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Úvod

Nový ročník zborníka  Knižničná a informačná veda je venovaný téme Infor-
mačné stratégie v informačnej spoločnosti. Informačné stratégie súvisia s prístupom 
k riešeniu informačných problémov.  Vymedzujeme ich ako súčasť informačného 
správania človeka a informačného procesu na úrovniach skupín, komunít, organizá-
cií, systémov aj celej spoločnosti. Východiskom je informačná ekológia smerujúca 
k racionálnej regulácii informačných procesov. V tejto súvislosti je dôležitý nielen 
prístup k zdrojom v elektronickom prostredí, ale aj filozofické, sociálne, kognitívne, 
afektívne a etické kontexty informácií. Tému informačné stratégie v elektronickom 
prostredí sme podrobnejšie predstavili v publikácii Steinerová, Grešková, Ilavská, 
20101.

V tomto zborníku prinášame výsledky výskumov expertov, pedagógov aj dokto-
randov z knižničnej a informačnej vedy a príbuzných disciplín. Zborník je súčas-
ťou výstupov výskumu KKIV zameraného na akademické informačné prostredie 
a informačnú ekológiu.

V príspevkoch sa riešia teoretické problémy informačnej vedy s prepojením na 
informačné stratégie (Jela Steinerová) a aspekty nových médií (Pavol Rankov). Nega-
tívne následky informačných technológií predstavuje Miriam Ondrišová. Výsledky 
výskumných projektov zameraných na informačné prostredie vedy a výskumu naz-
načujú ďalšie príspevky. Beáta Bellérová predstavuje bibliometrickú analýzu publi-
kovania autorov v SR, Jana Ilavská sa zaoberá hodnotením publikačnej činnosti ako 
súčasti výkonov vo vede a výsledky webometrickej analýzy slovenských univerzít 
prináša Ľubica Jedličková. Veľké zmeny v identite profesie a knižníc a stratégie jej 
vytvárania analyzuje Helena Ondriašová. Nové strategické možnosti spracovania 
a využívania informácií pod vplyvom sieťových technológií odkrývajú príspevky 
zamerané na online sociálne siete (Jana Šuchová, Andrej Chudý).

Teoretické a filozofické súvislosti  informačnej vedy spracúvajú  príspevky 
Michala Kaščáka (informačné preťaženie, vzťah človeka a informácií) a Martiny Har-
šányiovej (mediálna semiotika a reflexia semiotiky M. Foucaulta v informačnej vede).
Praktickejšie zamerané príspevky majú formu prípadových štúdií so zameraním na 
použiteľnosť webových sídiel (Júlia Špačková) a informačné správanie informati -
kov (Linda Prágerová).

Spoločným menovateľom príspevkov v predkladanom zborníku sú nové modely 
knižničnej a informačnej činnosti z rozdielnych uhlov pohľadu a v rôznej harmoni-
zácii teórie a praxe. Významným nástrojom na formovanie týchto nových modelov 
sú informačné stratégie a hlbšie poznanie elektronického prostredia, informačného 

1 STEINEROVÁ, Jela – GREŠKOVÁ, Mirka – ILAVSKÁ, Jana. 2010. Informačné stratégie 
v elektronickom prostredí. Bratislava: Univerzita Komenského, 2010. 192 s.
ISBN 978-80-223-2848-7.
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správania človeka a nových médií. Poznatky z príspevkov možno použiť na formo-
vanie nových modelov informačného prostredia a informačného správania v organi-
záciách a komunitách.

Verím, že zborník bude prínosom tak pre teóriu informačnej vedy, ako aj pre 
prax nových služieb a systémov v informačnej spoločnosti. Príspevky môžu byť zau-
jímavé pre študentov, výskumníkov a odborníkov z praxe knižničnej a informačnej 
činnosti,  ale aj z príbuzných odborov, ktoré skúmajú rôzne kontexty informácií 
(informatika, sociálna informatika, kognitívne vedy, kultúrne a sociálne disciplíny, 
médiá, komunikačné odbory a i.).

Jela Steinerová
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INFORMAČNÁ VEDA A INFORMAČNÉ STRATÉGIE

J e l a  S t e i n e r o v á

Úvod

Informačná veda sa od svojho vzniku v 50. rokoch 20. stor. zaoberá komuni-
kovaním informácií v širších spoločenských kontextoch a manipuláciami so zazna-
menanými informačnými objektmi. Informačné a komunikačné procesy v spoločnosti 
boli vždy výzvou na modelovanie rôznymi spôsobmi a metódami. Pri tomto úsilí sa 
pôvodne stretali dve disciplíny; knihovníctvo, reprezentované koncepciou Jesseho 
Sheru,  a neskôr informačná veda  reprezentovaná „tvrdším“  vedeckým prístupom 
informačného prieskumu Gerarda Saltona. V teoretickej rovine boli tieto disciplíny 
prepojené základnými prístupmi k osvetľovaniu komunikácie informácií. Na jednej 
strane  to  bol  najmä model  Clauda  Shannona a Warrena  Weavera  zameraný  na 
prenos informácií z kybernetického hľadiska. Na druhej strane mala vplyv sociálna 
psychológia Georga H. Meada a semiotika Charlesa Morrisa s dôrazom na konštruk-
ciu významov, tvorbu zmyslu a sociálne akty pri výmene informácií.

Informačná veda si kladie základné „veľké“ (filozofické a koncepčné) otázky, 
napríklad  čo  je  informácia  a informačný  proces,  ako  sprostredkovať  informácie 
a podporiť konštrukciu významov, ako informačne zabezpečovať sociálne procesy 
skupín, organizácií a celej spoločnosti, ako podporiť budovanie elektronického infor-
mačného prostredia.

Odpovede na tieto otázky sa vynorili v dvoch paradigmách informačnej vedy, 
systémovej a používateľskej. Systémová paradigma skúmala najmä možnosti spra-
covania a využívania informácií prostredníctvom informačných systémov. Používa-
teľská paradigma sa zameriavala na myšlienkové a sociálne aspekty informačného 
správania človeka. V súčasnosti sa tieto paradigmy čoraz viac zbližujú. Významní 
autori informačnej vedy (napr. Saracevic, Ingwersen, Batesová a i.) vo svojich mode-
loch riešia vzťahy medzi informáciami, technológiami a ľuďmi a tiež informačné 
správanie v elektronickom prostredí.
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V informačnej vede je však ťažké nájsť jednotnú či unitárnu teoretickú koncep-
ciu. To vyplýva z komplexnosti pojmu informácia a z rôznych prístupov k jej skú-
maniu. Preto v tomto príspevku preskúmame základný pojem informácie v rôznych 
prístupoch informačnej vedy. V nadväznosti na to vymedzíme aspekty rôznych foriem 
organizácie a reprezentácie poznania. Identifikujeme mapu disciplín, paradigiem 
a obratov v prístupoch informačnej vedy a sformulujeme najvýznamnejšie otázky 
informačnej vedy. Na základe vlastných výskumov a inšpirácií z iných sociálnych 
vied  predstavíme koncepciu  a typológiu  informačných stratégií  na mikroúrovni 
a makroúrovni informačného procesu. Predstavíme prvé výsledky výskumu infor-
mačnej ekológie, najmä pojmového modelovania a prieskumu manažérov infor-
mačného prostredia. Naznačíme aj prepojenie informačných stratégií v kontextoch 
informačnej  gramotnosti.  Na  záver  sformulujeme základné  charakteristiky infor-
mačnej vedy z aspektu informačnej ekológie a trendy výskumov informačnej vedy. 
V teórii aj praxi je potrebné venovať viac pozornosti skúmaniu novších kategórií,  
ako sú napríklad informačné stratégie. Pre rozvoj informačnej vedy je dôležitá úzka 
spolupráca s príbuznými informačne orientovanými disciplínami.

1  Prístupy k definovaniu informácií

Definovanie pojmu informácia je problémom viacerých vied. Všeobecne možno 
povedať, že informácia je komunikovaný a zaznamenaný poznatok, ktorý mení stav 
poznania príjemcu. Súvisí s komunikáciou a kontextmi informačnej aktivity. Infor-
mácia je definovaná v rôznych vedách z rôznych uhlov pohľadu. Etymologicky je 
pojem informácia odvodený z latinského „informare“, t. j. formovať, prenášať, dávať 
a prijímať poznatky.

Najznámejšie definície obsahujú tieto aspekty: informácia ako odstraňovanie 
neurčitosti, informácia ako štruktúra a organizácia poznatkov, informácia ako vlast-
nosť organizovanej hmoty, informácia ako rozdiel,  ktorý vytvára zmysel, infor-
mácia ako obsah výmeny informácií s vonkajším svetom pri  prispôsobovaní sa 
prostrediu a obsah komunikácie. Ďalšie rozšírené prístupy určujú informáciu ako 
odrazenú varietu reality s dohovoreným významom alebo obsah správy znižujúci 
neurčitosť. Pre informačné správanie je dôležité vymedzenie informácie ako psy-
chofyziologického javu a procesu.  Známa definícia  Michaela  Bucklanda  určuje 
informáciu ako proces, ako znalosť a ako vec. Informácia ako proces je aktom infor-
movania a zmenou stavu poznania. Informácia ako znalosť je založená na vnímaní 
a komunikácii a vytváraní zmyslu. Informácia ako vec znamená dokumenty, artefakty 
a informačné objekty, ktoré sú nosičmi informácií. Tu je dôležitá úloha prostredia 
(environmentálny kontext),  v ktorom sa  objekty nachádzajú,  pretože  predstavujú 
potenciálne podnety na vytvorenie informácie.

Filozofia informácií (Floridi, 2010; Furner, 2010) si kladie zásadné otázky, ako 
napríklad – čo je informácia, v akej forme existuje, aké sú jej vlastnosti, aké sú pod-
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mienky jej existencie. Jednotná definícia informácie v informačnej vede doteraz 
nebola prijatá. Informáciu nemožno chápať ako unitárny pojem, ale skôr ako integ-
ratívne úrovne interakcií medzi človekom a prostredím, sprostredkované komuniká-
ciou  a znakovými  systémami  (najmä  jazykom).  Podmienkami  na  definovanie 
informácie v informačnej  vede je to,  že  je výsledkom transformácie kognitívnych 
štruktúr vysielateľa a ovplyvňuje a mení stav poznania príjemcu.

Základní autori, ktorí v informačnej vede skúmali podstatu informácie, sú Mar-
cia Batesová, Gregory Bateson, Bertram C. Brookes, Michael Buckland, Ian Corne-
lius, Brenda Dervinová, Jonathan Furner a mnohí iní.

V histórii výskumov informácie dominovali najmä teória informácie a kyber-
netika. Dedičstvo kybernetiky Norberta Wienera určovalo informáciu ako súčasť 
riadenia a regulácie systémov a procesov. Základný model priniesli Claude Shannon 
a Warren Weaver v 50. rokoch 20. stor. ako matematickú teóriu informácie a ko-
munikácie. Matematická teória informácie (klasická) sa však nezaoberá podstatou 
a významom prenášaných správ. Poskytuje metódy na výpočet množstva prenáša-
ných správ ako priemernú informatívnosť (množstvo informácií). Neurovedy vysvet-
ľujú informácie ako elektro-chemické signály v mozgu, ale aj ako genetický kód 
(prenášaný aj geneticky). Na kognitívnej úrovni sa vymedzuje informácia ako aký-
koľvek podnet, ktorý rozpoznáme v našom prostredí. Informácie súvisia s rozpoz-
návaním štruktúr v prostredí.

Skúmanie informácie v informačnej vede ovplyvňujú príbuzné vedy ako filo-
zofia, logika, psychológia, kognitívne vedy, informatika a i. Informácia sa vysvetľuje 
ako jedna z premien poznania vo formách dáta/údaje – informácie – poznatky – 
akcia/rozhodnutie. V informačnej vede sa v súčasnosti rozlišujú tieto prístupy defi-
novania informácie: komunikačný (semiotický), činnostný (informácia ako udalosť),  
štruktúrny/evolučný a sociálny (Bates, 2010). Komunikačné a semiotické koncepcie 
zdôrazňujú  v prístupe  k informáciám zmenu  stavu  poznania,  vplyv  konštrukcie 
a výmeny významov v sociálnych interakciách. V týchto prúdoch sa často objavuje 
definícia  Batesona:  informácia  je  zmena  spôsobujúca  rozdiel  v stave  poznania 
(Case, 2005; Bates, 2010). Niektorí autori vymedzujú tento rozdiel na úrovni spoloč-
ných reprezentácií poznania skupín či komunít. 

Činnostné prístupy uprednostňujú interpretáciu informácie ako udalosť (akti-
vitu) a ako proces informovania. Významná je vnorenosť informácií v aktivitách 
a informačné správanie. Propozičné prístupy zdôrazňujú informácie na základe výro-
kov a tvrdení, ktoré majú logickú konzistenciu a môžu byť preverované z hľadiska 
pravdivosti. Podľa nich je informácia výrok o svete (napr. Fred Dretske, Richard 
Derr, Christopher Fox). Otázka preverovania pravdivosti informácií je jedným z naj-
ťažších problémov informačnej vedy aj logiky. Často sa využíva najmä korešpon-
denčná teória pravdivosti (výrok je pravdivý, ak zodpovedá realite).

Jedným z najrozšírenejších prístupov v súčasnej informačnej vede sú  štruk-
túrne prístupy, ktoré informáciu skúmajú ako druh štruktúry a vzorec usporiadania  
objektov. Sociálne prístupy interpretujú informáciu ako sociálnu konštrukciu a rekon-
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štrukciu, rôzne interpretácie významov v kontextoch. V interpretačnom prístupe sa 
zdôrazňuje informácia ako sociálna konštrukcia a rekonštrukcia sociálnych vzťahov 
(napr. Ian Cornelius, Joseph Goguen). V týchto kontextoch niektorí autori definujú 
informáciu ako aspekt kultúry. Sociálnovedné prístupy naznačujú, že informácia 
predstavuje aj špecifický typ moci, prostredníctvom ktorej štát vykonáva určitý 
„dozor“ nad občanmi. To sa prejavuje nielen v informačnej infraštruktúre a formál-
nych systémoch, ale aj v neformálnych informačných sieťach. 

Multitypové prístupy rozoznávajú rôzne typy a úrovne informácií, napríklad 
informácia ako objekt, proces, znalosť, akcia, univerzalita (napríklad M. Buckland, 
B. Dervinová). Dekonštrukcionistické prístupy odmietajú definovanie informácie,  
zvýrazňujú skôr informačné aktivity či sociálnu a kultúrnu produkciu. Mnohé aktu-
álne výskumy sa sústreďujú na informačný a kreatívny priemysel.

V socio-kognitívnej tradícii (napr. Capurro, Hjørland, 2003) sa autori zaoberajú 
zmenami v kognitívnych štruktúrach či „modeloch“ (predstavách) sveta podmiene-
ných sociálnymi štruktúrami. Floridi (2010) rozlišuje informácie v línii primárne 
dáta, sekundárne dáta, metadáta, operačné dáta, environmentálne informácie a infor-
mácie ako sémantický obsah. Environmentálne informácie sú včlenené v prostredí 
a umožňujú ich špeciálne interpretácie v rôznych kontextoch. Informačná ekológia 
prináša aj rámec na  definovanie informácie v životnom cykle výskytu a vzniku 
informácií (vytvorenie, objavenie, návrh), spracovania a riadenia informácií (zhro-
mažďovanie, triedenie, prístup, vyhľadávanie, prenos) a využívania informácií (moni-
torovanie, modelovanie, analýza, plánovanie, rozhodovanie, učenie a i.).

Brenda Dervinová pri definovaní informácií nadväzuje na tri svety Karla Pop-
pera (Case, 2005; Dervin, 2005). Tento prístup je v informačnej vede populárny aj 
u iných autorov. Existujú tri typy informácií. Informácia 1 sa zameriava na objek-
tívne, externé informácie (opis reality), informácia 2 predstavuje subjektívne infor-
mácie (ide o interné obrazy reality, kognitívne štruktúry, ktoré človek vnáša do 
objektov), informácia 3 znamená pohyb medzi externými a internými informáciami, 
abstraktný proces orientácie v prostredí pri vytváraní zmyslu  (sense-making). Pri 
definovaní informácie sú často významné práve otázky súvisiace s jej užitočnosťou 
(musí byť každá informácia užitočná?) a fyzikálnosťou (je informácia vždy zazname-
naná, musí mať fyzický zdroj?). Autori sa zamýšľajú nad tým, či je obrazom v mysli 
človeka, či je vždy súčasťou zámernej komunikácie, za akých podmienok je prav-
divá. Na každú z týchto otázok možno odpovedať dôkladnými analýzami a často 
protirečivými argumentmi. Medzi ďalšie vlastnosti informácie sa radí najmä dyna-
mika (premenlivosť), kontextuálnosť, sémantika.

Pre výskum informačnej ekológie je z množstva ďalších prístupov v súčasnosti 
prínosný najmä evolučný štruktúrny prístup (model) Marcie Batesovej (Bates, 2005; 
Furner, 2010). Batesová definuje informáciu v evolučnom rámci a v pomerne zloži-
tom modeli. Informácia je špeciálny vzorec organizácie a hmoty. Batesová rozlišuje 
informáciu 1, informáciu 2, poznatky, dáta 1 a dáta 2. Informácia 1 je podľa nej vzo-
rec organizácie hmoty a energie (objektívna), informácia 2 je tento vzorec, ktorému 
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dodáva význam živá bytosť (subjektívna). Z evolučnej psychológie aplikuje vývoj 
kognitívnych, lingvistických a sociálnych štruktúr. Rozlišuje informácie v neurokul-
túrnom toku, genetickom a exosomatickom toku.

Všeobecná definícia informácie ako vzorca organizácie súvisí aj s otázkou o tom, 
o aký a čí vzorec či štruktúru ide. Tu sa práve odkrýva rôznorodosť prístupov, ktoré 
spôsobujú, že informácia nie je unitárnym pojmom. Práve pri vytváraní pojmov fun-
gujú rôzne metavzorce vyplývajúce z podobností  a rozdielov medzi týmito vzor-
cami.  Tento prístup považujeme za produktívny pre budovanie širšej  spoločnej 
základne interpretácie informácií vhodnej pre viaceré informačné prístupy. Možno 
súhlasiť s Wilsonom (Wilson, 2010), že v informačnej vede nestačí len úzky pohľad 
na vzťahy medzi človekom a systémom (technológiou), ale že by mala prostredníc-
tvom pojmu informácia osvetľovať širšie súvislosti informačného života.

1.1  Rôzne formy poznania a pojmové modelovanie

Informácie vystupujú v súvislostiach s pojmami ako poznatok, pojem a termín. 
Tieto pojmy sú dôležité pre lepšie chápanie informačného prostredia. Poznatok vše-
obecne vyplýva z kognitívnej činnosti človeka, je výsledkom poznávacej činnosti 
človeka. Vzniká ako individuálne chápanie objektov založené na skúsenosti, kogní-
cii (myšlienkovej činnosti), emóciách aj intuícii. Kontextom je pochopenie seba 
a sveta v okolí v danom čase. Obsahuje myslenie a kogníciu (sémantika, explicitný 
poznatok), ako aj emocionálne, procedurálne a intuitívne zložky (tacitný poznatok). 
Poznatky sa najčastejšie delia na deklaratívne a procedurálne, doménové, problé-
mové, tematické a i. Podľa formy vyjadrenia sa poznatky často rozlišujú na expli-
citné (zaznamenané) a implicitné. Špecifické poznatky expertov obsahujú napríklad 
asociatívne, časové, priestorové a modelové typy a sú ukotvené v kontextoch, situ-
áciách, disciplínach. Poznatky sú rôznym spôsobom štruktúrované a obsahujú sé-
mantické, syntaktické aj pragmatické charakteristiky. Pri spracovaní poznatkov sa 
najčastejšie uplatňujú koncepcie organizácie a reprezentácie poznania.

S informáciami a poznatkami súvisia aj pojmy a termíny, o ktoré sa často opie-
rame pri  riešení  informačných problémov. Pojem možno určiť  ako jednotku aj  
mechanizmus spracovania  a reprezentácie  informácií  v mysli  človeka.  Vzniká na 
základe  hľadania  rozdielov  a spoločných  charakteristík  objektov.  Pojmy sú  viac-
násobne sprostredkované percepciou, kognitívnymi procesmi, afektívnymi proces-
mi a jazykom. Pojmy zabezpečujú nielen vyjadrovanie a komunikovanie informácií, 
ale aj procesy kategorizácie a klasifikácie informačných objektov.

Pri informačnom správaní si človek vytvára pojmový model informačného pro-
stredia (Steinerová, Grešková, Ilavská, 2010). Môže mať napríklad formu informač-
ného horizontu obsahujúceho možné zdroje, služby, inštitúcie, postupy. Pojmové 
modelovanie je aj kultúrne podmienené a závislé od stupňa kognitívneho vývoja 
jednotlivca. Pojmy pomáhajú konštruovať význam objektov (sémantiku) a prispôso-
bovanie človeka informačnému prostrediu.

11



Pojmy ako myšlienkové modely sú základom profesionálnej klasifikácie a ka-
tegorizácie informácií. V súčasnosti sú príkladmi rôzne pojmové štruktúry, systémy 
a nástroje ako napr. sémantické siete, klasifikačné systémy, ontológie.

Oproti pojmu sa termín vysvetľuje ako slovo z prirodzeného alebo umelého 
jazyka, použité na vyjadrenie pojmu vymedzeného definíciou a miestom v systéme 
pojmov danej oblasti ľudskej činnosti a poznania. Predstavuje najjednoduchšiu formu 
organizácie poznania. Termín má svoju formu určenú na manipuláciu s významom 
a svoj obsah (význam informácie). Termín v odbornej alebo inej špecifickej termi-
nológii nemusí mať rovnaký význam ako v štandardnom, bežnom jazyku.

Informačné  stratégie v súčasnosti  podporuje  najmä  organizácia  poznania 
v elektronickom prostredí. Možno ju vymedziť ako usporiadanie informácií a poznat-
kov  v pamäti  informačných  systémov  a v elektronických  informačných  prostre-
diach. Dôležitú úlohu tu hrajú disciplíny semiotiky: sémantika (význam informácií), 
syntax (štruktúra založená na vzťahoch medzi informáciami) a pragmatika (pravidlá 
využitia informácií v kontextoch). Novšie nástroje organizácie poznania v elektro-
nickom prostredí by mali podporovať konštrukciu významov pri vyhľadávaní infor-
mácií.  Tieto  nástroje  predstavujú  najmä metadáta,  rôzne  druhy máp poznatkov 
(napríklad sémantické, pojmové, tematické a myšlienkové mapy), folksonómie (použí-
vateľsky tvorené systémy) a ontológie ako špecifické pojmové modely.

Reprezentácia poznania je abstraktná štruktúra informácií a zároveň proces opisu 
objektov. K reprezentácii poznania možno pristupovať z rôznych hľadísk. V najšir-
šom zmysle slova súvisí s vnútorným spracovaním a využívaním informácií v mysli 
človeka. Vytvára sa tak vlastne pojmový model určitej témy alebo domény. V kog-
nitívnych vedách sú reprezentácie poznania rôzne druhy myšlienkových modelov 
pri vnímaní a spracovaní informácií. Rozlišujú sa rôzne reprezentácie poznania ako 
mentálne, sociálne, kultúrne reprezentácie. Z hľadiska vyhľadávania informácií ide 
o spôsob vyjadrenia poznatkov a vzťahov medzi nimi v pamäti informačného sys-
tému s cieľom ich ďalšieho využitia (napr. pri informačnom prieskume). Vzniká na 
základe modelovania a organizácie poznania. V umelej inteligencii je reprezentácia 
poznania uloženie, usporiadanie informácií s vyjadrením väzieb medzi nimi, s cieľom 
vyvodzovať ďalšie informácie. Pri reprezentácii poznania ide o modelovanie objektu 
(najmä jedného vybraného aspektu objektu) so zachytením sémantických vzťahov 
medzi objektmi. Nástroje reprezentácie poznania riešia problémy vyjadrenia poznat-
kov (deklarácia), začleňovania poznatkov (asociácia) do vzťahu k iným poznatkom 
a použitia poznatkov (procedúry). Podľa toho sa rozlišujú a využívajú deklaratívne 
metódy, asociatívne reprezentácie, procedurálne reprezentácie, rámcové reprezentá-
cie a iné.

Novšie nástroje svojimi vlastnosťami dokážu zachytiť hlbší význam informá-
cií, asociatívne vzťahy medzi poznatkami a umožňujú vizualizovať tieto významy 
a vzťahy. V informačnej vede sa často využíva princíp polyreprezentácie poznania. 
Naznačuje, že existujú rôzne reprezentácie informačných objektov a domén, ktoré 
pôsobia súčasne a vytvárajú kognitívne prekrytia.
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Pojmové modelovanie a vytváranie terminológie sú v súčasnosti významnými 
základmi hľadania novších nástrojov reprezentácie poznania. Tieto nástroje považu-
jeme za súčasť informačnej ekológie akademického informačného prostredia. V rámci 
riešenia výskumného projektu VEGA sme vypracovali slovník a pojmové mapy 
k učebnici zameranej na tému informačné stratégie a vyhľadávanie informácií (Stei-
nerová, Grešková, Ilavská, 2010). Pojmovo sme modelovali terminológiu informač-
ného správania a organizácie poznania (Steinerová,  Lányiová,  Grešková,  Ilavská, 
2010).  Výsledné  pojmové mapy na CD spracované  v nástroji  Cmap Tools  majú 
didaktický účel – sprehľadniť tematiku pre študentov, vizualizovať vzťahy a súvis-
losti a podporiť pochopenie základných pojmov. Sú doplnené registrom a výkla-
dovým slovníkom v elektronickej forme. Tento pojmový model možno včleniť do 
interaktívneho  rozhrania  digitálnej  knižnice  a využiť  na  vzdelávanie  a výskum 
v informačnej vede. Ide o nástroj informačnej ekológie, pretože umožňuje kognitív-
nym aktérom (študentom) efektívnu navigáciu v základných termínoch danej témy 
(v informačnom prostredí). Experimentálne pojmové modelovanie ďalej rozpracú-
vame vo vybraných elektronických dizertačných a diplomových prácach z informač-
nej vedy. Tento príklad poukazuje na možnosti prepojenia teoretického výskumu 
a praxe služieb a systémov informačných inštitúcií.

