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Úvod 

Tradície informačnej vedy sa v súčasnosti objavujú v nových, sviežich rytmoch a témach. 
V zborníku príspevkov členov KKIV, doktorandov aj zahraničných kolegov tieto témy pri-
bližujeme ako špecifiká informačného procesu v digitálnej a otvorenej vede. Formulujeme 
otázky o alternatívnych spôsoboch hodnotenia výstupov vedy vo webe, ale aj o vzťahoch 
informačnej vedy, digitálnej vedy a otvorenej vedy. Otvárame tiež dôležitú tému terminoló-
gie v novom šate mapovania pojmov v slovníkoch a prepojených otvorených dátach. 

Informačná veda sa od svojho vzniku vo svojej praxi intenzívne prepájala s rozvojom 
vedeckého poznania. Preto je stále aktuálne skúmať nielen informačnú infraštruktúru (naprí-
klad otvorený prístup k dátam a publikáciám, nástroje prístupu a spracovania informácií), 
ale i zložitejšie otázky informačného správania a kreativity vedcov. Takto orientované prí-
spevky vyjadrujú aj aktuálne zameranie výskumného projektu Modelovanie informačného 
prostredia digitálnej vedy (Steinerová, Ondrišová, Špániová, Kmeťová). Výsledky výskumu 
kreativity vedcov v SR predstavuje J. Jakušová a potvrdzuje prepojenie informácií, vedec-
kého bádania, inšpirácií a inovácií. Teoretické aspekty celistvosti informácie tvorivo inter-
pretuje Michal Kaščák (fragmentárnosť poznania) s dôrazom na etiku informácií. Kontexty 
informačnej etiky významne vplývajú na prácu s informáciami aj v otvorenej a digitálnej 
vede (F. Tomoriová). Pritom je potrebné hlbšie poznať práve informačné správanie mladej 
generácie (P. Stanová) s ich novšími vzorcami, postojmi aj návykmi. Modely komunikácie 
v elektronickom prostredí aj smerom k informačnej gramotnosti mladých ľudí predstavuje 
J. Fázik. Trend mobilnej revolúcie pri spracovaní informácií v elektronickom prostredí ana-
lyzuje S. Hrabinová prostredníctvom testovania použiteľnosti webových sídiel. V informač-
ných interakciách sa prejavujú rôzne dimenzie práce s informáciami, napríklad aj vo forme 
multitaskingu, ktorý bližšie analyzuje L. Duchoňová. Novšie funkčné prepojenia ľudí a techno-
lógií potvrdzujú vývoj informačnej vedy a praxe smerom k digitálnym službám, ale aj novým 
celistvým rámcom a kontextom informačného procesu v spoločnosti. 

Verím, že aj tento ročník nášho zborníka v 11 príspevkoch dokazuje dôležitosť skúma-
nia informačného procesu v informačnej spoločnosti. Poznanie tradícií nám umožňuje lepšie 
pochopiť trendy a vidieť za roh pri príprave novej generácie informačných profesionálov,  
či už dátových kurátorov alebo digitálnych knihovníkov. Aktuálne prepojenia informačnej 
vedy vznikajú nielen s informatickými či kognitívnymi vedami, ale tiež s odbormi skúmajú-
cimi kultúrne a pamäťové inštitúcie a otvorenú a digitálnu vedu. Informačná veda bude preto 
aj ďalej hľadať efektívne služby a produkty s pridanou hodnotou v informačnej infraštruk-
túre. Skladačka prístupov v našom zborníku dokazuje našu nekonečnú zvedavosť pri snahách 
pochopiť a tvorivo uchopiť dynamické informačné prostredie spoločnosti. 

 
Jela Steinerová 
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Introduction 

Traditions of information science have currently been manifested in new, fresh rhythms 
and topics. In the volume of the members of the Department of LIS, doctoral students and 
foreign colleagues we present these topics as characteristics of the information process in 
digital and open science. We ask questions related to alternative ways of research results 
evaluation in the web, but also about relationships of information science, digital science 
and open science. We also open up the topic of terminology in a new dress of mapping con-
cepts in thesauri and linked open data. 

Since its establishment the information science has been intensely involved with deve-
lopment of scientific knowledge. That is why it is still productive to examine information 
infrastructure (e.g. open access to data, publications, tools of access and processing of infor-
mation), but also more complex issues of information behavior and creativity of scholars. 
The papers dealing with these issues represent the focus of the research project on Modeling 
the information environment of digital scholarship (Steinerová, Ondrišová, Špániová, Kme-
ťová). J. Jakušová presents results of the study into the creativity of scholars in Slovakia 
and confirms relationships among information, scholarly investigation, innovations and 
inspiration. Theoretical contexts of the holistic information are creatively interpreted by M. 
Kaščák (fragmentary characteristics of knowledge) with the emphasis on information ethics. 
Contexts of information ethics significantly influence the work with information in digital 
and open science (F. Tomoriová). At the same time it is important to know more about infor-
mation behaviour of young people (P. Stanová), including new patterns, attitudes, and habits. 
Models of communication in the electronic environment were analyzed by J. Fázik with the 
emphasis on information literacy of young people. The trend of mobile revolution in infor-
mation processing is outlined by S. Hrabinová based on usability testing of websites. In the 
information interactions different dimensions of the information activities are manifested, 
namely in the form of multitasking, which has been analyzed by L. Duchoňová. New func-
tional connections between people and technologies confirm the development of information 
science and practice towards digital services and holistic frameworks and contexts of the 
information process in society. 

I believe that this volume composed of 11 papers proves the importance of the study 
into the information process in the information society. Knowledge of traditions helps us 
better understand trends and look beyond the horizon in education of new information profes-
sionals, whether you call them data curators or digital librarians. Contemporary information 
science builds emergent relations not only with computer and cognitive sciences, but also 
with disciplines of cultural and memory institutions and digital and open science. Thus, in-
formation science will keep searching for effective services and value-added products in the 
information infrastructure. The puzzle of perspectives in this volume confirms our infinite 
curiosity in the efforts to understand and grasp creatively the dynamic information environ-
ment of our society. 

 

Jela Steinerová 
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ZBORNÍK  FILOZOFICKEJ  FAKULTY  UNIVERZITY  KOMENSKÉHO 

Ročník XXVI          KNIŽNIČNÁ A INFORMAČNÁ VEDA          Bratislava 2016 
 

INFORMAČNÁ VEDA: TRADÍCIE, TEÓRIE A TRENDY 
SMEROM K DIGITÁLNEJ VEDE 

Jela Steinerová 

Úvod 

Informačná veda sa vyvinula z oblastí dokumentácie a špeciálnych knižníc transformo-
vaných pod vplyvom rozvoja nových informačných technológií. Už od začiatku vývoja tejto 
vedy v 50. rokoch 20. storočia bolo jasné, že ide o zmes rôznorodých prístupov, ktoré si 
hľadajú spoločný teoretický rámec. Pôvodnou motiváciou vzniku informačnej vedy boli 
snahy riešiť problém informačného preťaženia vedcov z prírodných a technických vied. To 
sa prejavilo ako v oblasti vyčleňovania novej profesie „informačných vedcov“, tak aj v sna-
hách hľadať nové nástroje na organizovanie informácií. Jeden z prvých autorov bol Vannevar 
Bush s víziou systému Memex v článku pre Atlantic Monthly v roku 19451. Termín infor-
mačná veda sa postupne ustálil pri založení Inštitútu informačných vedcov v roku 1948 vo 
Veľkej Británii a vo formovaní medzinárodnej komunity odborníkov špecializujúcich sa na 
prácu s informáciami na medzinárodnej konferencii vo Washingtone v roku 1958. Ďalšie 
míľniky predstavovali medzinárodné testy indexačných jazykov v Cranfielde od roku 1959  
a založenie Inštitútu pre vedecké informácie (Institute for Scientific Information) Eugenom 
Garfieldom v roku 1960 (od r. 1992 Thomson Reuters) so službami citačných indexov až 
po Web of Knowledge. 

Už od týchto začiatkov rozvoja informačnej vedy bolo vidieť, že ide o multidisciplinárne 
hnutie, ktoré je prepojené tradíciami knižničnej vedy pri organizovaní informácií. Mnohé 
historické a sumarizačné publikácie (napr. Bawden a Robinson 2012; Bawden 2009;  Vakkari 
2008; Saracevic 2010; Robinson a Bawden 2013; Hjørland 2013 a i.) dokazujú aj na analýze 
publikovaných prác rozvoj tematického záberu skôr do šírky. Rôzne vplyvy, najmä však 
možnosti technológií, prispeli k niekoľkým tematickým „obratom“ v rozvoji informačnej 
vedy. Ak v 50. a 60. rokoch prevažovala orientácia na indexovanie a informačný prieskum 
a organizáciu informácií a začali vznikať prvé automatizované knižnično-informačné systé-
my a siete, neskôr prišiel obrat k používateľovi a kognitívnym procesom používateľa – kog-
nitívna a interaktívna paradigma informačného prieskumu (Belkin, Ingwersen, Saracevic  
a i.). Vývoj potom pokračoval práve v týchto dvoch doteraz pretrvávajúcich paradigmách 
informačnej vedy – systémovej a používateľskej, ktoré sa stretávajú v novších témach a nov-

                                                 
1 Bush, Vannevar, 1945. As We May Think. In: The Atlantic Monthly, July 1945.Dostupné na: 

http://www.theatlantic.com/doc/194507/bush 
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ších integračných kontextoch. V súčasnosti tu dominujú aspekty sociálnych sietí a sociálnych 
médií, služieb a produktov pre komunity, informačnej gramotnosti a digitálnych knižníc, 
digitálnej vedy či kreatívneho priemyslu. V teoretickom rozvoji preto v informačnej vede 
možno identifikovať niekoľko paradigiem: objektovú, technologicko-systémovú, kognitív-
nu, sociálno-doménovú, kontextovú či ekologickú. Všetky však hľadajú odpovede na veľké 
otázky informačnej vedy: čo je informácia a dokument, ako zabezpečiť informačný proces, 
ako modelovať informačné prostredie, ako navrhnúť nové služby a produkty s pridanou 
hodnotou, ako pomôcť človeku pri riešení informačných problémov. 

V tomto príspevku preto vymedzujeme informačnú vedu a jej tradície prostredníctvom 
základných tém, paradigiem a teórií a vybraných príkladov výskumov. Naznačujeme trendy 
výskumov s orientáciou na integračné prístupy pri rozvoji digitálnych knižníc v kontextoch 
kultúrneho dedičstva či kreatívneho priemyslu s dôrazom na digitálnu a otvorenú vedu. Pred-
stavujú sa vybrané modely digitálnej vedy a vlastný výskum modelovania informačného 
prostredia digitálnej vedy. Zdôrazňuje sa celistvá ekologická paradigma informačnej vedy. 
Svoje pôvodné tradície informačná veda realizuje v novom trende pri podpore informačné-
ho prostredia otvorenej a digitálnej vedy. 

1  Informačná veda ako transdisciplinárna veda – tradície  

Napriek tomu, že problém informačnej vedy sa spája s ťažko definovateľným pojmom 
informácia (Steinerová 2011), informačná veda aj dnes dokazuje svoju dôležitú úlohu v spo-
ločnosti. Z univerza informácií rieši najmä praktické problémy informačného prostredia  
a využívania informácií človekom. Aplikácia nových technológií je mimoriadne dôležitým 
hybným faktorom na zlepšovanie a zdokonaľovanie efektívnosti využívania informácií na 
úrovni jednotlivca, komunity alebo širších spoločenských služieb, inštitúcií a systémov. 
Termín „informačná veda“ prvýkrát použil Jason Farradane v roku 1955 a termín „infor-
mačný vedec“  v roku 1953 v súvislosti s postupným odčleňovaním vedcov, ktorí pomáhali 
iným vedcom pri spracovaní informácií. V rozvoji teórie zohrala veľkú úlohu aj teória infor-
mácie a komunikácie Claudea Shannona a Warrena Weavera, najmä v publikovanom článku 
z roku 1948 – A Mathematical Theory of Communication2. Predstavil sa jeden z prvých 
modelov informačného procesu – od vysielateľa k príjemcovi so spätnou väzbou a snahou 
merať množstvo prenesených informácií. 

V rôznorodých existujúcich modeloch informačného procesu sa autori zhodujú na spo-
ločnom základe – troch zložkách, ktoré sú vo vzájomnej interakcii. Ide o informácie (infor-
mačné objekty), človeka v rôznych rolách v informačnom procese a informačné systémy  
a informačné technológie. Tento základný model je implicitne vnorený už v počiatočných 
tradičných výskumoch informačnej vedy, najmä v informačnom prieskume. Napríklad v Cran-
fieldských testoch zo začiatku 60. rokov 20. stor., keď autori hľadali empirické dôkazy  
a praktické odpovede na to, ktorý z doteraz existujúcich indexačných jazykov je najlepší  
z hľadiska efektívnosti vyhľadávania v existujúcich systémoch. Tento príklad je stelesnením 
tradície organizovať dokumenty a informácie v kultúrnych a pamäťových inštitúciách ako 
knižnice, archívy, múzeá a galérie od ich vzniku. Táto tradícia pokračuje dodnes pri vývoji 
sémantického webu a nových nástrojov organizácie poznania ako ontológie, taxonómie a i., 
ktoré podporujú lepšie využívanie digitálnych knižníc.  

                                                 
2 SHANNON, Claude E. a Warren WEAVER, 1949. The Mathematical Theory of Communication. 

University of Illinois Press, 1949. ISBN 0-252-72548-4 
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Ešte staršia tradícia je stelesnená v snahách belgických právnikov P. Otleta (1868 – 1944)  
a H. La Fontaina (1854 – 1943) zaregistrovať a organizovať všetky vydané publikácie. Zalo-
žili centrum dokumentácie „Mundaneum“ v Monse, Belgicku, a vysvetlili túto koncepciu  
v publikácii Traité de documentation vydanej v roku 1934. Predstaviteľkou európskej doku-
mentácie bola aj francúzska knihovníčka a dokumentaristka Suzanne Briet (1894 – 1989, 
prezývaná „madam dokumentácia“), ktorá vysvetlila techniku a kultúrne formy dokumentá-
cie v jednotlivých vedeckých disciplínach (Buckland 2010). Oproti tradičnému knihovníctvu 
sa tu vymedzujú dokumenty v rôznych formách a formátoch s využitím semiotickej tradície 
reprezentácie poznania. Briet vo svojej práci Čo je dokumentácia? (1951) zdôrazňuje úlohu 
„kultúrnej techniky“ pri reprezentáciách dokumentov vo vedeckých disciplínach. Sociálne 
siete sú základom konštrukcie významu, hodnoty a kolektívneho rozmeru dokumentov. Do-
kumentácia „uvoľnila“ inštitucionálne obmedzenia knihovníctva smerom k všeobecnejším 
informačným systémom a službám. Jej cieľom malo byť  aj objavovanie nových poznatkov  
v nových „rytmoch“ jeho produkcie pri prepojení technológie, nových médií a kultúry. Briet 
pracovala vo francúzskej Národnej knižnici, v roku 1931 sa zúčastnila na založení Union 
Française des Organismes de Documentation (UFOD) a bola aj viceprezidentkou Medziná-
rodnej federácie pre dokumentáciu (FID). 

Tradícia dokumentačného hnutia pokračovala smerom k univerzálnej bibliografickej 
kontrole a dokumentovaniu kultúrneho dedičstva jednotlivých krajín aj v medzinárodnom 
kontexte. Dôkazom je tiež založenie the American Documentation Institute v roku 1937, 
ktorý sa neskôr premenoval na the American Society for Information Science (1968), dnes 
ASIST3. V súčasnosti vidíme pretvorenie tejto tradície v budovaní digitálnych knižníc s vy-
užitím inteligentných technológií v takej miere, že registračná funkcia sa priamo prepája  
s organizovanými textami a objektmi a v bohatej funkčnosti prináša nové pohľady na zazna-
menané dokumenty a informačné objekty. Dnes sa tak napĺňajú mnohé vízie priekopníkov 
technológií – napríklad Memex nachádzame v službách webu, digitálnych priestoroch a mies-
tach a aktuálnych systémoch personálneho informačného manažmentu. 

Ďalšia tradícia obsahuje výskumy používateľov knižníc. Túto tradíciu môžeme zazna-
menať už od roku 1916, hoci sa knižnice zaoberali svojimi čitateľmi už aj predtým. Prvé 
výskumy sa zameriavali na zisťovanie počtu používateľov, typov požičaných publikácií či 
frekvenciu využívania služieb. Išlo vlastne o pozitivistický prístup pri zisťovaní informač-
ných potrieb a požiadaviek. Predpokladalo sa, že jedna, univerzálne navrhnutá služba alebo 
systém bude vhodná pre všetkých používateľov. To sa však neskôr vo výskumoch informač-
ného správania ukázalo ako nereálne. Od polovice 70. rokov sa začal celistvejší výskum 
človeka v informačnom prostredí s využitím poznatkov sociálnych a kognitívnych vied.  

V neposlednom rade má informačná veda silné tradície v snahách kvantifikovať určité 
aspekty dokumentov a informácií, v tradícii bibliometrie a informetrie. Bibliometria sa začala 
rozvíjať už v 20. a 30. rokoch 20. stor. Alfred J. Lotka (matematik, fyzikálny chemik a šta-
tistik, zakladateľ matematickej demografie, 1880-1949), Samuel Clement Bradford (1878 – 
1948, britský matematik a knihovník Múzea vedy v Londýne) a George Kingley Zipf (1902 
– 1950, americký filológ, štatistik a lingvista) vo svojich zákonoch začali využívať matema-
tické a kvantitatívne metódy na vyjadrenie určitých závislostí pri  meraní citácií či rozptylu 
časopisov v jednotlivých odboroch. Výraznejší rozvoj bibliometrie a informetrie nastal až  
v 60. rokoch 20. stor. v súvislosti so založením firmy E. Garfielda, neskôr ISI (Inštitútu  
pre vedecké informácie vo Filadelfii v roku 1960, od roku 1992 Thomson Reuters). Eugene 

                                                 
3 ASIST – v súčasnosti medzinárodná spoločnosť pre rozvoj informačnej vedy, Assocation for Infor-

mation Science and Technology, https://www.asist.org/. 
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Garfield (americký lingvista a bibliometrik, 1925-) začal spracúvať citačné indexy a rozvi-
nul tradíciu bibliometrie a informetrie.  

Informačný prieskum, používatelia, informačné systémy a digitálne knižnice a biblio-
metria sú štyri tradície vplývajúce na rozvoj jadra informačnej vedy ako akademickej disciplí-
ny. Aj kategoriálny aparát sa buduje prostredníctvom štyroch tematických pilierov: informač-
ného prieskumu a organizácie poznania, informačného správania, bibliometrie a webometrie  
a digitálnych knižníc a informačných systémov. Tieto tematické piliere a ich kategórie umož-
ňujú skúmať hlbšie informačný proces na individuálnej, komunitnej a spoločenskej úrovni. 
Kategórie sa potom kombinujú s aspektmi informačného procesu ako poznanie (napr. infor-
mácia, relevancia), bytie (napr. informačné prostredie, kontexty), aktivity/interakcie (napr. 
komunikácia, informačné správanie). Dokazujú to aj aktuálne bibliometrické výskumy či 
mapovanie tém disciplíny (napr. Zhao a Strotman 2008; Zins 2007). Pôvodný dôraz na pro-
fesiu, praktický odbor si vyžadoval aj vo výskume a vzdelávaní akademický rámec. To súvisí 
aj so základnými otázkami odboru, keď sa metodologický diskurz posunul od dôrazu na 
deskripciu a pozitivistické prístupy k snahám o explanáciu zameranú na príčiny udalostí a ja-
vov, motiváciu aktérov aj predikciu v nových modeloch a teoretických prístupoch. V tomto 
zmysle je tradíciou formovania informačnej vedy jej prepojenie s teóriami poznania či epis-
temologickými prístupmi v spektre od objektivizmu cez realizmus až po subjektivizmus. 

Výnimočnú tradíciu informačnej vedy predstavil Jesse Shera (1903 – 1982) spolu so 
svojou kolegyňou Margaret Egan (1905 – 1959). Na základe dôrazu na využívanie kníh  
v knižniciach používateľmi založili tradíciu sociálnej epistemológie, ktorá skúma informač-
né procesy s cieľom pochopiť intelektuálnu štruktúru prenosu poznania v spoločnosti. Dôraz 
sa kladie na analýzu, produkciu a využívanie intelektuálnych produktov v spoločnosti a na 
službu rozvoju poznania, ale aj na predmetový prístup. Oproti individualistickým prístupom 
položili základy sociologického prístupu k základom informačnej vedy. V tejto koncepcii 
dominoval predmetový prístup vo fungovaní knižníc a sociálne a kultúrne kontexty informač-
ného procesu. Z toho potom vyplynula aj ich definícia informačnej vedy ako vedy, ktorá by 
sa mala zaoberať celistvým konceptom poznania v akejkoľvek forme jeho prejavov. Sociálnu 
epistemológiu ocenil takisto filozof a informačný vedec Patrick Wilson (1927 – 2003), podľa 
neho sú predmetom informačnej vedy textové objekty a funkcie  informačných systémov  
v komunikácii poznania. 

Z hľadiska národných vplyvov možno v rozvoji informačnej vedy identifikovať silnú 
britskú, americkú a škandinávsku tradíciu (Robinson a Bawden 2013). Britská tradícia sa 
spája najmä so snahami hľadania nových nástrojov intelektuálnej organizácie poznania, tra-
dície sú vnorené v dokumentácii, predmetovej orientácii a špeciálnych knižniciach. Americká 
tradícia je prepojená skôr s orientáciou na technologický rozvoj. Kontextami rozvoja je vzde-
lávanie, veda a vedecké informácie, informačný priemysel, ale aj kultúrne a tzv. pamäťové 
inštitúcie. 

2  Prejavy tradícií vo vymedzení informačnej vedy  
a informačného procesu  

Tradícia sociálnej epistemológie sa prejavila tiež v súčasných definíciách informačnej 
vedy. Napríklad Bawden a Robinson (2012, s. 3) definujú informačnú vedu takto: „Infor-
mačná veda je multidisciplinárna oblasť výskumu obsahujúca niekoľko foriem poznania 
integrovaného zameraním na ústredný pojem ľudského zaznamenaného poznania“. Sarace-
vic (2010, s. 2570) formuluje definíciu takto: „Informačná veda je veda a prax zaoberajúca 
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sa efektívnym zhromažďovaním, uchovávaním, vyhľadávaním a využívaním informácií. Za-
oberá sa zaznamenanými informáciami a poznatkami a technológiami a službami uľahčujú-
cimi ich manažment a využívanie (...) skúma efektívnu komunikáciu informácií a informačné 
objekty (...) v kontextoch sociálnych, organizačných a individuálnych potrieb a využitia 
informácií“. Ďalšie aktuálne vymedzenia priniesli napr. Batesová (2007), Dillon (2007), 
Zins (2007) a i. Na základe toho môžeme charakterizovať informačnú vedu ako multidiscip-
linárnu oblasť výskumu aj praxe zameranú na rôzne formy poznania, zaznamenané informá-
cie, technológie a služby. Jej predmetom je informačný proces – efektívne zhromažďovanie, 
uchovávanie, vyhľadávanie a využívanie informácií v rôznych prejavoch a rôznych pohľa-
doch. V tradícii informačnej vedy sa informačný proces modeluje ako životný cyklus infor-
mácií a dokumentov – od vzniku, cez sprostredkovanie, distribúciu, nástroje organizácie  
a využívania až po ich zánik (obr. 1) (Bawden a Robinson 2012). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Obr. 1  

Životný cyklus informácie (Bawden a Robinson 2012, s. 213; Floridi 2010, s. 5) 

Vhodný teoretický rámec informačného procesu predstavuje životný cyklus informácií 
ako model vyplývajúci z výskumov digitálnych knižníc (obr. 2) (Borgman 2007). Tvorba, 
vyhľadávanie a zužitkovanie informácií sú identifikované v sociálnom kontexte. Určuje sa 
pritom aj aktívne, polo-aktívne a pasívne štádium tohto cyklu. Vnútorný okruh predstavuje 
šesť typov využitia informácií. Tieto tradičné modely zdôrazňujú najmä procesuálnu stránku 
práce s informáciami a dokumentmi. Abstrahujú od zložitosti interakcií medzi človekom, 
informáciami a systémami. Tieto vzťahy riešia modely obsiahnuté v rozvoji rôznych teore-
tických paradigiem informačnej vedy. 
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Obr. 2  

Životný cyklus práce s informáciami (Borgman 2007, s. 229) 

3  Teoretický rozvoj informačnej vedy – paradigmy a teórie 

V priebehu historického rozvoja sa postupne posunuli názory autorov pracujúcich na 
teoretickej úrovni v informačnej vede. Ukázalo sa napríklad, že informácia nie je univerzálny 
pojem, ale nadobúda svoj význam v rôznych kontextoch. Kategória kontextu (kontextová 
paradigma) už dlhšie predstavuje základ v modelovaní informačných procesov. Kontext sa 
vysvetľuje ako súbor faktorov, okolností, situácia, doména, téma. Podobne sa posunuli názory 
na relevanciu, čo sme nakoniec dokázali aj vo vlastnom výskume (Steinerová, Grešková, 
Šušol 2007). Relevancia nie je už len čierno-biela kategória, ale zložitý kontextový a sociál-
no-kognitívny vzťah často podporený funkčnosťou technológií a prepojení v elektronickom 
prostredí (relevancia 2.0). V novšej paradigme sa preto nepýtame na to, či je informácia 
relevantná, ale z akého uhla pohľadu a v akom kontexte je relevantná. 

V tomto zmysle môžeme hovoriť o epistemologických posunoch v teórii informačnej 
vedy. V povojnových rokoch prevažovali snahy postaviť teoretické základy informačnej 
vedy na úrovni experimentu a exaktného skúmania citácií, prepojení či efektívnosti indexač-
ných systémov. Vychádzalo sa z predpokladu o objektívnosti zaznamenaného poznania 
v dokumentoch. Z metodologického hľadiska išlo o „objektívne poznanie“ v duchu interpre-
tácie filozofie sira Karla Poppera. Z jeho filozofie  vedy a poznania sa v informačnej vede 
uplatňovala najmä objektívna epistemológia. Rozlišoval sa svet 1 (fyzické objekty v pros-
tredí), svet 2 (subjektívne reprezentácie sveta 1 v mysli) a svet 3 (komunikované, objektívne 
poznanie). Svet 3 potom aplikovali rôzni autori pri definovaní informácie, ale aj pri formu-
lovaní kognitívnej paradigmy a filozofických základov informačnej vedy. V tomto zmysle 
vymedzoval informačnú vedu Bertram Brookes a vytvoril v r. 1980 základnú rovnicu infor-
mačnej vedy (Brookes 1980). 

Vo vývine teoretického myslenia v informačnej vede rozlišujeme systémovo-oriento-
vanú paradigmu a používateľsky orientovanú paradigmu. Tieto teoretické prúdy sa neskôr 
pretavili do celého spektra rôznych teórií a dokonca sa začali navzájom aj prelínať. V teore-
tickom rámci sa často autori pýtajú na to, čo je poznanie a ako možno s ním narábať – zazna-
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menať, reprezentovať, zhromažďovať, analyzovať, syntetizovať. Od 50. rokov 20. storočia 
poznačili rozvoj informačnej vedy pozitivistické filozofické smery so snahou objektivizovať 
poznanie, abstrahovať od jeho subjektívnych prejavov, pracovať s presne ohraničenými 
reprezentáciami poznania v dokumentoch a informačných jazykoch. Tu bol výrazný vplyv 
rozvoja technológií, ale aj metód prírodných vied. Autori sa snažili využiť technológie na 
manipuláciu s obrazmi dokumentov, merať množstvo informácií a experimentovať s auto-
matizovanými metódami spracovania informácií, napr. v Cranfieldských testoch.  

Neskôr prišli výskumníci na to, že to, čo sa rieši v informačnom prieskumovom systéme, 
napr. v experimentoch so systémom SMART G. Saltona, je len povrch, jedna časť spektra 
poznania reprezentovaná dokumentmi a textami. Začali sa ozývať hlasy, ktoré naznačili 
hlbšiu úroveň informačného procesu založenú na stave poznania človeka a kognitívnych 
procesoch mysle. V polovici 70. rokov tak vznikla kognitívna paradigma informačného 
prieskumu reprezentovaná Belkinovým modelom ASK, výskumami Ingwersena, Saracevica, 
T. Wilsona a ďalších. Kognitivizmus v informačnej vede sa tak orientoval na aplikáciu kog-
nitívnych vied a psychologických výskumov do oblasti spracovania a využívania informácií 
(Steinerová 2002). V praktických aplikáciách sa spájal tiež s návrhom nových rozhraní infor-
mačných (inteligentných) systémov a funkcií digitálnych knižníc. 

Kognitivizmus však niektorí autori kritizovali, najmä preto, že sa skôr orientoval na 
jednotlivca a neskúmal význam sociálnych aktov a interakcií v práci s informáciami. Tak 
vznikol sociálno-doménový prístup B. Hjørlanda a H. Albrechtsenovej (1995). Zdôrazňoval 
domény ako základ štúdia informačnej vedy a budovania informačných systémov a služieb. 
Doména tu reprezentuje sociálnu komunitu spojenú témou alebo záujmom (vedný odbor, 
komunita používateľov). Dôležité sú pojmy, ktoré spoločne tvoria a používajú členovia tejto 
komunity (napr. terminológia a kultúra disciplín). Niekedy sa tento prístup nazýva doménová 
analýza s dôrazom na pojmové štruktúry a predmetový prieskum (Hjørland 1997). 

Vo výskumoch používateľov sa v teoretickom rámci rozlišuje niekoľko rôznorodých 
prístupov. Prvé predstavy o nich boli rámcované pozitivistickou interpretáciou o nemennosti  
a univerzálnosti informačnej potreby a požiadavky. „Merali“ sa skôr počty používateľov či 
výpožičiek a návštevníkov podujatí. V roku 1986 pod vplyvom článku Dervinovej a Nilana 
(1986) došlo k obratu smerom k hlbšiemu uplatňovaniu sociálno-psychologických metód 
pri ich skúmaní. Dervinová sformulovala metodológiu vytvárania zmyslu a začali vznikať 
výskumy a modely informačného správania. Tu sa znovu rozšírilo spektrum teórií a filozo-
fických či psychologických vplyvov uplatňovaných na budovanie teórie, najmä konštrukti-
vizmus, behaviorizmus, sociálny konštrukcionizmus, pragmatizmus. V novšom, integračnom 
štádiu sa prepojilo informačné správanie a elektronické prostredie (Steinerová 2005). Základy 
konštruktivizmu sa prejavili najmä vo vplyvnom modeli vyhľadávania informácií C. C. Kuhl-
thauovej (ISP model4) s dôrazom na hľadanie významu a celistvosť človeka v informačnom 
procese. V novom modeli Kuhlthauovej tiež nachádzame tieto vplyvy v navigovanom učení 
a intelektuálnej práci s informáciami (Kuhlthau 2012). Konštruktivizmus ovplyvnil aj výsku-
my a modely informačnej gramotnosti, napríklad procesuálny model Big6 M. Eisenberga 
a R. Berkowitza (2014), ale i model SCONUL predstavujúci 7 pilierov informačnej gramot-
nosti (Bawden, Robinson 2012). Sociálny konštrukcionizmus zas vychádza z predpokladov 
o dôležitosti interakcie pre formovanie významov v diskurze skupín. Často sa tu využíva 
diskurzná analýza pojmov spojených s určitými témami, napríklad vo výskumoch fínskych 
autorov ako Savolainen (2008), Talja (2005) a i. 

                                                 
4 ISP model: Information Search Process, Kuhlthau, 1993 
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Alternatívna paradigma sa sformovala pod vplyvom kvalitatívnych výskumov informač-
ného správania a informačnej gramotnosti. Autori sa snažili poskytnúť inú a novú perspektívu 
k existujúcim výskumom a začali sa využívať najmä fenomenologické a fenomenografické 
prístupy. Ich obsahom je skúmanie skúsenosti a zážitku človeka pri vykonávaní informač-
ných aktivít v celistvom prístupe aj s dôrazom na vzťah medzi určitými vymedzenými fak-
tormi ako napríklad učením a informačným štýlom. Tieto prístupy predstavujú najmä autor-
ky z oblasti výskumov informačnej gramotnosti ako C. Bruceová (2013) v modeli “sedem 
tvárí informačnej gramotnosti“, L. Limbergová (1999, 2005), A. Lloydová (2013) a i. Novší 
prístup k výskumom informačnej gramotnosti bol nakoniec syntetizovaný v novom rámci 
informačnej gramotnosti ACRL 20155 (Framework 2015). Tu sa nepredstavuje súbor zruč-
ností jednotlivca v jednom rozmere či známe štádiá spracovania informácií, ale skôr určitý 
hodnotový princíp a skúsenosť pri práci s informáciami v kontextoch. Informačná gramot-
nosť je  definovaná ako repertoár schopností, praktík a dispozícií zameraných na rozšírenie 
vlastného pochopenia informačného ekosystému s návykmi hľadania, využívania a analyzo-
vania informácií, vedeckého poznania a dát s cieľom odpovedať na otázky, formulovať nové 
otázky a tvoriť nové poznatky prostredníctvom etickej participácie v komunitách učenia 
a vedy. Zdôrazňuje sa pochopenie informácií, súbor praktických postupov pri práci s nimi, 
spôsob myslenia a metakognitívne stratégie (sebaregulácia, metagramotnosť integrujúca 
celé spektrum multigramotností). Rámec ACRL 2015 zdôrazňuje konštruktivizmus a pro-
cesuálnosť. Šesť zložiek obsahuje tieto princípy: autorita je konštruovaná a kontextuálna, 
informácia je proces, informácia má hodnotu, výskum znamená formulovanie otázok, veda 
je konverzácia, vyhľadávanie je strategická explorácia. Vynárajú sa aj nové prístupy k infor-
mačnej gramotnosti smerom k vedeckej gramotnosti, dátovej gramotnosti, metodologickej 
gramotnosti či autorskoprávnej gramotnosti. 

V teoretickom rozvoji informačnej vedy v súčasnosti dominuje jeden z najkomplexnej-
ších prístupov – filozofia informácií Luciana Floridiho (Floridi 2010). Predstavuje komplexnú 
teóriu informácie skúmajúcu všetky aspekty podstaty informácie. Oproti tradičnému episte-
mologickému prístupu zdôrazňuje ontologický prístup – objekty aj subjekty v prostredí 
majú svoju informačnú hodnotu. Autor vytvára všeobecnú definíciu informácie na princípe 
logiky a sémantiky ako správne sformulované dáta, ktoré majú význam. Rozlišuje primárne, 
sekundárne i derivatívne údaje, ako aj metadáta. Autor rozpracúva túto teóriu v celistvom 
prístupe, určuje biologické, ekonomické aj fyzikálne informácie smerom k informačnej ekoló-
gii informačného prostredia. Zdôrazňuje prepojenie technologického, ľudského a sociálneho. 
Informačnú etiku vymedzuje z aspektu trojzložkového modelu (informácia ako cieľ, infor-
mácia ako zdroj, informácia ako produkt), vymedzuje mikroetiku a makroetiku. Informačné 
organizmy sú súčasťou prostredia a splývania človeka a technológií v prostredí (nový envi-
ronmentalizmus). Informačná ontológia znamená, že informácia je základom fyzického aj 
digitálneho prostredia. 

Vplyvné metodologicko-teoretické paradigmy informačnej vedy možno rozdeliť na 
filozoficko-analytické, kognitívne, sociálne a pluralistické. Filozoficko-analytické prístupy 
sa orientujú na teoretickú a kritickú reflexiu kategórií a prístupov informačnej vedy. Preja-
vujú sa v tradícii sociálnej epistemológie, filozofie informácie či kritickej teórie (Furner 
2010; Floridi 2010; Theory 2013; Bawden a Robinson 2012). V tejto tradícii je tiež delenie 
prístupov k definovaniu základnej kategórie informačnej vedy – informácie – na komunikač-
né, činnostné, štruktúrne, sociálne a propozičné (Steinerová 2011). Metodologická a teore-

                                                 
5 ACRL: Association of College and Research Libraries, http://www.ala.org/acrl/, súčasť ALA 

(American Library Association) 
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tická dualita informačnej vedy sa vynára z protipólov objektívneho a subjektívneho prístupu 
k poznaniu, z delenia na kvantitatívne, pozitivisticky orientované a kvalitatívne prístupy 
(interpretačné, fenomenologické, hermeneutické) a z prepájania sociálneho a technologic-
kého v sociotechnickej zložitosti informačnej vedy. Osobitnú koncepciu predstavil Rafael 
Capurro zdôrazňujúc reprezentačnú, komunikačnú a platónsku paradigmu aj informačnú 
ekológiu (Capurro 1989). Mnohí autori vo svojich modeloch naznačujú rôzne formy a pre-
javy týchto protipólov. Napríklad Saracevic v rozvrstvenom modeli informačnej interakcie 
a relevancie, Belkin v epizodickom modeli informačných interakcií alebo Ingwersen vo všeo-
becnom modeli interaktívneho vyhľadávania informácií, prieskumu a správania (Ingwersen, 
Järvelin 2005). 

Tabuľka 1  

Prehľad paradigiem a teoretických prístupov v rozvoji informačnej vedy  
– metodologické hľadisko 

Paradigma 
Teoretické konštrukcie/ zdroje 
teórií 

Príklady 

Kvantitatívne 
orientovaná 

Štatistika 
Komunikačné a kybernetické 
teórie 
Matematické teórie 
a modelovanie 

Matematická teória informácie 
(Shannon), Saltonov vektorový model, 
Bibliometria (Garfield), Citačné analýzy, 
Webometria, Informetria 

Systémovo 
orientovaná 

Systémový prístup 
Logický pozitivizmus 

Teória informačného prieskumu (Salton), 
Informačné systémy, Digitálne knižnice 
Projektové teórie 

Používateľsky 
orientovaná 

Kognitivizmus 
Konštruktivizmus; 
Fenomenológia Fenomenografia 

Konštrukcia významu (ISP Kuhlthau), 
Informačné správanie človeka (Taylor, 
Wilson), Batesovej berrypicking, Belkinov 
ASK, kognitívny prieskum (Ingwersen), 
teórie relavancie (Saracevic) 
Informačná gramotnosť (Bruce, 
Limberg), HCI 

Sociálne 
kognitívne 
orientovaná 

Sociálny konštrukcionizmus; 
Sociálny kognitivizmus;  
Teória aktivity; Sociotechnické 
teórie; 
Sociológia vedy 
Informačná spoločnosť 
Manažment 

Dervinovej Sense-making, doménová 
analýza (Hjørland), Kognitívna analýza 
práce (Fidel) Sociálne reprezentácie 
 Sociálna informatika (Kling) Informačná 
ekológia (Nardi), Manažment znalostí 
Digitálna veda, HII 

Filozoficky 
orientovaná 

Sociálna epistemológia; 
Filozofia mysle; Kognitívne vedy; 
Pragmatizmus, Realizmus; 
Sociokultúrne teórie; Kritické 
teórie 

Shera,  
Filozofia informácií (Floridi) 
Informačná etika (Capurro), Kognitívne 
teórie informácií 

Lingvisticky 
a interpretačne 
orientovaná 

Semiotické a komunikačné 
prístupy 
Diskurzná analýza; 
Analytická lingvistická filozofia; 
Hermeneutika 

Sémantická teória informácie 
Organizácia poznania, Informačné jazyky 
Terminológia, 
Interkultúrne rozdiely 
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Rôzni autori v informačnej vede sumarizovali teoretické a metodologické prístupy. 
Napríklad Batesová (2005) rozlišuje 13 metateoretických prístupov: historický, konštrukti-
vistický, diskurzno-analytický (konštrukcionistický), filozoficko-analytický, kritickú teóriu, 
etnografický prístup, socio-kognitívny, kognitívny, bibliometrický, fyzikálny, inžiniersky, 
používateľsky orientovaný (dizajn), evolučný prístup. Metodologicko-teoretické prístupy 
v oblasti informačného správania sumarizuje napríklad publikácia Theories (2005). Osobitný 
prístup predstavil Stodola (2014), pričom identifikoval v troch paradigmách informačnej vedy 
(objektovej, kognitívnej a sociálne doménovej) filozofické prístupy racionalizmu, empiriz-
mu, pragmatizmu a realizmu. Teoretický rozvoj informačnej vedy podľa neho charakterizuje 
rád bytia, rád poznania a rád interakcie. Teoretické prístupy analyzujú aj ďalší autori, naprí-
klad Talja (2005), Thivant (2008), Hjørland (2010; 2013), Cronin (2009), Furner (2010), 
Case (2012). Niektorí identifikujú i tzv. epistemologickú promiskuitu informačnej vedy 
(Cronin 2012). Analyticko-syntetický rámec týchto prístupov predstavujeme v tab. 1.  

Tabuľka naznačuje širšie teoretické paradigmy v určitom evolučnom vývoji informač-
nej vedy. V každej z paradigiem sú identifikované vybrané vplyvné teórie z filozofických  
a sociálnych vied. V poslednej časti uvádzame príklady vplyvných teórií a metodologických 
prístupov v samotnej informačnej vede. Systém teórií nemožno považovať za uzavretý, skôr 
predstavuje určitý vývojovo podmienený rámec na ďalšie uvažovanie o teoretickom rozvoji 
informačnej vedy v súčasnosti smerom k trendom výskumov (Steinerová 2016a). V našom 
prístupe zdôrazňujeme sociálnu podstatu informačnej vedy (Cibangu 2010). Ide však o otvorený 
prienik módu technických a fyzikálnych vied (logika, matematické výpočty a modelovanie), 
módu humanitných vied (orientácia na myseľ a vnútornú skúsenosť) a módu sociálnych 
vied (sociálne interakcie, komunity, siete). Z hľadiska vzťahu k digitálnym technológiám  
sa v informačnej vede môžeme stretnúť s technologickým determinizmom, humánnym de-
terminizmom i sociálnym determinizmom podľa východiskového bodu skúmania informač-
ných interakcií. Disciplinárne prekrytia možno identifikovať s disciplínami orientovanými 
na zdroje, technológie, sociálne aspekty, komunikáciu, manažment aj domény. 

4  Vybrané trendy výskumov v informačnej vede 

Na základe stručného náčrtu tradícií a teoretického rozvoja môžeme identifikovať niek-
toré trendy výskumov v informačnej vede. Na jednej strane sa tematický záber výskumov 
rozširuje, pribúdajú aspekty nových médií, sociálnych médií či informatické témy skúmania 
sociálnych sietí, informačnej architektúry a skúsenosti používateľov v elektronickom pro-
stredí. Na druhej strane sa integrujú doteraz výrazne oddelené a nepreskúmané oblasti – na-
príklad prepojenie filozofie a technologického spracovania informácií, tu vznikajú také trans-
disciplinárne témy na skúmanie ako nano-bio-info-kognitívne technológie, informačná etika, 
bioetika, sociálna informatika, kultúrna informatika a i. Integračné aspekty možno vidieť aj 
vo formovaní tzv. i-škôl prepájajúcich rôzne aspekty skúmania fenoménu informácia. 

Rozvoj sociotechnických systémov ako digitálne knižnice alebo systémy e-learningu 
prináša nové témy. Súvisí to tiež s prehlbovaním interaktívnosti, lepším poznaním podstaty 
informačného správania človeka v digitálnych priestoroch (napr. používateľská skúsenosť), 
organizovaním informácií v nových nástrojoch či digitálnou priepasťou. Dôležitým trendom 
je aj informačná ekológia ako zmysluplné harmonické prepojenie medzi ľuďmi, informá-
ciami a technológiami. Nanovo sa potom definujú aj také základné kategórie informačnej 
vedy ako relevancia, kredibilita, kreativita pri spracovaní informácií, emócie v informačnom 
správaní. V teoretickom rámci sa vynára novšia, ekologická paradigma informačnej vedy, 
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ktorá integruje technologické, manažérske či filozofické smery v interpretácii informačného 
procesu. Na úrovni presunu do digitálneho prostredia je trendom skúmať a vytvárať digitálne 
prostredie na spoluprácu archívov, knižníc, múzeí a galérií (sektor „GLAM“) pri uchovávaní 
kultúrneho dedičstva. Podobne sa z princípov poznania kreativity v spracovaní informácií 
rozvíja výskum kreatívneho priemyslu a kreativity v nových médiách. Rôznorodé trendy  
a témy informačnej vedy možno prirovnať k „informačnej dúhe“, pričom tematický záber 
sa rozširuje. Informačná veda sa musí neustále prispôsobovať rýchlo sa meniacemu, dyna-
mickému a chaotickému digitálnemu prostrediu. 

Veľkým trendom je posun od dokumentov a publikácií k „dátam“ (veľkým údajom), 
ktoré vznikajú elektronicky (Borgman 2015). Hľadajú sa nové modely vedeckej komuniká-
cie v digitálnom prostredí. Informační pracovníci sa uplatňujú ako dátoví manažéri, ktorí 
navrhujú a udržiavajú informačnú infraštruktúru, najmä inštitucionálne repozitáre a digitálne 
knižnice. Môže ísť nielen o dáta ako súčasť výskumov v tzv. veľkých vedách (fyzika, astro-
nómia, meteorológia, genetika, sociológia či ekonómia), ale aj o dáta v sociálnych sieťach, 
mobilných zariadeniach, senzorické a tzv. kultúrne dáta (Sonnenwald 2013). V uchovávaní, 
riadení, organizácii a viacnásobnom využívaní takýchto veľkých dát majú nezastupiteľnú 
úlohu práve noví informační profesionáli v spolupráci s ostatnými informačnými profesiami. 
Trendom je rozvoj informačnej vedy/informačných vied ako disciplíny (metadisciplíny) 
zameranej na informačnú a znalostnú infraštruktúru pre rôzne domény a kontexty ako vzde-
lávanie, veda, kultúra, zdravotníctvo, obchod a i. Výborne to dokazujú príspevky význam-
ných teoretikov informačnej vedy v najnovšej publikácii Theory Development (Sonnewald 
2016) v sumarizácii teórií informačného správania, hodnotenia a projektovania systémov  
a služieb a kultúrneho a vedeckého dedičstva. 

5  Informačné prostredie otvorenej a digitálnej vedy 

V tejto súvislosti je moderným trendom informačnej vedy aj skúmanie informačného 
prostredia digitálnej vedy. Autori používajú najmä pojmy ako otvorená veda a digitálna ve-
da. Otvorená veda znamená otvorenosť vedeckého poznávacieho procesu voči prostrediu 
a širšej verejnosti. Veda ako sociálny kognitívny a komunikačný proces sa otvára z hľadiska 
transparentnosti svojich procesov, postupov a dát aj smerom k demokratickému sprístupne-
niu svojich výstupov obyvateľom. Súčasťou otvorenej vedy je otvorený prístup k vedeckej 
literatúre, dátam a softvéru (hnutie Open Access). Tu ide najmä o prístup k elektronickým 
časopisom, ale aj dátam v rôznych repozitároch. V otvorenej vede sa vynárajú aj nové mo-
dely vzdelávania verejnosti a popularizácie výsledkov, často aj v digitálnom prostredí v no-
vých žánroch sociálnych médií, sociálnych sietí a blogov. Komplexné modely otvorenej ve-
dy sú rozpracované napr. vo Fínsku (Open Science 2014), Veľkej Británii a USA (Science 
2012; Research Data Management 2013; Kirchner et al. 2015). 

K charakteristickým vlastnostiam otvorenej vedy patrí najmä závislosť od rozvoja tech-
nológií a tým aj zmena komunikačného procesu, keď sa veda integruje s metódou v digitál-
nom prostredí (simulácie, experimenty, vývoj). V tomto zmysle sa potom definuje aj digitálna 
veda ako súčasť otvorenej vedy. Digitálna veda (e-veda, veda 2.0) znamená najmä prenos 
vedeckých tvorivých, komunikačných a informačných procesov do digitálneho prostredia. 
Aj vedecká metóda sa transformuje do digitálneho prostredia, od získavania dát, cez ich 
analýzy až po výstupy a vizualizácie. Vznikajú špecializované digitálne knižnice, repozitáre 
dát a nástroje. Práca s veľkými súbormi dát spôsobuje, že niektoré odbory sa integrujú do 
tzv. dátovo intenzívnej vedy, budujú si užšie väzby a navzájom využívajú svoje dáta. Z toho 
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vyplývajú aj novšie úlohy pre informačných profesionálov pri budovaní repozitárov a správe 
dát v digitálnych knižniciach, najmä pri ich štrukturácii, sémantike a metadátach. 

Digitálna veda je charakterizovaná aj špeciálnou informačnou infraštruktúrou zamera-
nou na komunikáciu a prácu s publikáciami a dátami. Jej informačné prostredie sa vyznaču-
je rôznorodými informačnými interakciami a konvergenciami medzi ľuďmi, publikáciami, 
nástrojmi, metódami i disciplínami navzájom. Úlohou informačnej vedy je preto podporovať 
budovanie tejto informačnej infraštruktúry a podporovať formálnu aj neformálnu komuniká-
ciu pri riešení zložitých sociotechnických problémov, pri základnej vedeckej interpretácii, 
intelektuálnej rekonštrukcii či modelovaní. Informačná veda potom hľadá nové modely slu-
žieb s pridanou hodnotou pre vedcov a otvorenú a digitálnu vedu. Využíva pritom svoje 
výsledky založené na sociotechnických prístupoch, poznaní informačných interakcií, infor-
mačného správania, informačného prieskumu aj citačných a iných prepojení medzi doku-
mentmi. Takéto modely sa stelesňujú napríklad v službách centier excelentnosti, ktoré často 
vyplývajú z reorganizácie akademického informačného prostredia na univerzitách (Kirchner 
et al. 2015). K ich funkciám patrí manažment dát a publikácií, digitálna archivácia dát, ale 
tiež podpora vedeckej práce, tvorivosti, komunikácie, kolaborácie, inovácií. Vznikajú inter-
disciplinárne tímy a siete expertov, ktoré obsahujú aj informačných profesionálov. Osobitne 
sa podporuje rozvoj digitálnych humanitných a sociálnych vied, napr. the Electronic Cultu-
ral Atlas Initiative, the Humanities, Arts, Science, and Technology Alliance and Collabora-
tory (HASTAC) a i. (Kirchner et al. 2015). 

6  Modely digitálnej vedy 

V nadväznosti na tento vývoj a vývoj digitálnych knižníc sa autori už od roku 2000 
snažia vytvárať modely digitálnej vedy. Z hľadiska transformácie elektronických časopisov 
a digitálnych knižníc predstavila jeden z prvých modelov digitálnej vedy napr. Hurdová 
(2000) (podrobnejšie v Steinerová, Ondrišová, Buzová 2015). Whitworth a Friedman (2009) 
identifikovali model novších, komplexnejších vzťahov  medzi autormi, editormi, webovými 
vydavateľmi, recenzentmi a čitateľmi vo vedeckej komunikácii v elektronickom prostredí. 
Bohatosť týchto vzťahov je podmienená interaktívnosťou digitálneho prostredia vedy, otvá-
rajú sa aj doteraz uzavreté procesy, napr. recenzovanie, hodnotenie, citačné prepájanie. Vzni-
kajú špecifické informačné interakcie súvisiace s definovaním vedeckých problémov v ko-
laborácii, aj so vzájomným využívaním dát, metodológií, systémov, nástrojov. Výraznejšie 
sa mení aj prístup k procesom vedeckého publikovania a vedeckých dát. Zuccala (2009) vo 
svojom modeli naznačila okruh otvoreného prístupu k literatúre ako súčasť vedeckého ko-
munikačného systému. Zdôrazňuje najmä elektronické časopisy a digitálne repozitáre dát. 
K tomuto okruhu pripája väzby s verejnosťou ako súčasť otvorenej vedy, najmä open access 
model, model vedca ako mediátora, model koprodukcie (verejnosť a veda), model mediácie 
v sociálnych médiách a model vedeckého vzdelávania verejnosti obsahujúci napr. aj aspekt 
vedeckej gramotnosti. Vedeckú komunikáciu komplexne modeloval aj Björk (2005) v jed-
notlivých procesoch tvorby, komunikácie, kolaborácie či distribúcie poznania. Ekologický 
rámec využíva najmä Chowdhury (2014) z aspektu informačných systémov. Vo svojom 
modeli naznačuje formovanie udržateľných digitálnych informačných služieb v trojuholníku 
vzťahov medzi dátami a obsahom, používateľmi a technológiami. Pritom analyzuje aspekty 
ekonomickej udržateľnosti, sociálnej udržateľnosti a environmentálnej udržateľnosti služieb. 
Borgmanová (2015) naznačila napríklad životný cyklus vedy s dôrazom na manažment 
veľkých dát – od konceptuálneho návrhu a kalibrácie prístrojov, cez zachytávanie dát, ich 
analýzy a čistenie až po publikovanie a uchovávanie dát a publikácií. 
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Na základe týchto modelov sme predstavili novší rámec na modelovanie informačného 
prostredia digitálnej vedy (Steinerová 2015). Východiskový konceptuálny rámec obsahuje 
základné zložky ako kontexty, procesy a nástroje a obsah. V kontextoch sa identifikujú témy, 
domény, úlohy, ktoré riešia aktéri (vedci, manažéri, informační profesionáli) a aktivizuje sa 
ich informačné správanie a informačné interakcie. Informačné potreby sa vynárajú pri samot-
nom výskumnom procese, napr. definovaní vedeckých problémov, metodológii, terminoló-
gii, publikovaní, citovaní. V procesoch môžeme identifikovať  samotné informačné aktivity 
aktérov využívajúcich rôzne nástroje, najmä informačné systémy na prácu s informáciami. 
V zložke obsahu môžeme identifikovať informačné zdroje a rôzne výstupy (publikácie, dáta, 
projekty, systémy). Podľa toho sa vo vlastnom výskume orientujeme na zisťovanie infor-
mačných potrieb vedcov z rôznych odborov z aspektu rozdielov medzi nimi v postupoch, 
informačnom správaní, procesoch a interakciách, využívaní informačných zdrojov, výstu-
poch, publikovaní, citovaní či využívaní sociálnych médií. Situácia sa komplikuje aj tým, 
že jednotliví aktéri – vedci – sa realizujú v rôznych sociálnych vedeckých rolách, ako napr. 
tvorca, používateľ, manažér, mediátor, hodnotiteľ, recenzent, člen komunít (odborné spoloč-
nosti, vedecké rady a i.). Títo aktéri sa informačne správajú v prostredí nepísaných pravidiel 
akademickej kultúry a tradícií formálnej i neformálnej vedeckej komunikácie a publikova-
nia vo svojom odbore. Osobnostný kontext ich informačných potrieb je daný expertízou 
a integrovaný vedeckou tvorivosťou. Tento konceptuálny model je predstavený na obr. 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Obr. 3  

Konceptuálny model informačného prostredia digitálnej vedy  
(sprac. podľa: Widén-Wulff, Steinerová a Voisey 2014) 

Na základe toho formulujeme ciele nášho výskumu ako lepšie pochopenie charakteris-
tických vlastností digitálnej a otvorenej vedy z hľadiska informačného prostredia a informač-
ných interakcií. Víziou je takisto návrh modelov a opatrení na zlepšenie využívania informácií 
v prostredí digitálnej vedy s dôrazom na efektívne digitálne služby s pridanou hodnotou pre 
vedcov. Zaujímavé sú aj rozdiely v informačnom správaní vedcov z rôznych disciplín. Z hľa-
diska metodológie využívame konceptuálne modelovanie, analýzy aktuálnych tendencií,  
prieskum informačného správania a názorov vedcov, interpretácie a experimenty s citačný-
mi analýzami a repozitármi. Hľadané nové modely by mali viesť k pochopeniu bohatosti 
informačných interakcií vedeckej komunikácie v digitálnom prostredí, modelovaniu infor-
mačného a vedeckého procesu, návrhom systémov a služieb, identifikácii nových žánrov 
vedeckej komunikácie v digitálnom prostredí či novým spôsobom reprezentácie vedeckých 
výstupov. 
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Na kvalitatívny výskum informačného správania a informačných potrieb vedcov sme 
vypracovali základný konceptuálny model (obr. 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4 

Konceptualizácia výskumu informačného správania vedcov 

Identifikuje štyri základné zložky informačného správania vedcov: výskumný proces, 
informačný proces, znalostnú infraštruktúru a externé vplyvy. Informačný proces je mode-
lovaný ako súčasť výskumného procesu, obsahuje prístup k zdrojom, analýzu a tvorbu infor-
mácií a zdieľanie informácií. Znalostná infraštruktúra obsahuje zdroje (dáta a publikácie)  
a nástroje (systémy, knižnice, sociálne siete, databázy a i.). Externé vplyvy predstavujú fak-
tory  prostredia výskumného a informačného procesu ako vedná politika, vedecké metriky, 
ekonomické modely vedy, hodnoty, informačná etika a bariéry. 

Tento model využívame pri realizácii pološtruktúrovaných rozhovorov s vedcami z rôz-
nych odborov v SR. Na základe modelu boli vypracované podklady na rozhovory, metodic-
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ké pokyny na zber, prepis a analýzy dát. Predpokladáme, že v určitých kontextoch môžeme 
identifikovať tie základné rozdiely, ktoré vyplývajú z rôznych cieľov výskumu v humanit-
ných a sociálnych vedách (interpretačná paradigma), v prírodných vedách (orientácia na 
objekty v prostredí), a technických vedách (riešenie problémov, navrhovanie nástrojov).  
Za základ informačnej činnosti možno považovať práve budovanie znalostnej infraštruktúry 
(Borgman 2015). Znalostná infraštruktúra predstavuje informačné zdroje, dáta, systémy, 
knižnice a služby ako podporu vedeckej komunikácie v danom vednom odbore. Dáta možno 
považovať za reprezentácie objektov získané pozorovaním meraním a inými spôsobmi, 
ktoré sa ďalej využívajú vo vedeckom tvorivom procese. Záplava dát pretvára aj metódy 
práce v digitálnom prostredí, v humanitných vedách často splývajú metódy prípravy, expe-
rimentu a interpretácie, postupy sú často cyklické a iteratívne (Williford a Henry 2012). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Obr. 5 

Pojmová mapa informačné správanie vedca  

Za vhodný rámec na riešenie informačného prostredia digitálnej vedy považujeme infor-
mačnú ekológiu. Informačná ekológia znamená hľadanie rovnováhy medzi aktérmi, informá-
ciami a technológiami v akademickom informačnom prostredí aj v kontexte vedeckého pro-
cesu. (Steinerová et al. 2012). V informačnej ekológii pritom môžeme rozlíšiť individuálnu, 
komunitnú a sociálnu úroveň. Z pohľadu človeka v informačnom prostredí informačná eko-
lógia zdôrazňuje hľadanie zmyslu, konštrukciu významov, zdieľanie a viacnásobné využí-
vanie informácií. Digitálne nástroje, systémy i služby fungujú v sociálnych, ekonomických 
aj technologických rámcoch a ich udržateľnosť je poznačená komplexitou vývoja sociotech-
nických systémov. Informačne ekologický princíp umožňuje celistvý pohľad na zložité 
a dynamické vzťahy v informačnom prostredí, identifikovať základné druhy (aktérov), diver-
zitu (rôznorodosť informačných zdrojov a formátov), aj evolúciu a adaptáciu aktérov, infor-
mačných systémov a zdrojov, nástrojov a výstupov. V celistvom pohľade informačná ekoló-
gia súvisí tiež s preventívnymi opatreniami pri kultivácii a čistení informačného prostredia, 
informačnou etikou a riešením problematických aspektov ako informačné preťaženie, infor-
mačný stres či zneužívanie informačných technológií. Dôležitou súčasťou informačnej eko-
lógie je posudzovanie relevancie (Steinerová, Grešková a Šušol 2007) a informačná gramot-
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nosť (Steinerová 2010; 2015). Informačná ekológia v podstate predstavuje ideál efektívneho 
informačného manažmentu na personálnej, komunitnej, systémovej, organizačnej, národnej 
a globálnej úrovni. V teoreticko-metodologickom rámci sa v informačnej vede vynára eko-
logická paradigma informačnej vedy obsahujúca ekologické pôsobenie človeka v informač-
nom prostredí ako ekologické informačné správanie, ekologická informačná gramotnosť, 
informačné ekosystémy a digitálne knižnice, ako aj ekologické informačné interakcie (Stei-
nerová 2014). 

Prvé analýzy rozhovorov s vedcami naznačujú prepojenie hlbokej expertízy, metodo-
logického poznania a faktorov otvorenej vedy v ekologických informačných interakciách 
v digitálnom prostredí (Steinerová 2016b). Potvrdili sa aj rozdiely v metodológii, publikač-
nom správaní, kolaborácii a propagácii výsledkov medzi prírodnými, humanitnými a sociál-
nymi vedami. 

Záver 

Informačná veda už od svojho vzniku riešila problém manažmentu množstva dokumen-
tov a informácií na transdisciplinárnej úrovni. Jej úlohou bolo podporovať vedcov pri práci 
s informáciami. V súčasnosti sa táto funkcia informačnej vedy nanovo definuje aj transfor-
muje pod vplyvom možností digitálneho prostredia a sociálnych médií. Informačné prostre-
die vynárajúcej sa digitálnej vedy predstavuje komplexný sociotechnický systém rôznych 
interakcií človeka, informácií a technológií. Informačná veda je síce pod tlakom neustálej 
zmeny, ale napriek tomu potvrdzuje svoj význam práve pri transdisciplinárnom skúmaní 
informačných procesov v spoločnosti. Analyzované historické zdroje a teoretické prístupy 
vedú práve k náčrtu perspektív rozvoja informačnej vedy a praxe aj z hľadiska integračných 
tendencií pri spolupráci s príbuznými vednými odbormi ako informatika, nové médiá, ko-
munikácia, kultúrne dedičstvo. Historické tradície informačnej vedy sú založené na rozvoji 
vedeckej komunikácie a publikovania, vývoji technológií, na dokumentácii aj metódach 
organizácie informácií a poznania používateľov. Aj keď sa odbor vyvinul z praxe vedeckej 
komunikácie, má silné teoretické tradície, ktoré boli poznačené aktuálnym stavom poznania 
v príbuzných odboroch a v preferovanej metodologickej perspektíve, od sociálnej epistemo-
lógie k systémovému prístupu, od kognitivizmu k sociálnemu konštrukcionizmu až po kon-
textové prístupy. Metateoretický rozvoj informačnej vedy bude dôležitý práve pri skúmaní 
sociotechnickej zložitosti informačných procesov. Preto možno informačnú vedu charakte-
rizovať ako „informačnú dúhu“ s postupným rozširovaním teoretických tradícií. Teoretické 
tradície upevňujú rôznorodé prístupy a odbory práve v premenlivosti digitálneho prostredia. 
Tradície informačnej vedy nás vedú k novým pohľadom na informačný proces. Preto budú 
nové modely informačného prostredia stále aktuálne ako súčasť hľadania nových teoretic-
kých a metodologických východísk informačnej vedy. 

 

Príspevok bol spracovaný v rámci riešenia výskumnej úlohy VEGA 1/0066/15 Modelova-

nie informačného prostredia digitálnej vedy. 
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Resumé 

INFORMAČNÁ VEDA: TRADÍCIE, TEÓRIE A TRENDY 
SMEROM K DIGITÁLNEJ VEDE  

Jela Steinerová 

Vymedzuje sa informačná veda ako transdisciplinárny vedný odbor založený na komunikačných  
a informačných procesoch v spoločnosti. Predstavujú sa tradície informačnej vedy z hľadiska osob-
ností zakladateľov a základných tém ako informačný prieskum, informačné správanie, informačný 
systém a digitálne knižnice a bibliometria a webometria. Informačný proces je tradične modelovaný  
v životnom cykle informácií, uvádzajú sa vybrané modely. Analyzujú sa teoretické paradigmy a prí-
klady teoretických prístupov (systémová, používateľská, kognitívna, sociálna, doménová, fenomeno-
logická, kontextová). Určujú sa trendy vo výskume informačnej vedy spôsobené informačnými tech-
nológiami a novými médiami. Identifikuje sa trend a koncepcia digitálnej vedy a otvorenej vedy. Analy-
zujú sa novšie modely digitálnej vedy. Zdôrazňuje sa sociálna podstata informačnej vedy a koncepcia 
informačnej ekológie. Tradície informačnej vedy sa pretvárajú do nových modelov digitálneho infor-
mačného prostredia. Prezentuje sa koncepcia výskumu informačného prostredia digitálnej vedy a kon-
ceptuálny model výskumu informačného správania vedcov. V trendoch dominujú integratívne vzťahy 
informačnej vedy na úrovni nových modelov aj teoretického rozvoja.  

