel na internete. Faktory, ktoré majú vplyv na 

optimalizáciu. Ich členenie a konkrétne príklady. Systémy vyhľadávania na webových sídlach. 

Vzory návrhov interfejsu vyhľadávania. Metadáta – ich ciele, vlastnosti a používanie na webe. 

Vzťah metadát a vyhľadávania na webe. 

 

12. Použiteľnosť ako kvalitatívny atribút webových sídiel. Používateľsky orientovaný dizajn. 

Aplikované oblasti používateľskej skúsenosti. Elementy použiteľnosti. Metódy testovania 

použiteľnosti. Wireframy. Klasifikácia a navigácia na webových sídlach a aplikáciách. 

Responzívny webdizajn.  

 

13. Kredibilita ako kvalitatívny atribút webových sídiel. Prehľad definícií a konceptov kredibility. 

Informačná architektúra ako jedno z riešení problémov informačnej explózie elektronických 

dokumentov a ako metodologický základ na hodnotenie informácií v digitálnom priestore. 

Prístupy k chápaniu pojmu podľa Andrewa Dillona, Louisa Rosenfelda a Petra Morvilla, Gerry 

Mc Governa, Roba Nortona a IA inštitútu. 
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