Aktuálne je aj pojmové modelovanie v digitálnych knižniciach. Ich pojmové 
a konceptuálne modely (tezaury, ontológie) podporujú ekologické nové funkcie viac-
násobného využitia informačných objektov s pridanou hodnotou.

2  Obraty v informačnej vede

Pôvodné prístupy knižničnej a informačnej vedy reprezentovali koncepcie Jes-
seho Sheru a Gerarda Saltona v Spojených štátoch amerických a vo Veľkej Británii 
Jasona Farradana a Bertrama Brookesa.

Shera zdôraznil význam sociálnej epistemológie pre informačnú vedu, najmä 
sociálne procesy ovplyvňujúce vznik a využitie poznatkov. Sociálnym je princíp služ-
by ľuďom pri nadobúdaní a využívaní poznatkov ako cieľ informačnej vedy. K tra-
dičným knihovníckym koncepciám pridal informačný prieskum a celý odbor nazval 
knižničná a informačná veda. Knihovníctvo vymedzil v rámci orientácie na použí-
vateľa a službu (prax). Salton zas zdôrazňoval formálne a experimentálne metódy 
informačného prieskumu vo výskume systému SMART. Reprezentoval najmä infor-
matickú vetvu informačnej vedy.

Z množstva  zakladateľov  britskej  informačnej  vedy treba  spomenúť najmä 
Jasona Farradana a Bertrama C. Brookesa. Brookesov prístup k informáciám možno 
nazvať „kognitívnym“, najmä vďaka známej rovnici K[S] + ΔI = K [S +Δ S]. Táto 
rovnica naznačuje zmenu štruktúry poznatkov pridaním prírastku informácie a zme-
nou na novú štruktúru poznatkov. Brookes určoval vedu o informáciách ako analó-
giu s fyzikou s dôrazom na meranie a kvantitatívne prístupy. Farradane zdôrazňoval 
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fyzickú formu informácie (informácia ako vec) a informačnú vedu interpretoval ako 
experimentálnu vedu zameranú na experimenty a analýzy dát (Bawden, 2009). Zastá-
val „pravdivú“ informačnú vedu obsahujúcu exaktnú vedeckú metódu.

Vývoj teórie aj praxe informačnej vedy poznačili tri revolúcie: kognitívna, inte-
rakčná a relevančná revolúcia. Kognitívne výskumy umožnili hlbšie simulovať mys-
lenie  človeka  a prácu  s významom  informácií  sprostredkovaných  technológiami. 
Interakcia intenzívnejšie zapojila človeka do tvorby a spracovania informácií vrátane 
komunikačných sietí  a spolupráce. Relevanciu v súčasnosti  definujeme ako kogni-
tívny a sociálny vzťah súvisiaci s posudzovaním informácií v kontextoch. Relevancia 
v elektronickom prostredí vytvára nový model založený na interaktivite a kolaborácii. 
Spoločným pôsobením premien týchto kategórií vznikol „obrat“ v konceptualizácii 
vyhľadávania informácií (Ingwersen, Järvelin, 2005). Znamená najmä pridanie kul-
túrnych, organizačných a sociálnych kontextov do modelu kognitívneho aktéra v kon-
takte s informačnými objektmi a informačnými systémami.

V priebehu vývoja informačnej vedy a pri formovaní jej teórie sa odohralo nie-
koľko paradigmatických zmien nazývaných aj „obrat“ v teórii. Používateľský obrat 
vznikol  v 80.  rokoch  20.  stor.  ako  orientácia  na  kognitívne  a sociálne  procesy 
v celistvosti (Steinerová, 2005). Kognitívny obrat predstavuje kognitívna paradigma 
informačnej vedy aplikujúca výsledky kognitívnych vied na modelovanie spracova-
nia a využívania informácií.  Lingvistický obrat sa začal experimentmi pri auto-
matickom spracovaní  textov  a pokračuje  doteraz  experimentmi  s informačnými 
jazykmi a textami (testy TREC, tezaury, ontológie). Sociologický obrat zvýrazňuje 
význam sociálnych vied v budovaní teórií informačnej vedy (Cronin, 2009). Podľa 
toho sa  informačná veda musí  sústreďovať na sociálne fakty,  sociálne štruktúry 
a sociálne funkcie pri využívaní informácií. V súčasnosti niektorí autori rozozná-
vajú „kontextový“ obrat. Kategória kontextu sa čoraz intenzívnejšie skúma, najmä 
v informačnom správaní, informačnom prieskume aj službách digitálnych knižníc. 
Kontext sa definuje ako súhrn okolností, prvkov, faktorov (osobnostných, sociál -
nych, kultúrnych, systémových), určených časom a priestorom. Tieto faktory dávajú 
zmysel konkrétnej entite, udalosti, situácii, aktivite. Kontext pôsobí na človeka ako 
aktéra  pri  informačnom správaní.  Príkladom kontextu môže byť úloha,  riešený 
problém či projekt, ale aj bežné každodenné situácie. Kontext sa pritom dynamicky 
vyvíja a ovplyvňuje vyhľadávanie informácií, informačný prieskum aj informačné 
správanie človeka.

Mapu základných disciplín v informačnej vede s naznačením týchto paradig-
matických transdisciplinárnych „obratov“ znázorňuje obrázok 1.

V nadväznosti na to sa vynárajú aj základné otázky informačnej vedy a možná 
spolupráca viacerých informačných vied pri riešení aktuálnych problémov spraco-
vania informácií.
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Obr. 1  Mapa disciplín, paradigiem a transdisciplinárnych obratov informačnej vedy

2.1  Základné otázky informačnej vedy

Orientácia informačnej vedy na informačný proces sa prelína s rôznymi otáz-
kami príbuzných vied, najmä informatiky a informačného manažmentu. Informatika 
odpovedá na riešenie informačných problémov zdokonaľovaním technológií, infor-
mačný manažment zdôrazňuje informačný systém a informačné analýzy. Knižničná 
a informačná veda sa v histórii vyvinula pri riešení otázok o zhromažďovaní, spraco-
vaní, hľadaní, sprostredkovaní a využívaní informácií. Otázky informačnej vedy sú 
preto včlenené v jej jednotlivých paradigmách.

V skorších výskumoch dominovala objektová (dokumentová) paradigma infor-
mačnej vedy (čo je dokument, aké druhy existujú, ako ich spracovať a sprístupniť). 
Neskôr sa rozvinula fyzikálna paradigma skúmajúca najmä otázky techník a metód  
sprostredkovania informačných zdrojov a informácií  prostredníctvom pokročilých 
informačných technológií. Kládla si otázky, ako sprístupniť informácie, ako tvoriť 
produkty a služby (napríklad aj v prostredí webu 2.0). Komunikačná paradigma 
zvýraznila otázky spôsobov  komunikovania informácií v sociálnych štruktúrach. 
Formulované otázky sa týkajú najmä komunikačných kanálov, komunikačných štý-
lov a preferencií,  ale aj komunikovania informácií formálnymi aj neformálnymi 
spôsobmi.
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Významným paradigmatickým prúdom výskumov sa stala najmä kognitívna 
paradigma informačnej vedy. Sústreďuje sa na jednotlivca v informačnom prostredí. 
Mnoho výskumníkov si kládlo otázky o tom, ako prebieha spracovanie informácií  
v mysli človeka a ako fungujú základné kognitívne procesy (vnímanie, pamäť, mys-
lenie, riešenie problémov) a afektívne procesy (pocity). 

Doménová a sociálna paradigma (sociálno-kognitívna paradigma) informačnej 
vedy zdôrazňuje jednotlivé disciplíny reprezentované témami, pojmami a termínmi, 
ktoré vznikajú odbornou komunikáciou v skupinách a pracovných tímoch. Tu si 
výskumníci kladú otázky o tom,  ako a čím vhodne reprezentovať obsah dokumen-
tov, ako štruktúrovať informačné zdroje, aké nové nástroje reprezentácie poznania 
a organizácie informácií môžu zefektívniť využívanie informácií. V tradícii sociál-
nej epistemológie sa skúmajú štruktúry sociálnych inštitúcií.

Filozoficko-analytická paradigma formuluje niektoré základné  metafyzické 
a ontologické otázky o spôsobe existencie a podstate rôznych druhov informačných 
objektov. Výskumníci si kladú otázky o podstate informácie,  druhoch a kategóriách 
informačných objektov, pravdivosti informácie, podstate relevancie.

Medzi základné otázky informačnej vedy patria v tejto súvislosti otázky o infor-
mačnom správaní človeka. Zameriavajú sa na jednej strane na informačné potreby 
a využívanie informácií, na druhej strane na vyhľadávanie informácií a informačný 
prieskum. Na strane potrieb a využívania informácií sa výskumníci pýtajú:  Kto sú  
používatelia informačných zdrojov a systémov? Aké informačné objekty využívajú? 
Z pohľadu informačného správania sa otázky formulujú takto:  Čo ľudia skutočne  
robia pri hľadaní informácií? Informačnú vedu zaujíma aj to, prečo ľudia hľadajú  
informácie, ako sa rozhodujú pri výbere zdrojov, ako riešia problémy, aké štruktúry  
a pravidlá sú skryté za prejavmi informačného správania.

Vo výskumoch používateľov informácií je ešte stále množstvo rezerv. Naprí-
klad  Dervinová (Dervin,  Reinhard, 2006) skúmala názory expertov na výskumy 
informačného správania. Okrem iného sa potvrdilo, že interdisciplinárny kontakt je 
mimoriadne zložitý, že pretrváva priepasť medzi teóriou a praxou výskumu, že je 
dôležitá dobrá koncepcia (rámec) výskumu. Produktívnym prístupom je práve inte-
grácia viacerých informačných vied.1

Informačná veda musí v novších prístupoch uplatniť známe sociálne, kogni-
tívne aj filozofické teórie tak, aby lepšie osvetlila základné abstraktné koncepty ako 
informácia, systém, informačná štruktúra či informačný proces a prepojila ich s prak-
tickou informačnou činnosťou – informačným správaním, vyhľadávaním informá-
cií, informačnými systémami a službami. Práve informačné stratégie sú kategóriou, 

1 Príkladom môže byť filozofia „i-škôl“, ktorá združuje rôzne vzdelávacie inštitúcie tematicky 
súvisiace s informáciami.  Každoročné konferencie  týchto škôl  z USA a Veľkej  Británie 
(iSchool Conference) riešia aktuálne problémy spoločné pre rôzne (voľne združené) infor-
mačné vedy, ktoré obsahujú informatické, sociálnovedné aj ekonomické prístupy k informá-
ciám. (Napr. iSchoolConference 2010. Proceedings, Febr. 3-6. University of Illinois at Urbana 
Champaign. Dostupné na: http://nora.lis.uiuc.edu/images/iConferences/2010papers_Allen 
-Ortiz.pdf).
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ktorá integruje teoreticko-štruktúrne aj praktické aspekty komunikovania a využíva-
nia informácií v spoločnosti.

3  Informačné stratégie

Informačná stratégia predstavuje plánovanie riešenia informačného problému 
spojené s výberom prístupu k riešeniu problémov. Súvisí so štádiami informačného 
správania, najmä orientáciou a analýzami a syntézami, ale aj s postupom pri riešení 
informačných problémov (určenie problému, plánovanie postupu riešenia, realizácia 
riešenia, kontrola a hodnotenie účinnosti riešenia). Oproti informačnej stratégii je 
prieskumová stratégia užším pojmom zameraným na plánovanie procesu vyhľadáva-
nia informácií. V inom zmysle slova je informačná stratégia základnou koncepciou 
inštitúcií pri informačnom zabezpečovaní svojich procesov ako napríklad vzdeláva-
nie, výskum a pod. (Steinerová, Grešková, Ilavská, 2010). Informačná stratégia je 
založená na cieľoch a prioritách organizácie, zameriava sa na význam informácií 
v kontextoch a princípy ich manažmentu. Stratégie informácií a poznatkov v orga-
nizáciách a spoločenských súvislostiach skúmajú takí autori ako Orna (2009), Da-
venport a Prusak (1997), Nonaka a Takeuchi (1995), Choo (2006) a iní.

Informačné stratégie  sú  súčasťou informačného správania  človeka,  skupín, 
organizácií. Vychádzajú z informačnej potreby, ktorá je problematicky definovanou 
kategóriou informačnej vedy. Všeobecne možno povedať, že informačná potreba je 
identifikovaná medzera v poznatkoch, ktorej odstránenie býva súčasťou širších bio-
logických, kognitívnych a sociálnych potrieb. Informačná potreba vzniká na zákla-
de rozdielu medzi ideálnym stavom poznania a aktuálnym stavom poznania. Môže 
viesť  k informačnému správaniu a vyhľadávaniu informácií,  najmä formulovaniu 
informačnej požiadavky.  Informačná  potreba  naznačuje  uvedomenú  kognitívnu 
nerovnováhu (information gap) a v informačnej vede je vyjadrená v modeli anomál-
neho stavu poznania N. Belkina (anomalous state of knowledge, ASK). Niektorí 
autori  zdôrazňujú  pri  informačnej  potrebe  aspekty hľadania  odpovedí,  iní  zase  
odstraňovanie neurčitosti, ale aj pochopenie zmyslu situácie. Základní autori, ktorí 
sa v informačnej vede zaoberali informačnými potrebami, sú Robert Taylor, Nicho-
las Belkin, Brenda Dervinová, Carol Kuhlthauová, Tom Wilson a i. Informačné 
potreby možno rozdeliť na individuálne a kolektívne, subjektívne a objektívne. Tay-
lor rozlišuje nevedomú informačnú potrebu, vedomú informačnú potrebu, formalizo-
vanú informačnú potrebu a kompromisnú informačnú potrebu. Podľa týchto druhov 
potrieb sa formujú aj stratégie prístupu k riešeniu informačných problémov (indi-
viduálne, skupinové, mikroúroveň, makroúroveň informačného procesu).
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3.1  Typológia informačných stratégií

Podľa Wilsonovho (Wilson, 1999) modelu riešenia problému možno rozlíšiť 
tieto stratégie založené na prístupe k riešeniu informačných problémov: informačné 
stratégie definovania problému, plánovanie postupu riešenia, realizácia riešenia,  
kontrola a hodnotenie účinnosti riešenia.2

Kognitívna veda zase rozlišuje tieto fázy informačných stratégií, orientačno-
-analytickú, strategicko-operačnú a synteticko-overovaciu (Ruisel, 2004, Steinerová, 
Grešková, Ilavská, 2010). V orientačno-analytickej fáze sa určuje, vníma a formu-
luje problém. Vo vyhľadávaní ide o určenie cieľa vyhľadávania, hľadanie kľúčo-
vých termínov a ich vzťahov. Problém sa štruktúruje, oddeľujú sa dôležité údaje od 
menej dôležitých.

Strategicko-operačná fáza sa vyznačuje uplatňovaním poznatkov pri riešení 
problému. Ide o poradie vyhľadávania jednotlivých tém, prepojenie termínov. Preja-
vuje sa to ako globálny smer hľadania, od návrhov hypotéz cez alternatívy riešenia 
po konečné riešenie. Okrem logického myslenia človeka sa tu prejavuje aktivita 
človeka pri vyhľadávaní informácií, vedená motiváciou, záujmom, hodnotovou orien-
táciou alebo typom osobnosti.

Synteticko-overovacia fáza sa spája s hodnotením alternatív riešenia a informá-
cií. Základné procesy pri vyhľadávaní tu obsahujú hodnotenie relevancie, rozhodo-
vanie, výber alternatív, overovanie pravdivosti. Emócie a motivácia podporujú, ale 
môžu aj znefunkčniť syntézy a interpretácie. Často sa stáva, že ľudia uprednostňujú 
prvé informácie, známy je napríklad efekt prvých troch stránok pri vyhľadávaní vo 
webe. Pri syntézach informácií sa myšlienky prepájajú, nanovo organizujú a inter-
pretujú, odhaľujú sa súvislosti a vytvára sa prezentácia.

Informačné stratégie si formujeme vždy pri informačnom správaní a vyhľadá-
vaní informácií. Používateľské prieskumové stratégie napríklad obsahujú monitoro-
vanie, „berrypicking“, krátky prieskum, perličkové reťazenie (Steinerová, Grešková, 
Ilavská, 2010). Z pohľadu úrovne informačného procesu možno informačné straté-
gie rozdeliť na mikroúroveň (jednotlivec, spojenie s riešením problému a rozhodova-
ním –  napríklad nakupovanie, sledovanie  médií,  zdravotnícke informácie,  riešenie 
každodenných problémov) a na makroúroveň – informačné stratégie skupiny, inšti-
túcie, spoločnosti.

Na mikroúrovni informačné stratégie prepájajú procesy rozhodovania a prístupu 
k informačnému objektu. Ich východisková typológia je znázornená na obrázku 2. 
Naznačuje,  ako  informačný  subjekt  (aktér  informačného  prostredia)  pristupuje 
k informačnému objektu (informačným zdrojom). Situácia sa odohráva v informač-
nom prostredí a jeho kontextoch, napríklad v akademickom, každodennom, pracov-

2 Ide o tieto štádiá a stratégie: 1. Určenie problému (Aký mám problém), 2. Plánovanie postupu 
riešenia (Ako budem postupovať pri riešení tohto problému?), 3. Realizácia riešenia (Toto je 
riešenie problému), 4. Kontrola a hodnotenie účinnosti riešenia, spätné väzby (Spresnenie  
formulácie a riešenia problému).
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nom a i. Základné stratégie sú naznačené v procesoch prepájajúcich tieto dve zložky, 
najmä  v orientácii, selekcii,  organizácii,  analýzach, rozhodovaní,  monitorovaní, 
plánovaní a riešení problémov.

Obr. 2  Mikroúroveň informačných stratégií

Informačné stratégie v elektronickom prostredí vychádzajú z poznaného infor-
mačného správania najmä mladých ľudí. Rozlišujeme napríklad stratégie orientačné 
(orientácia v zdrojoch, budovanie informačného horizontu) a stratégie analyticko-
-syntetické. Vo výskumoch informačného správania vedci identifikovali mnohé infor-
mačné  stratégie  –  napríklad  podľa  informačných  štýlov  (preferencií  pri  práci 
s informáciami) rozlišujeme pragmatické stratégie (povrchové) a analytické (hĺbkové) 
stratégie  spracovania informácií  (Steinerová,  Grešková,  Ilavská,  2010).  V prvej 
stratégii dominuje rýchlosť riešenia, v druhej kvalita a hodnotenie informácií. Z hľa-
diska kognitívnej zložky informačného správania možno identifikovať informačné 
stratégie podľa spôsobu spracovania informácií (zhora nadol, zdola nahor, zmiešané 
stratégie). Kognitívne štýly umožňujú rozlišovať napríklad informačné stratégie 
holistov a serialistov, závislých a nezávislých (od kontextu), nováčikov a expertov 
a iné stratégie (Steinerová, 2005). Príklad troch kognitívnych stratégií pri vyhľadá-
vaní informácií v internete uvádza David Nicholas (Nicholas et al., 2003).3 Savolai-
nen  (2008)  zas  vypracoval  konceptuálny  rámec  každodenných  informačných 
postupov/praktík. Vychádza z výskumov informačného správania človeka pri rieše-
ní problémov bežného života. Do tohto rámca zaraďuje vyhľadávanie informácií, 
využívanie informácií a delenie sa o informácie.

3 Ide o stratégiu zhora nadol, stratégiu zdola nahor a zmiešanú stratégiu. Pri stratégii zhora nadol 
sa vychádza zo širšej témy, ktorá sa postupne zužuje prostredníctvom sledovania spojení. Pri 
stratégii zdola nahor sa vyhľadá špecifický pojem – kľúčové slovo. Používajú ju skúsenejší 
používatelia. Zmiešaná stratégia kombinuje oba spôsoby. Vyznačuje sa paralelným spraco-
vaním informácií z viacerých prístupových bodov. Používajú ju skôr skúsení používatelia 
(Nicholas et al., 2003).
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Z hľadiska vzťahu k technológiám môžeme hovoriť o informačných stratégiách 
skorých adaptérov a neskorých adaptérov, o informačných stratégiách širokých ske-
nerov, hĺbkových potápačov a rýchlych surferov. V prvom prípade dominuje rôzna 
rýchlosť adaptácie na informačné technológie. V druhom sa prejavujú aspekty tema-
tického záberu a rýchlosti spracovania informácií.

Ďalšie typy informačných stratégií v elektronickom prostredí možno identifiko-
vať podľa aktuálnych možností a funkcií sociálnych sietí v elektronickom prostredí. 
Ide o tieto stratégie: kolaborácia, komunikácia, kreatívne spracovanie informácií, 
selekcia, kompozícia, vizualizácia (prezentácia). To súvisí aj s prácou virtuálnych 
tímov a kolaboráciou vo vedeckej činnosti. Rôzne stratégie sa vynárajú pri vytvo-
rení  a začiatku  prác  na  projekte,  pri  formovaní  tímov,  pri  udržiavaní  vzťahov,  
plánovaní, riadení a monitorovaní.

Kolaboratívne stratégie sa týkajú aj vyhľadávania informácií, keď sa infor-
mačná potreba transformuje z individuálnej na skupinovú (sociálnu). To často vedie 
k manažmentu znalostí v organizáciách nielen v súkromnom sektore, ale aj  v aka-
demickom informačnom  prostredí  (Katuščáková,  2010).  Napríklad,  z hľadiska 
komunikácie a riadenia skupín možno hovoriť o autoritatívnej stratégii, reaktívnej 
informačnej stratégii, negociačnej informačnej stratégii, participatívnej informačnej 
stratégii či transformačnej informačnej stratégii.

Na makroúrovni informačného procesu vstupuje do modelu informačnej straté-
gie  štruktúra  spoločenských  inštitúcií  a pravidlá  využívania  informácií  (etické, 
právne, bezpečnostné). Túto úroveň informačných stratégií znázorňujeme na obráz-
ku 3. Obsahuje stručnú mapu základných kategórií, ktoré sú dominantné vo výsku-
moch súčasnej informačnej vedy, najmä informačné subjekty v sociálnych sieťach 
a informačné objekty v elektronickom prostredí.

Makroúroveň informačného procesu potom ovplyvňujú komunikačné pravidlá 
a sociálne normy a na úrovni inštitúcií aj tradície,  pravidlá, osvedčené postupy. 
Z nich  sa  formujú  explicitné  kategórie  informačnej  politiky,  informačnej  etiky 
a informačnej bezpečnosti. Intelektuálne vlastníctvo tu znamená nielen práva jedno-
tlivcov (autorov) na svoje diela, ale aj premeny ukotvenia týchto práv v inštitúciách 
a elektronickom prostredí.  Aktuálnymi  témami  v týchto  súvislostiach  sú  najmä 
otázky práv  prístupu  k informáciám a práv  na  ochranu  súkromia  (v sociálnych 
sieťach ako Facebook a pod.). Na rozhraní formálnych a neformálnych pravidiel je 
komplexná  kategória  informačnej  etiky  často  súčasťou  filozofických  prístupov 
informačnej vedy. V praxi sú viditeľné dôsledky na využívanie informácií a ochra-
nu  dát  v inštitúciách,  najmä  v  elektronickom prostredí  otvorenosti,  participácie 
a kolaborácie.

Podrobnejšiu  typológiu  informačných stratégií  predstavujeme v tabuľke  1. 
Sumarizuje prístupy mikroúrovne a makroúrovne informačných stratégií. V krité-
riách sa objavujú najmä kognitívne spôsoby spracovania informácií,  kognitívne 
štýly a praktické procesy využívania informácií. Vychádzajú z našich predchádzajú-
cich výskumov (Steinerová, 2005; Steinerová, Grešková, Šušol, 2007).
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Tab. 1  Rámec typológie informačných stratégií

informačné 
stratégie

kognitívne
spracovanie
informácií

informačný
štýl

procesy,
praktiky

vzťah
k IKT

kognitívny 
štýl,
kontext

procesy

mikro-
úroveň

zhora dolu
zdola hore
orientačno- 
-analytická
synteticko- 
verifikačná

pragmatický

analytický

rozhodova-
nie
plánovanie
riešenie
problémov
riadenie
prostredia

technologický
optimizmus
technologický
pesimizmus
skorí adaptéri
neskorí adaptéri

závislý

nezávislý

kolaborácia
kompozícia
komunikácia
kreativita
komplexita
kooperácia
konkurencia

pravidlá, 
normy

prístup kontexty formálne
prístupy

neformálne
prístupy

vzťah
k okoliu

makro-
úroveň

informačná 
etika
informačná 
politika

informačný 
systém
komunikačná 
politika
informačná 
bezpečnosť
sociálne siete

ciele organiz.
procesy
výstupy/ 
produkty

hodnoty

komunikačné 
a organizačné 
štruktúry
rozdelenie moci
gatekeeping
cenzúra
informačné 
práva

sloboda 
názoru
slobodný 
prístup

ochrana
súkromia
nerovnosť
predsudky
informačné
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reklama
propagácia
marketing

Obr. 3  Makroúroveň informačných stratégií
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Na makroúrovni sú dominantné inštitucionálne premeny informačného pro-
cesu, od pravidiel a noriem až po formálne a neformálne spôsoby prístupu. Infor-
mačné stratégie sú orientované na ciele, priority a pravidlá využívania informácií 
v inštitúciách.

Informačné stratégie podliehajú zmenám a vyvíjajú sa s vývojom informač-
ného správania človeka. Z hľadiska evolúcie informačného správania možno hovo-
riť o evolúcii informačných stratégií na úrovni jednotlivca, ako aj na úrovni druhu 
(Spink, 2010). Tento prístup k informačným stratégiám dokazuje ich evolučnú pod-
mienenosť pri vývoji jednotlivca aj pri vývoji človeka ako druhu. Informačné straté-
gie  sú  často  spojené  s evolučnými  inštinktami (prežitie,  reprodukcia).  Otázka 
výskumu rieši problém, odkiaľ pochádza naša schopnosť informačného správania  
a ako sa vyvíjala. Najnovšie teórie zdôrazňujú najmä nepretržité interakcie medzi 
génmi a prostredím. Inštinktívny základ informačného správania je tiež ovplyvnený 
environmentálnymi a vývojovými faktormi. Informačné stratégie sa tak vyvíjali aj 
u predkov človeka a súvisia s vývojom neurofyziológie človeka a s kognitívnym 
vývojom. Motivuje ich inštinkt a úsilie riadiť informačné prostredie. Evolučnú úro-
veň, mikroúroveň jednotlivca a makroúroveň inštitúcií spája najmä stratégia rozho-
dovania a hľadania zmyslu v informačnom prostredí.