Summary 

INFORMATION SCIENCE: TRADITIONS, THEORIES, TRENDS 
TOWARDS DIGITAL SCHOLARSHIP 

Jela Steinerová 

Information science is determined as a transdisciplinary discipline based on communication and infor-
mation processes in society. Traditions of information science are presented from the perspectives of 
founding personalities and such basic topics as information retrieval, information behavior, informa-
tion systems and digital libraries and bibliometrics and webometrics. Information process has been 
traditionally modeled in the lifecycle of information and selected models are mentioned. Theoretical 
paradigms and examples of theoretical perspectives are analyzed (the system, user, cognitive, domain, 
phenomenological, contextual). Trends in research of information science are determined as driven  
by information technologies and new media. The trend and concept of digital scholarship and open 
science has been identified. The social nature of information science and the concept of information 
ecology is emphasized. Traditions of information science have been re-shaped into new models of 
digital information environment. The concept of the study into the information environment of digital 
scholarship is considered and a conceptual model for the study of information behavior of scholars is 
presented. In trends the integrative relationships of information science dominate both at the level of 
new models and theoretical development. 
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ALTERNATÍVNE HODNOTENIA  
VPLYVU VEDECKÝCH VÝSTUPOV  

VO WEBOVOM PROSTREDÍ 

Miriam Ondrišová 

Úvod 

Informačné a komunikačné technológie (IKT) významne ovplyvnili vedu v spôsoboch 
vedeckej komunikácie, získavania informácií, metódach práce, možnostiach spolupráce  
a v poskytovaní celého radu možností komunikovať a propagovať výsledky vedeckých vý-
skumov. V kontexte týchto zmien sa veda charakterizuje prívlastkami digitálna, otvorená,  
resp. veda 2.0 (Steinerová 2014). 

Zvyšovanie významu i finančnej náročnosti  vedeckých výskumov si vyžaduje nástro-
je na hodnotenie a porovnanie vedcov, vedeckých tímov, či inštitúcií (Ondrišová 2011). Pri 
hodnotení sa z podstatnej časti využívajú metódy bibliometrie založené na kvantitatívnych 
ukazovateľoch sledujúcich počty publikovaných prác a získaných citácií (impakt faktor,  
h-index).  Napriek známym obmedzeniam súčasnej formy hodnotenia vedy  (nerovnomerné 
pokrytie citačných databáz, odlišnosti citačných a publikačných zvyklostí medzi vednými 
odbormi, spochybňovanie citácie ako ukazovateľa kvality a vplyvu) (Bowman a Stergiou  
2008) a často aj nesprávnym použitiam (použitie hodnoty impakt faktora časopisu pri hod-
notení kvality v ňom publikovaného článku) (Garfield 2006), presadzujú sa nové formy 
hodnotenia len veľmi ťažko a digitálna veda je v evaluácii obmedzená najmä na tradičné 
formy publikovania (články v časopisoch, monografie, zborníky z konferencií) a hodnotenia. 

Digitálne prostredie však umožňuje hodnotenie širšieho dosahu vedeckých výstupov 
metódami, ktoré lepšie korešpondujú so súčasným pohľadom na vedu ako na otvorený sys-
tém, novými technológiami i spôsobom práce vedcov. 

1  Bibliometria 

Bibliometria ako vedná disciplína poskytujúca metódy na hodnotenie kvality a vplyvu 
publikácií, vedcov a inštitúcií sa zaoberá kvantitatívnymi aspektmi tvorby, šírenia a použi-
tia zaznamenaných informácií (Tague-Sutcliffe 1992). Presun vedeckej komunikácie do 
webového resp. internetového prostredia znamenal podstatné zmeny vo všetkých troch sle-
dovaných oblastiach  – v tvorbe, šírení a použití informácií. 
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•Aspekty tvorby informácií. Na základe údajov z citačných databáz sa dá v súvislosti 
s procesom tvorby zistiť, z akej literatúry a výskumov autor vychádzal, počet spoluautorov, 
spolupracujúce organizácie, prípadne krajiny, grantová podpora atď. Ďalšie aspekty spojené 
napríklad s motiváciou autorov pri výbere a citovaní zdrojov  je možné skúmať prostredníc-
tvom kvalitatívnych metód. 

Online prostredie odkrýva procesy vo vedeckej práci, ktoré boli pred verejnosťou skryté. 
Ide hlavne o neformálnu komunikáciu s kolegami, či množstvo prečítaných vedeckých 
prác, ktoré neboli vo vedeckých výstupoch citované, ale priamo i nepriamo ovplyvnili výs-
kum. V súčasnosti vedci  neformálnou online komunikáciou, diskusiami, vytváraním zálo-
žiek, odporúčaniami, využívaním sociálnych sietí zanechávajú digitálnu stopu, ktorá je sle-
dovateľná a poskytuje údaje, ktoré môžu byť ďalej spracované a využité. Proces samotného 
výskumu a tvorby jeho výstupov je tak detailnejšie opísateľný.  

•Aspekty šírenia informácií. Oproti tradičným formám komunikačných kanálov 
a typov výstupov sa ich variabilita podstatne zvýšila. Charakteristickým prvkom pri šírení 
informácií je otvorenosť, ktorá sa týka publikovania v režime Open Access a komunikácii 
vedeckých poznatkov širšej vedeckej a nevedeckej verejnosti. Okrem tradičných foriem vý-
stupov sa k produktom vedy zaraďujú softvéry, výskumné údaje, blogy, prezentácie, videá 
a pod. Pri ich šírení sú využívané digitálne repozitáre, časopisy Open Access, nástroje webu 
2.0 – sociálne siete, referenčné manažéry, odporúčacie a záložkové systémy. 

•Aspekty použitia informácií. Kým citácia znamená „použitie“ publikácie inými 
vedcami, obmedzuje sa toto použitie len na citovateľné vedecké  výstupy a len na  autorov 
publikácií. Vynecháva sa tak dopad na veľkú skupinu vedeckej komunity tvorenú „len“ 
čitateľmi, ktorí však môžu využiť informácie z publikácie v dennej práci, klinickej praxi, 
vo vývoji nových technológií, či pri štúdiu na univerzite (Haustein 2014). Digitálne prostre-
die poskytuje nástroje na zisťovanie použitia informácií čitateľmi na základe počtu sprístup-
není a stiahnutí dokumentu, navyše umožňuje skúmať širší dopad publikačných výstupov 
prostredníctvom údajov zo sociálnych sietí, záložkových systémov, referenčných manažé-
rov a pod. 

 
Na základe výskumov zmien vo využívaní digitálneho prostredia vedcami sa bibliome-

tria snaží vytvoriť indikátory vplyvu a kvality vedeckých výstupov, ktoré by boli alternatí-
vou, resp. doplnkom tradičných indikátorov a ktoré by zohľadňovali nielen vedecký, ale aj  
sociálny, technologický a edukačný dosah vedeckých produktov. Ako sa vyvíjal web a spô-
soby jeho využitia vo vede, vyvíjala sa aj bibliometria smerom k webometrii a altmetrii.  

2  Webometria 

Webové prostredie využívali vedci od jeho počiatku. Dokonca aj samotný web vznikol  
vo vedeckej inštitúcii CERN a prvotným zámerom jeho autora Tima Berners-Leea bolo spro-
stredkovať automatické zdieľanie informácií medzi vedcami univerzít a inštitúcií po celom 
svete (The birth of the web 2015). Na potrebu skúmať vedeckú komunikáciu v elektronic-
kom prostredí upozornil už v roku 1995 Bossy (1995), ktorý pre disciplínu zaoberajúcu sa 
touto oblasťou použil termín netometria. Prepojenie webových dokumentov hypertextovými 
odkazmi je formálne podobné  s prepojením dokumentov bibliografickými odkazmi. Otáz-
kou zostáva, ako sa dá takéto prepojenie interpretovať, či sú hypertextové odkazy porovna-
teľné s citáciami a či sa dá prostredníctvom nich merať kvalita a vplyv dokumentu vo webo-
vom prostredí. Prvé bibliometrické štúdie zamerané na web skúmali možnosti aplikácie 
metód citačnej analýzy pri analýze hypertextových odkazov (Bossy 1995; Larson 1996; 
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Almind a Ingwersen 1997). Analyzované boli aj možnosti merateľnosti a hodnotenia vplyvu 
na webe na základe počtu hypertextových odkazov, webových citácií, či počtu stiahnutí 
dokumentu. Koncom 90. rokov sa vyprofilovala webometria ako disciplína zameraná na 
skúmanie kvantitatívnych aspektov konštrukcie a využívania informačných zdrojov, štruk-
túr a technológií na webe čerpajúc z bibliometrických a informetrických prístupov (Björne-
born 2004). 

Zdrojmi údajov webometrických analýz boli a sú prevažne komerčné vyhľadávacie 
nástroje alebo databázy hypertextových prepojení stránok vytvorené robotmi webometric-
kých softvérov. Nakoľko je citačná analýza obmedzená len na údaje z citačných databáz, 
počiatočné očakávania  a optimizmus autorov webometrických štúdií súviseli s možnosťou 
sledovať odkazy na publikácie v celom webovom priestore a zistiť tak ich využitie aj v iných 
typoch elektronických zdrojov (webové stránky, sylaby kurzov, prezentácie). Údaje v plate-
ných citačných databázach vznikajú systematickou indexáciou všetkých citovaných zdrojov 
pochádzajúcich z článkov vybranej množiny kvalitných vedeckých časopisov. Údaje z we-
bových vyhľadávačov sú oproti citačným databázam voľne dostupné, no nie sú jasné krité-
riá hodnotenia stránok a spôsob indexovania alebo odstránenia duplicít pri jednotlivých 
vyhľadávacích nástrojoch. Analýzy nie je možné opakovať, pretože výsledky vyhľadávania 
sa menia v čase rovnako ako hypertextové prepojenia (Thelwall 2007). Navyše sa mení aj 
politika komerčných vyhľadávačov a sprístupnenia výsledkov vyhľadávania cez API sú pre 
webometrické analýzy obmedzované (Thelwall 2014). Kým v začiatkoch webometrických 
štúdií boli využívané vyhľadávače AltaVista, Yahoo, Google, ktoré umožňovali automatic-
ký zber údajov, v súčasnosti sa na tieto účely dá v obmedzenej miere použiť len vyhľadávač 
Bing.  

Na hodnotenie webového impaktu vedeckých výstupov, vedcov, inštitúcií sa vo webo-
metrických analýzach využívajú: 

– hypertextové odkazy, 

– citácie a zmienky na webe, 

– citácie URL, 

– použitie dokumentu. 
 

Hypertextové odkazy – počet odkazov na stránku ako indikátor jej vplyvu vznikol ako 
paralela k citáciám a ich úlohe v evaluačnom procese. Je jedným z najdôležitejších kritérií 
pri hodnotení kvality relevantných stránok vo vyhľadávacích strojoch. V kontexte webome-
trických hodnotení je tento indikátor integrovaný  do algoritmu  využívaného v medzinárod-
nom rankingu univerzít „Ranking web of universities“, ktorý dvakrát do roka porovnáva 
svetové univerzity na základe webometrických parametrov. Výsledky sú zverejňované na 
webovom sídle http://www.webometrics.info/. 

Citácie a zmienky na webe – pri tejto metóde sa zisťuje počet výskytov názvu publi-
kácie, resp. mena vedca či inštitúcie na webových stránkach. Nakoľko sa vyhľadávanie 
aplikuje na celý web, môžeme zistiť citácie nielen z iných publikácií, ale aj z ďalších typov 
zdrojov. Na druhej strane môžu byť výsledky dosť skreslené napríklad odkazmi z navigácií 
digitálnych knižníc a databáz knižníc (Kousha a Thelwall 2014). 

Citácie URL – hodnotenie vplyvu na základe počtu citácií konkrétneho URL je apliko-
vateľné na širšie spektrum webových objektov ako sú videá, webové stránky, blogy a prezen-
tácie.  Podmienkou je explicitné uvedenie URL na webovej stránke. Odkazy na URL spro-
stredkované iným textom sa nedajú týmto spôsobom zistiť (Thelwall 2011). 
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Použitie dokumentu – za použitie dokumentu sa považuje jeho prečítanie v html for-
máte, alebo jeho stiahnutie najčastejšie vo formáte pdf. Podobné štatistiky sú integrované 
do digitálnych repozitárov, voľne dostupných časopisov alebo na stránkach vydavateľov. 
Potreba štandardizácie indikátorov použitia dokumentov v online prostredí viedla ku vzniku  
projektu COUNTER (Counting Online Usage of Networked Electronic Resources), ktorý 
od roku 2002 poskytuje štandardy pri zaznamenávaní a prezentovaní štatistík online použi-
tia dokumentov. Cieľom je dosiahnutie ich konzistentnosti, kompatibility a definovanie 
indikátorov kvality a vplyvu dokumentu na základe jeho použitia (About COUNTER 2014). 
V rámci projektu bol napríklad na základe online použitia dokumentov definovaný faktor 
použitia časopisu UFJ (Usage Factor: Journals) ako alternatíva k impakt faktoru (Usage 
Factor 2015).  

Webometrické analýzy založené na výsledkoch komerčných vyhľadávacích strojov 
môžu priniesť zaujímavé výsledky. Z hľadiska využívania pri hodnotení vedy sú však ťažko 
porovnateľné s tradičnými bibliometrickými ukazovateľmi. Môžu ich doplniť, ale nie nahra-
diť. Problematická je kontrola kvality a čoraz zložitejšie je aj získavanie údajov.  

Vedúcou osobnosťou webometrických výskumov je Mike Thelwall, britský profesor 
informačnej vedy a vedúci skupiny Statistical Cybermetrics Research Group na Univerzity 
Wolverhampton. Skupina vytvára platformu pre teoretický a praktický výskum v oblasti 
webometrie vývojom softvérov Webometric Analyst a SocSciBot a poskytovaním výsled-
kov vlastného výskumu metód a teoretických východísk webometrických analýz (Lewitt  
a Thelwall 2014). 

S vývojom webu sa objavujú aj ďalšie možnosti a príležitosti sledovať a hodnotiť ve-
decké výsledky v širšom kontexte. Charakteristickým znakom webu 2.0 je jeho sociálny 
aspekt pri spoluvytváraní obsahu, kolaborácii, diskusii, vyhľadávaní, zdieľaní, hodnotení 
a filtrovaní zdrojov. Takto koncipovaný web poskytuje nielen bohatý obsah, ale je cenným 
zdrojom informácií o správaní sa más na vedecké a komerčné účely.  

Veľmi prirodzene prenikli nástroje webu 2.0 do vedeckých procesov a pomáhajú ved-
com v celom cykle vedeckého výskumu pri výbere témy, spolupracovníkov, vyhľadávaní 
relevantných zdrojov, ich zdieľaní, filtrovaní, hodnotení, pri výbere metód, ich aplikovaní, 
zbere, interpretácii a vizualizácii údajov, kolaborácii,  diskusiách a publikovaní výsledkov 
celým radom foriem. Tieto nástroje majú potenciál zvýšiť viditeľnosť, dostupnosť a čítanosť 
publikácií prispievajúcich autorov (Liu a Adie 2014). Zároveň poskytujú možnosti sledovať 
procesy, otvoriť vedu širokej verejnosti a v neposlednom rade dávajú priestor na kvantifiká-
ciu jednotlivých zložiek vedeckých procesov a následnú evaluáciu vedcov, vedeckých vý-
stupov a inštitúcií v širšom sociálnom kontexte. Získané indikátory predstavujú alternatívu 
k tradičným metódam hodnotenia vedcov a preto sú označované ako alternatívne.  

3  Altmetria 

S myšlienkou využiť údaje zo sociálnych médií (sociálne siete, blogy, mikroblogy, zá-
ložkové systémy, diskusné skupiny a  referenčné manažéry) pri kvantitatívnom hodnotení 
vplyvu vedcov a vedeckých výstupov prišli Priem, Taborelli, Groth a Neylon vo svojom 
manifeste (2010). Indikátory vytvorené na základe týchto údajov nazvali „altmetrics“ – alter-
natívne indikátory/metriky, ako alternatívu k tradičným indikátorom (impakt faktor, počet 
citácií, počet publikácií, h-index). Anglický názov altmetrics (altmetria) sa používa aj ako 
názov vednej oblasti zaoberajúcej sa štúdiom a využívaním merania vedeckého vplyvu na 
základe aktivít pri používaní nástrojov v online prostredí (Priem 2014). 
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Kým predmetom výskumu webometrie je konštrukcia, štruktúra a technológie webu 
a webometrické indikátory sú využiteľné aj mimo vedeckého prostredia, altmetriu môžeme 
považovať za podoblasť webometrie, pretože napriek tomu, že tiež skúma web, má však 
užšie zameranie. Zaoberá sa nástrojmi webu 2.0 len v súvislosti s ich odozvou na vedecké 
výstupy, skúma dosah vedeckých výstupov pri aktivitách v online prostredí (Priem, Groth, 
Taraborelli 2012). Posun webometrie smerom k altmetrii možno badať aj vo webometric-
kom softvéri Webometric Analyst, ktorý rozširuje svoju funkcionalitu o zbieranie a spraco-
vanie údajov zo sociálnych médií. Dôležitým faktorom presunu záujmu je pomerne jedno-
duchá dostupnosť údajov pre altmetriu oproti stále ťažšiemu získavaniu webometrických 
údajov z vyhľadávačov. 

Tradičný spôsob merania a hodnotenia kvality a vplyvu vedeckej publikácie je založený 
na „tradičných“ formách publikačných výstupov a ich citáciách (ohlasoch) rovnako v „tra-
dičných“ formách publikácií. Takéto hodnotenie sa ukazuje ako nedostatočné aj z hľadiska 
širokého spektra foriem publikačných výstupov v online prostredí, ktoré nie sú pri hodnotení 
akceptované. Pri súčasnej dynamike všetkých procesov je prekážkou aj dlhý čas čakania na 
publikovanie nových výsledkov vedy a ešte dlhšie obdobie, kým je dostupná  odozva v po-
dobe citácií. Citácie mapujú dosah publikácie na malú časť vedcov, ktorí sú autormi nových 
publikácií, orientujú sa len na formálnu vedeckú komunikáciu bez schopnosti zachytiť vplyv 
vedeckej práce v širších súvislostiach (Priem 2014).  

Vedci sú v priebehu výskumu ovplyvňovaní celým radom faktorov, ktoré patria do ne-
formálnej komunikácie. Diskutujú s kolegami, študujú množstvo publikácií, označujú články, 
ktoré považujú za zaujímavé a ku ktorým sa vracajú v priebehu hľadania a štúdia relevant-
ných zdrojov k výskumu. Online nástroje im umožňujú informácie vyhľadávať, ale aj ko-
mentovať a zdieľať často ešte pred ich oficiálnym publikovaním. Zrýchľuje sa tak proces 
komunikovania nových poznatkov a získavania odozvy, ktorá je kvantifikovateľná alterna-
tívnymi indikátormi. Pri indikátoroch sa používa aj označenie „article level metrics“ (použí-
vané v Public Library of Science), ktoré zdôrazňuje kvantifikáciu dosahu na úrovni jednot-
livých článkov oproti často nesprávnemu hodnoteniu článku na základe indikátora hodnotia-
ceho časopis, v ktorom je článok publikovaný (impakt faktora).  

3.1  Výhody alternatívnych indikátorov 

Výhody alternatívnych indikátorov oproti tradičným citáciám by sa dali zhrnúť do šty-
roch oblastí (Bornmann 2014, Priem et al. 2010, Wouters a Costas 2012):  

– hodnotenie vplyvu v širšej vedeckej a aj nevedeckej komunite, 

– diverzita hodnotených vedeckých produktov a získavaných údajov, 

– rýchlosť získania odozvy krátko po publikovaní či zverejnení, 

– otvorenosť pri získavaní údajov. 
 

Hodnotenie vplyvu v širšej vedeckej a aj nevedeckej komunite. V kontexte hnutia 
Open Access majú vedci tendenciu a snahu prezentovať svoje výsledky nielen pred vedeckou, 
ale aj pred nevedeckou verejnosťou. Sociálne médiá predstavujú nástroj na šírenie, zdieľanie 
a komentovanie vedeckých výstupov vo všetkých fázach výskumného procesu rôznymi 
aktérmi, ktorí sa podieľajú na využívaní publikovaných poznatkov. Kým v prípade citácií 
sa odozva týka len malej skupiny vedeckej komunity – autorov, alternatívne indikátory sú 
orientované na čitateľov a zaznamenávajú tak širší dosah vedeckej práce, pretože táto sku-
pina používateľov môže znalosti aplikovať napríklad vo vzdelávacom procese alebo v praxi. 
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Sociálne médiá navyše dokážu poskytnúť detailnejšie demografické údaje o používateľoch 
na základe ich zverejneného profilu (vek, pohlavie, vedecká hodnosť, vedný odbor, geogra-
fické údaje). 

 

Diverzita hodnotených vedeckých produktov a získavaných údajov. Niektoré agen-
túry poskytujúce vedecké granty pri hodnotení projektov a vedeckých tímov od riešiteľov 
nevyžadujú len zoznam publikácií, ale používajú všeobecnejší termín „vedecký produkt“ 
(Piwowar 2013). Okrem publikácií sa sem zaraďujú výskumné údaje, softvér, copyright, 
algoritmy, sivá literatúra a prezentácie. Diverzita sa týka aj údajov získaných pri rôznych 
interakciách používateľov s vedeckými produktmi (stiahnutie, záložkovanie, komentovanie, 
označenie „Páči sa mi.“ atď.) 

 

Rýchlosť získania odozvy krátko po publikovaní či zverejnení. Na ohlasy v podobe 
citácií je potrebné čakať pomerne dlhé obdobie, ale alternatívne indikátory sledujú ohlas 
získaný vedeckým produktom takmer hneď po jeho zverejnení. Reakcia vedeckej komunity 
na zaujímavý vedecký výstup sa prejaví komentármi, stiahnutím alebo záložkovaním a je 
dôležitá nielen pre autora, ale aj pre potenciálnych čitateľov. Manifest altmetrie (Priem et 
al. 2010) sa začína heslom „Nikto nemôže čítať všetko“. Alternatívne indikátory predstavu-
jú filter, pomocou ktorého sa môžu vedci orientovať v množstve nových publikácií. Auto-
matické získavanie údajov je priebežné a každá nová zmienka sa hneď prejaví na hodnotách 
indikátorov. 

 

Otvorenosť pri získavaní údajov. Údaje sa z webových nástrojov získavajú prostred-
níctvom rozhrania pre programovanie aplikácií API (Application Programming Interface), 
ktoré je voľne dostupné. Otvorenosť a transparentnosť sa týka  nielen údajov, ale aj algorit-
mov, ktoré  ich zbierajú a interpretujú (Wouters a Costas 2012).  

3.2  Obmedzenia alternatívnych indikátorov  

Obmedzenia alternatívnych indikátorov súvisia prevažne s tým, že ide o novú oblasť, 
ktorej zatiaľ chýba komplexnejšie teoretické zázemie. Jason Priem (2014) sa zameriava na 
tri oblasti limitujúce používanie alternatívnych indikátorov: 

• Chýbajúca teória altmetrie, ktorá by poskytovala základ pre štandardizáciu ukazo-
vateľov, ich vzájomné  vzťahy a  interpretáciu jednotlivých indikátorov v kontexte spôsobu 
a dôvodov využívania analyzovaných online nástrojov (Bornmann 2014).  

• Možná manipulácia údajov. Pravidlá hodnotenia vedcov ovplyvňujú správanie 
vedcov. Tak, ako sa neetické praktiky objavujú pri citačnom a publikačnom správaní, môžu 
sa vyskytnúť aj pri altmetrických indikátoroch. Použitie robotov na automatické sťahovanie 
súborov, autocitácie v blogoch, či falošné profily na sociálnych sieťach môžu ovplyvniť 
konečné hodnotenie (Priem 2014).  

• Skreslenosť výsledkov. Toto obmedzenie súvisí s otázkou, nakoľko je možné pova-
žovať prostredie sociálnych médií za reprezentatívny obraz celej vedeckej komunity. Nie 
všetci vedci používajú sociálne médiá a nástroje analyzované altmetriou. K faktorom, ktoré 
ovplyvňujú používanie týchto nástrojov môžeme zaradiť vek používateľov (častejšie ich 
využívajú mladší vedci), vednú oblasť (menšie využívanie v humanitných odboroch) alebo 
krajina, v ktorej používatelia pôsobia (v niektorých krajinách sa nástroje zatiaľ nezvyknú 
využívať) (Thelwall a Kousha 2015). Indikátory môžu zvýhodňovať aj tých vedcov, ktorí 
dokážu technológie webu 2.0 efektívne využiť vo svoj prospech (Wouters a Costas 2012). 
Výsledky môžu byť rovnako skreslené  rôznou atraktívnosťou témy pre nevedeckú verejnosť. 
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3.3  Nástroje altmetrie 

Nástroje, ktoré sa používajú v súvislosti s altmetriou môžeme rozdeliť na dve skupiny: 

• Nástroje poskytujúce údaje – do tejto skupiny zaraďujeme zdroje údajov – nástroje 
využívané vedeckou a nevedeckou verejnosťou na prezentovanie, zdieľanie, komentovanie, 
hodnotenie a záložkovanie vedeckých výstupov. Používatelia integrujú tieto nástroje do 
svojich bežných aktivít. Môžu to byť vedci, ktorí prezentujú vedecké výstupy, vedci, ktorí 
sledujú dianie vo vede a nástroje využívajú v každodennej praxi a rovnako môže ísť o laickú 
verejnosť, ktorá sa z rôznych dôvodov zaujíma o vybrané oblasti vedy. 

• Nástroje poskytujúce služby – sem patria nástroje, ktoré pravidelne zbierajú, upra-
vujú a vo vhodnej forme prezentujú údaje od poskytovateľov údajov prostredníctvom alter-
natívnych indikátorov. 

Vzťahy medzi nástrojmi a používateľmi sme zobrazili na obr. 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 1 

 Nástroje altmetrie 

3.3.1  Poskytovatelia  údajov 

Zdroje údajov altmetrie sú rôznorodé tak, ako sú rôznorodé nástroje webu 2.0, ktoré sa 
analyzujú. Tieto nástroje môžu, ale nemusia byť určené špeciálne vedcom. Niektorí posky-
tovatelia altmetrických indikátorov rozdeľujú zdroje na verejné a vedecké, no toto rozdelenie 
nie je vždy jednoznačné, pretože niektoré nástroje sú využívané ako vedeckou, tak aj neve-
deckou verejnosťou. 
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K najčastejšie analyzovaným zdrojom údajov patria: 

• referenčné manažéry – Mendeley, CiteULike,  

• blogy, 

• sociálne siete,  

• nevedecké – Twitter, Facebook, Google+, 

• vedecké – ResearchGate.net, Academia.edu, getCITED.org, SSRN.com, 

• záložkové systémy – Delicious, 

• odporúčacie systémy – Reddit, F1000Prime, 

• zdieľanie prezentácií – SlideShare, 

• zdieľanie softvéru – GitHub, 

• úložiská vedeckých výstupov (údaje, obrázky, prezentácie, videá, dokumenty, pre-
printy) – Figshare, inštitucionálne repozitáre, 

• encyklopédie – Wikipédia, 

• recenzné fóra – PubPeer, Publons, 

• masmédiá. 

Všetky  nástroje sú monitorované a prostredníctvom API sa sledujú a získavajú počty 
zmienok, stiahnutí, prečítaní, odporúčaní a záložkovaní vedeckých výstupov spolu s dostup-
nými detailnejšími  informáciami o používateľoch. 

Zastrešujúci termín alternatívny indikátor reprezentuje široké spektrum meraných jed-
notiek (označenia „páči sa mi“ na sociálnej sieti, odporúčanie, stiahnutie), ktoré majú rôznu 
funkciu a mieru vplyvu vedeckého výstupu. Variabilita zdrojov údajov vedie k nutnosti spájať 
podobné indikátory/údaje. S narastajúcim množstvo aktérov, ktorí poskytujú altmetrické 
služby narastá aj počet ich rôznych kategorizácií.   

3.3.2  Poskytovatelia služieb 

Hlavnou úlohou poskytovateľov služieb je monitorovanie a zber údajov od poskytova-
teľov. Tieto údaje sú nástrojmi spracované a prezentované spôsobom, ktorý pomáha použí-
vateľom porozumieť významu indikátorov tak, že hodnoty indikátora pre sledovaný vedec-
ký výstup dávajú  do kontextu s hodnotami iných podobných vedeckých výstupov (Roemer 
a Borchardt 2015a). 

Hoci je altmetria veľmi mladá oblasť, na teoretické analýzy možností hodnotenia vedec-
kých produktov alternatívnymi indikátormi zareagovalo viacero aktérov vytvorením apliká-
cií, ktoré reálne otestovali možnosti zberu  údajov a ich prezentovania (Das a Mishra 2014). 
Viaceré z nich už skončili svoju činnosť a postupne sa vyprofilovalo niekoľko stabilnejších 
nástrojov. Tieto sa líšia vo viacerých aspektoch: 

• množinou vedeckých výstupov, ktoré sledujú v analyzovaných zdrojoch (obmedze-
nia len na isté časopisy, vydavateľstvá, databázy záznamov, vedecké výstupy prihlásených 
používateľov), 

• formami sledovaných vedeckých výstupov (články, softvér, prezentácie, množiny 
údajov, obrázky), 

• cieľovou skupinou (vedci, vydavatelia, knižnice, grantové agentúry), 

• kategorizáciou alternatívnych indikátorov, 
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• spôsobom prezentácie výsledkov, 

• funkcionalitou,  

• cenou za služby. 

3.3.2.1  Public Library of Science (PLoS) 

PLoS (www.plos.org) začala prezentovať indikátory na úrovni článkov ako doplnok 
k indikátorom na úrovni časopisov. Na základe údajov z webových aplikácií a sociálnych 
médií už v roku 2009 pod názvom Article-level metrics (ALM) poukazovali na širší sociál-
ny vplyv článkov z Open Access časopisov patriacich do PLoS (Das a Mishra 2014). Na 
základe hlbšej analýzy bola prehodnotená pôvodná kategorizácia indikátorov a v súčasnosti 
 PLoS kategorizuje indikátory podľa spôsobu interakcie používateľov s vedeckým výstu-
pom (Lin a Fenner 2013). Získané údaje rozdeľuje do piatich skupín. Vedecký výstup môže 
byť: 

• prezretý – prezretia vo forme html, stiahnutia vo forme pdf, xml, 

• uložený – uloženie v referenčných manažéroch, 

• diskutovaný – zmienka resp. diskusia na sociálnych sieťach, blogoch, vo Wikipédii, 
v médiách, 

• odporúčaný – v aplikácii F1000Prime, 

• citovaný – v citačných registroch. 
 
Poradie týchto skupín nie je náhodné. Je usporiadané podľa intenzity spojenia používa-

teľa s dokumentom. Na začiatku interakcie vedca s dokumentom je jeho prezretie a za naj-
silnejší vplyv vedeckého výstupu sa považuje jeho citovanie v inej vedeckej publikácii (Lin 
a Fenner 2013). 

3.3.2.2  Altmetric 

Altmetric, dostupný na stránke altmetric.com, je nástroj, ktorý vznikol v roku 2011 
(Altmetric 2015). Každý sledovaný vedecký výstup je ohodnotený jedinou hodnotou indiká-
tora Altmetric Score podľa množstva pozornosti, ktorú získal. Algoritmus na jeho výpočet 
je založený na váženom počte zmienok resp. stiahnutí. Jednotlivé zdroje údajov sú ohodno-
tené rôznymi váhami reprezentujúcimi ich dôležitosť a vplyv. Indikátor je aplikovateľný len 
na vedecké články z časopisov s identifikátorom DOI (digital object identifier), PubMed ID 
alebo arXiv ID.  

Nástroj môže byť integrovaný na webovú stránku článku, alebo formou záložky v pre-
hliadači sprístupňuje funkcionalitu pre zobrazovaný článok. Typický symbol nástroja Alt-
metric má tvar farebného kotúča, v ktorom sa nachádza hodnota indikátora. Jednotlivé farby 
predstavujú zdroje údajov analyzované pre daný článok. Na obr. 2 sú zobrazené základné 
alternatívne indikátory pre konkrétny článok. Hodnota Altmetric Score je 301, článok bol 
13-krát spomenutý v blogoch, 270-krát spomenutý na sociálnej sieti Tweeter, 9-krát na so-
ciálnej sieti Facebook, 2-krát citovaný vo Wikipédii a 13-krát spomenutý na sociálnej sieti 
Google+.  

 
 

 



 

37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obr. 2 

Ukážka hodnotenia nástrojom Altmetric 

Po kliknutí sa zobrazia detailnejšie informácie o jednotlivých zdrojoch údajov a demo-
grafické údaje používateľov (obr. 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 3 

Geografické a demografické údaje o používateľoch v nástroji Altmetric 

Nástroj Altmetric poskytuje aj údaje pre vyššiu úroveň agregácie pre vydavateľov, uni-
verzity, knižnice a autorov prostredníctvom aplikácií Explorer a Institutional.  
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3.3.2.3  Impactstory 

Voľne dostupný nástroj Impactstory je dostupný na stránke http://impactstory.org.  
Používatelia nástroja si po prihlásení môžu importovať svoje vedecké výstupy, ktoré budú 
následne sledované u poskytovateľov údajov. Výstupmi môžu byť publikácie, množiny 
údajov, obrázky, postery, prezentácie, softvér a pod. Pre každý vedecký výstup sa zobrazu-
jú indikátory rozdelené do kategórií podobných ako používa PLoS: 

• prezretý, 
• uložený, 
• diskutovaný, 
• odporúčaný. 

Farebne sú odlíšené hodnoty z verejných a vedeckých zdrojov. Impactstory porovnáva 
vedecký výstup s ostatnými a najlepšie označuje prívlastkom „highly“ ako napríklad „highly 
cited“ (vysoko citovaný). Na obr. 4 je ukážka príklad profilu Carla Boettigera. Vľavo sú 
zobrazené počty jednotlivých druhov jeho vedeckých produktov a vpravo sú zobrazené 
indikátory pre konkrétne vedecké výstupy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Obr. 4 

Ukážka hodnotenia nástrojom Impactstory 

3.3.2.4  PlumX 

Nástroj (dostupný zo stránky plumanalytics.com/) vznikol v roku 2012 a od roku 2014 
je súčasťou skupiny EBSCO Information Services (Plum Analytics 2015). Zbiera údaje 
o vedeckých výstupoch, ktoré nadefinuje používateľ po prihlásení. Vedecké práce sú identi-
fikované prostredníctvom DOI, URL, PubMed ID alebo môžu byť importované z databáz. 
Používatelia  majú možnosť zaraďovať sa do väčších celkov (podľa katedier, tímov) a zob-
razovať štatistiky podľa vyšších úrovní agregácie. PlumX rozlišuje päť typov údajov:   
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• použitia – stiahnutia, prezretia, výpožičky, 

• zachytenia – záložky, zaradenie medzi obľúbené položky, 

• zmienky – blogy, médiá, wikipédia, komentovania, 

• sociálne médiá – mikroblogy, zdieľania, označenia „páči sa mi“, 

• citácie – citačné databázy, patenty. 

Na obr. 5 je ukážka zobrazovania alternatívnych indikátorov pre konkrétny vedecký 
výstup. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 5 

Ukážka hodnotenia nástrojom PlumX 

3.3.2.5  Scopus 

Alternatívne indikátory zaradila k jednotlivým dokumentom aj citačná databáza Scopus. 
Sú rozdelené na štyri skupiny: 

• vedecké aktivity – stiahnutia v referenčných manažéroch (Mendeley, CiteULike), 
• sociálne aktivity – zmienky na verejných sociálnych sieťach (Facebook, Twitter), 
• vedecké komentáre – recenzie, blogy expertov a vedcov, Wikipédia, 
• masové médiá. 

Hodnoty indikátorov sú porovnávané s inými publikáciami porovnateľnými podľa troch 
kritérií – dátumu publikovania, typu dokumentu a vednej disciplíny (Beatty 2015).  

Pri hodnotení alternatívnymi indikátormi sa zobrazuje aj hodnotenie tradičným indiká-
torom – citáciami. Na obr. 6 je ukážka formy zobrazovania hodnotenia konkrétnej publiká-
cie.  

Z obrázku je zrejmé, že citačná databáza Scopus má k dispozícii podrobnejšie údaje 
o počtoch citácií podľa vedných oblastí a okrem celkového počtu citácií zobrazuje hodnotu 
citačného vplyvu normovaného podľa vednej oblasti a postavenie publikácií v porovnaní 
s inými publikáciami v danom odbore na základe percentilu.  

Jednotlivé nástroje sa v mnohých aspektoch líšia a v mnohých sú si podobné. Zostáva 
na používateľoch, ktorý nástroj je pre nich najvhodnejší. Pre lepšiu orientáciu používateľov, 
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ktorí sledujú alternatívne indikátory by bola potrebná harmonizácia medzi jednotlivými 
poskytovateľmi štatistík altmetrie pri ich zoskupovaní a agregácii (Lin a Fenner 2013).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 6 

Ukážka alternatívnych indikátorov nástroja Scopus 

3.4  Výskum v oblasti altmetrie 

Napriek funkčným nástrojom a čoraz širšiemu využívaniu alternatívnych indikátorov 
pri jednotlivých publikačných výstupoch chýba altmetrii teoretická základňa, ktorá by zjed-
notila prístupy, poskytovala metodológiu a objasňovala význam jednotlivých indikátorov. 
Variabilita zdrojov údajov súvisí s variabilitou aktivít, pri ktorých ich používatelia používa-
jú. Ak chceme hlbšie pochopiť význam samotných údajov, musíme analyzovať spôsoby 
a motívy používania nástrojov, ktoré nám tieto údaje poskytujú. Fenner (2014) kriticky po-
znamenáva, že „altmetria sa viac zaujíma o veci, ktoré sa dajú zmerať, než o veci, ktoré sú 
zmysluplné pre vedecký dosah. Preto meriame pozornosť a sebapropagáciu namiesto vedec-
kého vplyvu“.  Otázka, čo vlastne alternatívne indikátory merajú, je podstatná z hľadiska 
ich prípadného využitia pri hodnotení vedy. Ak meriame vedecký vplyv počtom citácií, tak 
sa ukazuje, že niektoré skúmané nástroje (Mendeley) vedia takýto vedecký dosah indikovať 
veľmi skoro po publikovaní (Thelwall a Kousha 2015).   

Altmetrii chýbajú autoritatívne odporúčania pre praktické využívanie alternatívnych 
indikátorov (Roemer a Borchardt 2015b). Štandardizácia je nutnou podmienkou na ich akcep-
táciu pri hodnotení dopadu vedeckých výstupov. Významným krokom smerom k štandardi-
zácii altmetrie je projekt „Community-Based Standards or Recommended Practices in the 
Field of Alternative Metrics“, ktorým sa zaoberá organizácia NISO (National  Information 
Standards Organization) (NISO 2015). Cieľom je definovanie alternatívnych indikátorov, 
vytvorenie metodológie výpočtu indikátorov vhodných pre rôzne druhy vedeckých výstupov,  
návrh stratégie zlepšenia kvality údajov, propagácia a zjednodušenie používania perzistent-
ných identifikátorov vo vedeckej komunikácii, opis vhodných spôsobov využitia alternatív-
nych metrík pre jednotlivé skupiny používateľov.    
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Narastajúce množstvo publikácií venovaných rôznym aspektom altmetrie svedčí o sna-
he teoreticky podložiť a vysvetliť funkciu indikátorov. Od roku 2013 vyšlo viacero špeciál-
nych čísel významných časopisov venovaných teoretickým aspektom altmetrie (Das a Mishra 
2014). V rámci digitálnej knižnice PLoS bola vytvorená kolekcia publikácií venovaných 
altmetrii. Jej cieľom je zhromaždiť výsledky výskumov v oblasti altmetrie pre potreby ich 
ďalšieho skúmania a využívania v praxi (Priem et al. 2012).  

Publikácie zaoberajúce sa altmetriou sú tematicky zamerané na: 

• Štatistické analýzy zdrojov dát vhodných na altmetriu a ich porovnanie. Zisťuje sa 
korelácia alternatívnych indikátorov predovšetkým s tradičnou formou hodnotenie vedecké-
ho vplyvu – citáciami (Li et al. 2012).  

• Validáciu indikátorov a identifikáciu vplyvov na ich meranie. Skúmanie faktorov, 
ktoré môžu vplývať na hodnoty indikátorov, napríklad vedná oblasť (Costas 2014), typ do-
kumentu, počet spoluautorov (Haustein 2015). 

• Obsahovú analýzu. Extrakcia a analýza kontextuálnych informácií o údajoch využí-
vaných v altmetrii (Stankovic et al. 2010), spracovanie textových informácií na automatickú 
analýzu sentimentu (Kousha a Thelwall 2014). 

• Kvalitatívny výskum opisujúci vedecké využívanie online nástrojov a prostredia. 
Skúmanie motivácie a spôsobov využívania nástrojov, motivácie citovania na sociálnej sieti 
(Priem a Costello 2010). 

• Empiricky podporenú teóriu sprevádzajúcu využitie altmetrie. Skúmanie možností jej 
využitia pri hodnotení vedy na úrovni vedcov, či inštitúcií (Galligan a Dyas-Correia 2013).   

Záver 

Alternatívne indikátory sa spájajú s novou paradigmou (Lin a Fenner 2013), či revolú-
ciou (Taylor 2013) v bibliometrii a scientometrii. Na širšiu akceptáciu pri evaluácii vplyvu 
vedeckých výstupov musí altmetria riešiť podobné problémy ako bibliometria vo svojich 
začiatkoch – vybudovať teoretické základy, zjednotiť pojmový aparát, štandardizovať indi-
kátory, preskúmať kvalitatívnymi metódami motiváciu pri využívaní nástrojov, dôvody 
zdieľania, komentovania, či stiahnutia konkrétneho  vedeckého produktu, navrhnúť empi-
ricky podložené spôsoby ich využívania a pod. Altmetria je len na začiatku. Len hlbšie teo-
retické výskumy ju môžu zaradiť medzi tradičné spôsoby hodnotenia vedeckých výstupov 
a zbaviť indikátory alternatívnosti.  

Okrem indikátorov hodnotenia vedeckého, sociálneho, technologického, ekonomického 
edukačného a kultúrneho vplyvu vedeckých výstupov nám altmetria poskytuje prostriedky 
na teoretické skúmanie formálnej a neformálnej vedeckej komunikácie a odhaľovanie vedec-
kých postupov na základe interakcií vedcov s nástrojmi webu 2.0 (Thelwall a Kousha 2015). 
Táto oblasť si vždy vyžadovala kvalitatívne metódy výskumu a preto bola skúmaná len na 
malej vybranej vzorke vedcov. Dostupnosťou veľkého množstva údajov o informačnom 
správaní sa vedcov na webe vznikla príležitosť na rozsiahlejšie analýzy vedeckej práce 
a faktorov, ktoré ju ovplyvňujú. 

 
Príspevok bol spracovaný v rámci riešenia úlohy projektu “Univerzitného vedeckého 

parku” Univerzity Komenského v Bratislave  č. ITMS 26240220086 a projektu VEGA 

1/0066/15. 
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Resumé 

ALTERNATÍVNE HODNOTENIA VPLYVU VEDECKÝCH VÝSTUPOV  
VO WEBOVOM PROSTREDÍ 

Miriam Ondrišová 

Bibliometria má dlhú tradíciu pri hodnotení vedeckých výsledkov kvantitatívnymi metódami. Je vše-
obecne akceptovaná pri formálnej evaluácii, ktorá sa však obmedzuje len na tradičné typy dokumentov 
a tradičný spôsob merania vedeckého vplyvu prostredníctvom citácií. Presun vedeckej komunikácie 
do webového prostredia a používanie nástrojov webu 2.0 vedeckou komunitou poskytuje možnosti 
merania nielen vedeckého, ale aj sociálneho dosahu vedeckých produktov novými, alternatívnymi me-
tódami webometrie a altmetrie. Príspevok analyzuje a hodnotí motiváciu vznikuwebometrie a altme-
trie, súčasné trendy v teoretických štúdiách a praktickom využívaní alternatívnych indikátorov, ich 
pozitívne aspekty a obmedzenia, ktoré limitujú ich  akceptáciu pri formálnom hodnotení vplyvu vede-
ckých výstupov. 

Summary 

ALTERNATIVE EVALUATIONS OF RESEARCH IMPACT  
IN WEB ENVIRONMENT 

Miriam Ondrišová 

Bibliometrics has in evaluation of research results by quantitative methods a long tradition. It is gene-
rally accepted in a formal evaluation, but it is restricted only to traditional types of documents and to 
a traditional way of measuring of scientific impact by citations. A move of scholarly communication 
to web environment and a use of web 2.0 tools by scholarly community brings possibilities of mea-
suring not only scientific but also a social impact of research products by new, alternative methods  
of webometrics and altmetrics. In the paper we analyze and evaluate a motivation of webometrics and 
altmetrics formation, current trends in theoretical studies and in practical use of alternative metrics, 
their positive aspects and restrictions which limit their acceptation in formal evaluation of research 
impact. 
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Ročník XXVI          KNIŽNIČNÁ A INFORMAČNÁ VEDA          Bratislava 2016 
 

VÝZNAM TERMINOLÓGIE PRE INFORMAČNÚ ČINNOSŤ: 
TERMINOLOGICKÉ PRINCÍPY TVORBY TEZAUROV  

A INTEROPERABILITA S INÝMI SLOVNÍKMI 

Marta Špániová 

 „Ak jazyk nie je správny, potom to, čo je povedané, nie je to, čo sa tým myslí; 
ak to, čo je povedané nie je to, čo sa tým myslí, potom to, čo je potrebné urobiť, sa nevykoná; 

ak sa neurobí čo je potrebné, upadne morálka a filozofia; 
ak spravodlivosť príde na scestie, ľudia zostanú stáť v bezmocnom zmätku. 

Preto nemôže byť založené na ľubovôli to, čo je povedané. 
Na tom záleží najviac. “ 

(Konfucius, 5. stor. p.n.l.)  

Úvod 

V súčasnej informačnej spoločnosti stále narastá množstvo špecializovaných odborných 
znalostí, a tým aj objem technických pojmov a termínov. Terminológia plní významnú funk-
ciu pri tvorbe, komunikácii, spracovaní, zaznamenávaní, uchovávaní, prenose a sprístupňo-
vaní informácií. Je kľúčovou disciplínou pre informačnú spoločnosť nevyhnutnou pre presnú 
a efektívnu komunikáciu naprieč jazykovými a kultúrnymi bariérami a jej význam dokladá 
i narastajúci trend pôsobenia národných a medzinárodných organizácií vo svete, ktoré sa 
venujú terminologickému manažmentu a koordinácii terminologickej práce. Terminologická 
činnosť zohráva dôležitú úlohu v multikultúrnej a mnohojazyčnej spoločnosti najmä zjedno-
covaním terminológie v medzinárodnom meradle s cieľom skvalitňovať komunikáciu medzi 
odborníkmi a prekonávať bariéry vo vedeckej komunikácii (Jurčacková 2002). Digitálny 
vek a digitálna veda sú motiváciou zdokonaľovania terminologických systémov, metód  
a produktov pre zlepšenie elektronickej dostupnosti informácií a elektronickú, resp. digitálnu 
inklúziu, ktorej cieľom je vytvorenie informačnej spoločnosti pre všetkých. Zmeny v spra-
covaní terminológie, ktoré si vyžaduje digitálne prostredie, majú konzekvencie na jej štan-
dardizáciu a premietajú sa do revízií platných či prijímania nových terminologických a s ter-
minológiou súvisiacich noriem. Jedným z tradičných nástrojov riadenia terminológie, ktoré 
nachádzajú svoje uplatnenie aj v digitálnom prostredí, na sémantickom webe, v moderných 
webových terminologických službách a digitálnej vede, a ktorých normalizácia prešla v po-
slednom období výraznejšími zmenami, sú tezaury. V rokoch 2011 a 2013 boli Medzinárod-
nou organizáciou pre normalizáciu ISO prijaté dve časti normy ISO 25964 Thesauri and 
interoperability with other vocabularies (Tezaury a interoperabilita s inými slovníkmi), 



 

46 

ktorá nahradila predchádzajúce štandardy, a ktorej hlavné odporúčania týkajúce sa termino-
logických princípov tvorby tezaurov, resp. vzťahov medzi pojmami, ich mapovania a inter-
operability slovníkov využívaných pri klasifikácii, indexovaní a vyhľadávaní dokumentov, 
sme zhrnuli v tomto príspevku. 

1  Vzťah terminológie a knižničnej a informačnej vedy 

Terminológia ako veda sa zaoberá štúdiom a identifikáciou pojmov a pojmových vzťa-
hov, analyzovaním pojmových systémov odrážajúcich pojmové vzťahy, reprezentáciou poj-
mov prostredníctvom definícií, spôsobmi tvorby pojmov a modelmi tvorby termínov, fraze-
ologickými aspektmi odborných jazykov a princípmi terminologickej činnosti (Jurčacková 
1996). Jednotná terminológia v jednotlivých tematických oblastiach a tiež jednotné princípy 
jej tvorby v medzinárodnom meradle sú dôležité pre komunikáciu medzi odborníkmi, výuč-
bu, výskum, normalizáciu, publikačnú činnosť, odborný preklad a tvorbu špecializovaných 
terminologických produktov (Jurčacková 2002). Terminológia ako organizovaný súbor ter-
mínov je bázou efektívneho prístupu k informáciám vo všetkých typoch zdrojov a v databá-
zach a tvorí základný prvok prakticky všetkých normalizačných a harmonizačných aktivít 
(Why Terminology? ©2015).  

Terminológia a knižničná a informačná veda sa vyznačujú spoločnými črtami – termi-
nologická práca a terminologické metódy sú rovnako ako informačná činnosť a informačné 
metódy orientované do prostredia určitej tematickej oblasti a tvoria základ rozvoja jednotli-
vých disciplín a ich teoretického zázemia. Terminológia súvisí s tvorbou informačných jazy-
kov, prispieva do oblasti rozvoja teórie, metód a nástrojov organizácie poznania a informač-
ných jazykov a rovnako ako knižničná a informačná veda využíva informačné jazyky (tezau-
ry, klasifikačné systémy a pod.) a ontológie ako nástroje systematizácie pojmov (Jurčacková 
2002). Terminologická veda má okrem knižničnej a informačnej vedy interdisciplinárne 
vzťahy s jazykovedou, filozofiou, lexikografiou, dokumentáciou i organizáciou poznania. 
Existujú konkrétne paralely medzi terminológiou a organizáciou poznania, klasifikáciou  
a indexovaním v dokumentácii. Zakladateľ teórie terminológie, rakúsky terminológ a lexiko-
graf Eugen Wüster, na ktorého podnet bola v roku 1947 založená technická komisia TC 37 
Terminológia pri Medzinárodnej organizácii pre štandardizáciu ISO a v roku 1971 význam-
ná medzinárodná organizácia pre terminológiu Infoterm, sa v súvislosti s terminologickým 
výskumom zaoberal aj klasifikáciou MDT a podieľal sa na jej aktualizáciách. Teóriu klasi-
fikácie považoval za spoločný predmet teórie terminológie a teórie dokumentácie (Jurčacková 
2002), ktoré vnímal ako vzájomne neodddeliteľné disciplíny (Campo 2012). Na vzťah klasi-
fikácie a terminológie poukázal neskôr aj vplyvný indický knihovník a autor fazetovej kla-
sifikácie Shiyali Ramamrita Ranganathan. Podľa jeho teórie je terminológia jednou z troch 
základných úrovní skúmania klasifikácie popri osnove klasifikačného systému a reprezentá-
cii klasifikačných štruktúr prostredníctvom kódov (Jurčacková 2002).   

V informačnej činnosti sa terminologické princípy uplatňujú predovšetkým v termino-
logickej analýze pri spracovaní (klasifikácii a indexovaní) dokumentov, v oblasti terminolo-
gických poznatkov o pojmoch a pojmových systémoch aplikovaných pri tvorbe tezaurov 
a v oblasti vplyvu terminológie na rozvoj teórie klasifikácie a organizácie poznania (najmä 
pri reprezentácii pojmov v klasifikačných a iných systémoch organizácie poznania) (Jurčac-
ková 1996). Terminológia príslušného odboru, existujúci pojmový systém a formálna logika 
vzťahov medzi triedami v danej vede, sú východiskom tvorby riadených slovníkov určených 
na katalogizáciu, klasifikáciu a indexovanie, a to rovnako na slovnej úrovni tvorby termínov, 
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ako pri tvorbe osnovy a vzťahov medzi pojmami a triedami v riadenom slovníku. Termino-
lógia, ontológie a tezaury tvoria prienik informačnej vedy, informačnej architektúry a zna-
lostného inžinierstva. Odborné kurzy a tréningy zamerané na tvorbu tezaurov a terminológií 
preto v súčasnosti ponúkajú mnohé spoločnosti, ktoré organizujú rôzne aktivity a vzdeláva-
nie v oblasti informačného, znalostného a terminologického manažmentu.  

Terminológia a informačná činnosť sa dopĺňajú v oblasti medzinárodnej normalizácie 
– v rámci pôsobenia dvoch technických komisií ISO: TC 37 Terminológia a ďalšie jazykové 
a obsahové zdroje a TC 46 Informácie a dokumentácia, kde na seba vzájomne nadväzujú 
a riešia celý rad spoločných problémov. Na Slovensku pokrýva činnosť ISO/TC 37 a ISO/TC 46 
technická komisia TK 69 Terminológia. Informácie a dokumentácia, ktorá vznikla na zákla-
de dohody SÚTN, Katedry knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty UK a Centra 
vedecko-technických informácií SR v Bratislave v roku 1998. ISO normy z oblasti termino-
lógie prijaté v posledných troch rokoch sa týkajú najmä štruktúry pojmov v sémantických 
sieťach, modelovania pojmov pri programovaní (využitie grafického jazyka UML v termino-
logickej práci), riadenia jazykových zdrojov (rámec syntaktickej anotácie SynAF na repre-
zentáciu jazykových dát a ich interoperabilitu naprieč jazykovými zdrojmi) a tvorby pojmov 
v klasifikačných systémoch určených na riadenie terminológie a organizáciu poznania v me-
dzinárodnom meradle. Aktuálna je otázka terminológie, tvorby a využitia terminologických 
databáz v prostredí sémantického webu.  

Pre medzinárodnú spoluprácu v oblasti terminológie a zjednocovanie terminologickej 
činnosti je okrem prijímania medzinárodných terminologických noriem významná činnosť 
medzinárodných organizácií. Hlavným poslaním jednej z najvýznamnejších – Infoterm, je 
uplatňovaním terminologických princípov a metód zlepšiť elektronickú dostupnosť infor-
mácií na prekonávanie fyzických, kultúrnych, jazykových a sociálnych bariér v multikultúr-
nej informačnej spoločnosti. Stále narastajúce množstvo otvorených a prepojených dát na 
webe vyvoláva otázky prístupu k dátam a ich analýzy vo viacjazyčnom kontexte. Organizá-
cia Infoterm preto vyzýva prehodnotiť význam tezaurov a terminológie pri sprístupňovaní 
kultúrneho obsahu na internete, ktorý je rozmanitý, budovaný rôznorodými inštitúciami 
s využitím rôznorodých technológií. Aktuálnymi trendmi, ktoré sa odrážajú v terminologic-
kej a informačnej činnosti a jej medzinárodnej normalizácii, je prepájanie otvorených dát 
tezaurov na sémantickom webe, harmonizácia tezaurov, terminológií a ontológií, kompati-
bilita noriem pre tezaury, terminológiu, znalostné systémy a výmenné formáty so štandard-
mi konzorcia W3C pre sémantický web a interoperabilita riadených slovníkov.  

2  Tezaury ako nástroje spracovania a vyhľadávania 
informácií 

Termín tezaurus (zo st. gréčtiny thesaurós) znamená poklad (zásobu), ako aj miesto, 
kde sa poklad uchováva – pokladnicu. V jazykovede sa v prenesenom význame používa pre 
slovníky slovnej zásoby určitého jazyka, odtiaľ aj tezaurus deskriptorov ako slovník deskrip-
torového selekčného jazyka (Kovář 1982). Tezaurus v dokumentácii definovali nemeckí in-
formační špecialisti v 60. rokoch 20. storočia, keď boli výskum a teória tezaurov ešte v po-
čiatkoch, ako zbierku pojmov a/alebo iných slov či znakov prirodzeného jazyka so vzťahmi 
medzi nimi, ktorá obsahuje preferované termíny (deskriptory) a ich nepreferované termíny 
(nedeskriptory) a podlieha terminologickej kontrole (Soergel 1969). Prvá medzinárodná de-
finícia tezauru, prijatá organizáciou FID v roku 1970, zdôrazňovala predovšetkým funkčný 
pohľad na tezaury a definovala ich ako riadené zoznamy termínov spojených určitými aso-
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ciáciami, ktoré sú určené na využitie v informačných systémoch a slúžia na postkoordino-
vané indexovanie a vyhľadávanie informácií (Lerch 1982). Moderná definícia vymedzuje 
tezaurus ako riadený a štruktúrovaný slovník obsahujúci pojmy reprezentované termínmi 
s explicitne vyjadrenými a organizovanými vzájomnými vzťahmi, pričom k odporúčaným 
termínom pripája synonymá alebo kvázi-synonymá. Účelom je naviesť indexátora a použí-
vateľa informácií, aby na vyjadrenie konkrétneho predmetu použili rovnaký odporúčaný 
termín či kombináciu odporúčaných termínov. Z toho dôvodu je tezaurus optimalizovaný 
pre navigáciu a terminologické pokrytie domény (ISO 25964-2 2013). Význam tezaurov 
možno vidieť vo dvoch pohľadoch. Štrukturálny pohľad na tezaury zdôrazňuje dynamiku 
sémanticky prepojených termínov a vzťahy reprezentujúce špecifickú doménu. Funkčný 
pohľad zdôrazňuje funkciu kontroly terminológie a použitia tezauru na preklad slov a fráz  
z prirodzeného jazyka dokumentov, indexátorov a používateľov do indexačných termínov 
informačného jazyka (Steinerová, Grešková a Ilavská 2010). Tezaurus v informačnej praxi 
slúži ako indexačný a rešeršný informačný jazyk pri spracovaní a vyhľadávaní zdrojov a in-
formácií a plní funkciu orientačného systému (Bako 1984). Špecifikovaním preferovaných, 
resp. odporúčaných termínov pomáha používať výrazy, ktorými možno presnejšie vyjadriť 
myšlienku alebo termín pri indexovaní a vyhľadávaní informácií s využitím riadenej termi-
nológie. Informačným pracovníkom v rešeršných službách pomáha zorientovať sa v termi-
nológii problematiky, ktorej sa týka používateľova rešeršná požiadavka a používateľom  
umožňuje vyhľadávanie termínov s využitím riadeného jazyka. Tezaurus vymedzuje širšie, 
užšie a príbuzné termíny, čím umožňuje rozširovať či upravovať rešeršnú požiadavku a po-
núka alternatívne termíny pri indexovaní a vyhľadávaní. Ako orientačný systém vysvetľuje 
význam špecifických termínov (prostredníctvom definícií) a tiež sémantické vzťahy medzi  
nimi. Tým, že ponúka zoznam pojmov (slov a fráz) autorizovaných pre použitie v informač-
nom systéme, spolu s rôznymi variantmi pojmov (synonymami) a tiež pojmami v hierarchic-
kom a asociovanom vzťahu, je dobrou pomôckou pre navigáciu. Prostredníctvom tezauru je 
možné informácie nielen rýchlo vyhľadať a efektívnejšie zvládnuť veľké množstvo dát, ale 
aj získať prehľad v ich štruktúre. Ako nástroj vyhľadávania ostáva často skrytý v „zákulisí“: 
pomáha navigovať používateľa pri vyhľadávaní informácií bez toho, aby ten vôbec tušil, že 
tezaurus je implementovaný do informačného systému.  

Adekvátne použitie vhodných riadených slovníkov a tezaurov je najúčinnejšou  cestou  
normalizácie prirodzeného jazyka pri indexovaní. V tezaure ako meniteľnom slovníku by sa 
preto mali odzrkadliť zmeny v jazyku a v príslušnom odbore. Tezaury v informačnej praxi 
pomáhajú riadiť a zabezpečovať prístup k informáciám vo veľkých textových databázach 
s množstvom neštruktúrovaných dát,  môžu byť nápomocné aj ako zdroje termínov pri sociál-
nom tagovaní, pri spresňovaní dopytu vo vyhľadávacích aplikáciách a samozrejme pri ove-
rovaní pojmov v metadátach (Terminology Services 2012). Tezaury a ontológie ako pojmo-
vé a konceptuálne modely v digitálnych knižniciach podporujú ekologické nové funkcie 
viacnásobného využitia informačných objektov s pridanou hodnotou (Steinerová 2011). Na 
princípe tezaurov sú s ohľadom na možnosti navigácie pri vyhľadávaní informácií v elektro-
nickom prostredí budované aj súbory autorít s explicitne vyjadrenými paradigmatickými 
vzťahmi medzi pojmami v autoritných záznamoch. Tezaury ako systémy organizácie pozna-
nia zahŕňajúce transparentné a komplexné terminologické dáta sú v neposlednom rade pros-
pešné i pri tvorbe, inováciách, harmonizácii a prepájaní kurikula v príslušných oblastiach 
vzdelávania.  

Tezaury dobre fungujú najmä v tematicky ohraničených doménach s ustálenou termino-
lógiou, preto sa prvé úspešné z nich realizovali práve v tých disciplínach, v ktorých sa termi-
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nológia tak rýchlo nemenila (Steinerová 2014)1. Prvými vplyvnými tezaurami, ktoré zaviedli 
konvencie, princípy a pravidlá výstavby tezaurov využívané až do súčasnosti, boli Euratom 
Thesaurus s terminológiou používanou v nukleárnom dokumentačnom systéme Euratom’s 
Nuclear Documentation System, publikovaný v roku 1964 Európskou komisiou, ktorý ako 
prvý zobrazoval paradigmatické vzťahy medzi deskriptormi grafickými metódami2 (Hjørland 
2007) a inžiniersky tezaurus Thesaurus of Engineering and Scientific Terms (TEST) publiko-
vaný v roku 1967 americkým ministerstvom obrany a Engineers Joint Council, ktorý apli-
koval odkazy na širšie, užšie či príbuzné termíny a podnietil rozšírenie jednojazyčnej praxe 
tezaurov na viacjazyčnú (Clarke a Lei Zeng 2012). Rozšírenie tezaurov viedlo už od 60. ro-
kov 20. storočia ku mnohým teoretickým prácam a neskôr i ku normalizácii metód a princí-
pov ich tvorby. Súčasné trendy naznačujú zdokonaľovanie tezaurov v inteligentných pojmových 
systémoch, ktoré zlepšujú reprezentáciu obsahu dokumentov prostredníctvom informačných 
technológií a umožňujú spracovanie a využívanie vzťahov medzi pojmami v hypertextových 
prepojeniach alebo iných reprezentáciách poznania na webe (Steinerová, Grešková a Ilavská 
2010). Spomedzi významných tezaurov, ktoré sa uplatňujú v medzinárodnom meradle, možno 
spomenúť napr. tezaurus INSPEC z oblasti fyziky, elektrotechniky, elektroniky, počítačovej 
vedy a informačných technológií3, MeSH z oblasti medicíny a príbuzných vied4, Art & 
Artchitecture Thesaurus (AAT) z oblasti umenia a architektúry5, poľnohospodársky tezaurus 
AGROVOC6, tezaurus ERIC (Education Resources Information Center) pre oblasť vzdelá-
vania a príbuzné odbory7, polytematický tezaurus Európskej únie Eurovoc8, tezaurus IPSV 
(Integrated Public Sector Vocabulary) pokrývajúci oblasť verejného sektora9, GEMET 
(General Multilingual Enviromental Thesaurus) pre oblasť enviromentalizmu a životného 
prostredia10, UNESCO Thesaurus pre oblasť vzdelávania, kultúry, prírodných, sociálnych 
a humanitných vied11, ELSST (European Language Social Science Thesaurus) pre spolo-
čenské vedy12, tezaurus UNBIS (United Nations Bibliographic Information System) pre 
oblasť programov a aktivít Organizácie Spojených národov13, tezaurus Ethics in the Life 
Sciences z oblasti etiky a vied o živote14, ASIS Thesaurus of Information Science and 
Librarianship z oblasti knižničnej a informačnej vedy a mnohé iné. V súčasnosti pravde-
podobne najrozsiahlejšia zbierka (abecedný zoznam) existujúcich tezaurov, systémov 
predmetových hesiel či klasifikačných systémov, je k dispozícii na internetovej stránke 

                                                 
  1 Vôbec prvým tezaurom k dokumentačnej práci bol Thesaurus of ASTIA descriptors z roku 1960 

vypracovaný v Defense Documentation Center v USA (Lerch 1982), ktorého revidované vydanie 
z roku 1962 je dostupné na internete: 
http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015033887665;view=1up;seq=1 

  2 Druhá časť tezauru Euratom Thesaurus z roku 1967 je dostupná na internete: 
www.bookshop.europa.eu ako PDF. 

  3 Dostupný na: http://www.theiet.org/resources/inspec/about/records/ithesaurus.cfm 
  4 Dostupný na: https://www.nlm.nih.gov/mesh/ 
  5 Dostupný na: http://www.getty.edu/research/tools/vocabulary/aat/index.html 
  6 Dostupný na: http://www.fao.org/agrovoc/ 
  7 Dostupný na: http://eric.ed.gov/ 
  8 Dostupný na: http://eurovoc.europa.eu/drupal/?q=cs 
  9 Dostupný na: http://www.esd.org.uk/standards/ipsv/2.00/viewer/viewer.aspx 
10 Dostupný na: http://www.eionet.europa.eu/gemet/about?langcode=en 
11 Dostupný na: http://databases.unesco.org/thesaurus/ 
12 Dostupný na: http://elsst.esds.ac.uk/ 
13 Dostupný na: https://lib-thesaurus.un.org/lib/dhlunbisthesaurus.nsf/$$searche 
14 Dostupný na: http://www.drze.de/BELIT/thesaurus/sachgebiete.html?la=en 
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www.taxonomywarehouse. com, kde sa všetky bez rozdielu označujú ako taxonómie, a odkiaľ 
je priamy prístup k jednotlivým na internete voľne dostupným slovníkom. 

Rovnako ako ontológie a taxonómie, sú tezaury efektívnymi nástrojmi štruktúrovania 
poznatkov s ohľadom na prepájanie otvorených dát a sémantický web, ktorý je významnou 
motiváciou ich vývoja. V súvislosti s potrebou interoperability tezaurov, systémov predme-
tových hesiel, klasifikačných systémov, taxonómií, ontológií a ostatných slovníkov či har-
monizácie štandardov pre sémantický web a terminológiu, boli v posledných rokoch revido-
vané normy zamerané na tvorbu a rozvíjanie tezaurov. 

2.1  Medzinárodná normalizácia tezaurov 

Za počiatok štandardizácie tezaurov sa považuje zavedenie pravidiel a konvencií ich 
budovania v tezaure inžinierskych vied Thesaurus of Engineering and Scientific Term (TEST) 
v roku 1967. Konvencie ustanovené týmto tezaurom sú pri identifikovaní vzťahov medzi 
pojmami v tezauroch využívané do súčasnosti. V roku 1974 vydala Medzinárodná organizá-
cia pre štandardizáciu ISO medzinárodný štandard  ISO 2788 Documentation. Guidelines 
for the establishment and development of monolingual thesauris odporúčaniami pre budo-
vanie a rozvíjanie jednojazyčných tezaurov. Druhé revidované vydanie tejto normy vyšlo 
v roku 1986. Do slovenskej praxe bola prevzatá v roku 2011 ako STN 01 0193 – ISO 2788 
Dokumentácia. Pokyny na tvorbu a vývoj jednojazyčného tezauru. Paralelne s normou ISO 
2788 bola v roku 1974 organizáciami ANSI (American National Standards Institute) a NISO 
(National Information Standards Organization) prijatá americká norma ANSI/NISO Z39.19 
pre tezaury. Jej druhé vydanie vyšlo v roku 1980, tretie v roku 1993 a štvrté z roku 2005 
bolo pod názvom ANSI/NISO Z39.19-2005 (R2010) Guidelines for the Construction, Format, 
and Management of Monolingual Controlled Vocabularies znova potvrdené v roku 2010. 
Norma Z 39.19-2005 obsahuje pravidlá a konvencie pre obsah, zobrazenie, štruktúru, testo-
vanie, údržbu, mapovanie a správu jednojazyčných riadených slovníkov, pričom sa nezame-
riava iba na tezaury, ale aj na iné riadené slovníky používané na reprezentáciu obsahu objek-
tov v systémoch organizácie poznania15. Ďalším významným krokom v medzinárodnej 
štandardizácii tezaurov bolo vydanie normy ISO 5964 Documentation. Guidelines for the 
establishment and development of multilingual thesauri v roku 1985 upravujúcej odporúča-
nia pre budovanie a rozvíjanie viacjazyčných tezaurov. Do sústavy slovenských technických 
noriem bola prijatá v roku 1991 ako STN 01 0172 – ISO 5964 Pokyny na vypracovanie 
a rozvíjanie viacjazyčných tezaurov. V roku 2009 vydala Sekcia pre klasifikáciu a indexo-
vanie organizácie IFLA pokyny pre vytváranie viacjazyčných tezaurov Guidelines for mul-
tilingual thesauri16, ktoré reflektuje aj aktuálna medzinárodná norma pre tezaury ISO 25964 
Thesauri  and interoperability with other vocabularies. Norma ISO 25964 v praxi zlúčila 
pokyny pre rozvíjanie jedno- a viacjazyčných tezaurov publikované v normách ISO 2788 a ISO 
5964, ktoré nahradila a rozšírila. Na jej tvorbe sa pri technickej komisii ISO/TC46 Informácie 
a dokumentácia v subkomisii SC9, podieľala pracovná skupina odborníkov zo 17 krajín 
vrátane USA a Číny a členov významných organizácií ANSI/NISO, BSI, UNESCO, IFLA. 
Norma ISO 25964 bola publikovaná v rokoch 2011 a 2013 vo dvoch častiach: 

1. ISO 25964-1 (2011) Information and documentation. Thesauri and interoperability 
with other vocabularies. Part 1: Thesauri for information retrieval (Informácie a dokumen-

                                                 
15 Posledné vydanie normy je dostupné na:  

http://www.niso.org/apps/group_public/download.php/12591/z39-19-2005r2010.pdf 
16 Dostupné na: http://archive.ifla.org/VII/s29/pubs/Profrep115.pdf 
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tácia. Tezaury a interoperabilita s inými slovníkmi. Časť 1: Tezaury pre vyhľadávanie infor-
mácií), 

2. ISO 25964-2 (2013) Information and documentation. Thesauri and interoperability 
with other vocabularies. Part 2: Interoperability with other vocabularies (Informácie a do-
kumentácia. Tezaury a interoperabilita s inými slovníkmi. Časť 2: Interoperabilita s inými 
slovníkmi). 

Prvá časť normy pokrýva problematiku tvorby jedno- a viacjazyčných tezaurov vrátane 
tvorby indexačných termínov a vzťahov medzi pojmami, obsahuje pokyny pre správu soft-
vérov pre tezaury, integráciu tezaurov s aplikáciami a dátový model tezauru. Druhá časť 
normy zahŕňa najmä problematiku mapovania jednotlivých typov slovníkov s inštrukciami 
pre zabezpečenie ich interoperability. Snahou bolo zlúčením oboch noriem ISO 2788 a ISO 
5964 zachovať nimi vymedzené princípy tvorby tezaurov, avšak doplniť ich o odporúčania 
pre zabezpečenie interoperability slovníkov tak, aby vyhovovali potrebám heterogénnych 
informačných systémov 21. storočia. Treba povedať, že princípy samotnej tvorby tezaurov 
v normách ISO 2788 a ISO 5964 ostávajú naďalej nezmenené. Norma ISO 25964 dopĺňa 
zrušené normy o inštrukcie pre aplikáciu tezaurov v elektronickom prostredí, o funkčné 
špecifiká pre softvéry na správu tezaurov, dátové modely, formáty a protokoly pre výmenu 
dát štruktúrovaných slovníkov tezaurov. Prináša pokyny pre vzájomné prepájanie a interope-
rabilitu tezaurov a iných riadených slovníkov a vzhľadom na to, že riadené slovníky sú arte-
faktom informačnej architektúry, zahŕňa odporúčania s ohľadom na nové štandardy pre 
správu elektronických zdrojov a využitie riadených slovníkov v prostredí sémantického webu. 
Práve využívanie tezaurov na sémantickom webe bolo hlavnou motiváciou aktualizácie 
noriem pre tezaury. Predchádzajúce štandardy neobjasňovali pojmy a termíny dostatočne 
explicitne, v dôsledku čoho sa tieto mohli zamieňať. V kontextoch intelektuálneho indexo-
vania a vyhľadávania informácií človekom sa zamieňanie pojmov a termínov nejaví také 
problematické, ako pri automatickom indexovaní a vyhľadávaní. Počítačový softvér môže 
mať problém presne interpretovať dáta a výsledky vyhľadávania z viacerých prepojených 
zdrojov, ak neexistuje explicitný dátový model rozlišujúci medzi pojmami a termínmi. Napr. 
logická chyba vo výroku „muž“ je slovo pozostávajúce z 3 písmen. Socrates je muž. Socrates 
je preto slovo pozostávajúce z 3 písmen“ je zrejmá bežnému používateľovi, ale ak nie je 
rozdiel medzi pojmom a termínom dostatočne objasnený, počítačový softvér môže vyvodiť 
chybný záver. Počítačová a webová komunikácia preto podnietili zahrnutie dátového modelu 
jednoznačne rozlišujúceho a znázorňujúceho vzťahy medzi pojmami a termínmi do noriem 
pre tezaury. Treba zdôrazniť, že digitálny vek podporil rozšírenie rôznych typov riadených 
slovníkov (klasifikačné systémy, taxonómie, systémy predmetových hesiel, ontológie, súbory 
menných autorít a pod.), ktoré často fungujú po boku tradičných tezaurov a zdieľajú rovnaké 
prístupy či príbuzné štruktúry. Ich interoperabilita je nevyhnutná pre podporu aktivít akými 
sú webové služby, publikovanie, agregácia a výmena dát riadených slovníkov prostredníc-
tvom rôznych médií či formátov a tiež využitie riadených slovníkov na pozadí aplikácií v na-
vigácii, filtrovaní či rozšírení vyhľadávania naprieč sieťovými úložiskami. Autori noriem 
pre tezaury síce pripúšťajú, že používanie odkazov na širšie, užšie a príbuzné termíny pod 
vplyvom tradičnej praxe zavedenej už v 60. rokoch 20. storočia spôsobuje problémy pri 
rozlišovaní pojmov a termínov, ktoré sa môžu používať súčasne a z praktických dôvodov 
i zamieňať, avšak táto konvencia je v praxi tak silno zakotvená, že sa využíva i naďalej 
a akceptuje ju aj aktuálna norma ISO 25964-1 (Clarke a Lei Zeng 2012). Tento štandard sa 
snaží predovšetkým o precíznu reprezentáciu subjektov a vzťahov, ich objasnenie pre im-
plementáciu v automatizovaných systémoch a zjednotenie rôznych rozporných výkladov. 
Hlavnou zmenou oproti predchádzajúcim normám je sledovanie trendu vývoja tezaurov 
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smerom k ich interoperabilite a k modelovaniu dát. Dátový model štruktúry tezauru využí-
vajúci konvencie grafického jazyka UML (Unified Modelling Language), ktorý norma ISO 
25964-1 (2011, s. 104) zahŕňa, umožňuje reprezentáciu systému organizácie poznania a pod-
poru jeho procesov v kompatibilnom strojovom formáte SKOS (Simple Knowledge Organi-
zation System) pre zdieľanie dát a technológií naprieč rôznymi aplikáciami (Will 2012). 

2.2  Terminologické princípy tvorby tezaurov  
Vzťahy medzi pojmami v tezaure 

Tvorba tezaurov úzko súvisí s problematikou terminológie a terminologickej práce, 
ktorá tezaury považuje za jeden z typov terminologických produktov. Každý kvalitný tezaurus 
dôsledne aplikuje terminologické princípy vymedzené v terminologických normách, aby 
používateľom informácií a indexátorom ponúkol spoľahlivú sémantickú navigáciu v štandar-
dizovanej terminológii príslušného odborného jazyka prostredníctvom explicitne vyjadrených 
vzťahov medzi pojmami a termínmi17. Pojem (concept) sa chápe ako jednotka myslenia 
(ISO 25964 2011) vytvorená vlastnosťami, ktoré boli priradené objektu či skupine objektov 
(Steinerová 1998). V terminológii sa pojmy považujú za mentálne reprezentácie objektov 
v rámci špecializovaného kontextu alebo oblasti. Pojmy spolu so svojimi vzájomnými vzťah-
mi vytvárajú mikroštruktúru terminológie a na všeobecnej úrovni sa stávajú témami v oblasti 
spracovania dokumentov a informácií a tvorby riadených slovníkov (Jurčacková 2002). 
Vzhľadom na to, že terminológia vždy súvisí s odborným jazykom v určitej oblasti poznania, 
na pojem nazeráme nielen ako na jednotku myslenia, ale aj ako na jednotku poznania (STN 
ISO 704 2005) a základnú kategóriu reprezentácie poznania pre informačný prieskum (Stei-
nerová 1998). V mysli jedinca pojmy existujú ako abstraktné entity nezávislé od termínov, 
ktorými ich vyjadrujeme, a vyskytujú sa od veľmi jednoduchých pojmov (napr. dieťa) až  
po zložené (napr. legislatíva na ochranu dieťaťa) (ISO 25964 2011). Na komunikáciu s inými 
osobami alebo s vyhľadávacím systémom je potrebné reprezentovať pojmy rôznymi forma-
mi. V kontexte odborného jazyka môžu byť pojmy vyjadrené v prirodzenom jazyku vo for-
me termínov, názvov či definícií alebo v umelom jazyku vo forme kódov či vzorcov, no 
môžu mať i formu grafických reprezentácií v podobe obrázkov, diagramov (STN ISO 704 
2005), pojmových máp a pod. Kým na označenie individuálneho pojmu opisujúceho iba 
jeden objekt v odbornom jazyku používame najmä názov (napr. Internet, World Wide Web, 
Slovenské národné divadlo a pod.), všeobecný pojem, ktorý označuje súbor dvoch alebo 
viacerých objektov, reprezentujeme najmä termínom (napr. sieť, pevný disk, tekutosť a pod.) 
(STN ISO 704 2005). Termín (term) definujeme ako slovo alebo slovné spojenie použité na 
označenie pojmu, napr. škola, školská uniforma, náklady na vzdelávanie, vyučovanie a pod. 
(ISO 25964 2011). Termíny v tezaure môžu byť odporúčané alebo neodporúčané. Odporú-
čaný termín (preferred term) predstavuje deskriptor, t. j. termín používaný na dôslednú repre-
zentáciu pojmu pri indexovaní. Neodporúčaný termín (non-preferred term) je nedeskriptor,  
t. j. termín, ktorý sa neprideľuje dokumentom, ale predstavuje prístupový prvok v tezaure 
alebo abecednom registri a pomocou inštrukcie POZRI (USE) orientuje používateľa na prí-
slušný odporúčaný termín, napr. lovecké psy POZRI psy (ISO 25964: 2011). Indexačným 

                                                 
17 Tezaury rešpektujú okrem vyššie uvedených aj medzinárodné normy pre terminologickú prácu, naj-

mä ISO 704: 2009 Terminology work – Principles and methods, ktorej  staršie, druhé vydanie z ro-
ku 2000 bolo preložené a prijaté do sústavy slovenských technických noriem v roku 2005 ako STN 
ISO 704 (01 0013) Terminologická práca. Princípy a metódy a ISO 1087-1 2000 Terminology work – 
Vocabulary – Part 1: theory and application, ktorá bola do sústavy STN prijatá v roku 2003 ako STN 
ISO 1087-1 (01 0012) Terminologická práca. Slovník. Časť 1: Teória a aplikácia. 
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termínom (index term) označujeme termín pridelený dokumentu v procese indexovania 
(najčastejšie ide o odporúčaný termín tezauru). Indexovanie (indexing) definujeme ako 
intelektuálnu analýzu obsahu dokumentu na určenie v ňom zastúpených pojmov a následné 
prideľovanie im zodpovedajúcich indexačných termínov s cieľom umožniť spätné vyhľa-
dávanie informácií. Vykonáva ho buď človek (intelektuálne alebo manuálne indexovanie), 
alebo automatizovaní agenti (automatické indexovanie) (ISO 25964-1 2011). Tezaury im-
plementované do systémov vyhľadávania a indexovania poskytujú podporu automatického 
indexovania. Pojmy reprezentované termínmi tvoria konceptuálny základ tezauru. Pomôcť 
používateľovi vybrať správny termín na označenie príslušného pojmu v odbornom jazyku, 
je základnou úlohou tezauru (Clarke a Lei Zeng 2012).  

Pojmy zahrnuté v tezaure môžu byť reprezentované indexačnými termínmi, ktoré 
patria do nasledujúcich kategórií: predmety a ich fyzické súčasti, materiály, aktivity alebo 
procesy, udalosti alebo podujatia, vlastnosti osôb, vecí, materiálov alebo udalostí, disciplíny 
alebo veda, jednotky merania, typy ľudí a organizácií, vlastné mená – miesta, špecifické 
objekty, jednotlivci a korporácie. Pravidlá tvorby a forma indexačných termínov vrátane 
zložených termínov boli normou ISO 25964-1 prevzaté z normy ISO 2788 prakticky bezo 
zmien. Platí, že adjektívne a predložkové substantívne spojenia by sa v tezaure mali pred-
nostne zaznamenávať v prirodzenom jazyku a nie ako invertované termíny. Táto inštrukcia 
je špeciálne dôležitá pre tezaury v tlačenej forme, keďže elektronické tezaury umožňujú 
vyhľadávanie bez ohľadu na poradie slov v slovných spojeniach (ISO 25964-1 2011). Štruk-
túra tezauru a dátový model publikovaný normou ISO 25964-1 (2011) sú založené predo-
všetkým na pojmoch, nie na termínoch a aj pri modelovaní hierarchických vzťahov sú ozna-
čenia pre širšie a užšie termíny (BT – broader term, NT  narrower term) interpretované skôr 
ako označenia pre širšie a užšie pojmy (Will 2012). Pojmovo orientovaný prístup v slovní-
koch korešponduje s odporúčaniami konzorcia W3C pre sémantický web W3C Working 
Draft (SKOS Core Vocabulary Specification) z roku 2005 a SKOS (Simple Knowledge 
Organization System) z roku 2009 na podporu identifikácie, popisu a prepájania jazykových 
entít (Clarke a Lei Zeng 2012).  

Pojmy nikdy neexistujú ako izolované jednotky myslenia, ale vždy vo vzájomných 
vzťahoch. Medzi indexačnými termínmi rozlišujeme dva typy vzťahov, ktoré tvoria štruktú-
ru každého jazyka: syntagmatické a paradigmatické vzťahy. Syntagmatické vzťahy (nazýva-
né aj vzťahy a posteriori alebo syntaktické vzťahy) sú medzi pojmami, ktoré sa vyskytujú 
v rámci konkrétneho dokumentu. Syntagmatický vzťah je vlastne vzťah medzi jednotlivými 
indexačnými termínmi, ktoré spoločne vyjadrujú tému dokumentu a sú mu pridelené v pro-
cese indexovania18. Paradigmatické vzťahy (nazývané aj a priori vzťahy alebo sémantické 
vzťahy) sú medzi termínmi vyjadrujúcimi tému dokumentu a ďalšími termínmi danými 
implicitne, ktoré sú s nimi vo vzťahu, a to nezávisle od indexovaného dokumentu. Uvádza-
nie paradigmatických vzťahov medzi pojmami v tezaure používateľa často navedie na 
ďalšie myšlienkovo súvisiace termíny19. V tezaure uplatňujeme tri typy paradigmatických 

                                                 
18 Napr. ak indexátor indexuje dokument o počítačoch v bankách v Amsterdame, dokumentu pridelí 

tri indexačné termíny vystihujúce jeho obsah: banky (finančné inštitúcie), počítače a Amsterdam. 
Používateľ dokument nájde, ak pri vyhľadávaní použije ako vyhľadávací kľúč jeden alebo všetky 
tieto termíny, príp. ich kombináciu. V tezauroch sa však tento typ vzťahu neodporúča (ISO 25964-
1 2011). 

19 Napr. ak používateľ hľadá informácie o využití počítačov v bankách v Amsterdame, na základe 
iných s nimi myšlienkovo prepojených indexačných termínov (ako napr. finančné inštitúcie, spra-
covanie dát a Holandsko), môže nájsť ďalšie užitočné zdroje zodpovedajúce jeho informačnej po-
žiadavke (ISO 25964-1 2011). 



 

54 

vzťahov medzi termínmi alebo pojmami – vzťah ekvivalencie, hierarchický a asociatívny 
vzťah (ISO 25964-1 2011). Všetky typy paradigmatických vzťahov medzi pojmami sú reci-
pročné, čo musí byť zohľadnené pri ich reprezentácii v tezaure. Na paradigmatických vzťa-
hoch medzi pojmami v tezaure je založené ich mapovanie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Obr. 1 

 Syntagmatické a paradigmatické vzťahy medzi termínmi/pojmami pridelenými dokumentu 
(ISO 25964-1 2011) 

Vzťah ekvivalencie je v jednojazyčnom kontexte medzi odporúčanými a ich neodporú-
čanými termínmi a vo viacjazyčnom kontexte spočíva vo vyjadrení ekvivalentných pojmov 
v rôznych jazykoch. Vzťah ekvivalencie sa do tezauru zavádza v prípade, ak je termín sy-
nonymum, kvázi-synonymum, ak sa považuje za zbytočne špecifický a je reprezentovaný 
iným termínom so širším rozsahom alebo ak sa považuje za zbytočne špecifický a je repre-
zentovaný kombináciou dvoch alebo viacerých termínov (ide o tzv. zloženú ekvivalenciu). 
Medzi týmito termínmi je tzv. symetrická ekvivalencia, kým asymetrická ekvivalencia je 
medzi preferovaným a nepreferovaným termínom, a rozlišuje sa rovnako v jedno- ako viac-
jazyčnom kontexte. Dátový model tezauru publikovaný normou ISO 25964-1 (2011) pou-
kazuje na to, že vzťah ekvivalencie platí skôr medzi termínmi, ako medzi pojmami. Pre po-
treby mapovania je potrebné rozlíšiť jednoduchú a zloženú ekvivalenciu, pričom zložená 
ekvivalencia môže byť pretínajúca alebo kumulatívna20. V kontexte viacjazyčných tezaurov 
hovoríme o translingvistickej ekvivalencii (cross-language ekvivalence), ktorá spočíva vo 
vyjadrení každého pojmu ekvivalentným pojmom v každom z jazykov tezauru. Tento typ 
ekvivalencie nie je nutné požadovať pri neodporúčaných termínoch vzhľadom na to, že 
počet synoným vyjadrujúcich určitý pojem sa v rôznych jazykoch líši. Norma ISO 25964-1 
(2011) rozlišuje štyri základné stupne ekvivalencie vo viacjazyčnom tezaure podľa toho, do 
akej miery sa ekvivalentné pojmy v rôznych jazykoch líšia svojím rozsahom: úplnú, neúpl-
nú, čiastočnú ekvivalenciu a neekvivalenciu. Zahŕňa odporúčania pre riešenie typických 
jazykových problémov zapríčinených kvázi-synonymami alebo homografmi či absenciou 
ekvivalentných termínov v jednom alebo viacerých jazykoch, ktoré spôsobujú ťažkosti 
najmä pri strojovom spracovaní prirodzeného jazyka.  

                                                 
20 Pretínajúca zložená ekvivalencia (intersecting compound equivalence) je založená na prieniku dvoch 

pojmov, napr.: ženské vedenie, kým kumulatívna zložená ekvivalencia (cumulative compound 
equivalence) je založená na spojení dvoch pojmov, napr.: vnútrozemské vodné cesty a pod. 
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Hierarchický vzťah by mal byť zavedený medzi párom pojmov, z ktorých rozsah jed-
ného úplne spadá do rozsahu druhého. Je založený na stupni alebo úrovni nadradenosti 
alebo podradenosti, kde nadradený pojem predstavuje triedu alebo celok a podradené pojmy 
reprezentujú členov alebo časti celku. Rozoznávame tri typy hierarchického vzťahu, ktoré 
pokrývajú tri logicky odlišné situácie: rodovo-druhový vzťah (generický vzťah)21, partitívny 
vzťah (vzťah celok – časť)22 a inštančný vzťah23. Polyhierarchické vzťahy majú pojmy, kto-
ré logicky patria do viacerých kategórií24. Na overenie validity rodovo-druhovej hierarchie 
sa odporúča použiť logický test: každý podradený termín by mal odkazovať na ten istý druh 
pojmu ako jeho nadradený termín. Napr. „kovy“ a „odlievanie“ predstavujú dva rôzne typy 
pojmov – materiál a činnosť, preto nemôžu byť v hierarchickom vzťahu, ale „kovy“ a „ne-
železné“ kovy reprezentujú rovnaké typy pojmov – materiály, a preto ich možno dať do 
rodovo-druhového vzťahu. Platnosť rodovo-druhového hierarchického vzťahu medzi poj-
mami možno potvrdiť aj pomocou logického testu „všetky – niektoré“, napr. niektoré 
„vtáky“ sú známe ako „papagáje“ a všetky „papagáje“ sú „vtáky“, preto pojem „papagáje“ 
je podradený pojmu „vtáky“. Niektoré „domáce zvieratá“ sú „papagáje“, ale nie všetky 
„papagáje“ sú „domáce zvieratá“, preto „papagáje“ nebudú podradené pojmu „domáce 
zvieratá“ (ISO 25964-1 2011; STN ISO 2788 2011).  

Asociatívny vzťah je medzi pármi neekvivalentných a hierarchicky nesúvisiacich, ale 
do takej miery sémanticky prepojených pojmov, že väzba medzi nimi by mala byť v tezaure 
explicitná. Dôvodom je najmä odkrytie alternatívnych termínov, ktoré môžu byť využité pri 
indexovaní alebo vyhľadávaní. Asociatívnym vzťahom môžu byť prepojené termíny a poj-
my s prekrývajúcim sa významom, ktoré patria do rovnakej kategórie, napr. lode – člny 
alebo termíny a pojmy patriace do rôznych kategórií25. Asociatívne vzťahy nie sú presne 

                                                 
21 Identifikuje väzbu medzi triedou alebo kategóriou a jej členmi alebo druhmi, napr.  hlodavce – pot-

kany  (ISO 25964-1 2011).  
22 Týka sa obmedzeného rozsahu situácií, v ktorých meno časti obsahuje meno jej vlastniaceho celku. 

Meno celku potom slúži ako nadradený termín a meno časti ako podradený termín. Partitívny vzťah 
sa zavádza v prípade štyroch základných tried termínov: systémy a orgány ľudského tela, napr. kar-
diovaskulárny systém – cievy, geografické lokácie, napr. Kanada – Ontário, disciplíny alebo oblasti 
poznania, napr. veda – biológia, hierarchické spoločenské štruktúry, napr. armády – vojenské od-
diely (ISO 25964-1 2011). 

23 I dentifikuje väzbu medzi všeobecnou kategóriou vecí alebo podujatí, ktoré sú vyjadrené všeobec-
ným a vlastným menom tejto kategórie. Inštancia potom tvorí jednotku triedy reprezentovanú 
vlastným menom, napr. v kategórii „pohoria“ Alpy a Himaláje nie sú druhom, ani časťou pohorí, 
ale reprezentujú konkrétne inštancie (ISO 25964-1 2011; STN ISO 2788 2011). 

24 Napr. termín „organy“ môže byť situovaný do podradenej pozície na základe jeho druhového vzťa-
hu ku dvom širším termínom: „klávesové nástroje“ aj „dychové nástroje“. Polyhierarchickú väzbu 
môžu mať aj termíny založené na vzťahu celok – časť, napr. biochémia je v podradenej pozícii voči 
biológii, ale aj chémii. V inom prípade sú polyhierarchické väzby založené na logicky odlišných 
vzťahoch, napr. lebka je v podradenej pozícii voči kostiam, ale i hlave, pričom väzba medzi kosťa-
mi a lebkou je založená na druhovom vzťahu (lebka je druh kosti) a väzba medzi hlavou a lebkou 
je založená na hierarchickom vzťahu celok – časť (lebka je časť hlavy) (STN ISO 2788 2011; ISO 
25964-1 2011). 

25 Napr. disciplína – skúmaný objekt: lesníctvo – lesy, činnosť (proces) – činiteľ (nástroj): riadenie 
teploty – termostaty, činnosť – produkt činnosti: tkanie – tkanina, činnosť – jej predmet: žatva – 
úroda, objekt (materiál) – jeho vlastnosti: jedy – toxicita, artefakt a jeho časť, ak medzi nimi nie je 
hierarchický partitívny vzťah: optické nástroje – šošovky, pojmy previazané príčinnou závislosťou: 
choroby – patogény, objekt (proces) a jeho opozičné činidlo: rastliny – herbicídy, lietadlo – proti-
lietadlové zbrane, pojem a jeho jednotka merania: elektrický prúd – ampér, synkategorematické 
spojenia (zložené termíny) a ich vložené substantíva, ak nemajú hierarchické vzťahy: modely lodí – 
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špecifikované a neexistuje ich jednoznačná klasifikácia. Ich identifikácia môže byť limito-
vaná individuálnymi spôsobmi asociovania termínov v závislosti od úrovne poznania či 
záujmov jednotlivca (Hjørland 2015). Pri budovaní tezauru je preto dôležité vykonávať 
prísnu kontrolu týchto termínov a vyhýbať sa subjektívnemu posudzovaniu. Ukazuje sa, že 
jeden z asociovaných termínov je niekedy potrebnou súčasťou definície iného termínu 
a tvorí dôležitú súčasť jeho vysvetlenia, napr. termín „vtáky“ pre vysvetlenie ornitológie 
a pod. (STN ISO 2788 2011). 

Okrem paradigmatických vzťahov medzi pojmami je s ohľadom na trendy rozvíjania 
tezaurov, najmä ich prestavby do ontológií, relevantná fazetová analýza, užitočná pri vy-
tváraní hierarchie pojmov patriacich do tej istej kategórie. Voľba faziet sa líši v závislosti 
od oblasti tezauru, pričom na najvyššej úrovni sa spravidla využívajú všeobecné fazety ako 
objekty, materiály, produkty, ľudia, miesto, čas a pod., ktoré možno ďalej analyzovať do 
subfaziet v závislosti od požadovanej úrovne hierarchie (ISO 25964-1 2011). Tieto fazety 
alebo fazetové indikátory sú známe aj ako označenie kľúča a predstavujú len označenie 
logického základu, podľa ktorého je rozdelená príslušná kategória pojmov, nie indexačné 
termíny (STN ISO 2788 2011).   

Tabuľka 1  

Prehľad paradigmatických vzťahov medzi pojmami v tezaure  
(ISO 25964-1 2011; Hjørland 2007) 

Deskriptívne 
elementy 

Symbol Označenie Význam 

  Deskriptor Odporúčaný indexačný termín, napr.: tezaurus 

  VP (Vysvetľujúca 
poznámka)  
(SN – scope note) 

Vysvetľujúca poznámka na vysvetlenie 
významu pojmu alebo vymedzenie jeho 
používania v rámci daného indexačného jazyka 
alebo stručná definícia termínu, napr.: 
mikrovlnná frekvencia VP od 1 GHz do 300  
GHz 

  Nedeskriptor Neodporúčaný termín (najčastejšie synonymum 
deskriptora), napr.: normatívny tezaurus 

Vzťahy → POZRI (USE) Odkaz z nedeskriptora na deskriptor 
v nedeskriptorovom odseku, napr.: 
normatívny tezaurus POZRI tezaurus 

 = NIE (UF) Skratka pred nedeskriptorom v deskriptorovom 
odseku, napr.: tezaurus 
NIE normatívny tezaurus 

  HT (TT) Skratka pred hlavným termínom, ktorý je 
najvyšším v hierarchii, niekedy označovaný  
aj ako vrcholový alebo strešný termín, napr.: 
Zealand 
HT geografické oblasti 
ŠTP Dánsko 

                                                                                                                            
lode, fosílne plazy – plazy, organizmus alebo látka chované alebo odvodené z iného organizmu 
alebo látky: muly – somáre, mosadz – meď (ISO 25964-1 2011). Z normy ISO 25964-1 bol vyňatý 
asociatívny vzťah medzi pojmami vo vzťahu k ich pôvodu, napr. flámčina – Belgicko. 
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 < ŠT (BT) Skratka pred širším termínom, napr.: papagáje 
ŠT vtáky 

  ŠTD (BTG) Skratka pred širším termínom rodovo-
druhovým, napr.: levy  
ŠTD cicavce 

 –< ŠTP (BTP) Skratka pred širším termínom partitívnym, 
napr.: Zealand  
ŠTP Dánsko 

  ŠTI (BTI) Skratka pred širším termínom inštančným, 
napr.: Dunaj  
ŠTI rieky 

 > UT (NT) Skratka pred užším termínom, napr.:vtáky  
UT papagáje 

  UTD (NTG) Skratka pred užším termínom rodovo-
druhovým, napr.: cicavce  
UTD levy 

 >– UTP (NTP) Skratka pred užším termínom partitívnym, 
napr.: Dánsko  
UTP Zealand 

  UTI (NTI) Skratka pred užším termínom inštančným,  
napr.: rieky  
UTI Dunaj 

 – AT (RT) Skratka pred asociovaným termínom,  
napr.: neurológia  
AT nervový systém 

Deskriptívne 
elementy 

Symbol Označenie Význam 

3  Trendy vývoja tezaurov  

Hlavným trendom vývoja tezaurov je ich interoperabilita s inými slovníkmi a séman-
tická interoperabilita. Sémantická interoperabilita spočíva v obsahovom vyjadrení štruktúry 
metadát, ktoré umožňuje sémanticky kombinovať dátové prvky z rôznych schém, slovníkov 
a iných nástrojov a umožňuje tak vyhľadávať informácie naprieč heterogénnymi databáza-
mi, najmä v prostredí internetu, zadaním jediného dotazu. Pomocou sémantickej interope-
rability sa riešia napr. prípady, keď jednotlivé zdroje používajú rôzne termíny pre popis 
toho istého pojmu (napr. autor, tvorca, skladateľ) alebo naopak, používajú rovnaké termíny 
pre rôzne pojmy. Sémantickú interoperabilitu možno dosiahnuť využívaním štandardov 
popisu obsahu zdrojov (napr. AACR alebo Dublin Core) (Celbová 2003a) a mapovaním 
metadát. Mapovanie metadát (metadata mapping, crosswalk) možno vymedziť ako schému 
alebo tabuľku, ktorá predstavuje sémantické mapovanie polí alebo dátových prvkov v jed-
nom dátovom štandarde k poliam alebo dátovým prvkom v druhom dátovom štandarde, 
ktorý má podobnú funkciu alebo význam. Mapujú sa vzťahy alebo ekvivalencia medzi 
dvomi alebo viacerými metadátovými formátmi. Tieto krížové prevody dát umožňujú vy-
hľadávacím strojom súčasné prehľadávanie v heterogénnych databázach zadaním jediného 
dotazu, ako keby boli jedinou databázou a efektívny prenos dát z jedného metadátového 
štandardu do iného (Celbová 2003). V súvislosti s mapovaním metadát a rozvojom séman-
tického webu hovoríme o štrukturálnej, syntaktickej a sémantickej interoperabilite (Tkačí-
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ková 2003), ktorej dosiahnutiu medzi tezaurami a inými riadenými slovníkmi má napomôcť 
druhá časť normy ISO 25964-2 (2013) zahŕňajúca odporúčania o základných typoch, tech-
nikách a štrukturálnych modeloch pre mapovanie slovníkov. Vychádza z predpokladu, že 
mapovanie pojmov je kľúčovým krokom ku interoperabilite aplikácií tezaurov a iných 
slovníkov, ich súčinnosti, schopnosti spolupracovať v prostredí heterogénnych sietí a vy-
mieňať si dáta. 

3.1  Mapovanie pojmov medzi slovníkmi 

Mapovanie v kontexte rozvíjania tezaurov predstavuje proces vytvárania vzťahov me-
dzi pojmami jedného tezauru a iných tezaurov, resp. iných slovníkov (Clarke 2010). Slúži 
na transformáciu dát alebo dotazov z jedného do iných slovníkov, za predpokladu, že sa 
používajú súčasne (ANSI/NISO Z39.19 2005). Cieľom je také obsahové vyjadrenie štruk-
túry pojmov, ktoré umožní sémantickú kombináciu či prevod pojmov z rôznych slovníkov, 
a tým aj prístup k informáciám naprieč heterogénnymi zbierkami či zdrojmi na základe je-
diného vyhľadávania. Sémantické mapovanie pojmov v jednom slovníku k pojmom v dru-
hom slovníku (alebo viacerých ďalších slovníkoch), a to nezávisle od toho aký prirodzený 
jazyk používajú, a tiež využívanie štandardných formátov a systémov podporujúcich spo-
ločné komunikačné protokoly, sú predpokladmi sémantickej interoperability slovníkov 
určených na klasifikáciu, indexovanie a vyhľadávanie dokumentov. Mapovanie z jedného 
do druhého slovníka je technikou, ktorá by mala umožniť konvertovať termíny jedného 
slovníka do iného slovníka, hoci aj v úplne odlišných jazykoch, a vyhľadávaním formulova-
ným v termínoch ktoréhokoľvek z nich, získať zdroje z celej siete (Clarke 2010). Mapovanie 
má vlastne umožniť, aby pojmy z jedného slovníka mohli byť využívané iným slovníkom 
(Guidelines 2009)26. Jednotlivé typy mapovania – ekvivalentné, hierarchické a asociatívne 
mapovanie pojmov zodpovedajú paradigmatickým vzťahom medzi pojmami uplatňovaným 
nezávisle na jazyku a kultúre, rovnako v jedno- ako viacjazyčných tezauroch. Norma ISO 
25964-2 (2013) vymedzuje tri základné štrukturálne modely pre mapovanie naprieč slov-
níkmi:  

– model 1 – štrukturálna jednota: zahŕňa slovníky zdieľajúce rovnakú štruktúru hierarchic-
kých a asociatívnych vzťahov medzi pojmami (ako načrtáva dátový model tezauru publi-
kovaný v prvej časti normy ISO 25964-1 2011) a je aplikovateľný najmä vo fáze prípravy 
nového viacjazyčného tezauru, v ktorom má každý jazyk rovnaký status,  

– model 2 – priame prepojenie: je určený pre mapovanie pojmov v slovníkoch s odlišnou 
štruktúrou, kedy sa odporúča priama väzba a obojstranné mapovanie jednotlivých pojmov 
medzi všetkými slovníkmi navzájom,  

– model 3 – stredová (centrálna) štruktúra: je založený na určení jedného slovníka ako cen-
trálneho, ku ktorému sa mapujú ostatné tzv. satelitné slovníky. Pomocou centrálneho 
slovníka potom možno vyhľadávať zdroje indexované ktorýmkoľvek zo satelitných slov-
níkov, a teda konvertovať vyhľadávacie výrazy či indexačné termíny. Aby to však bolo 
možné, musí centrálny slovník zahŕňať všetky pojmy satelitných slovníkov.  

Modely 2 a 3 sú vhodné pre harmonizáciu slovníkov, ktoré boli vyvinuté nezávisle na 
sebe a už sa využívali pri klasifikácii a indexovaní zbierok. Model 2 sa odporúča aplikovať 
v prípade, že sa harmonizujú len dva, príp. tri takéto slovníky. Treba povedať, že z hľadiska 
priamej  interoperability medzi slovníkmi predstavuje model 2 účinnejšie riešenie ako mo-

                                                 
26 Na pojem „mapping“ príručka IFLA o budovaní viacjazyčných tezaurov v slovníku pojmov odka-

zuje z pojmu „linking“ (Linking: See Mapping) (Guidelines... 2009).  
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del 3. Všetky modely vyžadujú náročnú intelektuálnu analýzu pojmov a termínov. Znížiť 
objem prác môže jednosmerné mapovanie umožňujúce jednosmernú konverziu indexačných 
a vyhľadávacích termínov (pri tomto type mapovania by boli šípky na obr. 2 zakreslené iba 
v jednom smere). Treba dodať, že v reálnych aplikáciách často dochádza ku kombinácii 
jednotlivých štrukturálnych modelov a hranice medzi nimi sa stierajú. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 2 

Štrukturálne modely 2 a 3 pre mapovanie slovníkov (ISO 25964-2 2013) 

Inou alternatívou je tzv. selektívne mapovanie, ktoré je menej náročné na aktualizáciu 
a údržbu slovníka a spočíva v mapovaní iba niektorých, najčastejšie využívaných pojmov, 
najmä ak je prienik dvoch alebo viacerých slovníkov príliš malý a majú len málo spoločných 
pojmov, alebo ak sa mapujú len tie pojmy (heslá, termíny alebo notácie), ktoré sa vyskytujú 
v registri alebo v katalógu, resp. v katalogizačných záznamoch.  

Norma ISO 25964-2 (2013) vymedzuje tri základné typy mapovania: ekvivalentné, 
hierarchické a asociatívne mapovanie pojmov, pre ktoré odporúča skratky: EQ (equivalen-
ce; ekvivalentné mapovanie), BM (broader mapping, širšie mapovanie), NM (narrower 
mapping; užšie mapovanie) a RM (related mapping, asociované mapovanie). Mapovanie 
jednoduchej ekvivalencie pripadá do úvahy, ak cieľový tezaurus obsahuje rozsahom iden-
tický pojem ako zdrojový tezaurus27, pričom je však potrebné hlbšie rozlíšenie identických 
termínov naprieč slovníkmi, napr. pojem „operácia“ môže mať iný význam vo vojenskom 
a iný v medicínskom tezaure. Mapovanie priamej jednoduchej ekvivalencie (konvencia = 
EQ) sa použije, ak príslušné pojmy môžu byť zameniteľné naprieč všetkými aplikáciami, 
ktoré môžu byť mapované28. Mapovanie nepriamej jednoduchej ekvivalencie (konvencia 
~EQ) sa použije, ak zodpovedajúce pojmy vo dvoch alebo viacerých slovníkoch nemajú 
presne ten istý význam (najmä z dôvodov rozličného kultúrneho prostredia, v ktorom vznikli). 
Nepriama ekvivalencia sa týka pojmov, ktoré nemusia byť vzájomne rovnocenné vo všet-
kých kontextoch, prekrývajú sa rozsahom alebo majú malé významové rozdiely a tiež pri 

                                                 
27 mobile phones EQ cell phones (ISO 25964-2 2013) 
28 milk products =EQdiary products (ISO 25964-2 2013) 
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mapovaní medzi tezaurom a klasifikačným systémom, kedy sa stáva, že príslušná trieda 
klasifikácie zodpovedá odporúčanému termínu, ale kontrola ukáže, že pojmy nie sú celkom 
ekvivalentné29. Mapovanie zloženej ekvivalencie sa vykonáva, ak je príslušný pojem vyjad-
rený v jednom slovníku zloženým pojmom a v inom ako kombinácia dvoch alebo viacerých 
pojmov či termínov, pričom je potrebné rozlíšiť pretínajúcu a kumulatívnu zloženú ekviva-
lenciu. Pri pretínajúcej zloženej ekvivalencii (konvencia EQ +) sa mapujú pojmy, ktoré sú 
prienikom dvoch alebo viacerých pojmov, napr. geneticky modifikovaná pšenica (genetická 
modifikácia + pšenica)30. Mapovanie kumulatívnej zloženej ekvivalencie (konvencia EQ |) 
sa použije, ak zložený pojem v jednom slovníku zodpovedá množine dvoch alebo viacerých 
(užších) pojmov v inom slovníku, napr. fosílne palivá (uhlie | ropa)31. Hierarchické mapo-
vanie (konvencie BM – broader mapping, širšie mapovanie a NM – narrower mapping, 
užšie mapovanie) sa zavádza medzi pojmami, z ktorých jeden je na vyššej hierarchickej 
úrovni než druhý32, pričom sa mapujú rodovo-druhové, partitívne aj inštančné hierarchické 
vzťahy. Asociatívne mapovanie (konvencia RM – related mapping) sa týka pojmov, ktoré 
nie sú kvalifikované pre ekvivalentné ani hierarchické mapovanie, ale sú sémanticky pre-
pojené do takej miery, že dokumenty indexované jedným z týchto pojmov budú relevantné 
pri vyhľadávaní dokumentov indexovaných druhým z nich, napr. e-learning a dištančné 
vzdelávanie33.  

Norma ISO 25964-2 (2013) poskytuje koncepčný rámec a základné nástroje mapova-
nia pojmov medzi tezaurami a ostatnými slovníkmi – klasifikačnými systémami (vrátane 
tých, ktoré sa používajú na manažment záznamov), taxonómiami, systémami predmetových 
hesiel, ontológiami, terminológiami, súbormi menných autorít a synonymickými radmi. 

V súvislosti s mapovaním v kontexte riadených slovníkov pre klasifikáciu, indexovanie 
a vyhľadávanie dokumentov, možno uviesť niektoré iniciatívy knižníc: napr. ešte v 90. ro-
koch 20. storočia realizovala akademická knižnica Northwestern University v USA projekt 
zameraný na mapovanie korešpondujúcich tematických hesiel tezauru MeSH (Medical Sub-
ject Headings) a súboru autorít predmetových hesiel LCSH, ktorého výsledkom sú mapova-
ním prepojené dáta v poliach autoritných záznamov LCSH a MeSH (Olson, Strawn 1997). 
Od roku 1994 začala organizácia OCLC prepájať slovníky LCSH a WebDewey mapovaním 
predmetových hesiel LCSH a notácií DDT vygenerovaných zo záznamov v katalógu OCLC 
WorldCat. V roku 2004 OCLC v rámci svojich aktivít zameraných na terminologické služ-
by koordinovalo projekt mapovania pojmov tezauru ERIC (Educational Resources Informa-
tion Center) do súboru autorít LCSH, v rámci ktorého bola vykonaná konverzia záznamov 
deskriptorov tezauru ERIC do formátu MARC21/Autority a boli porovnané a harmonizova-
né všetky odporúčané a neodporúčané termíny oboch slovníkov (Vizine-Goetz et al. 2004). 
Mapovanie slovníkov bolo realizované aj v rámci spoločného projektu britskej, nemeckej, 
francúzskej a švajčiarskej národnej knižnice pod názvom MACS (Multilingual Access to 
Subjects), zameranom na riešenie viacjazyčného predmetového prístupu k zdrojom v biblio-
grafických databázach a katalógoch týchto knižníc. V rámci projektu boli prepojené autority 
predmetových hesiel v národných súboroch autorít LCSH, SWD (Schlagwortnormdatei) 
a RAMEAU (Répertoire d´autorité-matière encyclopédique et alphabétique unifié) v anglič-

                                                 
29 cattle ~EQ cows, organizational structure ~EQ management structure, chairs ~EQ seats 

(ISO 25964-2 2013) 
30 genetically modified wheat EQ genetic modification + wheat (ISO 25964-2: 2013) 
31 fossil fuels EQ coal | petroleum oil (ISO 25964-2: 2013) 
32 streets BM roads; roads NM streets (ISO 25964-2: 2013) 
33 e-learning RM distance education (ISO 25964-2: 2013) 
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tine, nemčine a francúzštine s cieľom využiť ich v projekte TEL (The European Library), 
ktorý odštartoval rovnako ako projekt MACS, v roku 2001 (ANSI/NISO Z39.19 2005). 
Ďalším významným projektom bolo mapovanie dátových prvkov klasifikačného systému 
MDT do formátu SKOS, výsledkom ktorého je UDC Summary Linked Data (UDCS) – mno-
hojazyčný súbor prepojených dát približne 2400 hlavných tried a podtried z celej schémy 
MDT v 26 jazykoch (vrátane slovenčiny) vo formáte SKOS dostupný na www.udcdata.info 
zahŕňajúci viac ako 69 tisíc záznamov (UDC Summary... [bez dátumu]). Mapovanie riade-
ných slovníkov je súčasťou riešenia konzorciálneho projektu Národní knihovny ČR a Národ-
ního archivu ČR – INTERPI, ktorého riešitelia vypracovali certifikovanú metodiku mapova-
nia a harmonizácie registrov, číselníkov a riadených slovníkov aplikovaných v pamäťových 
inštitúciách v rámci prípravy metodickej a technologickej infraštruktúry pre podporu spra-
covania, zdieľania a využívania kultúrneho obsahu vo forme metadátových informácií 
o informačných objektoch na báze sémantickej interoperability (Balíková et al. 2015). 

3.2  Prepájanie slovníkov a otvorené dáta 

Princíp prepojených otvorených dát (Linked Open Data) je založený na spájaní distri-
buovaných súborov dát na webe zdieľaním URI, pričom dáta sú reprezentované pomocou 
jazyka RDF (Resource Description Framework) / RDFS (Resource Description Framework 
Schema), ktorý je aplikáciou formátu XML (eXtensible Markup Language), umožňujúceho 
interoperabilnú výmenu dát (Wright, Windhouwer, Schuurman, Broeder 2014). Koncept 
prepojených otvorených tezaurov prenáša tezaury do prostredia otvoreného webu so vzá-
jomne prepojenými dátami. K tomu je potrebné, aby mali tezaury elektronický formát a aby 
bolo možné každý termín/pojem v tezaure prepojiť pomocou URI iných zdrojov (Zou 2013). 
Prepojené otvorené tezaury musia rešpektovať metódy a základné princípy prepojených 
dát: identifikovať objekty na webe pomocou URI, používať HTTP URI za účelom možného 
vyhľadávania objektov, pri prístupe k HTTP URI poskytnúť používateľovi dáta o objekte 
reprezentované v strojom čitateľnom formáte a prostredníctvom odkazov na HTTP URI 
iných objektov umožniť vyhľadávať súvisiace prepojené dáta (Zou 2013; Havlová 2003). 
Na reprezentáciu tezaurov a iných riadených slovníkov slúžia technológie sémantického 
webu vyvíjané konzorciom W3C, ako jazyk na tvorbu webových ontológií OWL (Web 
Ontology Language) a štandard SKOS (Simple Knowledge Organization System), ktoré 
stavajú na štandarde RDF (Wright, Windhouwer, Schuurman, Broeder 2014). SKOS slúži 
na transformáciu tradičných riadených slovníkov do prostredia sémantického webu a bol 
vyvinutý pre jednoduchú prezentáciu štruktúrovaných dát riadených slovníkov na sémantic-
kom webe s cieľom zefektívniť využívanie zdrojov, ktoré sú pomocou nich klasifikované 
a indexované. Predstavuje spoločný dátový model pre zdieľanie a prepájanie systémov 
organizácie poznania naprieč rôznymi aplikáciami reflektujúc štandardné princípy výstavby 
tezaurov (Baker a kol. 2013), vďaka čomu je pri transfere tradičného tezauru do prostredia 
sémantického webu nevyhnutná len minimálna kustomizácia (Fan, Bu a Zou 2013). Kon-
zorcium W3C plne uznáva tezaury či iné riadené slovníky a v nich obsiahnuté poznanie za 
dôležitý stavebný prvok sémantického webu. Podporuje využívanie tezaurov, taxonómií, 
klasifikačných systémov a systémov predmetových hesiel s jednoduchou a príbuznou štruk-
túrou pri modelovaní dátového modelu pre organizáciu poznania na webe a odporúča pre-
pájať tieto slovníky pri navrhovaní a implementácii informačných systémov v prostredí 
sémantického webu. Jedinou praktickou prekážkou extrahovania poznania z nich je ich for-
mát, lebo aj keď je väčšina dostupná na webe, každý iným spôsobom (ako PDF súbory, 
dáta uložené v databáze, HTML kódy a pod.). Počítačové aplikácie sémantického webu po-
trebujú „čitateľné“ informácie, kódované v značkovacom jazyku XML, resp. jeho aplikácii 
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– jazyku RDF/RDFS, ktoré zabezpečia interoperabilnú výmenu metadát medzi nimi. Práve 
štandard SKOS má byť chýbajúcim článkom medzi aplikáciami sémantického webu a tradič-
nými nástrojmi indexovania v knižniciach (Keyser 2012) a má vytvárať most medzi systé-
mami organizácie poznania (vrátane tezaurov, klasifikácií, predmetových hesiel, taxonómií 
a folksonómií) a prepojenými dátami prinášajúc im obojstranné výhody. Silu prepojených 
dát môžu prostredníctvom SKOS využívať všetky komunity a inštitúcie spravujúce rozsiah-
le zbierky, od knižníc, múzeí, cez redakcie novín, vládne portály, podniky, po aplikácie 
sociálnych sietí a pod. Členovia pracovnej skupiny zodpovední za štandard pre tezaury ISO 
25964 vyvinuli preto odporúčania na prepájanie prvkov dátového modelu tezauru s prvka-
mi SKOS, SKOS-XL a MADS (Metadata Authority Description Schema)/RDF (SKOS 
Simple... 2012) a v budúcnosti očakávajú nárast tezaurov a ostatných riadených slovníkov 
v tomto formáte. Relevantnou je otázka spolupráce tradičných tezaurov, klasifikačných sys-
témov a systémov predmetových hesiel s novými systémami organizácie poznania – ontoló-
giami34. V súvislosti s interoperabilitou tradičných tezaurov a ontológií a skvalitňovaním 
informačného prieskumu na webe sa objavila otázka prestavby tezaurov na ontológie s pod-
robne a presne definovanými sémantickými vzťahmi a štruktúrou. Už v roku 2004 predsta-
vili  D. Soergel a kol. (Soergel a kol. 2004) konceptuálny model pre kombinovanie tezaurov 
a ontológií a na príklade viacjazyčného poľnohospodárskeho tezauru AGROVOC popísali 
procesy prestavby tezauru do plnohodnotnej a sémanticky bohatej ontológie na webe v súlade 
so štandardmi RDFS a XML. Takýto systém organizácie poznania by mal dokázať nielen 
nájsť požadované výsledky a ignorovať irelevantné informácie, ale zároveň pomôcť použí-
vateľovi preskúmať dotaz a ponúknuť aj iné užitočné informácie súvisiace s jeho informač-
nou požiadavkou. Pokyny ku prestavbe tezauru na ontológiu zahŕňa aj norma ISO 25964-2 
(2013, s. 77), ktorá však mapovanie medzi tezaurami a ontológiami neodporúča. 

Vzťahy a prepojenia slovníkov na iné systémy sú kľúčovým záujmom webovo orien-
tovaných terminologických služieb (Vizine-Goetz et al. 2004). Kongresová knižnica vo 
Washingtone začala už v roku 2009 poskytovať webové služby zamerané na prepájanie dát 
autorít a riadených slovníkov – LC Linked Data Services35, prostredníctvom ktorých umož-
ňuje otvorený prístup k rôznym ich dátovým súborom a k autoritným dátam ako prepojeným 
dátam. V spolupráci s organizáciou OCLC vytvorila enumeratívny fazetový systém pred-
metových hesiel FAST (Faceted Application of Subject Terminology) odvodený od jedného  
z najvyužívanejších terminologických systémov knižničných domén vo svete – systému 
predmetových hesiel LCSH, ktorý má uľahčiť používanie terminológie pomocou fazetovej 
navigácie a prepojených dát. Súbor autorít FAST je v redizajnovanom používateľskom roz-
hraní dostupný od roku 201136 a obsahuje 1.700.000 autoritných záznamov naprieč ôsmymi 
fazetami (osobné mená, názvy korporácií, geografické názvy, udalosti, tituly, časové obdo-
bia, témy, forma/žáner), do ktorých sú rozdelené jednotlivé termíny tohto slovníka (Mixter, 
Childress 2013). Príkladom nástroja na manažment tezaurov smerujúcich k prepojeným 
dátam je VocBench – na webe založený viacjazyčný nástroj na správu tezaurov, súborov 
autorít a slovníkov pomocou SKOS-XL, ktorého funkcionality umožňujú flexibilnú údržbu, 
validáciu a publikovanie slovníkov a uľahčujú ich kolaboratívne editovanie či viacjazyčnú 
terminológiu (VocBench 2.0 [bez dátumu]). 

Riadené slovníky sú dôležitým prvkom iniciatív a konceptov knižníc v oblasti otvore-
ných dát. Za účelom obhájenia otvoreného prístupu k otvoreným bibliografickým dátam  

                                                 
34 Tezaury, klasifikačné systémy a iné štruktúrované slovníky sa niekedy popisujú ako „ľahké“ onto-

lógie 
35 Dostupné na: http://id.loc.gov/ 
36 Dostupné na: http://fast.oclc.org/searchfast/ 
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a preukázania ich prínosu pre spoločnosť bola v roku 2010 vytvorená pracovná skupina 
Open Bibliographic Data pri neziskovej organizácii Open Knowledge Foundation, ktorá 
uviedla princípy otvorenej bibliografie a publikovania otvorených bibliografických dát 
(Open Bibliography... 2011). Dôvodmi sú skvalitňovanie a lepšia využiteľnosť bibliogra-
fických dát, vytváranie nových služieb a aplikácií, obohatenie knižničných katalógov a da-
tabáz o dodatočné vyhľadávacie výrazy – kľúčové slová z iných knižníc, zefektívňovanie 
vyhľadávania informácií, spolupráca knižníc, ale i neknihovníckych inštitúcií (vydavatelia, 
Wikipédia, Internetový archív), no predovšetkým  zviditeľnenie dát knižničných katalógov 
na webe, detekcia knižničných zdrojov vyhľadávacími službami (Google a pod.), a tým aj 
podstatne vyššia „viditeľnosť“ knižníc (Jobánek 2011).  

Možnosti publikovania a využívania bibliografických dát v širšom rámci prepojených 
dát na webe ukazuje model BIBFRAME, ktorý v roku 2012 uviedla Kongresová knižnica 
vo Washingtone (Bibliographic Framework), a ktorý predstavuje vstupnú bránu bibliogra-
fických dát do sveta prepojených dát a ďalej do sémantického webu. Hlavným cieľom ini-
ciatívy je zaistiť cestu prechodu od výmenného formátu MARC 21 k iným, viac na webe 
založeným štandardom, pričom sa ukazuje, že v budúcnosti sa v novom bibliografickom 
prostredí bude pracovať s formátom RDF/XML. V súvislosti so snahami knižníc využívať 
bibliografické dáta ako prepojené dáta na webe možno uviesť iniciatívu OCLC, ktoré v júni 
2012 namapovalo komerčnú ontológiu Schema.org (vytvorenú firmami Google, Bing, Yahoo 
a Yandex) do svojho katalógu WorldCat a rozšírilo ju, čím vznikol model Shcema-BibEx. 
Schema.org poskytuje základnú ontológiu vyhľadávacím nástrojom pre využitie knižničných 
dát a vyhľadávače vďaka nej zdieľajú základný slovník pre indexovanie webových stránok. 
Technológia poskytla platformu ku publikovaniu metadát a exemplárových údajov miliónov 
bibliografických jednotiek veľkým komerčným vyhľadávacím nástrojom pre využitie kniž-
ničných dát (Drobíková  2013), takže odvtedy je celý WorldCat prístupný inteligentným 
robotom webu (ako Google, Bing a pod.), ktoré môžu využiť jeho metadáta vo vyhľadáva-
cích indexoch a iných aplikáciách (Bibliographic Framework... 2012). Riadené slovníky 
pritom tvoria podstatnú súčasť oboch modelov BIBFRAME a Schema-BibEx, ktoré je sna-
hou vzájomne zladiť. 

Záver 

Prepojené otvorené dáta menia kontext informačnej spoločnosti, v ktorej efektívny 
informačný manažment, prístup k informáciám, ich efektívna komunikácia a zdieľanie závi- 
sia od jednotnej terminológie, zhody a konzistencie pri používaní termínov. Nové, na webe 
založené štandardy, umožňujú sprístupňovanie terminologických zdrojov a dát riadených 
slovníkov ako prepojených otvorených dát v digitálnom prostredí a dávajú dobrú vyhliadku 
informačným (a iným) profesionálom pre vzájomné zdieľanie zdrojov a informácií tým, že 
pomáhajú uvoľňovať ich tok naprieč webom, komunitami a jazykmi. Tezaury patria medzi 
tradičné systémy organizácie poznania a terminologické zdroje, ktoré sa presúvajú z tradič-
ného knižničného do webového prostredia cestou prepojených otvorených dát a predstavujú 
dôležitý prvok knižnice na sémantickom webe. Diskutované sú preto otázky interoperabili-
ty, mapovania, prepájania a integrovania tezaurov a iných riadených slovníkov využívaných 
na katalogizáciu, klasifikáciu a indexovanie, ich adaptovania v prostredí sémantického webu 
či sémantická reprezentácia a vizualizácia ich dát založená na modelovaní SKOS. Budova-
nie platformy pre prepojené otvorené tezaury a terminologické služby s otvorenými a vzá-
jomne prepojenými dátami uľahčujúcimi sémantickú interoperabilitu predpokladá ich širšie 
využitie i mimo knižničnú komunitu. 
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Príspevok bol spracovaný v rámci riešenia výskumnej úlohy VEGA 1/0066/15 Modelova-

nie informačného prostredia digitálnej vedy. 

Zoznam bibliografických odkazov 

ANSI/NISO Z39.19: 2005 (R2010), Guidelines for the Construction, Format, and Management of 
Monolingual Controlled Vocabularies.  

BAKER, Thomas a kol., 2013. Key Choices in the Design of Simple Knowledge Organization System 
(SKOS). In: Web Semantics: Science, Services and Agents  on the World Wide Web [online]. 
Roč. 20, s. 35-49 [cit. 2015-10-28]. Dostupné na: 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1570826813000176 

BAKO, Michal, 1984. Informačné selekčné jazyky III. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľ-
stvo. 

BALÍKOVÁ, Marie, Miroslav KUNT, Jana ŠUBOVÁ a Nadežda ANDREJČÍKOVÁ, 2015. Projekt 
INTERPI v roce 2015. In: Infos 2015: Zborník príspevkov 38. Medzinárodného informatického 
sympózia o nových výzvach 21. storočia pre pamäťové inštitúcie: revolúcia v knižniciach a kni-
hovníctve [online]. Bratislava: Spolok slovenských knihovníkov a knižníc [cit. 2015-10-16]. 
Dostupné na: 
http://www.infolib.sk/files/infos_2015_prezentacie/zbornik-infos-2015_web_27_6_2015.pdf  

Bibliographic Framework as a Web of  Data: Linked Data Model and Supporting Services [online]. 
Washington: Library of Congress  [cit. 2015-11-03]. Dostupné na:  
https://www.loc.gov/bibframe/pdf/marcld-report-11-21-2012.pdf 

CAMPO, Ángela, 2012. The Reception of Eugen Wüster´s Work and the Development of Termino-
logy [online]. Montréal: Université de Montréal [cit. 2015-11-06]. Dostupné na:  
https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/bitstream/handle/1866/9198/Campo_Angela_2012_these.
pdf?sequence=2 

CELBOVÁ, Ludmila, 2003. Mapování metadat. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnic-
tví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha: Národní knihovna ČR [cit. 2015-10-7]. Dostupné 
na: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000000542&local_base=KTD 

CELBOVÁ, Ludmila, 2003a. Sémantická interoperabilita. In: KTD: Česká terminologická databáze 
knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha: Národní knihovna ČR [cit. 2015-10-
17]. Dostupné na: 
http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000000555&local_base=KTD 

CLARKE, Stella Dextre G., 2010. Thesaurus Standards on a Converging Track. In: Legal Information 
Management [online]. Mar 2010, s. 43-45 [cit. 2015-08-28]. Dostupné na: 
http://search.proquest.com/docview/219448908?pq-origsite=summon 

CLARKE, Stella Dextre G. a Marcia LEI ZENG, 2012. From ISO 2788 to ISO 25964: The Evolution 
of Thesaurus Standards towards Interoperability and Data Modeling. In: ISQ Information Standards 
Quarterly [online]. Roč. 24, č. 1 [cit. 2015-08-12]. ISSN 1041-0031. Dostupné na:  
http://www.niso.org/apps/group_public/download.php/8289/SP_clarke_zeng_isqv24no1.pdf 

DROBÍKOVÁ, Barbora, 2013. Standardy pro knihovní katalogy v sémantickém webu. In: Knihovna 
[online]. Roč. 24, č. 2, s. 72-83 [cit. 2015-11-05]. Dostupné na:  
http://oldknihovna.nkp.cz/knihovna132/132072.htm 

FAN, Wei, Shuqing BU a Qing ZOU, 2013. Semantic visualization for subject authority data of 
Chinese Classified Thesaurus. In: SLAVIC, Aida, Almila Akdag SALAH a Sylvie DAVIES. 
Classification & Visualization: Interfaces to Knowledge. Würzburg: Ergon Verlag, s. 191-206. 
ISBN 978-3-956650-007-7. 