3.2  Informačné stratégie a akademické informačné prostredie

Informačné stratégie sa dejú v informačnom prostredí. V širšom zmysle je infor-
mačné prostredie súhrn faktorov, v ktorých sa realizujú informačné a komunikačné 
procesy. Jeho vymedzenie a pochopenie si vyžaduje integratívny prístup v nadväz-
nosti na pojmy informácia, informačná potreba, informačné správanie. Obsahuje  
sociokultúrne, fyzické a technologické prostredie podporujúce využívanie informá-
cií v kontextoch. Na úrovni individuálnej ide najmä o kontexty využívania informá-
cií človekom (sociálna rola, pracovná rola, pracovné prostredie, úloha, problém). 
V užšom, technologickom zmysle  sa  za informačné prostredie považuje  systém 
alebo jeho rozhranie sprostredkujúce používateľovi zdroje a služby. Tu sa niekedy 
používa aj termín elektronické informačné prostredie, ktoré možno rozdeliť napr. na 
personalizované, kolaboratívne, prostredie na učenie, vzdelávanie, výskum, aka-
demické informačné prostredie a pod. 

Vo výskumnom projekte informačnej ekológie akademického informačného 
prostredia sledujeme na jednej strane zložitosť komunikovania a využívania infor-
mácií v akademickom informačnom prostredí, na druhej strane možnosti zlepšova-
nia prístupu k informáciám a informačným zdrojom prostredníctvom organizácie 
informačného prostredia, t. j. experimentálneho pojmového modelovania vybranej 
tematickej oblasti.

V nadväznosti na predchádzajúce projekty sme realizovali prieskum názorov 
manažérov akademického informačného prostredia (riaditelia akademických knižníc, 
riaditelia centier informačných technológií, prorektori,  dekani a i.). Akademické 
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informačné prostredie definujeme ako súhrn informačných zdrojov, inštitúcií, služieb 
a informačných systémov a ľudí (v rôznych rolách), ktorí vytvárajú a využívajú 
informácie pri vzdelávaní a výskume. Je to súčasť prostredia univerzity zameraná 
na informačný proces a informačné správanie  akademickej  komunity.  Funkciou 
tohto prostredia  je informačné zabezpečenie  vzdelávania  a výskumu univerzity. 
Informačná ekológia akademického prostredia je určená ako koncepcia integrácie  
ľudí, informačných technológií a informačných zdrojov v informačnom procese s cie-
ľom racionalizovať viacnásobné využívanie informácií.

Rozhovory s vybranými manažérmi sa realizovali v priebehu septembra 2010 
až februára 2011 podľa spracovaných metodických pokynov. Obsahovali 22 otázok 
a boli zaznamenané a prepísané. Podrobnejšie analýzy budú spracované v osobitnej 
správe.

Predbežná analýza prepisov rozhovorov 12 respondentov bola kategorizovaná 
v štruktúre 5 kategórií:  hodnoty,  problémy,  nástroje,  komunita a ekologické prvky. 
V kategórii hodnôt akademického informačného prostredia dominujú prínosy otvo-
reného a slobodného prístupu k informáciám. Zdôrazňuje sa najmä prístup k elektro-
nickým informačným zdrojom a podporná technologická infraštruktúra. Respondenti 
ocenili aj rýchlosť a adaptabilnosť i tvorivosť ľudí (často v ťažkých podmienkach). 
Kategória problémov obsahuje informačné preťaženie, nedostatočnú integráciu zdro-
jov a systémov, problematické rigidné organizačné štruktúry a zotrvačnosť. Prob-
lémy informačných systémov a komunikácie  vystihol  jeden respondent spojením 
„informačná nerovnosť“, ďalší to formulovali ako nízku úroveň prenosu riadiacich 
informácií, komunikácie a kooperácie. Výstižné formulácie obsiahli aj problém ne-
dostatočných  služieb  pre  učiteľov  a výskumníkov,  problém  hodnotenia  kvality, 
problémy ľudského faktora. Respondenti pripomenuli rezervy aj v informačnej infra-
štruktúre, bezpečnosti a chýbajúcej informačnej stratégii. Jeden respondent to vyjadril 
takto: „Neviem, čo tak zle funguje, ako informačné prostredie na univerzite. Mne to 
často narúša životnú filozofiu.“

Z hľadiska nástrojov na zlepšovanie tohto prostredia respondenti viackrát zdô-
raznili význam elektronickej komunikácie, diskusných fór, publikovania a prezentá-
cií. Otázkou ostáva aj miera centralizácie a decentralizácie informačných systémov, 
pričom sa mnohí prikláňajú skôr k integrovanosti, flexibilite a bezpečnosti (nie však 
nevyhnutnej centralizácii).  Zaujímavé návrhy na zlepšenie nástrojov obsahovali  
zavedenie princípu konkurenčného spravodajstva, nájdenie strategického partnera 
a motivujúce líderstvo.

Z hľadiska budovania  komunity respondenti vyjadrili  pozitívne  názory  na 
možnosti neformálnej komunikácie v elektronickom prostredí či posilňovanie komu-
nikácie  prostredníctvom osobných záujmov.  Zlepšenie  fungovania akademickej 
komunity hľadali aj v školeniach, motivácii a hodnotení ľudí. Respondenti upozor-
nili, že im chýba „univerzitná kultúra“, že by bolo potrebné prejsť od konkurencie 
k spolupráci. Komunitu by okrem tradičnej „komunikačnej pyramídy“ (vyjadrenie 
jedného respondenta) mohol posilniť spoločný cieľ a dôraz na kvalitu základných 
procesov vzdelávania a výskumu.
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Pri verbalizácii a konceptualizácii  ekológie informačného prostredia respon-
denti zdôrazňovali celistvosť ľudí a prostredia, význam procesov komunikácie, pre-
pojenie zdrojov a intelektu, orientáciu v prostredí, informačnú rovnosť, viacnásobné 
využitie elektronických informácií. Zaujímavé prirovnania naznačujú tak problémy, 
ako aj „ideály“ či hodnoty ekologického prístupu. Napríklad, „ochrana pred nezmy-
selnými informáciami“, poradiť si s odpadom“, „nekonzistentné informačné svety“, 
„kvalita  a relevancia“.  Niektorí  označujú  akademické  prostredie  za  „bludisko“,  
„monarchiu“, „mravenisko“, „neusporiadané rebríky“, „slimáka“. Objavili sa aj také 
prirovnania ako „pekná lampa, ktorá nesvieti“, „tvorivé prostredie“, „akademická 
sieť“,  „alchýmia“,  „osvietená diktatúra“. Jeden respondent si predstavuje infor-
mačnú ekológiu ako imperatív „všetko vyčistiť“.

Prvé výsledky analýz prieskumu aktérov akademického informačného pro-
stredia naznačujú dôsledky pre informačné stratégie. Zlepšiť neintegrovaný stav by 
bolo možné dôrazom na kvalitu a relevanciu zdrojov, komunikáciou a spoluprácou, 
využitím neformálnych nástrojov elektronického prostredia. Veľké rezervy sú v pod-
pore  tvorivého  potenciálu  ľudí  a pri  budovaní  hodnotového  systému  a kultúry 
inštitúcií.

3.3  Informačná gramotnosť a ekológia informačných stratégií

Informačné stratégie sú späté aj s informačnou gramotnosťou. Formujú sa v prie-
behu vývoja jednotlivca a obsahujú kultúrne vzorce a sociálne normy a pravidlá. 
Odrážajú aj sociálne štruktúry a inštitúcie, ich organizáciu a funkcie pri zabezpečo-
vaní informačného procesu. V modeli šiestich štádií pri riešení informačného prob-
lému (Eisenberg, Berkowitz, 2009) sú implicitne obsiahnuté stratégie spojené so  
štádiami spracovania informácií.4

Informačná gramotnosť je súhrn znalostí, zručností a efektívnych informač-
ných praktík (procesov) pri využívaní informácií a informačnom správaní človeka. 
Jej stratégie súvisia s vývojom stratégií učenia študentov pri rozpoznaní informač-
nej potreby, vyhľadávaní a prieskumovej stratégii, využívaní informačných zdrojov 
a vytváraní ciest na získavanie poznania, kritické hodnotenie informácií, organi-
záciu informácií, konštrukciu významov, hodnotenie relevancie. Najvýznamnejší 
autori, ktorí v informačnej vede modelovali informačnú gramotnosť, sú Carol Kuhl-
thauová, Louise Limbergová, Christine Bruceová, Michael Eisenberg a Robert Ber-

4 1. štádium: definovanie úlohy obsahuje 1.1 definovanie informačného problému, 1.2 identi-
fikovanie informačnej potreby, 2. štádium:  určenie informačných stratégií vyhľadávania 
obsahuje 2.1 určenie všetkých možných zdrojov, 2.2 výber najvhodnejších zdrojov, 3.  štá-
dium:  určenie lokácie a prístupu obsahuje 3.1 lokalizáciu zdrojov (fyzicky, intelektuálne), 
3.2 nájdenie informácií v zdrojoch, 4. štádium:  využitie informácií obsahuje 4.1 aktivity 
(čítanie, písanie, počúvanie, pozeranie, dotyk a i.), 4.2 extrakcia relevantných informácií,  
5. štádium: syntéza obsahuje 5.1 organizácia rôznych zdrojov, 5.2 prezentácia informácií,  
6. štádium:  hodnotenie obsahuje  6.1  posúdenie  produktu  (efektívnosť),  6.2  hodnotenie 
procesu (účinnosť).
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kowitz.  Bruceová  predstavila  sedem faziet  informačnej  gramotnosti.  Informačnú 
gramotnosť skúma ako zážitok pri využívaní informácií a informačných postupoch. 
Fazety informačnej gramotnosti určuje ako informačné technológie pre prieskum 
a komunikáciu, informačné zdroje, informačný proces, informačná kontrola, kon-
štrukcia poznania, rozšírenie poznania a múdrosť (Bruce, 2002). Podobný prístup 
predstavila aj  Limbergová vo svojom  fenomenografickom výskume (Limberg, 
2000), keď určila štýly vyhľadávania a využívania informácií u študentov a závi-
slosť medzi využitím sofistikovaného štýlu (analytického) a lepšími výsledkami 
učenia.

Podľa najnovších výskumov a modelov sa informačná gramotnosť rozvíja od 
základných kompetencií (čítanie, písanie, počítanie, spracovanie informácií) cez 
technologické zručnosti až ku kognitívnym procesom založeným na abstraktnom 
myslení. Na procesoch riešenia problémov, komunikovania a rozhodovania sú zalo-
žené aj informačné stratégie. Informačná gramotnosť je súčasťou celého systému 
gramotností (základná,  kognitívna,  sociálna,  ekonomická,  technologická,  civili-
začná, kultúrna a i.). Niektorí autori považujú informačnú gramotnosť za socio -
kultúrnu prax v rôznych kontextoch – pracovné, vzdelávacie, každodenné.

V informačnej vede boli vytvorené mnohé štandardy informačnej gramotnosti 
v súvislosti so vzdelávaním (napr. American Library Association v roku 2000, Special 
Libraries Association v 2003,  American Association of  School Libraries a Associ-
ation for Educational Communications and Technology v r. 1998 a i.). Informačnou 
gramotnosťou sa zaoberajú také národné a medzinárodné organizácie ako UNESCO, 
IFLA,  National  Forum on Information  Literacy  (BFIL),  European  Network  on 
Information Literacy  (ENIL), National Commission On Libraries and Information 
Science  (NCLIS),  Chartered Institute  of  Library and Information  Professionals 
(CILIP) a i. Informačnú gramotnosť určujú aj mnohé medzinárodné dokumenty 
ako napr. Alexandrijská deklarácia (2005), Pražská deklarácia (2003), odporúčania 
pre krajiny strednej  a juhovýchodnej Európy (2006) a i.  Štandardy informačnej 
gramotnosti definujú strategické aspekty lokácie a efektívneho prístupu k informá-
ciám, kritické a kompetentné hodnotenie informácií a tvorivé využívania informá-
cií. Zdôrazňujú sa aj oblasti nezávislého učenia a sociálnej zodpovednosti (etické 
využívanie informácií).

Aktuálny výskum (Kuhlthau, Maniotes, Caspari, 2007) vymedzuje informačnú 
gramotnosť ako súčasť samostatného podporovaného učenia (guided inquiry). Infor-
mačná gramotnosť je základom stratégií učenia v informačnom prostredí v pra-
covných a každodenných kontextoch informačnej spoločnosti. Dôležitá je podpora 
prirodzených ciest a štýlov študentov pri učení a rozvoji informačnej gramotnosti. 
V tom je ekologická podstata informačných stratégií.

Ekológia informačných stratégií je prepojená aj s hodnotením relevancie infor-
mácií. Z prieskumu relevancie (Steinerová, Grešková, Šušol, 2007) vyplynuli určité 
špecifické stratégie uplatňované pri posudzovaní relevancie. Sú zamerané na hod-
notu, užitočnosť a dôležitosť ako vlastnosti relevantných informácií. V elektronickom 
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prostredí je hodnotenie relevancie podporené interakciou, prepojeniami, vizualizá-
ciou pojmov a vzťahov a spoluprácou v komunite. Posudzovanie relevancie sa opiera 
o viacnásobné kritériá hodnotenia a konštruovania zmyslu v kontextoch. Integrujú 
ho pozitívne aj negatívne emócie. V modeloch relevancie sme znázornili prepájanie 
individuálneho a kolektívneho, subjektívneho a objektívneho. V procese hodnotenia 
a posudzovania relevancie je kľúčovou stratégiou emocionálne riadenie informač-
ného prostredia (konštrukcia zmyslu).

Z prvých analýz prieskumu informačnej ekológie vyplynuli názory manažérov 
na problémy informačnej gramotnosti. Súvisia s rozdielmi medzi staršou a mladšou 
generáciou v prístupe k zdrojom a informáciám. Ak sú mladší aktéri (študenti, uči-
telia)  zručnejší  pri  ovládaní informačných technológií,  starší  zamestnanci  majú 
vytvorené efektívnejšie štýly hodnotenia a analýz informácií. Podľa názorov respon-
dentov sú školenia menej efektívne a formálne. Prekážkou býva aj rigidná sociálna 
komunikácia.

Pri návrhoch na zlepšovanie stavu informačnej gramotnosti naši respondenti 
zdôrazňovali hodnotový systém, „znalostné“ správanie, potrebu „kultúrneho“ tlaku 
a systematického riešenia. Rezervy určili aj v správaní manažérov a cielenom infor-
mačnom vzdelávaní pre rôzne cieľové skupiny. Možnosti kvalitatívnej zmeny vidia 
najmä v motivácii, terminológii, podnecovaní elektronickej komunikácie a analytic-
kého myslenia, či záujmu o ovládanie nástrojov. Informačná gramotnosť má veľký 
vplyv na vytvorenie informačných stratégií.

Záver – informačná veda a informačná ekológia

Na základe predchádzajúcich analýz možno charakterizovať informačnú vedu 
ako oblasť profesionálnej praxe a vedeckého výskumu zameranú na efektívnu (eko-
logickú) komunikáciu a využitie informácií a informačných objektov v sociálnych, 
organizačných a individuálnych kontextoch. Odbor je úzko spojený s praktickým 
spracovaním, komunikovaním a využívaním informácií a informačných objektov 
v spoločnosti. V súčasnosti sa v informačnej vede integruje viac pohľadov založe-
ných tak na tradíciách informačného prieskumu, organizácie poznania a informač-
ných systémov, ako aj na tradíciách skúmania človeka v informačných procesoch 
(informačné správanie, informačné potreby). Prístupy k skúmaniu používateľov, 
knižníc, klasifikácie a kategorizácie boli založené školou Jesse H. Sheru, prístupy 
informačných systémov a informatiky reprezentuje škola Gerarda Saltona. Intelek-
tuálna  štruktúra  informačnej  vedy obsahuje  najmä tieto  disciplíny:  informačný 
prieskum (vyhľadávanie a organizácia informácií), informačné správanie človeka, 
informetrické, bibliometrické a webometrické prístupy a digitálne knižnice. Domé-
nou informačnej  vedy je  prenos poznania v zaznamenanej  forme s dôrazom na 
reprezentáciu, organizáciu a vyhľadávanie informácií. V širších súvislostiach má in-
formačná veda mnoho ekologických vlastností. Vyplývajú zo stabilného jadra odboru 
založeného na vzťahoch medzi ľuďmi, informáciami a technológiami.
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V informačnej vede je informačná ekológia komplexom vzťahov medzi ľuďmi 
a informačným prostredím vrátane informačných technológií pri využívaní informá-
cií komunitami. Ide o zabezpečovanie zmyslu informácií  pri  snahách o riadenie 
informačného  prostredia  na  individuálnej  aj  kolektívnej  úrovni.  Základní  autori, 
ktorí skúmajú informačnú ekológiu v informačnej vede a informačnom manažmente, 
sú T.  Davenport a L.  Prusak (1997), B.  Nardi a V. O´Day (1999) a i.  Z hľadiska 
informačného správania sa pri informačnej ekológii zdôrazňuje nielen prispôso-
bovanie sa človeka informačnému prostrediu, ale aj prispôsobovanie informačných 
prostredí človeku (adaptácie). Informačná ekológia je založená na zmysluplných 
informačných aktivitách informačných aktérov v informačnom prostredí.

Ekologické vlastnosti informačnej vedy predstavujú vlastnosti informácie vno-
rené v sociálnych aktivitách,  kognitívnych procesoch a kontextoch a situáciách. 
Ekologickou vlastnosťou je eliminovanie informačného preťaženia a racionalizácia 
informačného procesu.  V elektronickom informačnom prostredí  je ekologickým 
nástrojom informačnej vedy najmä organizácia poznania a jazyky reprezentácie 
poznania, ktoré sa zdokonaľujú smerom k interaktívnosti, relevancii a sémantike 
a simulácii kognitívnych procesov. Ekologická podstata informačnej vedy vyplýva 
aj z evolúcie informačného správania človeka a súvisiacich vyvíjajúcich sa infor-
mačných štruktúr. V praxi sa informačná ekológia prejavuje práve v informačných 
stratégiách jednotlivcov, skupín, inštitúcií aj štátov. Informačné stratégie umožňujú 
racionálnu orientáciu v informačnom prostredí, racionálny prístup k zdrojom, viac-
násobné a viacúčelové využitie informačných objektov. Informačné stratégie preto 
považujeme za ekologické nástroje informačnej praxe a informačnej vedy.

Informačná veda je mimoriadne dynamická a prechádza neustálymi zmenami 
a vývojom. Za trend vývoja do budúcnosti možno pokladať prepojenie disciplín 
a výskumov orientovaných na informácie. Informačné školy môžu nájsť spoločné 
východiská  v sociálnej  informatike,  ktorá  integruje  sociálne  aspekty informácií 
a informačných systémov. Možno tiež prepojiť otázky informačného manažmentu 
a informačných systémov (praktické aspekty využívania informácií), ako aj infor-
matiky (informačné technológie).

Na druhej strane sa hľadajú novšie, širšie teórie informácie (prepojenie s filo-
zofiou), aplikujú sa sociálne teórie do oblasti skúmania informácií (prepojenie s kog-
nitívnymi vedami a sociálnymi vedami). Prirodzená interdisciplinárnosť informačnej 
vedy tak ostáva naďalej problémom, ale aj výhodou výskumov informačnej vedy. 
Preto bude zaujímavé riešiť nové, vynárajúce sa problémy v transdisciplinárnych 
súvislostiach – napríklad informačné stratégie, identita, kredibilita, kreativita, etika, 
nové médiá, sociálne siete, informační konzumenti, kreatívny priemysel. Identifi-
kovanie týchto a iných problémov by mohlo umožniť lepšie pochopiť formovanie 
zložitých sociotechnických súvislostí informačnej spoločnosti.
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Résumé

INFORMAČNÁ VEDA A INFORMAČNÉ STRATÉGIE

Jela Steinerová

V príspevku sa  analyzujú  základné  prístupy a koncepcie  definovania  informácií  v informačnej 
vede s dôrazom na jej historický vývoj v základných paradigmách (objektová, fyzikálna, kogni-
tívna). Zdôrazňuje sa socio-kognitívna tradícia a evolučný štruktúrny prístup k vymedzeniu infor-
mácie. Skúmajú sa aj súvislosti pojmu informácia s pojmami poznatok, pojem, termín. Identifi-
kuje sa pojmové modelovanie a uvádza sa príklad praktickej aplikácie pojmových máp a slovníka 
pre študentov knižničnej a informačnej vedy ako súčasť výskumu. Na základe tradícií a obratov 
informačnej  vedy sa  formulujú základné  otázky informačnej  vedy v kontextoch kognitívnych, 
sociálnych aj filozoficko-analytických. Vymedzuje sa koncept informačných stratégií v informač-
nej vede. Predstavuje sa typológia informačných stratégií na mikroúrovni (kognitívne spracovanie 
informácií,  riešenie  informačných  problémov,  rozhodovanie)  a na  makroúrovni  informačného 
procesu a informačných inštitúcií. Uvádzajú sa výsledky vlastného výskumu informačnej ekoló-
gie akademického prostredia, najmä analýza názorov manažérov na hodnoty, nástroje, problémy, 
komunitu a informačnú ekológiu. Vymedzujú sa súvislosti informačných stratégií a informačnej 
gramotnosti. podporené výsledkami vlastného prieskumu názorov manažérov. Na záver sa formu-
lujú ekologické aspekty informačnej vedy a trendy vývoja smerom k integrácii viacerých infor-
mačných vied pri výskume nových vynárajúcich sa transdisciplinárnych kategórií ako informačné 
stratégie, identita, kredibilita, kreativita.

Summary

INFORMATION SCIENCE AND INFORMATION STRATEGIES

Jela Steinerová

The paper analyzes basic concepts and definitions of information in information science with the 
emphasis on its historical development and basic paradigms (object, physical, cognitive). Socio-
cognitive  tradition  and  structural  evolutionary  approach  to  determination  of  the  information 
concept  are  emphasized.  Links  of  the  concept  of  information  with  concepts  of  knowledge, 
concept, and term are examined. Concept modeling is explained including a practical application 
of concept mapping and terminological dictionary for students of LIS as part of an own research 
project. Based on traditions and “turns” in information science basic research questions of inform-
ation science are stated within cognitive, social, and philosophic-analytic contexts. The concept of  
information strategies in information science is determined. Typology of information strategies is  
presented at microlevel (cognitive information processing, information problem solving, decision-
making) and at  macrolevel of information process and information institutions.  Results of the 
research into information ecology of the academic environment are mentioned, especially a pre -
liminary analysis of opinions of managers on values, tools, problems, community and information 
ecology. Commonalities betweeen information strategies and information literacy are sought for  
and supported by results of the survey among managers of academic environment. In conclusion, 
ecological aspects of information science and developmental trends towards integration of several 
information sciences is articulated. These research trends are embodied in new, emerging transdis -
ciplinary research categories like information strategies, identity, credibility, creativity.
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REMEDIÁCIA AUTOBIOGRAFICKÝCH ŽÁNROV
V NOVÝCH MÉDIÁCH

P a v o l  R a n k o v

Úvod

V tomto príspevku sa budeme zaoberať pojmom a konceptom remediácie. Bu-
deme ho aplikovať ako východisko pri komparácii tradičných literárnych autobio-
grafických žánrov a niektorých žánrov v rámci sociálnych sietí. Už pred polstoročím 
M. McLuhan v knihe Understanding Media tvrdil, že „obsahom každého média je 
vždy iné médium. Obsahom písma je reč, rovnako ako obsahom kníhtlače je písané 
slovo“ (McLuhan 1991, s. 19). To znamená, že reč prešla do písma, respektíve písmo 
kolonizovalo reč a potom kníhtlač kolonizovala písmo. Presnejšie, technológia písa-
nia na papyrusový zvitok sa zrodila z orálnej kultúry a k nej sa aj obracala. Text 
bol primárne určený na to, aby sa nahlas predčítaval väčšej skupine poslucháčov,  
ktorí boli stále negramotní (Bolter 2001, s. 12).

Takýchto presunov, keď nové médium vstúpilo do komunikačného priestoru, 
ktorý dovtedy patril staršiemu médiu, alebo dokonca tento priestor úplne ovládlo, by 
sme našli mnoho. Ľudová rozprávka pôvodne patrí do orálnej kultúry, no dnes tvorí 
súčasť zlatého fondu národnej knižnej  kultúry.  Ježišovu kázeň na hore poznáme 
vďaka tomu, že tento rétorický akt bol potom zapísaný v Evanjeliu a ešte neskôr 
vytlačený (a, samozrejme, aj preložený do nášho jazyka1). Sokrates vyučoval for-
mou dialógu, ktorý dodatočne prešiel do písanej formy hlavne vďaka Platónovi. 
Platónove diela si zachovávajú formu dialógov, v ktorých je spravidla hlavnou posta-
vou Sokrates, nie je však úplne isté, kedy je Platón len médiom, ktoré prenáša Sok-
ratove názory,  a naopak, kedy je postava Sokrata  iba médiom, ktoré vyslovuje 
Platónove názory.

1 Preklad je špecifickým typom remediácie. Svojským prípadom na našom území v 16. storočí 
bolo, napríklad, dopĺňanie už existujúcich nemeckých vydaní o slovenský, resp. český jazy-
kový ekvivalent (Lichnerová, 2008, s. 134 – 135).
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Určite môžeme povedať, že práve prenos myšlienok a diel zo staršieho média 
do novšieho umožňuje kontinuitu kultúry. Presúvanie obsahu z média do média je 
pre ľudskú kultúru nielen typické, ale je aj nevyhnutnou podmienkou zachovania 
toho najlepšieho z minulosti. Situácia, keď nové médium preberá obsah a funkcie 
staršieho média, čím núti toto staršie médium, aby si hľadalo nový obsah a využitie, 
sa nazýva remediácia. Tak ako niet kultúrnej pamäti bez mediácie a média, ktoré 
kultúrne hodnoty uchováva, niet ani mediácie bez remediácie. Čokoľvek, čo máme na 
nejakom médiu, vychádza z niečoho staršieho, čo bolo na staršom médiu. „Všetky 
reprezentácie minulosti boli zaznamenané na dostupných technológiách a neskôr 
remediované“ (Erll – Rigney, 2009, s. 4).

1  Pojem remediácia a jej typy

Pojem remediácie pravdepodobne uviedli do komunikačných vied P. Levinson 
a J. D. Bolter s R. Grusinom. Levinson remediáciu chápe ako proces, v rámci ktorého 
nové naprávajúce či dokonca uzdravujúce médium (remedial medium) odstraňuje 
nedostatky predchádzajúceho média. Fotografia odstraňuje nedostatočný realizmus 
maľby pri reprezentovaní reality, film odstraňuje nedostatky fotografie pri zobra-
zovaní vývoja reality v čase (Levinson, 1997, s. 109). Výsledkom činnosti nového 
média je pokrok v mediácii, ale zároveň aj nové výzvy, ako odstraňovať novovznik-
nuté, remediáciou spôsobené problémy  (tamtiež, s. 111). Čo však považovať pri 
mediácii za problém, je vždy otázne. Bolter a Grusin upozorňujú, že „zväčša si  
používatelia neuvedomujú, že staršie médium vo svojich prísľuboch zlyháva, až kým 
sa neobjaví nové“ (Bolter – Grusin, 2000, s. 60). Títo autori remediáciu chápu ako 
proces, keď si médium „privlastňuje techniky, formu a sociálny význam iného média 
a pokúša sa mu konkurovať alebo ho pretvoriť“ (tamtiež, s. 65).

Vo vývoji a fungovaní médií by sme našli viacero rôznych spôsobov a prejavov 
remediácie. Jedným by mohla byť, napríklad, adaptácia, keď si jedno médium pre-
požičia obsah iného (napríklad, film podľa knihy, počítačová hra podľa filmu). Ďal-
ším by mohla byť formálna inkorporácia starého média či jeho časti do rozhrania 
nového média (napríklad, bežná webová stránka obsahuje text a fotografie). Toto je 
v najelementárnejšom zmysle situácia spomínaná M. McLuhanom, keď staré médium 
sa stáva obsahom nového média. Nové médium sa síce môže tváriť, že zabezpečuje 
pre obsah len prenos publikačného priestoru do nového prostredia, ale pritom mení 
podstatu  pôvodného posolstva a charakter  percepcie.  Na príklade  básní  haiku to 
ukazuje K. Piorecký. V knižnej podobe je súčasťou haiku ako básnickej miniatúry 
aj biela stránka okolo, „prázdne miesto ako materializácia ticha“. Publikovanie  
haiku na webe takéto postavenie textu nedokáže zabezpečiť, takže sa musí spolie-
hať na čitateľskú skúsenosť príjemcu s knižnými vydaniami (Piorecký, 2010, s. 497). 
Tvorcovia webovej stránky totiž spravidla zabúdajú haiku básni zachovať  okolitý 
voľný priestor, stránka obsahuje, napríklad, bočné lišty, ak by aj tie boli  odstrá-
nené, stále zostávajú na obrazovke počítača prítomné prvky rozhrania používaného 
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operačného systému (ikony typu štart, ukazovateľ času, slovenská/anglická kláves-
nica a pod.).2

Absorpcia je typ remediácie, pri ktorej paradigma nového média „vytuneluje“ 
staršie médium v podstate ako celok, no vôbec naň neodkazuje. Tento tretí prípad sa 
stal, napríklad, so žánrom sitcom (situačná komédia), čo bol pôvodne typický a nosný 
rozhlasový žáner až do päťdesiatych rokov. Po masovom rozšírení televízie sa roz-
hlas musel zmeniť, keďže časti jeho obsahu sa zmocnila televízia. Dnes je sitcom 
typický televízny formát. Rozhlas remedioval do podoby krátkych textov postave-
ných na spravodajstve, ktoré sa strieda s nenáročnými piesňami. Tak to vyhovuje pri 
kulisovom počúvaní v aute alebo kancelárii. Súčasťou remediácie rozhlasu totiž bol 
aj jeho presun z domácností do iných priestorov.

V dôsledku remediácie môže prísť k zániku staršieho žánru či obsahu, málo-
kedy však prichádza k úplnému zániku technológie. Takýmto prípadom je telegram 
(telegraf). Nahradili a prevýšili ho mobilné telefóny sms správami a internet elektro-
nickou poštou, pretože sú rýchlejšie a lacnejšie. Najrôznejšie formy a prejavy reme-
diácie je možné nájsť aj v knižnično-informačnej praxi.3

Hoci koncepcia remediácie implikuje obraz histórie mediálnych technológií ako 
nepretržite postupujúci progres, tieto vzťahy nemusia byť lineárne. Zároveň totiž  
z tejto koncepcie vyplýva aj téza M. Deeganovej a K.  Sutherlandovej, že „nové 
médiá nikdy nie sú úplne nové, vždy majú predchodcov, ktorých pripomínajú alebo 
reprezentujú“ (Deegan – Sutherland, 2009, s. 6).  A dôležitá je aj reakcia  starších 
médií.  Tieto totiž nie sú pasívne, „staršie médiá samotné sa menia, aby odpovedali 
na výzvy nových médií“ (Bolter – Grusin, 2000, s. 49). Napríklad, rozhranie chrono-
logicky starších spravodajských televízií (typu CNN) prevzalo štruktúru webových 
stránok (lišty s bežiacim textom, otvárajúce sa obrazové okná a pod.). Tento spôsob 

2 Keďže pri takejto formálnej inkorporácii sa zdanlivo nemení obsah ani forma správy,  no  
v skutočnosti sa menia obe, je funkčné rozšíriť tradičnú „dvojčlenku“ obsah – forma využí-
vanú, napr. v estetike a literárnej vede, na „trojčlenku“ obsah – forma – médium, čo je v zhode, 
napríklad, s Bachtinovými pojmami obsah – materiál – forma (Bachtin, 1988, s. 47).

3 Niektoré príklady:
a) Nové médium vystavuje staré médium bez zásahu do obsahu: digitalizácia historických 
fondov alebo tlačených kníh, vznik audiokníh jednoduchým načítaním.
b) Nové médium sa zámerne podriaďuje funkciám starého média: dizajn a služby elektro-
nických knižníc, a to aj na úkor vlastných schopností (eBibo – virtuálna knižnica Mestských 
knižníc v Drážďanoch požičiava svojím čitateľom elektronické dokumenty, ale zachováva 
pritom tradičný spôsob absenčných výpožičiek na určité obdobie, a to tak, že elektronické 
dokumenty sa v počítači čitateľa samy automaticky deaktivujú,  nie je možné ich otvoriť  
a čítať).
c) Obsah nového média je výrazne odlišný od starého média, ale aj tak sa usiluje dokázať,  
že je len zlepšením starého média, súperí so starým médiom: sieťové encyklopédie (obha-
jujú svoju dôveryhodnosť, hoci ich výhody sú iné: aktuálnosť, šírka záberu, možnosť edito-
vania, globálna dostupnosť).
d) Nové médium predstiera, že je totožné so starým médiom, nechce to však racionálne 
dokazovať,  ignoruje  staré  médium:  skrátené úpravy klasickej  literatúry (z  vydavateľstva 
Reader’s Digest) (pozri aj Konvit – Foberová – Koneszová, 2010).
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premeny rozhrania televíznej obrazovky poukazuje na to, že remediácia sa týka aj 
publika a spôsobov percepcie informácií.  Diváka spravodajskej  televízie museli 
najprv webstránky naučiť, ako paralelne vnímať viacero informačných tokov. Nové 
médium teda nielen prináša, ale aj predpokladá novú informačnú a mediálnu gra-
motnosť, no zároveň vychádza z toho, že ľudia sú zvyknutí na staré médium. Ak 
príde médium príliš skoro, zastihne príjemcov nepripravených. Vtedy publikum nedo-
káže oceniť výhody nového média, a inovácia sa spočiatku neujme. To sa priho-
dilo,  napríklad,  prvým patentovaným vynálezom virtuálnej reality od M. Heiliga.4 
Neboli komerčne úspešné, pretože používatelia na ne neboli zrelí.

Zmenou publika je staršie médium poznačené aj vtedy, ak samo neprešlo vôbec 
žiadnou zmenou. Stačí, ak sa ocitne v inej kultúrnej (a tým aj komunikačnej) situá-
cii, ktorá automaticky mení jeho kontext. Braková kniha v paperbackovej väzbe zo 
začiatku 20. storočia určená pôvodne na rýchlu konzumáciu sa dnes stáva artefak-
tom, objektom zberateľského záujmu bibliofilov. Nové médium prináša novú komu-
nikačnú situáciu, vytvára novú komunikačnú či informačnú ekológiu. Táto nová 
situácia je jeho univerzálnym obsahom. Médium takto rozhoduje či predurčuje, ako 
a na čo ho budú ľudia používať, a tiež aký priestor zostane pre staršie médiá.

2  Interakcia médií

Vzájomná interakcia médií je komplikovaný proces konkurencie, kooperácie, 
inšpirácie  a ignorancie.  Konkurencia  sa  prejavuje,  napríklad,  v súboji  kina  s fil-
mami na DVD alebo sťahovanými zo siete. Výsledkom je nepretržitý pokles počtu 
návštevníkov kín a, napokon, aj pokles počtu kín. Prejavmi kooperácie médií sú  
procesy spojené s Levinsonovym chápaním remediácie ako naprávania starého média 
novým. Magnetofón a videorekordér vyliečili hlavný neduh rozhlasu a televízie, pre-
tože umožnili vysielaním šírené informácie zaznamenávať a uchovávať v čase, a teda 
opakovane prijímať (Levinson, 1997, s. 110). Nové médium sa v tomto prípade 
spojilo so starým médiom, nenahradilo ho, ale doplnilo.

V súčasnosti však vo sfére kooperácie médií prichádza k novému javu – vzni-
kajú multifunkčné prístroje, ktoré spájajú rôzne, v minulosti úplne nesúvisiace médiá. 
Telefón a fotoaparát nemali v minulosti nič spoločné, dnes sú integrované v jednom 
zariadení, navyše aj s rádiom a prehrávačom hudby. Príznačné je, že tieto nové 
zariadenia spravidla už ani nemajú vlastné pomenovania. Tempo technologickej  
inovácie je také vysoké, že nové pomenovanie ani netreba vymýšľať, pretože nová 
generácia  prístrojov o pár  rokov aj  tak prinesie  integráciu ďalších médií.  Staré 
médiá fúzujú do nových celkov a, naopak, nové médium je často možné „rozdeliť“ 
na jednotlivé predchádzajúce médiá (napr. multimediálne CD sa skladá zo samostat-
ných, hoci linkami prepojených častí).

4 Boli to Telesphere Mask z r. 1960, ktorá prinášala stereoskopický obraz a zvuk, a Sensorama 
z r. 1962, ktorá okrem priestorového audiovizuálneho zážitku poskytovala aj čuchové a taktil-
né vnemy, čím vysoko prevyšovala aj dnes bežné aplikácie virtuálnej reality (The Farther).
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Tieto nové integrované médiá spravidla vznikajú na báze digitalizácie. „Oso-
bitné postavenie počítača ako komunikačného média spočíva v tom, že vo svojej 
digitálnej podstate je schopný zreprodukovať špecifiká všetkých ostatných médií“ 
(Šušol, 2003, s. 28). Počítačová sieť (internet) je zasa univerzálnym sociálno-komu-
nikačným metasystémom a infraštruktúrou, kam postupne prechádzajú iné kultúrne 
a spoločenské subsystémy. Počítač pripojený na internet teda môže priniesť univer-
zálnu, totálnu a možno aj definitívnu remediáciu všetkých predchádzajúcich médií 
do jedinej technológie a jednotného rámcového rozhrania.

3  Pojem intertextualita

Pojem remediácie v komunikačných vedách možno komparovať s konceptom 
intertextuality (intertextovosti) v literárnej vede a semiotike. Pojem intertextuality 
zaviedla J. Kristeva, ktorá pod ním chápala permutáciu textov krížiacich sa v každej 
výpovedi, v každom novom texte. Jednotlivý text je začlenený do ústredného textu. 
Pod týmto ústredným textom Kristeva chápe text kultúry (resp. kultúru ako celok). 
Sama upozorňuje, aby sa pojem nepoužíval v užšom zmysle, len ako konkrétne tex-
tové vplyvy a zdroje pre konkrétny nový text. Intertextualita sa totiž týka toho, ako 
text vzniká či vyplýva zo svojho spoločenského textu (Kristeva, 1980, s. 36 – 37). 
Text diela teda Kristeva navrhuje skúmať a začleňovať do historicko-spoločenského 
kontextu, a nielen do súvislosti s inými dielami. J. Clayton a E. Rothstein tiež dô-
sledne odlišujú pojmy vplyv (influence) a intertextualita, pričom intertextualita sa 
podľa nich v novšom význame používa namiesto tých činiteľov, ktoré  ovplyvňujú 
prehovory (Clayton – Rothstein, 1991, s. 3). Kriticky vystupujú proti tendencii zužo-
vať intertextualitu len na pôsobenie diela na dielo, resp. na vplyv subjektu autora na 
iný subjekt autora5.

Intertextualita a remediácia majú spoločný postmodernistický prístup ku kate-
górii autora, resp. pôvodcu. V 18. storočí literárni vedci ako Edward Young a William 
Duff považovali originalitu za jediný kľúč hodnotenia diela a autorovho génia, takže 
bolo logické, že tvorca v snahe dosiahnuť nesmrteľnosť musí vyhľadávať vlastný 
svojský štýl aj tému, veď akékoľvek priznanie či preukázanie vplyvu iných diel 
je automaticky považované za znižovanie autorovho génia (cit. podľa Clayton – 
Rothstein, 1991, s. 5). Takýto geniálny autor sa mohol inšpirovať, resp. mal imito -
vať výhradne život, a nie (predchádzajúce) diela. To je východisko nezlučiteľné 
s princípom remediácie ako prechodu obsahu z média do média a z diela do diela. 
Naopak, inšpiratívny je prístup R. Barthesa, ktorý tvrdí, že text diela je „viacvrstvo-
vým priestorom, v ktorom sa snúbia a zároveň popierajú rôznorodé písania, z ktorých 

5 Extrémnym príkladom takéhoto zužovania je prístup H. Blooma, ktorý pri opise spôsobu,  
ako  sa  mladší  básnici  vyrovnávajú  s vplyvom starších,  používa  predovšetkým a syste-
maticky najmä psychoanalytickú optiku, hovorí teda, napríklad, o oidipovskom komplexe či 
vzbure „synov“ proti „otcom“ v literatúre (Bloom, 1973).
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ani jedno nie je pôvodné: text je teda tkanivom citácií pochádzajúcich z tisícok kul-
túrnych zdrojov“ (Barthes, 2001). Remediácia vychádza z konceptu intermediality 
na báze „systémového nadväzovania“ (Plesník, 2008, s. 129). Pri tejto úrovni inter-
textuality existuje vzťah medzi architextom (archetextom), ktorý vzniká zovšeobec-
nením bazálnych znakov v rámci súboru príbuzných (konkrétnych) textov ako text-
syntéza in abstracto, a novým metatextom.

4  Blog a profil v sociálnej sieti ako remediácie autobiografickej 
literatúry

Blog sa bežne považuje za internetovú mutáciu autobiografických žánrov a li-
terárnych druhov známych z mimointernetovej literatúry (McNeill, 2009, Whitlock, 
2007, s. 1 – 3, Witosz, 2005, s. 186 a nasl.). V tejto štúdii vychádzame z tézy, že 
blogy a sociálne siete je možné považovať za remediáciu a metatext starších autobi-
ografických žánrov. Architext je autobiografická literatúra, metatext sú príslušné 
technológie Webu 2.0. Profily v sociálnych sieťach a blogy netreba považovať za 
dielo či  tvorbu,  ale  skôr za výtvory fragmentárneho typu.6 Aj  preto by sme ich 
nemali skúmať ako kánonovú literatúru, môžeme ich však skúmať vzhľadom na túto 
literatúru, čiže v kontexte tejto literatúry a jej žánrov. Napokon, dôležitým rozdie-
lom medzi tlačenou knihou a jej remediáciami v nových médiách je prístup čitateľov. 
Príspevok v blogu a status v sociálnej sieti sú predmetom profánnej každodennej 
medziľudskej komunikácie, nemajú auru umeleckého textu.

Americký výskum potvrdil všeobecne predpokladanú tézu, že najpopulárnej-
šou témou blogerov je Ja (cit. podľa Gurak – Antonijevic, 2008, s. 63). Ak autor je 
hlavnou agendou svojho blogu (a nepochybne to platí aj pre profily v sociálnych 
sieťach), potom príspevok v blogu (a status v sociálnej sieti) ako záznam udalostí 
každodenného života jednotlivca má celkom logicky charakter denníka, resp. iných 
autobiografických žánrov. Pritom takúto intertextovú komparáciu žánrov Webu 2.0 
a tradičných autobiografických žánrov robíme s vedomím, že blog ani profil v sieti 
nevyrástli z autobiografickej tradície, a nie sú teda cieľavedomou a zámernou (in-
tencionálnou) remediáciou týchto žánrov.

Dôležitým poznávacím znakom autobiografie (a to vrátane blogu) je štatút roz-
právača. Z hľadiska typológie narácie je autor priamy rozprávač stotožnený s hlav-
nou postavou tak, že introspektívne opisuje jej vnútorný život. Rozpráva v ich-forme 
(v prvej osobe) a pri ostatných postavách zaznamenáva len ich vonkajšie prejavy 
(Harpáň, 1994, s. 209). Obsahom je najmä aktuálne dianie v živote rozprávača, ten je 
referenčným účastníkom aj súčasníkom udalostí. Rozpráva synchrónne s dianím či 
s minimálnym odstupom (Šútovec, 1999, s. 29).

6 „Prejaviť záujem o niečo také bezvýznamné, niečo, čo ešte skoro ničím nie je, alebo už nie 
je skoro ničím, predpokladá ozajstnú inverziu estetických kategórií…“ (Susini-Anastopou-
losová, 2005, s. 14).
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Blog a profil s nástenkou v sociálnej sieti nie sú však len prostým transferom 
tradičného denníka do siete. Preberajú aj úlohu zápisníčka s citátmi slávnych, veď 
takýto citát je spravidla mottom či heslom (nadpisom) celého blogu. Hoci si blog či 
profil  v sociálnej sieti zachovávajú niektoré znaky známe z papierového média,  
dopĺňajú ich o výrazové prostriedky využívané v sieti (Gumkowska – Maryl – Toc-
zyski, 2009). Poskytujú aj možnosť diskusie k príspevkom, čo môžeme považovať za 
zverejnenú remediáciu neformálneho interpersonálneho rozhovoru. Tieto nové médiá 
sú však nielen multižánrové, ale aj multimediálne. Okrem textu obsahujú aj albumy 
fotografií, hudbu a videá, resp. hyperlinky na ne. Vizuálne prvky môžu dokonca 
zohrávať významnejšiu úlohu než textové (Gumkowska, 2009, s. 232). Blogy nie sú 
a ani nechcú byť žánrovo „čisté“, blogeri striedajú rôzne rozprávačské stratégie. Ale 
to je typické aj pre tradičné literárne autobiografické žánre. „Autobiografické texty 
majú vo vysokej miere synkretický charakter“ (Lubas-Baroszyńska, 1993, s. 7).

5  Žánre autobiografickej literatúry a žánre blogu

Autobiografické žánre v tradičnej literárnej (presnejšie, knižnej) paradigme je 
možné kategorizovať z hľadiska miery prítomnosti fikcie, a to na autochtónne auto-
biografické žánre patriace viac k vecnej literatúre, napr. denníky, memoáre, listy, 
rozhovory, a na druhej strane beletristické autobiografické žánre patriace viac k ume-
leckej literatúre, napr. autobiografický román, cestopisný román (pozri aj Liba, 1995, 
s. 49 – 62). Autobiografický blog môže mať rôznu podobu, podobne ako kánonická 
literárna autobiografia – od apológie a eseje cez filozofické úvahy až po dobro-
družné  rozprávanie  (porovnaj  Valček,  2000,  s. 49).  Častou  motiváciou  na  vznik 
blogu je  aj  potreba  blogera  verejne  prejaviť  názor  v konkrétnej,  z jeho  pohľadu 
mimoriadnej situácii, reagovať na aktuálny problém. V prvých dňoch majú takéto 
utilitárne blogy vysokú frekvenciu písania nových príspevkov, čoskoro však prichá-
dza útlm a umŕtvenie. Žánrovo tieto blogy využívajú najmä publicistické postupy – 
reportáž, kauzéria, fejtón, komentár, neskôr marginálie. Blog – minimálne v sloven-
skej blogosfére – nemáva formu  memoárov, blogeri len výnimočne spomínajú na 
dávnejšie udalosti. Jednak preto, že najstaršia generácia, ktorá zvykne pamäti písať, 
bloguje málo, ale aj preto, že médium blogu vyžaduje rozprávača orientovaného na 
prítomnosť a aktuálne dianie.

Typickým dôvodom vytvorenia  blogu je  aj  dlhodobejší  pobyt  v  zahraničí.  
Takéto blogy sa žánrovo blížia k cestopisnému rozprávaniu (cestovnému denníku 
alebo korešpondencii z ciest). Bloger vo svojich príspevkoch podáva (svojim blíz -
kym) správy o ceste či pobyte, ako napríklad blog M. Glédurovej7, ktorá opisuje 
zážitky z Rakúska (obrázok 1) či blog K. Pišútovej8 o pobyte v Ugande a Spoje-
ných štátoch amerických (obrázok 2).

7 http://gledurova.blogy.atlas.sk/
8 http://pisutova.blog.sme.sk/
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Obr. 1  Blog ako korešpondencia z ciest

Obr. 2  Blog ako cestopisný denník
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V sociálnej sieti, aj v dôsledku zvyčajnej dĺžky jednotlivých komunikátov, ces-
tovný denník degeneruje na krátke oznamy ako v prípade slovenského študenta 
v Prahe9 (obrázok 3).

Obr. 3  Statusy o zahraničnom pobyte

5.1  Blog a profil v sociálnej sieti ako fragmentárne žánre

Podľa  J.  Hrabáka  autobiografiou  je  ucelené  rozprávanie  o vlastnom  živote 
dovedené k určitej životnej etape (Hrabák, 1977, s. 341). P. Lejeune zasa striktne 
trvá na tom, že autobiografia musí byť dielo, a to minimálne druhé dielo autora, 
ktorý  už  predchádzajúcou knihou vstúpil  do povedomia  čitateľov.  Čitatelia  teda 
„veria“  v existenciu  tohto  autora  vďaka  existencii  jeho  predchádzajúcich  textov 
(Lejeune, 1989, s. 11). Fragmentárne výpovede v sociálnej sieti takýmto definíciám, 
samozrejme, nevyhovujú.

Väčšinu blogov (a ešte viac profily v sociálnej  sieti) môžeme považovať za 
miniautobiografie. Toto označenie nabáda konfrontovať ich s fragmentárnymi žán-
rami. K fragmentárnym žánrom môžeme zaradiť aforizmus, anekdotu, denník, sen-
tenciu, epigram, bájky, haiku, prípadne aj texty, ktoré autor pôvodne zamýšľal ako 
rozsiahlejšie, avšak zostali neukončené. Nové médiá majú funkciu editovať, ktorá 
z nich naozaj robí texty neukončené a otvorené, a to nielen v zmysle pokračovania 
do budúcnosti, ale aj v zmysle zmeny smerom do minulosti, ako je prepisovanie, 
dopĺňanie a vymazávanie skôr napísaných príspevkov.

9 Meno a webovú adresu neuvádzame, pretože profil  nie je súčasťou verejnej sféry,  nie je 
voľne prístupný, ale obmedzený len na priateľov. 
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Ako hovorí  F.  Susini-Anastopoulosová,  opakom fragmentárnych žánrov  je 
„sumatívna“ kniha,  ktorá „si robí nárok na isté majstrovstvo a vážnosť“ (Susini-
-Anastopoulosová, 2005, s. 96 – 97). Autor blogu alebo statusov v sociálnej sieti 
nemá ambície dosiahnuť vážnosť ani majstrovstvo. Práve naopak, píše len svoj sub-
jektívny názor a práve to komunita jeho čitateľov najväčšmi oceňuje. Vlastný názor 
je čosi ako zaklínadlo, ktoré nie je výrazom pokory, ale práve naopak – ospravedl-
ňuje, že autorské ambície sú spojené s poznatkovou, argumentačnou, štylistickou, 
ba aj pravopisnou simplicitou v nových médiách. V prieskume slovenskej blogo-
sféry,  ktorý  sme  robili  na  Katedre  knižničnej  a informačnej  vedy  Filozofickej 
fakulty UK v jeseni 200910, blogeri na priamu otázku o obsahu a zmysle ich blogov 
odpovedali spravidla takto:

Muž 1:  „Stále  píšem rovnako, to  som ja  a moje názory.  Tak sa vyjadrujem 
a stále budem. Nič na tom nemením a ani neplánujem zmeniť.“

Žena 1: „Chcem písať, chcem vyjadrovať svoje názory na všetko to, čo ma trápi, 
mrzí, hnevá – ale aj teší, uspokojuje a robí šťastnou. V kadečom a o kadečom.“

Muž 2: „Blogovať som začal zhruba pred rokom. Prvotným impulzom bola pre 
mňa možnosť konečne vyjadriť  svoje názory na veci a hlavne politiku a dianie vo 
svete…“ „Komu sa nepáči, nech môj blog nečíta.“

Žena 2: „Som samostatná osoba s vlastnými názormi na svet okolo.“
Žena 3 o vymazávaní diskusných príspevkov na svojom blogu: „Ja nevymazá-

vam, nech si každý kľudne napíše svoj názor.“
Podobne sa blogeri vyjadrujú aj priamo vo svojich blogoch:
Blogerka Stella Geburka Hanzelová sa predstavuje: „Rada píšem v prvej osobe 

jednotného čísla  –  provokuje  to  k  reakcii,  konfrontácii  Vašich  vlastných  názorov 
s tými, ktoré Vám ponúkam…“11 A blogerka Soolvieza v jednom príspevku vysvet-
ľuje: „Jasné, každý ma svoj názor, a preto teraz vyjadrujem svoj.“12

F. Susini-Anastopoulosová pripomína, že „slovná úspornosť v mene lex minimi 
je jeden zo základných princípov fragmentárneho étosu“ (Susini-Anastopoulosová, 
2005, s. 262). Lenže takáto „hustota formy, schopná vyjadriť mnoho, a použiť pri tom 
minimum slov“ (tamtiež, s. 51), je možná len vtedy, ak je autor naozajstný majster, 
schopný selekcie a esencie, ak ovláda na to nevyhnutné jazykové a štylistické pros-
triedky. Musí vedieť „zaobchádzať s mlčaním“, „vedome pozastaviť reč“ (tamtiež, 
s. 261). Avšak v nových sociálnych médiách je to presne naopak: tam, kde by malo 
platiť stručné  plus hutné, nastupuje stručné  verzus hutné, resp. stručné  plus nudné. 
Napriek svojej stručnosti sú v konečnom dôsledku blogy a statusy utárané so sklonmi 

10 Prieskum slovenskej blogosféry sme realizovali na Katedre knižničnej a informačnej vedy 
Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave za aktívnej účasti poslucháčov 2. 
ročníka magisterského štúdia v roku 2009 na vzorke asi 140 blogov. Blogy sme podrobili 
obsahovej analýze a následne sme zaslali blogerom krátke ankety. Prieskum profilov v so-
ciálnych sieťach so zameraním na remediáciu autobiografických žánrov a výskyt intímnych 
informácií sme realizovali na tom istom pracovisku o rok neskôr na vzorke asi 120 profilov.