Guidelines for multilingual thesauri, 2009. In: IFLA [online]. Hague: IFLA Headquarters [cit. 2015-
10-05]. ISBN 978-90-77897-35-5. Dostupné na: 
http://archive.ifla.org/VII/s29/pubs/Profrep115.pdf  



 

65 

HAVLOVÁ, Jaroslava, 2003. Propojená data. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví 
a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha: Národní knihovna ČR [cit. 2015-11-28]. Dostupné 
na: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000016064&local_base=KTD. 

HJØLRAND, Birger, 2015. Are relations in thesauri “context-free, definitional, and true in all possible 
worlds”? In: Journal of the Association for Information Science and Technology [online]. Roč. 
66, č. 7, s. 1367-1373 [cit. 2015-10-22]. Dostupné na:  
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/asi.23253/full 

HJØRLAND, Birger, 2007. Thesaurus. In: Lifeboat of Knowledge Organization [online]. ©Birger 
Hjorland [cit. 2015-08-12].  Dostupné na: 
http://www.iva.dk/bh/lifeboat_ko/concepts/thesauri_and_metathesauri.htm 

ISO 25964-2:2013, Information and documentation – Thesauri and interoperability with other voca-
bularies – Part 2: Interoperability with other vocabularies. 

ISO 25964-1:2011, Information and documentation – Thesauri and interoperability with other voca-
bularies – Part 1: Thesauri for information retrieval. 

JOBÁNEK, Matouš, 2011. Open Bibliography Data [online]. Brno: Masarykova univerzita [cit. 2015-
09-23]. Dostupné na: 
https://dspace.muni.cz/bitstream/ics_muni_cz/968/1/%22Open_Bibliography_Data  

JONÁK, Zdeněk, 2003. Pojem. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační 
vědy (TDKIV) [online]. Praha: Národní knihovna ČR [cit. 2015-09-07]. Dostupné na: 
http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000002788&local_base=KTD. 

JONÁK, Zdeněk, 2003. Termín. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační 
vědy (TDKIV) [online]. Praha: Národní knihovna ČR [cit. 2015-09-07]. Dostupné na: 
http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000002797&local_base=KTD. 

JURČACKOVÁ, Zora, 2002. Terminológia: Základné zásady, metódy a ich aplikácia. Bratislava: 
Centrum vedecko-technických informácií SR. ISBN 80-85165-85-6. 

JURČACKOVÁ, Zora. 1996. Terminológia. In: KATUŠČÁK, Dušan, zost. Informačná výchova: 
Terminologický a výkladový slovník. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, s. 333-
334. ISBN 80-08-02818-1. 

KEYSER, Pierre de, 2012. Indexing: From thesauri to the Semantic Web. Oxford, Cambridge New 
Delhi: Chandos Publishing. ISBN 978-1-84334-292-2. 

KOVÁŘ, Blahoslav, 1982. Věcné pořádání informací a selekční jazyky: díl 2. Praha: Ústředí vědec-
kých, technických a ekonomických informací, Institut UVTEI pro mimoškolní vzdělávání. 

LERCH, Irmgard, 1982. Das Documentationshilfsmittel Thesaurus: Darstellung der Entwicklung an 
Hand ausgewählter Beispiele. In: Bibliothek. 6(1/2), 47-73. 

MIXTER, Jeffrey a Eric R. CHILDRESS, 2013.  FAST (Faceted Application of Subject Terminology) 
Users: Summary and Case Studies [online]. Dublin, Ohio: OCLC Research [cit. 2015-10-22]. 
Dostupné na: http://www.oclc.org/content/dam/research/publications/library/2013/2013-04.pdf 

OLSON, Tony a Gery STRAWN, 1997. Mapping the LCSH and MeSH systems. In: Information 
technology and Libraries [online]. Mar 1997, 5-19 [cit. 2015-10-15]. Dostupné na:  
http://search.proquest.com/docview/215833099/fulltextwithgraphics/1210A038AE184D28PQ/3?
accountid=17229#15  

Open Bibliography  and Open Bibliographic Data, 2011. In: Open Bibliographic Data Working 
Group of the Open Knowledge Foundation [online]. Published January 17th, 2011 [cit. 2015-11-
01].  Dostupné na: http://openbiblio.net/principles/ 

SKOS Simple Knowledge Organization System, ©1994-2012. In: W3C Semantic Web [online]. W3C 
[cit. 2015-11-01]. Dostupné na: http://www.w3.org/2004/02/skos/ 

SOERGEL, Dagobert a kol., 2004. Reengineering Thesauri for New Applications: the AGROVOC 
Example. In: Texas Digital Library [online]. Roč. 4, č. 4 [cit. 2015-11-01]. Dostupné na:  
https://journals.tdl.org/jodi/index.php/jodi/article/view/112/111 



 

66 

SOERGEL, Dagobert, 1969. Klassifikationssysteme und thesauri. Franfurt am Main: Deutschen 
Gesellschaft für Dokumentation. 

STEINEROVÁ, Jela, 2014. Digitálna veda – východiská, problémy a princípy. In: ITlib: Informačné 
technológie a knižnice [online]. Roč. 2014, č. 1 [cit. 2015-08-10].  ISSN 1336-0779 (online vyda-
nie). Dostupné na: http://itlib.cvtisr.sk/archiv/2014/1/digitalna-veda-vychodiska-problemy-a-
principy.html?page_id=2626 

STEINEROVÁ, Jela, 2011. Informačná veda a informačné stratégie. In: Knižničná a informačná veda: 
Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského [online]. Bratislava: Univerzita Komenského 
[cit. 2015-08-10].  ISBN 978-80-223-3131-9. Dostupné na: 
http://alis.uniba.sk/storage/uk/fif/rzb/KKIV_23/ID_354_440568_s.7-31_steinerova.pdf 

STEINEROVÁ, Jela, 1998. Pojem. In: KATUŠČÁK, Dušan, zost. Informačná výchova: Terminolo-
gický a výkladový slovník. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, s. 261. ISBN 80-
08-02818-1. 

STEINEROVÁ, Jela, Mirka GREŠKOVÁ a Jana ILAVSKÁ, 2010. Vyhľadávanie informácií a orga-
nizácia poznania v elektronickom prostredí [online]. Bratislava: Filozofická fakulta Univerzity 
Komenského [cit. 2015-08-07]. ISBN 978-80-223-3131-9. Dostupné na:  
http://stella.uniba.sk/texty/VIOPvEP.pdf 

STN ISO 2788 (01 0193):2011, Dokumentácia. Pokyny na tvorbu a vývoj jednojazyčného tezauru. 

STN ISO 704 (01 0013):2005, Terminologická práca. Princípy a metódy. 

Terminology Services, 2012. In: OCLC Research[online]. ©2015 OCLC [cit. 2015-08-10]. Dostupné 
na: http://www.oclc.org/research/themes/data-science/termservices.html 

TKAČÍKOVÁ, Daniela, 2003. Interoperabilita. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnic-
tví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha: Národní knihovna ČR [cit. 2015-10-17]. Dostup-
né na: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000000537&local_base=KTD 

UDC Summary Linked Data, [bez dátumu]. In: UDC Consortium [online]. [cit. 2015-10-08]. Dostup-
né na: http://www.udcdata.info/ 

VIZINE-GOETZ, Diane, Carol HICKEY, Andrew HOUGHTON a Roger THOMPSON, 2004. Voca-
bulary Mapping for Terminology Services. In: Texas Digital Library [online]. 4(4) [cit. 2015-10-
15]. Dostupné na: https://journals.tdl.org/jodi/index.php/jodi/article/view/114/113 

Why Terminology?, ©2015. Infoterm: International Information Centre for Terminology [online]. 
Vienna: Infoterm [cit. 2015-08-02]. Dostupné na: http://www.infoterm.info/about_us/ 

VocBench 2.0, [bez dátumu]. In: Food and Agriculture Organization of the United Nations [online]. 
Copyright © Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO of the UN) and ART 
Group – Università degli Studi di Roma 'Tor Vergata' [cit. 2015-11-28]. Dostupné na: 
http://vocbench.uniroma2.it/ 

WILL, Leonard, 2012. The ISO 25964 Data Model for the Structure of an Information Retrieval 
Thesaurus. In: Bulletin of American Society for Information Science and Technology [online]. 
38(4) [cit. 2015-10-09]. Dostupné na: https://www.asis.org/Bulletin/Apr-12/AprMay12_Will.pdf 

WRIGHT, Sue Ellen, Menzo WINDHOUWER, Ineke SCHUURMAN a Daan BROEDER, 2014. 
Segueing from a Data Category Registry to a Data Concept Registry. In: Terminology and Know-
ledge Engineering [online]. June 2014, 177-187 [cit. 2015-10-07]. Dostupné na: 
http://tke2014.sciencesconf.org/conference/tke2014/eda_en.pdf 

ZOU, Quing, 2013. Building a platform for linked open thesauri. In: Library Hi Tech [online]. 31( 4), 
620-637 [cit. 2015-10-08].  Dostupné na: http://search.proquest.com/docview/1447766506?pq-
origsite=summon#center 

 



 

67 

Resumé 

VÝZNAM TERMINOLÓGIE PRE INFORMAČNÚ ČINNOSŤ: 
TERMINOLOGICKÉ PRINCÍPY TVORBY TEZAUROV  

A INTEROPERABILITA S INÝMI SLOVNÍKMI 

Marta Špániová 

V súčasnej informačnej spoločnosti stále narastá množstvo špecializovaných odborných znalostí, a tým 
aj objem technických pojmov a termínov. Terminológia plní dôležitú funkciu pri tvorbe, efektívnej 
komunikácii, spracovaní, uchovávaní, sprístupňovaní a využívaní informácií. Digitálne prostredie 
a digitálna veda sú motiváciou zdokonaľovania terminologických systémov, metód a produktov pre 
zlepšenie elektronickej dostupnosti informácií a digitálnu inklúziu, ktorej cieľom je vytvorenie infor-
mačnej spoločnosti pre všetkých. Nové, na webe založené štandardy umožňujú sprístupňovanie termi-
nologických zdrojov a riadených slovníkov ako prepojených otvorených dát a ich viacnásobné využí-
vanie a zdieľanie naprieč webom, komunitami a jazykmi.  S ohľadom na uplatňovanie tezaurov ako 
tradičných systémov organizácie poznania a nástrojov riadenia terminológie v digitálnom prostredí 
a na sémantickom webe, boli revidované medzinárodné normy zamerané na ich tvorbu a rozvíjanie. 
V rokoch 2011 a 2013 bola prijatá medzinárodná norma ISO 25964 Thesauri  and interoperability 
with other vocabularies, ktorá  zachovala princípy tezaurov vymedzené v zrušených normách ISO 
2788 a ISO 5964 a doplnila ich o odporúčania pre interoperabilitu tezaurov a iných slovníkov tak, aby 
vyhovovali heterogénnym informačným systémom 21. storočia. Tezaury v informačnej praxi slúžia 
ako indexačný a rešeršný informačný jazyk pri spracovaní a vyhľadávaní zdrojov a informácií a plnia 
funkciu orientačného systému. Sú prienikom terminológie a informačnej vedy – uplatňujú terminolo-
gické princípy tvorby pojmov/termínov a ich vzťahov vymedzené v terminologických normách pre 
spoľahlivú sémantickú navigáciu používateľov a indexátorov v štandardizovanej terminológii odbor-
ného jazyka. Kľúčovým krokom ku interoperabilite aplikácií tezaurov a iných slovníkov, ktorá je 
hlavným trendom ich vývoja, je mapovanie pojmov medzi slovníkmi. Cieľom je také obsahové vyjad-
renie štruktúry pojmov, ktoré umožní sémantickú kombináciu či prevod pojmov z rôznych slovníkov, 
a tým aj prístup k informáciám naprieč heterogénnymi zbierkami či zdrojmi na základe jediného vy-
hľadávania. Jednotlivé typy mapovania – ekvivalentné, hierarchické a asociatívne mapovanie zodpo-
vedajú paradigmatickým vzťahom medzi pojmami uplatňovaným nezávisle na jazyku a kultúre, rov-
nako v jedno- ako vo viacjazyčných tezauroch. Tezaury a iné riadené slovníky sú dôležitým prvkom 
konceptov knižníc v oblasti prepojených otvorených dát na sémantickom webe, kde pomáhajú skva-
litňovať informačný prieskum, zefektívňovať vyhľadávanie a využívanie informačných zdrojov.  

Summary 

THE IMPORTANCE OF TERMINOLOGY FOR INFORMATION ACTIVITIES:  
TERMINOLOGICAL PRINCIPLES OF CREATING THESAURI  
AND INTEROPERABILITY WITH OTHER VOCABULARIES 

Marta Špániová 

In today's information society there is growing number of specialized professional knowledge, and 
thus the volume of technical terms and concepts. Terminology fulfills an important function in the 
development, effective communication, processing, storing, accessibility and use of information. 
Digital environment and digital science are motivators for improvement of terminology systems, 
methods and products. Consequently it boosts electronic access to information and digital inclusion, 
which aims to create an information society for all. The new, web-based standards enable access to 
terminological resources and controlled vocabularies as linked open data and their multiple use and 
sharing across the web, communities and languages. International standards on thesauri were revised 
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due to the application of thesauri as traditional systems of knowledge organization and as terminology 
management tools in the digital environment and the semantic web. In 2011 and 2013 ISO 25964 
Thesauri and interoperability with other vocabularies was published, which maintained principles  
of thesauri defined in the cancelled standards ISO 2788 and ISO 5964 and added recommendations 
for interoperability of thesauri and other vocabularies to make them compatible with heterogeneous 
information systems of 21th century. Thesaurus is a tool to support subject access to information. It is 
the intersection of terminology and information science – applying terminology principles of concepts/ 
terms and their relationships defined in the terminological standards for reliable semantic navigation 
of users and indexers in a standardized professional terminology. The main trend is the interoperabili-
ty of thesauri and other vocabularies. Mapping from one vocabulary to another is the technique which 
should allow a search phrased in the terms of one thesaurus to be converted to other vocabularies, to 
retrieve resources from all over the network. The aim is such expression of the content structure of 
concepts, which allows semantic combination or transfer of concepts from different vocabularies, and 
thus access to information across heterogeneous collections and sources based on a single search. 
Individual types of mapping – equivalent, hierarchical and associative mappings correspond to the 
paradigmatic relationships between the concepts applied independently of the language and culture, 
as well as in the mono- or multilingual thesaurus. Thesauri and other controlled vocabularies are 
important elements of the concepts of libraries in the semantic web and help to improve navigation 
and information retrieval. 
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ZBORNÍK  FILOZOFICKEJ  FAKULTY  UNIVERZITY  KOMENSKÉHO 

Ročník XXVI          KNIŽNIČNÁ A INFORMAČNÁ VEDA          Bratislava 2016 
 

OTVORENÁ VEDA, DIGITÁLNA VEDA 
A INFORMAČNÁ VEDA – VZŤAHY A SÚVISLOSTI 

Michaela Kmeťová 

Úvod 

Vedu a výskum neobišli zmeny, ktoré spôsobila digitálna revolúcia. Dynamika vo vede 
pod vplyvom elektronického prostredia, nepretržitý tok informácií, možnosť okamžitej spät-
nej väzby a objektívnej kontroly vedeckých výstupov podporujú nové spôsoby vedeckej 
spolupráce, menia doterajšie zvyky sociálnej interakcie vedcov a podnecujú verejný dialóg 
o vede (Kopecká a Šušol 2015). Veľké zmeny vo vedeckej komunikácii sa dotkli všetkých 
prvkov vedeckých aj publikačných procesov – vedcov, autorov publikácií, vydavateľov i cieľo-
vých používateľov. Transformácia vzťahu sa však prirodzene netýka len vedy a verejnosti, 
zmeny smerom k otvorenosti a demokratizácii sa prejavili aj vo vzťahu medzi univerzitami, 
priemyslom, obchodom a vládou (Steinerová, Ondrišová a Buzová 2015). To naznačuje, že 
tieto zmeny tiež stimulujú hospodársku činnosť a výrobný priemysel štátnych aj súkrom-
ných podnikov (Kopecká a Šušol 2015). 

Digitálne prostredie vytvorilo podmienky pre vedeckú prácu založenú na simulácii, 
experimentovaní a vizualizácii (Steinerová 2010). Vzniká rozsiahla sieť vzájomne spolu-
pracujúcich a prepojených exaktných, spoločenských a humanitných vied, ktoré sa spájajú 
do vedeckých tímov a poznatky vzájomne integrujú, čo posúva vpred nielen vedu a výskum, 
ale všetky sféry spoločnosti. Každá integrácia poznatkov dáva priestor formovaniu nových 
vedeckých otázok a nových pohľadov na vedecké aj spoločenské otázky. 

Pri skúmaní vedeckej komunikácie sa dospelo k záveru, že pre zvýšenie jej efektivity  
a funkčnosti je nutná informačná podpora, ktorá preklenie priepasť, ktorú spôsobilo práve 
digitálne prostredie (Steinerová, Ondrišová a Buzová 2015). Metaforické vytvorenie mosta  
a preklenutie priepasti je úlohou informačnej vedy. Tento cieľ dosahuje informačná veda 
prostredníctvom mnohých, neustále vyvíjaných a zdokonaľovaných nástrojov komunikácie, 
spracovania a využívania informácií.  
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1  Otvorená veda v demokratickej informačnej spoločnosti 

Otvorená veda súvisí s globalizáciou vedeckej spolupráce, ktorú možnosti internetovej 
komunikácie priniesli (Steinerová 2010). Už v prvej polovici 20. storočia zdôrazňovali so-
ciológovia ako R. Merton, že základom úspešného vedeckého napredovania je spolupráca, 
objektivita a otvorená diskusia (Steinerová 2014). 

Podstatou otvorenej vedy je transparentnosť, otvorenosť a demokratizácia doposiaľ 
uzavretých vedeckých procesov. Pod transparentnosťou rozumieme objasňovanie vedeckých 
postupov, výsledkov a logickú argumentáciu pri diskusii s verejnosťou, teda priehľadnosť 
procesov. Otvorenosť predstavuje dostupnosť výsledkov vedeckej činnosti pre všetkých 
občanov demokratickej informačnej spoločnosti, ktoré sa v praxi prejavujú (okrem iného) 
možnosťou prístupu a práce s plným textom vedeckých a odborných publikácií. (Steinerová, 
Ondrišová a Buzová 2015). 

Veda je otvorená ako vo svojich procesoch, tak aj v dostupnosti a komunikácii smerom  
k verejnosti. Tento posun sa týka celej spoločnosti na individuálnej úrovni, ako aj na úrovni 
vedeckých komunít, výskumných organizácií a inštitúcií. Otvorená veda dáva priestor pre 
vznik nových partnerstiev nielen na úrovni vedeckých inštitúcií, ale tiež v podnikateľskej  
a výrobnej sfére, teda hovoríme o otvorenom digitálnom trhu. To znamená, že otvorená ve-
da má potenciál zvýšiť úroveň nielen vedy, výskumu a vzdelávania, pre spoločnosť má aj 
ďalšie socio-ekonomické prínosy tým, že je (Rada Európskej únie 2015):    

• spoľahlivejšia a dôveryhodnejšia vďaka možnosti okamžitého overovania údajov 
prostredníctvom spätnej väzby odborníkov, 

• efektívnejšia a rýchlejšia vďaka eliminácii a odstraňovaniu duplicít pri výskume, 

• globálna a flexibilnejšia, keďže reaguje na aktuálne spoločenské výzvy.  

Otvorenosť vedy posilňuje dôveru verejnosti voči jej metódam, procesom, postupom  
a cieľom (Digital agenda for Europe 2013). Woelfle, Olliaro a Todd (2011) hovoria o samot-
nej otvorenej vede ako o urýchľovači výskumu. Sami mali možnosť presvedčiť sa o efekti-
vite otvoreného výskumu pri práci na projekte z roku 2011 v oblasti chémie a farmácie 
vďaka otvoreným softvérom. Potvrdili, že vďaka otvorenému prístupu k vedeckému prob-
lému získali spätnú väzbu od mnohých vedcov, pričom ich sami ani nemuseli osloviť. Pod-
statu otvorenej vedy zhrnuli v myšlienke: „Nikto z nás nie je taký múdry, ako my všetci“ 
(Woelfle, Olliaro a Todd 2011). 

M. Watson (2015) si kladie otázku, kedy prestaneme používať pojem otvorená veda 
ako nový fenomén, pretože nebude žiaden iný model vedeckej práce- teda kedy sa otvorená 
veda stane jednoducho vedou a transparentnosť samozrejmosťou. Spočiatku sa preto do-
mnieval, že pod pojmom otvorená veda sa skrýva jednoducho veda, akú poznáme od jej 
počiatkov. Po prečítaní knihy M. Nielsena s názvom Reinventing Discovery si však uvedo-
mil, že laická verejnosť vidí vedu, ktorá existuje iba sama pre seba. Vedu plnú tajomstiev  
a negatívneho postoja voči akýmkoľvek zmenám a zásahom. Na základe toho sa Watson 
pýta, kedy spoločnosť dovolila, aby sa veda uzavrela. Definoval šesť pilierov otvorenej 
vedy, ktorými sú:  

• otvorené dáta, ktoré je možné analyzovať prakticky neobmedzene v kontexte nových 
objavov, nových súvislostí;  

• otvorený prístup ako koncept umožňujúci čítanie a získavanie informácií bez nutnos-
ti kúpy predplatného či jednorazového poplatku;  
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• otvorené (transparentné) metódy, postupy a procesy, ktoré zabezpečia odstránenie 
duplicitných výskumov;  

• otvorené softvéry, ktoré sú vyvíjané už od počiatku konceptu otvoreného prístupu.  

• otvorené recenzovanie, ktoré je dôkazom transformácie procesu vedy – veda sa do-
stáva do procesu vzájomného hodnotenia, konštruktívnej kritiky, spolupráce (môžeme po-
znamenať, že už samotná otvorenosť je kontrolným mechanizmom vedy;  

• otvorené vzdelávanie, ktorého základnou podmienkou a princípom je existencia otvo-
rených zdrojov využiteľných pre štúdium a vzdelávanie (neznamená to nespoplatňovať vzde-
lávanie, znamená to otvorene a zdarma ponúkať zdroje pre rast vzdelanostnej úrovne člo-
veka).  

Prirodzenosť otvoreného modelu vedy vyjadril Watson (2015) metaforou s mobilným 
telefónom: používanie mobilného telefónu je dnes samozrejmosťou, avšak nie všade fungu-
je, napríklad kvôli výpadku signálu. Tým ho však v jeho podstate neprestaneme považovať 
za nefunkčný.  

Otvorená veda nie je posun od tradičnej vedy, ide o vedu takú, aká by mala byť. Mno-
ho skutočností nasvedčuje tomu, že otvorenosť je v súčasnosti vo vedeckej komunikácii 
trendom, avšak postupne sa stane štandardom a základným predpokladom vedeckých po-
stupov (Pekníková 2011). K tomu je však nutné formálne deklarovať jej princípy, požiadavky 
a pravidlá. 

1.1  Legislatívny rozmer otvorenej vedy 

Princípy otvorenej vedy sa postupne upevňujú aj legislatívne a v rámci oficiálnych 
národných a medzinárodných projektov. Paradoxom je, že impulzy na otvorenosť a sprístup-
nenie vedy prichádzajú z menej rozvinutých krajín. Otvorená veda bola na oficiálnej úrovni 
rozpracovaná napríklad v dokumente Open Science and Research vo Fínsku v roku 2014, 
ale vo všeobecnosti môžeme každú deklaráciu či iniciatívu Open Access považovať za for-
málne rozpracovanie otvorených princípov vedy (Steinerová, Ondrišová a Buzová 2015).  
Z významných európskych projektov zameraných na otvorenú vedu spomeňme Horizont 
2020, ktorý je medzinárodným nástrojom implementácie otvorenej vedy a inovácií do politík 
členských štátov Európskej únie (Pekníková 2011). Ide o program nadväzujúci na programy 
európskej únie uskutočňované od roku 1980. Štruktúra programu je rozdelená do niekoľkých 
pilierov: vynikajúca veda (excellent science); vedúce postavenie priemyslu (industrial leader-
ship) a spoločenské výzvy (societal challenges). V rámci podpory otvorenej vedy nás zau-
jíma priorita „vynikajúca veda“ podporujúca excelentný výskum, zavádzanie nových tech-
nológií do výskumov, interdisciplinárny výskum a podpora ľudských zdrojov vo vede. 
Konkrétne plán s názvom Európska výskumná infraštruktúra (European Research Infra-
structure) je zameraný na podporu budovania výskumných infraštruktúr na svetovej úrovni, 
to znamená, že jeho cieľom je otvorenosť, transparentnosť a dostupnosť vedy a výskumu 
(Národní informační centrum 2013).  

Legislatívne vymedzenie otvorenosti môžeme vnímať ako určitý teoretický základ 
otvorenej vedy. Z hľadiska praxe a bežného života nám o význame a podstate otvorenej 
vedy môžu viac povedať spoločenské vedy.  
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1.2  Radikálna demokratizácia vedy – pohľad sociológie 

V otvorenej vede vidíme tendencie boja proti monopolnému vplyvu vydavateľstiev  
a snahu o zapojenie verejnosti do diania vo vede. Práve demokratizácia a popularizácia je 
prostriedkom otvorenej, transparentnej vedy. Predpokladom jej reálneho fungovania je však 
neobmedzený prístup k informáciám. Zmyslom demokratizácie je korektná diskusia, mož-
nosť laických účastníkov vyjadriť sa a nasmerovať tak vedecké procesy smerom k ich reál-
nej spoločenskej využiteľnosti. Dolník (2015) hovorí o radikálnej demokratizácii vedy: 
veda ako fundamentálny prvok toho, čo ovplyvňuje túto kvalitu života, sa stáva aj prostried-
kom pre vyjadrenie človeka ako sociálnej bytosti. Nastáva prudká expanzia vedy do spolo-
čenskej sféry a rozšírenie sociálnej bázy vedy.  

Veda sa dnes nesnaží len interpretovať svoje vedecké výsledky, ale má záujem na tom, 
aby sa verejnosť stala jej spoluaktérom. Vývoj vzťahu medzi vedou a verejnosťou, ktorý 
sme sa pokúsili zachytiť na obrázkoch 1 a 2, môžeme demonštrovať na základe modelov 
Bauera a Felta.  Zatiaľ čo Bauer porovnáva vývoj dôvery voči vede zo strany spoločnosti, 
Felt si všíma možnosť participácie spoločnosti na vedeckých procesoch (Szapuová a Nuhlí-
ček 2015). 

 
 
 
 
 

Obr. 1  

Bauerov model vývoja dôvery verejnosti voči vede 

 

 

 

Obr. 2 

Feltove štádiá participácie verejnosti na vedeckých procesoch 

Vzťah vedec – laik sa posúva z pôvodne vnímaného vzťahu učiteľ- žiak na partnerskú 
úroveň, hoci laik si je vedomý znalostnej prevahy vedca v danom odbore, zároveň si uvedo-
muje svoju hodnotu ako sociálnej bytosti. Do určitej miery spochybňovanie vedy zo strany 
laika dostáva vedca až do pozície ovládaného- vznikajú tzv. sociovedecké hry, ktoré sú za-
ložené na slobodnom prejave laikov na jednej strane a obhajovaní alternatívnych aj opozič-
ných návrhov, názorov a možností na strane vedy. Diskusia, možnosť kontroly a participácie, 
vecná argumentácia, priznanie a poukázanie na rozpory v samotnej vedeckej obci a pripo-
mínanie negatívnych následkov aplikácie vedeckých poznatkov vytvárajú v očiach verej-
nosti dôveryhodnú vedu, ktorej cieľom nie je mocenský vplyv, ale predstavuje samu seba 
ako ľudskú vedu (Dolník 2015). Táto premena z vedy neprístupnej k vede otvorenej sa 
odzrkadľuje aj v súčasných modeloch vedy.  
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1.3  Od tradičného modelu vedy k otvorenosti 

Zmena v dynamike vzťahu medzi vedou a spoločnosťou je centrom záujmu mnohých 
diskusií a tém v humanitných, sociálnych aj technologických oblastiach. Jedným z dôsled-
kov týchto zmien je riešenie vedeckých a výskumných problémov v kontextoch- ako uvá-
dzajú Szapuová a Nuhlíček (2015), klasická idea autonómie vedy sa stáva problematickou. 
Klasický model vedeckej tvorby sa vyznačoval existenciou vymedzených hraníc medzi 
základným a aplikovaným výskumom, hranice vedeckých disciplín sú výsledkom organizá-
cie znalostí, ktorá je historicky formovaná a výskum je prísne inštitucionalizovaný.  

V 80. rokoch 20. storočia sa objavil modus 2, nový model tvorby vedeckého poznania, 
ktorý transformoval klasický model vedeckej tvorby tým, že poukázal na nasledujúce sku-
točnosti (Szapuová a Nuhlíček 2015):  

1. Nutné je tvoriť poznanie v kontexte. To znamená robiť vedu pre spoločnosť a vopred 
definovať možnosti využitia a aplikácie poznatkov v praxi, nielen robiť vedu pre vedu sa-
motnú. 

2. Demarkácia je prežitok. Odbory sa vyznačujú transdisciplinárnou povahou, teda 
snahou prekročiť hranice vlastnej disciplíny. Veda má tendenciu riešiť vedecký problém 
využitím kumulovania poznatkov a asociácií z viacerých vedných disciplín. 

3. Veda je uskutočňovaná v rozmanitom prostredí (rozmanitosť prostredia úzko súvisí  
s nutnosťou tvorby poznania v kontexte). To znamená, že veda musí predpokladať hetero-
génnosť podmienok (sociálnych, kultúrnych, technologických), v ktorých bude realizovať 
výskumy a vedecké procesy. 

4. Veda sa stáva transparentnou. Od kultúry vykázateľnosti a merateľnosti vedy sa pre-
chádza k reflexivite vedy a výskumu a k novým spôsobom kontroly vedy.  

Tokoro (2010) vysvetľuje princíp a výhody otvorenosti a otvorených systémov porov-
naním s uzavretými systémami prostredníctvom komparačného modelu. Tento model je 
možné aplikovať na systémy vedy: otvorená veda pozostáva zo subsystémov, teda z jednot-
livých vedeckých disciplín, odborov, prípadne aj spoločenských problematík, pričom každý 
jeden subsystém musí byť otvorený vo vzťahu k ostatným subsystémom a k vonkajšiemu 
svetu, teda vo vzťahu k spoločnosti a verejnosti. Otvorená veda (aj vďaka digitálnej vede) 
sa tak stáva interaktívnym nástrojom.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obr. 3 

Uzavreté systémy vs. otvorené systémy (Tokoro 2010) 
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Na druhej strane je nutné poznamenať, že otvorená veda so sebou nesie určité riziko, 
na ktoré upozornil v roku 2014 prezident Berlínsko-Brandenburskej akadémie, G. Stock.  
V jeho vyjadrení zaznelo, že otvorená a demokratická veda nie vždy dokáže čeliť nebezpe-
čenstvu partikulárnych záujmov vo vedeckom dianí a zdôraznil, že spoľahlivým partnerom 
spoločnosti je autonómna veda. Chcel poukázať na to, že radikálnou demokratizáciou vedy 
sa v nej môže vyskytnúť presadenie vlastných záujmov niektorých subjektov. Autonómnu 
vedu považuje za objektívnejšieho služobníka spoločnosti (Dolník 2015). Veda je v niekto-
rých prípadoch dokonca vnímaná ako akcelerátor spoločenských problémov, ako to uvádza 
vo svojej knihe Riziková spoločnosť aj U. Beck, významný nemecký sociológ: „Veda sa 
stáva (spolu)príčinou rizík, prostriedkom pre ich definovanie a zdrojom ich riešenia.“ Výrok 
môžeme chápať aj ako kritiku súčasnej vedy, ktorá funguje v začarovanom kruhu: jej cieľom 
je zisk, ktorý sa dosiahne vytvorením problému, na ktorý sa následne nájde riešenie (Szapuo-
vá a Nuhlíček 2015 cit. podľa Beck 2004). Demokratizácia vedy podnecuje diskusiu o etic-
ky problematických otázkach, ktoré stimulujú názorové rozdelenie spoločnosti a tým vedú 
k etickej neistote, ku ktorej ľudia pristupujú buď optimisticky (laický optimizmus ako dô-
vera voči vede a jej objavom), alebo skepticky (laický skepticizmus ako spochybňovanie 
výsledkov výskumu) (Dolník 2015). 

Priestor a nástroje pre diskusiu o vedeckých aj spoločenských problematikách zabezpe-
čujú digitálne technológie, ktorých expanzia prirodzene podnietila ideu o vede dostupnej 
pre všetkých.  

2  Digitálna veda ako socio-technický konštrukt 

Nástroje a prostredie otvorenej vedy využívajúce najnovšie technológie a nové médiá 
pri vedeckej spolupráci komunikácii môžeme označiť termínom digitálna veda (alebo veda 
2.0, eScience, cyberscience a podobne) (Katuščáková 2010). Schneiderman, ktorý ako prvý 
zaviedol používanie pojmu veda 2.0, hovorí o sústredení digitálnej vedy na tie problémy, 
ktoré vznikajú pri strete človeka, informačných zdrojov, informačných systémov a techno-
lógií. Vznikajú komplexné socio-technické systémy, ktoré podporujú využívanie informácií, 
vznik kolaboratórií a zároveň pridávajú hodnotu vedeckej aj neformálnej komunikácii (Stei-
nerová 2010).  

Potenciál digitálnej vedy spočíva v technologickej podpore sociálnych interakcií, k rastu 
sieťovej kolektívnej inteligencie a k plneniu princípov demokratickej informačnej spoloč-
nosti a otvorenej vedy (Digital agenda for Europe 2013). Digitálne technológie umožňujú 
široké spektrum vedeckých a informačných procesov: analýzu, integráciu a kumuláciu zna-
lostí, nové získavanie znalostí a ich šírenie, čím podporujú interdisciplinárny výskum (Naj-
mi a Keralis 2013).  

Môžeme povedať, že fundamentálne princípy otvorenej vedy ako otvorenosť, transpa-
rentnosť a demokratickosť je možné plniť vďaka digitálnej vede. Nástroje digitálnej vedy 
majú potenciál zvyšovať informačnú a teda aj vedeckú gramotnosť spoločnosti, prispievajú 
k posilňovaniu dôveryhodnosti vedeckých procesov tým, že umožňujú efektívne vyhľadá-
vanie, organizáciu a šírenie informácií (Digital agenda for Europe 2013).  

Príkladom spojenia digitálnej a otvorenej vedy je digitálny repozitár, ktorý je konkrét-
nym nástrojom podnecujúcim komunikáciu vo vede, zároveň aj interakciu medzi vedou  
a verejnosťou.   
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2.1  Repozitár v otvorenej vede 

Práve spôsob a rýchlosť šírenia informácií, archivácie a uchovávania poznatkov odli-
šujú tradičné vedecké procesy od otvorenej a digitálnej vedy. Prioritou je preto zabezpečenie 
takých technologických nástrojov, ktoré umožňujú efektívnu organizáciu a manažment zna-
lostí a zároveň spĺňajú požiadavky otvorenej vedy a demokratického prístupu k informáciám. 
Jedným z takýchto nástrojov je repozitár, ktorý predstavuje zdroj, komunikačný kanál aj 
digitálne úložisko formálnej a nepriamej vedeckej komunikácie. Takáto nepriama forma 
šírenia vedeckých informácií a poznatkov prináša mnoho výhod: od zachytenia zdanlivo 
nevýznamných informácií, ktoré môžu mať neskôr vplyv na zistenie nových súvislostí až 
po možnosti overovania a hodnotenia vedeckých pracovníkov. To sa týka najmä inštitucio-
nálnych repozitárov, ktoré vo vedeckom publikovaní predstavujú jeden z hlavných aktérov 
vedeckého procesu.  Zvyšujú konkurencieschopnosť inštitúcie, čiže sú strategickým nástro-
jom vedeckej komunity v otvorenej a digitálnej vede. Vďaka repozitárom je možné hodnotiť 
kvalitu inštitúcie, dokladovať publikačnú činnosť vedeckých pracovníkov a tým aj umož-
ňujú merateľnosť prínosu inštitúcie pre spoločnosť (Kopecká a Šušol 2015). 

Repozitár však nie je jediným prostriedkom šírenia vedy a výskumu. Súčasné sieťové 
prostredie je bohaté na príležitosti a možnosti zdieľania vedeckých myšlienok či hypotéz.  

2.2  Potenciál sociálnych sietí vo vedeckej komunikácii 

Konštruktívnu a podnetnú vedeckú diskusiu môžu zabezpečiť aj sociálne siete (Rinaldi 
2014), ktoré sú schopné rýchlo reagovať na aktuality a zmeny. Sociálne médiá vo všeobec-
nosti považujeme za šíriteľov výsledkov a publikácií, ktoré ešte nemuseli prejsť publikač-
ným procesom (Steinerová, Ondrišová a Buzová 2015).  

Sociálne siete sú aj pre vedu ideálnym priestorom pre sociálne interakcie. Pri ich efek-
tívnom využívaní môžu byť nástrojom  pre zvýšenie kreditu, popularity a kariérnych úspe-
chov vedeckých pracovníkov. Pokiaľ vedecká obec odmieta populárne sociálne siete, môžu 
sa zapojiť do špecializovaných online sociálnych sietí, v ktorých sú informácie prehľadne 
organizované a klasifikované a ponúkajú im priestor pre zdieľanie dát a komunikáciu. Jed-
nou z nich je napríklad Academia.edu, ktorá umožňuje zdieľanie vedeckých a odborných 
článkov, sledovanie ich vplyvu a popularity a monitorovanie výskumu v rôznych vedeckých 
oblastiach (Portál elektronických zdrojů Univerzity Karlovy [bez dátumu]).   

Priem, Taborelli, Groth a Neylon navrhli v roku 2010 využívanie sociálnych sietí ako 
metriky pre vedu a výskum. Hodnotenie vplyvu publikácií je tak dostupné širokému okruhu 
používateľov (Steinerová, Ondrišová a Buzová 2015).  

Ďalšou podobnou vedeckou sociálnou sieťou je ResearchGate, ktorá funguje od roku 
2008 (Rinaldi 2014). Vyvinula altmetriku známu pod názvom RG skóre, ktoré sa počíta na 
základe hodnotenia publikácie zo strany vedeckých kolegov a na základe počtu interakcií 
(ResearchGate [©2008‐2016]). Siete ako Academia.edu a ResearchGate podporujú aj efek-
tívne vyhľadávanie a organizáciu informácií v elektronickom prostredí (Steinerová, Ondri-
šová a Buzová 2015).   

V súčasnosti je pre vedecké publikovanie a sebarealizáciu zo strany vedcov využívané 
aj blogovanie. Blogy sa tak stávajú súčasťou sivej literatúry. Okrem možnosti vytvorenia 
osobného blogu sú využívané tiež oficiálne vedecké blogy ako Science Blogs alebo Science 
2.0. Výhodou sociálnych sietí, blogov či iného spôsobu online zdieľania je možnosť šírenia 
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myšlienky, ktorá nemusí byť formalizovaná. Surová myšlienka môže byť niekedy inšpiru-
júcejšia ako potvrdená teória (Stafford 2010). 

Digitálna veda poskytuje rozmanité možnosti pre spoluprácu vedy a verejnosti, čím sa 
stáva technologickým predpokladom otvorenej vedy. Vývoj a riadenie týchto nástrojov 
smerom k ich efektívnemu využitiu je doménou informačnej vedy.  

3  Otvorená veda, digitálna veda, informačná veda 
– vzťahy a súvislosti 

Úlohou informačnej vedy v nových vznikajúcich partnerstvách vied a v interdiscipli-
nárnych vedách je predovšetkým organizácia informačného prostredia a informačná podpo-
ra. Môžeme ju nazvať metavedou, ktorá na teoretickej, praktickej, legislatívnej, technologic-
kej a ekonomickej zastrešuje fungovanie digitálnej vedy a princípy otvorenej vedy. Zároveň 
jej cieľom je odstraňovanie nedostatkov technológií, ktoré nezohľadňovali kognitívne pro-
cesy človeka pri informačných činnostiach (Steinerová 2010).  

Informačná veda už od začiatku jej formovania jej teórií hľadá modely, zabezpečuje 
prístup k vedeckým výstupom a prakticky formuje vedeckú komunikáciu. Modeluje sociálne 
interakcie vo vede a prispieva k rozvoju nástrojov, ktoré túto interakciu zohľadňujú a pod-
porujú (Steinerová, Ondrišová a Buzová 2015). Vyvíja technologické nástroje a štandardy 
pre plné využitie potenciálu digitálnej vedy, čím automaticky prispieva k posunu smerom  
k otvorenej vede.  

Samotná zložitosť digitálnej vedy ako socio- technického systému je výzvou a predme-
tom skúmania informačnej vedy. Výskum digitálnej vedy rozvíja teoretickú aj praktickú 
zložku informačnej vedy a naopak – čím je informačná veda rozvinutejšia, tým efektívnej-
šie nástroje môže aplikovať v rámci digitálnej vedy.  

Hlavné nástroje digitálnej vedy, ako sú napríklad digitálne knižnice a informačné sys-
témy sú základnými piliermi informačnej vedy (Steinerová 2014). Nástroje digitálnej vedy 
sú predpokladom dodržiavania princípov otvorenej vedy a naopak, podmienkou pre fungo-
vanie vedy v digitálnom prostredí je otvorenosť vedy a jej procesov (Steinerová, Ondrišová 
a Buzová 2015).  

Pokúsili sme sa vyjadriť vzťah medzi informačnou, digitálnou a otvorenou vedou na-
črtnutím konceptuálneho modelu, v ktorom sú tieto pojmy hlavnými zložkami: informačná 
veda je teoretickým a metodologickým nástrojom digitálnej a otvorenej vedy. Digitálna 
veda je technologickým konštruktom otvorenej vedy, ktorá je najmä legislatívnym, ekono-
mickým a autorsko-právnym konceptom. Z iného pohľadu môžeme povedať, že digitálna 
veda sa začína tam, kde dochádza k interakcii človeka so systémom alebo s technológiami 
všeobecne. Celý tento vzťah sa odohráva v otvorenom prostredí, teda v prostredí otvorenej 
vedy. Nie je preto z nášho pohľadu vhodné vytvárať medzi týmito pojmami hierarchický 
vzťah, či prísne vymedzovať ich hranice. Podstatou je ich vzájomná prepojenosť a dopĺňanie 
sa pri zabezpečovaní efektívnych informačných aktivít človeka v elektronickom prostredí. 
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Obr. 4 

 Vzťah medzi informačnou, digitálnou a otvorenou vedou 

Záver 

Myšlienka otvorenej vedy sa zrodila už na začiatku 20. storočia v teóriách sociológov, 
ktorí správne poukázali na skutočnosť, že s rozvojom digitálnych technológií nebude možné 
udržať krok, pokiaľ sa vedecké a výskumné procesy budú držať tradičných metód. Nie je 
prekvapením, že práve spoločenské vedy ako prvé predpovedali nutné zmeny v spoločenských  
a vedeckých procesoch. Súčasnosť sa neustále označuje ako digitálna, elektronická éra- pri 
používaní týchto pojmov má človek tendenciu zabúdať, že v pozadí ich vývoja a zdokona-
ľovania je človek a spoločnosť. Technológie sa prispôsobujú a vyvíjajú na základe ľudského 
informačného správania aj správania v každodennosti smerom k individuálnym a spoločen-
ským potrebám a požiadavkám. Človek nestojí len za hrubým technologickým projektova-
ním systémov, ale je centrom celého vývoja digitálnych technológií.  

Antropocentrický vývoj digitálnych technológií umožňuje realizáciu myšlienok, prin-
cípov a celého modelu otvorenej vedy. Otvorenosť vedy je daná politicky (legislatívne a práv-
ne) aj technologicky (z iného uhla pohľadu môžeme hovoriť o jej teoretickej aj praktickej 
podstate). Pre súčasnú demokratickú spoločnosť je prirodzená vzhľadom k verejnému finan-
covaniu vedy a legislatívne ukotvenému právu slobodného prístupu k informáciám pre kaž-
dého občana v informačnej spoločnosti.  

Na druhej strane, vlastnosti elektronického prostredia a digitálne technológie sú svoji-
mi možnosťami tvorby, spracovania a využívania informácií neobmedzené. Nie je možné 
využívať v plnom rozsahu potenciál digitálnych technológií a zároveň prísnym spôsobom 
obmedzovať prístup k informáciám (pokiaľ je nutné a žiadané obmedziť prístup k určitým 
informáciám a dátam z opodstatnených dôvodov, používateľ má právo vedieť, aké obme-
dzenia sa k informáciám vzťahujú a z akých dôvodov).  
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Nové modely komunikácie nielen vo vede, ale v celej spoločnosti, nie sú rozvíjané len 
teoreticky – otvorená veda je zreteľným príkladom aplikovania zmien spojených s digitálnou 
vedou do každodenného aj vedeckého života spoločnosti na základe teoretických i praktic-
kých poznatkov informačnej vedy. Kvalita životnej úrovne spoločnosti je výsledkom mno-
hých faktorov- jedným z nich je miera, v akej je verejnosti umožnená participácia na vede  
a do akej miery má verejnosť snahu, nadšenie a ochotu byť rovnocenným partnerom vo ve-
deckých procesoch. V kompetenciách informačnej vedy je práve komunikovať túto skutoč-
nosť obom stranám a vyvíjať efektívne nástroje pre spoluprácu v online prostredí.  

Otvorenosť však neznamená neobmedzenosť. Práve tendencia ľudí domnievať sa, že 
elektronické prostredie je otvorené v zmysle neobmedzené, je v podstate príčinou autorsko- 
právnych problémov, otázok duševného vlastníctva a copyrightu. Je potrebné uvedomiť si, 
že otvorenosť nesmie znamenať stratu súkromia, ohrozenie bezpečnosti. Naopak, úlohou 
informačnej vedy je zabezpečiť ochranu duševného vlastníctva a vyvíjať také legislatívne 
nástroje a ekonomické modely, ktoré autorom publikácií neodoberú práva a zároveň nebudú 
znevýhodňovať používateľov. 

Ako sme stručne naznačili, nie každý vidí otvorenosť vedy ako výhodu- autonómnosť 
môže byť do určitej miery považovaná za nástroj objektivity vedy, ktorá nie je motivovaná 
len vidinou finančného zisku. Na druhej strane môžeme argumentovať, že práve otvorenosť je 
najsilnejším nástrojom objektivizácie a kontroly vedeckovýskumných procesov a výstupov.  
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Resumé 

OTVORENÁ VEDA, DIGITÁLNA VEDA A INFORMAČNÁ VEDA 
– VZŤAHY A SÚVISLOSTI 

Michaela Kmeťová 

Zapojenie človeka do diania v spoločnosti, potreba sebavyjadrenia a kontroly všetkého, čo sa týka je-
ho zdravia a kvality života, je prirodzenou ľudskou potrebou. Záujem ľudí o aktuálny stav vedy a vý-
skumu ako kľúčových systémov ovplyvňujúcich náš každodenný život je možné vidieť vo virtuálnom 
prostredí aj v bežnom živote. Analýza vzťahov medzi otvorenou, digitálnou a informačnou vedou po-
ukazuje na vývoj takých vedeckých procesov a postupov, ktoré sa stávajú vecou verejnou a verejne 
dostupnou. Sledujeme, ako sa mení charakter vedy z uzavretého systému na otvorený systém, ktorý 
nielenže svoje poznatky komunikuje smerom do vonkajšieho prostredia, ale externé podnety aj prijí-
ma, vďaka čomu sa veda orientuje na spoločensky aktuálne problémy a výzvy. Na druhej strane, otvo-
renosť so sebou nesie isté riziká, ktoré je vhodné vopred definovať a priebežne monitorovať. Aj to je 
jednou z mnohých úloh informačnej vedy, ktorú môžeme považovať za teoretickú základňu formujúcu 
digitálnu a otvorenú vedu. Teoretické princípy a štandardy informačnej vedy sú základom pre rozvoj 
digitálnej vedy. Digitálne technológie ako fundamentálny prvok digitálnej vedy boli podnetom pre 
otvorenosť vedy smerom k verejnosti. Vzájomnú prepojenosť týchto pojmov je možné vidieť v každo-
denných situáciách spojených s informačným správaním človeka. Prostredníctvom konceptuálneho 
modelu naznačujeme úzku previazanosť pojmov a ich vzájomný vplyv. Môžeme konštatovať, že pro-
duktívnejšie je skúmanie týchto pojmov vo vzájomných súvislostiach, než ich striktné vymedzovanie. 

Summary 

OPEN SCIENCE, DIGITAL SCIENCE AND INFORMATION SCIENCE  
– RELATIONS AND CONNECTIONS 

Michaela Kmeťová 

The involvement of human in society, need for self-expression and control of everything that affects 
health and quality of life is a natural human need. People's interest for current state of science and 
research as a key systems affecting our everyday life can be seen in a virtual environment and in every-
day life as well. Analysis of the relationship between the open, digital and information science refers 
to the development of scientific processes and procedures that become a public concern and publicly 
available. We watch how changes the nature of science from a closed system to an open system, which 
not only communicates their findings towards the external environment, but also accepts external ideas. 
Thanks to this is science focuses on current social issues and challenges. On the other hand, openness 
entails some risks that have to be predefined and continuously monitored. This is one of the many tasks 
of information science, which can be considered as a theoretical base forming the digital and open 
science. Theoretical principles and standards of information science are essential for the development 
of digital science. Digital technologies as a fundamental element of digital science stimulate the open-
ness of science towards the public. The interdependence of these terms can be seen in everyday situa-
tions connected with human information behavior. The conceptual model indicates the close relation-
ship between them and their mutual influence. We may conclude that it is more productive to examine 
these terms together, than their strict limitation. 
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VÝSLEDKY VÝSKUMU VNÍMANIA PROBLEMATIKY 
VEDECKEJ KREATIVITY V SLOVENSKOM KONTEXTE 

Jana Jakušová 

Úvod 

Už v antickej filozofii by sme mohli nájsť snahy o pochopenie a definovanie tvorivosti 
prostredníctvom formovania prvých evolučných myšlienok. Teórie obsahovali koncepty, 
ako tvorivosť prispieva k rozvoju osobnosti a spoločnosti. To sa uskutočňuje prostredníc-
tvom sebakultivácie človeka a jeho tvorivej aktivity, ktorou mení, modifikuje a obohacuje 
univerzálnu skutočnosť. Snahy o pochopenie pojmu kreativita však nezostali len vo filozo-
fických vedách. Postupne sa z neho stala komplexná a interdisciplinárna problematika,  
o ktorej teoretický výklad sa pokúšajú rôzne vedné disciplíny. Kreativita je a bola i v minu-
losti predmetom mnohých výskumov. Napriek tomu nepoznáme všetky aspekty a atribúty 
tohto pojmu. Doba je charakteristická rýchlym progresom viditeľným v rôznych oblastiach 
ľudskej činnosti. Spoločnosť a poznanie by sa nemohli rozširovať, skvalitňovať a modifiko-
vať bez toho, že by kreativita nebola spojená s odbornými a vedeckými disciplínami. Defi-
novanie vedeckej kreativity môže predstavovať problém z hľadiska jej špecifických atribú-
tov odlišných od tradičných definícií kreativity. Vo vede sa aj pri mimoriadne inovatívnych 
metódach výskumu nemôžu celkom porušovať základy vedeckých doktrín. Preto definova-
nie vedeckej kreativity nemusí predstavovať jednoduchú úlohu. 

Cieľom príspevku je priniesť najdôležitejšie závery kvantitatívnej a kvalitatívnej formy 
výskumu v rámci rigoróznej práce zameranej na vedeckú kreativitu. Výskum bol orientova-
ný na zistenie názorov, ako vedci vnímajú problematiku kreativity vo vede na slovenských 
vedeckovýskumných pracoviskách. Každý vedec pre svoju prácu potrebuje dostatok infor-
mačných zdrojov ako teoretický podklad všetkých výskumov. Preto v príspevku budú spo-
menuté aj niektoré aspekty problému vedeckej kreativity z hľadiska informačnej vedy.  

Aj keď kreativita predstavuje interdisciplinárny problém, pomocou snáh o jeho defino-
vanie sa môžeme priblížiť k pochopeniu, ako pri vedeckej činnosti vznikajú originálne kon-
cepty, ako sa menia, striedajú a dopĺňajú vedecké paradigmy a ako sa rozvíja poznanie da-
ného odboru.  
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1  Kreativita a informačná veda 

Súčasné postoje vedeckej komunity k získavaniu informačných zdrojov v rámci vedec-
kého výskumu sú novou výzvou v spracovaní a efektívnom sprístupňovaní informácií. Spo-
ločenské zmeny a markantný zásah informačno-komunikačných technológií do všetkých 
foriem ľudskej činnosti sú dôvodom, prečo sa vedecká komunikácia presúva do elektronic-
kého prostredia. Moderný vedecký výskum potrebuje rýchly a efektívny prístup ku kvalit-
ným informáciám. Znalosti a poznatky podporujúce tvorivú vedeckú činnosť predstavujú 
významný a strategický kapitál rozvoja odboru a spoločenského poznania. V súvislosti s kre-
ativitou je potrebné u ľudí zlepšovať a podporovať predovšetkým kognitívne osobnostné 
predpoklady. O získaných informáciách je nevyhnutné premýšľať, hodnotiť a konštruovať 
ich význam. Kreatívna činnosť znamená vytvorenie vhodného spojenia medzi predstavivos-
ťou, imagináciou, vizualizáciou a analytickými schopnosťami. Práve proces vizualizácie  
a imaginácie môže predstavovať kreatívnu výzvu v spracovaní informácií. V procese infor-
mačného prieskumu sa môžu objavovať aj prvky nejednoznačnosti a neistoty. 

„Ak máme podporovať inováciu vo všetkých sektoroch našich životov (individuálne  
a kolektívne), musíme byť tolerantní k nejednoznačnosti a nejasnosti v našich životoch  
a v našej spoločnosti. Musíme byť schopní vidieť tvorivý potenciál rizika“ (Anderson 2010,  
s. 2). Neistota v získavaní informácií je paradoxne vhodným prostriedkom pre rozvoj tvori-
vého potenciálu človeka. Ak sú všetky informácie explicitne dané, zanikajú aj prirodzené 
možnosti na stimuláciu kreativity, objavovanie, skúmanie a tvorenie nových a originálnych 
asociácií. Theresa D. Anderson (2010) vo svojich teoretických konceptoch s neistotou po-
dobne ako s kreativitou umožňuje vidieť nové možnosti prehodnotenia vlastných postojov  
a hodnôt, ktoré vznikajú ako výzva voči prítomnej neistote. Neistota v informačnom proce-
se nemusí znamenať nedostatok vedomostí pri vyhľadávaní, selekcii a spracovávaní infor-
mácií. Týka sa možností, ktoré človek využíva vo vzťahu medzi kreativitou a reakciou na 
neistotu (Anderson 2010).  

Anderson vo svojom výskume (2008) tvrdí, že neistota a zvedavosť sú dve príbuzné 
entity, ktoré podporujú možnosti pre inováciu a podporu kreativity. Čím viac sa snažíme 
neistotu a riziká odstraňovať, tým viac sa vzďaľujeme od želaných tvorivých výsledkov.  

Vedecký prínos vo forme vytvárania nových originálnych a unikátnych výsledkov kre-
atívnej činnosti súvisí aj s kultúrou riskovania. Súčasťou vedeckej práce je nepredvídateľ-
nosť záverov výskumu. Åsa Boholm (2003) riziká rozdelil na objektívne a subjektívne. 
Objektívne vznikajú pri takom spracovaní informácií, keď sa kriticky analyzujú a hodnotia 
vedecké paradigmy. Subjektívne riziká sa formujú vtedy, keď človek začne pochybovať  
o pravdivosti objektívnych rizík.   

V tomto zmysle niektoré odborné názory (Anderson 2008; 2010; Boholm 2003) apelu-
jú na dôležitosť takého spracovania informácií, ktoré rešpektuje neistotu a nejednoznačnosť 
informácií. Tie môžu predstavovať prostriedok konštruovania neobvyklých asociácií, obja-
vovania, skúmania a tvorenia nových informácií, intuitívneho vyhľadávania a identifikova-
nia a odstraňovania anomálnych stavov v poznaní.   

Ako bude spomenuté nižšie v zisteniach a záveroch výskumu, komunita vedcov na 
Slovensku môže pociťovať nedostatok potrebných informácií pre svoj vedecký výskum.  
Súčasné obdobie exponenciálneho nárastu informácií definuje nevyhnutnosť rýchleho  
a efektívneho prístupu k informáciám ako jednu zo základných potrieb vedcov. Predmetom 
informačnej vedy je preto metodologické riešenie spracovania a sprístupňovania informácií, 
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ktoré podporuje sebarealizáciu, tvorivosť, zvyšuje motiváciu, poskytuje vhodný teoretický 
podklad výskumu a pomáha rozvíjať vedné disciplíny a odbory.  

Na základe predchádzajúcich preštudovaných zdrojov týkajúcich sa kreativity z rôznych 
hľadísk, je možno vytvoriť pojmovú mapu ako je na obr. 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 

Pojmová mapa 

2  Výskum názorov vedcov na vedeckú kreativitu 

Okrem hlavného zámeru výskumu ako vedci charakterizujú problematiku vedeckej 
kreativity, bolo cieľom definovať aké sú možnosti rozvíjania kreatívneho potenciálu vzhľa-
dom na podporu vedy na Slovensku. Ďalej cieľom bolo identifikovanie externých a inter-
ných motivačných faktorov, sebarealizácie a prípadných bariér v kreatívnej činnosti vedcov. 
Prínosom výskumu by malo byť objasnenie kontextu kreativity vo vzťahu so slovenskou 
vedeckou produktivitou. Ak pochopíme aspekty vedeckej kreativity, je možné lepšie po-
chopiť podmienky, v akých sa vytvárajú nové poznatkové produkty a ako sa dosahuje 
vedecký progres na Slovensku.  

Charakter rigoróznej práce, v rámci ktorej výskum vznikal, dovoľoval použiť kvantita-
tívnu a kvalitatívnu formu získania informácií. Kvantitatívna forma ako dopytovanie na 
základe anonymného dotazníka a kvalitatívna forma ako osobné rozhovory s vybranými 
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vedeckými pracovníkmi ústavov Slovenskej akadémie vied umožňujú získať rôznorodú 
vzorku informácií. Ide o subjektívne a flexibilné informácie (kvalitatívna forma), pretože  
sa získavajú na základe osobných výpovedí, ktoré sú ovplyvnené hodnotami, názormi a em-
pirickými poznatkami respondenta. Zároveň hovoríme o možnosti získania objektívnych  
a nezávislých informácií (kvantitatívna forma), pretože anonymný dotazník má svoju fixnú 
štruktúru prostredníctvom škálovania, zatvorených otázok a váženého priemeru vo fáze 
analýz a štatistických výpočtov. 

Aby sme mohli hovoriť o základnej reprezentatívnosti výskumnej vzorky, dotazník bol 
rozposlaný ľuďom pôsobiacim na rôznych vedeckovýskumných pracoviskách na šiestich 
slovenských univerzitách, jednej akadémii umení a na všetkých ústavoch Slovenskej akadé-
mie vied.  Dotazník bol poslaný na 4561 emailových adries v pomere 2443 adries pracov-
níkov Slovenskej akadémie vied a 2118 adries pracovníkov univerzít. Vrátených bolo 499 
vyplnených dotazníkov. Celková návratnosť bola 10,94 %. Širšia verejnosť, vedeckých 
pracovníkov na slovenských vedeckovýskumných pracoviskách nevynímajúc, môže mať 
istú nedôveru voči kvantitatívnym metódam výskumu. Dôvody môžu byť rôzne, či už skres-
lená štatistika, skepsa voči tabuľkovým výsledkom, nedostatok vedeckej objektívnosti alebo 
„prílišný“ pozitivizmus dotazníkovej metódy výskumu. Tieto a predchádzajúce faktory sú 
možným dôvodom, prečo návratnosť bola len necelých 11 % a prečo niektorí dopytovaní 
respondenti vyjadrili nevôľu zúčastniť sa na výskume.  Dotazník bol rozdelený na niekoľko 
častí, ktorých cieľom bolo definovanie, ako vnímajú samotní vedci problematiku vedeckej 
kreativity. Jeho súčasťou boli aj otázky orientované na zistenie rôznych vonkajších a vnú-
torných aspektov, ktoré do určitej miery ovplyvňujú charakter a intenzitu kreativity na ve-
deckom pracovisku. V neposlednom rade zisťoval ďalšie možné aspekty vedeckej kreativi-
ty, ktoré respondenti vo výskume definovali ako dôležité. 

Kvalitatívna forma výskumu umožňovala uskutočniť 11 osobných rozhovorov na rôz-
nych vedeckovýskumných pracoviskách Slovenskej akadémie vied. Rozhovor mal osem 
otvorených otázok, ktoré nevylučovali možné doplnenie ďalších otázok v závislosti od in-
dividuality respondenta a kvality rozhovoru. 

3  Výsledky výskumu 

Analýza kvantitatívnej formy výskumu priniesla nasledujúce výsledky: z celkového 
počtu 499 odpovedí dotazník vyplnilo 240 žien (48,09 %) a 259 mužov (51,80 %). Najväč-
šie množstvo respondentov bolo vo vekovej skupine 20 – 35 rokov, v ktorej bolo získaných 
213 odpovedí, čo predstavuje 42,69 %. V rámci vekovej skupiny 36 – 50 rokov bolo získa-
ných 131 odpovedí (26,25 %), v skupine 51 – 65 rokov bolo 128 odpovedí (25,65 %) a naj-
menej odpovedí prišlo od respondentov vo vekovej skupine 66 rokov a viac – 27 odpovedí 
(5,41 %).  

V rámci analýz výsledkov výskumu boli vek, pohlavie a pracovná afiliácia skúmané 
ako možné premenné poukazujúce na rozdiely v získaných odpovediach. Výsledky však 
podľa týchto premenných  nepotvrdili markantné rozdiely vo vyjadreniach vedcov na danú 
problematiku. Možno tak predpokladať, že vedci nezávisle od veku, pohlavia a pracovného 
zaradenia vnímajú vedeckú kreativitu rovnako. 

Vedecká kreativita pre vedcov znamená predovšetkým originalitu (84 % responden-
tov) a nazeranie novým spôsobom na staré veci (81 % respondentov). Väčšina vedcov ju 
chápe aj ako viacero alternatív k riešeniu výskumnej problematiky (73 % respondentov) 
a ako nekonvenčné (divergentné) myslenie (71 % respondentov). Tvorivosť vo vede je pre 
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nich motivácia k myšlienkovej abstrakcii, ktorá podmieňuje vznik nových poznatkov a pod-
poruje proces vedeckej komunikácie. 
 

 

Graf 1 

Grafické znázornenie odpovedí vnímania problematiky rozvoja kreativity  
vzhľadom na podporu vedy 

Dotazník umožňoval respondentom vyjadriť sa aj k otázke možnosti podpory vedy na 
Slovensku a s tým súvisiacimi možnosťami pre individuálny rozvoj kreativity. Graf 1 pou-
kazuje na fakt, že až 56 % zúčastnených vedeckých pracovníkov na dotazníkovom priesku-
me vyjadruje svoj názor, že vzhľadom na nedostatočnú podporu vedy nemôžu vedci uplat-
ňovať svoju kreativitu. 25 % respondentov sa k tejto otázke nevedelo vyjadriť a zvyšných 
19 % respondentov uviedlo, že podpora vedy na Slovensku je dostatočná. Medzi najčastej-
šie odpovede respondentov, prečo si myslia, že celý systém riadenia a podpory vedy je na-
stavený proti kreativite, ide najmä o prílišnú byrokraciu a rastúcu administratívu, rigiditu 
očakávaných pracovných výstupov, poddimenzované financovanie, nedostatočné podmien-
ky pre uplatnenie mladých vedcov, demotiváciu, ale aj neprajnosť, presadzovanie záujmov 
nadriadených a o nedostatočnú tvorivú atmosféru na pracovisku. V odpovediach responden-
tov, ktorí uviedli podporu vedy na Slovensku a možnosti pre uplatnenie kreatívneho poten-
ciálu ako dostačujúce, bol najčastejší dôvod to, že kreativita nie je závislá od externých 
zdrojov a možností, ale súvisí s charakterovými vlastnosťami výskumníka. Kreativita a jej 
osobný rozvoj nie je viazaný na podmienky, ktorým sa vedec musí prispôsobovať. Jeho 
kreatívnosť je prítomná bez podpory, pričom veda a s ňou súvisiaci tvorivý potenciál je slo-
bodná. Viacero respondentov sa taktiež vyjadrilo, že práve zlé materiálové, finančné a exis-
tenčné podmienky nútia vedcov byť kreatívnymi. 