11 http://stellahanzelova.blog.sme.sk/c/66684/O-com-je-moj-blog-Fakty-fikcia-fantazia.html
12 http://www.birdz.sk/webka/soolvieza/blog/kazdy-hovori-o-facebooku/105883-blogspot.html
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k uviaznutiu, omieľaniu a zacykleniu. Status môže označiť za miniatúru, ak tento ter-
mín  označuje  nielen  rozsah,  ale  aj  intelektuálnu  a estetickú  úroveň.  V sociálnych 
sieťach je to vlastne zvyčajná prax vyplývajúca z masifikácie autorstva.

Obr. 4  Zacyklenosť statusov13

Pri fragmentárnom písaní „píšuce Ja je zjavne menej ambiciózne, stáva sa cen-
trálnou figúrou útržkovitého myslenia a fragment zas najadekvátnejšou formou na 
vytváranie systému mienok, myslenia pre seba a cez seba… Biografické Ja je teda 
niečo ako jediný a spoločný odkaz pre všetky fragmenty, ako konkrétny signifikát 
umožňujúci prekonať a zároveň obhajovať roztrúsenosť“ (Susini-Anastopoulosová, 
2005, s. 276). Z toho vyplýva, že autobiografický charakter textov v sociálnych sie-
ťach nových médií má vplyv na ich úroveň. Zároveň má však autobiografický cha-
rakter  vplyv  aj  na  náladu  a emocionalitu  textov  na  sociálnej  sieti,  pretože  tieto 
s vysokou frekvenciou  vyjadrujú  afektívnosť,  egoizmus  a  egocentrizmus  svojich 
autorov. Veľmi často majú formu „akéhosi hyper-egoického cvičenia“ upriameného 
„na intímne, somatické a sentimentálne“ (Susini-Anastopoulosová, 2005, s. 282). 
Práve preto je otázka intímnych informácií v sieťovom prostredí úplne špecifickým 
problémom.

5.2  Vecné a beletristické v autobiografickej literatúre

Vecné a beletristické nie  je v autobiografických žánroch v antagonistickom 
vzťahu,  ide  skôr  o  mieru  prevládajúceho.  Vecné  v autobiografii  znamená prav-

13 Meno a webovú adresu neuvádzame, pretože profil nie je súčasťou verejnej sféry, nie je 
voľne prístupný, ale obmedzený len na priateľov. 
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divé. Hľadisko miery pravdy a fikcie je samo osebe problematická kategória, pre -
tože, napríklad, v prípade memoárov sme konfrontovaní s nespoľahlivou ľudskou 
pamäťou,  navyše,  každé spomínanie je  zároveň komentovanie,  je to  rekonštru-
ujúca narácia. Písať pamäti znamená zaznamenávať minulosť z dnešnej perspek-
tívy.  V prípade  listov  alebo  rozhovorov  je  zasa  celkom  prirodzená  tendencia 
komunikujúcich ľudí subjektívne reinterpretovať udalosti, nehľadieť na ne „okom 
kamery“, ale vylepšovať vlastný zástoj či motívy. Hoci G. Whitlock hovorí, že Ja 
v blogu je – na rozdiel od literárnej autobiografie – virtuálne (Whitlock, 2007, s. 1), 
opak je skôr pravdou. Bloger opisuje svoj život v reálnom čase a pod dohľadom 
svojich čitateľov, takže sa väčšmi musí pridŕžať pravdy než autor, ktorý uverejní 
svoju autobiografiu s časovým odstupom pre čitateľskú obec zloženú z neznámych 
nezúčastnených ľudí. Predstava, že si človek na blogu vytvorí akéhosi fiktívneho 
avatara s nicknameom a potom opisuje vymyslený život tejto virtuálnej bytosti, je 
veľmi vzdialená od štandardného diskurzu blogu.14 R. Lubas-Baroszyńska, ktorá sa 
zaoberá autobiografickou literatúrou mimo internetu a pred internetom, zdôrazňuje, 
že autor autobiografie vo chvíli, keď príjme pozíciu pozorovateľa seba samého, pre-
stáva byť tým, kto prežíva, a stáva sa tým, kto pozoruje a formuluje. Rola autora 
zakrýva vlastnú tvár cez prijatie masky rozprávača (Lubas-Baroszyńska, 1993, s. 22 
– 25). Písanie autobiografie je existenciálny čin, po ktorom sa už autor nevracia do 
seba  samého,  aký  bol  predtým,  ale  vytvára  samého  seba  ako  autobiografickú 
postavu (Czermińska, 1987, s. 64 – 65).

Otázka  vernosti  skutočnosti  (de  facto  pravdivosť)  je  v  každom  prípade 
jedným z kľúčových  problémov  autobiografickej  spisby. P.  Lejeune  vo  svojom 
koncepte autobiografickej zmluvy zdôrazňuje význam čitateľa, lebo ten posudzuje, 
či dielo je možné zaradiť k autobiografickému žánru, v ktorom je text založený na 
opise  príbehu  autorovej  osobnosti  či  skúsenosti.  V tomto  zmysle  čitateľ  svojou 
dôverou  uzatvára  s autorom „autobiografickú  zmluvu“.  Čitateľov  predpoklad,  že 
ide naozaj o autobiografiu, vychádza podľa Lejeunea najmä z toho, že text je retros-
pektívne prozaické rozprávanie, v ktorom rozprávač a autor (a spravidla aj hlavná 
postava) sú totožná osoba a na jej individuálny príbeh sa rozprávanie sústreďuje 
(Lejeune, 1989, hlavne s. 3 – 5). Musíme však spresniť, že takúto autobiografickú 
zmluvu neuzatvára čitateľ s autorom, ale len s textom, a to prostredníctvom vlastnej 
čitateľskej interpretácie (čitateľ číta ako autobiografický ten text, ktorý sa mu „zdá 
byť“  autobiografický).  Z autobiografickej  zmluvy  vyplýva,  že  čitateľ  na  jednej 
strane primárne uznáva pravdivosť autobiografie, ale na druhej je provokovaný, aby 
ustále pátral, či to je pravda (Lubas-Baroszyńska 1993, s. 19). Naopak, naivní čita-
telia bývajú často sklamaní, keď odhalia, že skutočnosť sa líši od textu, resp. že 
autor je odlišný od hlavnej postavy.

Vzťah autentického a pravdivého v autobiografickom texte nie je jednoznačný. 
M. Czermińska upozorňuje, že narácia zostáva autentická, aj keď sa rozprávač mýli 

14 Čosi podobné by bolo možné skôr ako experimentálny literárno-umelecký projekt.
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alebo zabúda (Czermińska, 1987, s. 12). Naopak, vysoký stupeň štylizácie niektorých 
publikovaných denníkov vedie čitateľa často k pochybnostiam, či sú naozaj auten-
tické, alebo autor od začiatku písal s cieľom text zverejniť. V porovnaní s týmito lite-
rárnymi textami pôsobia blogy a profily na sociálnych sieťach oveľa autentickejšie.

6  Súvislosť medzi seriálovosťou a čitateľským určením

Najdôležitejším formálnym znakom denníka, blogu a príspevkov v sociálnej sieti 
je seriálovosť, teda pokračovanie viazané na plynutie reálneho (nie literárneho) času. 
Tvorí ich cyklus relatívne uzatvorených, no na seba nadväzujúcich textov. To, čím sa 
blog od denníka odlišuje, súvisí práve s plynutím času. Tradičný denník je písaný 
akoby pre budúcnosť, pre tých, ktorí prídu po autorovi (denník objavia a vydajú po 
jeho smrti). Podľa Lubas-Baroszyńskej adresátom takéhoto denníka je Boh, dejiny či 
budúcnosť, respektíve potomkovia, prípadne konkrétna osoba (Lubas-Baroszyńska, 
1993, s. 154). Ako kľúčový zlom, ktorý narušil tento úzus, uvádza A. Gumkowska 
rok 1938, keď spisovateľ Andre Gide už za života vydal svoje denníky. Takýmto pub-
likovaním sa zničila intímnosť denníkov (Gumkowska, 2009, s. 237). Počas života 
publikovali neskôr svoje denníky aj iní spisovatelia, napr. Witold Gombrowicz.

Pre autobiografické žánre, najmä zo skupiny vecných, je datovanie každej časti 
textu (listu, zápisu v denníku) do určitej miery zárukou pravdivosti informácií. Pre 
blog je datovanie dôležité z iného dôvodu. Musí byť „živý“, stále aktualizovaný, len 
tak vyvolá autentickú online diskusiu. Bloger musí nepretržite dávať o sebe vedieť, 
pripomínať sa. Z hľadiska čitateľa sú jednotlivé príspevky v blogu a na sociálnej 
sieti radené úplne inak než v tlačenom či písanom denníku. Radenie v sociálnych 
médiách je antichronologické, najnovšie príspevky sú hore (teda „na prvý pohľad“ 
na  začiatku).  Takéto  radenie  vyplýva  z predpokladu,  že  časový  posun  medzi 
momentom (procesom) písania a momentom čítania bude minimálny, teda že tieto 
dva akty sa budú diať takmer paralelne. A staršie príspevky sa môžu odsúvať do 
virtuálneho archívu. Bloger píše pre svojich súčasníkov, dokonca od nich očakáva 
v reálnom čase spätnú väzbu. Vytlačenú autobiografiu čítame ako lineárny, nadvä-
zujúci  a  už  uzatvorený  text.  Blog  ani  profil  v sieti  sa  nemajú  čítať  z časového 
odstupu, ale per partes, na pokračovanie ako seriál (televízny či komixový). Autor 
dokonca  dúfa,  že  čitatelia  dychtivo  očakávajú  nasledujúce  pokračovanie.  V sieti 
dominuje písanie pre súčasnosť a na budúcnosť autori nemyslia.15

15 To sa týka aj zanechávania elektronických stôp potenciálne použiteľných, zneužiteľných  
v budúcnosti.
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6.1  Čitatelia ako komunita v sociálnej sieti

M. Nováková  rozlišuje  medzi  publikáciami  zverejnenými  všeobecne  a špe-
ciálne (Nováková, 1998). Všeobecné zverejnenie znamená, že dokument môže byť 
prístupný širokej verejnosti, špeciálne zverejnenie sa obmedzuje na nejakú špecifi-
kovanú skupinu. Aj texty autobiografického charakteru sa nachádzajú v niektorej 
z týchto množín. Buď ich môže čítať ktokoľvek, alebo autor obmedzí prístup len na 
vybranú skupinu (priateľov).

Tradičný denník sa pohyboval medzi dvoma extrémami – buď napokon nevstúpil 
do medziľudskej komunikácie, nebol vôbec zverejnený a zostal samorečou autora bez 
svedkov, intrapersonálnou komunikáciou, alebo sa dočkal naozajstného zverejnenia, 
publikovania v knižnej podobe. Tradičný denník bol pre autora psychologickou nut-
nosťou,  profil  v sociálnej  sieti  je  spoločenskou,  presnejšie  skupinovou nutnosťou. 
Elektronické  denníkové  formy nepoznajú samotu  ani  širokú verejnosť.  Sú  typom 
skupinovej komunikácie. Číta ich malé publikum niekoľkých (desiatok) čitateľov.16 
Je to zvláštny paradox, ktorý ukazuje, ako drasticky remediácia môže zmeniť obsah 
komunikátu. N. Packwood používa na označenie tejto vlastnosti blogovania pojem 
nanopublikovanie (Packwood, 2004), G. Lampa podobne pomenúva publikum blogu 
– nanopublikum (Lampa, 2004). Remediáciou teda denník stratil masové publikum, 
ktoré mu zabezpečovalo publikovanie tlačou. Získal však oveľa početnejšiu autorskú 
základňu. Demasifikácia publika prichádza paralelne s masifikáciou autorstva.

Výskum spoločnosti Perseus Development Corp. z roku 2003, keď vlna záujmu 
o blog prudko narastala,  zistil,  že  typický  blog  píše  dospievajúca dievčina a pre 
svoje  kamarátky  ho  dvakrát  mesačne  aktualizuje  opisom  príhod  zo  života  (cit. 
podľa Lampa, 2004). V tomto kontexte je pre nás dôležitá prvá z uvedených infor-
mácií – typický autor blogu (a ešte viac autor statusov v profile na sociálnej sieti) 
vie, pre koho píše. Pri písaní nemusí myslieť na širokú čitateľskú verejnosť, ale na 
komunitu  svojich  obvyklých  čitateľov,  ktorých  pozná  nielen  preto,  že  mu  píšu 
komentáre k zverejneným príspevkom a statusom, ale veľmi často s nimi prežíva aj 
život v reálnom svete. To potvrdil aj slovenský výskum online generácie. Z tých, čo 
komunikujú na webe,  „takmer dve tretiny (74 %) komunikujú najmä s  ľuďmi, 
ktorých poznajú aj osobne a stretávajú sa s nimi aj v bežnom ‚offline‘ živote“ (Vrabec 
2009, s. 16). Komunikácia vo Webe 2.0 má komunitný charakter. Ak je to tak, potom 
používanie nicku (prezývky) neznamená anonymizáciu, je to skôr forma rozšírenia, 
dotvorenia identity. P. Rivière upozorňuje, že v sieťach anonymita postupne koro-
duje a už neplatí aforizmus z deväťdesiatych rokov, „na internete nikto nevie, že ste 
pes“ (Riviére 2010).  V blogu a v sociálnej  sieti  čoraz viac ľudí zverejňuje svoje 
fotografie,  bydlisko,  vystupuje  pod svojím menom, resp.  pod identifikovateľnou 
prezývkou, ktorou ich nazývajú aj v reálnom živote.

16 Priemerný počet priateľov v sociálnej sieti je asi 130 (Rivière, 2010, s. 8).
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Tradičné autobiografické žánre (s výnimkou interview) sú výsostne monolo-
gické. P. Levinson tvrdí, že remediácia písaného textu do elektronického sieťového 
prostredia  odstránila  nedostatok  interaktivity,  ktorý  písmu  vyčítal  už  Sokrates 
(Levinson, 1997, s. 111). Profil a blog patria do skupinovej komunikácie, a preto sú 
dialogickými žánrami.  To čiastočne vysvetľuje  aj  ich  nízku  jazykovú a literárnu 
úroveň. Tento stav nie je len slovenským špecifikom. Aj poľský výskum ukázal, že 
práve hovorový jazyk čitatelia od blogera očakávajú a oceňujú ho (Gumkowska – 
Maryl – Toczyski, 2009)17.

Nielen blogy si tvoria publikum, ale aj publikum tvorí blog (Nardi – Schiano – 
Gumbrecht, 2004). Vo výskume poľskej blogosféry sa asi polovica blogerov „priznala“ 
k tomu, že komentáre čitateľov majú vplyv na obsah blogu, takže „obsah blogu sa for-
muje v sieti citátov, komentárov, polemík a iných vzťahov“ (Gumkowska – Maryl – 
Toczyski, 2009). Blogerka Stella Geburka Hanzelová sa priznáva: „Preto rada píšem 
v prvej osobe jednotného čísla – provokuje to k reakcii, konfrontácii Vašich vlastných 
názorov s tými, ktoré Vám ponúkam“.18 Blogy a profily v sieti potom vznikajú ako 
kolektívne diela. Ich súčasťou sú aj komentáre a diskusie čitateľov okolia.

M. McLuhan rozdeľuje médiá na chladné a horúce.  Chladné médiá spravidla 
útočia na viac zmyslov, obsahujú však málo informácií a dát, takže vyžadujú partici-
pujúceho príjemcu, ktorý chýbajúce doplní. Naproti tomu horúce médiá zasahujú len 
jeden  zmysel,  no  nasycujú  ho  informáciami,  takže  príjemca  nemusí  participovať 
(McLuhan, 1991, s. 33 – 34). Toto rozdelenie približne platí aj na tradičné a sieťové 
autobiografické žánre. Autobiografia v knižnej podobe je chladné médium a zahŕňa 
čitateľa informáciami, no profil na sieti je horúce médium a vyžaduje participáciu, 
reakcie čitateľa. Dôležité sú však dôsledky, ktoré podľa McLuhana horúce a chladné 
médiá majú na spoločnosť. Horúce médium rozbíja kmeňovosť a chladné médium ju 
upevňuje. Práve takúto novú kmeňovosť sociálne médiá na sieti utvárajú.

V tomto  zmysle  je  potrebné  hodnotiť  aj  zdanlivú  triviálnosť  obsahu.  Je 
triviálny  len  pre  nezainteresovaného  náhodného  návštevníka,  vnútri  kmeňa 
vybraných  priateľov  má  svoj  význam.  Jednotlivé  statusy,  komentáre  a  diskusné 
príspevky v sociálnych sieťach alebo v blogoch môžu byť pre nezainteresovaného 
návštevníka často celkom nezrozumiteľné, ako to ukazujú aj statusy na obrázku 5. 
Bez znalosti kontextu, situácií a ľudí okolo zostávajú zašifrované. Rozumie im len 
zainteresovaná komunita, virtuálny kmeň.

17 Paradoxne tak v čase všeobecného náreku nad mládežou, ktorá prestáva čítať, musíme pri-
pomenúť, že dokonca ešte aj neformálne rečové prehovory sa prostredníctvom remediácie  
menia na písaný text a produkuje ich veľká väčšina populácie. Nevedno, či ide o trend, alebo 
o krátkodobú módu. 

18 http://stellahanzelova.blog.sme.sk/c/66684/O-com-je-moj-blog-Fakty-fikcia-fantazia.html
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Obr. 5 a 6  Ukážky statusov v sociálnej sieti, ktoré sú mimo komunity nezrozumiteľné19

Obr. 7  Ukážky statusov v sociálnej sieti, ktoré sú mimo komunity nezrozumiteľné19

Keď R. Putnam analyzoval sociálny kapitál v Spojených štátoch amerických, 
konštatoval jeho ústup od polovice 60. rokov 20. storočia. Putnam to dal do súvislosti 
so zmenou komunikačnej paradigmy, ktorú priniesli masmédiá, najmä televízia. Tá 

19 http://pokec.azet.sk/cica_zh/nastenka; http://pokec.azet.sk/sara055/nastenka; adresu tretieho 
profilu neuvádzame, pretože je prístupný len pre priateľov.
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totiž odobrala ľuďom čas, ktorý by venovali interakciám v komunite (cit. podľa: Kel-
ler, 2010, s. 63 – 64). Dnes prichádzajú nové médiá, ktoré komunikáciu demasifikujú, 
pričom poskytujú ľuďom nové formy komunitárnych interakcií a prenosu intímnych 
emócií. Je celkom pochopiteľné, že prichádza aj k remediácii autobiografických žán-
rov, v ktorých intímne a privátne vždy tvorili kľúčovú zložku.

Záver

V našom príspevku sme hľadali vzťah medzi žánrami autobiografickej litera-
túry a niektorými žánrami v nových sociálnych médiách. Vychádzali sme pritom 
z koncepcie remediácie. Napríklad, blog si bežne adaptuje, resp. absorbuje obsahy 
viacerých starších žánrov autobiografickej literatúry (korešpondencia, denník, ces-
topis). Texty v profiloch v sociálnych sieťach odkazujú najmä na fragmentárne žánre 
(sentencia, denník). Dôležitým znakom spájajúcim tradičné autobiografické písanie 
s týmito žánrami v nových médiách je štatút  rozprávača (totožného s autorom aj 
hlavnou postavou) a vysoký stupeň  prítomnosti  intimity.  Odlišnosti  sa  odvíjajú 
napríklad od spôsobu, akým sa narácie vzťahujú k faktoru času. Narácia tradičného 
denníka je chronologická, určená na lineárne čítanie prepojených častí v budúcnosti. 
Naopak, autori blogov alebo statusov v sociálnej sieti sa obracajú na svojich súčas-
níkov, dôležitý je faktor aktuálnosti pri písaní aj čítaní. Pre tento typ narácie je vyho-
vujúce antichronologické radenie jednotlivých fragmentov. Zverejňovanie,  resp.  
šírenie príspevkov blogu a statusov v sociálnej sieti vedie k vzniku malých publík. 
S ohľadom na takéto komunity je potrebné prehodnotiť zdanlivú triviálnosť obsahu 
v nových médiách. Jeho význam totiž nemožno oddeľovať od čitateľského určenia, 
v komunite získavajú fragmenty z blogu alebo sociálnej siete svoj zmysel. Pre danú 
komunitu sa stávajú sociálnym kapitálom.
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Resumé

REMEDIÁCIA AUTOBIOGRAFICKÝCH ŽÁNROV V NOVÝCH MÉDIÁCH

Pavol Rankov

Príspevok sa zaoberá blogom a profilom v sociálnej sieti ako remediáciami tradičných autobio-
grafických  žánrov.  Remediáciu  chápe  ako  proces,  keď  si  nové  médium privlastňuje  význam 
a formu starého média (Bolter – Grusin). Blog remediuje obsahy viacerých žánrov autobiografic -
kej literatúry (korešpondencia, denník, cestopis), profily v sociálnych sieťach odkazujú na frag-
mentárne žánre.  Dôležitým aspektom,  ktorý odlišuje tradičné autobiografické žánre od žánrov 
v nových médiách, je seriálovosť. Blog a profil majú formu denníka, sú však radené antichronolo-
gicky, čo zodpovedá spôsobu komunikácie autora s publikom. Dôležitá je aktuálnosť príspevkov 
aj ich čítania. Šírenie vedie k vzniku malého komunitného publika. Autor príspevku nabáda, aby 
sa s ohľadom na takéto publikum prehodnotila aj zdanlivá triviálnosť obsahu nových médií, ktorý 
sa pre komunitu stáva sociálnym kapitálom.

Summary

REMEDIATION OF AUTOBIOGRAPHIC GENRES IN THE NEW MEDIA

Pavol Rankov

Blogs  and  profiles  in  social  network  services  are  remediations  of  traditional  autobiographic 
genres. Remediation is a process during which a new medium appropriates meanings and forms 
of an old medium (Bolter – Grusin). Blogs remediate contents of several genres (correspondence,  
diary, travelogue), profiles in social network services refer to fragmentary genres. Important dif-
ference between traditional autobiographies and new media genres is serialization. Blogs and pro-
files possess diary structures but in anti-chronological order which conforms to the way of com-
munication between it´s author and audience. The aspect of recency is highly important both for 
every  status and for process of itś reading. Dissemination of information creates a small com-
munity audience. In this context every trivial information may shift to social capital inside the 
community.
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INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE
A ICH NEGATÍVNE DÔSLEDKY NA SPOLOČNOSŤ

M i r i a m  O n d r i š o v á

Úvod

Nové technológie, ako hnaciu silu ekonomického a sociálneho rozvoja spoloč-
nosti, vždy sprevádzali nielen  pozitívne, ale aj  negatívne následky. Negatívne ná-
sledky sa najčastejšie spájali s ich vplyvom na životné prostredie či prírodné zdroje 
a človeka sa dotýkali skôr nepriamo. No postupne dosiahli takú mieru, že si ich 
čoraz častejšie začal uvedomovať aj človek, aj celá spoločnosť. Nie náhodou sa do 
popredia dostávajú požiadavky  trvalo udržateľného rozvoja. Táto problematika sa 
stala prioritnou agendou aj OSN, ktorá už v roku 1987 zriadila špeciálnu komisiu 
WCED – World Commission on Environment and Development – s úlohou pripra-
viť stratégie trvalo udržateľného rozvoja (Brundtland, 1987) .

Medzi hlavné hnacie sily súčasného ekonomického a sociálneho rozvoja patria 
informačné a komunikačné technológie (IKT) spolu s informačnou explóziou. Prida-
ná hodnota z ich využívania je taká vysoká, že sa ich negatívne následky na spoloč-
nosť akosi nevidia. V tomto smere sa väčšmi zdôrazňujú ich pozitívne následky. 
Napríklad, pokiaľ ide o životné prostredie, IKT ponúkajú prostriedky, ktoré pomáha-
jú  sledovať a vyhodnocovať jeho kvalitu, resp. negatívne dosahy iných  technológií 
a životného štýlu spoločnosti. To neznamená, že negatívne následky na spoločnosť 
nemajú. Nie sú však na prvý pohľad také viditeľné, ale o to sú nebezpečnejšie a dotý-
kajú sa tak hmotného, ako aj nehmotného prostredia spoločnosti.