Za najdôležitejšie faktory, ktoré vplývajú na mieru a intenzitu kreativity vedci považu-
jú najmä zvedavosť (65 % respondentov), komunikáciu vo vnútri výskumnej skupiny (63 % 
respondentov) a podporu nových myšlienok a postupov na pracovisku (59 % respondentov).  

V rámci dotazníka sme použili škálovanie, keď: 1 – úplne nesúhlasím, 2 – skôr nesú-
hlasím, 3 – neviem, 4 – skôr súhlasím, 5 – úplne súhlasím a následným výpočtom priemeru. 
Pri analýze a výpočte váženého priemeru pri otázkach zameraných na motiváciu na kreatív-
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ny prejav sa použil nasledujúci vzorec: počet odpovedí pre 1 x 1 + počet odpovedí pre 2 x 2 
+ počet odpovedí pre 3 x 3 + počet odpovedí pre 4 x 4 +počet odpovedí pre 5 x 5 / celkový 
počet odpovedí. To, čo vedcov motivuje, aby pri svojej práci boli kreatívni, je najmä vlast-
né potešenie a záujem o skúmanú problematiku (vážený priemer 4,61). Ďalej kreativitu 
vidia ako jednu z možností, ako vo vede dosiahnuť zaujímavé a nové poznatky (vážený 
priemer 4,52). 

Rozdiel medzi kvantitatívnym a kvalitatívnym výskumom môže byť v rozdielnosti 
prístupu analýzy získaných dát. Zatiaľ čo pri kvantitatívnom výskume sa analyzujú skôr 
čísla, percentá a vážené priemery, kvalitatívnym výskumom sa hodnotia skôr empirické 
osobné poznatky o danej problematike.  

Jednou z otázok rozhovoru bolo identifikovanie spojenia kreativity a vedeckej produk-
cie. Kreativitu respondenti chápu ako prítomnú a podstatnú vo vede, ktorá umožňuje pro-
dukovať alternatívne postupy, metódy, konštruovať neobvyklé asociácie a skúšať rôzne 
mechanizmy práce, bez ktorých by veda nemohla smerovať ďalej. Napriek tomu, že krea-
tivita je vo vede veľmi potrebná, respondenti nepredpokladajú, že by všetci vedci v jednej 
pracovnej skupine mali rovnaký kreatívny potenciál. Preto vyzdvihujú dôležitosť kolaborá-
cie a zdieľania cieľov a vízií vedeckej práce.  

Ďalšie otázky v rámci rozhovoru boli zameraná na zistenie, či od vedcov na pracovisku 
očakávajú, že budú kreatívni. Vedenie každého vedeckovýskumného pracoviska od svojich 
zamestnancov očakáva, že budú kreatívni a iniciatívni. Avšak niektorí respondenti vyjadrili 
názor, že tieto očakávania sú v rozpore s pracovným tlakom, ktorý je na nich vyvíjaný. 
Tento tlak charakterizovali ako príčinu, prečo je aj vlastná motivácia byť kreatívnym osla-
bená.  

Keďže v preštudovaných odborných zdrojoch, ktoré tvorili teoretický podklad tohto 
výskumu, rezonovali názory, že vedecká kreativita nemusí nutne znamenať len vytváranie 
progresívnych a inovatívnych výstupov, ďalšou otázkou bolo zistenie, ako respondenti vní-
majú túto problematiku. Respondenti sa mali vyjadriť, či kreativitu vo vede chápu ako nie-
čo veľmi progresívne, alebo to je len akési nazeranie neobvyklým spôsobom na staré veci. 
Podobne ako pri prvej otázke respondenti sa jednoznačne vyjadrili, že oba spôsoby sú legi-
tímne a vo vede prítomné.  

Pri rozhovoroch nás zaujímalo aj to, či kreativitu chápu ako proces, ktorý sa skladá 
z niekoľkých fáz. Respondenti uviedli, že akákoľvek práca ma akési etapy. Rozdiel možno 
badať, keď ide o vedeckú tvorivosť, najmä ak sa vedec snaží vytvoriť niečo nové a originál-
ne. Činnosti vedúce k vedeckej revolúcii chápu ako niečo, čo nemá presne stanovené fázy 
alebo etapy, ale ako proces, pri ktorom človek opakuje fázy výskumu. Samozrejme je dôle-
žitá koncentrácia – podobne ako pri akejkoľvek činnosti. Postupy zahŕňajú nápad alebo 
vnuknutie, koncentráciu, prípravu a samotnú fázu tvorenia. V procesoch kreatívnej vedec-
kej činnosti sú pre nich najdôležitejšie motivácia a vlastný záujem.  

Cieľom rozhovorov bolo aj zistenie, či respondenti v priebehu rokov zaznamenali ne-
jaký vývoj ich kreatívnych kompetencií. Jedna skupina respondentov vyjadrila názor, že 
individuálny vývoj kreativity je nevyhnutý a postupom času sa mení podobne, ako sa s ve-
kom mení genetický kód človeka. Druhá skupina respondentov nepredpokladá, že by krea-
tivita bola merateľná veličina. Chápu ju ako statickú vlastnosť, nemennú v čase, môže sa 
len meniť štýl práce a spôsob myslenia. Nakoniec však všetci respondenti súhlasia s tvrde-
ním, že ak má byť podporovaná vedecká kreativita, treba začať už na školách, ktoré by mali 
rešpektovať osobnostnú individualitu žiaka a študenta, naučiť ho kriticky myslieť, nie iba 
mechanicky memorovať poučky a definície. Aj s tým rizikom, že to môže predstavovať 
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akýsi tlak vyvíjaný na študentov, pretože v dnešnom svete je ťažšie udržať si myšlienkovú 
autonómiu, ako sa zaradiť do davu. 

4  Zhrnutie výsledkov kvantitatívnej a kvalitatívnej časti 
výskumu 

Vyššie prezentované výsledky analýzy údajov získaných prostredníctvom dotazníka 
a osobných rozhovorov sú zhrnutím niektorých najdôležitejších zistení. Podrobná analýza 
všetkých zhromaždených dát spolu s ich vizuálnym a grafickým zobrazením sú uvedené 
v rigoróznej práci, v rámci ktorej bol výskum uskutočnený. Výsledky by sa pomocou mo-
delu dali vyjadriť nasledovne: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 2 

Model kreativity vedeckých pracovníkov 

Podľa výsledkov výskumu by sme medzi pozitívne činitele podporujúce vedeckú kre-
ativitu mohli zaradiť najmä záujem a motiváciu o vedeckú činnosť, ktorá by slúžila na vy-
tváranie nových poznatkov a posúvanie hraníc poznaného. Ďalej to boli sebadôvera, slobo-
da prejavu a myslenia, kolegialita, rešpekt a dostatočné informačné a materiálne vybavenie, 
ktoré hrajú pri kreativite dôležitú úlohu.  

Negatívnym činiteľom, tlmiacim kreatívne schopnosti vo vede, bola najčastejšie ozna-
čovaná byrokracia a zaťažujúca administratíva. To, čo zabraňuje plne využívať kreatívny 
potenciál, bol aj nedostatočný záujem o vedeckú problematiku, rigidita pracovných postu-
pov, prílišná kontrola zo strany vedenia, nedostatočný funding, ale aj nedostatočný spolo-
čenský status vedy na Slovensku.  

Do modelu boli zahrnuté tiež vrodené a individuálne predispozície vedca, vplývajúce 
na kreativitu. V odpovediach respondentov boli aj názory, že vedecká kreativita nesúvisí 
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len s podmienkami, v ktorých musí pracovať. Ide o celkový prístup vedca, o jeho talent 
a snahu vyrovnať sa pri vedeckom výskume s akýmikoľvek podmienkami, na čo do istej 
miery vplýva aj osobnostný a individuálny predpoklad.  

Záver 

V príspevku sme sa pokúsili priblížiť niektoré najdôležitejšie zistenia analýzy kvanti-
tatívnej a kvalitatívnej časti výskumu názorov vedcov na vedeckú kreativitu v slovenskom 
kontexte. Aj keď súvislosť kreativity a vedeckej produkcie bola predmetom výskumov už  
v minulom storočí, stále ešte nepoznáme všetky aspekty tejto problematiky. Existujú len 
rôzne interdisciplinárne teórie a snahy o identifikovanie tvorivých kompetencií vo vede. 
Cieľom príspevku bolo priniesť nielen závery výskumu, ale aj podnietiť záujem o vedeckú 
kreativitu a jej skúmanie v slovenskom kontexte. Východiskom výskumu bola tiež analýza 
niektorých odborných názorov na danú problematiku z hľadiska informačnej vedy. Súčasná 
spoločnosť umožňuje otvorenú komunikáciu vedeckých poznatkov v elektronickom pro-
stredí. Tak sa predmetom skúmania tvorivých tendencií vo vede stali i možnosti rýchleho  
a efektívneho zabezpečenia informačných zdrojov potrebných pre vedecké bádanie. Hoci 
bol výskum zameraný na čo najširšiu vzorku respondentov, nemožno hovoriť o zovšeobec-
není a uplatňovaní výsledkov na celú akademickú obec. Keď chceme pochopiť súvislosti,  
v akých vznikajú vedecké poznatky, je potrebné naďalej viesť interdisciplinárne výskumy  
s cieľom identifikovať atribúty vedeckej kreativity.  
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Resumé 

VÝSLEDKY VÝSKUMU VNÍMANIA PROBLEMATIKY VEDECKEJ 
KREATIVITY V SLOVENSKOM KONTEXTE 

Jana Jakušová 

Príspevok sumarizuje najdôležitejšie závery a zistenia výskumu orientovaného na názory vedcov na 
problematiku vedeckej kreativity v slovenskom kontexte. Je orientovaný na výsledky kvalitatívnej  
a kvantitatívnej formy skúmania vzorky respondentov pôsobiacich na slovenských vedeckovýskum-
ných pracoviskách. Prináša analýzu niektorých odborných názorov na problematiku vedeckej kreati-
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vity z hľadiska informačnej vedy. Vyzdvihuje potrebu koncipovania interdisciplinárnych výskumov  
s cieľom identifikovania atribútov kreativity vo vede ako prostriedku na vytváranie nových poznatkov 
a dosiahnutie progresu vedeckého bádania.  

Summary 

RESEARCH RESULTS OF PERCEPTION OF SCIENTIFIC CREATIVITY  
IN THE SLOVAK CONDITIONS 

Jana Jakušová 

The paper brings the main conclusions and findings of research focused on the scientists’ opinions on 
the issue of scientific creativity in the Slovak conditions. It is a result-oriented summary of qualitative 
and quantitative forms of examining respondents working at the Slovak scientific and research institu-
tions. Also it provides an analysis of some scholar opinions on the issue of scientific creativity in terms 
of information science. It emphasizes the need to devise cross-disciplinary researches in order to iden-
tify the attributes of creativity in science as a way to create new knowledge and progress of scientific 
inquiry. 
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FRAGMENTÁRNOSŤ POZNANIA 
V INFORMAČNEJ SPOLOČNOSTI 

Michal Kaščák 

Úvod  

Ideál pravdivého poznania, v duchu ktorého je žiadúce „poznanie pravdy“ či „pravdivé 
poznanie“ zamýšľaného predmetu (k čomu môže dôjsť buď na základe schopností poznáva-
júceho alebo aj „ľahkej poznateľnosti“ / „ústretovosti“ poznávaného, či na základe priazni-
vého vplyvu tretej strany, priaznivých okolností, prípadne aj kombináciou niektorých z týchto 
faktorov, za ktorých spolupôsobením práve pri danej udalosti poznávania by sme navyše 
mohli predpokladať rôznu mieru intencionálnosti či náhodnosti...), tento ideál by sme do 
„informačného“ kontextu mohli aplikovať nasledovne: Je žiadúce, aby v spoločnosti dochá-
dzalo k vytváraniu, šíreniu a prijímaniu práve pravdivých / kvalitných informácií. 

Pokiaľ ide o konkrétneho jednotlivca v komunikačnom procese, k príslušným žiadu-
cim informačným javom môže prakticky dôjsť buď na základe jeho schopností vytvárať či  
reprodukovať „pravdivé“ informácie, respektíve rozlišovať pravdivé informácie od tých 
nepravdivých, alebo aj v dôsledku takýchto schopností a aktivity u iných jednotlivcov (ako 
používatelia môžeme kvalitnú informáciu získať aj tak, že práve len tú nám odovzdá infor-
mačný sprostredkovateľ), či dokonca vplyvom „šťastnej náhody“ (tzv. „information encoun-
tering“ označuje „pamätnú skúsenosť [náhodného] stretnutia užitočnej alebo inšpirujúcej 
informácie“ – Erdelez 1999). 

O dualite pravdivých a nepravdivých informácií však môžeme uvažovať nielen z „epi-
stemického“ hľadiska, ale aj z hľadiska etického: dôležitá je totiž nielen technická schop-
nosť (jednotlivca) vytvárať, šíriť či vyberať si práve pravdivé informácie, respektíve číra 
možnosť, že výsledne (napríklad s pomocou náhody či „externej intencionality“) u tohto 
jednotlivca dôjde k vytvoreniu, šíreniu či recepcii / použitiu práve pravdivej informácie, ale 
– nakoľko v oblasti informácií záleží na našom postoji a konaní – dôležitá je aj ochota člo-
veka realizovať takéto prípadné schopnosti (a to aj vtedy, keď to pre neho predstavuje zvý-
šené úsilie či nevýhodu), respektíve (aspoň) jeho prianie si / schvaľovanie nastania uvede-
ných pozitívnych informačných javov, ak sa tie jeho vlastným vedomým schopnostiam 
vymykajú. 

Na dosiahnutie pravdivého poznania, i keď by sme tento ideál chápali u recipienta ako 
viazaný na „pravdivé informácie“ (v zmysle pravdivých „znakových výpovedí“), však často 
nestačí len prijatie určitej jednej pravdivej výpovede – recipient potrebuje spravidla, v ko-
nečnom dôsledku, obsiahnuť celú sériu vzájomne súvisiacich informácií. Tu sa od témy 
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„pravdivosti“ nášho poznania, nakoľko ho získavame z konfrontovaných informácií, dostá-
vame k problému jeho ucelenosti. Ide tu teda o dualitu celistvosti a fragmentárnosti, o prob-
lém fragmentácie informácií, respektíve fragmentácie poznania / celku na (útržkové) infor-
mácie. 

Cieľom článku je popísať druhy fragmentárnosti poznania a ich možné funkcie v živo-
te človeka, a to na základe analýzy vybraných teoretických textov o vzťahoch človeka  
a informácie (autori ako Konrad Liessmann, Michal Růžička), respektíve o vzťahoch člove-
ka a literatúry (Edgar Poe, Alberto Manguel), ako aj  beletristických textov demonštrujú-
cich niektorý z týchto vzťahov (Clive Staples Lewis, Michael Ende, Wilkie Collins). 

1  Dôležitosť „celku“ 

V čom spočíva „skutočné“, naozaj pravdivé poznanie? Skutočné poznanie čo i len 
určitej jednej veci, napríklad jednej „knihy“ (diela), podľa Adorna, nespočíva len v jej po-
znaní, t. j. v jej prečítaní si (a tým menej v prečítaní si iba jej fragmentu), ale – ak by touto 
knihou bola napríklad Spinozova Etika – zároveň aj v poznaní „karteziánskej filozofie a jej 
systematického a historického kontextu, bez ktorého nie je možné Spinozovi adekvátne 
porozumieť“ (Liessmann 2008, s. 16). Bez znalosti relevantných súvislostí je čitateľ, pokiaľ 
ide o danú knihu, iba „polo-vzdelancom“. Je ním nie preto, že poznanie Spinozovej Etiky 
má byť „iba polovicou“, či pravdepodobne oveľa menšou časťou akéhosi „všeobecného 
vzdelania“, „rozhľadu“, ktorý by sme od kultúrneho človeka mohli očakávať, ale polovzde-
lancom je preto, že – ak poznanie zahŕňa i porozumenie svojmu predmetu – práve ani sa-
motnú Etiku nepozná v jej úplnosti, opravdivosti, že práve tú pozná len „spolovice“. Etika 
je „iba časťou“ väčšieho celku poznania, ktorý by však čitateľ mal obsiahnuť nielen (až) 
ako univerzálne či „polyhistoricky“ vzdelaný človek (keď tento celok sám je účelom), ale aj 
ako človek, ktorý chce / má poznať, práve, Spinozovu Etiku (keď celok je kľúčom k svojej 
vlastnej „zložke“). Predmet poznávania je vždy len „časťou seba samého“ – úplnosť jeho 
poznania spočíva v poznaní väčšieho celku, t. j. aj širšieho relevantného kontextu. 

Etiku je samozrejme možné poznávať aj mimo jej historického a systematického kon-
textu, čím sa toto dielo stáva pre čitateľa z kontextu vytrhnutým „fragmentom“ alebo do-
konca (ak čitateľ nerozumie ani vnútorným vzťahom jednotlivých častí Etiky) súborom 
fragmentov, „logicky nepochopiteľných tvrdení z ktorých (ten) dokáže citovať iba jednotli-
vosti ako strnulý vzdelanostný statok“ (Liessmann 2008). 

Rakúsky filozof Konrad Liessmann v tejto súvislosti kritizuje vedomostné televízne 
súťaže, podľa neho symptomatické pre súčasnú spoločnosť, ktoré síce správne propagujú 
tézu, že „nikdy nevieme dosť“ (Liessmann 2008, s. 16), a ich sledovaním sa naozaj môže-
me všeličomu „priučiť“ (tamže), na druhej strane však „vedenie, ktoré sa takto sprostredku-
je, je ... nezáväzné a nesúvislé“ (tamže) a nepripúšťa ani „náznak... vnútorného rozvinutia 
myšlienky“ (tamže). 

Podľa Růžičku (1993) je problém už v samotnom bežnom chápaní pojmu „informá-
cia“. Informácia sa stotožňuje so „znakovou výpoveďou“, ktorá je ľahko komunikovateľná 
napríklad prostredníctvom moderných masových médií – tento prístup dokonale vystihuje 
výrok na obale istej knihy, ktorá mala obsahovať práve „20 000 informácií“ (Růžička 1993). 
Príslušná znaková výpoveď však pre nás len môže, ale nemusí mať „informačnú hodnotu“ – 
má ju pre nás vtedy, keď na nás zapôsobí ako výzva k reorganizácii našej skúsenosti o svete,  
k zmene / (in-)formovaniu nášho obrazu sveta, k vytvoreniu novej jednoty našich doteraj-
ších poznatkov, ktorej organickou súčasťou už tentoraz bude aj príslušná výpoveď. Pocho-
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piteľne, aby k tomu mohlo dôjsť, musíme už mať taký „obraz o svete“, do ktorého daná 
výpoveď môže relevantným spôsobom „zasiahnuť“ (ktorého modifikáciou, doplnením / 
rozšírením sa môže stať). „In-formáciu“ potom „máme“ skôr ako zážitok zmeny nášho 
obrazu sveta, než v podobe samotnej „zapamätanej“ (a ľahko komukoľvek odovzdateľnej) 
znakovej výpovede. „Ak sa stretnem s textom, ktorý je pre mňa výzvou, zreorganizujem 
podľa neho svoju skúsenosť o svete. To, čo si zapamätám, je snáď znenie onej výpovede, 
ktorá (vtedy) mala pre mňa informačnú hodnotu, ale rozhodne to nie je akási kryštalická 
informácia“ (Růžička 1993, s. 43). Ak teda príslušnú „zapamätanú“ výpoveď odovzdáme 
druhému človeku, nie je žiadna garancia, že aj pre neho sa stane „skutočnou informáciou“, 
akou bola pre nás. Ak sa pre neho takou nestane, ostáva len „zdanlivou“ informáciou či 
zdanlivým poznaním. 

2  Skutočné a zdanlivé poznanie.  
Fragmentárnosť ako „balast“? 

Problém virtuálneho (iba zdanlivého) poznania výstižne vyjadril C. S. Lewis v sci-fi 
románe Out of the Silent Planet. Hlavný hrdina, učenec Ransom, je unesený a proti svojej 
vôli sa tak stáva súčasťou tajného experimentu svojho bývalého spolužiaka: ocitne sa na 
kozmickej lodi, ktorá smeruje na neznámu planétu. Keď sa Ransom svojho väzniteľa pýta, 
ako to všetko dokázal, ako tá raketa môže fungovať, ten mu odpovie nasledovne: „Pokiaľ 
ide o to, ako to robíme... nemá význam, aby si sa na to pýtal. Ak nie si jedným zo štyroch 
alebo piatich skutočných fyzikov súčasnosti, neporozumel by si... Ak ťa teší opakovať slo-
vá, ktoré nič neznamenajú – čo je práve to, čo si ľudia neznalí vedy prajú, keď si žiadajú 
vysvetlenie – dá sa povedať, že využívame menej známe vlastnosti solárnej radiácie“ (Le-
wis 1965, s. 25-26). 

Výpoveď o „solárnej radiácii“ je (pre Ransoma ako filológa či historika, ako i pre väč-
šinu ostatných ľudí) len „zdanlivým“ poznaním. Únosca tak síce odpovedá relatívne „úprim-
ne“, „pravdivo“ (neklame, nezavádza, ba nevyhnutne ani nič nezatajuje), zároveň sa tým 
však svojmu poslucháčovi vysmieva – na rozdiel od neho si totiž uvedomuje, že skutočné 
poznanie nie je možné stotožniť so samotnou znakovou / verbálnou výpoveďou, ktorú po-
slucháčovi práve odovzdal (nie je možné ho „takto“ celé komunikovať), a že u tohto poslu-
cháča daná výpoveď ani k nijakému (nebezpečnému) poznaniu nemôže viesť, nijaké pozna-
nie – porovnateľné s tým únoscovým – nemôže u neho podnietiť. Ransom totiž nie je „znalý 
(príslušnej špeciálnej) vedy“, fyziky, nedisponuje vhodným poznatkovým kontextom, s ktorým 
by si danú výpoveď mohol uviesť do zmysluplných súvislostí, aspoň nie pokiaľ ide o stava-
nie rakety. „Vysvetlenie“ o solárnej radiácii je pre Ransoma podobné samotnej planéte, na 
ktorú letia, dosiahnutie ktorej mala táto radiácia práve umožňovať – je to veta „z iného sve-
ta“, jemu načisto „cudzia“. (S takýmto získaným „poznaním“ Ransom nemôže skonštruovať 
konkurenčnú kozmickú loď, môže sa s tým nanajvýš –  v budúcnosti, keď už táto udalosť 
bude všeobecne známou časťou histórie – prihlásiť do televíznej vedomostnej súťaže... ?) 

Fragment poznania, ak prináša naplnenie určitého očakávania, ak predstavuje akoby 
splnenie určitej „požiadavky“ (je odpoveďou na otázku), zároveň je však len virtuálnym po-
znaním, len akýmsi „informačným placebom“, podobá sa v týchto charakteristikách „balas-
tu“. Ten môžeme v nadväznosti na myšlienky Harryho Gordona Frankfurta (2005) aj pres-
nejšie definovať ako komunikát, ktorý vzniká v dôsledku spoločenského tlaku (alebo aj len 
tlaku autorovho „ega“?) na produkciu informácií / textov k určitej téme, a ktorým autor 
predstiera znalosť danej témy. Z tohto hľadiska je to klamstvom, nie však priamo či úmy-



 

93 

selne o predmete výpovede, ale skôr o miere autorovej znalosti daného predmetu. Balast 
teda vzniká v situáciách, keď sme „nútení“ (či neprimerane chceme) vyjadriť sa k otázke, 
ktorá presahuje naše znalosti, respektíve keď sme vôbec „nútení“ / rozhodnutí sa „vyjadriť“, 
aj keď „nemáme čo povedať“. Modelovým príkladom sú podľa Frankfurta  príhovory ame-
rických politikov ku Dňu nezávislosti či rozličným iným sviatkom (čo určite platí aj pre 
politikov iných národností), analogické situácie sa však môžu objaviť vo všetkých oblastiach 
života, kde vzniká potreba „zaplniť priestor“ tvorbou (či vari aj recepciou?) ústneho či pí-
somného prejavu – problém tzv. „uhorkovej sezóny“ v žurnalistike, nevyhnutnosť „publi-
kačnej činnosti“ vo vede, potreba žiaka „odpovedať“ (či aj učiteľa „prednášať“) v školstve... 
Balastom je výpoveď, ktorá už svojou existenciou či svojím komunikovaním (za daných 
okolností) vytvára zdanie autorovej znalosti témy, a zároveň zdanie / prísľub hodnotného 
obsahu (k danej téme), čo sa však nemôže naplniť. Pre recipienta je v tomto zmysle prijí-
manie balastu len zdanlivým obohatením. To je však práve i Ransomov prípad, ktorý zo 
slov o „slnečnej radiácii“ reálne nemohol nič získať... (Analogicky k možnosti balastovej 
tvorby či komunikácie by sme mohli – na opačnej strane komunikačného procesu – hovoriť  
i o možnosti „rovnako neúprimnej“ balastovej „recepcie“. Aj k recepcii informácií totiž 
môže dochádzať len pod tlakom okolností, a nie zo skutočného záujmu o obsah, a pre ko-
munikátora, ktorému na prijatí jeho posolstva záleží, to môže byť zdrojom iba falošného 
uspokojenia.) 

Zvláštnosťou Lewisom opisovanej situácie je, že hoci vyrieknuté slová (o slnečnej ra-
diácii) majú určité charakteristiky balastu (formálne sú odpoveďou na Ransomovu otázku, 
Ransom však vďaka nim nie je o nič múdrejší, než bol predtým), hovoriaci – či vlastne 
„vôbec nikto“? – tu nič nepredstiera: Únosca zaiste nemusel len „predstierať“ erudíciu ohľa-
dom kozmickej lode, ktorú sám zostrojil (nebolo to tak, že by len „niečo povedal“, aby už 
samotným aktom svojho vypovedania – viac než konkrétnym obsahom výpovede, viac než 
reálnou hodnotou tohto obsahu – vytvoril dojem, že sa v danej veci vyzná), a dokonca – ak 
by sme vo všeobecnosti pripustili možnosť „klamúceho“ informačného správania aj na strane 
recipienta – ani Ransom, ako poslucháč, nebol taký, žeby napríklad záujem o vysvetlenie,  
o väzniteľovu odpoveď, len predstieral (i keď prijímaním danej informácie, samotným záuj-
mom, by mohol predstierať pochopenie pre danú problematiku, a teda vlastne opäť to, čo 
zvykne predstierať už tvorca či „hovorca“ balastu, totiž – vlastnú múdrosť...? Ani takýto 
klam však nebol Ransomovým zámerom.)  Ak to však aj nebolo tak, že by únosca „len niečo 
povedal“, aby už samým aktom svojho vypovedania – viac než reálnou hodnotou vypove-
daného – vytvoril dojem vlastných znalostí, stále platilo, že Ransom, recipient, bol na danej 
výpovedi najviac schopný oceniť práve samotný akt jej vypovedania, samotné odpovedanie 
mu únoscom (ochotu odpovedať), a nie až natoľko jej konkrétny obsah. Pocit „uspokojenia“ 
Ransom získal skôr zo samotnej existencie / udiania sa / získania „nejakej odpovede“, než  
z (pochopenia) kvality jej obsahu. 

Komunikácia tak vykazuje balastové prvky nie preto, že by autor/komunikátor „len 
predstieral“ znalosti – alebo preto, že by recipient „len predstieral“ záujem... – ale preto, že 
účastníci tejto komunikácie pokojne aj mohli „len predstierať...“, a na použiteľnosti/reálnosti 
výsledného Ransomovho poznania by to nič nezmenilo. Balastový charakter komunikácie je 
tu daný už potencialitou, prípustnosťou predstierania, či jeho „irelevanciou“, t. j. zameniteľ-
nosťou „úprimnej“ produkcie či recepcie informácií s predstierajúcim konaním, pokiaľ ide 
o konečný efekt na poznanie recipienta. To, čo je vo vzťahu k nám fragmentom (verbálnou 
výpoveďou bez relevantného kontextu), to už totiž i samo osebe či samo zo seba (bez ohľa-
du na ľudské intencie) „len predstiera“ pre nás poznanie tam, kde pre nás žiadne poznanie 
nie je. 
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3  „Exformácie“ ako príklad kontextu 

Na potrebu širšieho kontextu, ďalších informácií na to, aby sme porozumeli tej infor-
mácii, s ktorou sme práve konfrontovaní, upozornil aj Umberto Eco. Podľa neho i v bežnej 
reči hovoríme len malú časť toho, čo poslucháč potrebuje vedieť, aby našej výpovedi poro-
zumel. „Keby som vám zavolal a povedal: „Vezmem to po diaľnici a za hodinu som u vás“, 
nebudete odo mňa čakať vysvetlenie, že pôjdem po diaľnici a svojim autom“ (Eco 1997). 
Podobne, ak môžeme uviesť aj archaickejší príklad: ak by si niekto objednával koč, nebu-
deme od neho čakať pripomienku, že kočiš má v určenú hodinu prísť „aj s koňom“ (i keď  
v humoristickom románe Achilla Campanila, Za všetko môže kapitán, práve toto kočišovi 
pripomenula jedna z postáv (Eco 1997) – dané dielo sa však práve preto považuje za humo-
ristický román, s absurdnými  dialógmi.) 

Za normálnych okolností sa princíp „nepovedania všetkého“ prejavuje tak vo fiktív-
nych príbehoch (komunikácia dvoch postáv), ako aj v „reálnom“ živote (komunikácia dvoch 
„reálnych“ ľudí), ako aj pri komunikácii fiktívneho (sveta) príbehu a reálneho čitateľa: „Každé 
rozprávanie je nevyhnutne a osudovo rýchle, pretože ak vytvára svet plný ohromného množ-
stva udalostí a postáv, nemôže vypovedať o tomto svete úplne všetko. Rozprávanie len na-
značuje a potom žiada od čitateľa, aby zaplnil celý rad medzier sám“ (Eco 1997). Autor 
artikuluje len to, čo my ako čitatelia o fiktívnom svete „nevieme“ či „nemôžeme vedieť“, t. j. 
len to, v čom sa jeho svet od našej reality líši (všetko ostatné je rovnaké, takže sa dá pove-
dať, že svet fikcie „parazituje“ na realite). 

Ako však už bolo povedané, rovnako funguje aj akákoľvek iná komunikácia, pokiaľ si 
jej účastníci majú rozumieť. Vzťah medzi „svetmi“ jej účastníkov (recipienta a komunikáto-
ra) je rovnaký ako vzťah medzi našou „realitou“ a autorovou „fikciou“ – bez implikácie, že 
by si hovoriaci musel vždy „vymýšľať“, ale s významom, že recipient musí vždy „zapĺňať 
medzery“: mnohé (nevyhnutne!) zamlčané skutočnosti si musíme zaplniť sami, a to pozna-
ním / samozrejmosťou nášho vlastného, nám doteraz známeho sveta („čítať medzi riadka-
mi“?). 

Vzťah medzi fikciou a realitou je tak modelom každého vzťahu „znaková výpoveď-
poslucháč“, „informácia-recipient“, je pravdou o týchto vzťahoch. „Nakoniec... každý text  
je lenivým nástrojom, ktorý vyžaduje od čitateľa, aby zaň sám urobil časť jeho práce. Keby 
mal text oznámiť všetko, čo by mal príjemca pochopiť, nikdy by neskončil“ (Eco 1997). 

Potvrdzuje to i Růžička (1993, s. 17-18), podľa ktorého ak povieme, že – napríklad – 
„tamten strom je zelený“, nehovoríme len, že „tamten strom je zelený“, ale skôr že „naša 
skúsenosť o svete je taká, že tamten strom je zelený, zreorganizujte svoju skúsenosť o svete 
takisto“ (tamže). Hovoríme teda akoby „o celom (našom) svete“, explicitne však spomenie-
me len „tamten strom“... Všetko ostatné, okrem stromu, si recipient musí „domyslieť“... ak 
má výpovedi rozumieť rovnako ako my (čo v princípe, vo všeobecnosti, v základných črtách 
zrejme nie je problém, pokiaľ náš poslucháč nie je mimozemšťan, žije zhruba v tom istom 
prostredí ako my, a podobne). 

„Informácie“, ktoré sú nevyhnutné pre (správne, intencii autora zodpovedajúce?) poro-
zumenie textu, nie sú však jeho súčasťou – ale sú teda jeho dôležitým kontextom – môžeme 
nazvať termínom dánskeho autora Tora Norretrandersa (1998) ako „exformácie“. Zatiaľ čo 
Al Gore (1994) týmto termínom rozumel „obrovské hory dát, ktoré nikdy nevstúpia do ľud-
ského mozgu v podobe myšlienky“, ale sa len zbierajú a skladujú „v digitálnych silách, kde 
sa na nich hromadí prach a hrdza“ – napríklad družicové snímky zemského povrchu, z kto-
rých „95 percent... nikto nikdy nevidel“ (tamže) – v prípade Eca/Norretrandersa ide skôr  
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o informácie, ktoré v podobe (explicitnej) myšlienky nemáme nie preto, že by boli uložené 
vo vzdialených „digitálnych silách“, a nestihneme si ich všetky „prezrieť“ či „prečítať“, ale 
preto, že sú uložené „hlboko v nás“ (v autorovi – a pokiaľ má byť komunikácia úspešná, tak 
aj v recipientovi), ako implicitné, a nie je v našich možnostiach ich všetky (či už pre seba 
alebo pre druhých) artikulovať. „Keby mal text oznámiť všetko, čo by mal príjemca pocho-
piť (alebo aj čo my, ako autori, už prirodzene chápeme – M. K.), nikdy by neskončil“ (Eco 
1997). Ak by sme teda predsa len dosiahli artikulovanie / oznámenie (čo i len takmer) „všet-
kého“, tieto výpovede by – vo všeobecnosti – pre recipienta nevyhnutne boli exformáciami 
už v „goreovskom“ zmysle: bolo by ich príliš veľa na to, aby sa dali všetky „preštudovať“. 
Znakovú reprezentáciu väčšiny z nich (95 percent?), by „nikto nikdy nevidel“ (Gore 1994). 

4  Objektívny kontext 

Pokiaľ Eco zdôrazňuje dôležitosť kontextu – pri konfrontácii s danou znakovou výpo-
veďou potrebujeme aj (relevantné) exformácie, aby sa pre nás táto výpoveď mohla stať 
„skutočnou informáciou“ – a na dôležitosť kontextu upozorňovali aj Liessmann s Adornom,  
v súvislosti so Spinozovou Etikou – cítime tu aj určitý rozdiel. Je rozdiel medzi potrebou (či 
požiadavkou) poznať karteziánsku filozofiu, a potrebou vedenia, že koč je ťahaný koňom, 
alebo že po diaľnici sa jazdí autom, a ten nespočíva len v tom, že v prípade Etiky a kartezián-
skej filozofie ide o vzťah väčších celkov poznania, nielen o spojenie dvoch jednoduchých 
faktov. Kôň ako „kontext“ koča, a auto ako „kontext“ diaľnice, či opačne, sú pre nás (aspoň 
ako pre ľudí v určitej dobe/kultúre/komunite) „samozrejmosťou“ – „každý to automaticky 
vie“. Je to teda implicitný kontext príslušnej výpovede – implicitný nie preto, že je zamlčaný  
v danej konkrétnej výpovedi (ak by v nej nebol zamlčaný, bol by už priamo jej „obsahom“, 
a nie kontextom), ale implicitný je preto, že je zamlčaný „všeobecne“ (takmer vždy?)  – 
poznanie o tom, že po diaľnici idú autá, sa všeobecne nepovažuje za potrebné artikulovať 
(možno s výnimkou detských, humoristických a filozofických  kníh), aspoň nie priamo / 
ako hlavný účel, respektíve nepredpokladá sa potreba ho v súbore artikulovaného poznania 
špeciálne vyhľadávať a „naštudovávať“. V protiklade k tomu, karteziánska filozofia, ako 
kontext Spinozovej Etiky, je už všeobecne nesamozrejmým poznaním, ktoré si vyžaduje 
explicitné štúdium (i keď to sa mohlo udiať už v minulosti, a pre profesionálneho filozofa 
tak príslušné znalosti už môžu byť „samozrejmosťou“...). „Karteziánsku filozofiu“ by sme 
mohli nazvať explicitným kontextom (Spinozovej Etiky). 

V oboch prípadoch pritom ide o poznatky pre každého (teoreticky) dostupné či rovnaké, 
a mohli by sme ich zahrnúť pod spoločný názov, „objektívny kontext“ (či objektívne / inter-
subjektívne poznatkové prostredie našej komunikácie). Objektívny kontext výpovede tvoria 
„informácie“ či „poznanie“, ktoré sú potrebné pre „správne“, objektívne porozumenie danej 
výpovede (t. j. porozumenie v súlade so zámerom autora a / alebo spoločenským či odbor-
ným konsenzom), pričom konkrétnejšie tu ide jednak o všeobecne samozrejmé poznanie 
(implicitný kontext) a poznanie všeobecne nesamozrejmé, artikulované, teoreticky dostupné 
(explicitný, netriviálny kontext). 
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5  Seba-presahujúce informácie? Information encountering 
versus „life-encountering“ 

Ak však informácia pre svoje porozumenie si vyžaduje od recipienta viac, než len po-
znanie jej samej (totiž poznanie ešte aj iných informácií, prípadne priamo aj určité „životné 
skúsenosti“), na druhej strane, i keď možno aj „na inej rovine“, táto informácia svojmu 
„recipientovi“ nevyhnutne i „dáva“ viac než len „seba samú“ – totiž práve rozličné javy, 
ktoré konfrontáciu s ňou či prácu s ňou v jeho živote sprevádzajú (a to či už ako dôsledok, 
ako podmienka, alebo ako jav len „číro sprievodný“...). Získanie informácie, to v praxi pre 
človeka nezahŕňa len príslušný „informačný obsah“, ale práve aj rozličné „okolité“ životné 
úkony, udalosti, zážitky („cesta do knižnice“, alebo – modernejší, hoci menej výrazný prí-
klad – aj „surfovanie po webe“...?), prípadne aj iné, pôvodne nehľadané či nerelevantné 
informácie (ich získanie pri spomenutom surfovaní / browsingu), alebo i vnútorné psycho-
logické deje (emócie, myšlienkové asociácie – tzv. „vnútorné“ informácie, konfrontované 
vo vlastnom mentálnom svete recipienta, na rozdiel od „vonkajších“ – fyzicky konfrontova-
ných informácií). Ak nám zaoberanie sa informáciou nevyhnutne „prináša“ i „niečo viac“ 
než len (tento) číry – v centre nášho úsilia a našej pozornosti (aspoň dovtedy) stojaci – infor-
mačný obsah, môžeme povedať, že informácie v ľudskom živote sú „seba-presahujúce“ – 
„dávajú sa nám“ v našom živote ako „seba-presahujúce“. 

Pokiaľ rozlišujeme (žiadúce, relevantné) „informácie“ a (ostatný, okolitý) „život“, pred-
stava „seba-presahujúcich“ (životom sa presahujúcich) informácií je v protiklade s koncep-
tom „information encountering“ – nie že by sa tieto dva pojmy navzájom vylučovali, že by 
len jeden z nich mohol zodpovedať skutočnosti, sú však pohľadom na vzájomnú preplete-
nosť „informácií“ a „života“ z opačnej strany, z opačného východiska: „information encoun-
tering“, ako „(náhodné) stretnutie užitočnej alebo inšpirujúcej informácie“ (pozri: Erdelez 
1999) hovorí o tom, že – tak ako keď nám rieka prinesie „odkaz vo fľaši“ – život nám môže 
spontánne priniesť aj určité pozoruhodné či – pri širšom chápaní tohto pojmu – aj len pozor-
nosť si (i nezaslúžene?) nárokujúce, či dokonca len pozornosť (nezaslúžene i „nechcene“?) 
vyvolajúce informácie, teda poukazuje akoby na možnosť „vpádu informácií do ľudského 
života“. (A prinajmenšom pokiaľ teda netrváme len na špecificky užitočných / inšpirujúcich 
informáciách, hoci možno nielen vtedy, nemusí to byť len možnosť, ale isto frekventovaný 
jav, nevyhnutnosť: v informačnej spoločnosti máme život už len ako „obohatený aj o infor-
mácie“...?). 

V prípade seba-presahujúcich informácií je to však naopak: nejde tu o možnosť (či 
istotu) „vpádu informácií do života“, ale skôr o možnosť (či istotu?) vpádu „života“ do 
práce s informáciami... (nevyhnutnosť konfrontácie „niečoho navyše“, popri štandardne 
plánovanej práci s určitými informačnými obsahmi). Ak by sme výskum vzťahu človeka  
a informácií chceli orientovať týmto smerom, na tieto „možnosti“, voči (Erdelezovej) poj-
mu „information encountering“ (respektíve aj voči jeho možnému širšiemu chápaniu, ako 
tu bolo uvedené) by sme tak mohli vytvoriť aj „explicitne“ protikladný či komplementárny 
pojem: „life-encountering“. Rozumeli by sme tým „stretávanie (užitočných alebo inšpirujú-
cich) životných udalostí či okolností pri pôvodnej zameranosti na informácie“. Ide tu teda  
o „udalosti, ktoré zažijeme (alebo vari aj o činy, ktoré aktívne vykonáme?) na ceste za infor-
máciami“, či „pri čítaní kníh“ – a opäť, môže tak ísť o pozoru-hodné, alebo aj len o pozor-
nosť si nárokujúce / pozornosť vyvolajúce udalosti... 
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6  Dichotómia a prepletenosť „čítania“ (recepcie informácií)  
a „života“ 

Ako píše Alberto Manguel, vzťah informácií (v „archetypálnej“ knižnej podobe) a „ži-
vota“ je možné chápať ako „dichotómiu medzi životom a čítaním“ (Manguel 2007, s. 38),  
v ktorej „drsná, nevyhnutná realita“ stojí v „nezmieriteľnom protiklade“ k „vyhýbavému, 
snovému svetu kníh“ (tamže), respektíve „hemženie okolitého sveta“ je v protiklade k čita-
teľovi „schúlenému niekde v kúte“ (tamže) – alebo aj, moderne a najvšeobecnejšie (?) po-
vedané, v protiklade k recipientovi informácie v situácii recepcie.(V kontexte moderných  
a mobilných komunikačných prostriedkov – keď už je „recepcia informácií“, ako aj ich 
komunikácia, možná či povzbudzovaná prakticky kdekoľvek – sa tento protiklad prejavuje 
aj upozorneniami na týchto prostriedkoch či v súvislosti s nimi, že sa práve nemajú použí-
vať v prostredí príliš intenzívneho (okolitého) „života“: Slúchadlá sa napríklad nemajú pou-
žívať „pri riadení auta, bicyklovaní či pri prechádzaní cez ulicu“ (Pioneer electronics, 2014). 
„Recepcia informácií“ v tomto zmysle môže predstavovať „nebezpečné rozptýlenie“ (tamže), 
môže byť v rozpore so životom.) 

Friedrich Nietzsche (1992) vo svojej eseji O úžitku a škodlivosti histórie pre život už 
filozoficky hovorí o protiklade „poznania“ a „života“, a teda i „poznajúceho“ a (plne, šťastne) 
„žijúceho“, pričom tento protiklad popisuje radikálnejšie, vyhrotenejšie a pre „čitateľa“ 
zdanlivo i „fatalistickejšie“ než Manguel: nie sú tu „vonku sa hrajúci kamaráti“ versus „či-
tateľ schúlený v kúte“, ale šťastné, bezstarostné zvieratá, žijúce len v prítomnom okamihu, 
versus človek (vo všeobecnosti!), postonávajúci pod váhou svojho (nevyhnutného?) vede-
nia... (Tu už nejde len o problém samotného aktu recepcie informácií, ktorý sa – aspoň ak 
odhliadneme od predstavy „multi-taskingu“ – situačne vylučuje s vnímaním akuálneho / 
bezprostredne blízkeho životného diania, a tak človeka, situačne, z toho „života“ vylučuje 
(„zasnenosť“ či aj „za-recipovanosť“...?) – respektíve môže sa vylučovať aj s vnímaním 
aktuálneho životného ohrozenia, čo by tak mohlo viesť k strate života aj v definitívnejšom 
zmysle – ale ide tu aj o „hlbší“ problém: poznanie / informácie, „už recipované“, súce „už  
v recipientovi“, vytvárajú v ňom zložitejšie myslenie, starosti či neistotu, a tak ubíjajú jeho 
životný elán, vlastnú chuť na živote participovať...– Od života odtrhávajúco pôsobí nie 
natoľko akt recepcie informácií, ani prípadná obsahová „únikovosť“ týchto informácií, ale 
predovšetkým negatívne vnútorné dôsledky recepcie – reflexia...) 

6.1  Od „čítania“ k „životu“ ako ideál? 

Rozlišovanie „života“ a „čítania“ sa môže spájať s idealizáciou prechodu človeka zo 
sféry čítania do sféry „života“, ako od „čítania“ do „skutočnosti“: „Bež von a ži!“ hovorie-
vala mi matka, keď videla, že si čítam, ako keby moja tichá činnosť bola v rozpore s tým, 
čo znamená byť nažive“ (Manguel 2007, s. 37-38). Imperatív „bež von a ži!“ by sme do 
kontextu modernej doby mohli preložiť či „upresniť“ aj „matrixovským mottom“ „Odpoj 
sa!“ (od virtuálnosti internetu, či od virtuálnosti / asynchrónnosti (recepcie či aj obsahu) 
informácií voči bezprostrednému dianiu...). 

Zdrojom ohrozenia, či už fyzickej existencie alebo akejsi plnosti / autenticity / bdelosti 
života, je 1.)  premiešanosť informácií  a života  a zároveň 2.) priveľká či nezmierená odliš-
nosť týchto dvoch „zložiek“, neprepojenosť informácií s „kontextom“ (aspoň situačným 
významom) života, a teda ich „fragmentárna“ prítomnosť či pôsobenie v tomto živote. 
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6.2  Od „čítania“ k „životu“ ako nevyhnutnosť (Edgar Poe) 

Ak Manguel ešte popisuje (kontroverzný?) ideál prechodu človeka od „čítania“ k sku-
točnosti (ktorý sme aktualizovali tak, že v praxi už nemusí mať len podobu opustenia fyzic-
kých kníh, ale (nerelevantných?) informácií aj v inej podobe,  a nielen opustenia fyzických 
kútov, ale všeobecne  „kútov recepcie“ či reflexie), Edgar Poe už naopak upozorňuje, že  
k tomuto „prechodu“, v tomto smere, dochádza aj spontánne, nevyhnutne, pričom v jeho 
kontexte je to práve negatívny jav. Poeova perspektíva je totiž (vo vybraných úvahách) úpl-
ne opačná: nechce prejsť od „čítania“ k „životu“, ale skôr chce obrániť sústredené čítanie 
pred rozptyľujúcimi životnými okolnosťami. 

Vo svojich textoch, ako sú Recenzia Hawthornových dva razy rozprávaných príbehov 
či Filozofia básnickej skladby Poe upozorňuje, že čítanie knihy / románu je skôr či neskôr 
nevyhnutne narušené „prestávkami medzi čítaním“. V týchto prestávkach pôsobia „svetské 
záujmy“, ktoré „vo väčšej či menšej miere dojem z knihy modifikujú, anulujú alebo pôsobia 
proti nemu“ (Poe 1984, s. 80). „No i prestávka v čítaní sama osebe stačí na porušenie ozajstnej 
jednoty“ (tamže). Ideálom by bolo, aby počas čítania „ovládal čitateľovu dušu spisovateľ“, 
aby nebolo „vonkajších ani vnútorných vplyvov – prameniacich z prerušenia alebo z únavy“, 
aby čitateľ „ideu (diela)... prijal nepoškvrnenú, pretože čítal bez prerušenia“ (tamže), t. j. 
bez rozptýlenia, bez doplnenia životom. Takýto stav však (v prípade „románu“) nie je možné 
dosiahnuť – „život“, „okolie“, sa vždy napokon prihlási o slovo a „prebudí“ čitateľa z jeho 
„snového sveta kníh“ (Manguel 2007, s. 38), vytrhne ho z jeho „tichej [čitateľskej] činnosti“ 
(tamže). A hoci Poe veril, že taký stav nerušenosti je možné dosiahnuť v prípade kratších 
textov, ako sú poviedka či báseň, ktoré sa dajú „prečítať na jedno posedenie“ (Poe 1984, s. 
83) – v princípe, i keby hneď až po „prirodzenom“ skončení čítania, po nerušenom, „nepo-
škvrnenom prijatí“ idei, vždy je tu napokon modifikujúci (rozptyľujúci?) vplyv okolia...  
– v tomto zmysle kontakt s informáciami bez interferujúceho „okolia“, bez (napokon „ne-
prehliadnuteľného“) vonkajšieho i vnútorného „prostredia“, nie je možný. 

6.3  Negatívne chápanie prenikania „čítania“ a „života“.  
Negatívny „-encountering“? 

Či už to nazveme „vpádom života do sféry informácií“, alebo „obohatením“ informácií  
o nános okolitého života, či (nečakaným?) „životným rozmerom“ prijímaných informácií, 
túto zmiešanosť informácií so životom Poe už považuje za určitý spôsob „fragmentácie“ 
(celku) informácií (rozbíjanie jednoty „diela“). Spôsobuje to totiž, že sa ako recipienti „mu-
síme ... zriecť nesmierne dôležitého účinku, ktorý vyplýva z jednotnosti dojmu“ (Poe 1984, 
s. 83), stráca sa „nesmierna sila pochádzajúca z totality“ (Poe 1984, s. 80) – prienik svetských 
starostí, či už číra „prestávka v čítaní“ znamená, že „akákoľvek ucelenosť je ihneď preč“ 
(tamže), porušuje sa „ozajstná jednota“ (Poe 1984, s. 80). 

Voči tejto fragmentárnosti by sme mohli aj namietať, že ide len o fragmentárnosť času, 
sústredenia, recepcie, nie však nevyhnutne o fragmentárnosť výsledného poznania „v nás“; 
že dielo, i keď s prestávkami, napokon môžeme prečítať „celé“ (a „poskladať si“ tak jeho 
úplný obraz), aj porozumieť všetkým jeho vnútorným súvislostiam. Umelecká „jednotnosť 
dojmu“ (Poe, 1984, s. 80), sila „zapôsobenia“, nie je to isté, čo „logická jednota“ (súvislosť, 
ucelenosť) významu (ktorú si vieme poskladať i „ponad“ časové medzery či predely...). 

Pojem fragmentárnosti v našom zmysle odkazuje práve na stav (dočasný alebo trvalý), 
keď k výslednému „poskladaniu si“ celku diela / poznania u recipienta z rôznych dôvodov 
nedochádza. Priebežne teda môže byť vážnou fragmentáciou i poeovská prirodzená preple-
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tenosť čítania a života, pokiaľ popisuje situáciu, keď máme zatiaľ iba fragment, ktorému 
ešte plne nerozumieme, a životné dianie (respektíve aj iné informácie, podsunuté nám týmto 
dianím), ktoré nám práve neprispieva k „porozumeniu“ tohto fragmentu, k nadobudnutiu 
zmysluplného celku, relevantného významu.  

Či už ide o Manguelovu matku a Nietzscheho na jednej strane, ktorí idealizujú čistý 
nečitateľský či až fyziologický „život“, alebo o Edgara Poea na strane druhej, idealizujúceho 
(i keď len na určitý čas) číre čítanie, obe strany majú spoločné to, že ich ideály sú v praxi 
ťažko uskutočniteľné („utopické“?), a že prakticky nevyhnutnú premiešanosť informácií  
a života vnímajú ako problematický, negatívny stav. Predstavujú si len akýsi negatívny 
„information encountering“ a negatívny „life-encountering“ (hoci tieto pojmy mali pôvodne 
kladný význam), keď prieniky z jednej sféry do druhej nielen že nie sú pre človeka „užitoč-
né alebo inšpirujúce“, ale dokonca plnú realizáciu týchto hodnôt ohrozujú. Ako už bolo na-
značené, takýto postoj majú preto, že v príslušných úvahách nepredpokladajú zmysluplný  
a pozitívny súvis medzi textom (jeho časťou) a životom: Poe tu neprihliada na možný súvis 
medzi (priebežným, fragmentárnym?) obsahom diela a „svetskými starosťami“, respektíve 
nepripisuje takému potenciálnemu súvisu nijakú zásadnú pozitívnu hodnotu. 

6.4  Spojenie čítania a života ako zdroj nového významu 

K inému prístupu nás môže inšpirovať Michael Ende a jeho dielo Nekonečný príbeh. 
Ide o príbeh chlapca menom Bastian, ktorý sa dostane k tajomnej knihe s rovnomenným 
názvom. Endeho dielo je (aspoň v niektorých vydaniach) vytlačené dvojfarebne, červenou  
a modrou farbou, a tvorí ho striedavo obsah spomenutej tajomnej knihy, ako aj „život“ jej 
čitateľa Bastiana, ktorý je z čítania knihy neustále „vyrušovaný“: raz odbíjaním vežových 
hodín, potom potrebou najesť sa, ísť na záchod, nevyhnutnosťou ukryť sa pred školníkom 
(ktorý večer kontroluje školu, kde sa Bastian s knihou ukryl), náhlou spomienkou na vlastné 
neutešené rodinné pomery, búrkou za oknami... Pre nás, ako čitateľov Endeho diela, je však 
oboje, tak „Nekonečný príbeh“, ako aj (Bastianove) vyrušenia z jeho čítania („narušenia 
jednoty dojmu“ z tohto príbehu, ako by povedal Poe), súčasťou jednej a tej istej knihy, jed-
ného skutočného príbehu. Ende nám ukazuje, že okolnosti interferujúce s nepretržitým sú-
stredeným čítaním príbehu, môžu v skutočnosti – aspoň pri pohľade z vyššej perspektívy, 
pri (našom) pohľade nezainteresovanej „tretej strany“ – tento príbeh rozvíjať, dotvárať 
(keď v knihe zúri boj, v Bastiánovom svete môže za oknami vyčíňať búrka...). Túto „vyššiu 
perspektívu“ si však napokon uvedomí aj samotný Bastian, ktorý medzi čítaným príbehom  
a vlastným životom nachádza, i keď zdráhavo, čoraz viac analógií, súvislostí, až „oba prí-
behy“ splynú v jedno, v jeden harmonický celok, skutočný príbeh (pretože priamo zahŕňa 
už i samotného Bastiana: on, ktorý „sa doteraz pokladal za ... čitateľa“ (Ende 2013, s. 190), 
sa „(tiež) vyskytuje ako postava v knihe“ (tamže). 

Prienik „svetských starostí“ do čítania literárneho diela (či skôr naopak, prienik čítania 
do svetských starostí?) plne pripúšťa i Wilkie Collins, keď vo svojom románe Mesačný  
kameň popisuje situáciu, v ktorej je kombinácia literárneho fragmentu a životného diania 
bizarným spôsobom pre recipienta „konštruktívna“ (aj keď nie práve vo vzťahu k pochope-
niu či estetickému zažitiu samotného literárneho diela...?). Sluha Betteredge tu číta zo svo-
jej obľúbenej knihy, Robinsona Crusoea, práve v situácii, keď je aj obťažkaný starosťami  
a nevie sa rozhodnúť, či prijať ponúkanú vyššiu pracovnú pozíciu alebo nie. Text knihy, 
ktorého číre, neskazené vyznenie je prítomnosťou takýchto svetských starostí „narušené“, 
však práve hovorí: „Dnes milujeme to, čo budeme zajtra nenávidieť“ (Collins 1968, s. 26). 
Betteredge, „rozptýlený pri čítaní“ vlastným životom, situáciou mimo fiktívneho príbehu, 
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nielen že uvedenú „príbehovú“ myšlienku Robinsona Crusoea neprehliadne, ale tá pre neho 
práve nadobudne výnimočný význam – na jej základe si uvedomí, že aj jemu by sa súčasná 
práca, ktorú miloval, mohla čoskoro zunovať, a rozhodne sa prijať ponúkanú zmenu. „Všet-
ko šlo ako po masle a hlavnú zásluhu na tom mal Robinson Crusoe“ (tamže). 

Ak interferencia „života“ nevedie k „skutočnej“, negatívnej, obsah narušujúcej či vý-
znam  znemožňujúcej fragmentácii, môžeme to interpretovať tak, že „jednota diela“ tu nie 
je životom „porušená“, ale skôr „rozšírená“ alebo je (situačne, či – pri nedočítaní diela  
i navždy?) nahradená práve kombináciou informácie („časti“ diela) a „života“ čitateľa, kto-
rá však, práve, takisto môže vytvárať aj novú jednotu, nový zmysluplný celok (nový význam). 

7  Osobný („subjektívny“) kontext recipienta 

Pokiaľ informácia, ak jej máme porozumieť, vyžaduje od nás i „niečo viac“ než pozna-
nie len jej obsahu, a pokiaľ nám informácia, ako seba-presahujúca, nevyhnutne i „dáva“ 
niečo viac, než len svoj vlastný obsah, otázka je, či by tak nemohla byť v tomto smere „se-
bestačná“ – či by jej požiadavka na (širší) kontext nemohla byť uspokojená tým, čo nám 
akoby už ona sama so sebou prináša, čo pri nej vždy máme (a na čo nás tak môže i spätne 
odkazovať) – totiž, okolnosťami nášho života...?. Pochopiteľne, ak „niečo viac“, čo od nás 
informácia žiada (čím je podmienené jej  porozumenie) chápeme v prvom rade ako znalosť 
ďalších, objektívne súvisiacich (dovysvetľujúcich) informácií (objektívny kontext), a „niečo 
viac“, čo nám konfrontácia s informáciou dáva, s čím je konfrontovanie informácie spojené, 
tým rozumieme hlavne „nás samých“, ako „vlastné myšlienky, pocity, subjektívne asociácie, 
ďalej fyzický nosič, kontakt s druhým človekom ... sprievodné životné zážitky...“ (Kaščák 
2013, s. 158), pohybujeme sa na dvoch odlišných rovinách. 

Ak sa vrátime k príkladu so Spinozovou Etikou, znalosti jej historického a systematic-
ko-filozofického kontextu, ktoré by od nás žiadali Liessmann s Adornom, tie nie sú tým, čo 
by nám táto kniha „sama od seba prinášala“, čo by sme pri nej mali aj bez potreby (pred-
chádzajúceho či následného) štúdia ďalších externých zdrojov (i keď určité poznatky by 
sme zrejme mohli i spätne vyvodiť zo samotného diela...) 

Identifikovali sme však, že „niečo“ pri stretnutí s informáciami, aj so Spinozovou Eti-
kou, vždy máme, a to aj ako „polo-vzdelanci“ (!): totiž, určitý iný než objektívny kontext, 
ktorého však daná informácia / dielo (prípadne už aj len fragment tohto diela?) tiež môže 
byť zmysluplnou súčasťou (respektíve môže byť – pre daného recipienta – súčasťou výlučne 
tohto kontextu): je to „osobný kontext“ recipienta, jeho osobná životná situácia. Patria sem 
teda konkrétne udalosti v živote recipienta, ako aj ním nadobudnuté či postretnuté informá-
cie. Na rozdiel od objektívneho kontextu konfrontovanej informácie, ktorým rozumieme 
všeobecne „objektívne súvisiace (explicitné či implicitné) informácie“, tu ide o osobný 
kontext recipienta danej informácie, ako udalosti či okolnosti (či iné informácie) v jeho 
živote. 

Hoci tento kontext, ako prostredie vlastného života, máme nevyhnutne, prirodzene, nie 
je už samozrejmosťou, že konfrontovaná informácia sa stane jeho zmysluplnou súčasťou, 
že bude (v našom chápaní) s týmto kontextom „prepojená“ / do neho integrovaná.   
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8  Nedostatočnosť a dostatočnosť fragmentárnosti:  
C. S. Lewis a jeho „dva prípady výsmechu“ 

C. S. Lewis v diele Out of the Silent Planet popisuje situáciu, v ktorej hrdina príbehu, 
Ransom, disponuje iba fragmentom poznania (výpoveďou o tom, že pohon rakety využíva 
vlastnosti „solárnej radiácie“), ktorý však zďaleka (jemu) nepostačuje na skutočné pocho-
penie fungovania rakety a na to, aby sám niekedy podobné zariadenie mohol skonštruovať. 
Z tohto dôvodu, pre takúto neúplnosť, nedostatočnosť poznania (v číro intelektuálnej / kul-
túrnej sfére je to analogické k „poznaniu“ iba fragmentu zo Spinozovej Etiky, alebo aj celej 
Etiky pri neznalosti potrebného objektívneho kontextu), hrdina je terčom výsmechu. 

C. S. Lewis však popisuje aj inú „situáciu výsmechu“, spojenú s poznaním „iba frag-
mentu“ väčšieho celku, a to vo fantasy príbehu Strieborná stolička (z cyklu Kroniky Narnie): 
„Detskí hrdinovia príbehu (Eustace a Jill) tu hľadajú strateného princa, pričom odkaz o tom, 
kde sa princ nachádza, majú nájsť v zrúcaninách dávneho „Mesta obrov“ (Lewis 2006, s. 
153). Vzhľadom na to, že v danom meste sa „uprostred dlažby... vynímal nápis V HLBINE“ 
(tamže, s. 119), rozhodnú sa – „inšpirovaní“ týmto nápisom – zostúpiť vo svojom hľadaní 
do podzemnej ríše. Svoju prítomnosť v podzemí takto aj... vysvetľujú miestnemu rytierovi: 
... „Dostali sme radu, podľa ktorej sme mali hľadať odkaz v zrúcaninách Mesta obrov ... 
Našli sme tam napísané V HLBINE“ (tamže, s. 153)“ (Kaščák 2013, s. 127). Rytier však 
ich konanie vzápätí spochybní: „Tie slová neznamenajú nič z toho, čo si myslíte ... sú totiž 
útržok z prastarého nápisu ... Stálo v ňom: Hoci som tu bez koruny v hlbine, kedysi sa svet 
klaňal iba mne. Dal ho vytesať nejaký pradávny kráľ, ktorý je pochovaný pod mestom, no 
čas a živly spôsobili, že väčšina nápisu navždy zmizla a v rumovisku nad jeho hrobom 
vidieť už iba posledné dve slová z prvého verša. No nie je to úžasne vtipné, že ste si mysleli, 
že ten nápis tam ostal iba pre vás?“ (Lewis 2006, s. 153). 

Ide tu teda o ďalšiu „situáciu výsmechu kvôli nedostatočnému poznaniu“: Eustacovu  
a Jillinu (nevyhnutnú?) „dezinterpretáciu“ príslušného starobylého nápisu, spôsobenú len 
poznaním jeho malej časti, a teda nepoznaním – ani len – tejto časti v jej pôvodom objektív-
nom kontexte, to považuje rytier za „úžasne vtipné“ (Lewis 2006, s. 153). Na tejto situácii 
je však zaujímavé, že hoci deťom chýbal „objektívny kontext“, konfrontovaný fragment sa 
stal súčasťou ich osobného kontextu, ich životného príbehu / cesty, a vznikol tak pre nich, 
ako recipientov, určitý nový zmysluplný celok. 

Zatiaľ, čo v prvom prípade výsmechu, pri ceste do vesmíru, Ransom ostal len pri vlast-
nej nedostatočnosti poznania pokiaľ ide o fungovanie rakety, tu, pri „opačnej“ (taktiež fan-
tastickej) ceste do hlbín zeme, pôvodná nedostatočnosť recipientov vo vzťahu k poznaniu 
starobylého nápisu a miestnej histórie (ktorá bola, mimochodom, rytierovým výkladom aj 
tak rýchlo odstránená), ukázala sa ako úplne dostatočná či ideálna, pokiaľ išlo o hľadanie 
(a aj nájdenie!) strateného princa (ten sa skutočne nachádzal v podzemnej ríši). To však 
práve bolo aj pôvodným a jediným cieľom týchto používateľov: ich zámerom, príbehom, 
„osobným kontextom“ ich konfrontácie nápisu „V HLBINE“, bolo hľadanie princa, nie 
poznávanie pamiatok či zdokonaľovanie sa v dejepise. 

Naopak, úplné poznanie nápisu, i s príslušnými objektívnymi, literárno-historickými 
súvislosťami (so všetkým, čo by sme si v prípade Spinozovej Etiky podľa Adorna mohli či 
mali priať), ukázalo sa, „paradoxne“, pre hľadanie a nájdenie princa ako nerelevantné, či 
priamo zavádzajúce. 
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8.1  Fragmentárnosť ako ideál? 

Takejto situácii však už potom nezodpovedá predstava konfrontovaných informácií ako 
fragmentov, ktoré sú sami osebe nevyhnutne len falošné, „balastové“, nezmyselné, a ktoré 
máme preto prepájať medzi sebou či aj s ďalšími objektívne súvisiacimi informáciami a sna-
žiť sa tak poskladať z nich „celok“, ako „skutočné (a možno relevantné) poznanie“... Ide tu 
skôr o situáciu východiskového poznania celku (rytier pohotovo deťom doplnil „chýbajúce“ 
informácie), ktorý sám, práve, je (pre nás) jednoznačne „nezmyselný“ (nerelevantný, cudzí), 
a ktorý je skôr potrebné „štiepiť“ na získanie zmysluplnejšieho, s našim životom prepojiteľ-
ného „fragmentu“. 

Znamenalo by to, že „priveľkým množstvom“, kvôli ktorému nenachádzame správny 
podnet pre ďalšie konanie, tým nemusí byť len chaotické množstvo  informácií-fragmentov, 
dané „informačnou explóziou“, ale aj „celistvosť“ logicky už navzájom dokonale prepoje-
ných či organizovaných poznatkov, ktorá však našim potrebám nezodpovedá. Žiaduca „infor-
mácia“ sa nestráca len tak jednoducho „v množstve informácií“, ale stráca sa tak, že nie je 
(videná) „v celku“ – či nie je celkom – ktorý je z tých všetkých informácií vytvorený (na 
ktorý sú všetky tie informácie pretvorené...). Je tak pred nami ukrytá viac či inak, než len 
povestná „ihla v kope sena“... – možno  skôr ako „socha ukrytá v (dosiaľ neopracovanom) 
kameni“? 

Čelíme tu nie súboru nesúvislých daných informácií, z ktorého si pokojne „vyberieme“ 
tú, ktorá je užitočná, ale prvotnému „celku“, ktorý musíme „lámať“, teda pri ktorom musí-
me i akoby „nelegitímne“ odhliadnuť od niektorých jeho objektívne súvisiacich častí (od 
histórie vzniku nápisu V HLBINE), aby pre nás „relevantná informácia“, ako potrebný pod-
net, vôbec mohla existovať, či aby sme ju vôbec mohli použiť. (Takto vyštiepený fragment 
objektívneho celku poznania potom nezostáva iba „fragmentom“, ale keďže sa práve zmy-
sluplne prepája s naším životom, stáva sa tak akoby časťou iného, „osobného“ celku či kon-
textu, celku „našich osobných potrieb a ich naplnenia“...?) 

9  Relatívnosť fragmentárnosti. Typy fragmentov 

Po objavení či pripustení „osobného kontextu“, do ktorého takisto (či práve len) môže 
byť konfrontovaná informácia integrovaná, musíme prehodnotiť / spresniť aj používanie 
samotného pojmu „fragmentárnosti“, keďže sa ukazuje ako „relatívny“ (v závislosti od 
toho, ktorý kontext máme na mysli, vzťah informácie ku ktorému kontextu si všímame). 
Informácia, znaková výpoveď, ktorú poznáme len ako fragment určitého diela, či fragment 
väčšieho „celku poznania“, môže sa stať – práve v takejto svojej „vykorenenosti“ – integrál-
nou súčasťou nášho osobného kontextu (a po tejto stránke teda prestáva byť „fragmentom“). 

Informácia je vo vzťahu k recipientovi čírym „fragmentom“ (a je tak zodpovedajúco 
tomu nezmyselná, zbytočná) iba vtedy, keď recipientovi „chýba“ jej objektívny kontext 
(nemá ju s týmto kontextom prepojenú) a zároveň ju nemá spojenú ani so svojím subjektív-
nym, osobným / životným kontextom – čo zrejme nemusí byť nijako zriedkavý jav. V prí-
pade detí hľadajúcich strateného princa by to bola napríklad situácia, keď by z nápisu poznali 
iba daný či iný fragment, nespoznali by teda ostatné verše a / alebo informácie o vzniku  
a účele posolstva, ani o miestnej histórii, a zároveň by im tento konfrontovaný fragment 
(napríklad: „ ... kedysi sa svet ...“) v žiadnej súvislosti nič nehovoril... – a nevedeli by, čo si 
s ním počať. (I keď pokiaľ je konfrontácia s príslušným posolstvom, „fragmentom“, akokoľ-
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vek pozoruhodná, pamätná, výrazná, mohli by sme predpokladať aj jeho integrovateľnosť 
aspoň do osobného, ak už nie objektívneho kontextu). 

Okrem toho však na fragmentárnosť môžeme nahliadať ako na „relatívnu“ aj v inom 
zmysle. Výpoveď o tom, že raketa využíva na svoj pohon určité vlastnosti „solárnej radiá-
cie“, ako to únosca povedal Ransomovi, prípadne i ďalšie následné informácie, ktoré mu 
mohol poskytnúť, boli či ostali  pre Ransoma len „fragmentom“ poznania, ktoré si teda on 
so žiadnym ďalším / vlastným poznaním nevedel spojiť, a bolo to tak pre neho prakticky 
bezcenné, nepoužiteľné. Pre „štyroch alebo piatich skutočných fyzikov súčasnosti“ (Lewis 
1965, s. 25-26) však príslušná výpoveď mohla byť práve „chýbajúcim kúskom skladačky“, 
ktorého „doplnením“ získali skutočné pochopenie o fungovaní rakety, a mohla tak pre nich 
predstavovať komunikáciu skutočného „poznania“, ktorého kvality vo vzťahu k Ransomovi 
len „predstierala“, a ktoré si Ransom – po jej vypočutí – mohol len „namýšľať“. V tomto 
zmysle je (aj objektívna) fragmentárnosť konfrontovanej výpovede relatívnou, subjektívnou 
kategóriou. Konfrontovaná výpoveď je pre  recipienta „fragmentom“, pokiaľ recipient nemá 
potrebné doplňujúce informácie (respektíve pokiaľ si ju s nimi nevie zmysluplne prepojiť),  
a nie je fragmentom, pokiaľ recipient zodpovedajúcim kontextom disponuje (a vie túto vý-
poveď do neho integrovať) – závisí to teda od konkrétneho recipienta. 

O fragmentárnosti a ucelenosti však vieme uvažovať aj ako o „objektívnej“ kategórii: 
výpoveď môže byť napríklad „objektívne fragmentárna“, t. j. môže byť „len fragmentom“ 
aj nezávisle od toho, či sú jednotliví recipienti v relevantnej oblasti dostatočne vzdelaní: 
napríklad, ak má podobu „nedokončenej vety“, nedokončenej myšlienky, vytrhnutej strany  
z knihy... – a naopak, môže byť aj „objektívne (viac-menej) ucelená“ (ako napríklad Spino-
zove dielo „Ethica, ordine geometrico démonstrata“. Ucelenosť tohto diela síce podľa Ado-
rna ešte stále nestačí, sama osebe, na jeho správne porozumenie, v prípade nesprávneho po-
rozumenia recipientom však tejto „výpovedi“ či jej autorovi nie je možné nič vyčítať...). 

Celkovo tak môžeme uvažovať o fragmentárnosti v trojakom zmysle: 

1. objektívny fragment objektívneho celku (hovoríme tu teda o objektívnej, „fyzickej“? 
fragmentárnosti informácie / poznania vo vzťahu k objektívnemu kontextu: nedokončená 
veta, útržok z knihy... ), 

2. subjektívny fragment objektívneho celku (významovo ucelená výpoveď, ktorej však 
správne či vôbec nerozumieme kvôli nepoznaniu súvisiacich informácií, kvôli „nedostatku 
vzdelania v danej oblasti“ – pre nás iba fragment, nie však nevyhnutne pre druhých), 

3. subjektívny fragment subjektívneho celku (či celku „osobného“, „objektívno-subjek-
tívneho“. Fragment celku, zmyslu, „harmónie“, ktorá mala byť tvorená kombináciou kon-
frontovanej výpovede a našich potrieb / myšlienok či životných okolností. Jednoducho 
povedané: informácia, ktorá nám osobne v našom živote nedáva zmysel. Patria sem predo-
všetkým „objektívne neporozumené a (zároveň) subjektívne neinšpirujúce“ informácie, ale 
možno aj informácie „objektívne pochopené a predsa (filozoficky-existenciálne?) pre nás 
nezmyselné“. 

Konkrétna informácia môže patriť iba do jednej z uvedených kategórií alebo zároveň 
do prvej a tretej, zároveň do druhej a tretej, alebo samozrejme – v ideálnom prípade plne 
objektívne porozumenej a osobne zmysluplnej informácie – nemusí patriť do žiadnej z nich. 

V súvislosti s rozlišovaním objektívneho (informačného) a subjektívneho (osobného, 
životného) kontextu „stretnutia konkrétneho človeka s informáciou“, o konfrontovanej in-
formácií či znakovej výpovedi môžeme povedať nasledovné: Ak táto informácia nie je pre 
nás súčasťou nášho osobného kontextu, môže sa nám javiť ako „zbytočná“ či existenciálne 
absurdná. Ak táto informácia nebude pre nás začlenená do svojho objektívneho kontextu, 
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budeme jej rozumieť nanajvýš len neobjektívne či skreslene (čo ešte samo osebe nemusí 
vylučovať jej užitočnosť pre nás, môže to byť dokonca jej podmienkou), respektíve bude 
pre nás úplne nezrozumiteľná. Ak informácia nie je začlenená ani do svojho objektívneho 
kontextu, ani do nášho osobného kontextu, je pre nás číro nezmyselná (je z nášho hľadiska 
„dokonalým“ fragmentom). 

Záver  

Pre správne porozumenie konfrontovanej informácie (znakovej výpovede) je potrebné 
poznať aj objektívny poznatkový kontext informácie, ktorý je tvorený jednak všeobecne 
triviálnym a spravidla neartikulovaným poznaním (tzv. implicitný kontext), jednak všeo-
becne netriviálnym poznaním, ktoré môže byť artikulované v ďalších relevantných znako-
vých výpovediach. Bez poznania tohto kontextu je konfrontovaná informácia pre nás iba 
fragmentom a predstavuje tak nanajvýš iba zdanlivé / falošné „poznanie“ – v takom prípade 
nadobúda charakter „balastu“. Informácie, ktorých znalosť podmieňuje porozumenie kon-
frontovanej informácii, najmä tie implicitné ale možno i tie explicitné, môžeme nazvať aj 
Ecovým / Norretrandersovým výrazom „exformácie“. Okrem tohto objektívneho-poznatko-
vého kontextu informácie môžeme rozlíšiť aj ďalší mysliteľný kontext, ktorým sú práve 
(užšie či širšie) okolnosti konfrontácie danej informácie v živote recipienta (medzi ne mô-
žeme zaradiť jednak aktuálne či dlhodobejšie potreby či zámery používateľa, jednak jeho 
znalosti rozličných iných, objektívne nesúvisiacich informácií či tém, ale aj rôzne ďalšie 
udalosti v jeho živote) – je to osobný / subjektívny životný kontext recipienta informácie. 
Začlenenosť informácie vo vedomí recipienta do ktoréhokoľvek z týchto kontextov je pre 
neho zdrojom významu. Vo všeobecnosti môže byť informácia vo vedomí recipienta začle-
nená buď do jedného z týchto dvoch kontextov, alebo aj do obidvoch, alebo do žiadneho  
z nich (v takom prípade ide o číru, absolútnu fragmentárnosť). 

Zoznam bibliografických odkazov  

COLLINS, Wilkie, 1968. Mesačný kameň. Bratislava: Slovenský spisovateľ.  

ECO, Umberto, 1997. Šest procházek literárními lesy : přednášky na Harvardově univerzitě. Olomouc: 
Votobia. ISBN 80-7198-248-2. 

ENDE, Michael, 2013. Nekonečný príbeh. Bratislava: Ikar. ISBN 978-80-551-3502-1. 

ERDELEZ, Sanda, 1999. Information encountering: It's more than just bumping into information. In: 
Bulletin of the American Society for Information Science [online]. February/March 1999, 
vol. 25, no. 3 [cit. 2014-02-20]. Dostupné na: http://www.asis.org/Bulletin/Feb-99/erdelez.html 

FRANKFURT, Harry Gordon, 2007. Sračka. Praha: Columbus. ISBN 80-7249-2160. 

GORE, Al, 1994. Země na misce vah. Praha: Argo. ISBN 80-7203-310-7. 

KAŠČÁK, Michal, 2013. Filozofické aspekty vzťahu človeka a informácie v informačnej spoločnosti 
(dizertačná práca). Školiteľ Pavel RANKOV. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 
Filozofická fakulta, Katedra knižničnej a informačnej vedy. 

LEWIS, Clive Staples, 2006. Kroniky Narnie: Strieborná stolička. Bratislava : Slovart. ISBN 80-8085-
072-0. 

LEWIS, C[live] S[taples], 1965. Out of the Silent Planet. New York: Macmillan Publishing Co., Inc. 
ISBN 0-02-086880-4. 



 

105 

LIESSMANN, Konrad, 2010. Teorie nevzdělanosti : omyly společnosti vědení. Praha: Academia. XXI 
století, sv. 4. ISBN 978-80-200-16. 

RŮŽIČKA, Michal, 1993. Informace a dobro. Praha: Ježek. ISBN 80-901625-2-5. 

MANGUEL, Alberto, 2007. Dějiny čtení. Brno: Host. Teoretická knihovna, sv. 18. ISBN 978-80-
7294-231-2. 

NIETZSCHE, Friedrich, 1992. O užitku a škodlivosti historie pro život. In: Nečasové úvahy. Praha: 
Mladá fronta, s. 83-166. ISBN 80-08-02818-1. 

NORRETRANDERS, Tor, 1998. The User Illusion: Cutting Consciousness Down to Size. New York: 
Penguin Putnam. ISBN 0-670-87?79-1. 

POE, Edgar Allan, 1984. Havran. Zlatý skarabeus. Príhody  Arthura Gordona Pyma. Bratislava: Tatran. 

PETŘÍČEK, Miroslav, 1997. Úvod do současné filosofie. Praha: Herrmann a synové. 

PIONEER ELECTRONICS, 2014. 808 SE-MJ751I: STEEZ On-Ear Dual Driver Stereo Headphones 
[online]. Dostupné na: 
http://www.pioneerelectronics.com/PUSA/Home/Headphones/STEEZ/808+SE-MJ751I 

Resumé  

FRAGMENTÁRNOSŤ POZNANIA V INFORMAČNEJ SPOLOČNOSTI 

Michal Kaščák 

Článok vysvetľuje rozdiel medzi fragmentárnym a celistvým (komplexným) poznaním príslušného 
predmetu poznávania prostredníctvom informácií. Vychádza z analýzy vybraných textov z informač-
nej vedy, teórie literatúry, filozofie a beletrie, ktoré popisujú možné vzťahy človeka a informácií, alebo 
možné vzťahy čitateľa a literatúry. Fragmentárne poznanie definuje ako interpretáciu konfrontovanej 
informácie bez relevantného kontextu. Objektívnym kontextom informácie sú ďalšie, objektívne súvi-
siace explicitné alebo implicitné informácie (exformácie). 
Informácia neprepojená so svojim objektívnym kontextom je len zdanlivým objektívnym poznaním  
a môže pôsobiť ako balast. Ako jedna z príčin fragmentácie celku poznania vo vzťahu k recipientovi 
sa identifikuje všeobecná a nevyhnutná prepletenosť informačných tokov a nesúvisiaceho životného 
diania. V súvislosti so vzájomným prenikaním týchto dvoch sfér článok vysvetľuje pojmy „informa-
tion encountering“ a „life encountering“. Upozorňuje na to, že kombinácia konfrontovanej informácie 
aj s objektívne nesúvisiacim životným dianím či informáciami môže byť pre recipienta zdrojom sub-
jektívneho významu či inšpirácie. Informácia tak môže byť začlenená nielen do svojho objektívneho 
kontextu, ale aj do subjektívneho, osobného životného kontextu recipienta. 

Summary 

THE PROBLEM OF KNOWLEDGE FRAGMENTATION 

Michal Kaščák 

This study explains the difference between fragmented and whole (complex) knowledge of particular 
subject. It is based on analysis of selected texts from information science, theory of literature, philo-
sophy and fiction which describe possibilities of human-information relationship. 
Proper objective understanding of confronted information (message) requires knowledge of its object-
ive context. Objective context of information consists of other objectively related infomation, both 
explicit and implicit, termed as „exformation“. Information not understood in relation to its objective 
context represents only fragmented and thus fake knowledge. One of the reasons of knowledge frag-
mentation may be inevitable mixing of objectively unrelated information flows, or mixing of mutually 
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irrelevant information flows and life-events in everyday life. Concepts of „information encountering“ 
and „life encountering“ are being explained and compared. Based on analysis of fiction it is proposed 
that even combination of objectively unrelated pieces of information, or information and life-event, 
may become source of personal meaning / inspiration for particular recipient. Confronted information, 
then, may be related not only to its objective context but also to recipients „personal life-context“. 
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MIKROETICKÝ A MAKROETICKÝ KONTEXT 
INFORMAČNEJ ETIKY 

Františka Tomoriová 

Úvod 

Následkom masového rozšírenia informačných a komunikačných technológií (ďalej aj 
IKT) a nástupom informačnej spoločnosti bolo nevyhnutné začať sa zaoberať etickými otáz-
kami v súvislosti s informačným prostredím. Rozličné problémy, ktorými bolo potrebné za-
oberať sa v „offline“ prostredí, sa preniesli v rozličných modifikáciách aj do online prostre-
dia. Odborníci si postupne začali uvedomovať, že sa musí zaujať nový postoj a je potrebné 
skúmať situáciu z nového hľadiska, ktoré si nový kontext vyžadoval. Tak vznikla počítačo-
vá etika, aplikovaná etika v online prostredí a informačná etika, jej filozofický základ, ktorú 
R. Capurro a L. Floridi obohatili svojím makroetickým prístupom. Cieľom príspevku je po-
dať prehľad rozličných prístupov k informačnej etike s dôrazom na makroetický prístup, 
definovať informačnú etiku, vysvetliť základné pojmy informačnej etiky a vytvoriť vizuali-
záciu, ktorá prehľadne zobrazí vzťahy medzi nimi. 

1  Stručná história informačnej a počítačovej etiky 

Na históriu informačnej etiky sa môžeme podľa Rafaela Capurra (2005) pozerať dvo-
jakým spôsobom. Na jednej strane môžeme jej vznik datovať už v starovekom Grécku (napr. 
vznik konceptu parrhesia, slobody reči), alebo sa môžeme sústrediť predovšetkým na po-
sledné storočie, rozvoj informačných technológií, vznik pojmov kybernetika, počítačová 
etika a následne informačná etika, na znovuobjavenie alebo novú aplikáciu etiky v oblasti 
internetu, informačných technológií. Počítačová a informačná etika sú vo svojom vývoji 
úzko prepojené.  

Koncept „parrhesie,“ poukazuje na potrebu venovať pozornosť otázkam súvisiacim  
s odovzdávaním informácií a pravdou z morálneho hľadiska už v antickom Grécku. Vyjad-
ruje etickú reflexiu v súvislosti s komunikáciou, pravdou, odvahou a povinnosťou. Pojem 
„parrhesia“ sa prvýkrát objavil v Euripidových textoch, v 5. stor. pr. Kr. Michel Foucault 
(1999) ho vysvetľuje ako situáciu, keď má rozprávač podať presné a úplné znenie toho, čo 
má na mysli, aby bolo publikum schopné pochopiť, čo presne si rozprávač myslí.   

V rámci modernej histórie Terrel Ward Bynum (2008) za obdobie zrodu informačnej 
etiky považuje druhú svetovú vojnu, keď si Norbert Wiener uvedomil význam a dosah etic-
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kých problémov súvisiacich so vznikom nových informačných technológií. Predpovedal, že 
technológie a veda majú veľký potenciál pre dobro a zlo v spoločnosti a správne predpokla-
dal príchod „druhej priemyselnej revolúcie“, ktorá človeku prinesie mnoho etických výziev. 
V r. 1948 napísal knihu o novej vede, tzv. „kybernetike,“ neskôr publikoval aj o dopade 
informačných technológií na etiku, čím položil základy informačnej etiky a počítačovej 
etiky. Bynum (2008) poukazuje na to, že vzhľadom na záber Wienerovych myšlienok, mô-
žeme jeho koncept kybernetiky stotožniť so súčasnou informačnou etikou, ktorá zastrešuje 
aj počítačovú etiku. Wiener položil základy akademického výskumu informačnej etiky. 
Koncept informačnej etiky vyplynul z jeho vnímania kybernetiky. Informačnou etikou ju 
však explicitne nepomenoval (autorom pojmu informačná etika je R. Hauptman), keďže 
svoju činnosť nevnímal ako vytváranie novej vetvy aplikovanej etiky.  

V 70. rokoch si Walter Maner uvedomil, že IKT umožnili vznik nových etických prob-
lémov, ktorým ľudia v minulosti nemuseli čeliť. Zároveň si uvedomil, že etické problémy 
sú kvôli IKT ešte závažnejšie. Upozornil na to, že je potrebné venovať pozornosť novovznik-
nutej vetve aplikovanej etiky. Postupne sa počítačovej etike začala venovať väčšia pozornosť 
a rozprúdila sa okolo nej diskusia. Deborah Johnson, kolegyňa na Filozofickej fakulte tej 
istej univerzity, však nesúhlasila s tým, že informačné technológie umožnili vznik nových 
etických problémov. Svoje stanovisko vysvetľuje tým, že aj keď IKT umožnili vznik nových 
entít, ako sú napr. softvér a elektronická databáza, etické problémy s nimi súvisiace sú iba 
novými typmi tradičných etických problémov, ako sú napr. ochrana súkromia alebo intelek-
tuálneho vlastníctva (Bynum 2008). 

Froehlich (2004) začiatky informačnej etiky vidí predovšetkým v oblasti knižničnej  
a informačnej vedy, keď Robert Hauptman v 80. rokoch 20. storočia napísal niekoľko člán-
kov, v ktorých sa zaoberal etickými otázkami knihovníkov. Venoval sa problematike cenzúry, 
súkromia, prístupu k informáciám, copyrightu, etickému kódu atď. Keď sa však informač-
nou etikou zaoberali knižničné a informačné školy, etické otázky sa postupne od knihovníc-
tva začali odkláňať a boli kladené predovšetkým v kontexte informačnej vedy, informačných 
technológií a informácií na internete. Pojem informačná etika prvýkrát použili Robert Haupt-
man a Rafael Capurro, ktorý v roku 1988 napísal článok s názvom „Informačný étos a infor-
mačná etika“ (Froehlich 2004).  

Prístupy autorov v histórii informačnej etiky sa sústreďujú predovšetkým na ochranu 
základných ľudských hodnôt, ako sú život, zdravie, bezpečnosť, sloboda a šťastie. Sú pred-
staviteľmi prístupu orientovaného na ľudské hodnoty. Niektorí odborníci si však uvedomili 
nedostatky tohto prístupu a navrhli rozšírenie záberu nielen počítačovej etiky, ale etiky vo 
všeobecnosti, ktorá by nemala zahŕňať iba ľudí a ich činy. Zástancom tohto hnutia je napr. 
Luciano Floridi, ktorý vytvoril novú, metafyzickú teóriu informačnej etiky (Bynum 2008). 
K informačnej etike pristúpil ako k základu pre počítačovú etiku. 

2 Vymedzenie základných pojmov 

Informačnú etiku môžeme definovať v rozličných kontextoch. Janoš (1993) ju popisu-
je v kontexte životného cyklu informácie ako „oblasť morálky uplatňovanej pri vzniku, šírení, 
transformácii, ukladaní, vyhľadávaní, využívaní a organizácii informácií.“ V interkultúrnom 
kontexte je informačná etika podľa Capurra (2000, cit. podľa Činčera 2002) teóriou vysvet-
ľujúcou rozličné štruktúry ovplyvňujúce prístup k informáciám a rozličným tradíciám v roz-
ličných kultúrach a dobách. Informačná etika má hodnotiaci charakter, pretože kritizuje  
a hodnotí morálne prístupy a tradície v informačnej spoločnosti na individuálnej i celospo-
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ločenskej úrovni. E. A. Buchanan a K. A. Henderson (2009) informačnú etiku v súvislosti  
s aplikovanou etikou popisujú ako „formálnu aplikáciu etickej teórie na informácie.“ V kon-
texte makroetického a mikroetického prístupu k informačnej etike definuje informačnú etiku 
napr. Steinerová (2014) ako „typ informačného správania tvorcov, používateľov a informač-
ných profesionálov založený na systéme hodnôt pri rozhodovaní a riešení problémov v oblasti 
využívania informácií.“ 

Makroetický prístup sa zaoberá uplatňovaním mravných zákonov v súvislosti s infor-
máciami na spoločenskej a globálnej úrovni, zaoberá sa digitálnym rozdelením, environ-
mentálnou etikou, v jadre ktorej sa nachádza človek ako súčasť informačného prostredia. 
Mikroetický prístup zahŕňa informačnú etiku ako súčasť informačného správania človeka  
v informačnej vede (Steinerová 2014). Podľa Činčeru (2002) mikroetický pohľad sa sústre-
ďuje na informačnú prácu a problémy na individuálnej úrovni, makroetické problémy sú na 
celospoločenskej úrovni. Na makroetickej úrovni tak splýva do istej miery s informačnou 
vedou, ktorá sa zaoberá životným cyklom informácie. Prelína sa však aj so sociológiou, po-
litológiou a právom. Z mikroetického hľadiska je napr. počítačovou etikou, knihovníckou 
etikou, novinárskou etikou. Capurro (2000) za makroetické problémy informačnej etiky 
považuje post-industriálnu spoločnosť, vzťah medzi informačne chudobnými a bohatými 
krajinami, slobodný informačný tok, súkromie a médiá atď. Mikroetické problémy sa riešia  
v rámci týchto skupín, sú ich podmnožinou. Menuje napr. sťahovanie súborov na internete, 
ochranu súkromia, copyright, počítačový zločin, ochranu informácií, intelektuálnu slobodu, 
zamlčanie  informácií.  

2.1  Informačná etika a počítačová etika 

Vo filozofickom kontexte sa informačnou etikou zaoberá napr. L. Floridi (2013). Infor-
mačnú etiku vníma ako vetvu filozofie informácií, ktorá skúma etický vplyv IKT na ľudský 
život a spoločnosť. Považuje za potrebné zaoberať sa každou inštanciou informácie, či je 
fyzicky implementovaná alebo nie. Floridi popísal aj vzťah medzi počítačovou a informač-
nou etikou. Ako Buchanan a Henderson (2009) vníma informačnú etiku ako makroetiku, 
ktorá je filozofickým základom počítačovej etiky. Informačnú etiku nepovažuje vždy za 
vhodnú na riešenie špecifických aplikovaných problémov, vníma ju ako pôdu vhodnú pre 
analýzu morálnych princípov, ktoré nám pomôžu riešiť konkrétne problémy. Na filozofic-
kom základe informačnej etiky môže počítačová etika rozvíjať svoj metodologický základ 
 a podporovať teoretickú analýzu doménovo-špecifických praktických problémov. Všetky 
praktické návody, pravidlá, inštrukcie a štandardy, legislatíva,  sú založené na informačnej 
etike. Môžeme sa zaoberať prípadovými štúdiami na mikroetickej úrovni knihovníckej etiky, 
počítačovej etiky, novinárskej etiky atď. Floridi považuje počítačovú etiku za aplikovanú 
etiku. Jej filozofickým základom je informačná etika, z ktorej vychádza a ktorej princípy 
aplikuje v praxi v elektronickom prostredí. 

2.2  Morálny agent a morálny čin 

Ďalším dôležitým pojmom, ktorý je potrebné priblížiť, je morálny agent. Floridi (2004) 
definuje morálneho agenta ako interaktívny, autonómny a prispôsobiteľný systém, ktorý 
môže vykonať morálne činy. Interaktivitu vníma ako situáciu, keď systém a jeho okolie na 
seba navzájom pôsobia a autonómnosť vysvetľuje ako schopnosť systému zmeniť svoj stav 
nezávisle na svojom okolí. Prispôsobivosť znamená, že morálny agent je systémom schop-
ným učiť sa na základe vlastných skúseností. Dôsledkom morálneho činu je morálne dobro 
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alebo zlo. Za morálnych agentov Floridi (2008) považuje aj tzv. „umelých agentov,“ ktorý-
mi sú nielen digitálni agenti, ale aj sociálni agenti (napr. spoločnosti, firmy) a hybridné sys-
témy tvorené ľuďmi a technológiami. Z hľadiska informačnej etiky tak môžeme považovať 
všetky tieto skupiny za morálne zodpovedné za svoje činy. Zvyčajne sa za morálneho agenta 
považoval individuálny jedinec, človek. V tomto antropocentrickom prístupe však nie je 
možné zaoberať sa činmi umelých agentov, ktorí sú autonómni, majú prístup k informáciám  
a sú schopní vykonávať morálne relevantné činy nezávisle na ľuďoch, ktorí ich vytvorili. 
Morálka úzko súvisí so zodpovednosťou. Dôležité je upozorniť, že Floridi (2008) rozlišuje 
medzi zodpovednosťou (angl. responsibility), ktorá vyžaduje zámer, vedomie a iné mentálne 
atribúty a zúčtovateľnosťou (angl. accountability), ktorú môžeme aplikovať aj na umelých 
agentov. Tak sa vyhneme výlučne antropocentrickému prístupu, ktorý by považoval za ne-
vyhnutné v každom prípade hľadať zodpovednú osobu za nejaké zlo, keďže v niektorých 
prípadoch môže byť morálny zdroj dobra alebo zla oddelený od ľudí a konať autonómne. 
Vykonanie normatívnej akcie je vhodné, aj keď nemôžeme hovoriť o morálnej zodpoved-
nosti, ale o morálnej zúčtovateľnosti. Floridi tak považuje aj umelého morálneho agenta za 
v istom zmysle „zodpovedného“ (zúčtovateľného) za morálny čin. Diskusiu morálnych 
agentov následne presúva z kyberpriestoru do biosféry, kde za morálnych agentov môžeme 
považovať aj zvieratá, ktoré nemajú slobodnú vôľu. Za veľkú výhodu považuje lepšie ucho-
penie morálnej diskusie v kontexte, ktorý nemusí nevyhnutne zahŕňať iba ľudí.  

Z procesuálneho hľadiska sa môžeme na etický problém pozerať ako na vzťah pôvodcu 
činu (morálneho agenta) a jeho príjemcu (angl. moral patient), teda toho, na koho má čin 
dopad, koho ovplyvní. Pôvodcom morálnej akcie môže byť napr. agent A. Svojím činom 
ovplyvňuje príjemcu (B, C, D, E). Mikroetický prístup upriamoval pozornosť predovšetkým 
na zodpovednosť pôvodcu za morálny čin. Makroetický prístup presúva pozornosť na prí-
jemcu, ktorý je činom ovplyvnený. Floridi (2013) upozorňuje na to, že aj dôsledkom využí-
vania IKT je veľmi ťažké alebo niekedy dokonca nemožné presne určiť, aký bude mať čin  
z morálneho hľadiska dosah, koho (čo všetko) zasiahne. Jeho smer a dosah je teda nepred-
vídateľný (obr. 1). 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Obr. 1 

Morálny čin a jeho vplyv v infosfére 

2.3  Prípadové štúdie 

Na riešenie rozličných praktických problémov je vhodné zaoberať sa prípadovými štú-
diami v oblasti napr. aplikovanej etiky knihovníckej alebo počítačovej. Ich charakter je ana-
lytický a aplikovateľný v praxi. Počítačová etika sa zaoberá konkrétnymi problémami, ktoré 
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súvisia s IKT z morálneho hľadiska. Cieľom je v ideálnom prípade po dôkladnej analýze  
a zvážení kontextu celej situácie navrhnúť riešenie problému na filozofickom základe infor-
mačnej etiky a poskytnúť závery, ktoré by boli do určitej miery všeobecné a bolo by tak 
možné ich uplatniť aj v iných, podobných prípadoch. Prípadové štúdie majú tak nielen pou-
kázať na potrebu riešenia nejakého problému, vyvolať diskusiu, ale ponúknuť zároveň čo 
najlepšie riešenie. Málokedy je však nájdenie riešenia jednoduché a nie vždy sa dá uplatniť 
aj v iných prípadoch. Rozhodujúci je kontext situácie. Elizabeth A. Buchanan a Katherine  
A. Henderson (2008) sa zaoberali prípadovými štúdiami v oblasti etiky knižničnej a infor-
mačnej vedy. V publikácii Case Studies in Library and Information Science Ethics rozdelili 
prípadové štúdie do skupín na základe hlavných skupín problémov, ktorými sa zaoberajú: 
intelektuálna sloboda, súkromie, intelektuálne vlastníctvo a profesionálna etika. V rámci 
každej skupiny predkladajú čitateľovi konkrétne prípadové štúdie a otázky na zamyslenie. 
Neposkytujú však hlbšiu analýzu ani odpovede na otázky, pretože ich riešenie je vždy zá-
vislé od kontextu, majú byť skôr podnetom na zamyslenie. Cieľom autoriek je naučiť čita-
teľa kriticky myslieť. 

3  Mikroetický a makroetický prístup 

Rozdiel medzi makroetickým a mikroetickým prístupom popisuje tzv. RPT (Resource-
Product-Target, zdroj-produkt-cieľ) model na obr. 2 (Floridi 2008). Vzťah medzi zdrojom, 
produktom a cieľom vyjadruje Floridi takto: morálny agent A môže využívať informácie 
(informácie ako zdroj) na vytvorenie ďalších informácií (informácie ako produkt), a tak 
ovplyvniť informačné prostredie (informácie ako cieľ). Tento model zároveň popisuje tri 
prístupy k informačnej etike, ktoré charakterizujú, ako sa menil záber informačnej etiky  
z chronologického hľadiska v priebehu jej vývoja v súvislosti s nevyhnutnosťou reagovať 
na nové, aktuálne potreby. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 2 

Externý RPT model (Floridi 2008) 
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3.1  Mikroetický prístup 

3.1.1  Informačná etika ako etika informačného zdroja 

Počiatočný záujem o informačnú etiku, ako ju vnímal napr. Hauptman, vyplýval z po-
treby diskutovať o využití, kvalite a relevancii informácií. Odborníci sa zaoberali predovšet-
kým informáciami ako zdrojom, s ktorým sa má zaobchádzať efektívne a zodpovedne, keď-
že informácie majú dôležitú úlohu pri rozhodovaní sa. Od morálneho agenta sa očakáva, že 
sa bude snažiť získať čo najväčšie množstvo relevantných informácií, aby dospel k čo naj-
lepšiemu rozhodnutiu. Aj podľa Sokrata sa morálny agent prirodzene zaujíma o získanie čo 
najväčšieho množstva hodnotných informácií, v závislostí od kontextu situácie. Je pravde-
podobnejšie, že dobre informovaný morálny agent sa rozhodne správne. Zodpovednosť mo-
rálneho agenta tak priamo závisí na miere jeho informovanosti: ak klesne informovanosť 
(množstvo informácií) morálneho agenta, klesá tým aj jeho zodpovednosť (Floridi 2013).  

V súvislosti so zdrojmi sa dôraz kladie predovšetkým na kvalitu zdroja v porovnaní  
s kvantitou informácií. V istých prípadoch však môže byť potrebné, aby morálnemu agen-
tovi chýbali určité informácie. Môže sa tak stať napr. v prípade ochrany anonymity, podpo-
ry spravodlivého zaobchádzania so zdrojmi alebo pri tvorbe nestranného súdu, objektívnom 
hodnotení (Floridi 2008). 

3.1.2  Informačná etika ako etika informačného produktu 

Morálny agent A je nielen informačným konzumentom, ale aj tvorcom informačných 
produktov. S rozvojom IKT sa jeho možnosti šírenia, tvorby, zdieľania informácií podstatne 
rozšírili. Hlavne v súvislosti s masovým nárastom používateľov internetu môžeme vidieť, 
aké dôležité je pozerať sa na informačnú etiku ako na etiku informačného produktu. V urči-
tom zmysle podlieha morálny agent v elektronickom prostredí obmedzeniam, ale zároveň 
má veľké možnosti tvorby a šírenia informácií. V tomto prípade sa informačná etika zaobe-
rá aspektmi, ako sú: zodpovednosť, povinnosť, plagiarizmus, reklama, propaganda a dezin-
formovanie (Floridi 2013). 

Väčšina odborníkov sa zaoberá informačnou etikou ako etikou informačného zdroja  
a pridáva k nej aspekty etiky informačného produktu. Tento novší pohľad na informačnú 
etiku môžeme nájsť, aj keď nie explicitne, ale skôr implicitne spomenutý v sociálno-práv-
nych štúdiách, v ktorých sa kladie dôraz na etické otázky v súvislosti s IKT (Floridi 2008). 

3.1.3  Informačná etika ako etika cieľa (informačného prostredia) 

So vznikom informačnej spoločnosti sa koncepcia informačnej etiky nevyhnutne mu-
sela posunúť ďalej, došlo k ďalšiemu rozšíreniu jej záberu. V 90. rokoch sa začínajú obja-
vovať štúdie, ktoré upozorňujú na potrebu etickej analýzy hlavne v prípadoch, kedy činy 
morálneho agenta A ovplyvňujú jeho informačné prostredie. Floridi (2008) uvádza ako kon-
krétny príklad porušovanie súkromia, hacking. „Hacking“ je neautorizovaným prístupom  
do nejakého (počítačového) informačného systému. Často sa tento problém nesprávne zara-
ďuje do konceptuálneho rámca informačnej etiky ako informačného zdroja, tak sa hacker 
mohol brániť, že informácie nevyužil ani nezneužil. Došlo však k porušeniu súkromia, preto 
nie je dôležité, čo morálny agent s informáciami urobil, ale aké to má následky pre infor-
mačné prostredie, ktorého je súčasťou. Agent A bez povolenia vstúpil do systému, čím po-
rušil súkromie. Preto analýzu hackingu zaraďujeme k prístupu informačnej etiky ako etiky 
informačného prostredia. Ďalšie otázky, ktoré sa tu riešia sú bezpečnosť, vandalizmus (od 
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ničenia kníh v knižnici až po šírenie vírusov na internete), pirátstvo, intelektuálne vlastníc-
tvo, open source zdroje, sloboda slova, cenzúra, filtrovanie, kontrola obsahu.  

3.2  Makroetický prístup 

Predstavený externý RPT model na obr. 2 je vhodný na orientovanie sa v rozličných 
etických otázkach, ktorými sa informačná etika zaoberá. Floridi (2008, 2013) však upozor-
ňuje na to, že model je len zjednodušeným modelom reálnej situácie. Niektoré dôležité otázky 
informačnej etiky nemôžeme zaradiť iba do jednej oblasti. Cenzúrou by sme sa mohli zao-
berať aj z pohľadu informácie ako zdroja alebo informácie ako produktu, dezinformovanie 
by sme mohli zaradiť do všetkých troch oblastí. Model vyjadruje iba zjednodušený pohľad 
na to, čím sa odborníci v rámci informačnej etiky zaoberajú. Sústredenie sa na informačnú 
etiku iba z pohľadu jedného vektoru by naznačovalo mikroetický prístup, ktorý by skompli-
koval riešenie množstva relevantných otázok. Informačná etika, ktorá sa zaoberá iba niek-
torými vybranými časťami informačného cyklu, je nedostatočná. Širší, makroetický prístup, 
je prístup teoretický, aplikovateľný na prax. V prístupe k informačnej etike teda treba vyu-
žívať všetky tri vektory, je potrebné zahrnúť do jej skúmania celý informačný cyklus a skú-
mať všetky zainteresované entity, ich interakcie, zmeny a akcie ako súčasť infosféry, do 
ktorej patria (Floridi 2013). V súvislosti s touto kritikou externého RPT modelu Floridi 
(2008) navrhuje štvrtý prístup k informačnej etike, makroetický prístup, ktorý vyjadruje 
interným RPT modelom informačnej etiky na obr. 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 3 

Interný RPT model (Floridi 2008) 

V modeli je v porovnaní s externým modelom zmenené postavenie morálneho agenta 
A, ktorý je priamo začlenený do infosféry, ktorej je súčasťou.  

Infosféra je neologizmus, makroetický koncept, ktorý Floridi (2013) vytvoril na zákla-
de konceptu biosféry, oblasti na zemi, ktorá podporuje život. Za infosféru považuje Floridi 
minimálne celé informačné prostredie, ktoré pozostáva z informačných entít, ich vlastností, 
interakcií, rozličných informačných procesov a vzájomných vzťahov medzi nimi. Koncept 
infosféry je porovnateľný, ale odlišný od kyberpriestoru, ktorý je len jedným z jej subregió-
nov, pretože infosféra zahŕňa aj offline prostredie. Infosféru vníma ako synonymum reality 
alebo Bytia.  

Model na obr. 3 názorným spôsobom vyjadruje makroetický prístup k informačnej 
etike, ktorý zaujal napr. aj R. Capurro. Dôležité je uvedomiť si, ako upozorňuje Bynum 
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(2008), že makroetický prístup nemá úplne nahradiť mikroetický, ale má byť jeho vhodným 
doplnením. 

2.2.1  Informačná etika ako ekologická makroetika 

Informačná etika je orientovaná na príjemcu morálnej akcie (patient-oriented), je onto-
centrickou ekologickou makroetikou. Na ekologický charakter informačnej etiky upozorňu-
je aj Steinerová (2014), ktorá v súvislosti s makroetickým prístupom vníma informačnú etiku 
ako súčasť informačnej ekológie.  

Biocentrická etika skúma bioentity a celé ekosystémy z hľadiska ich vnútornej hodno-
ty, ktorou je život. Negatívnou hodnotou, ktorou sa zaoberá, je utrpenie. Je orientovaná na 
príjemcu, ktorým nemusí byť iba človek, ale akákoľvek forma života, ktorá môže byť reš-
pektovaná aspoň v minimálnej a relatívnej miere. Do centra pozornosti sa dostáva príjemca 
morálneho činu, zatiaľ čo agent, pôvodca morálnej akcie, sa dostáva na okraj pozornosti 
(Floridi 2008). Dôležité teda je, nielen koho, ale čo všetko morálny čin ovplyvní. Ide o pre-
sun pozornosti z pôvodcu morálneho činu (mikroetický prístup) na príjemcu, celú infosféru 
(makroetický prístup). 

Floridi (2008) nahrádza biocentrický prístup ontocentrickým, namiesto života upriamuje 
pozornosť na existenciu. Informačná etika je ontologická etika, nahrádza biocentrizmus 
ontocentrizmom a negatívnou hodnotou už nie je utrpenie, ale entropia, ktorá je „akýmkoľ-
vek typom zničenia, znečistenia a ochudobnenia informačných objektov (nie informácií), 
teda akoukoľvek formou ochudobnenia bytia“ (Floridi 2008). Za predmet etickej diskusie 
považuje Floridi (2013) informácie vo všeobecnosti, nielen ľudí, ich sociálne interakcie  
a nielen zvieratá, rastliny a život v prírode, ale všetko, čo existuje, od obrazov a kníh po 
hviezdy a kamene. Môže ním byť čokoľvek, čo môže alebo bude existovať (napr. budúce 
generácie) alebo to, čo bolo a už viac nebude (naši predkovia). Informačná etika je univer-
zálna, pretože maximálne rozšírila koncept toho, čo môže byť predmetom jej záujmu, čo si 
môže nárokovať morálne požiadavky. Tým je podľa Floridiho (2008) každá inštancia infor-
mácie.  

Informačná etika sa orientuje na príjemcu morálneho činu, na prosperitu celej infosféry. 
Nie je etikou cnosti, šťastia alebo povinnosti, ale rešpektu k príjemcovi. Morálny agent sa 
musí odosobniť a sústrediť svoju pozornosť na povahu a budúcnosť potenciálneho príjemcu  
morálnej akcie skôr než na vzťah alebo relevanciu k sebe samému a zaujať „allocentrický 
postoj“, mať záujem a rešpekt predovšetkým voči infosfére. Každá entita, ako vyjadrenie 
bytia, má svoju dôstojnosť. Jej existencia a esencia zároveň si zaslúžia byť aspoň v mini-
málnej miere rešpektované (Floridi 2008).  

Princíp ontologickej rovnosti znamená, že akákoľvek forma reality (bytia), už len preto, 
že je, čím je, si zaslúži aspoň minimálne právo na existenciu a prirodzený vývoj. Uplatňo-
vanie tohto princípu si vyžaduje nezaujaté posudzovanie morálnej situácie z objektívneho,  
neantropocentrického pohľadu. Podľa Floridiho (2008) bioetika a environmentálna etika 
nedokážu uplatňovať tento princíp, pretože ich postoj nie je nestranný, nehodnotia z objek-
tívneho hľadiska. Vo svojej podstate sú zaujaté voči tomu, čo je neživé, nehmotné alebo 
abstraktné. Ako príklad uvádza Floridi Land ethics, ktorá je zaujatá voči technológiám, len 
to, čo je živé, si zaslúži priamu pozornosť z morálneho hľadiska. Tento limit neobmedzuje 
prístup informačnej etiky, v rámci ktorej sa v maximálnej miere znížili podmienky entít, 
ktoré môžu byť predmetom morálneho záujmu. 
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2.2.2  Interkultúrna informačná etika 

R. Capurro sa vo svojom makroetickom prístupe zaoberá aj otázkami digitalizácie ako 
„rekonštrukcie všetkých možných fenoménov vo svete ako digitálnej informácie“ a problé-
mami s ňou súvisiacimi. Makroetický koncept informačnej etiky, ktorý vypracoval, nazval 
digitálnou ontológiou, pojmom, ktorý využíva radšej ako Floridiho pojem „infosféra“. Zá-
kladom jeho ontológie je myšlienka, že globálny pohľad na to, čo je digitálne, zahŕňa všetky 
dimenzie bytia-vo-svete a nie je tak obmedzený iba na kyberpriestor, ale považuje ho za 
prienik digitálneho s ekologickými, politickými, kultúrnymi a ekonomickými sférami (Ca-
purro 2005). 

Capurro (2005) menuje otázky, ktoré si informačná etika kladie v kontexte prieniku 
infosféry s ekologickou, politickou, kultúrnou a ekonomickou sférou a predstavuje tak mak-
roetický koncept interkultúrnej informačnej etiky: 

• V akom rozsahu mení internet miestne kultúrne hodnoty a tradičný spôsob života? 

• Aký je možný vplyv týchto zmien na kultúru a život spoločnosti do budúcnosti z glo-
bálneho a lokálneho hľadiska? 

• Ako veľmi sa menia tradičné kultúry a ich hodnoty pod vplyvom digitálnej infosféry 
internetu?  

Interkultúrna informačná etika je „oblasťou výskumu, kde sa odrážajú morálne otázky 
infosféry v komparácii na báze rozličných kultúrnych tradícií“. Za základný morálny prin-
cíp infosféry považuje zdieľanie informácií s druhými, alebo v digitálnom kontexte právo 
komunikovať v digitálnom priestore. Zahŕňa doňho aj právo zachovať to, čo komunikujeme, 
pre budúce generácie (Capurro 2005). 

Kvôli makroetickému charakteru informačnej etiky je nevyhnutná kolaborácia s práv-
nikmi, politikmi, sociológmi, inžiniermi, informatikmi, pedagógmi a mnohými inými expert-
mi, vyžaduje sa spolupráca filozofov s inými profesiami. 

2.3  Vizualizácia mikroetického a makroetického prístupu 

Pre lepšie pochopenie vzťahu a základných rozdielov medzi mikroetickým a makroetic-
kým prístupom k informačnej etike sme vytvorili vizualizáciu na obr. 4. V rámci mikroetic-
kého prístupu je zobrazené vnímanie informačnej etiky v kontexte etiky zdroja, produktu 
alebo cieľa, ktorý vyjadruje Floridiho interný RPT model na obr. 2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 4 

Vizualizácia mikroetického a makroetického prístupu 
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Tendenciou autorov v rámci mikroetického prístupu informačnej etiky je orientácia 
predovšetkým na ochranu základných ľudských hodnôt, ako sú zdravie, bezpečnosť. Antro-
pocentrický postoj sa v makroetickom prístupe L. Floridiho a R. Capurra transformoval do 
konceptu infosféry. Informačná etika v makroetickom prístupe je tak ontocentrickou, eko-
logickou makroetikou. Záber informačnej etiky sa značne rozšíril, v maximálnej miere sa 
rozšíril koncept toho, čo môže byť predmetom jej záujmu. Predstaviteľmi makroetického 
prístupu sú L. Floridi a R. Capurro, ktorých makroetický prístup prispel k novému smerova-
niu v informačnej etike. Výrazne sa tak zmenil jej koncept, predmet skúmania a pohľad na 
kontext, v ktorom sa procesy odohrávajú.  

Na obr. 5 sme vytvorili pojmovú mapu informačnej etiky. Zobrazuje základné pojmy, 
ktorými sme sa zaoberali a vzťahy medzi nimi. Zobrazený je aj mikroetický a makroetický 
prístup a s nimi súvisiace pojmy. Aplikovanú informačnú etiku môžeme zaradiť k mikroetic-
kému prístupu. Patrí k nej riešenie prípadových štúdií v konkrétnych oblastiach, ako sú napr. 
počítačová etika, knihovnícka alebo novinárska etika.  

V rámci makroetického prístupu si môžeme všimnúť pojmy ako napr. environmentálna 
etika a interkulúrna informačná etika. Ďalej s ním úzko súvisí pojem infosféra, zaujatie allo-
centrického postoja, ontologická etika a princíp ontologickej rovnosti, ktorými sme sa zao-
berali v predchádzajúcej kapitole. Zároveň je zobrazený príjemca morálneho činu, ktorý je 
súčasťou infosféry, morálny agent a morálny čin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Obr. 5 

Pojmová mapa 
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Záver 

Vznik informačnej etiky Rafael Capurro (2005) prisudzuje potrebe riešiť nové problé-
my, ktoré sa objavili s novým médiom, ktorým je internet. Na riešenie problémov už nesta-
čia tradičné spôsoby, je nevyhnutné zaujať nový prístup. Zaujatie makroetického prístupu 
môžeme považovať za reakciu na problémy, ktorým v súčasnosti v rámci informačnej spo-
ločnosti čelíme na globálnej úrovni. Poukazuje zároveň na potrebu pozerať sa na problémy 
komplexne. Ako však upozorňuje Bynum (2008), nesmieme zabúdať aj na mikroetický prí-
stup, ktorý doplňuje makroetický prístup, ale nenahrádza. Floridi (2008) mikroetický prístup 
vyjadril externým RPT modelom (Resource-Product-Target), v ktorom zobrazil pristupova-
nie k témam informačnej etiky ako etiky zdroja, produktu a cieľa. Jeho obmedzenia odstrá-
nil vytvorením interného RPT modelu, ktorý morálneho agenta a všetky procesy začleňuje 
do makroetického konceptu infosféry. Pre lepšie pochopenie mikroetického a makroetického 
prístupu sme vytvorili vizualizáciu, ktorá poukazuje na ich základné charakteristiky a roz-
diely medzi nimi. Nastal presun z mikroetického antropocentrického prístupu, ktorý sa zao-
beral predovšetkým ochranou ľudských hodnôt k makroetickému ontocentrickému prístupu 
v kontexte infosféry. Predmetom záujmu z morálneho hľadiska je každá inštancia informá-
cie. Pojmová mapa zobrazuje základné pojmy informačnej etiky a vzťahy medzi nimi. 
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Resumé 

MIKROETICKÝ A MAKROETICKÝ KONTEXT INFORMAČNEJ ETIKY 

Františka Tomoriová 

Porozumenie mikroetickému a makroetickému kontextu informačnej etiky si vyžaduje, aby sme sa  
v prvom rade zaoberali jej vývojom z historického hľadiska. Makroetický prístup odráža najnovšie 
tendencie a vznik novej teórie informačnej etiky, ktorú vytvoril L. Floridi a R. Capurro. Predstavitelia 
mikroetického prístupu sa orientovali predovšetkým na ochranu ľudských hodnôt, ako sú napr. zdra-
vie, bezpečnosť a šťastie. Skúmali ich v kontexte informačnej etiky ako etiky zdroja, produktu a cieľa. 
Tento kontext sa v makroetickom prístupe L. Floridiho a R. Capurra transformoval do kontextu info-
sféry. V mikroetickom prístupe sa dôraz kládol predovšetkým na pôvodcu morálneho činu, v makro-
etickom sa venuje pozornosť príjemcovi morálneho činu, ktorý je  včlenený do infosféry. Mikroetický 
a makroetický kontext informačnej etiky sme zobrazili vo vizualizácii, ktorá poukazuje na ich základ-
né charakteristiky a rozdiely medzi nimi. Pojmová mapa ukazuje základné pojmy, ktorými sme sa 
zaoberali a vzťahy medzi nimi. 

Summary 

MICROETHICAL AND MACROETHICAL CONTEXT  
OF INFORMATION ETHICS 

Františka Tomoriová 

Understanding microethical and macroethical context of information ethics requires firstly dealing 
with its development from a historical perspective. Macroethical approach reflects the latest trends 
and the emergence of a new theory of information ethics, created by L. Floridi and R. Capurro. 
Representatives of microethical approach were focused mainly on the protection of human values, 
such as health, safety and happiness. Topics were studied in the context of information ethics as ethics 
of resource, product and target. This context was transformed in macroethical approach of L. Floridi 
and R. Capurro into context of infosphere. In microethical approach was the focus primarily on the 
moral agent, in macroethical is attention paid to patient incorporated in infosphere. Microethical and 
macroethical context of information ethics is clearly shown in visualization which displays their basic 
characteristics and main differences. Conceptual map shows basic concepts we have dealt with in the 
paper and relationships between them. 
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INFORMAČNÉ SPRÁVANIE GOOGLE GENERÁCIE 

Patrícia Stanová 

Úvod 

Pojem informačné správanie Google generácie je priamo naviazaný na množstvo súvi-
siacich termínov. Na úvod do problematiky charakterizujeme vybrané základné pojmy, kto-
rými sú: informačné správanie, vyhľadávanie informácií, informačné zázemie a informačná 
gramotnosť, ktorá do značnej miery ovplyvňuje práve informačné správanie mladých ľudí  
v elektronickom prostredí. Charakterizovaný je tiež pojem Google generácia a následne je 
predstavená metodológia výskumu informačného správania Google generácie a výsledky 
realizovaného predvýskumu na túto tému.  

Informačné správanie môžeme chápať rôzne. „V širšom zmysle ho charakterizujeme 
ako správanie človeka, systému či organizmu vo vzťahu k informačným zdrojom a informá-
ciám. Tu sa informačné správanie stáva súčasťou reakcie systému, organizmu alebo človeka 
na podnet. V užšom zmysle slova hovoríme o informačnom správaní človeka pri vyhľadá-
vaní informácií. Obsahuje interakciu človeka s informačnými zdrojmi a systémami ako na 
fyzickej úrovni, znamenajúcej styk človeka s technológiou a dokumentmi, tak aj na úrovni 
kognitívnej, predstavujúcej intelektuálny prístup k informačným zdrojom. Informačné sprá-
vanie človeka pri vyhľadávaní a využívaní informácií je súčasťou interakcie človeka a infor-
mácií“ (Steinerová 2005). Vo všeobecnosti teda možno povedať, že informačné správane je 
interakcia človeka s informačnými zdrojmi. Informačné správanie obvykle prebieha v infor-
mačnom prostredí, v závislosti od spôsobu chápania tohto pojmu.  

Vyhľadávanie informácií patrí medzi najčastejší druh informačného správania. Podľa 
Čabrunovej (1998) je to „súbor metód a operácií, výsledkom ktorých je výber informácií 
z informačnej pamäti podľa zadaných príkazov“. Vníma ho teda ako skupinu úkonov, ktoré 
predchádzajú vyhľadaniu a extrahovaniu informácie z bázy dát určitých poznatkov.   

Výstižnejšia a presnejšia definícia je však, že „vyhľadávanie informácií je súčasťou 
aktívneho informačného správania človeka. Je to proces získavania informácií prostredníc-
tvom informačných zdrojov a zároveň interakcia človeka s informačným prostredím. Najvý-
raznejšie sa v súčasnosti vyhľadávanie prejavuje pri využívaní internetu. Tu sa každodenné 
vyhľadávanie prostredníctvom webových vyhľadávačov rozšírilo medzi bežných laikov“ 
(Steinerová 2010). Vyhľadávanie informácií v elektronickom prostredí má svoje špecifiká 
a najlepšie ho demonštruje napr. Batesovej model „Berrypicking“, resp. zber lesných plodov. 
„V internete a pri plnotextovom vyhľadávaní získavame často množstvo výsledkov, ktoré sú 
nadbytočné. Pri konštrukcii významu sa tu preto na ceste vyhľadávania môže objaviť aj 
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veľa slepých uličiek“ (Steinerová 2010). Model „Berrypicking“ prezentuje myšlienku, že 
cesta vyhľadávania v elektronickom prostredí nie je priamočiara, ale mení sa pod vplyvom 
nových informácií. Ide o akési postupné objavovanie a hľadanie cesty k požadovanej infor-
mácii. Vyhľadávanie informácií je ovplyvňované rôznymi faktormi ako emócie, posudzova-
nie relevancie, správane formulovanie dotazu a pod. Samotný proces vyhľadávania možno 
deliť na rôzne etapy. Kuhlthauovej model informačného prieskumového procesu napríklad 
naznačuje, „že ľudia hľadajú informácie rôzne v rôznych štádiách procesu vyhľadávania. 
V každom štádiu sú určené pocity, myšlienky, aktivity a vhodné úlohy“ (Steinerová 2010). 
V súvislosti s výskumami informačného správania sa odborníci často zaoberajú aj konštruk-
tivizmom, ktorý je založený na tvrdení, že vedomosti sú konštruované jedincom samotným 
a nie sú len pasívne prijímané z prostredia. Pri získavaní vedomostí je každý ovplyvnený 
sociálnym zázemím, individuálnym vnímaním a zvyklosťami.  

Za zmienku stojí Dervinovej koncepcia vytvárania zmyslu („sense making“), ktorá vy-
chádza z konštruktivizmu, situačného prístupu a holizmu. Vysvetľuje, ako človek v konkrét-
nej situácii (história, skúsenosť, horizont minulosti/prítomnosti) prostredníctvom vytvárania  
zmyslu premosťuje priepasť (medzeru) a získava výstupy v časovo-priestorovom rámci 
(Grešková 2006). 

Informačné správanie ľudí je do značnej miery ovplyvňované aj kognitívnymi či učeb-
nými štýlmi prípadne štýlmi riešenia problémov. „Kognitívne štýly sú preferované spôsoby 
získavania a využívania informácií. Obsahujú vnímanie, spracovanie informácii, pozornosť, 
správanie, osobné presvedčenie, emočné zložky aj hodnotový systém a organizovanie po-
znatkov. Nadväzujú na typológie osobnosti a rozvíjajú ich poznatky. Učebné štýly sú oproti 
tomu definované menej všeobecne a predstavujú osobné preferencie pri učení alebo nado-
búdaní zručností. Intelektové štýly alebo myšlienkové štýly vyjadrujú preferencie ľudí pri 
myšlienkových operáciách ako spôsob prejavu osobnosti pri myslení a konaní“ (Steinerová 
2005). 

Kognitívny štýl je stabilný a prevládajúci spôsob myslenia, učenia a riešenia problé-
mov spojený s vlastnosťami každého jednotlivca.  

Podľa Nicholasa sa dajú identifikovať tri kognitívne stratégie pri vyhľadávaní infor-
mácií. Sú to:  

– stratégia zhora nadol (široká téma sa postupne zužuje), 

– stratégia zdola nahor (používa sa špecifický pojem), 

– zmiešaná stratégia (kombinácia predchádzajúcich, vyznačuje sa paralelným spraco-
vávaním viacerých zdrojov) (Steinerová 2005). 

Z teórie informačného správania sa prirodzene vyvinula problematika informačného 
zázemia. Nesnaží sa však tento pojem nahradiť, ale koexistovať s ním. Nastupuje vtedy, 
keď nám už nestačí vedieť to, ako používateľ informácie vyhľadáva, ale potrebujeme poznať 
jeho zvyky a miesta, z ktorých čerpá informácie najčastejšie, či už zámerne alebo nevedo-
me. Problematiku  informačného zázemia identifikovala Fisherová po prvýkrát v roku 1998 
na základe výskumu k svojej nepublikovanej dizertačnej práci, v ktorej sa venovala zdieľa-
niu každodenných informácií medzi zdravotnými sestrami a staršími ľuďmi v komunitnej 
klinike v Kanade.  

Informačné zázemie definuje Fisherová ako „synergické prostredie tvorené dočasne, 
keď sa ľudia stretávajú z určitého dôvodu, ale z ktorých správania sa vytvára spoločenská 
atmosféra, ktorá podporuje spontánne a náhodné, ale vítané zdieľanie informácií“ (Fisher 
2007). Informačným zázemím sa tak stáva každé miesto, kam príde človek a informačne sa 
správa.  
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Teória informačného zázemia je akousi nadstavbou informačného správania. Porozu-
mieť súvislosti medzi týmito dvoma pojmami pomôže nasledujúci prehľad niekoľkých mo-
delov informačného správania, ktoré tvoria základ informačného zázemia.  

Podľa Batesovej (2002) pozostáva veľká časť informačného správania ľudí z prijíma-
nia a využívania informácií, ktoré sa k nim dostanú počas každodenného života, a nielen 
vtedy, keď aktívne vyhľadávajú informácie. V nadväznosti na túto myšlienku možno pove-
dať, že odborná verejnosť čoraz viac sústreďuje výskumy na každodenné (aj náhodné) 
informačné správanie ako na odborné a zámerné vyhľadávanie informácií. 

Každodenné vyhľadávanie informácií („Everyday Life Information Seeking“ – ELIS) 
definuje Savolainen (1995) ako „získavanie rôznych informačných (kognitívnych aj expre-
sívnych) prvkov, využívaných pre orientáciu v bežnom živote, alebo pre riešenie problémov, 
ktoré nie sú priamo spojené s pracovnou činnosťou“ a chápe ho ako „prirodzenú súčasť 
každodenných činností“. Savolainenov model ELIS môžeme pokladať za základný kameň 
Fisherovej teórie informačného zázemia, pretože sa najviac približuje myšlienke nezámer-
ného delenia sa o informácie.  

Informačné správanie mladých ľudí do značnej miery ovplyvňuje ich informačná gra-
motnosť a s ňou súvisiace informačné kompetencie. „Informačná gramotnosť je tvorená 
súborom schopností rozpoznať, kedy je informácia potrebná, vedieť vyhľadať, vyhodnocovať 
a efektívne používať potrebné informácie“ (ALA 2000). Podľa Dombrovskej (2004) pojem 
informačná gramotnosť prvýkrát použil v roku 1974 Paul Zurkowski (prezident Information 
Industry Association), ktorý tvrdil, že informačne gramotní ľudia sú pripravení používať 
informačné zdroje pri práci. Informačne gramotní ľudia dokážu pri riešení problémov vyu-
žívať širokú škálu techník a informačných nástrojov rovnako ako primárne zdroje. 

Napriek tomu, že Google generácia je označovaná za generáciu „digitálnych domorod-
cov“ a vo využívaní moderných technológií je veľmi zručná, ich informačná gramotnosť je 
na pomerne nízkej úrovni. Podľa Steinerovej (2010) majú mladí ľudia problémy najmä s po-
chopením vlastných informačných potrieb, vytváraním informačných stratégií, hodnotením 
informácií z hľadiska relevancie a dôveryhodnosti a nedostatok hlbších informácií o fungo-
vaní internetu.  