Najznámejšie negatívne následky sú spojené s potrebou „vlastnenia“ alebo aspoň 
s prístupom k týmto prostriedkom, ktoré vyústili do tzv. digitálneho rozdelenia sveta 
(DD – digital divide). Jeho interpretácia sa spočiatku chápala skôr ekonomicko-geo-
graficky, ale potom našla aj iné interpretácie ako digitálna priepasť medzi mladšou-
staršou generáciou, dievčatami-chlapcami a pod. (WSIS, 2006). 

Do IKT a informačnej explózie ako hnacích síl ekonomického a sociálneho roz-
voja sa vkladali, a pravdu povediac, stále vkladajú, veľké nádeje nielen čo sa týka 
zlepšenia kvality života, ale najmä v spojitosti s odstránením najhoršej chudoby, ako 
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jedného z miléniových cieľov OSN (UNDP, 2000). Napriek odôvodnenosti týchto 
nádejí treba povedať, že IKT a informačná explózia prinášajú do problematiky chudo-
by ešte ďalší, nemenej dôležitý faktor – nehmotnú chudobu (bohatstvo). Medzi naj-
bohatších ľudí sveta, ako napr. Bill Gates, patria majitelia „nehmotného“ softvéru. 
Ale situácia je oveľa zložitejšia, pretože ide predovšetkým o informácie a znalosti, 
a tie sa týkajú každého jednotlivca i celej spoločnosti.

Potreba nových znalostí ako nevyhnutná podmienka na profitovanie z nových 
technológií a informačnej explózie sa výrazne dotkla celého vzdelávacieho sys-
tému, ktorý si vyžiadal nielen obsahovú, ale aj organizačno-prevádzkovú inováciu. 
Dotkla sa dokonca takých pojmov ako gramotnosť, ktorý sa rozšíril aj na zvládnutie 
nových technológií a informačnej explózie, a vznikali nové pojmy ako počítačová 
a informačná gramotnosť či dokonca negramotnosť (ALA, 1989; Gupta, 2006).

Medzi najcharakteristickejšie následky nových technológií a informačnej expló-
zie patrí zrýchlenie zmien v spoločnosti. Zrýchľujú sa inovačné procesy, zrýchľuje 
sa potreba nových znalostí, čo, prirodzene, vedie k zrýchleniu zmien obsahu, ale 
i k zavádzaniu nových foriem vzdelávania. Tak sa IKT stali významným pomocní-
kom pre pedagógov i učiacich sa – žiakov, študentov, ale aj neformálneho vzdelávania 
sa (Ala-Mutka, Punie, Redecker, 2008). Nadobudnuté vedomosti rýchlo zanikajú a ak 
chce človek obstáť na trhu práce, je priamo alebo nepriamo prinútený svoje znalosti 
inovovať. Do popredia sa dostáva celoživotné vzdelávanie, ktoré sa uskutočňuje už 
bez učiteľa, vyžaduje si viac vlastného pričinenia, má inú motiváciu i samotnú reali-
záciu učenia sa. Pochopiteľne, že je budované na doterajších znalostiach a schopnos-
tiach, a z nich je najdôležitejšia schopnosť učiť sa. Zvýšenie osobnej zodpovednosti 
pri celoživotnom vzdelávaní zvyšuje aj dôležitosť a váhu takých kompetencií, ako 
je kritické myslenie (Horton, 2008).

Zrýchľovanie zmien a skracovanie inovačného cyklu má však vplyv nielen na 
potrebu nových znalostí, ale aj na praktické využívanie informačných zdrojov, keď 
„staré“ nosiče dát nie sú použiteľné, napr. diskety, CD atď. (Baig, 2004).

Prepojenie IKT do sietí, predovšetkým internetu, ovplyvňuje činnosť jednotliv-
ca i celej spoločnosti poskytovaním množstva služieb. Umožňuje sprístupňovať infor-
mačné zdroje v reálnom čase bez ohľadu na miesto ich výskytu v globálnom svete, 
vzájomne komunikovať, interaktívne participovať na vytváraní informačných zdro-
jov a prezentovať ich v rôznej forme. Človek dostáva prostriedky na komunikáciu 
so svojimi priateľmi, sprístupnenie kultúrnych i športových udalostí, ale na druhej 
strane sa dostáva  prekvapivo do izolácie, čoraz viac chýba priama  komunikácia. 
Sprístupnením informácií nielenže stráca svoje súkromie, ale vystavuje sa nebezpe-
čenstvu zneužitia týchto informácií.  Nebezpečenstvo zneužitia informácií je však 
širšie a týka sa celého informačného prostredia. Preto nás neprekvapuje, že sa stretá-
vame s rôznymi formami počítačovej kriminality a čoraz častejšie hovoríme o bez-
pečnosti informačných a počítačových systémov.
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Nemožno zabúdať ani na nevyžiadané informácie, ako je spam, víry, znečisťo-
vanie životného prostredia produktmi IKT či zneužívanie cudzích informácií a ich 
prezentovanie ako svojich, teda plagiátorstvo.

Negatívne následky IKT na jednotlivca i spoločnosť predstavujú závažný prob-
lém a riešenia sa hľadajú na rôznych úrovniach. Ak sa budeme držať starej pravdy, že 
najlepším riešením problémov je ich predchádzanie, musíme sa znova vrátiť k vzde-
lávaniu, pred ktorým stojí aj výzva spojená s negatívnymi vplyvmi IKT a informačnej 
explózie. Je teda nevyhnutné začleniť túto problematiku do informačnej stratégie, 
predovšetkým vzdelávacích inštitúcií.

Ako vidieť, paleta negatívnych dôsledkov je veľmi široká. V tomto príspevku 
sa aj vzhľadom na rozsah a zložitosť danej problematiky zameriame na jej vybrané 
časti, ktoré sú spojené predovšetkým s digitálnym rozdelením spoločnosti.

1  Digitálne rozdelenie

Hádam najznámejším následkom IKT a informačnej explózie na spoločnosť je 
jej charakteristika, ako spoločnosti informačnej a neskôr znalostnej [UNESCO použí-
va dokonca plurál – znalostné spoločnosti (Bindé, 2005)]. Závažnosť problematiky 
dokumentujú aj dve svetové konferencie venované informačnej spoločnosti – WSIS 
v Ženeve a Tunise, ktorých hlavnými organizátormi bolo UNESCO a ITU (WSIS, 
2006).

Okrem pozitívneho impaktu však nové technológie, predovšetkým IKT, spoloč-
nosť rozdeľujú podľa vlastníctva, prístupu k IKT, resp. schopnosti ich využívať. Keďže 
rozdelenie spôsobili IKT, hovorí sa o digitálnom rozdelení – digital divide (DD).

Termín digitálne rozdelenie sa používa na opis priepasti medzi jednotlivcami, 
domácnosťami, firmami a geografickými priestormi na rôznych socio-ekonomických 
úrovniach s ohľadom na ich možnosti k prístupu a využitiu IKT, ako sú počítače 
a internet (OECD, 2002).

Zaoberanie sa problémom digitálneho rozdelenia sa dnes chápe ako nevyhnut-
ná podmienka riešenia chudoby [jeden z miléniových cieľov OSN (UNDP, 2000)], 
ale IKT a informačná explózia priniesli aj nový pohľad na samotný pojem chudoby, 
ktorý sa už neredukuje iba na chudobu hmotnú, ale i nehmotnú. A tak aj pojem digi-
tálne rozdelenie dostáva nové a nové interpretácie. Nemožno ho chápať staticky 
a nemožno ho redukovať iba prístup k IKT vrátane prístupu k internetu. Jeho dyna-
miku určuje dynamika rozvoja IKT, internetu a webtechnológií. Ale ani to nestačí. 
Podstatné je využívanie týchto prostriedkov. Preto sa začalo hovoriť aj o sekundár-
nom digitálnom rozdelení (OECD, 2006; Baltac, 2003; Trucano, 2010). Baltac (2003) 
zdôrazňuje rozdiel medzi rýchlosťou technologického vývoja a využívania nových 
prostriedkov. A využívanie je vždy podmienené zodpovedajúcimi znalosťami a schop-
nosťami. Kým primárne digitálne rozdelenie ovplyvňujú viac socio-ekonomické 
faktory, pri sekundárnom vystupujú do popredia skôr socio-kognitívne aspekty. Ne-
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dostatok motivácie, zručností, kognitívnych schopností a sebavedomia jednotlivcov 
pri efektívnom využívaní IKT môže viesť k ich zaostávaniu v sociálnej, ekonomic-
kej a politickej oblasti (Newhagen, Bucy, 2004).

V spojitosti s informačnou explóziou sa zdôrazňuje sprístupňovanie informácií. 
Keďže to sa v súčasnosti uskutočňuje prostredníctvom IKT a internetu, mnohí si mys-
leli (myslia?), že ak vyriešime prístup k IKT a internetu, vyriešime aj problém DD. 
Sekundárne DD ukazuje, že to nie je pravda, aj keď treba povedať, že je to jeden 
z „mostov“ preklenujúcich DD. Mostov však treba viac. Na Svetovom telekomuni-
kačnom dni v roku 2001 generálny tajomník OSN Kofi Annan zdôraznil tri mosty 
na preklenutie DD: multijazykovosť obsahu informácií na internete, infraštruktúru 
a „finančnú“ prístupnosť internetu pre „všetkých“ (Annan, 2001). Davis Foulger 
(2001) rozširuje počet mostov na sedem:

• sociálne a právne obmedzenia,

• ekonomické priority,

• základná infraštruktúra,

• gramotnosť a jazyk,

• sieťová infraštruktúra a konektivita

• počítačové zdroje,

• možnosť výberu.
Van Dijk a Hacker (2003) uvádzajú inú štruktúru obmedzení prístupu k infor-

máciám. Rozdeľujú ich na štyri typy:
• mentálne – neznalosť, neochota,…

• materiálne – vlastnenie alebo prístup k IKT a internetu,

• zručnosti – zručnosti s IKT a internetom,

• používateľské – skúsenosti z využívania IKT a internetu.
Uvedené členenie iba poukazuje na zložitosť problematiky DD. A aj keď týmto 

obmedzeniam možno dať rôzne interpretácie, ešte vždy neriešia celú problematiku 
DD a skôr sú zamerané na sprístupnenie informácií na takej úrovni, že ich riešenie 
je viac „v rukách politikov“ – nakoniec preto sa nimi zaoberá aj taká organizácia 
ako OSN. Lenže aj keby sa uvedené problémy vyriešili, množstvo ich zostáva na 
jednotlivcovi.

Ak hovoríme o „premostení“ DD alebo o odstránení rozdielov v DD, musíme 
zobrať do úvahy aj indikátory charakterizujúce DD. Jedno principiálne delenie indi-
kátorov je ich delenie na kvantitatívne a kvalitatívne, ktoré poznáme aj z mnohých 
iných oblastí. Ľahšie sa definujú, ale aj vyhodnocujú kvantitatívne indikátory. Žiaľ, 
robia sa z nich nie celkom odôvodnené závery pre celú problematiku. V spojitosti 
s DD je to napr. počet obyvateľov s prístupom na internet, počet mobilných telefó-
nov, a pod.
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My sa ďalej zameriame na vybrané problémy, ako „staršia v. mladšia generá-
cia“, „dievčatá v. chlapci“, ale aj „učitelia v. žiaci“, či „rodičia v. deti“.

2  Digitálne rozdelenie staršej a mladšej generácie

Problém „starí – mladí“, ktorý možno skôr poznáme ako „generačný problém“, 
nie je ničím novým. Mladá generácia nie vždy prijíma hodnotový systém vytvorený 
staršou generáciou, nabúrava ho a postupne si vytvára systém nový a IKT a infor-
mačná explózia prinášajú do tohto procesu viacero nových prvkov (Östlund, 2003; 
Paul, Stegbauer, 2005). Predovšetkým je to „váha“ nehmotného bohatstva a rastúci výz-
nam informácií, s ktorými sú spojené nové technológie a nové prostriedky sprístup-
ňovania, uchovávania a spracovania informácií. To si však vyžaduje nové znalosti 
a schopnosti, a teda aj nový obsah vzdelávania, do ktorého vstupujú významnou 
mierou IKT. A aby toho nebolo málo, IKT a informačná explózia celý tento proces 
zrýchľujú.

Preto nás neprekvapuje, že na uvedené fakty lepšie reaguje mladšia generácia. 
Jednak nie je zaťažená „starými“ znalosťami a schopnosťami, má na to lepšie psy-
chologické predpoklady, jednak nové znalosti dostáva už v samotnom vzdelávaní.

Následky sa prejavujú na trhu práce, kde sa požiadavka na znalosti a schopnosti 
využívania nových technológií IKT považuje už za samozrejmosť. Z uprednostňo-
vania ľudských zdrojov so znalosťami a schopnosťami využívania IKT vychádzajú 
zvyčajne víťazne mladšie generácie.

„Napätie“ medzi mladou a staršou generáciou pokračuje aj v samotnej práci. Tu 
je už nevyhnutná vecná, obsahová stránka napĺňania výkonu práce, kde má staršia 
generácia zvyčajne viac znalostí, skúseností i pracovných návykov, a nie vždy vidí, 
a často oprávnene, výhody alebo pridanú hodnotu z využívania IKT (Brynjolfsson, 
Hitt, 1998). Treba si uvedomiť, že ak aj tie najmodernejšie technológie použijeme 
na staré procesy, nemusí to priniesť žiadnu pridanú hodnotu.

Možno najvypuklejšie sa prejavuje vzťah medzi vecnými znalosťami, schop-
nosťami a pracovnými návykmi a znalosťami a schopnosťami využívania IKT pri 
zmene zamestnania. Staršia generácia stráca svoju výhodu, čo sa nevyhnutne odrazí 
pri uprednostňovaní ľudí so schopnosťami využívania IKT, aj keď, samozrejme, na 
kvalitný pracovný výkon je to iba podmienka nutná.

Ľudia so znalosťami a schopnosťami využívania IKT profitujú aj z informačnej 
explózie. Ľahšie sa dostávajú k novým informáciám, čo obohacuje nielen ich pracov-
ný, ale aj súkromný život.

Nakoniec treba uviesť ešte jeden aspekt IKT a informačnej explózie, a to je 
zrýchľovanie procesov, ktoré sa nevyhnutne prejavuje v rýchlom zastarávaní exis-
tujúcich znalostí a schopností a nevyhnutnosti ich permanentnej inovácie, čo vedie 
k potrebe celoživotného vzdelávania. Aj tu má mladá generácia „navrch“, a to nielen 
svojimi psychologickými predpokladmi, ale predovšetkým preto, že je na to lepšie 
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pripravená už z formálneho vzdelávania ako aj svojimi znalosťami a schopnosťami 
využívania IKT, bez ktorého je dnes toto vzdelávania nemysliteľné.

Ako z toho von? Problém medzi mladšou a staršou generáciou bol, je a zrejme 
aj bude. Mnohé konflikty však možno predvídať a keďže ich možno predvídať, treba 
sa na ne „pripraviť“ a podľa možnosti im predísť. Ak vieme (a to vieme), že infor-
mačná explózia a s tým spojené zrýchľovanie zmien má za následok rýchle zastará-
vanie existujúcich znalostí a schopností a že je preto nevyhnutné ich permanentne 
inovovať, treba na to myslieť už pri formovaní obsahu formálneho vzdelávania,  
pretože neodmysliteľnou a veľmi významnou podmienkou tejto formy vzdelávania 
je schopnosť učiť sa a kriticky myslieť.

Potreba inovácie znalostí a schopností sa týka nielen každého jednotlivca, ale 
i každej inštitúcie. Mala by sa preto premietnuť do jej informačnej stratégie.

Zaradíme sem ešte jeden aspekt, ktorý je spojený s najstaršou generáciou a jej 
participovaní či neparticipovaní na využívaní IKT, presnejšie na profitovaní z tohto 
využívania. Jej sa určite dostalo najmenej vzdelania z nových technológií, ako sú IKT. 
A pritom potenciál z využívania IKT je veľký. Veď je to práve táto generácia, ktorá 
je už menej mobilná a mohla by profitovať zo sprístupňovania informácií z domu 
cez IKT, či už na osobnú potrebu, alebo iba pre potešenie, využívania služieb, ako 
je e-mail či internet banking. Teda aj túto generáciu treba zaradiť do vzdelávacieho 
procesu primeraného rozsahu i spôsobu vzdelávania alebo vzdelávania sa.

3  Digitálne rozdelenie detí a rodičov

Rodina má nezastupiteľné miesto v spoločnosti a aj preto má zahrnutie vzťahu 
„rodičia – deti“ do digitálneho rozdelenia mimoriadny význam; IKT a informačná 
explózia vplývajú na hodnotový systém vzťahu rodičia – deti, a to priamo i nepria-
mo prostredníctvom znalostí a schopností využívania nových technológií. Veľa prob-
lémov vzťahu „starí – mladí“ sa premieta aj do vzťahu rodičia – deti. Práve lepšie  
znalosti a schopnosti detí využívať nové technológie im umožňujú čoraz viac infor-
mácií získavať z „mimorodinných“ informačných zdrojov. Dokonca sa stávajú „ro-
dinným znalostným zdrojom“ z využívania nových technológií. Problém je v tom, 
že nie  všetky rodiny sú  na takúto  situáciu  pripravené  a nie  všetky sú dokonca 
ochotné ju akceptovať a nie všetky deti sú schopné túto situáciu „uniesť“.

Problémov je však viac. Prvým je ekonomický. Aby rodina mohla profitovať 
z využívania IKT, predovšetkým musí mať k IKT prístup, najlepšie vlastniť ich, 
mať prístup na internet a využívať jeho služby. To však nemusí byť, a ani nie je, pre 
každú rodinu možné. Ak priatelia našich detí počítač vlastnia, majú prístup na inter-
net a z jeho využívania priamo alebo nepriamo profitujú, prejaví sa to aj v našich 
vzťahoch s deťmi. Naše deti sa často cítia menejcenné a neraz sa priamo pýtajú, 
prečo počítač či mobil s prístupom na internet nemáme. Samozrejme, že nemusí 
zostať iba pri otázkach, ale môže to pokračovať v obviňovaní rodičov z neschop-
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nosti, alebo dokonca „prevzatia situácie do vlastných rúk“ a zadováženia si potreb-
ných finančných prostriedkov nevhodným či nedovoleným spôsobom.

Vyriešením ekonomického problému sa však problém DD „rodičia – deti“ ne-
stratí, ba možno povedať, že ho iba otvára. Deti získavajú prístup k „mimorodin-
ným informačným zdrojom“ so všetkými kladnými i zápornými následkami. Nie 
všetky prístupné informácie sú pre deti užitočné a pre deti vhodné. O to dôležitejšia 
je úloha rodinnej výchovy. Rodina je v tomto smere nezastupiteľná. Je to nová výzva 
pre rodičov, s ktorou je málo skúseností a mnohé jej aspekty ani nepoznáme. A takisto 
aj výzva pre školu a celý vzdelávací systém.

Internet ponúka množstvo ďalších služieb. Predovšetkým je to komunikácia 
s „okolím“, s blízkymi i vzdialenými priateľmi, rozširovanie okruhu svojich priate-
ľov. Pochopiteľne, že to prináša nielen mnoho pozitív, ale aj nebezpečenstiev vyplý-
vajúcich predovšetkým z toho, že sa deti „otvárajú“ a poskytujú o sebe informácie, 
ktoré možno veľmi ľahko zneužiť. Aj v tomto smere sú rodinné zázemie a výchova 
dôležité a nezastupiteľné.

Vlastnenie počítača s prístupom na internet, využívanie služieb umožňujúcich 
vyhľadávať zaujímavé informácie, využívať interaktívne hry, počúvať hudbu, komu-
nikovať so svojimi priateľmi bez toho, že by hrozilo nebezpečenstvo zneužitia posky-
tovaných informácií, privádza, možno pre mnohých prekvapujúco, deti k izolácii. 
Dieťaťu stačí počítač s prístupom na internet, zatvorí sa do „svojej izby“ a nepo-
trebuje účasť na kultúrnom či športovom podujatí,  nepotrebuje športovať, nepot-
rebuje „nikoho živého“. To sa, samozrejme, prejaví na jeho správaní, znalostiach 
i schopnostiach.

Vplyvom IKT a internetu na deti venuje pozornosť aj UNESCO či Európska 
komisia. Európsky parlament a Rada Európy v roku 2005 schválili program „Bez-
pečný internet“, ktorý pokračuje až do roku 2013 (Europe’s Information Society:  
Thematic Portal),  a vzhľadom na to bola následne vytvorená tematická sieť „EU 
Kids Online“ (www.eukidsonline.net) a výskumný program koordinovaný London 
School of Economy, výsledky ktorého boli publikované v roku 2009 (Livingstone, 
Haddon, 2009). Do výskumu sa zapojilo 21 krajín EÚ (žiaľ, Slovensko medzi nimi 
nebolo). Predmetom výskumu bola problematika kultúrnych, kontextuálnych a rizi-
kových otázok bezpečného používania internetu a online technológií deťmi.

Zaujímavé sú už východiskové údaje z Eurobarometra. Ak percento detí do 17 
rokov používajúcich internet bolo v rokoch 2005 70 % a v 2008 75 %, na Sloven-
sku to bolo v roku 2005 68 % a 2008 78 %. Uvedené čísla svedčia o rýchlom raste 
používania internetu deťmi na Slovensku, ale samotné vysoké percento detí použí-
vajúcich internet svedčí aj o aktuálnosti problematiky jeho potenciálnych negatív-
nych následkov.

Keďže sa zaoberáme DD rodičia – deti, dôležité je aj používanie internetu ro-
dičmi. Aj tu vidieť významný nárast v porovnaní rokov 2005 a 2008. Kým v roku 
2005 v EU deti vo veku 6 – 17 rokov používali internet častejšie ako ich rodičia, 
v roku 2008 – nárast z 66 % na 85 % – to už nie je pravda (na Slovensku ešte pre-
vládali deti).

59



Medzi hlavné výsledky autori uvádzajú:
• Zvýšenie používania internetu deťmi i rodičmi, a to napriek sociálno-ekono-

mickým problémom niektorých rodín;

• Napriek tomu, že rodiny s vyšším štandardom poskytnú deťom skôr prístup 
na internet, väčšiemu riziku sú vystavené deti z rodín s nižším štandardom.

Autori si uvedomujú tak pozitívny, ako aj negatívny potenciál prístupu detí a ro-
dičov k internetu, čo premietli aj do odporúčaní venovať pozornosť maximalizova-
niu príležitostí a minimalizovaniu rizík.

Rizikom a bezpečnosťou používania internetu deťmi v EÚ sa zaoberá správa 
The perspective of European children (Livingstone, Haddon, Görzig, Ólafsson, 2011) 
v rámci „EU Kids Online“ založená na vstupoch z 25 členských krajín EÚ (Sloven-
sko sa nezúčastnilo) publikovaná v januári 2011. Ako hlavné výsledky autori uvá-
dzajú:

• Používanie internetu sa stalo dennou záležitosťou detí – 60 % detí vo veku 
9 – 16 rokov je pripojených na internet denne a až 93 % času týždenne;

• Vek detí používajúcich internet sa znižuje;

• Najčastejšie používajú internet doma (v spálni – teda v „ich“ izbe) – 87 %, 
potom v škole – 63 %. Vysoké je pripojenie na internet cez mobil;

• Na  školské úlohy používa  internet 85 %, na hry 83 %, na  komunikáciu – 
posielanie správ 62 %;

• Profil na sociálnej sieti má 59 % detí vo veku 9 – 16 (26 % verejný, 43 % 
súkromný, iba pre priateľov). Zaujímavá je aj štruktúra: pre vek 9 – 10 rokov je to 
26 %, pre 11 – 12 rokov je to 49 %, pre 13 – 14 rokov je to 73 % a pre vek 15 – 16 
rokov je to 82 %;

• Digitálne zručnosti – zrejme sa zvyšujú praxou, teda používaním internetu – 
36 % detí sa vyjadrilo, že sú určite lepší ako ich rodičia.

• Risk a škodlivosť – prieskum ukázal, že riziko z používania internetu nemusí 
mať nevyhnutne negatívne následky – 12 % detí priznalo, že boli na internete obťažo-
vané,  či znepokojené. Zaujímavé však je,  interpretácia  pojmov „obťažovanie alebo 
znepokojenie“ nie je u detí rovnaká, ale predovšetkým nie je rovnaká s interpretáciou 
dospelých. Interpretácia závisí od širších znalostí a skúseností. Dokumentujú to odpo-
vede detí vo veku 9 – 10 rokov, pri sledovaní sexuálnych obrázkov alebo čítaní sexuál-
nych správ. Výskum potvrdil zvyšovanie rizika a škodlivosti s vyšším vekom.

• Rodičovské uvedomenie a sprostredkovanie – rodičia si často neuvedomujú 
negatívne následky používania internetu. Až 40 % rodičov detí, ktoré priznali sle -
dovanie sexuálnych obrázkov online, tvrdilo, že ich deti niečo také nesledujú. Pri  
sledovaní nahoty je to až 56 %. Podobné výsledky sú v prípade komunikácie so 
sexuálnymi správami. Za pozitívny výsledok možno považovať, že až 70 % rodičov 
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hovorí s deťmi o tom, čo ich deti robia na internete, a až 58 % je dokonca s nimi, ak 
sú na internete. Vysvetľujú im, ako sa v tej-ktorej situácii zachovať, a upozorňujú 
ich na nebezpečenstvo zverejňovania osobných informácií. Pravda, nie všetci rodi-
čia majú dostatok znalostí a skúseností z používania IKT a internetu, hoci až 85 % 
si myslí, že sú schopní deťom v prípade potreby pomôcť. Na druhej strane skoro 
desatina detí pomoc rodičov ignoruje úplne a skoro tretina vo väčšine prípadov.

4  Digitálne rozdelenie učiteľov a žiakov

Ako sme už spomenuli, IKT a informačná explózia má mimoriadny dosah na 
vzdelávanie. IKT si vyžadujú nové znalosti a schopnosti, ktoré vedú k nevyhnutnej 
inovácii obsahu vzdelávania. V IKT však dostali učitelia, ale aj učiaci sa mimoriad-
neho „pomocníka“.