Pojem Google generácia sa podľa štúdie The „Google“ generation: the information 
behaviour of the researcher of the future dá opísať ako populárna fráza, odkazujúca na gene-
ráciu mladých ľudí narodených po roku 1993, ktorí vyrastali vo svete, kde dominuje inter-
net. Ďalším vysvetlením tohto pojmu je, že ide o krátku formu definície generácie, ktorá pri 
získavaní znalostí používa ako odrazový mostík internet a vyhľadávacie nástroje, z ktorých 
najpopulárnejší je práve vyhľadávač Google a je opakom staršej generácie, ktorá znalosti 
čerpá prevažne z kníh a klasických knižníc (Rowlands, Nicholas a Williams 2008). Pri skú-
maní tohto pojmu, však vychádzajú na povrch rôzne možnosti v kategorizácii členov tejto 
sociálnej skupiny a ich charakteristiky. Je možné členiť ich podľa roku narodenia, sociálneho 
prostredia a zázemia, stupňa informačnej a technologickej gramotnosti a veku, keď začali 
používať internet a vyhľadávacie nástroje. V rôznych štúdiách a výskumoch sa používajú 
rozličné názvy pre túto generáciu mladých ľudí. Ako príklad možno uviesť označenia Gene-
rácia Z, Generácia M (multitasking), Generácia C (connected generation), iGenerácia a po-
dobne. Výskum informačného správania Google generácie, ktorý plánujeme realizovať, by 
mal priniesť výsledky, ktoré budú použiteľné pri zlepšovaní využívania informácií mladou 
generáciou, ktorá je, ako žiadna pred ňou, charakteristická využívaním internetu ako hlav-
ného a často jediného zdroja informácií, povrchným skúmaním informačných zdrojov a čas-
tým preskakovaním medzi jednotlivými online dokumentmi. Pohodlie, rýchlosť, nedostatok 
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kritického myslenia, intenzívne využívanie neformálneho informačného zázemia a mediál-
ny multitasking je pre mládež súčasnosti veľmi charakteristický.  

2  Metodológia výskumu informačného správania  
Google generácie 

Cieľom výskumu realizovaného v rámci dizertačnej práce bude zistiť, ako sa informačne 
správa Google generácia na Slovensku, s dôrazom na jej správanie v elektronickom prostre-
dí a pri vyhľadávaní informácií. Predpokladané prekážky výskumu sa snažíme eliminovať 
použitím metódy triangulácie, na základe ktorej by sme mali dostať ucelený obraz o infor-
mačnom správaní Google generácie. Vzhľadom na nedostatočné kontakty a financie nie je 
možné použiť najmodernejšie prístroje na skúmanie napríklad pohybu očí na monitore, resp. 
sledovať navštívené stránky a pohyb skúmaných subjektov na nich. Je teda nutné používať 
klasické metódy výskumu a veriť v otvorenosť a úprimnosť skúmaných subjektov, na čo sa 
však nedá úplne spoľahnúť. Pred realizáciou samotného výskumu sme sa rozhodli realizo-
vať predvýskum. Ciele predvýskumu sú zhodné s cieľmi plánovaného výskumu. Predvýskum 
bol realizovaný formou dotazníkov, ktoré boli distribuované vybraným študentom stredných 
škôl, ktorí sa zúčastnili na prednáške z cyklu Bratislavská vedecká cukráreň v Centre vedec-
ko-technických informácií SR. Zo 60 distribuovaných dotazníkov sa vrátilo 52. Na základe 
analýzy teoretických podkladov v súvislosti s témou Informačné správanie Google generácie 
a na základe predchádzajúcich skúseností sme si stanovili výskumné otázky predvýskumu.  

Výskumná otázka č. 1 – Mladí ľudia trávia viac ako 5 hodín denne prácou na počítači, 
pričom väčšina z nich používa súčasne aj iné médium/zariadenie. 

Výskumná otázka č. 2 – Mladí ľudia využívajú pri práci i súkromných aktivitách vždy 
viacero médií/zariadení naraz, pričom majú pocit, že to má na nich skôr pozitívny ako nega-
tívny vplyv.  

Výskumná otázka č. 3  – Mladí ľudia využívajú vyhľadávací nástroj Google ako prvý 
odrazový mostík k získaniu požadovaných informácií a využívajú ho rovnako na získavanie 
súkromných i študijných informácií.  

Výskumná otázka č. 4 – Študenti necítia potrebu overiť si fakty nájdené prostredníc-
tvom Google v tradičných informačných zdrojoch a nevedia kriticky posúdiť dôveryhod-
nosť informácií získaných prostredníctvom vyhľadávača Google. 

 Z výskumných otázok predvýskumu sme odvodili premenné, ktorými boli:  

– čas, ktorý strávia mladí ľudia denne prácou na počítači, 

– využívanie ďalších médií/zariadení súčasne s prácou na počítači,  

– emócie, ktoré pociťujú mladí ľudia pri využívaní viacerých médií/zariadení súčasne, 

– preferencie vo využívaní vyhľadávača Google pri vypracovávaní školských prác, 

– preferencie vo využívaní vyhľadávača Google pri hľadaní súkromných informácií, 

– posudzovanie relevancie zdrojov pri vyhľadávaní prostredníctvom Google, 

– overovanie si zdrojov nájdených prostredníctvom Google.  
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3  Výsledky predvýskumu 

Predvýskum priniesol výsledky v podobe potvrdenia resp. nepotvrdenia výskumných 
otázok 1 až 4. Respondenti boli vo veku 15 – 18 rokov a 80 %  tvorili muži.  

Výsledky predvýskumu ukázali, že napriek očakávaniam len 17 % respondentov trávi 
prácou na počítači viac ako 5 hodín. Výsledok prieskumu môže byť ovplyvnený zlou for-
muláciou otázky, vzhľadom  na to, že dnes už veľa mladých ľudí používa na prácu tablety 
a inteligentné telefóny.  
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 Koľko hodín trávia mladí ľudia prácou na počítači 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Graf 2 

Využívanie iných médií pri práci na počítači 

Z grafu č. 2 vyplýva, že mladí ľudia pri práci na počítači používajú vždy aj iné médium/ 
zariadenie. V priemere každý respondent používa 2,5 média/zariadenia. Najčastejšie sú to 
sociálne siete a mobilný telefón. Na základe predošlých dvoch otázok možno povedať, že 
Výskumná otázka č. 1 „Mladí ľudia trávia viac ako 5 hodín denne prácou na počítači, pri-
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4; 7,8 %

14; 27,5 % 13; 25,5 %
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Aké pocity máte pri využívaní viacerých médií naraz 

(napr. počúvanie hudby pri písaní referátu, chatovanie pri pozeraní TV a pod.)

Ruší ma to, som v strese

Spomaľuje ma to pri práci

Povzbudzuje ma to

Upokojuje ma to, nepociťujem
stres

Iné

čom väčšina z nich používa súčasne aj iné zariadenie/médium“ sa nepotvrdila. Hoci každý 
z nich využíva pri práci na počítači dve ďalšie zariadenia/médiá, v priemere s ním pracujú 
menej ako 5 hodín, 46 % opýtaných dokonca  menej ako dve hodiny.  

V súvislosti s pocitmi pri využívaní iných zariadení/médií pri práci s počítačom 35 % 
respondentov pociťuje negatívne emócie (ruší ma to, som v strese ; spomaľuje ma to pri 
práci). Pozitívne emócie (povzbudzuje ma to, upokojuje ma to, nepociťujem stres) má tak-
mer 63 % respondentov. Z toho vyplýva, že Výskumná otázka č. 2 „Mladí ľudia využívajú 
pri práci i súkromných aktivitách vždy viacero zariadení/médií naraz, pričom majú pocit, že 
to má na nich skôr pozitívny ako negatívny vplyv“ sa potvrdila.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 3 

Emócie pri využívaní viacerých médií naraz 

Výskumná otázka č. 3 „Mladí ľudia využívajú vyhľadávací nástroj Google ako prvý 
odrazový mostík k získaniu požadovaných informácií a využívajú ho rovnako na získavanie 
súkromných i študijných informácií“ sa potvrdila. Až 84 % respondentov uviedlo, že vyhľa-
dávač Google je prvé miesto, kde hľadajú, ak potrebujú zdroje pre vypracovanie školských 
prác. 71 % opýtaných tiež uviedlo, že vyhľadávač Google je prvé miesto, kde hľadajú odpo-
vede na otázky nesúvisiace so štúdiom. 

Výskumná otázka č. 4 „Študenti necítia potrebu overiť si fakty nájdené prostredníc-
tvom Google v tradičných informačných zdrojoch a nevedia kriticky posúdiť dôveryhodnosť 
informácií získaných prostredníctvom vyhľadávača Google“ sa nepotvrdila. Iba 14 % res-
pondentov vždy verí v pravdivosť informácií nájdených prostredníctvom Google. Väčšina 
opýtaných pristupuje k hodnoteniu dôveryhodnosti individuálne a na základe tohto subjek-
tívneho posúdenia si fakty overuje v tradičných zdrojoch.  
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Graf 4 

Využívanie Google v súvislosti so štúdiom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 5 

Využívanie Google pri súkromných aktivitách 

Výsledky predvýskumu, ako aj spôsob jeho distribúcie nás ovplyvní v realizácii ďal-
šieho výskumu k téme Informačné správanie Google generácie. Na základe danej skúsenos-
ti budú upravené a doplnené otázky v dotazníku a ostatné výskumné metódy budú priprave-
né tak, aby doplnili informácie, ktoré sa z dotazníka získať nedajú.  

 

35; 71,4 %

6; 12,2 %

8; 16,3 %
0 %

Používate Google pri hľadaní informačných zdrojov a odpovedí na otázky 

nesúvisiace so štúdiom?

Áno, je to prvé miesto,
kde hľadám

Áno, ale najprv skúšam
iné zdroje

Občas

Google nepoužívam

43; 84,3 %

4; 7,8 %

4; 7,8 %

[HODNOTA] %

Používate Google pri hľadaní informačných zdrojov 

potrebných pre vypracovanie školských prác? 

Áno, je to prvé miesto,
kde hľadám

Áno, ale najprv skúšam
iné zdroje

Občas

Google nepoužívam



 

126 

 

Graf 6 

Dôvera v pravdivosť nájdených informácií 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 7 

Overovanie nájdených informácií 

Výsledky predvýskumu sme spracovali do modelu informačného správania Google ge-
nerácie (obr. 1). Model budeme overovať a upravovať podľa výsledkov ďalšieho plánova-
ného výskumu. V súčasnej podobe predstavuje model priemerného účastníka predvýskumu, 
ktorý prácou na počítači strávi v priemere 2 hodiny denne, používa dve ďalšie zariadenia/ 
médiá, spravidla mobilný telefón a sociálnu sieť. Všetky informácie (študijné i súkromné) 
hľadá najprv prostredníctvom vyhľadávača Google a dôveryhodnosť a prípadné overovanie 
zdrojov rieši individuálne.  
 

7; 14 %

2; 4 %

41; 82 %

0 %

Ak nájdete odpoveď na svoju otázku prostredníctvom Google

považujete ju za pravdivú?

Áno

Nie

Je to individuálne

Iné

3; 5,8 %

13; 25 %

22; 42,3 %

14; 26,9 %

0 %

Overujete si fakty nájdené na internete v tradičných zdrojoch 

(knihy, slovníky, oficiálne a inštitucionálne elektronické zdroje a pod.)?

Áno, vždy

Áno, v prípade, že stránka
nepôsobí dôveryhodne
Niekedy

Nie



 

127 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Obr. 1 

 Informačné správanie Google generácie 

4  Záver 

Informačné správanie mladých ľudí v elektronickom prostredí, ich informačná gramot-
nosť, komunikácia a používanie jazyka a znakových systémov – to sú len niektoré oblasti 
života mladých ľudí, ktoré sa rýchlo menia a ktoré možno považovať za problematické. 
Takisto výrazné zmeny nastávajú pri vyhľadávaní informácií súvisiacich so štúdiom. Väčši-
na mladých ľudí siahne najprv po niektorom z populárnych vyhľadávacích nástrojov alebo 
Wikipédii, a až v neskorších fázach sa zamerajú na formálnejšie zdroje (skriptá, knižnice 
a pod.). Pri vyhľadávaní informácií sú mladí ľudia nestáli, uprednostňujú rýchle a jednodu-
ché riešenia a strácajú schopnosť kritického posudzovania nájdených informačných zdrojov.  

Pre informačnú prax z tejto situácie vyplýva najmä potreba zmeniť prístup knižníc 
k verejnosti a intenzívnejšia snaha prispôsobiť sa potrebám mladých ľudí. Napriek tomu, že 
knižnice sa snažia investovať do elektronických databáz a online informačných zdrojov, 
táto snaha sa často míňa účinkom. Množstvo databáz, a ich rôznorodé zameranie sťažuje 
prácu pri vyhľadávaní informácií a často po nájdení relevantnej informácie prichádza skla-
manie, ak sa v databáze nenachádza úplný text. Bolo by vhodné vytvoriť vyhľadávací ná-
stroj typu Google, s prístupom do všetkých databáz a úplných textov. Ďalším námetom pre 
odbornú verejnosť je zavedenie nových vyučovacích metód so zameraním na podporu kri-
tického myslenia, na tvorbu textov vo formálnom aj neformálnom prostredí a podpora roz-
šírenia prediktívnych klávesníc v mobilných zariadeniach. 

Ďalšie fázy výskumu by nám mali objasniť problematiku informačného správania 
Google generácie v hlbších kontextoch a tak nám pomôžu nielen pri zostavovaní modelu 
informačného správania mladých ľudí v elektronickom prostredí, ale najmä nám pomôžu 
sformulovať odporúčania pre prax, ktoré by mohli zlepšiť súčasnú situáciu.  
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Resumé 

INFORMAČNÉ SPRÁVANIE GOOGLE GENERÁCIE 

Patríc ia Stanová 

Cieľom príspevku je prezentácia výskumných zámerov v oblasti Informačného správania Google ge-
nerácie – čo je aj názov dizertačnej práce. Ďalším cieľom príspevku je prezentácia výsledkov priesku-
mu, ktorý bol realizovaný ako predvýskum k téme dizertačnej práce.  
V úvode príspevku sú predstavené hlavné pojmy súvisiace s problematikou informačného správania 
mladých ľudí. Týmito pojmami sú napríklad informačné správanie, informačné zázemie, informačná 
gramotnosť a najmä „Google“ generácia. V závere sú prezentované výsledky krátkeho prieskumu, 
zrealizovaného na úzkej vzorke respondentov. Do tohto predvýskumu bolo zapojených 52 študentov 
stredných škôl, ktorým bol rozdaný dotazník v tlačenej podobe. Na základe výsledkov tohto priesku-
mu bol navrhnutý model informačného správania Google generácie, ktorý však budeme v ďalších 
fázach výskumu upravovať. 
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Summary 

INFORMATION BEHAVIOR OF THE GOOGLE GENERATION 

Patrícia Stanová 

The aim of this paper is presentation of research intentions in the field of information behavior of the 
Google generation – which is also the title of the dissertation thesis. Another aim of this paper is to 
present results of a survey, which was conducted as a pilot study of the dissertation thesis. At the 
beginning of the presentation, main concepts related to the issue of information behavior of young 
people are introduced. These concepts are information behavior, information ground, information 
literacy and especially “Google” generation itself. In the end, results of a short survey conducted on  
a narrow sample of respondents are presented. Over 52 students were given a hard copy of the ques-
tionnaire and were involved in making of this pilot study. Based on the results of this survey a model 
of information behavior of the Google generation was designed, this model will be further adjusted 
during next phases of the research. 
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MODELOVANIE SEKUNDÁRNEJ ORALITY 

Jakub Fázik 

Úvod 

V poslednej tretine 20. storočia vzbudila veľkú pozornosť myšlienka sekundárnej 
orality, ktorú vo viacerých prácach predstavil významný americký filológ, literárny vedec, 
teológ, profesor humanitných vied Walter J. Ong. Zhruba v rovnakom čase publikovali 
podobné koncepcie aj ďalší významní odborníci. Popularita témy účinkov písma a elektro-
nických médií na človeka súvisela jednak s rozvojom nových elektronických komunikač-
ných prostriedkov a jednak s vtedajšou vlnou výskumov komparácie gramotných kultúr 
s negramotnými.  

Ongov koncept sekundárnej orality sa stal populárnym, odvolávajú sa naň mnohí auto-
ri odborných prác z rôznych vedných disciplín i v dnešnej dobe. Analýzou vybraných diel 
sme však identifikovali nejednotnosť týchto autorov v poňatí a interpretácii predmetného 
Ongovho konceptu. S najväčšou pravdepodobnosťou je to spôsobené tým, že sám Ong ne-
dáva v žiadnej zo svojich prác dostatok priestoru analýze sekundárnej orality; zmieňuje sa 
o nej len stručne. Čitatelia jeho diel si musia o nej urobiť vlastný obraz. 

V našich pokusoch o vytvorenie takéhoto obrazu sme dospeli k dôležitému zisteniu – 
že pojem sekundárna oralita označuje (minimálne) dva rôzne fenomény, oba sú však nevy-
hnutne závislé jeden od druhého. To nás viedlo k rozhodnutiu skúmať a vykresliť sekun-
dárnu oralitu v dvoch rovinách, respektíve na dvoch rozlišovacích úrovniach – jednak na 
makroúrovni ako aktuálnu etapu vývoja ľudskej civilizácie v kontexte podobných koncepcií 
ďalších vybraných autorov, a jednak na mikroúrovni ako formu existencie určitých druhov 
komunikačných modalít (možností komunikácie). 

Výhodným spôsobom prezentácie syntézy viacerých analýz je model. Ako už názov 
nášho príspevku napovedá, ústrednou témou je metodológia tvorby modelov sekundárnej 
orality. Princípom modelovania ako metodologického nástroja, ktorý sme použili, i všeo-
becným vlastnostiam modelov venujeme prvú časť práce. V ďalších dvoch častiach pred-
stavíme vlastné modely sekundárnej orality a najmä konkrétne postupy a zásady, akými 
sme modely konštruovali, čo je aj hlavným cieľom celého príspevku. 
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Metodologický rámec 

Termín modelovanie môžeme charakterizovať ako reprodukciu vybraných vlastností 
študovaného objektu na výskumné účely (Kraus 2005) alebo ako metódu skúmania prostred-
níctvom modelov založenú na „uplatnení teórie podobnosti“ (Steinerová 1998a, s. 232). 
Významnou vlastnosťou tejto metodológie je, že umožňuje modelovať nielen javy, ale aj 
ich podstatu; rovnako aj pohyb, rôzne funkcie a v neposlednom rade i procesy (Metodoló-
gia [bez dátumu]). 

Samotný pojem model naberá viacero odlišných významov – ich spoločným menova-
teľom je aspekt ideálnosti, respektíve ideálneho vzoru či prototypu. Z množstva významov 
a ich definícií považujeme za relevantnú napríklad tú, podľa ktorej je model schémou, zjed-
nodušením javu alebo predmetu slúžiacim na ich skúmanie a vysvetlenie (Kraus 2005) či 
„vec al. ideálny obraz veci, ktorá (ktorý) je prvým (materiálne) stvárneným al. vyabstraho-
vaným členom v rade rovnorodých objektov“ (Pisárčiková 2004, s. 267). Dôležitou úlohou 
modelovania je teda výber podstatných vlastností a ich odlíšenie od nepodstatných, od kto-
rých je potrebné abstrahovať. 

Model vo vzťahu k svojmu originálu musí spĺňať tri podmienky: podmienku reprezen-
tácie originálu, podmienku spresnenej analógie (zhody) s originálom a podmienku extrapo-
lácie – t. j. že poskytuje informácie o origináli (Metodológia [bez dátumu]). 

J. Steinerová (1998b, s. 232) charakterizuje model ako „myšlienkovo (ideovo) repre-
zentovaný alebo materiálne realizovaný systém, ktorý zobrazením a reprodukciou objektu 
výskumu je schopný ho zastupovať tak, že jeho výskum prináša nové informácie o tomto 
objekte. – Je to vyjadrenie, kt. z hľadiska svojho účelu zachováva podstatné črty originálu.“ 
Modely sú podľa nej „dôležitým nástrojom teórie i metodológie,“ pretože okrem iného 
pomáhajú formulovať hypotézy, vysvetľovať javy a procesy, hlbšie pochopiť súvislosti 
a v neposlednom rade poskytujú poznatky (Steinerová 2005, s. 50). 

K týmto vlastnostiam môžeme pridať aj celý rad ďalších – predovšetkým možnosť 
optimalizácie, testovania, analýzy a syntézy vlastností a prvkov; ďalej abstrakcia určitých 
vlastností a naopak akcentovanie iných (podstatných z hľadiska skúmania), diagnostikova-
nie vlastností prvkov, sumácia a systematizácia poznatkov alebo schematizácia poznatkovej 
bázy o skúmanom objekte, jave či procese (Hrdináková 2011, s. 106). 

Na základe uvedených charakteristík pripisujeme teda modelu funkciu predikčnú (prog-
nostickú), analytickú, syntetickú, funkciu abstrakcie, generalizácie, schematizácie a vizuali-
zácie skúmaného objektu, ďalej možnosť hľadať a identifikovať zameranie (fokus) výskumu, 
možnosť naznačiť asociatívne a relačné vzťahy vertikálne i horizontálne. Pre naše potreby 
sú najdôležitejšími vlastnosťami jednak možnosť hutnej integrácie výsledkov viacerých 
analýz podporenej grafickými prvkami; a jednak ich schopnosť na jednom mieste zachytiť 
dynamické procesy a javy , často prebiehajúce asynchrónne. 

V kontexte metodologických východísk ešte považujeme za dôležité podotknúť, že 
v súčasnosti dominujú vo všeobecnej metodológii dva hlavné prístupy. Prvým z nich je tzv. 
rekonštrukcionisticko-synchronický typ so silným opisným, apragmatickým, rekonštrukcio-
nistickým a synchronickým charakterom (zachytáva stav skúmaného objektu v určitom 
chronotope), druhým je tzv. deskriptívno-diachronický typ akcentujúci normatívny, prag-
matický, deskripcionistický a diachronický aspekt metodológie (zachytáva vývoj skúma-
ného objektu v čase). Toto delenie je len ideálne, v praxi často dochádza k vzájomným  
prienikom niektorých vlastností týchto typov (Černík a Viceník 2011). Z uvedených dvoch 
typov metodologických prístupov môžeme odvodiť dva základné typy modelov: proce-
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suálny typ modelu s vlastnosťami deskriptívno-diachronického metodologického prístupu 
a konceptuálny typ modelu s vlastnosťami rekonštrukcionisticko-synchronického metodo-
logického prístupu. 

Hoci ústredným problémom nášho príspevku je deskripcia princípov modelovania se-
kundárnej orality v jej dvoch významových rovinách, modely nielen odpovedajú na otázku 
podstaty sekundárnej orality, ale ponúkajú odpovede aj na ďalšie parciálne otázky, naprí-
klad čím je sekundárna oralita zapríčinená (príčina jej vzniku) alebo čo sekundárna oralita 
zapríčiňuje (následky jej existencie). 

Dva pohľady na sekundárnu oralitu 

Ako sme už naznačili v úvode, pojem sekundárnej orality môžeme interpretovať mi-
nimálne v dvoch rovinách – na tzv. makroúrovni a mikroúrovni. V nasledujúcich častiach 
príspevku sa pokúsime pre každú z nich navrhnúť vlastný model. Dôraz kladieme na meto-
dológiu ich tvorby, nie na deskripciu ich obsahov. 

Makroúroveň sekundárnej orality 

Ako prvý predstavujeme vývojový tzv. konceptuálno-doménový model (obr. 1), ktorý 
predstavuje sekundárnu oralitu v základnom význame, na makroúrovni – ako historickú 
epochu dejín ľudskej spoločnosti. Model predstavuje syntézu analýz jednak zo starších diel 
– v prvom rade jazykovedca a literárneho vedca W. J. Onga (2006), ďalej literárneho vedca  
a teoretika médií Marshalla McLuhana (2000; 2008; 2011) a napokon filozofa a teoretika 
komunikácie Viléma Flussera (2002), a jednak z diel súčasných autorov – filozofa a spiso-
vateľa Jostaina Gaardera (2002) a literárnych vedcov Jiřího Trávnička (2011) a Petra Val-
čeka (2000). 

Ong vo svojom diele (2006) porovnáva jazyk a myslenie negramotných ľudí (ľudí 
orálnych kultúr) s gramotnými spoločnosťami (tzv. kultúrami písma). V rámci tejto kompa-
rácie stanovil dve základné etapy ľudstva – obdobie primárnej orality a obdobie gramotnos-
ti. Prechod z jedného obdobia do druhého bol postupný, trval niekoľko storočí, vrchol do-
siahol až v novoveku. Ako píše, v počiatkoch po zavedení písma sa aj u gramotného člove-
ka naďalej prejavovali orálne tendencie, ktoré slabli len postupne z generácie na generáciu. 
Analogicky k obdobiu primárnej orality zaviedol Ong pojem sekundárna oralita a nazval 
ním etapu 20. storočia, keď nás moderné komunikačné zariadenia prostredníctvom zvuko-
vých a obrazových foriem komunikácie znova vracajú do stavu pred vynájdením písma. 
Táto oralita však nie je sekundárnou z historického, resp. chronologického hľadiska (t. j. že 
je až druhou oralitou v poradí). Ong nazýva súčasnosť vekom sekundárnej orality z dôvodu, 
že existencia všetkých obrazovo-zvukových foriem komunikácie „závisí na existencii písma 
a tlače“ (Ong 2006, s. 19). 

S podobnou koncepciou periodizácie ľudských dejín prišiel aj M. McLuhan (2000; 
2008; 2011). V súčasnosti, elektronickom veku, vidí – podobne ako Ong – veľkú analógiu  
s vekom primárnej orality. Na rozdiel od Onga však McLuhan venuje viac pozornosti účin-
kom fonetickej abecedy na človeka a obrazovej forme komunikácie. Systém fonetickej 
abecedy a obrazová forma komunikácie dominujú aj v práci V. Flussera (2002). Aj on delí 
obdobia podobne ako predošlí: identifikoval obdobie obrazov – predabecedy, ďalej obdobie 
abecedy a obdobie technických obrazov – postabecedy. Flusser si všíma účinky jednotli-
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vých typov kódov na človeka a rovnako aj on identifikoval v prvom a ostatnom období 
mnoho spoločných vlastností. 

Odlišné kritéria delenia zvolil J. Gaarder (2002), ktorý rozčlenil obdobia prostredníc-
tvom spôsobu zaznamenania (existencie) literatúry ako kultúrneho dedičstva; jeho delenie 
do značnej miery korešponduje s Ongom, rozdiel má však v stanovení začiatku moderného 
obdobia, ktoré spája s vynájdením internetu. Rovnako aj J. Trávniček (2011) spája súčas-
nosť až s nástupom internetu; jednotlivé obdobia člení prostredníctvom troch komunikač-
ných revolúcií – písmo, kníhtlač a digitalizácia – a všíma si ich dosah na čitateľstvo. Celkom 
iný prístup zvolil P. Valček (2000). V stredobode jeho pozornosti je písmo a na základe 
jeho existencie jasne stanovil len tri obdobia. Podobne ako Ong, aj Valček si všíma účinky 
písma na jednotlivca i spoločnosť a identifikoval dve základné etapy: obdobie predskrip-
tuálnej kultúry (nazval ho aj predgrafematickým obdobím – obdobie pred vynájdením 
písma) a obdobie skriptuálnej, respektíve grafematickej kultúry (kultúry písma). Medzi 
nimi však identifikoval ešte prechodné obdobie tzv. protoskriptuálej kultúry. Súčasnosť 
prirovnáva práve k tejto etape. 

Hoci jednotliví autori zameriavajú pozornosť na odlišné témy, ich koncepcie periodi-
zácie dejín a charakteristiky jednotlivých etáp sú principiálne podobné (s výnimkou stano-
venia hranice začiatku „moderného“ elektronického veku). Periodizáciu genézy ľudskej 
spoločnosti aj s terminológiou sme preto prebrali od Onga. 

Model (obr. 1) má tri základné prvky – každý z nich predstavuje koncept jedného 
z troch základných období, resp. etáp (primárna oralita, gramotnosť, sekundárna oralita). 
Hoci model sleduje vývoj v čase, dominujú v ňom charakteristiky rekonštrukcionisticko-
synchronického typu – t. j. predstavuje konceptuálny typ; zachytáva statické vlastnosti 
každej epochy dejín. 

V rámci prvých dvoch etáp – primárnej orality a gramotnosti – sme identifikovali 
z diel vyššie uvedených autorov základné vlastnosti pre každé z nich a tieto vlastnosti sme 
kategorizovali do dvoch skupín – do tzv. kognitívnej domény (sú v nej predovšetkým kog-
nitívne charakteristiky jednotlivcov) a do tzv. socio-kultúrnej domény (integruje rozličné 
charakteristiky na celospoločenskej a kultúrnej úrovni). Smerovanie z prvej etapy do druhej 
je jednoznačné – dané časom a zapríčinené systémom písma fonetickej abecedy. 

Diachronický ráz modelu mierne narúša koncept sekundárnej orality, ktorá chronolo-
gicky síce nasleduje až po období gramotnosti; v modeli sme ju napriek tomu umiestnili na 
rozmedzie prvých dvoch období a aj smerovanie do nej nie je lineárne. Dôvodov je viacero. 
V prvom rade sám Ong a ďalší autori už neidentifikovali v rámci sekundárnej orality jej 
charakteristiky v takej miere, ako v rámci predošlých období. Sekundárna oralita je totiž 
historicky i funkčne podmienená etapou gramotnosti, vykazuje však mnoho analógií s ob-
dobím primárnej orality. Ako uvidíme v ďalšej časti príspevku, človek v období sekundár-
nej orality by mal v ideálnom prípade naďalej disponovať vlastnosťami charakteristickými 
pre obdobie gramotnosti, ktoré mu pomôžu správne interpretovať i obsahy komunikované 
sekundárne orálnymi komunikačnými modalitami. Sekundárna oralita však podľa niekto-
rých z odborníkov (napríklad Gaardera či Onga) umožňuje existenciu jednotlivca aj bez 
týchto kompetencií. Preto „náš“ koncept sekundárnej orality integruje okrem svojich pev-
ných vlastností aj určité vlastnosti z oboch predošlých období. Ich pomer a zloženie je však 
u každého jednotlivca odlišné a v čase premenlivé. 
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Obr. 1 

Konceptuálno-doménový model 
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Mikroúroveň sekundárnej orality 

Pod pojmom sekundárna oralita máme v prvom rade na mysli obdobie ľudských dejín. 
Ak však chceme hlbšie pochopiť jeho orálny charakter, musíme skúmať príčinu podstaty 
tohto princípu – musíme sa presunúť na mikroúroveň skúmania. Zdanlivo by sme ňou moh-
li označiť rozhlasové a televízne prijímače, telefóny, počítače a ďalšie komunikačné zaria-
denia, ktoré vznikali v 20. storočí. 

Ongova téza (Ong 2006), že technológiám podporujúcim sekundárnu oralitu (napr. 
rozhlas, televízia a pod.) i samotným obsahom typickým pre sekundárnu oralitu (tzv. sekun-
dárne orálnym výrazom komunikovaných správ – zvukovým a obrazovým) musí vždy pred-
chádzať text, je pre nás naďalej východisková. V našom prípade sme sa zamerali len na 
obsahovú stránku, keďže komunikačné prístroje sekundárnu oralitu, ako píše Ong (2006), 
len podporujú (ale nespôsobujú – pozn. autora). Sekundárna oralita je v skutočnosti oralitou 
kvôli orálnym formám výrazových prezentácií komunikovaných správ; tieto formy – ako 
sme už uviedli – sú orálne (pod týmto pojmom musíme rozumieť zvukovo-obrazové) až 
sekundárne, pretože im predchádza text. 

Podstatou skúmania fenoménu sekundárnej orality na mikroúrovni by preto podľa nás 
mala byť analýza procesu komunikácie od autora písaného textu po príjemcu sekundárne 
orálnych (zvukovo-obrazových) foriem komunikačných modalít; jej jadrom je prevod (tran-
formácia) pôvodne textového obsahu na obsah orálnych foriem. Aby mohla komunikácia 
fungovať, každý článok komunikačného reťazca musí disponovať určitými schopnosťami – 
kompetenciami. 

Hoci súbor kompetencií jednotlivých účastníkov celého komunikačného reťazca, ktoré 
sú modeli prezentované, pôsobí koncepčne, prevláda v modeli procesuálny (štádiový) cha-
rakter, keďže v centre našej pozornosti sú práve procesy vykonávané prostredníctvom vy-
menovaných kompetencií. Kompetenčný model sekundárnej orality (obr. 2) sme zároveň 
vystavali na základoch Shannonovho modelu komunikácie (Shannon 1948), čím náš model 
vykazuje charakteristiky deskriptívno-diachronickéhometodologického prístupu, ktorý po-
tvrdzuje procesuálnu povahu modelu. 

Model predstavuje proces prenosu informácií od pôvodného autora textovej predlohy 
až po koncového príjemcu (konzumenta) audiovizuálneho obsahu (ako formy sekundárne 
orálnych výrazov). Každý „článok“ reťazca – či už v ňom má funkciu tvorcu alebo príjemcu  
– musí disponovať určitými kompetenciami, ktoré sú mu v modeli priradené. Prvá polovica 
kompetenčného modelu – od autora textu po príjemcu textu – predstavuje proces literárnej 
komunikácie; z historického hľadiska sú tieto kompetencie staršie v porovnaní s kompeten-
ciami v ďalšej časti, keďže proces literárnej komunikácie sa realizoval už v období gramot-
nosti. Táto časť kompetenčného modelu je rovnako platná i v dnešných časoch pre všetkých 
čitateľov. Výdobytky sekundárnej orality však umožňujú prezentovať informácie v jedno-
duchšej forme obrazov podporovaných zvukom (prípadne aj čisto auditívnymi, resp. obra-
zovými útvarmi), ktorá je atraktívnejšia a spoločensky preferovaná – najmä v prípade nara-
tívnych diel. 

Ako sme už uviedli, základom nášho modelu je matematický model komunikácie C. E. 
Shannona (1948). V našom prípade sme ho zjednodušili; autor textu v integruje prvé dva 
prvky Shannonovho modelu – zdroj správy a vysielač, prijímač a cieľ určenia zas predsta-
vujú príjemcu textu. Médiom je v prípade literárnej komunikácie tlačený text. Do modelu 
sme zakomponovali aj zdroj rušenia – bariéry, ktoré sa môžu vyskytovať v prenosovom 
kanáli (fyzické obmedzenia média) alebo na strane príjemcu. Zo širokej škály bariér na 
strane príjemcu sú to najmä bariéry jazykové, sémantické, vedomostné, biologické, psycho-
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logické, psychosociálne, bio-psychologické, individuálne, sociálne, ktoré výrazne obme-
dzujú efekt komunikácie. Sumár kompetencií na strane autora i príjemcu sme stanovili ana-
lýzou diel viacerých autorov, z ktorých vyzdvihujeme predovšetkým teóriu interpretácie 
Umberta Eca (2010) a teórie naratológie Seymoura Chatmana (2008). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 2 

Kompetenčný model 
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V prípade, ak má byť text určený na audiovizuálne spracovanie, nastáva jeho transfor-
mácia z textovej (grafickej verbálnej) formy do formy grafických obrazov v kombinácii 
s verbalizovanými i neverbalizovanými zvukmi. Z čitateľov textu sa (veľmi zjednodušene) 
stávajú autori audiovizuálneho obsahu, v modeli ich uvádzame ako tvorcov. Samozrejme, 
že napríklad produkcia filmu si vyžaduje početný filmový štáb, v ktorom každý vykonáva 
len určitú činnosť a každý člen tvorivého tímu nemusí disponovať všetkými kompetenciami 
uvedenými v modeli. Pre zjednodušenie situácie však uvažujeme o kolektívnom tvorcovi. 
Celý proces komunikácie následne pokračuje rovnako ako v jeho prvej časti, namiesto textov 
sa prenášajú sekundárne orálne (t. j. zvukovo-obrazové) formy výrazu správy. Ako tvorba, 
tak aj recepcia týchto foriem si vyžaduje súbor špecifických schopností (kompetencií), od-
lišných od kompetencií recepcie textu. Text predstavuje v koncepcii V. Flussera (2002) dvo-
jité kódovanie, čítanie analogicky až dvojité dekódovanie: grafické znaky na slová a slová 
na významy, ktoré vizualizuje. Duálny systém dekódovania, náročnejší spôsob odhaľovania 
významov, a vizualizácia sú procesy, ktoré vyžadujú veľké kognitívne nároky na príjemcu. 
Čítaním si čitateľ tieto kognitívne nároky vycvičuje. Cvičením kognitívnych nárokov sa 
formujú kognitívne schopnosti, ktoré výrazne menia jednotlivcov i socio-kultúrne štruktúry 
tak, ako sme to predostreli v predošlom konceptuálno-doménovom modeli (obr. 1). Viaceré 
recepčné kompetencie sekundárne orálnych komunikačných modalít sa až nápadne zhodujú 
s kompetenciami recepcie obrazových a zvukových foriem v období primárnej orality. Pre 
konečného recipienta audiovizuálnych obsahov nie je nevyhnutnou kompetenciou dekódo-
vať text. To predstavuje podľa mnohých odborníkov hrozbu návratu do obdobia negramot-
ných más, keď gramotnosťou disponovali len nepočetné elity. 

Kompetenčný model (obr. 2) predstavuje súbor kompetencií v procese komunikácie. 
Všetky kompetencie – či už na strane produkujúcich alebo recipujúcich – súvisia so spraco-
vaním informácií. Celý proces komunikácie od autora textu po príjemcu sekundárne orálnych 
foriem správ, napriek svojej lineárnej štruktúre, je v skutočnosti komplikovaný. Považujeme 
preto za zaujímavé sledovať cestu, po ktorej musí prejsť pôvodná správa, kým dorazí do 
cieľového miesta určenia. Pôvodný obsah je modifikovaný až trojnásobne. Nesmieme zabú-
dať ani na šum (resp. bariéry), ktorých výskyt má podstatne vyššiu pravdepodobnosť. Vhod-
ným nástrojom, ktorý umožňuje tieto zmeny merať (kvantifikovať), môže byť napríklad 
matematická teória informácie, ktorú C. E. Shannon (1948) rozpracoval práve na svojom 
matematickom modeli komunikácie. Aplikáciou matematickej teórie informácie (predo-
všetkým jej kategórií informácie I a entropie H, ale aj redundancie, kapacity kanála a pod.) 
do teórií interpretácie (napríklad hermeneutiky) môžeme vytvoriť tzv. semioticko-matema-
tický informačný model, ktorého návrh predstavujeme na (obr. 3). Tento model v skutoč-
nosti predstavuje ďalšiu rovinu pôvodného kompetenčného modelu (obr. 2). V centre jeho 
pozornosti už nie sú kompetencie jednotlivých článkov komunikačného reťazca, ale modi-
fikácia pôvodnej vyslanej správy v procese komunikácie. 

Informačný model (obr. 3) zreteľne poukazuje, ako veľmi môžu byť správy sekundár-
ne orálnych foriem modifikované oproti ich pôvodnému významu. Na rozdiel od predošlých 
dvoch modelov je náš tretí model len teoretickou hypotézou, námetom, ktorý je potrebné 
ďalej rozpracovať, výzvu, ktorej sa možno v budúcnosti venovať. Napriek týmto teoretic-
kým úvahám platí zásada, že čím je počiatočná entropia vyššia, tým viac informácie reci-
pient získa prijatou správou. Je zrejmé, že film (ako predstaviteľ sekundárne orálnych foriem 
komunikácie) svojou maximálnou konkretizáciou počiatočnú entropiu do značnej miery 
redukuje. Naskytá sa preto zaujímavá otázka, či redukujú tieto sekundárne orálne formy 
(napríklad film) aj (potenciálne) informácie. 
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Obr. 3 

Informačný model 

Význam modelov sekundárnej orality 

Predstavili sme dve základné možnosti chápania koncepcie sekundárnej orality. Pre 
každú z rozlišovacích úrovní sme navrhli vlastný model. Prvý z uvedených modelov, kon-
ceptuálno-doménový (obr. 1) znázorňuje komplexný vývoj spoločnosti v prieniku dominu-
júcich foriem komunikácie od predgramotných kultúr až po súčasnosť. Naznačili sme v ňom, 
ako technika písma a s ňou súvisiaca kompetencia čítania textov zmenila nielen kognitívne 
schopnosti človeka (predovšetkým človek nadobudol abstrakciu myslenia a historické vedo-
mie), ale i sociokultúrnu rovinu spoločnosti. Odborníci, z ktorých prác sme čerpali, dospeli 
k svojim zámerom skúmaním kultúr a schopností jednotlivcov, ktorí vedia čítať a kultúr 
negramotných (v našom užšom poňatí). Hrozí, že čítanie – keďže predstavuje náročný pro-
ces recepcie informácií – bude čoraz viac odúvané, vytesňované, zaznávané, nepopulárne 
a nahrádzané príjmom iných – jednoduchších – komunikačných modalít – predovšetkým 
audiovíziou. Považujeme preto za dôležité šíriť povedomie v odborných i laických kruhoch 
jednak o vplyvoch písma a čítania na človeka a spoločnosť, jednak o hrozbách, ktoré by 
mohli nastať, ak by ľudstvo o túto kompetenciu prišlo. V takom prípade hrozí prepad do 
stavu primárnej orality. Mnohé odbory – medzi nimi aj knižničná a informačná veda – by 
mali skúmať tieto rozdiely svojou optikou, pretože vplyvy čítania a písania vo fonetickej 
abecede sú širokospektrálne. 
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Vilém Flusser (2001) poukázal vo svojom diele aj na to, že vedecko-technická revolú-
cia nastala krátko po tom, čo sa v Európe zavedením povinnej školskej dochádzky koncom 
18. storočia masovo rozšírila gramotnosť. Rozvoj síce badať už v novoveku po vynájdení 
kníhtlače, ktorá umožnila väčšiu produkciu textov, no prudký rozvoj nastal až v 19. storočí. 
Na základe zosumarizovaných poznatkov môžeme konštatovať, že práve abstrakcia mysle-
nia a možnosť kategorizovať poznanie boli hybnými mechanizmami vedecko-technického 
rozvoja. Súčasný rozvoj vedy a techniky ešte stále čerpá z kognitívnych výdobytkov, ktoré 
človeku priniesli technológie čítania a písania. Ale ak o ne dobrovoľne prichádza (odmie-
taním čítania), veľmi zreteľne sa to môže prejaviť aj vo sfére vedy a techniky. 

Úspešná realizácia každej jednej komunikačnej modality (formy komunikácie) vyža-
duje na strane autora i príjemcu vlastný súbor schopností a zručností, ktoré sa môžu diame-
trálne odlišovať (viď kompetenčný model na obr. 2). Uprednostňovaním jednoduchšie reci-
povateľných foriem obsahov naozaj hrozí, že ľudstvo postupne môže o kompetenciu čítania 
prísť. Príchodom písma sa kognitívne štruktúry človeka zmenili. Tieto zmeny sa zapísali 
bezpochybne aj do genetického kódu jedinca. Súčasný človek tak má predpoklady (predis-
pozície), aby sa na ňom všetky účinky písma a techniky čítania prejavili (Salomon 1984). 
K ich prejavu ale musí tieto dve základné techniky – čítať s porozumením a písať – aj prak-
tizovať. Alarmujúce výsledky rôznych medzinárodných meraní čitateľskej gramotnosti do-
kazujú, že čím novšie (neskôr narodené) generácie ľudí sa testujú, tým horšiu úroveň čita-
teľskej gramotnosti dosahujú. Je nesporné, že za touto skutočnosťou  stojí úpadok čítania. 
Úpadok čítania, jeho vytláčanie preferovanejšími jednoduchšími formami (vzhľadom na 
recipienta) komunikácie predstavujú teda civilizačný problém, ktorý môže naozaj vyústiť 
k prepadu do štádia primárnej orality. Môže nastať stav (z dávnych časov), keď určité elity 
– disponujúce kompetenciou čítať a písať – budú mať takpovediac „v područí“ negramotné 
masy, ktorým sa budú informácie komunikovať obrazom a zvukom. McLuhan (2011) sa 
o tom vyjadril veľmi jasne – písmo znamenalo moc. A ak sa jeho dekódovanie stane privi-
légiom vybraných, hrozí, že túto moc si znova obnoví a posilní. Obmedzením kognitívneho 
dedičstva na určitú skupinu spoločnosti sa veľmi ľahko môže stať, že sa toto dedičstvo z ge-
netického kódu vymaže. Koniec koncov – v biológii (genetike) je to bežný jav. Ak organiz-
mus určitú vlastnosť zapísanú vo svojom genetickom kóde nevyužíva, ďalším generáciám 
sa táto vlastnosť z genetickej informácie natrvalo odstráni. 

Ako sme na viacerých miestach prízvukovali, Ong nazval toto moderné obdobie oralitou 
s prívlastkom sekundárna nie preto, že je druhá v poradí (t. j. z chronologického hľadiska), 
ale že tendenciám orality (ako typu kultúry), ktoré súčasná kultúra vykazuje – spôsobené 
značnou popularitou auditívnych a vizuálnych komunikačných modalít – vždy predchádza 
text. Text bol, a aj je, potrebný pre konštrukciu a fungovanie elektronických technologických 
zariadení a médií (nosičov) umožňujúcich realizáciu obrazových a zvukových komunikač-
ných modalít. Rovnako aj obsahy, ktoré tieto mnemonické komunikačné modality prenáša-
jú, majú svoju obrazovo-zvukovú formu až sekundárnu – aj týmto obsahom v drvivej väč-
šine prípadov predchádza textové predloha (či už knižné dielo, ktoré sa adaptuje do audio-
vizuálnej či inej formy, alebo scenár a pod.).  

Koncept sekundárnej orality však mnohí odborníci poňali z chronologického hľadiska 
a s príchodom internetu hovoria o etape terciárnej orality. Ešte raz zopakujeme, že táto ora-
lita je sekundárnou preto, že primárny je text, orálne efekty sú až sekundárne (druhotné). 
Niektorí čitatelia príspevku môžu právom namietať, že v ňom absentuje téma internetu, 
keďže viacerí odborníci tvrdia, že internet vrátil používateľa späť k textu. Internet – ako 
píše Trávniček (2011) – podporuje čítanie u tých, ktorí čítali aj bez neho. Rovnako by sme 
mohli tvrdiť, že tým, ktorí preferujú príjem audiovizuálnych foriem informácií, internet túto 
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ich tendenciu podporuje. Internet ako priestor pre výskyt rozličných komunikačných moda-
lít (foriem prenosu informácií v procese komunikácie), naozaj znásobuje účinok každej 
jednej z nich. 

Záver 

V predchádzajúcich častiach sme sa pokúsili načrtnúť možnosti modelovania sekun-
dárnej orality a predostreli sme návrhy modelov, ktoré sme skonštruovali. Najdôležitejšou 
skutočnosťou je dvojaké chápanie sekundárnej orality, z čoho pramenia rozličné postupy 
modelovania tohto fenoménu. Hoci je príspevok primárne zameraný na metodológiu tvorby 
modelov pre jednotlivé rozlišovacie úrovne sekundárnej orality a jej chápania, a deskripcii 
ich obsahov sa preto nevenujeme podrobnejšie, modely vo veľkej miere vypovedajú o rôz-
nych aspektoch sekundárnej orality a jej kontextoch. Prvé dva modely podávajú ucelenú 
predstavu o charakteristikách kompetencií autorov i príjemcov jednotlivých komunikačných 
modalít. Vývoj je však dynamický proces, preto považujeme za dôležité naďalej skúmať 
tieto kompetencie a prípadne predložené modely upraviť. Napokon aj návrh nášho tretieho, 
informačného modelu (obr. 3) zachytávajúci prenosovú cestu informácie a jej modifikácie 
sa môže stať námetom pre ďalšie výskumy. 

Význam výskumov a následného modelovania sekundárnej orality spočíva predovšet-
kým v odhaľovaní rizík, ktoré so sebou prináša. V odbore knižničnej a informačnej vedy je 
zaujímavé pozorovať napríklad zmeny v informačnom správaní, ktoré je determinované 
používaním (uprednostňovaním) určitých komunikačných modalít pred inými. Ak napríklad 
ľudstvo príde o kompetenciu čítať s porozumením, prípadne prestane úplne čítať, nastanú 
radikálne zmeny v informačnom správaní človeka smerom k povrchnému, nesústredenému 
a fragmentarizovanému spôsobu práce s informáciami – čo je spôsobené rozkladom linea-
rity ich myslenia. Zaujímavou výzvou pre ďalší výskum je preto aj koncept gramotnosti 
a jeho vzťah k informačnej gramotnosti v kontexte veku sekundárnej orality. 

Súčasné generácie mladých ľudí vykazujú vo svojom informačnom správaní vysokú 
mieru intuitívnosti, absenciu historického vedomia, detailné vnímanie na úkor vnímania 
celku, uplatňujú metódu pokus-omyl pred analytickým riešením a princíp najmenšieho 
úsilia, vykazujú vysokú dávku netrpezlivosti, preferujú formu pred obsahom (Information 
2008). Žiaľ, to všetko sú vzory správania charakteristické pre deti v predškolskom veku, 
ktoré ešte čítať nevedia. Ich vnímanie je názorné. Aj súčasné mladé generácie majú vytré-
nované schopnosti pre audiovíziu, ktorá ponúka názornosť v najvyššej možnej miere. Majú 
vytrénované vizuálne myslenie, ktoré ťažko pracuje abstrakciou, človeka oslabuje o schop-
nosti abstraktného myslenia. Chceme sa ale prispôsobiť trendu a uprednostňovať tie formy 
komunikácie, ktoré vytláčajú kognitívne výdobytky techník písma a čítania? A to nielen vo 
voľnočasových aktivitách, ale napríklad aj vo vzdelávaní. 
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Resumé 

MODELOVANIE SEKUNDÁRNEJ ORALITY 

Jakub Fázik 

Na sekundárnu oralitu môžeme nahliadať (minimálne) dvoma spôsobmi, čo dokazujú aj predložené 
modely, hoci oba prístupy sú vzájomne podmienené a pramenia jeden z druhého. V prvom rade sekun-
dárna oralita predstavuje samostatnú vývojovú etapu ľudskej spoločnosti. Rôzni autori túto etapu na-
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zývajú rôzne – vekom sekundárnej orality, elektronickým vekom, obdobím technických obrazov…  
Je to prístup na makroúrovni, ktorý modelujeme konceptuálne – deskriptívno-diachronickým spôso-
bom. Prostredníctvom tohto modelu môžeme sledovať charakteristiky, ale i zmeny jednotlivcov i kul-
túrno-spoločenských štruktúr obdobia sekundárnej orality i predošlých období – primárnej orality 
a gramotnosti. 
Druhým spôsobom chápania sekundárnej orality je existencia takzvaných sekundárne orálnych komu-
nikačných modalít. Komunikačná modalita predstavuje proces prenosu správy (komunikáciu) v urči-
tej znakovej sústave. Tento prístup, na mikroúrovni, je potrebné modelovať procesuálne, takzvaným 
rekonštrukcionisticko-synchronickým metodologickým prístupom. V rámci tohto typu modelov mô-
žeme porovnávať kompetencie komunikujúcich potrebné pre prácu s určitými znakovými sústavami, 
ale aj proces modifikácie, resp. vývoja v čase komunikovaného obsahu. 

Summary 

MODELLING OF SECONDARY ORALITY 

Jakub Fázik 

The secondary orality can be seen by two ways, as is demonstrated by presented models, although 
both approaches are related and stem from one another. At first, secondary orality is a separate deve-
lopmental stage of human society. Various authors call this stage various: Age of Secondary Orality, 
the Electronic Age, period of technical picture... It is approach at the macro level, the model for con-
ceptual – of historical-descriptive way. Through this model, we can track characteristics, but also 
changes in individuals as well as cultural and social structures secondary orality period and previous 
periods – primary orality and literacy. 
The other way of understanding the secondary orality is the existence of secondary oral communica-
tion modalities. Communication modality is a process of transmitting messages (communication) at 
 a certain character set. This approach, at the micro level, it should be a process-model, called recon-
structive-synchronic methodological approaches. In this type of model we can compare communica-
tion competencies necessary for work with certain character set, but also the process of modification 
or development at the time of communicated content. 
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TESTOVÁNÍ POUŽITELNOSTI WEBOVÝCH SÍDEL  
NA MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍCH 

Světlana Hrabinová 

Úvod 

V posledních letech byl zaznamenán velký nárůst používání mobilních zařízení, zej-
ména mobilních telefonů (konkrétně chytrých telefonů, tzv. smartphonů) a tabletů. Mobilní 
telefon je Českým statistickým úřadem (2015) označován za nejrozšířenější informační 
technologii v českých domácnostech. Počet uživatelů, kteří využívají Internet v mobilu, 
stoupl na konci roku 2014 na 2,5 milionu, což je téměř třetina dospělé české populace. 
V roce 2010 se přitom jednalo o pouhých 400 tisíc uživatelů. Na Slovensku obliba mobilní-
ho Internetu, především vysokorychlostního, rovněž roste. Podle Regulačního úřadu SR 
(2015) se k němu ke konci roku 2014 alespoň jednou za tři měsíce připojilo na 3,33 milionu 
uživatelů. Také v celosvětovém měřítku lze najít zajímavé údaje. Analytická společnost 
IDC (International Data Corporation) uvádí, že chytré telefony a tablety tvoří 83 % na trhu 
chytrých zařízení (2015). Důkazem, že uživatelé využívají svá mobilní zařízení jako přístu-
pové body k Internetu, je také skutečnost, že v prvním pololetí roku 2015 tito uživatelé vy-
produkovali každý měsíc kolem 20 % veškerého globálního prohlížení webového obsahu 
(Netmarketshare 2015). Důležitost mobilním zařízením přikládá i společnost Google, která 
začátkem roku 2015 oznámila, že změní ve svém vyhledávači algoritmus, a webová sídla, 
která budou optimalizovaná pro mobilní zařízení, budou mít ve výsledcích vyhledávání 
přednost (Dočekal 2015). 

Příspěvek si klade za cíl představit problematiku použitelnosti webových sídel a jejího 
testování v kontextu mobilních zařízení. Specifika a charakteristické vlastnosti těchto zaří-
zení by se měly, jak se domníváme, projevit během tvorby mobilně optimalizovaných a zá-
roveň použitelných webových sídel. Rozdíly je nutné vnímat i během samotného testování 
použitelnosti. 

1  Použitelnost webových sídel 

Klíčovým pojmem v této práci je použitelnost. Použitelnost (angl. „usability“) je kva-
litativním atributem webových sídel, který hodnotí, jak snadné je používat určité uživatel-
ské rozhraní. Je součástí čtyř základních atributů, které by mělo dobré a úspěšné webové 
sídlo splňovat: nalezitelnost, přístupnost, použitelnost a kredibilita (důvěryhodnost). Jedná 
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se ale také o odbornou disciplínu, která je pomocí různých metod schopná vysvětlit chování 
konkrétních uživatelů na webovém sídle a na základě zjištěných údajů nabídnout způsoby 
pro zlepšení daných webových rozhraní. Prof. Soňa Makulová (2005) uvádí, že použitel-
nost určuje, „… jak snadno se uživatel na webovém sídle orientuje, jak rychle pochopí jeho 
uspořádání a ovládání a jaký zážitek si z něj odnese. Dobře použitelná webová sídla jsou 
přehledná, srozumitelná a lehce ovladatelná.“ 

V souvislosti se základními atributy, které by mělo každé webové sídlo splňovat, je 
nutné vzpomenout, že tyto atributy by měly být cílem už samotného návrhu webového sídla. 
V něm hraje velmi důležitou roli informační architektura, tedy uspořádání informací. Infor-
mační architekturu lze chápat jako umění a vědu organizování a klasifikování webových 
sídel, intranetů, on-line komunit a softwarových nástrojů za účelem podpořit použitelnost  
a nalezitelnost (The Information Architecture Institute c2007-2013).  

Z uvedeného vyplývá, že použitelnost spolu s dalšími zmíněnými atributy by měla být 
cílem informační architektury – tj. webové sídlo s kvalitní informační architekturou má 
předpoklad, aby bylo zároveň dobře nalezitelné, přístupné, použitelné a dostatečně důvěry-
hodné. 

1.1  Stručný historický přehled vývoje pojmu použitelnost 

Historické kořeny použitelnosti lze hledat už v 1. stol. př. n. l. Římský architekt Vitru-
vius byl pravděpodobně první člověk, který položil systematické základy principů designu. 
Tři principy, které by měl podle něj design dodržovat, jsou firmitas, utilitas, venustas. 
Design by měl být tedy silný či trvanlivý, měl by být užitečný a vhodný pro své předpoklá-
dané uživatele a zároveň by měl být krásný (Soegaard 2012). Vitruviovy principy tak lze 
nalézt i v dnešním pojetí designu, ale také ergonomie a použitelnosti. 

Za komplexního předchůdce použitelnosti v dřívějších studiích lze považovat jinou 
příbuznou oblast, a to HCI neboli „Human-Computer Interaction“ zabývající se interakcí 
člověka a počítače (Dumas 2007). Pojem použitelnost se v literatuře a publikovaných odbor-
ných pracích začíná objevovat až v průběhu 80. let minulého století. Za první komplexní 
práci lze označit článek „Designing for Usability: Key Principles and What Designers 
Think“ Johna D. Goulda a Claytona Lewise (1985). Každý systém tvořený s ohledem na 
člověka by měl být lehce naučitelný a zapamatovatelný, užitečný (tj. měl by obsahovat 
takové funkce, které lidé opravdu ke své práci potřebují) a jeho používání by mělo být 
snadné a příjemné. K tomu musí podle Goulda a Lewise dodržovat tři základní principy, 
resp. fáze:  

• včasné zaměření na uživatele a jejich úkoly – každý designér musí nejdříve pochopit, 
kdo jsou cíloví uživatelé, k čemuž lze využít studium jejich kognitivních, behaviorálních, 
antropometrických a subjektivních vlastností,  

• empirické měření – uživatelé by v procesu tvorby určitého produktu měli pracovat se 
simulacemi a prototypy, aby mohli vykonávat reálnou práci, přičemž je důležité tyto pro-
cesy, stejně jako uživatelské reakce, zaznamenávat a analyzovat, 

• iterativní (opakovaný) design – proces návrhu a designu musí být iterativní, to zna-
mená, že existuje cyklus, ve kterém se návrh, testování a měření a případný redesign, opa-
kují podle nutnosti. 

Joseph Dumas (2007), jedna z nejvýznamnějších osobností v oblasti použitelnosti, 
připisuje vznik použitelnosti jako profese k roku 1988, kdy začaly vycházet práce Johna 
Whitesidea (Digital Equipment Corporation) a Johna Bennetta (IBM) s tématem „usability 
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engineering“, jež se zabývaly tvorbou použitelných uživatelských rozhraní. Autoři zdůraz-
nili důležitost včasného stanovení cílů, prototypování a také iterativního hodnocení pro 
tvorbu použitelných a funkčních produktů, což mělo zajistit mj. vysokou produktivitu. 

Devadesátá léta minulého století měla na rozvoj použitelnosti velký vliv. Jakob Nielsen, 
celosvětově uznávaný odborník na použitelnost webových sídel, publikoval v roce 1990 
článek o heuristické analýze uživatelských rozhraní, „Heuristic Evaluation of User Inter-
faces“ a v roce 1993 vydal publikaci „Usability Engineering“. Ve stejném roce vyšla poprvé 
kniha „A Practical Guide to Usability Testing“ od Josepha Dumase a Janice Redish, která  
i po více než dvaceti letech od prvního vydání patří k nejlepším zdrojům pro oblast uživa-
telského testování. 

1.2  Definice použitelnosti 

Existuje velké množství definic sloužících k vysvětlení pojmu použitelnost. Základní 
prvek, který všechny propojuje, je uživatel. Při tvorbě webového sídla a návrhu jeho infor-
mační architektury je nutné vycházet z komplexního pohledu na reálný svět a potřeby bu-
doucích uživatelů. Komplexní pohled zahrnuje tři oblasti: obsah, kontext a především uži-
vatele (Morville a Rosenfeld 2008). Webové sídlo (či jiný informační digitální produkt) 
vzniká v určitém kontextu k záměrům a cílům jeho vlastníků a také ve vztahu k prostředí, 
ve kterém bude existovat. Neméně podstatné je brát v úvahu složení a strukturu jeho obsahu. 
Mimořádně důležitou oblastí jsou ovšem samotní uživatelé, pro které je webové sídlo tvo-
řeno a kteří ho používají. Uživatelé musí být schopni s daným webovým sídlem pracovat, 
používat ho k uspokojení svých uživatelských potřeb a naplnění svých cílů.  

Uživatele ve své definici použitelnosti vyzdvihují Joseph Dumas a Janice Redish, když 
uvádí (1999, s. 4), že „použitelnost znamená, že lidé, kteří využívají produkt, jsou schopni 
rychle a snadno vykonat své úlohy.“ Tato definice vychází ze čtyř základních bodů, ve kte-
rých se opakuje důležitost postavení uživatele: použitelnost znamená zaměření se na uživate-
le; uživatelé používají produkty k tomu, aby byli produktivní; uživatelé jsou zaneprázdnění 
lidé, kteří se snaží splnit úlohy; uživatelé rozhodují, kdy je produkt jednoduchý na použí-
vání. 

Smysl použitelnosti v uspokojení uživatelských potřeb vidí i Steve Krug, autor známé 
knihy „Don’t Make Me Think“. Krug považuje za použitelný takový produkt, který dobře 
funguje a osoba s průměrnými či dokonce podprůměrnými schopnostmi a zkušenostmi ho 
může použít ke splnění své úlohy, a to bez větších problémů (c2014).  Název knihy je iden-
tický s hlavní zásadou, která z uživatelského pohledu shrnuje to nejdůležitější, co by měl 
použitelný produkt, tedy i webové sídlo, dodržovat, a to: „Nenuťte uživatele přemýšlet“. 

Whitney Quesenbery  (2001) se snaží na problematiku použitelnosti dívat komplexně  
a použitelnost vnímá jako: 

• výsledek – výstupem použitelnosti by měl být použitelný produkt, 

• proces – způsob navrhování, jež se používá k tvorbě produktů s vysokou použitel-
ností pro uživatele (k tomu lze využít znalostí z tzv. „User-Centered Design“, uživatelsky 
orientovaného designu), 

• soubor technik – metody a techniky (např. uživatelské testování), které se používají  
k dosažení požadovaného výsledku, 

• filozofii – použitelnost začíná vírou, že se navrhování střetne s potřebami uživatelů. 
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V rámci některých existujících definic použitelnosti je možné najít konkrétní vlastnos-
ti, které by měl systém vyznačující se vysokou použitelností obsahovat. Vysoká použitel-
nost určitého systému znamená, že systém je použitelný pro svého uživatele a prezentuje se 
určitou mírou kvality.   

V tomto smyslu hovoří i definice Jakoba Nielsena, která patří v současnosti zřejmě  
k nejvýstižnějším a nejpoužívanějším. Nielsen (1993, s. 26) uvádí, že použitelnost má ně-
kolik složek a není možné ji chápat jako jednorozměrnou vlastnost uživatelského rozhraní. 
Mezi hlavních pět kvalitativních složek řadí:  

• naučitelnost – systém by měl disponovat vysokou mírou naučitelnosti, aby s ním 
uživatel mohl co nejrychleji pracovat,  

• efektivnost/výkonnost – systém by měl být efektivní/výkonný, aby práce uživatele 
mohla být produktivní,  

• zapamatovatelnost – uživatel by měl být schopen pracovat s daným systémem i po 
jisté době, kdy ho nepoužíval, aniž by se musel učit vše znovu,  

• chybovost – systém by měl mít malé množství chyb, 

• spokojenost – systém by měl být příjemný na používání pro své uživatele. 

Efektivnost i spokojenost se vztahují k pocitům uživatelů, kteří s daným rozhraním 
pracují. Výkonnost je měřitelný parametr, lze ho tedy považovat za objektivní vlastnost. 
Spokojenost je naopak založena na subjektivním pocitu a vnímání konkrétního uživatele. 