Digitálne rozdelenie „učitelia – žiaci“ má veľa spoločného s DD „starí – mladí“ 
i s DD „rodičia – deti“, lebo IKT a informačná explózia si vyžadujú nové znalosti 
a schopnosti od učiteľov i žiakov. To však nevyhnutne podmieňuje vzdelávanie sa-
motných učiteľov, ktorí musia sledovať nielen inováciu obsahu svojho profesijného 
zamerania, svoje predmety, ale súčasne zvládnuť nové technológie IKT a okrem toho 
ich tvorivo využiť pri výučbe svojich predmetov.

Ak to majú zvládnuť, musia byť splnené aspoň základné predpoklady, teda prí-
stup alebo vlastnenie počítača s prístupom na internet. Už len tento jednoduchý eko-
nomický faktor je pre mnohých učiteľov nepriechodný. A tak sme svedkami, že žiaci 
majú k IKT lepší prístup ako učitelia. Pochopiteľne, že sa to prejaví aj na znalos -
tiach a schopnostiach tak učiteľov, ako aj žiakov. Pritom znalosti a schopnosti majú 
všeobecnejší  charakter.  Je len prirodzené,  že sa to  odrazí na psychike učiteľov 
i žiakov. Aj tu treba hľadať zdroje príčin konfliktov „učiteľ – žiak“.

Informačné a komunikačné technológie a poskytované služby slúžia často žiakom 
ako zdôvodnenie „kritiky“ alebo odmietania obsahu i spôsobu vzdelávania. Týka sa 
napríklad spôsobu komunikácie či gramatiky jazyka, kde za nich veľa vecí „urobí“ 
počítač. Výhrady majú aj k mnohým faktografickým znalostiam, ktoré, jednoducho, 
nájdu na webe.

Aktívnejšie využívanie IKT na iných predmetoch ako informatika si vyžaduje 
nielen prispôsobenie foriem výučby a zadaní, ale aj navigáciu zo strany učiteľa. Ide 
napr. o získavanie praktických zručností pri práci s IKT, ale najmä vyhľadávanie, 
hodnotenie a využívanie informácií na internete. Neznalosť či nedostatok kontroly 
zo strany učiteľov vedie k ďalšiemu negatívnemu následku IKT – plagiátorstvu.

Nielenže ide o zneužitie znalostí a schopností využívať IKT, ale aj o zneužitie 
práce alebo myšlienok iného. Nejde o pojem či jav nový, ale IKT zjednodušili tento 
proces do takej miery, že situácia sa stala neudržateľnou. Problému sa venujú najmä 
univerzity, ale základné návyky a znalosti by mali žiaci získavať už na stredných 
a základných školách. Bez navigácie a kontroly zo strany učiteľa slúžia internetové 
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zdroje často len ako pohodlný nástroj na sťahovanie hotových referátov, z čoho sa 
len málokedy vyvodia nejaké následky.

Záver

Informačné a komunikačné technológie sa stali neoddeliteľnou súčasťou nášho 
života. Ich využívanie, resp.  nevyužívanie či  zneužívanie má svoje následky na 
úrovni jednotlivcov, inštitúcií a krajín. 

Samozrejme, je nereálne predpokladať, že sa vzdáme profitov, ktoré nám IKT 
a informačná explózia prinášajú. To nikto nečaká. Ale bolo by na škodu veci, keby 
sme si zatvárali oči pred ich negatívnymi následkami. Je dobré, že sa dosahom IKT 
a informačnej explózie zaoberajú nielen profesionáli z oblasti IKT, ale aj významné 
svetové organizácie alebo inštitúcie ako UNESCO, EÚ, OECD, a že sa vplyv chápe 
komplexnejšie v zmysle požiadaviek trvalo udržateľného rozvoja. Je dobré, že sa 
prijímajú opatrenia na obmedzenie negatívnych následkov, či už na technickej, alebo 
legislatívnej úrovni. Podľa nášho názoru, „rezervy“ sú na používateľskej úrovni 
a na úrovni „osvety“ a vzdelávania. To je priestor pre školy, od základných až po 
vysoké. A v neposlednom rade je to priestor pre rodičov, ale aj každého, kto sa 
priamo alebo nepriamo na výchove a vzdelávaní podieľa. Inštitúcie by negatívne ná-
sledky informačnej explózie a využívania IKT mali zohľadňovať vo svojej infor-
mačnej stratégii.  Zameranie sa iba na pozitívne následky môže byť krátkodobo 
prijateľné, ale z dlhodobého hľadiska iba akumuluje problémy, ktorých riešenie bude 
neskôr zložitejšie a zrejme aj drahšie. Už časť problematiky, ktorou sa v príspevku 
zaoberáme, to iba potvrdzuje.
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Resumé

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE A ICH NEGATÍVNE 
DÔSLEDKY NA SPOLOČNOSŤ

Miriam Ondrišová

Informačná explózia  a  nové informačné a  komunikačné technológie  (IKT)  patria  medzi  hlavné 
hnacie sily vývoja spoločnosti. Ich vlastnenie, resp. prístup k nim, spolu so schopnosťou ich využí-
vania na inováciu procesov, prináša vysokú pridanú hodnotu, zlepšuje kvalitu života. Toto je aj jeden 
z hlavných dôvodov „prehliadania“ ich negatívnych dôsledkov na jednotlivca i spoločnosť.
Dôležitosť prístupu k IKT sa najčastejšie spája s „digitálnym rozdelením“ (DD), ktorého interpre-
tácia bola spočiatku skôr ekonomicko-geografická a mnohí si mysleli/myslia, že nás sa netýka. 
DD však má ďalšie interpretácie, ako mladí-starší, dievčatá-chlapci, ale i  ďalšie, a tie sa určite 
týkajú aj nás.
Potreba znalostí a schopností využívať IKT je bezprostredne spojená so vzdelávaním. IKT sa stali 
nielen predmetom vzdelávania, ale v IKT dostali učitelia i učiaci sa vynikajúceho pomocníka. So 
vzdelávaním je  spojená  aj  druhá  hnacia  sila  rozvoja  spoločnosti  –  informačná  explózia.  Spolu 
s rýchlosťou zmien má za následok potrebu neustálej inovácie našich znalostí a schopností a potrebu 
permanentného,  celoživotného  vzdelávania  sa.  Aj  keď  sa  celoživotné  vzdelávanie  uskutočňuje 
„mimo“ školy, resp. formálneho vzdelávania, treba naň myslieť už počas neho, lebo jeden z hlav-
ných cieľov vzdelávania v tomto kontexte je naučiť žiakov učiť sa a kriticky myslieť.
V príspevku sa zaoberáme niektorými negatívnymi dôsledkami IKT na jednotlivca i spoločnosť 
a poukazujeme na ich závažnosť a nevyhnutnosť ich riešenia. Ak sa budeme držať starej pravdy, 
že najlepším riešením problémov je ich predchádzanie, musíme sa znova vrátiť k  vzdelávaniu, 
pred ktorým stojí aj výzva spojená s negatívnymi dopadmi IKT a informačnej explózie. Problém 
negatívnych dôsledkov IKT a informačnej explózie by mal byť zohľadnený aj v informačných 
stratégiách inštitúcií.
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Summary

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES
AND THEIR NEGATIVE CONSEQUENCES TO SOCIETY

Miriam Ondrišová

Information explosion and new Information and Communication Technologies (ICT) belong to 
the main driving forces of economical and social development of society. Their ownership, resp. 
access to them together with an ability of their use for innovation brings a high added value which 
improves a quality of life. This is one of the most important reasons of “overlooking” their negat-
ive consequences for each individual and society as well. Examples of negative consequences in 
spite of their importance are presented more or less as peculiarities and even with a limited inter-
pretation.
Importance of ownership or access to ICT is most often connected with “digital divide” (DD), 
interpretation  of  which was  at  a  beginning more  economical  geographic  and a  lot  of  people 
thought / think, that it does not concern us (Slovakia, developed countries). Of course DD has fur-
ther interpretations, such as old – young, girls – boys, but also others and those certainly concern 
also us. A need of knowledge and ability of ICT use is directly connected with education. ICT 
become not only a subject of education but teachers and learners have got in ICT an excellent  
“helpmate”. Education is connected also with the second driving force of society development –  
information explosion. Information explosion and speed of changes has a consequence in a need 
of  permanent  innovation  of  our  knowledge  and  abilities,  permanent  lifelong  learning.  Even 
though lifelong learning is realized “outside” of school resp. formal education it is necessary to  
think about it already during formal education because one of its goals in this context is teaching 
how to critically think and how to learn.
In the paper we deal with some negative consequences of information explosion and IKT use for  
individual and all society and we argue for higher attention to this problem and for inevitability of 
their solution. If we keep old wisdom that best way how to solve problems is a prevention, that 
means to avoid them, we must return back to education which has a new challenge connected 
with negative consequences of information explosion and ICT. Problem of negative consequences 
of information explosion and ICT should be also inevitable part of each information strategy.

65





ZBORNÍK FILOZOFICKEJ FAKULTY UNIVERZITY KOMENSKÉHO
Ročník XXIII        KNIŽNIČNÁ A INFORMAČNÁ VEDA        Bratislava 2011

PUBLIKOVANIE AUTOROV
V SLOVENSKOM AKADEMICKOM PROSTREDÍ 

Z POHĽADU BIBLIOMETRICKEJ ANALÝZY

B e á t a  B e l l é r o v á

Úvod

Je všeobecne známe a akceptované, že vedné oblasti, resp. vedné disciplíny majú 
svoje špecifiká, ktoré súvisia najmä s predmetom výskumu, odrážajú sa v metódach 
skúmania, postupoch a nástrojoch. Vedu a jej súčasti v ich inštitucionálnom vyjadrení 
o. i. ovplyvňujú ekonomické a spoločensko-politické podmienky. Na jej smerovanie 
na lokálnej, národnej a medzinárodnej úrovni tak vplýva množstvo faktorov.

„Charakterová“  rôznorodosť  vedy a  výskumu sa  nevyhnutne  odzrkadľuje  
v rôznorodosti fenoménu vedeckej komunikácie a jej súčasti, vedeckého publikova-
nia. V súvislosti s vedeckým publikovaním sa analyzuje jav nazvaný publikačné 
správanie. Publikačné správanie v globálnom chápaní je odrazom spomínaných 
charakteristík vednej disciplíny, ekonomických aj spoločensko-politických vplyvov. 
V individuálnom  ponímaní  môže  súvisieť  s  vnútornou  motiváciou,  danosťami 
jednotlivca, prostredím, v ktorom pracuje, a pod. Toto všetko (a mnohé iné) utvára 
súhrn objektívnych a subjektívnych faktorov publikačného správania.

Publikačné prostredie sa snažíme poznávať ako súčasť informačného správania 
či informačnej ekológie (Šušol, 2009). Vzhľadom na využívanie publikačných 
výstupov ako ukazovateľov kvality (výskumnej inštitúcie, kolektívu, jednotlivca) sa 
poznávanie publikačného správania a jeho špecifík javí aj ako nevyhnutný predpo-
klad objektivizácie hodnotiacich procesov. Z tejto potreby vychádza opisovaný bib-
liometrický výskum, ktorého cieľom bolo vymedziť publikačné správanie autorov 
z prostredia slovenských vysokých škôl vo vybraných vedných oblastiach tak, ako 
sa javí prostredníctvom publikačných výstupov, ukázať odlišnosti a zhody navzá-
jom, ako aj vo vzťahu k prostrediu.
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1  Vedecká komunikácia, publikovanie a bibliometria

Vedeckú komunikáciu,  ako jeden z podsystémov sociálnej  komunikácie  (Ro-
osendal, 2001), môžeme charakterizovať a opísať z niekoľkých hľadísk. Ak vychá-
dzame zo štyroch prístupov k definovaniu sociálnej komunikácie podľa Žibritovej 
(1984),  ktorá  ju  vymedzuje  ako  proces  výmeny  informácií,  interakciu,  použitie 
znakov a funkciu spätnej väzby, funkcie výmeny informácií a spätnej väzby sa vo 
vedeckej komunikácii javia ako zásadné. Vyplýva to z podstaty vedy ako poznávacej 
činnosti, resp. systematickej tvorby nových poznatkov (Grupp et al., 2001). Výmena 
informácií, komunikácia formálna aj neformálna, je nevyhnutnou súčasťou procesu 
poznávania, čo je dané charakterom vedeckého skúmania, pri ktorom takmer každý 
nový poznatok stavia na poznatkoch predchádzajúcich. 

Hlavnou funkciou vedeckých dokumentov, ktorých obsah vzniká vedeckou čin-
nosťou ľudí, je komunikovať výsledky vedeckého skúmania – teoretického i fakto-
grafického charakteru (Nováková, 1983). Vedecký dokument však prezentuje nielen 
výsledky vlastného výskumu autora, ale zároveň aj východiská tohto výskumu.  
Usskutočňuje sa to prostredníctvom citácií a referencií, pričom sa utvárajú väzby 
medzi dokumentmi, resp. informáciami a ich tvorcami. Vedecký dokument vďaka 
týmto väzbám nie je len nástrojom bezprostrednej komunikácie, ale má veľkú vypo-
vedaciu schopnosť o vedcoch, ich výskume, vednej disciplíne a pod. 

Previazanosť dokumentov prostredníctvom referencií je jedným z východísk 
bibliometrie, disciplíny, ktorá sleduje vedu tak, ako sa prejavuje pomocou písomnej 
komunikácie (Krištofičová, 1997),  resp. disciplíny,  ktorá na základe sledovania 
prostriedkov písomnej komunikácie (tlačených aj elektronických) mapuje a analy-
zuje vedecký výskum a jeho súčasti. Z aspektu mapovania vedy sú bibliometrické 
výskumy najčastejšie orientované takto:

• Analýzy stavu a vývoja vedných disciplín (dynamika vývoja, trendy, vzťahy 
medzi disciplínami a pod.).

• Bibliometria pre hodnotenie a riadenie vedy (hodnotenie kvality výskumu 
výskumných kolektívov, inštitúcií, krajín a pod.).

Podľa Van Raana a Van Leeuwena (Van Raan et al., 2002) aplikácia bibliometric-
kých metód pri hodnotení vedeckého výskumu vychádza z predpokladu, že vedecký 
pokrok zabezpečujú vedci s miestnymi, národnými,  ale primárne medzinárodnými 
charakteristikami, ktorí skúmajú predmet výskumu tak, že stavajú na práci iných ved-
cov. Previazanosť vedeckých výskumov v čase aj priestore je zrejmá a nosičmi tejto 
informácie sú vedecké dokumenty ako také.

Publikovať vo vede znamená sprístupniť, zverejniť výsledky svojej práce, či už 
formálnymi, alebo neformálnymi publikačnými kanálmi. Podľa Björka (2005) rých-
losť vedeckého rozvoja závisí aj od efektívnej komunikácie výsledkov vedcov svojim 
kolegom, pričom je v tomto procese pre vedcov dôležité a motivujúce odovzdávanie 
výsledkov, tvorenie vzťahov s inými vedcami alebo vybudovanie si reputácie. Záro-
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veň sledujeme, že zverejňovanie výsledkov výskumu a vývoja sa stalo životnou nevy-
hnutnosťou do takej miery, že sa zrodil fenomén „publikuj alebo zhyň“ („publish or 
perish“). Významnou motiváciou publikovania je dokázanie opodstatnenosti práce 
(a získanie  finančných zdrojov  na jej  pokračovanie).  Vzhľadom na  to  sa  hovorí 
o „accountability of science“ alebo „účtovaní vedy“ (Nowotny et al., 2003). „Účtova-
nie  vedy“  súvisí  s rastúcim dôrazom na  manažment  výskumu na  nadnárodnej, 
národnej či inštitucionálnej úrovni, s úsilím hodnotiť efektívnosť vynaložených pros-
triedkov a určovať kvalitu. Dôvodom na publikovanie potom už nie je výlučne 
potreba komunikovať, ale aj dokazovať svoj výkon.

2  Publikačné správanie a vedná disciplína

V súvislosti so skúmaním vedeckej komunikácie sa často sleduje publikačné 
správanie ako jav, ktorý významne ovplyvňuje spôsob komunikácie informácií medzi 
vedcami, resp., podľa Šušola (2009), „…ako spôsob využívania publikačných kanálov 
a subjektívne preferencie jednotlivých autorov pri výbere týchto kanálov…“.

Publikačná aktivita bezprostredne súvisí  s motiváciou publikovania.  Potvr-
dzujú to aj výskumy vplyvu systémov hodnotenia na publikačné správanie. Ako 
sme  už  uviedli,  publikačné  výstupy  môžu  byť  jedným z  meradiel  výskumu vo 
vzťahu k určitej inštitúcii či organizačnej jednotke. Publikačnú aktivitu z hľadiska 
autora môžu ovplyvniť také faktory ako problematika výskumu (tematické zamera-
nie), vek, jeho spoločenský status, obdobie výskumu (Glänzel, 2003). Ak sa publi-
kačné výstupy analyzujú na inštitucionálnej  či  národnej  úrovni,  faktory ako vek 
a spoločenský status sa neberú do úvahy, pretože sledovaná populácia je skôr hete-
rogénna.  Na tejto úrovni však nevyhnutne treba zohľadňovať faktor tematického 
zamerania. Vedná disciplína, jej dynamika, vzťahy s inými disciplínami, typ a zame-
ranie výskumu môžu významne ovplyvniť produktivitu z aspektu publikácií, pričom 
ovplyvňujú nielen frekvenciu publikovania, ale napr. aj adresáta.

Niektoré typy výskumov produkujú publikovateľné výsledky až po dlhšom 
čase,  iné  (najmä  v  oblasti  humanitných  vied)  prinášajú  výsledky určené  úzkej  
komunite adresátov, príp. vedeckej komunite jednej krajiny a pod.

S publikačným správaním, ako ukazovateľom vedeckej produktivity, bezpro-
stredne súvisí citačné správanie, pretože na citovanie sa neraz nazerá ako na krité -
rium kvality  publikácie,  jej  autora  a  jeho  výskumu.  Na citovanie  diela  vplýva  
viacero faktorov. Kvalitná práca môže byť málo citovaná, ak nie je napísaná vo 
svetovom jazyku, ak bola zverejnená v ťažšie dostupnom dokumente (napr.  sivá 
literatúra), alebo ak sa problematikou zaoberá iba úzka skupina odborníkov. Citova-
nosť o. i. významne ovplyvňuje typ diela, či má publikovaná práca charakter pôvod-
nej vedeckej práce, prehľadovej práce, alebo práce metodickej (Krištofičová, 1997). 
Výskumy tiež potvrdzujú častejšie citovanie dokumentov publikovaných v medzi-
národnom spoluautorstve. Svoje špecifiká má aj citačné správanie autorov, podriaďuje 
sa rôznym vplyvom, a nie vždy objektívne odráža realitu.
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Fakt, že pri citačnom a publikačnom správaní existujú rozdiely súvisiace so špe-
cifikami vednej oblasti,  resp. vednej disciplíny, potvrdilo množstvo publikovaných 
výskumov. Autori Nederhof (2006), Kyvik (2003) a Aaltojärvi et al. (2008) uvádzajú, 
že publikačné a citačné správanie vedcov z humanitných a spoločenských vied sa líši 
od správania vedcov v tzv. tvrdých vedách (prírodné vedy, vedy o živote, technické 
vedy). Nederhof (2006) napr. definuje špecifiká spoločenských vied v oblasti publi-
kačného správania takto:

• výraznejšia  národná  a  regionálna  orientácia  (z  národnej  orientácie  potom 
vyplýva aj publikovanie v národných jazykoch a časopisoch národnej úrovne);

• menej publikácií v seriáloch, viac v knihách;

• odlišné tempo teoretického vývoja;

• výskum jedného vedca verzus tímový výskum;

• väčší podiel publikácií určených mimo vedeckej komunity.
Väčší význam časopiseckého publikovania, ako aj dominantnosť medziná -

rodného publikovania pre prírodné vedy, medicínu a technické vedy uvádzajú Aal-
tojärvi  et  al.  (2008).  V zhode  s  Nederhofom považujú  za  charakteristické  pre  
spoločenské a humanitné vedy publikovanie v knihách a v národných jazykoch. 
Niektoré z týchto predpokladov potvrdili výsledky prezentovaného výskumu publi-
kačného správania  autorov na slovenských vysokých školách,  hoci  osobitosti  sa 
dotýkali viac humanitných ako spoločenských vied.

Pri  úvahách o publikačných charakteristikách  a  špecifikách  spoločenských 
alebo humanitných vied treba brať do úvahy, že ani jedna vedná oblasť nie  je  
jednoliatym celkom. Charakter každej je do istej miery heterogénny, takže niektoré 
disciplíny sa  väčšmi  prikláňajú  k prírodným vedám a vedám o živote,  iné nie  
(Nederhof, 2006).

Podľa Bechera et al. (2001, prevzaté z Aaltojärvi et al., 2008) sa vedné discip-
líny a výskumné oblasti líšia v hodnotách a postupoch, čo malo nevyhnutne vplyvy 
na odlišné publikačné správanie vedcov. Na druhej strane, často práve pod vplyvom 
zavádzania  rôznych systémov na  hodnotenie  výsledkov vedecko-výskumnej  čin-
nosti, ale aj prirodzeným vývojom dochádza k „zbližovaniu“, resp. stieraniu niekto-
rých rozdielov.

Tak ako všetky spoločenské javy aj publikačné správanie treba vnímať v his-
torických, geografických a spoločensko-politických súvislostiach. V ostatných dvoch 
desaťročiach sa  publikačná aktivita  a  citovanosť stali  významným hodnotiacim 
nástrojom na všetkých úrovniach štruktúr vedy. Súvisí to s požiadavkou riadiacich 
orgánov na „ranking“ ako mechanizmus hodnotenia a prideľovania zdrojov, so úsi-
lím motivovať a podporovať len kvalitný výskum, schopný obstáť v medzinárodnej 
konkurencii. Takýto prístup má veľa pozitív, obmedzení aj negatív, ktoré sú pred-
metom analýz. Jeho aplikácia si vyžaduje nielen dôkladné poznanie komunikačných 
procesov, ale aj analýzy publikačného správania komunity, ktorá má byť predme-
tom hodnotenia.
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3  Výskum publikovania autorov v prostredí slovenských 
vysokých škôl – metódy, postupy a ciele

Dosiaľ zverejnené výskumy publikačného správania slovenských vedcov sa 
venovali najmä publikovaniu v elektronickom prostredí (Šušol, 2004), príp. sa zame-
rali na prostredie konkrétnej univerzity (Šušol, 2009). Praktické poznatky z využitia 
bibliometrických ukazovateľov pri hodnotení  a financovaní slovenských vysokých 
škôl  podnietili  potrebu spoznať  špecifiká publikačného správania  autorov v aka-
demickom prostredí (resp. v prostredí verejných vysokých škôl). To viedlo k realizácii 
výskumu možností využitia bibliometrických postupov na analýzu vedeckej komuni-
kácie a najmä mapovanie publikačného správania. Jeho hlavným cieľom bolo opísať 
publikovanie v slovenskom akademickom prostredí, ukázať rozdiely v publikačnom 
správaní autorov z rôznych vedných disciplín, formulovať základné odlišnosti medzi 
vednými disciplínami, resp. skupinami vedných oblastí z hľadiska publikovania.

Predmetom bola analýza publikačných výstupov šestnástich verejných vyso-
kých škôl za obdobie rokov 2006 – 2008. Použila sa tzv. neštandardná bibliometria, 
keď sa spracovali údaje z lokálnych zdrojov – z databáz publikačnej činnosti jednotli-
vých vysokých škôl, ktoré ich zverejnili na svojich webových stránkach.

Členenie bibliometrických postupov na štandardné a neštandardné nie je časté,  
zrejme ho zaviedla L. Butlerová (2008), ktorá o štandardnej bibliometrii hovorí ako 
o bibliometrickom výskume založenom na indexovanej článkovej literatúre, kým 
o neštandardnej ako o výskume založenom na knihách, časopisoch a iných doku-
mentoch, ktoré nie sú indexované v medzinárodných databázach.

V opisovanom výskume publikačného správania  sa  nesledovalo  publikovanie 
v medzinárodnom kontexte,  keďže  cieľom nebolo  ukázať  miesto  slovenskej  vedy 
v medzinárodných vedeckých systémoch, ale lepšie spoznať vnútornú štruktúru do-
kumentovej komunikácie, vzťahy a súvislosti slovenského akademického publikova-
nia. Preto výskum nemohol byť založený na medzinárodných bibliografických 
a scientometrických databázach.

Základom analyzovania publikačného správania prostredníctvom publikačných 
výstupov sa stali  kategórie dokumentov.  Kategória dokumentu (alebo aj  kategória 
publikačnej  činnosti) sa chápe ako množina dokumentov charakterizovaná niekoľ-
kými spoločnými príznakmi, ako sú napríklad forma, obsah, spôsob publikovania, 
miesto publikovania, v zmysle smernice Ministerstva školstva SR z roku 2005, resp. 
jej novely z roku 2008 (Smernica č. 13/2008 R…, 2008).

Od roku 2006 určilo MŠ SR verejným vysokým školám povinnosť zverejňovať 
svoju publikačnú činnosť na  webových stránkach  v štruktúre danej  smernicou, 
neskôr sa zverejňovanie začalo zabezpečovať prostredníctvom Centrálneho registra 
publikačnej činnosti. Vďaka povinnosti uloženej ministerstvom a detailnej, presne 
definovanej  kategorizácii  publikačných  výstupov  vznikol  dostatočne  podrobný 
a spoľahlivý zdroj údajov, nielen na tento výskum.
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Smernica uvádza celkom 82 kategórií dokumentov, z toho 34 kategórií pôvod-
ných vedeckých dokumentov (ich trojpísmenový kód sa začína písmenom A), 20 
kategórií odborných dokumentov (kód sa začína písmenom B), 19 kategórií umelec-
kých dokumentov (kód sa začína písmenom C) a 9 kategórií pre ostatné dokumenty. 
Na analýzu sa použilo 54 kategórií, čo súviselo s dostupnosťou informácií, pretože 
MŠ SR požadovalo od verejných vysokých škôl iba zverejnenie týchto 54 kategórií 
(27 vedeckých, 18 odborných, 6 umeleckých a 3 „ostatné“).