Tabulka 1 

Vlastnosti charakterizující použitelnost dle vybraných standardů a modelů 

Shackel 
1991 

Účinnost 
(rychlost) 

Naučitelnost 
(čas) 

Naučitelnost 
(zapamatování) 

Účinnost 
(chybovost) 

– Postoj Flexibilita 

Shneiderman 
1992 

Rychlost 
výkonu 

Čas nutný  
k učení se 

Schopnost 
zapamatování 

Míra chyb – Spokojenost – 

Nielsen  
1993 

Efektivnost Naučitelnost Zapamatovatelnost Chybovost – Spokojenost – 

Dix et al. 
1993 

– Naučitelnost – Robustnost – – Flexibilita 

Preece et al. 
1994 

Výkonnost Naučitelnost – – – Postoj Flexibilita 

ISO 9241-11 

1998 

Efektivnost – – – Účinnost Spokojenost – 

Constantine  
a Lockwood 

1999 

Efektivnost 
používání 

Naučitelnost Schopnost 
pamatovat si 

Spolehlivost – Spokojenost – 

Quesenbery 
 („5 Es“) 2001 

Efektivnost Snadná 
naučitelnost 

– Tolerance 
chyb 

Účinnost Podmanivost – 

 

Nielsenův model ovšem není jediný, který popisuje vlastnosti použitelnosti, nicméně 
jej považujeme za nejpodrobnější. Namísto opisování dalších konceptů a mezinárodních 
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standardů, které se použitelností rovněž zabývají, jsme se pokusili o jejich sumarizaci a zá-
roveň srovnání z hlediska obsažených vlastností pomocí tabulky1 (na str. 146). 

Na základě výše uvedeného jsme vytvořili pojmovou mapu (viz obr. 1), která repreze-
ntuje a vizualizuje vztahy mezi uživateli, použitelností, webovými sídly a jejich rozhraními. 
Použitelnost je zasazena do kontextu dvou oblastí, které ji výrazně ovlivňují, a to uživatel-
ská zkušenost či prožitek (tzv. „user experience“) a informační architektura. Z pojmové ma-
py také vyplývá, že pojem použitelnost se může vztahovat jak na webové sídlo (ve smyslu 
jeho kvality), tak také na jeho uživatelské rozhraní (ve smyslu jeho vlastnosti). Použitelnost 
tedy představuje kvalitu webového sídla, která reprezentuje míru přívětivosti jeho uživatel-
ského rozhraní. 

 

 

Obr. 1 

Pojmová mapa – použitelnost ve vztahu k webovým sídlům a uživatelům 

2  Mobilní zařízení  

Současná společnost je svědkem obrovského vývoje v oblasti informačních a komuni-
kačních technologií. Za informační a komunikační technologie lze považovat „technologie 
umožňující zpracování, uchování a přenos dat a informací“ (Potáček 2003). Pokrok v oblas-
ti vývoje nových zařízení a technologií (zejména v uplynulých dvaceti letech) s sebou při-
nesl také velmi výkonná mobilní zařízení, která se stávají stále důležitějšími prostředky 
přístupu k Internetu a tedy i webovým sídlům. Označení „mobilní“ představuje přenositel-
nost, schopnost přemístění. Snadno lze tedy odvodit, že prostředky mobilních informačních 
a komunikačních technologií jsou zařízení, která jsou přenosná. Mobilní technické prostředky 
(zařízení) se vyznačují společnými aspekty, tj. splňují požadavek fyzické i komunikační 
mobility (Oganesjan 2013). V ideálních podmínkách tak mohou nabídnout svým uživate-
lům přístup k informacím „kdykoliv a kdekoliv“. 

Fyzická mobilita umožňuje uživateli fyzický pohyb se zařízením, jež se vyznačuje vy-
sokým stupněm portability, tj. malými rozměry a nízkou hmotností. Zařízení se tedy stává 

                                                 
1 Při tvorbě přehledu jsme vycházeli z: Shackel 1991; Shneiderman 1992; Nielsen 1993; Dix et al. 1993; 

Preece at al. 1994; ISO standards [2009]; Constantine a Lockwood 1999; Quesenbery 2001; Madan 
a Dubey 2012. 
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jakýmsi mobilním společníkem svého uživatele (Oganesjan 2013). V této souvislosti poklá-
dáme za důležité zdůraznit, že ačkoliv zařízení mohou mít určité předpoklady být mobilní, 
tak ve skutečnosti jsou mobilní jejich uživatelé. Uživatelé jsou v pohybu, mobilní zařízení 
jsou pouze jejich společníky. Lidé nejsou vázáni pouze na svou kancelář, mobilní zařízení 
používají během cestování, ale také v obývacím pokoji svého bytu. To uvedla ve své knize  
i Barbara Ballard (2007, s. 3): „Mobilní je ve skutečnosti uživatel a ne jeho zařízení nebo 
aplikace.“ Je proto důležité při vyslovení pojmů „mobilita“ či „mobilní“ myslet i na uživa-
tele. 

Druhý typ mobility, komunikační mobilita, zajišťuje bezdrátové připojení k sítím a Inter-
netu. Uživatel se tedy může se zařízením pohybovat, ale zároveň být připojen k síti (Oga-
nesjan 2013).  

Pod pojmem mobilní zařízení si lze představit velké množství technických prostředků, 
kterými mohou být notebooky, tablety, mobilní telefony, PDA (Personal Digital Assistant), 
UMPC (Ultra-Mobile PC) nebo čtečky elektronických knih. Označení mobilní telefon je pak 
nadřazeným termínem pro dva výrazy, a to „feature phone“ a smartphone. Termín „feature 
phone“ (běžně se používá anglický výraz, který se nepřekládá) je v dnešní době ekvivalen-
tem pro nejjednodušší obyčejné mobilní telefony dostupné na trhu s klasickou alfanumeric-
kou klávesnicí a malým displejem. Smartphone neboli chytrý telefon je mobilní telefon, 
který má řadu společných vlastností s telefony typu „feature phone“, např. možnost telefo-
nování, psaní SMS zpráv, prohlížení mobilního Internetu, fotografování, poslechu hudby 
atd. Chytré telefony ovšem mají mj. zabudovaný operační systém s možností instalace apli-
kací, větší velikost obrazovky s lepším rozlišením a pro vstup slouží klávesnice QWERTY 
(např. modely značky BlackBerry), stylus či dotyková obrazovka (např. dotykový mobilní 
telefon iPhone od společnosti Apple). Chytré telefony nabízí svým uživatelům možnost 
připojení k Wi-Fi sítím nebo jiným vysokorychlostním bezdrátovým sítím. Toto telefonní 
zařízení se tak tedy svou výbavou stává jakýmsi mobilním počítačem.2 

Pro potřeby předkládané práce jsou za základní představitele mobilních zařízení pova-
žována technická zařízení typu tablet a mobilní telefon, resp. chytrý telefon. Naopak note-
booky (přenosné počítače) mezi typické zástupce mobilních zařízení z našeho pohledu neřa-
díme. Současné notebooky jsou téměř stejně výkonné jako osobní počítače a ve statistikách 
jsou často zahrnovány do kategorií právě s desktopovými počítači. Mezi mobilní zařízení  
se notebooky řadí především kvůli svým menším rozměrům oproti stolním počítačům a mož-
ností mobilního použití. 

Druhá námi vytvořená pojmová mapa (viz obr. 2) si všímá hierarchických vazeb mezi 
jednotlivými druhy prostředků informačních a komunikačních technologií (IKT), pomocí 
kterých uživatelé přistupují na webová sídla. Věnuje se také dvěma základním typům we-
bových sídel. Zdůrazňujeme, že tato typologie přímo nesouvisí s prostředky IKT, je zde vy-
obrazena pouze jako doplněk k předchozí pojmové mapě. Námi vytvořená typologie vychá-
zí z porovnání klíčových konceptů, které v designu jednotlivých typů převládají. Klíčovým 
aspektem designu webových prezentací je informační architektura, u interakčních webových 
sídel (někdy mohou mít podobu webové aplikace) to je interakční design. Webové prezen-
tace jsou úspěšné, pokud poskytují především kvalitní obsah, interakční webová sídla musí 
mít dobře navržené interakce. Zároveň se ale nevylučuje, že se jednotlivé koncepty mohou 
doplňovat (např. webová prezentace může obsahovat prvky, které vyžadují interakci, např. 
webové formuláře). Mobilní zařízení představují pro samotný návrh obou typů webových 
sídel jisté příležitosti, ale i omezení. 

                                                 
2 V kapitole čerpáme z našich prací, viz Hrabinová 2014a a Hrabinová 2014b. 
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Obr. 2 

Pojmová mapa – hierarchie prostředků IKT a typologie webových sídel 

2.1  Navrhování webového obsahu pro mobilní zařízení 

U mobilních zařízení je viditelný především neustálý vývoj, který jde dopředu a k do-
stání jsou lepší a vyspělejší zařízení i rychlejší připojení. Kromě toho je nespornou výhodou 
samotná mobilita, a to jak mobilita fyzická, tak mobilita komunikační. Zároveň je podstatné, 
že jsou tato zařízení neustále levnější a rozšířenější. Mezinárodní telekomunikační unie již 
v roce 2002 uvedla ve své zprávě následující (ITU 2002): „Mobilní revoluce mění způsob, 
jakým žijeme a pracujeme. Mobilní telefony jsou rozšířené ve všech hlavních rozvinutých 
ekonomikách světa a jejich počet se neustále zvětšuje i v ekonomikách rozvojových.“ Právě 
v rozvojových zemích, kde lidé z jakýchkoliv důvodů (většinou finančních) nevlastní kla-
sický počítač, se mobilní zařízení stala jeho alternativou, či dokonce náhradou – přístup  
k Internetu provádí výhradně (resp. ve většině případů) pomocí svého chytrého telefonu, 
popř. tabletu (Hrabinová 2014a).  

Mobilní zařízení a technologie ovšem trpí i jistými omezeními a limity. Z hlediska 
jejich konstrukce můžeme zmínit: malé displeje s různými rozlišeními, omezené možnosti 
v hardwarovém a softwarovém vybavení, omezená velikost paměti, nižší doba výdrže na 
baterii či pomalejší internetová připojení. Limitujícím faktorem může být i navigace, která 
je na mobilním zařízení prováděna především pomocí dotyku prstu na dotykové obrazovce, 
přičemž dotyk prstu není tak přesný jako pohyb počítačové myši.  

Výše uvedené potvrzuje i Jakob Nielsen s Ralucou Budiu (c2013), kteří uvádí čtyři 
základní překážky v použitelnosti, se kterými se potýkají mobilní uživatelé. Jedná se o malé 
displeje, problematické zadávání vstupních příkazů, rychlost stahování a neoptimalizovaný 
design webového obsahu. První dvě překážky, kterým jsou věnovány další odstavce, vychá-
zí ze samotné povahy mobilních zařízení – nelze předpokládat, že mobilní zařízení budou 
nabízet obrazovky tak velké a vstupní rozhraní tak dobré, jako plnohodnotný počítač. U prob-
lémů s rychlostí připojení lze očekávat, že rychlejší a kvalitnější připojení budou v budouc-
nu k dispozici, nicméně to nějaký čas potrvá. Proto se jediným možným a uskutečnitelným 
řešením, jak zlepšit uživatelský prožitek mobilních uživatelů v současnosti i budoucnosti, 
jeví navrhování mobilně optimalizovaného webového obsahu, tedy i webových sídel. Mezi 
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základní metody technického přizpůsobení webových sídel pro mobilní zařízení, které na-
pomáhají lepšímu uživatelskému prožitku mobilních uživatelů, což se pozitivně odráží na 
celkovém vnímání použitelnosti konkrétního webového sídla na mobilním zařízení, v sou-
časnosti patří responzivní webdesign, samostatná mobilní verze a metoda RESS (responsive 
web design + server side components neboli dynamické poskytování obsahu).3 

Menší obrazovka znamená méně místa pro odkazy, text, obrázky, ale i reklamu. Uži-
vatelé musí spoléhat na svou paměť a to dělá všechny jejich interakce těžší. Pokud se ovšem 
s uvedenými omezením pracuje hned od začátku, výsledek může být výhodný i pro klasické 
webové stránky, kde se setkáváme s obrovským množstvím nerelevantních a zbytečných 
informací. Je nezbytné si uvědomit, že více místa neznamená povinnost vyplnit ho nepo-
třebným obsahem a naopak u malého prostoru pak tyto nadbytečnosti odstranit. Je důležité 
vystihnout hlavní podstatu webového sídla v jeho celém kontextu (tj. kontextu mobilního  
i desktopového uživatele). Ve stejném duchu mluví i Steve Krug (c2014), který pozname-
nává, že omezení ve skutečnosti dělají design jednodušší a podporují inovace. Většina zá-
važných problémů s použitelností vyplývá ze špatných rozhodnutí o kompromisech. Proto 
je vždy podstatné stanovit si jasné priority v rámci webového obsahu a vhodně jej zobrazo-
vat napříč zařízeními. Luke Wroblewski (2011, s. 18) k tomu dodává: „Design webových 
sídel je procesem postupného uplatňování omezení, až nakonec zůstane elegantní řešení. 
Jinými slovy řečeno, přijmout omezení (spíše než bojovat proti nim) může nakonec přinést 
lepší designová řešení.“ 

Rozměry mobilních zařízení výrazně ovlivňují i zadávání vstupních příkazů a celkové 
ovládání zařízení. Ovládat webové sídlo, na kterém jsou navigace, tlačítka, hypertextové 
odkazy, formuláře či delší text vyžadující posouvání (skrolování), pouze za pomoci prstu či 
stylusu trvá déle a musí se počítat i s vyšší chybovostí. O tom hovoří i Fittsův zákon z oblasti 
HCI (Fitts 1954). Podle něj je čas potřebný k dosažení cíle (pomocí myši nebo prstu) přímo 
úměrný velikosti cíle a nepřímo úměrný vzdálenosti k cíli. To znamená, že větší cíle jsou 
dosažitelné rychlejším a jednodušším způsobem, stejně jako cíle, které jsou blíže k výchozí 
(počáteční) pozici prstu nebo myši. 

Chybovost je podle Nielsena a Budiu (c2013) mimo jiné důsledkem syndromu tzv. 
„tlustého prstu“. Obtížné totiž není jen samotné kliknutí na cíl, ale také psaní a vyplňování 
formulářů na mobilních zařízeních.4 Především z toho důvodu, že virtuální klávesnici se 
uživatelé musí věnovat „vizuálně“, na rozdíl od fyzické klávesnice, kde je pozice kláves 
lépe zapamatovatelná. Problematické se ukazuje být především vyplňování formulářů – při 
psaní běžných textových zpráv nebo e-mailů lze tolerovat malé překlepy či používání zkra-
tek, ovšem u formulářů mohou být následky vážnější (např. zaslání elektronické platby na 
jiný bankovní účet, odeslání právě zakoupené e-knihy na špatný e-mail atd.). Doporučuje se 
tedy odstranit nezbytná pole a optimalizovat uživatelské rozhraní, např. nabízet uživatelům 
návrhy na vyplnění na základě jejich historie nebo automaticky vygenerovat informace na 

                                                 
3 Jednotlivé strategie pro návrh mobilně optimalizovaných webových sídel byly blíže popsány v našem 

článku v recenzovaném časopise ITlib, viz Hrabinová 2014a. 
4 Podobné situace, se kterými se mobilní uživatelé pravidelně setkávají, lze velmi odlehčeně přirovnat 

k jedné ze starších epizod slavného amerického animovaného seriálu „Simpsonovi“ (Simpsonovi 1995). 
Homer Simpson se zde snaží dovolat z domova do jaderné elektrárny, kde pracuje jako bezpečnostní 
technik, aby varoval před nebezpečím výbuchu. Když se snaží vytočit telefonní číslo, operátorka mu 
sdělí: „Na vymačkání jednotlivých čísel máte příliš tlusté prsty. Bouchněte do číselníku celou dlaní 
a my vám pošleme speciální tyčinku.“ 
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základě jiných, již známých informací (např. neptat se na typ kreditní karty, ale určit jej na 
základě čísla karty). 

V souvislosti s mobilním kontextem doporučuje Rachel Hinman (c2012) zaměřit se na 
vytváření takových uživatelských prožitků, které jsou jednoznačně mobilní (tedy nové),  
a nevyužívat pouze předešlých zkušeností, které se staly jakýmsi zvykem při používání 
technologií předchozích. Marshall McLuhan (2000, s. 218) tuto situaci nazývá efektem tzv. 
„zpětného zrcátka“. Podle McLuhana nejsme schopni vnímat změny v momentu, kdy nasta-
nou, ale až dodatečně, kdy je nahradí změny nové. Při setkání s novým jevem máme ten-
dence „nevidět“ a chovat se podle zavedených vzorců. Tato skutečnost je viditelná i v mo-
bilním prostředí (Hinman c2012). Během návrhu webového obsahu či aplikací pro mobilní 
zařízení bývá často spousta úsilí věnována těm činnostem, které jsou známy již z práce 
s počítačem, např. práce s elektronickou poštou nebo prohlížení Internetu. Bezpochyby se 
jedná o důležité činnosti, ale nepodaří se jim naplno využít těch vlastností, které nabízí mo-
bilní prostředí. Příkladem využití potenciálu mobilních zařízení je např. aplikace využívají-
cí audio vyhledávání, která umožňuje uživatelům identifikovat hudbu pomocí jejich zařízení. 

3  Testování použitelnosti v kontextu mobilních zařízení 

Testování použitelnosti webových sídel na mobilních telefonech, tabletech či jiných 
mobilních zařízeních se podobá uživatelským studiím prováděných s běžnými počítači. 
Stejně jako u běžného uživatelského testování se i zde sledují účastníci testování, kteří se 
snaží vykonávat zadané úkoly, komentují své kroky a myšlenky a odpovídají na doplňující 
otázky. Testování použitelnosti na mobilních zařízeních tedy nepředstavuje výrazné změny 
v samotném procesu testování, ale především v potřebném vybavení. 

Průběh jednoduchého uživatelského testování prováděného na běžném počítači je po-
měrně jasný: účastník testování i facilitátor sledují stejnou obrazovku, popř. jsou ještě zapo-
jeny další obrazovky v jiných místnostech, což umožňuje zainteresovaným osobám sledo-
vat průběh testování. Většinou je spuštěn nějaký program pro záznam pohybu na obrazovce, 
pomocí kterého se vytváří video o průběhu testování. V pokročilejších případech (přede-
vším těch, kdy je to finančně možné) je použit některý z tradičních nástrojů a programů pro 
zaznamenávání pohybu očí, tzv. „eyetracking“. Jako doplněk lze použít běžnou kameru, 
která umožňuje zaznamenávat např. účastníkovo chování, výraz nebo mimiku a také slovní 
komentáře. 

Pro záznam průběhu testování na mobilních zařízeních nelze použít software určený 
pro snímání dění na obrazovce či sledování očí tak, jak je tomu u klasického testování. 
Zatím neexistují opravdu spolehlivé, účinné a široce rozšířené mobilní aplikace pro nahrá-
vání a sdílení obrazovek na mobilních zařízeních, které by mohly být nainstalovány do mo-
bilního zařízení a byly by schopné zaznamenat i pohyby prstů (nutnost instalace aplikace  
a nároky na softwarové i hardwarové vybavení mobilního zařízení, především na kapacitu 
paměti, jsou rovněž velmi omezující). Speciální zařízení pro záznam pohybu očí a eyetrac-
kingové vybavení upravené pro použití s mobilními technologiemi je finančně velmi náročné.  

Ovšem i přes tyto skutečnosti je možné testování na mobilních zařízeních provádět,  
a to poměrně jednoduše. Prvním krokem by mělo být rozhodnutí o tom, na jakých zaříze-
ních bude testování probíhat, tj. zda účastníci budou používat vlastní nebo půjčená zařízení. 
Použití vlastního zařízení eliminuje problémy spojené s neznámým zařízením, jeho ovládá-
ním či operačním systémem. Testování by mělo probíhat v takových prostorech, kde bude 
kvalitní osvětlení. Vzhledem k výše uvedeným problémům s existencí vhodných aplikací 
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pro uživatelské testování na mobilních zařízeních se doporučuje (např. Budiu 2014 nebo 
Krug c2012) použít externí kameru namířenou na displej mobilního zařízení. Nejčastěji se 
používá kvalitní webkamera nebo dokumentová kamera (např. Ipevo nebo Elmo). Tímto 
způsobem lze snímat dění na obrazovce a zaznamenávat pohyb prstů účastníka testování  
a vše přenášet na obrazovku počítače. Facilitátor má tak možnost sledovat aktuální dění  
a účastník testování není ničím vyrušován. 

Webkameru je možné připevnit na speciální držák, který je následně upevněn k samot-
nému mobilnímu zařízení – obrazovka je v tomto případě stále snímána ve stejném úhlu  
a ze stejné vzdálenosti a nedochází tedy ke zhoršení výsledného záznamu. Je ale důležité, 
aby celá konstrukce držáku a kamery byla co nejlehčí, protože účastník testování ji drží po 
celou dobu v ruce. U webkamer v tomto případě musí existovat možnost manuálního ostře-
ní, jelikož automatické zaostřování má tendenci soustředit se na prsty účastníka, nikoliv na 
displej přístroje. Toto řešení není příliš vhodné pro tablety, jelikož mají větší displej. Držák 
by tak musel být vyšší, což by znamenalo samozřejmě i větší hmotnost konstrukce držáku  
s kamerou (Budiu 2014). 

V našem případě preferujeme využití dokumentové kamery. Dokumentová kamera (viz 
obr. 3) je umístěna přímo nad mobilním zařízením. Účastník testování tak může zařízení buď 
držet, nebo položit na stůl a může zařízením libovolně a především přirozeně manipulovat 
(např. otáčet a měnit orientaci zařízení). Na trhu jsou k dostání kamery s různými funkcemi 
a za různou pořizovací cenu. Jsou dodávány se stojanem s nastavitelnou výškou ramene, 
v případě nutnosti je možné kameru něčím podložit, popř. dokoupit další díly, a zlepšit tak 
kvalitu snímání a zaostření. Tato varianta je vhodná jak pro tablety, tak také mobilní telefo-
ny. Kamera IPEVO P2V, která patří k všestranným dokumentovým kamerám za nižší poři-
zovací cenu, nabízí manuální zaostření nebo např. digitální zoom. 

 

 

Obr. 3 

Dokumentová kamera Ipevo pro záznam uživatelského testování s mobilním zařízením 



 

153 

Výhodou obou typů kamer je také fakt, že jsou obvykle dodávány s obslužným soft-
warem, který umožňuje nastavit kameru, ale především promítat a nahrávat práci s mobil-
ním zařízením na obrazovce počítače. V situaci, kdy tomu tak není, je možné použít soft-
ware pro záznam pohybu na obrazovce, který je osvědčeným nástrojem i u tradičních forem 
uživatelského testování počítače (např. Camstudio nebo BB FlashBack). 

Záznam z webkamery nebo dokumentové kamery pak lze následně synchronizovat se 
záznamem z běžné kamery, čímž se získá podrobnější přehled o průběhu testování a o reak-
cích konkrétního účastníka. 

4  Diskuze 

Mobilní technologie a prostředky se staly běžnou součástí našich životů, což dokládají 
aktuální statistiky představené v úvodní části práce: využití mobilních zařízení jako prostřed-
ků přístupu k webovým sídlům a potažmo celému Internetu neustále narůstá. Smyslem této 
části bylo poukázat na současnou situaci a obhájit důležitost mobilní optimalizace webových 
sídel. Z uvedených dat vyplývá, že právě nyní je ta správná doba na zamyšlení se nad tím, 
jaký obsah je v rámci Internetu poskytován a zda je tento obsah svou formou vhodný pro 
mobilní zařízení. Volba vhodné metody technického přizpůsobení webových sídel by se 
měla odrazit na jejich výsledné přístupnosti, ale také použitelnosti. 

Práce si všímá především dvou klíčových oblastí: použitelnosti a mobilních zařízení. 
Nezabývá se konkrétními doporučeními pro použitelnost ani podrobně nepopisuje jednotli-
vé metody technického přizpůsobení webových sídel pro mobilní zařízení. Cílem bylo při-
blížit použitelnost webových sídel v kontextu mobilních zařízení. Mobilní zařízení před-
stavují pro samotný návrh kvalitních a použitelných webových sídel jisté příležitosti, ale 
také omezení. 

Mobilní uživatelské zkušenosti jsou odlišené, nedá se předpokládat, že budou tak pohl-
cující jako ty, které nabízí počítače či notebooky. Mobilní kontext umožňuje použití mobil-
ních zařízení téměř kdykoliv a kdekoliv, což ale znamená, že mobilní uživatelé jsou často 
vyrušeni od své činnosti, popř. v jedné chvíli vykonávají více činností (telefonují a zároveň 
pořizují fotografie) a svou pozornost tak věnují většímu počtu úloh. Rachel Hinman přirov-
nává používání počítačů k potápění, kdežto používání mobilních zařízení ke šnorchlování 
(c2012). Potápění by mělo být pohlcující, lidé mají možnost ponořit se hluboko do oceánu  
a objevovat jiný svět. Stejně jako uživatelé počítačů s velkou obrazovkou a výkonným po-
čítačem. Uživatelé počítače i potápěči se mohou šikovně pohybovat a dostat se poměrně 
přesně na místa, kam chtějí. Při šnorchlování je plavání možné pouze na povrchu vody, občas 
se může člověk ponořit, ale nikdy se neponoří úplně a hluboko. Mobilní uživatelé přistupu-
jí k obsahu v dynamickém prostředí, kde jsou různé rychlosti připojení, různé velikosti dis-
plejů a další faktory, které jim nedovolují zcela se ponořit a vykonávat více činností bez 
větších problémů. 

V příspěvku dále poukazujeme na významná specifika uživatelského testování použi-
telnosti pomocí mobilních zařízení, která se projevují především v potřebném vybavení. 
Zde se nachází prostor pro další a podrobnější zkoumání problematiky. 
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Závěr 

V rámci překládané práce se podařilo pomocí aktuálních statistik zasadit mobilní zaří-
zení, především mobilní telefony, do kontextu probíhající tzv. mobilní revoluce a poukázat 
na jejich vliv v přístupu k Internetu a webovým sídlům. Na základě uvedeného lze předpo-
kládat, že webová sídla, která budou disponovat vysokou mírou použitelnosti a budou vy-
tvářet dobré uživatelské zkušenosti, budou hrát významnou roli i v blízké budoucnosti. 

Ačkoliv základní principy pro navrhování použitelných webových sídel pro desktopo-
vá i mobilní zařízení jsou stejné, během samotného návrhu mobilně optimalizovaných we-
bových sídel se objevují jistá specifika, která mají vliv na výslednou interakci mobilního 
uživatele a webového sídla. Tvůrci webových sídel musí mít limitující faktory mobilních 
zařízení (např. menší velikost displeje, problematické zadávání vstupních příkazů či rych-
lost stahování) neustále na paměti a pracovat s nimi. Mobilní zařízení nebude, tedy alespoň 
z hlediska své podstaty by nemělo být stejné jako běžný počítač. Proto je nutné s omezení-
mi počítat i v příštích letech. Je důležité si uvědomit, že s narůstajícím počtem různorodých 
zařízení se zvyšují nároky a požadavky na použitelnost. 

Při provádění uživatelského testování na mobilních zařízeních je vhodné využít zna-
lostí a zkušeností z průběhů tradičních uživatelských testů. Je potřeba vnímat skutečnost, že 
se stále jedná o testování použitelnosti, ačkoliv s jiným vybavením. Uskutečnit testování 
použitelnosti webových sídel (nebo mobilních aplikací) na mobilních zařízeních nevyžadu-
je výraznější nároky na dovednosti facilitátora ani samotného uživatele. Zvláštní pozornost 
by měla být věnována především vhodnému výběru zařízení pro tvorbu záznamu a volbě 
dobře osvětlené místnosti.  
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Resumé 

TESTOVÁNÍ POUŽITELNOSTI WEBOVÝCH SÍDEL  
NA MOBILNÍM ZAŘÍZENÍ 

Světlana Hrabinová 

Příspěvek se zabývá testováním použitelnosti webových sídel v prostředí mobilních zařízení. Mobilní 
technologie a prostředky se staly běžnou součástí našich životů, což dokládají i aktuální statistiky: 
využití mobilních zařízení jako prostředků přístupu k webovým sídlům a potažmo celému Internetu 
neustále narůstá.  
Řešení problematiky použitelnosti a jejího testování v prostředí webových sídel lze považovat za vel-
mi rozvinuté a ustálené. Základní principy pro navrhování použitelných webových sídel pro desktopová 
i mobilní zařízení jsou stejné. Důraz by měl být vždy kladen na vytvoření uživatelsky přívětivého 
webového prostředí, jež napomáhá lepšímu uživatelskému prožitku všech uživatelů, což má pozitivní 
vliv na celkové vnímání použitelnosti konkrétního webového sídla a jeho rozhraní. Během návrhu 
mobilně optimalizovaných webových sídel se ovšem objevují nové a významné rozdíly, které mají 
vliv na výslednou interakci mobilního uživatele a webového sídla. Tvůrci webových sídel musí mít 
limitující faktory mobilních zařízení (např. menší velikost displeje, problematické zadávání vstupních 
příkazů či rychlost stahování) neustále na paměti a pracovat s nimi. Oblast použitelnosti tak nabývá 
nových rozměrů a stává se ještě více potřebnou.  
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Práce přibližuje použitelnost webových sídel a její testování v kontextu mobilních zařízení. Realizace 
testování použitelnosti webových sídel (nebo mobilních aplikací) na těchto zařízeních nevyžaduje vý-
raznější nároky na dovednosti facilitátora ani samotného uživatele (v porovnání s testováním provádě-
ném na běžném počítači). Specifika uživatelského testování na mobilních zařízeních se projevují pře-
devším v potřebném vybavení. 

Summary 

USABILITY TESTING OF WEBISTES ON MOBILE DEVICES 

Světlana Hrabinová 

The paper deals with usability testing of websites on mobile devices. Mobile technology and devices 
have become a common part of our lives. This is confirmed by recent statistics: the use of mobile 
devices as means of access to websites and the entire Internet is constantly growing. 
The issue of web usability and its testing can be regarded as highly developed and well-established. 
Basic principles for designing usable websites are the same for desktop and mobile devices. The 
emphasis should be always placed on creating user-friendly web environment, which helps to 
improve the user experience of all users. That has a positive impact on the overall perception of 
usability of a particular website and its interface. However, new and significant differences are 
observed during the design of mobile-optimized websites and they have an impact on the resulting 
interaction between the mobile user and the website. Web creators and designers must always keep in 
mind the limiting factors of mobile devices (for example displays with smaller size, difficult entering 
of input commands or download speed) and work with them. This means, that the field of usability 
acquires new dimensions and becomes even more necessary. 
The paper describes usability of websites and its testing in the context of mobile devices. The 
realization of usability testing of websites (or mobile applications) on these devices doesn’t require 
greater demands on the skills of facilitator or users (compared to testing conducted on a standard PC). 
Specifics of the usability testing with these devices are reflected mainly in the necessary equipment. 
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KONCEPT MULTITASKINGU V KONTEXTE SYSTÉMOV 

Lenka Duchoňová 

Úvod 

Moderné technológie sa stali prirodzenou súčasťou nášho života. Ich pokrok sa odrazil 
v osobnom, profesijnom, ale najmä v spoločenskom živote. V posledných rokoch však mô-
žeme registrovať zásadný posun v tom, ako jedinci používajú a konzumujú média (Brasel  
a Gips 2011). Za touto zmenou je práve lákavá možnosť multitaskingu. 

Pojem multitasking má etymologický základ v anglickom jazyku. V slovenčine pre 
daný termín neexistuje jednoslovný ekvivalent a z tohto dôvodu sa v bežnej, ale aj v odbor-
nej komunikácii používa v pôvodnom znení. Na základe rozkladu slova („multi“ – mnoho-
násobný, viacnásobný a „task“ – úloha) vidíme, že koncept multitaskingu predstavuje mož-
nosť, resp. schopnosť realizácie „viacerých zadaní“ súčasne. Multitasking tak predstavuje 
paralelné spracovanie viacerých úloh. 

Otázky týkajúce sa multitaskingu je možné vnímať a skúmať na rôznych úrovniach. 
Ako prvá (na základe historického zázemia) prichádza technologická rovina, ktorá otvára 
otázku systémového multitaskingu. Orientuje sa na riešenie problémov „vytvorenia“ efek-
tívneho multitaskingu (aspekt fungovania a celkového dizajnu), jeho merania a hodnotenia 
v rámci určitého systému. 

Ďalšia rovina má behaviorálny základ1, ktorý mapuje ľudské správanie v kontexte 
multitaskingu. Sleduje multitasking z hľadiska korelačných vzťahov konzumácie médií 
(frekvencia, spôsob, vlastníctvo). 

Sociálno-komunikačný aspekt2 je priamo prepojený s jeho behaviorálnou paradigmou. 
Dôležitou otázkou je informačné a mediálne správanie, ktoré sa pod vplyvom multitaskingu 
formuje, inovuje, či dokonca úplne mení. 

Iný pohľad ponúka neurologická úroveň3 multitaskingu, ktorá sa zaoberá činnosťou 
mozgu počas multitaskingovej aktivity. Môžeme ju teda označiť aj za hĺbkovú úroveň. 

                                                 
1 Rôzne štúdie mapujúce využívanie médií a technológií populáciou: napr. Adults’ Media Use and 

Attitudes Report 2014 (OFCOM 2014); Consumers and their Media Consumption (ERICSSON 2013) 
a pod.  

2 Napr. Multitasking information behavior and information task switching: an exploratory study (Spink 
2004). 

3 Napr. Effects of multitasking-training on gray matter structure and resting state neural mechanisms 
(Takeuchi et al. 2013). 
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Za úzko súvisiacu oblasť považujeme kognitívnu doménu4, prezentujúcu poznatky 
z pohľadu kognitívnej psychológie. Podľa odborníkov z tejto oblasti expozícia médií a tech-
nológií interferuje primárne kognitívne procesy. 

V neposlednom rade sa v súčasnosti akcentuje aj psychologický ráz5 problematiky. 
Predmetný typ výskumov poukazuje na náklonnosť určitých typov osobnosti (extroverzia 
vs. neuroticizmus) k multitaskingu či problém depresie. 

Na základe uvedeného môžeme koncept multitaskingu „expressis verbis“ označiť prí-
vlastkom viacdimenzionálny. V našom príspevku sa budeme ďalej zaoberať technologickou 
úrovňou, ktorá predstavuje zázemie pre ďalšie roviny a zároveň vytvorila živnú pôdu pre 
expanziu multitaskingu do dnešných rozmerov. 

1  Terminologické ukotvenie 

Koncept multitasking v sebe zahŕňa 2 bazálne východiská – antropologické a techno-
logické, resp. systémové, ktoré spolu súvisia a dopĺňajú sa. Svoje historické zázemie v prí-
pade oboch fundamentov. 

Na jednej strane – už v roku 1740 lord Chesterfield vo svojich listoch dáva užitočnú 
radu synovi: „V priebehu dňa je dosť času na všetko, ak robíš jednu vec naraz, ale nie je 
dosť času v roku, ak budeš robiť dve veci naraz“ (Rosen 2008, s. 105). Aj podľa antropolo-
gičky M. L. Smith sme boli „multitaskujúci“ od začiatku. Tvrdí, že každý vytvorený pred-
met z minulosti je výsledkom dynamického procesu, počas ktorého bola činnosť človeka 
neustále prerušovaná (Smith cit. podľa Sullivan 2010). 

Na strane druhej – technologický rozmer multitaskingu podnietil jeho prudký rozkvet. 
Súčasné technológie predstavujú akýsi prostriedok, ktorý podporuje až podnecuje k realizá-
cii multitaskingu. 

Z technologického a systémového aspektu multitasking predstavuje paralelné spraco-
vanie úloh systémom. Dôležitým prvkom je jadro operačného systému, ktorý „prideľuje 
bežiacim procesom postupne procesorový čas („time slices“), a tak vytvára ilúziu súčasné-
ho behu aplikácií“ (Říha a Klaška 2000). 

Na základe uvedenej definície vidíme, že multitasking je úzko prepojený s fungovaním 
operačného systému („operating system“). Z generalizovaného systémového hľadiska ope-
račný systém môžeme definovať, ako „súhrn programov, podporných programov a k nim 
patriacich údajov, ktoré v súčinnosti s operátorom (človekom) a s používateľmi riadi a sle-
duje prevádzku výpočtového systému“ (Katuščák 1998, s. 248). Technologickejší pohľad 
nám ponúka počítačová veda, resp. informatika, ktorá definuje operačný systém z užšieho 
aspektu ako „programové vybavenie nevyhnutné pre prevádzku počítača“ (Čada 1993, s. 
23). Ide teda o základné softvérové vybavenie počítača potrebné pre jeho chod. V odbornej 
literatúre sa operačný systém spája s úlohou a funkciou správcu prostriedkov („resource 
management“). 

                                                 
4 Napr. Media multitasking and cognitive control: The Association between Media Multitasking, Task- 

Switching, and Dual-Task Performance (Alzahabi a Becker 2013). 
5 Napr. Media Multitasking is Associated with Symptoms of Depression and Social Anxiety (Becker, 

Alzahabi a Hopwood 2013); The “Myth” of Media Multitasking: Reciprocal Dynamics of Media 
Multitasking, Personal Needs, and Gratifications (Wang a Tchernev 2012). 
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Dôležitým prvkom pre koncept multitaskingu je centrálna procesorová jednotka („cen-
tral processing unit“, skrátená forma CPU), resp. základná jednotka (procesor), ktorú vyme-
dzujeme, ako aktívnu zložku počítača pozostávajúcu z dátových ciest a kontrolného prvku, 
ktorý zadáva inštrukcie (vo forme čísel, signálov) pre aktiváciu zariadenia, resp. počítača 
(Patterson a Hennessy 2005, s. 20). Hovoríme tak o jednojadrovom („single-core“) alebo 
viacjadrovom („multi-core“) procesore odrážajúci počet jadier procesora (pozri obr. 1 a 2). 

V tomto prípade (obr. 1) operačný systém plánuje postupnosť úloh pre jedno jadro cen-
trálnej procesorovej jednotky. Multitasking je riešený formou naplánovania správneho 
(vhodného) času pre jednotlivé úlohy v rýchlom slede. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 1 

 Jednojadrový procesor 

Príkladom viacjadrového riešenia je obr. 2., kedy operačný systém prideľuje úlohy 
dvom jadrám procesora. Systém sa tak stáva efektívnejším a výkonnejším prerozdelením 
procesov medzi jednotlivé jadrá a operačný systém môže reálne vykonávať súčasne viacero 
úloh. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obr. 2 

Viacjadrový procesor (konkrétne dvojjadrový procesor) 
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Do popredia sa taktiež dostáva termín multiprogramovanie („multiprogramming“) 
ako technika, ktorá umožňuje delenie spoločných zdrojov (procesor a pamäť) medzi zadané 
úlohy. Cieľom je maximálne využitie procesorového času. V tomto prípade v hlavnej pamäti 
je načítaných niekoľko programov a sú pripravené na spustenie (Tolomei 2014). 

Ďalším súvisiacim pojmom je „multithreading“ predstavujúci schopnosť programu 
sám seba vetviť, resp. paralelného spracovania viacerých zdrojov (tzv. „threads“ – vlákna) 
toho istého programu. Výsledkom je možnosť rozdeliť určité operácie v rámci jednej apliká-
cie do jednotlivých vlákien. To znamená, že každý proces po spustení aplikácie má mini-
málne jedno vlákno. Po dokončení procesu jednotlivé vlákna uvoľnia zdroje, a tým pádom 
považujeme aplikáciu za ukončenú (National Instruments 2014). 

2  Technologická paradigma konceptu multitaskingu 

Technologická paradigma multitaskingu sa odráža a zároveň je aj najviac zrejmá v mo-
derných multimediálnych technológiách. V rámci nich môžeme identifikovať jeho vývoj či 
princíp fungovania. 

Z historického aspektu sa evolúcia multitaskingu odvíja od vývoja počítačov. Vznik 
základov konceptu multitaskingu sa datuje na rok 1960, keď boli vyvinuté systémy umož-
ňujúce viacerým používateľom deliť sa o jeden sálový počítač (hovoríme o tretej generácii 
počítačov). Princíp systému bol založený na zdieľaní času (The Linux 2006). 

V roku 1964 bol po prvýkrát použitý termín multitasking v súvislosti s novo vyvinu-
tým systémom IBM 360 od firmy IBM (IBM 1964). V roku 1970 základnou myšlienkou 
vývojárov bolo vytvoriť taký systém, ktorý bude schopný rýchlo prepínať medzi úlohami. 
Výsledkom bol dojem používateľa, že programy pracujú v rovnakom čase (Madden 2009). 
Od roku 1980 už hovoríme o multitaskingujúcich operačných systémoch (Indian 2014). 

2.1  Princíp systémového konceptu multitaskingu 

Princíp fungovania konceptu multitaskingu je založený na tzv. probléme obedujúcich 
filozofov („dining philosophers problem“). Predstavuje myšlienkový experiment, ktorý 
v roku 1965 formuloval holandský informatik Edsger Wibe Dijkstra (obr. 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 3 

Problém obedujúcich filozofov (Dining philosophers 2012) 
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Ako sme už v kapitole 1 uviedli, úlohou operačného systému je vznik, resp.zánik a plá-
novanie procesov. Pričom správny chod multitaskingu je založený na správnom plánovaní 
úloh. Z aspektu informatiky sa predložená teória zaoberá efektívnou správou procesov. 

Na jednej strane máme opis problému, ktorý identifikuje okrúhly stôl, okolo ktorého 
sedí N filozofov. Každý z týchto filozofov (v našom prípade ide o proces) má pred sebou 
tanier s jedlom. Medzi nimi na každej strane taniera je jedna vidlička (počet vidličiek sa 
zhoduje s počtom filozofov, hovoríme teda o N vidličkách). Filozof môže vykonávať dve 
činnosti – obedovať alebo filozofovať. V danej situácii hovoríme aj o dvoch postulátoch – 
aby mohol filozof obedovať, musí v ruke držať dve vidličky, pričom nemôže filozofovať. 
A naopak, ak filozof filozofuje, nesmie v rukách držať ani jednu vidličku (Cortina 2011). 

Nastoleným problémom je situácia, keď filozofi, resp. procesy nekomunikujú alebo 
komunikujú nesprávne medzi sebou. Môže dôjsť k nasledujúcim stavom: 

• uviaznutie („deadlock“) – každý filozof drží v ruke 1 vidličku a čaká na druhú, 

• vyhladovaniu („starvation“) – filozof sa ani po istom čase nedostane k jedlu, resp. 
proces k zdrojom (Štefanovič 2007, s. 20). 

2.2  Typológia systémového konceptu multitaskingu 

Pri operačných systémoch môžeme hovoriť o skutočnom a zdanlivom multitaskingu. 
Uvedené delenie môžeme označiť za strešnú, resp. primárnu kategorizáciu konceptu. Pričom 
skutočný multitasking (skutočný paralelizmus) znamená, že systém umožňuje súbežné 
realizovanie rôznych procesov za pomoci viacerých procesorov. Ak počítač nedisponuje 
potrebnými prostriedkami, v danom prípade uskutočňuje „iba“ zdanlivý multitasking (pseu-
doparalelizmus), ktorý je zabezpečený rýchlym a zároveň striedavým behom programov 
(Peterka 1993). 

Presnejšie a korektnejšie delenie multitaskingu vychádza z aspektu spôsobu realizácie 
samotného multitaskingu (napr. task switching, context switching, time slicing). Prepínanie 
úloh („task switching“) je založené na prepínaní programov pomocou volania (vlastnosť 
programu). Toto riešenie je typické pre programy MS DOS, kde vyvolanie, bolo dosiahnuté 
príkazovým interpretom (Čada 1993, s. 73). Cieľom kontextového prepnutia („context 
switching“) je dočasné prerušenie úlohy so zámerom obnovenia úlohy neskôr. Pričom sa 
ukladá a načítava aktuálny stav (kontext) programu (procesu, úlohy) (Čada 1993, s. 75). 
V prípade zdieľania času („time slicing“) je procesor po určitom časovom intervale (nie-
koľko stoviek milisekúnd) pridelený inej úlohe. Základom je prideľovanie tzv. časových 
kvánt. Až keď sa vystriedajú všetky spustené programy, procesor sa dostane znovu k prvot-
nému programu (Čada 1993, s. 83). 

Najčastejšie sa v odbornej literatúre koncept multitaskingu klasifikuje na preempitívny 
a kooperatívny. Pričom pri preempitívnom multitaskingu rozhoduje o pridelení a odobratí 
výkonu jedine operačný systém. Princíp je založený na časovači, vďaka ktorému v pravidel-
ných intervaloch je odobraný a pridelený čas procesoru iba na určitý časový úsek (časové 
kvantum). Tento typ multitaskingu zabraňuje tzv. zamrznutiu systému. Ak v programe do-
chádza k nekončiacej slučke, operačný systém jej odoberie výkon (Horálek 2011). Na dru-
hej strane kooperatívny multitasking je založený na spolupráci všetkých bežiacich (spus-
tených) úlohách medzi sebou. V tomto prípade je procesor operačného systému pridelený 
jednému programu, ktorý zároveň sám rozhodne, kedy procesor uvoľní (Horálek 2011). 
Tento typ multitaskingu sa označuje za menej efektívny. 
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3  Koncept multitaskingu z pohľadu HCI6 

Cieľom programátorov a informatikov je vytvoriť taký systém, ktorý bude prepracova-
ný, efektívny a používateľský prívetivý. Všetky tri menované atribúty sú nevyhnutné pre 
úspešnosť systému. Na vytvorenie ľubovoľného systému je potrebná prepracovanosť, pre-
tože systém predstavuje zložitý organizmus, ktorý je tvorený viacerými entitami s ďalšími 
prvkami. Zároveň vďaka dobre premysleným detailom sa systém stáva efektívny. A nako-
niec, základnou premisou každého systému je „slúžiť“ používateľovi systému. Väčšina 
systémov je konštruovaných pre potreby človeka, a teda mali by byť v čo najvyššej miere 
používateľsky prívetivé. 

Z uvedeného faktu vyplýva, že nie je možné úplne ignorovať ľudský faktor pri tvorbe 
konceptu multitaskingu v systéme. Dôležité je pochopiť, prečo používatelia prepínajú me-
dzi jednotlivými rôznymi zariadeniami. Podstatné miesto má aj zmapovanie jednotlivých 
spínačov vedúcich k multitaskingu a pod. (Benbunan-Fich, Adler a Mavlanova 2011, s. 2). 
V tomto smere narážame na problém nedostatočného množstva výskumov. Oblasť multitas-
kingu z hľadiska HCI môžeme označiť za neustále rozvíjajúcu sa. Hľadajú sa a zdokonaľu-
jú rôzne metodologické postupy, prostredníctvom ktorých by bolo možné adekvátne hodno-
tiť multitasking. 

Základným konceptom sú vzájomné vzťahy: používateľ – úloha – technológia (sys-
tém). Teoretický základ pre daný koncept tvorí teória aktivity, ktorá kladie dôraz na ľudskú 
intencionalitu, resp. konceptualizmus používateľa predstavujúci cieľ pre plnenie úloh (Ben-
bunan-Fich, Adler a Mavlanova 2011, s. 3). V rámci aplikovaného výskumu bolo identifi-
kovaných niekoľko vhodných metrík: 

• MT-U („multitasking-user“): je indexom pre meranie multitaskingu z pohľadu pou-
žívateľa (sleduje, či je pozornosť používateľa rozdelená medzi 2 a viac úloh počas primár-
nej relácie), 

• MT-T („multitasking-task“): je indexom pre meranie multitaskingu zameraného na 
úlohu (meria počet nesúvisiacich úloh v primárnej situácii), 

• MT-C („multitasking-computer technology“): je indexom pre meranie multitaskingu 
z pohľadu technológie (meria množstvo súbežne používaných aplikácií počas primárnej 
relácie). 

Uvedené metriky sa ďalej aplikujú v rôznych kombináciách ako napr. MT-UC, keď sa 
sleduje počet aktívnych okien počas primárnej relácie a pod. (Benbunan-Fich, Adler a Mav-
lanova 2009, s. 4041). Pri výskume v tejto oblasti je potrebné determinovať 2 typy momen-
tov: pričom SW („within-task switches“) predstavuje spínač v rámci úlohy (zmeny aktívnych 
okien pri plnení rovnakej úlohy) a SB („between-task switches“) spínač medzi úlohami 
(zmeny okien, ktoré zároveň označujú zmenu realizovanej úlohy) (Benbunan-Fich, Adler 
a Mavlanova 2011, s. 10). 

Na základe identifikácie prečo, ako a kedy realizujú jednotlivci v rámci určitého systé-
mu multitasking, môžeme pracovať nielen na samotnom vylepšení systému, resp. multitas-
kingu, ale aj získame cenné informácie o tom, ako používatelia pracujú s daným systémom, 
teda aké je ich používateľské správanie v rámci systému. Zároveň tak z používateľského 
správania dokážeme vybrať také črty, ktoré nám prezentujú informačné a mediálne správa-
nie jedinca. 

                                                 
6 HCI (human-computer interaction) – interakcia človeka s počítačom  (systémom).  
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4  Vplyv systémového multitaskingu na jedinca 

V súčasnosti je koncept multitaskingu výrazný a najviac podnecovaný rôznymi multi-
mediálnymi technológiami. Každý výrobca sa snaží ponúknuť možnosť multitaskingu v čo 
najefektívnejšej podobe. Dôsledkom je výroba notebookov, smartfónov, tabletov, resp. ich 
operačných systémov s podporou multitaskingu (napr. Symbian, Android, iOS a pod.). Ne-
jeden článok vyzdvihoval výhody tejto funkcionality, ako je skrátenie času, zefektívnenie  
a zatraktívnenie práce – „s multitaskingom je nám lepšie“ (Pavlíček 2012). 

Táto lákavá možnosť systémov „núti“ k tzv.  trvalo čiastočnej pozornosti, ktorú iden-
tifikovala Linda Stone v roku 1998. Jej výsledkom je nutkavá potreba vzrušujúcich, resp. 
nových a nových informácií v každom okamihu (Small a Vorgan 2008). Dochádza tak k ne-
pretržitému kontaktu s multimediálnymi technológiami. Zároveň technológie s funkciou 
multitaskingu podnecujú a podporujú používateľa k tzv. „multiúlohovosti“. Je zrejmé, že 
takýto jav sa odrazí v informačnom a mediálnom správaní jedinca. Mení sa tak samotný 
spôsob práce s informáciami z aspektu ich prijímania, využívania a spracovania informácií. 
Samozrejme najviac je akcentovaný dosah z kognitívneho aspektu – zapamätávanie, kon-
centrácia, porozumenie informácií. Nesmie sa však zabudnúť ani na pragmatickú stránku, 
a to na výkon pri plnení zadaných úloh. Mnohé štúdie potvrdzujú skutočnosť, že multitas-
king má výrazný vplyv na výkon jednotlivca. Podľa nich stimulácia mozgu pomocou multi-
taskingu môže zlepšiť počiatočný výkon, prísunom ďalšieho množstva podnetov sa však 
úloha stáva náročnejšou, a dochádza tak k značnému poklesu výkonu (Meyer cit. podľa 
Aratani 2007; Bauser a Peter 2011). Môžeme tak konštatovať, že multitasking podstatne 
znižuje výkon v kognitívne náročných úlohách v porovnaní so sekvenčne realizovanými 
úlohami. Problémom však nie je iba samotný výkon, ale aj otázka rýchlosti realizácie. Zvy-
šuje sa rýchlosť dokončenia úloh na úkor presnosti, správnosti a hĺbky spracovania a vý-
sledkom je aj vyššia chybovosť. 

Z tohto dôvodu sa paradoxne v súčasnosti vyvíjajú rôzne programy či aplikácie, ktoré 
by zmiernili alebo úplne odstránili alternatívu multitaskingu z pohľadu používateľa. Prevažne 
ide mobilné aplikácie, ktoré zablokujú niektoré funkcie, resp. aplikácie mobilu. Dochádza 
tak tzv. digitálnej detoxikácii (používa sa aj termín digitálny detox), keď má používateľ 
obmedzený prístup k mediálnym zariadeniam, a teda aj k multitaskingu samotnému. K dis-
pozícii sú rôzne varianty týchto aplikácií (napr. Digital Detox, Pause, Moment, Offtime, 
Flipd, Freedom, Anti-Social, Do Not Disturb, Priority Mode). Princíp uvedených aplikácií 
je približne rovnaký. Napríklad v prípade aplikácie Digital Detox si používateľ nastaví čas, 
počas ktorého bude zariadenie fungovať v obmedzenom režime. Počas digitálnej detoxiká-
cie napr. pri mobilnom telefóne bude fungovať len núdzové volanie, ostatné funkcie budú 
neaktívne (Digital Detox [bez dátumu].). Vyvinutá je aj špeciálna verzia aplikácie určená 
pre tzv. stolné počítače. Ide o program Anti-Social, ktorá blokuje všetky sociálne médiá 
ako Facebook, Twitter či Pinterest (CBC 2015). 

Problém možnosti multitaskingu v systémoch sa však rieši nielen z pohľadu voľnoča-
sových aktivít či osobných potrieb, ale aj v akademickom prostredí. Proces tvorby, resp. 
písania odborných či vedeckých textov je veľmi zložitý a náročný. Pozostáva z viacerých 
rôznorodých činností (rešeršovanie problematiky, selekcia zdrojov, analýza a syntéza mate-
riálov, tvorba pomocného aparátu, príprava prezentácie a pod.), ktoré opäť otvárajú priestor 
pre multitasking. Môže ísť o kontextový multitasking, teda multitasking, ktorý súvisí s aka-
demickým písaním a nekontextový multitasking, keď je používateľ rozptyľovaný inými 
nesúvisiacimi činnosťami (Facebook, e-mail a pod.). 



 

165 

Z tohto dôvodu bol vytvorený prototyp online nástroja určený na integráciu a posilňo-
vanie procesu akademického písania, tzv. systém PIRA – Personal Information Research 
Assistant (obr. 4).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4 

Systém PIRA (PIRA 2010) 

Ponúka textový editor, ktorý na základe zadaných kľúčových slov, okruhov témy auto-
maticky v kontextovom okne navrhuje relevantné zdroje. „Ponuka zdrojov“ sa „vyvíja“ na 
základe vytvoreného obsahu v textovom editore (PIRA 2010). Princíp fungovania je vysvet-
lený aj pomocou vtipného tutoriálu (viď http://writencite.com/tutorial/demo.html). Tento sys-
tém tak eliminuje možnosti ľudského multitaskingu realizovaného prostredníctvom počíta-
ča. Je zrejmé, že predmetný multitasking je podporený práve vďaka možnosti systémového 
multitaskingu. 

Záver 

Na základe vyššie uvedeného môžeme konštatovať, že multitasking nepredstavuje novú 
vedeckú koncepciu, či novodobý fenomén. Je podnecovaný rozvojom technológií. Multitas-
king sa tak stáva prejavom informačnej, resp. znalostnej spoločnosti či dokonca „životným 
štýlom súčasnosti“. 

Multitasking z technologického aspektu má svoje korene v minulom storočí. Kedysi 
predstavoval akúsi ideu, ktorá by umožnila systémom spracovať viacero procesov súčasne. 
Snahou informatikov a programátorov bolo zrýchliť a zefektívniť činnosť systému. Doménou 
multitaskingového pracovania boli počítače. V súčasnosti sa „schopnosť“ multitaskingu dos-
táva do všetkých moderných technológií, resp. ich samotných systémov či už je to smartfón 
tablet, iPad a pod. 
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Systémový multitasking je neoddeliteľný od ľudského multitaskingu („human multi-
tasking“). Do popredia vstupuje oblasť HCI, ktorá neustále formuje vhodnú metodológiu 
pre adekvátne hodnotenie multitaskingu v rámci systému. Získané informácie pomocou týchto 
metrík pomôžu HCI programátorom a dizajnérom navrhovať a zlepšovať systémy zo systé-
mového, ale aj používateľského hľadiska. Práve vďaka poznaniu, ako používatelia používa-
jú, resp. pracujú s určitým systémom, môžeme do istej miery identifikovať ich informačné 
správanie, ktoré je v súčasnosti do značnej miery ovplyvnené možnosťou systémového 
multitaskingu. 

V počiatkoch bol multitasking prvoplánovo vnímaný ako „úžasný pomocník“. Dnes je 
čoraz viac akcentovaný jeho negatívny aspekt. Neustály kontakt s multitaskingom si vyberá 
svoju daň nielen v osobnej, ale aj v pracovnej sfére. Výsledkom sú „inovované“ stratégie 
spracovania informácií. Kognitívny vplyv sa tak prejavuje nielen v nových spôsoboch uče-
nia, ale až  v zmenách ľudského myslenia. 
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Resumé 

KONCEPT MULTITASKINGU V KONTEXTE SYSTÉMOV 

Lenka Duchoňová 

V príspevku sme sa venovali otázke multitaskingu zo systémového hľadiska. Koncept multitaskingu 
bol z historického pohľadu úzko prepojený s vývojom počítačových technológií. Základný princíp 
fungovania môžeme charakterizovať prostredníctvom tzv. problému obedujúcich filozofov. Predmet-
ný problém je možné riešiť rôznymi spôsobmi multitaskingu, na základe čoho môžeme determinovať 
určitú typológiu konceptu multitaskingu. 
Zároveň sme poukázali na prepojenosť a neoddeliteľnosť systémového multitaskingu s ľudským mul-
titaskingom. V oblasti HCI sa neustále formuje vhodná metodológia pre adekvátne hodnotenie multi-
taskingu v systéme. Dôvodom je vylepšenie celkového systému z hľadiska jeho fungovania a dizajnu. 
V neposlednom rade sú to problémy, ktoré spôsobuje systémový multitasking jednotlivcom pri vyko-
návaní ich osobných, ale najmä pracovných aktivít. 

Summary 

CONCEPT OF MULTITASKING IN SYSTEMATIC CONTEXT 

Lenka Duchoňová 

In this paper we are dealing with the topic of multitasking from systemic point of view. From the his-
torical point of view the concept of multitasking was tightly connected with the progress of computer 
technologies. The basic principle of functionality may be explained via so called dining philosophers 
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problem. The problem in question can be solved by various ways of multitasking on basis of which 
we can determine certain typology of multitasking.  
At the same time we pointed out the connectivity and inseparability of systemic multitasking and hu-
man multitasking. In the HCI area we can see constant forming of appropriate methodology for ade-
quate evaluation of multitasking in a system. The reason is to achieve better system as a whole from 
the point of view of its functionality and design. Last but not least those are problems which are the 
cause of systemic multitasking of individual in his or her personal but mainly work related activities. 
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vzťahu človeka a informácií v informačnej spoločnosti”. V súčasnosti pôsobí v Knižnici Waltera 
Hoopera v Bratislave, kde sa venuje najmä detským používateľom a praktickej práci s interaktívnou 
beletriou. 

Michal Kaščák studied both library and information science and philosophy at Faculty of Arts of 
Comenius University in Bratislava. The topic of his dissertation thesis was “Philosophical aspects of 
human-information relationship in information society”. Currently he works at Walter Hooper Library 
in Bratislava where he is focused predominantly on children library users and on practical work with 
interactive fiction. 

michal.kascak@narniaba.sk 
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Michaela Kmeťová 

Michaela Kmeťová je od roku 2011 študentkou na Katedre knižničnej a informačnej vedy Filozofic-
kej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Vo svojej diplomovej práci sa venuje dlhodobej 
archivácii digitálnych objektov v inštitucionálnych repozitároch. Popri štúdiu pôsobí v Knižničnom 
a edičnom centre Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. 

Michaela Kmeťová is a student at the Department of Library and Information Science at Comenius 
University in Bratislava since 2011. She is writing a diploma thesis with focus on the long term pre-
servation of digital objects in institutional repositories. Currently works in the Library and Editorial 
center of Faculty of Mathematics, Physics and Informatics at Comenius University.  

Katedra knižničnej a informačnej vedy 
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 
Gondova 2 
814 99 Bratislava 
michaelak6@gmail.com 

Miriam Ondrišová 

Miriam Ondrišová pôsobí na Katedre knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity 
Komenského v Bratislave ako odborná asistentka. Je absolventkou Slovenskej technickej univerzity  
v Bratislave. Prednáša predmety zamerané na bibliometriu, databázové a informačné systémy a infor-
mačné technológie. Vo svojej výskumnej činnosti sa zaoberá bibliometriou, informačnou gramotnos-
ťou a analýzou a vizualizáciou údajov. 

Miriam Ondrišová is a member of the Department of Library and Information Science of Faculty of 
Philosophy, Comenius University, Bratislava. She studied computer science at the Slovak University 
of Technology in Bratislava. As a teacher she reads lectures devoted to Bibliometrics, Database and 
Information Systems and Information technology. In research she works in a field of bibliometrics, 
information literacy and data analysis and visualization. 

Katedra knižničnej a informačnej vedy 
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 
Gondova 2 
814 99 Bratislava 
miriam.ondrisova@uniba.sk  

Patrícia Stanová 

Patrícia Stanová pracuje v Národnom centre pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Cen-
tre vedecko-technických informácií SR. Zároveň je externou doktorandkou na Katedre knižničnej 
a informačnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V rámci štúdia sa za-
meriava na informačné správanie a informačné zázemie mladých ľudí, a to najmä v elektronickom 
prostredí.  

Patrícia Stanová works in National Centre for Popularisation of Science and Technology in Society, 
Slovak Centre of Scientific and Technical Information. She is also an external PhD. student at Depart-
ment of Library and Information Science of the Faculty of Philosophy of the Comenius University in 
Bratislava. The main focus themes are information behavior and information ground, especialy in the 
electronic environment. 

Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti,  
Centrum vedecko-technických informácií SR, 
Lamačská cesta 8/A, 811 04, Bratislava 
patricia.stanova@cvtisr.sk 
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Jela Steinerová 

Jela Steinerová je profesorka knižničnej a informačnej vedy na KKIV FiF UK. Zaoberá sa informač-
ným správaním človeka, teóriou a metodológiou informačnej vedy. Bola vedúcou výskumných pro-
jektov (VEGA, APVV, DELOS), je autorkou  monografií a  publikácií, organizuje konferencie, je 
členkou výborov medzinárodných konferencií (ECIL, CoLIS, AEW), redakčných rád medzinárodných 
časopisov. Prednáša na medzinárodných konferenciách, je členkou medzinárodnej expertnej skupiny 
ENWI. Vedie projekt zameraný na informačné prostredie digitálnej a otvorenej vedy. 

Jela Steinerová is professor in Library and Information Science at the Department of LIS, Comenius 
University in Bratislava. Her main topics of interest are human information behaviour and information 
science theory and methodology. She headed several research projects (VEGA, APVV, DELOS) and 
published several monographs and publications. She organized and presented in many conferences 
and is a member of international editorial and professional boards (e.g. ECIL, CoLIS, AEW, ENWI). 
She is the head of the project on information environment of digital  and open science. 

Katedra knižničnej a informačnej vedy 
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 
Gondova 2 
814 99 Bratislava 
jela.steinerova@uniba.sk 

Marta Špániová 

Marta Špániová pôsobí na KKIV FiF UK ako odborná asistentka. Je absolventkou Katedry knižničnej 
a informačnej vedy a Katedry klasickej a semitskej filológie Filozofickej fakulty Univerzity Komen-
ského v Bratislave v odbore knižničná a informačná veda a klasická filológia – latinský jazyk a literatú-
ra. Vo svojej pedagogickej a výskumnej činnosti sa zaoberá dejinami knižnej kultúry, kníhtlačiarstva, 
knižníc a vydavateľskej činnosti v Bratislave a na území Slovenska v 17. – 20. storočí, organizáciou 
poznania a informačnými jazykmi, klasifikáciou a indexovaním, informačnou analýzou v dokumento-
vej komunikácii a projektovým manažmentom v knižniciach. 

Marta Špániová is a member of the Department of Library and Information Science of Faculty of Arts 
of Comenius University in Bratislava. She studied at Faculty of Arts of Comenius University in Bra-
tislava in the field of library and information science and classical philology – Latin language and 
literature. Her scientific and educational orientation is history of book culture, history of libraries, 
book printing and publishing in the period from 17th to 20th century, knowledge organization and 
information languages, classification and indexing, information analysis in documentation and project 
management in libraries.  

Katedra knižničnej a informačnej vedy 
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 
Gondova 2 
814 99 Bratislava 
marta.spaniova@uniba.sk 

Františka Tomoriová 

Interná doktorandka na Katedre knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komen-
ského v Bratislave. Témou jej dizertačnej práce je informačná etika v teórii a praxi informačných 
interakcií. Zároveň vedie seminár informačnej etiky na katedre. 



 

174 

Internal PhD student at the Department of Library and Information Science of Comenius University 
in Bratislava. The topic of doctoral thesis is information ethics in theory and practice of information 
interactions. She is also leading a seminar of information ethics at the department. 

Katedra knižničnej a informačnej vedy 
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 
Gondova 2 
814 99 Bratislava 
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