Možno predpokladať, že chýbajúce kategórie nemajú zásadný vplyv na spoľah-
livosť získaných výsledkov. Približne polovica nespracovaných kategórií sa týkala 
umeleckých prác. Umelecké aktivity neboli predmetom výskumu a vysoké školy 
umeleckého zamerania sa do výskumu nezahrnuli. Veľká časť nespracovaných kate-
górií  opisuje  dokumenty,  ktoré  sa  vyskytujú zriedka a  z hľadiska komunikácie  
vedeckých výsledkov patria medzi okrajové.

Jedným z cieľov výskumu bolo analyzovať publikačné správanie na odborovom 
princípe,  preto bolo nevyhnutné určiť klasifikáciu vedných odborov/výskumných 
oblastí, ktorá by zodpovedala potrebám výskumu a bola porovnateľná v medzinárod-
nom kontexte. Použilo sa členenie vychádzajúce z medzinárodne platného Frascati 
manuálu (2002), OECD dokumentu, ktorý vymedzuje postup na realizáciu prieskumov 
výskumu a experimentálneho vývoja. Frascati manuál uvádza šesť vedných oblastí:

• Prírodné vedy (PRÍR);

• Technické vedy (TECH);

• Lekárske vedy (MED);

• Pôdohospodárske vedy (AGRO);

• Spoločenské vedy (SPOL);

• Humanitné vedy (HUM).
Sledované vysoké školy,  resp. ich fakulty sa na základe svojho odborného 

zamerania priradili do niektorej z uvedených šiestich skupín.
Pre každú z 54 kategórií sa zisťovala jej početnosť a percentuálne zastúpenie, 

osobitne pre vysoké školy ako celok, osobitne pre jednotlivé vedné oblasti (tabuľky 
1 a 2). Tieto údaje poskytli východisko na ďalšie spracovanie, resp. analýzy publi-
kovania z hľadiska druhu dokumentov, ich teritoriality a typu.

Druh dokumentu bol zadefinovaný ako množina dokumentov charakterizovaná 
vedeckou originalitou obsahu, príp. vzťahom k vedeckým a iným činnostiam. Vo 
výskume sa  za jednotlivé druhy dokumentov považovali pôvodné vedecké práce, 
odborné  práce,  umelecké  práce,  prekladové  a  hodnotiace  práce,  zostavovateľské 
a redakčné práce a pod.

Teritorialita  dokumentu  sa  chápala  ako  charakteristika  dokumentu  určená 
miestom jeho vydania. Na základe teritoriality sa dokumenty členili na zahraničné 
a domáce.
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Ako typ  dokumentu  sa  sledovala  množina  dokumentov  daná  niekoľkými 
spoločnými príznakmi, najmä formou, ale aj obsahom. Za jednotlivé typy dokumen-
tov sa označili monografie (vrátane kapitol), časopisy, konferenčné materiály, zbor-
níky pôvodných príspevkov a pod.

Na základe utvorených zoskupení dokumentov a frekvencie ich zastúpenia medzi 
publikovanými prácami sa získali údaje, ktoré umožnili odpovedať na otázky: Je  
štruktúra publikačnej činnosti vo všetkých vedných oblastiach rovnaká? Existujú 
jednoznačne preferované druhy a typy dokumentov? Sú tieto preferencie zhodné vo 
všetkých vedných oblastiach? Aký je pomer domáceho a zahraničného publikovania, 
sú v ňom rozdiely medzi vednými oblasťami?

Tab. 1  Výskyt kategórií dokumentov za všetky sledované vysoké školy ako celok
a ich priemery ich percentuálnych podielov v období 2006 – 2008 (1. časť tabuľky)

Legenda: počet – počet publikovaných prác v danej kategórii; [%] – priemer percen-
tuálnych podielov danej kategórie publikačnej činnosti z celkového počtu publikácií  
v súbore; rang – poradie výskytu

kategória publikačnej činnosti počet % rang
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 22 657 24,947 1
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 10 687 10,767 2
BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch 9 901 10,386 3
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 9 322 9,974 4
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, 
monografiách 6 480 7,249 5
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 4 602 4,334 6
BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných 
aj nekonferenčných) 3 093 3,629 7
AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií 4 972 3,555 8
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií 4 530 3,131 9
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, 
monografiách 2 510 2,761 10
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch 3 897 2,482 11
FAI Redakčné a zostavovateľské práce (bibliografie, encyklopédie, katalógy, 
slovníky, zborníky...) 1959 2,393 12
BCI Skriptá a učebné texty 1774 2,044 13
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 1515 1,850 14
BDE Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 1310 1,261 15
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách 904 1,117 16
BEC Odborné práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch (konferenč-
ných aj nekonferenčných) 856 1,039 17
AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách 751 0,856 18
BAB Odborné knižné práce vydané v domácich vydavateľstvách 592 0,726 19
ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľ-
stvách 545 0,636 20
AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferen-
ciách 516 0,584 21
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Tab. 1  Výskyt kategórií dokumentov za všetky sledované vysoké školy ako celok
a ich priemery ich percentuálnych podielov v období 2006 – 2008

(pokračovanie tabuľky)

kategória publikačnej činnosti počet % rang
AEG Stručné oznámenia, abstrakty vedeckých prác v zahraničných karentova-
ných časopisoch 871 0,575 22
ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch 556 0,548 23
ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľ-
stvách 260 0,289 24
BCB Učebnice pre základné a stredné školy 261 0,268 25
AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 219 0,263 26
CDF Umelecké práce a preklady v domácich nekarentovaných časopisoch 290 0,261 27
BFB Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie...) 237 0,2122 28
ACD Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydava-
teľstvách 154 0,2121 29
EAJ Odborné preklady publikácií – knižné 110 0,156 30
BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...) 174 0,145 31
AFE Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných konferencií 214 0,141 32
CAB Umelecké monografie, preklady, autorské katalógy vydané v domácich 
vydavateľstvách 116 0,124 33
BDB Heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách vy-
daných v domácich vydavateľstvách 78 0,113 34
BBB Kapitoly v odborných knihách vydané v domácich vydavateľstvách 134 0,112 35
ABB Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vyda-
né v domácich vydavateľstvách 79 0,111 36
AFF Abstrakty pozvaných príspevkov z domácich konferencií 132 0,101 37
AGJ Autorské osvedčenia, patenty, objavy 146 0,091 38
CDE Umelecké práce a preklady v zahraničných nekarentovaných časopisoch 75 0,083 39
BCK Kapitoly v učebniciach a učebných textoch 89 0,074 40
BAA Odborné knižné práce vydané v zahraničných vydavateľstvách 74 0,073 41
ABA Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vyda-
né v zahraničných vydavateľstvách 52 0,069 42
ACA Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách 33 0,046 44
EAI Prehľadové práce – knižné 41 0,044 45
BDD Odborné práce v domácich karentovaných časopisoch 29 0,039 46
BDC Odborné práce v zahraničných karentovaných časopisoch 37 0,034 47
BBA Kapitoly v odborných knihách vydané v zahraničných vydavateľstvách 27 0,031 48
BDA Heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách vy-
daných v zahraničných vydavateľstvách 12 0,018 49
AEH Stručné oznámenia, abstrakty vedeckých prác v domácich karentova-
ných časopisoch 15 0,014 50
CAA Umelecké monografie, preklady, autorské katalógy vydané v zahr. vyda-
vateľstvách 12 0,008 51
ACC Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v  zahraničných vyda-
vateľstvách 7 0,007 43
BGH Legislatívne dokumenty 4 0,005 52
CDD Umelecké práce a preklady v domácich karentovaných časopisoch 3 0,004 53
CDC Umelecké práce a preklady v zahraničných karentovaných časopisoch 0 0,00 54
Spolu 97 914 100
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Tab. 2  Percentuálny podiel kategórií dokumentov pre jednotlivé vedné oblasti (usporiadaný 
zostupne), získaný z údajov za všetky sledované vysoké školy za obdobie 2006 – 2008

Legenda: rang –  poradie  výskytu;  kateg. –  kategória  publikačnej  činnosti  podľa 
Smernice MŠ SR 13/2008;  [%] – priemer percentuálnych podielov danej kategórie 
publikačnej činnosti
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1 AFD 32,650 1 AFD 19,587 1 AFH 14,342 1 AFD 18,759 1 AFD 26,727 1 AFD 31,688
2 AFC 12,743 2 BDF 13,620 2 BDF 14,112 2 ADC 10,324 2 BDF 11,770 2 AFC 17,319
3 ADF 9,265 3 AED 11,793 3 AFD 12,387 3 AFC 9,244 3 AFC 10,793 3 ADF 12,280
4 BDF 8,683 4 ADF 10,982 4 ADF 8,978 4 AED 8,623 4 AED 9,074 4 BDF 7,464
5 ADE 4,603 5 AFC 5,492 5 AFG 7,189 5 AFG 8,038 5 ADF 8,752 5 ADE 5,355
6 AFG 4,387 6 AEC 5,049 6 AED 6,508 6 ADF 7,599 6 BED 4,149 6 BED 3,604
7 AFH 4,264 7 FAI 4,825 7 ADE 5,312 7 AFH 7,298 7 ADE 3,256 7 ADC 2,891
8 BED 4,130 8 AAB 3,374 8 ADC 4,597 8 ADE 5,881 8 AEC 3,026 8 AED 2,769
9 AED 3,091 9 ADE 3,365 9 BED 4,239 9 BDF 4,068 9 FAI 2,535 9 AFG 2,580
10 FAI 2,911 10 BED 2,652 10 AFC 3,110 10 AEC 2,688 10 AAB 2,404 10 BCI 2,217
11 BCI 2,540 11 AFG 1,770 11 AEG 2,607 11 BED 2,449 11 BCI 2,236 11 AEC 1,777
12 ADC 2,169 12 AFH 1,736 12 BCI 2,532 12 FAI 2,207 12 ACB 1,647 12 AFH 1,553
13 BDE 2,100 13 BAB 1,279 13 AEC 1,744 13 BCI 2,103 13 AFG 1,440 13 BDE 1,190
14 AAB 1,295 14 ABD 1,273 14 BDE 1,398 14 ADD 1,269 14 AFH 1,427 14 FAI 1,173
15 AEC 1,130 15 BDE 1,086 15 BFB 1,290 15 AEG 1,136 15 AFB 1,360 15 BEC 1,104
16 AEG 0,921 16 ACB 1,014 16 BEC 1,235 16 AAB 1,098 16 BDE 1,358 16 ACB 0,908
17 ACB 0,474 17 AFB 0,994 17 FAI 1,125 17 BEC 0,852 17 BEC 1,194 17 AAB 0,872
18 BAB 0,459 18 CDF 0,953 18 AAB 1,076 18 BAB 0,750 18 AFA 0,903 18 AFB 0,516
19 AFB 0,377 19 BCI 0,851 19 ACB 0,925 19 ACD 0,726 19 BAB 0,902 19 BAB 0,360
20 ADD 0,348 20 BEC 0,816 20 ADD 0,638 20 BDE 0,668 20 ABD 0,769 20 AFA 0,293
21 BEC 0,338 21 ADD 0,798 21 AFA 0,596 21 BCB 0,537 21 ADD 0,529 21 AEG 0,280
22 AGJ 0,261 22 AFA 0,637 22 ABD 0,572 22 ACB 0,528 22 ADC 0,419 22 ABD 0,265
23 ABD 0,260 23 ADC 0,606 23 AFB 0,562 23 BFA 0,503 23 BCB 0,370 23 ABC 0,240
24 AFA 0,182 24 EAJ 0,585 24 BFA 0,352 24 AFA 0,370 24 ABC 0,322 24 AGJ 0,205
25 BFA 0,060 25 CAB 0,549 25 BAB 0,35 25 ABD 0,355 25 CDF 0,317 25 ADD 0,182
25 EAI 0,060 26 AAA 0,540 26 AFE 0,297 26 AFB 0,329 26 AAA 0,304 26 AAA 0,168
26 ABC 0,059 27 BCB 0,473 27 AGJ 0,274 27 ABC 0,305 27 ACD 0,287 27 AFF 0,130
27 AFE 0,044 28 ABC 0,472 28 AFF 0,229 28 AFE 0,294 28 BBB 0,282 28 AFE 0,126
28 BAA 0,037 29 BDB 0,444 29 ABB 0,224 29 BFB 0,123 29 CDE 0,188 29 BFA 0,080
29 AAA 0,032 30 AEG 0,417 30 AAA 0,199 30 ABA 0,114 30 EAJ 0,135 30 BCK 0,065
30 BBB 0,023 31 ABB 0,256 31 ACD 0,191 31 AEH 0,101 31 BDB 0,116 31 BFB 0,053
30 BFB 0,023 32 ABA 0,204 32 BDC 0,140 32 AAA 0,099 32 BCK 0,106 32 BCB 0,031
31 AFF 0,018 33 BBB 0,170 33 ABC 0,135 33 BBB 0,080 33 ABB 0,098 32 ACA 0,031
31 ABA 0,018 34 BAA 0,167 34 BCB 0,134 34 BCK 0,080 34 EAI 0,095 33 EAJ 0,029
31 ABB 0,018 35 ACD 0,166 35 BBB 0,074 35 AFF 0,080 35 CAB 0,091 33 BBB 0,029
32 ACD 0,016 36 AFE 0,150 36 ACA 0,072 36 BAA 0,051 36 AFF 0,089 33 ABB 0,029
33 ACC 0,009 37 CDE 0,118 37 ABA 0,062 37 EAJ 0,050 37 BFB 0,088 34 BAA 0,026
34 ACA 0,000 38 BFB 0,117 38 BAA 0,057 38 ABB 0,049 38 BFA 0,084 35 ACD 0,023
34 AEH 0,000 39 ACA 0,111 39 BCK 0,043 39 AGJ 0,033 39 BAA 0,081 36 BBA 0,020
34 BBA 0,000 40 BDA 0,099 40 EAJ 0,041 40 ACA 0,026 40 AFE 0,074 37 BDC 0,019
34 BCB 0,000 41 BDD 0,081 41 BBA 0,024 41 BDC 0,025 41 BDD 0,072 38 ABA 0,016
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Tab. 2  Percentuálny podiel kategórií dokumentov pre jednotlivé vedné oblasti (usporiadaný 
zostupne), získaný z údajov za všetky sledované vysoké školy za obdobie 2006 – 2008 

(pokračovanie tabuľky)
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34 BCK 0,000 42 BFA 0,073 42 AEH 0,020 42 EAI 0,025 42 BBA 0,062 39 CAB 0,015
34 BDA 0,000 43 BCK 0,064 43 CAB 0,009 42 BDD 0,021 43 ABA 0,043 40 BDB 0,010
34 BDB 0,000 44 CAA 0,043 44 BGH 0,005 43 CDE 0,021 44 ACA 0,029 41 CDF 0,006
34 BDC 0,000 45 BDC 0,041 45 ACC 0,000 43 BDA 0,008 45 CAA 0,026 42 EAI 0,005
34 BDD 0,000 46 AFF 0,036 45 BDA 0,000 44 CAB 0,007 46 AEG 0,026 43 AEH 0,004
34 BGH 0,000 47 EAI 0,034 45 BDB 0,000 45 CDF 0,005 47 ACC 0,017 44 ACC 0,000
34 CAA 0,000 48 CDD 0,025 45 BDD 0,000 46 BGH 0,004 48 BDC 0,015 44 BDA 0,000
34 CAB 0,000 49 BBA 0,014 45 CAA 0,000 47 ACC 0,000 49 BGH 0,012 44 BDD 0,000
34 CDC 0,000 50 ACC 0,004 45 CDC 0,000 47 BBA 0,000 50 AEH 0,007 44 BGH 0,000
34 CDD 0,000 51 AEH 0,000 45 CDD 0,000 47 BDB 0,000 51 BDA 0,003 44 CAA 0,000
34 CDE 0,000 51 AGJ 0,000 45 CDE 0,000 47 CAA 0,000 51 AGJ 0,000 44 CDC 0,000
34 CDF 0,000 51 BGH 0,000 45 CDF 0,000 47 CDC 0,000 51 CDC 0,000 44 CDD 0,000
34 EAJ 0,000 51 CDC 0,000 45 EAI 0,000 47 CDD 0,000 51 CDD 0,000 44 CDE 0

4  Vybrané charakteristiky publikačného správania slovenských 
autorov

4.1  Publikovanie z hľadiska typov, resp. kategórií dokumentov

Konferenčné dokumenty predstavovali takmer polovicu (47 %) prác publikova-
ných autormi verejných vysokých škôl za sledované trojročné obdobie. Prekvapujúco 
nízke sa ukázalo zastúpenie článkov v časopisoch, iba 30 %. Monografie boli zastú-
pené 8 %, zborníkové (nekonferenčné publikácie) 12 %. Časť kategórií publikácií, 
ktorá nezodpovedala ani jednému z uvedených typov, je v grafe 1 označená ako 
„nezaradené kategórie“ a predstavovala 3 %.

Fakt, že publikačné výstupy vysokých škôl sa zohľadňujú pri prideľovaní finanč-
ných prostriedkov, môže znamenať,  že  vysokú mieru konferenčného publikovania 
spôsobilo úsilie zvýšiť počet publikačných výstupov a zlepšiť predpoklad vysokej 
školy na získanie primeranej dotácie. Túto úvahu do istej miery podporujú aj zistenia 
iných autorov (Butler, 2003; Weingart, 2005; Nederhof, 2006) o inflácii publikovania, 
ktorú často spôsobuje zaradenie publikačnej činnosti ako kritéria odmeňovania. Zdá 
sa však, že problém enormného konferenčného publikovania tkvie aj niekde inde, pre-
tože jednoduché porovnanie vývoja počtu dokumentov v jednotlivých typoch doku-
mentov (graf 2) ukázalo, že v období, keď sa začalo používať kritérium publikačných 
výstupov na financovanie vysokých škôl, vzrástli skoro rovnomerne konferenčné aj 
časopisecké dokumenty a ich zvýšenie takmer kopírovalo celkový vývoj počtu publi-
kovaných dokumentov. Hoci, sledovanie vývoja v dlhodobejšom časovom horizonte 
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môže priniesť iný výsledok, pretože reakcia na nastavené kritérií sa môže prejaviť 
s časovým odstupom.

Graf 1  Zastúpenie typov dokumentov v publikačnej činnosti sledovaných vysokých škôl

Graf 2  Porovnanie vývoja počtu publikovaných dokumentov 16 verejných VŠ
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Porovnanie výsledkov pre jednotlivé typy dokumentov medzi skupinami ved-
ných oblastí (graf 3) ukázalo, že najvyšší podiel konferenčných dokumentov bol  
v poľnohospodárskych a technických vedách (až 57 %), prekvapujúco vysoký (49 %) 
bol aj v prírodných vedách rovnako ako v spoločenských vedách (46 %) a v medicíne 
(43 %). Jedinou vednou oblasťou, v ktorej sa štatisticky potvrdila odlišnosť od trendu 
vysokého publikovania konferenčných dokumentov, boli humanitné vedy, so zastúpe-
ním 32 %.

Ako sa predpokladalo,  zastúpenie monografií  bolo najvyššie  v humanitných 
a spoločenských vedách (11 % a 10 %), najnižšie v poľnohospodárskych a technic-
kých (obidve zaokrúhlene 5 %).  Pre celú skupinu monografických dokumentov 
(vedeckých, odborných aj umeleckých) sa ukázali rozdiely potvrdzujúce ich vyššie 
zastúpenie v spoločenských vedách, ako v poľnohospodárskych, lekárskych a tech-
nických, nie však prírodných. V humanitných vedách sa výsledky štatisticky potvrdili 
vo vzťahu k všetkým ostatným oblastiam, okrem spoločenských vied. Toto zistenie sa 
do istej miery zhoduje napr. s výsledkami L. Butlerovej (2005) a S. Kyvika (2003), 
dokonca percentuálne podiely knižných publikácií zistené Kyvikom na nórskych uni-
verzitách sú blízke výsledkom slovenských univerzít (uvádza v humanitných vedách 
11 %, v spoločenských 9 % a v ostatných 3 – 5 % zastúpenie).

Viacerí autori (Pritchard, 1969; Glänzel, 2003) uvádzajú, že komunikácia pro-
stredníctvom  vedeckých  časopisov  je  pre  vedu  dominantná.  Aj  bibliometrické 
výskumy sa v najväčšej miere opierajú o časopisecké články, resp. články indexované 
v medzinárodných bibliografických a citačných databázach. Preto fakt, že zastúpenie 
článkov v časopisoch (vedeckých aj odborných) v publikačných výstupoch sloven-
ských vysokých škôl  predstavovalo 30 %,  je  do istej  miery prekvapujúci.  Pritom 
články  vo  vedeckých  časopisoch  tvorili  v  celom  hodnotenom  súbore  iba  18 % 
a články v karentovaných časopisoch (domácich aj zahraničných) 3,6 %. Ak chápeme 
články v karentovaných časopisoch ako ekvivalent článkov indexovaných databázou 
Web of Science (hoci to nie je úplne rovnocenné) a porovnáme získané údaje s inými 
autormi  (Butler,  2005;  Kyvik,  2003),  môžeme zastúpenie  slovenskej  produkcie 
v medzinárodne akceptovaných databázach hodnotiť ako relatívne nízke.

Pri porovnaní výsledkov z hľadiska publikovania v karentovaných časopisoch 
sa pre jednotlivé vedné oblasti zistili veľké rozdiely. Percentuálne zastúpenie článkov 
v karentovaných časopisoch (domácich aj zahraničných vrátane krátkych oznámení 
a abstraktov) sa pohybovalo od 0,98 % v spoločenských vedách po 12,8 % v prírod-
ných. V humanitných vedách boli 1,8 %, v pôdohospodárskych 3,4 %, v technických 
3,6 % a v medicíne 7,9 %.

Možno predpokladať, že získané výsledky sú do istej miery ovplyvnené roz-
dielmi vnútri skupín, na ktoré odkazujú viacerí autori. Jokić et al. (2009) uvádzajú, 
že kým chorvátske právo a jazykoveda majú takmer nulové zastúpenie vo Web of 
Science, výsledky pedagogiky a ekonomických vied sú lepšie. Na tento problém 
upozorňuje aj Nederhof (2006).
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Výsledky však nemusia byť ovplyvnené len rozdielnymi charakteristikami dis-
ciplín vnútri skupín. Okrem iného môžu súvisieť aj s rôznou úrovňou výskumu fakúlt 
v danej skupine. Naznačujú to údaje, v akom rozpätí sa pohybovali percentuálne 
podiely kategórie článkov v zahraničných karentovaných časopisoch v jednotlivých 
skupinách vedných oblastí:

• poľnohospodárske vedy 0,52 – 4,64 %,

• humanitné vedy 0 – 3,60 %,

• lekárske vedy 0,39 – 12,35 %,

• prírodné vedy 0,68 – 28, 84 %,

• spoločenské vedy 0 – 2,46 %,

• technické vedy 0 – 20,70 %.
Uvedené dolné hranice percentuálneho podielu sú prinajmenej v technických, 

prírodných a lekárskych vedách neočakávané. Môžu odrážať nízku kvalitu výskumu 
(dokonca jeho absenciu), ale môžu znamenať aj to, že zaradenie niektorých fakúlt  
do danej skupiny vednej oblasti nemuselo byť vhodné (napr. spoločné posudzovanie 
lekárskych fakúlt a fakúlt ošetrovateľstva).

Graf 3  Zastúpenie typov dokumentov podľa skupín vedných odborov
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4.2  Domáce a zahraničné publikovanie

Hodnotenie  publikačných  výstupov  z hľadiska  teritoriality  ukázalo  vysoký 
podiel domáceho publikovania, pretože v celom sledovanom súbore publikácií vyso-
kých škôl bol podiel domácich dokumentov 67 %, zahraničných 28 % (zvyšok patrí 
kategóriám, ktorým sa nedala určiť teritorialita).

Pre jednotlivé skupiny vedných oblastí bolo zastúpenie publikovaných doku-
mentov na Slovensku v rozmedzí 54 % – 72 %, najmenej ich bolo v prírodných 
vedách, najviac v humanitných a spoločenských (graf 4).

Štatisticky sa dokázali odlišnosti v domácom a zahraničnom vedeckom publi-
kovaní medzi skupinami,  ale iba pre humanitné a spoločenské vedy vo vzťahu 
k prírodným a technickým vedám.

Charakteristiky publikovania  z  hľadiska  teritoriality  možno zjednodušene 
zosumarizovať:

• Zamestnanci  sledovaných vysokých škôl preferujú  domáce  publikovanie 
pred zahraničným, pomer zastúpenia je približne 2 : 1.

• Najmenší rozdiel medzi domácim a zahraničným publikovaním je v prírod-
ných vedách, najväčší v humanitných a spoločenských.

• Charakteristiky domáceho a zahraničného publikovania sú pre technické, 
poľnohospodárske a lekárske vedy veľmi blízke, avšak prírodným vedám sa naj-
väčšmi približujú technické.

Graf 4  Zastúpenie domácich, zahraničných a teritoriálne neurčených dokumentov 
v skupinách vedných oblastí
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4.3  Publikovanie vedeckých a odborných dokumentov

Vedecké dokumenty predstavovali v hodnotenom súbore publikačných výstupov 
77 %, odborné 20 %, umelecké 0,5 %, prekladové, zostavovateľské a redakčné práce 
2,5 %.

Ako ukazuje graf 5, najnižší percentuálny podiel vedeckých dokumentov sa 
zistil v humanitných vedách a najvyšší v prírodných, ale porovnanie percentuálnych 
podielov vedeckých a odborných dokumentov štatisticky nepotvrdilo predpoklad, 
že v humanitných a spoločenských vedách je menší podiel pôvodných vedeckých 
prác a vyšší podiel dokumentov určených mimo vedeckej komunity (odborné doku-
menty),  ani  ho úplne nevyvrátilo. Zaujímavý je vysoký podiel  odborného publi-
kovania  v  medicíne  (25,98 %).  Pre  vedecké  dokumenty  ako  celok  sa  potvrdil 
čiastkový rozdiel medzi humanitnými vedami a vedami technickými, pre spoločen-
ské vedy sa žiadne odlišnosti nepotvrdili. Jedným z dôvodov môžu byť veľké roz-
diely vnútri zoskupení.

Graf 5  Zastúpenie vedeckých, odborných a umeleckých dokumentov v jednotlivých 
skupinách vedných oblastí

4.4  Rôznorodosť publikovania

Pokus zjednodušene aplikovať Bradfordov zákon rozptylu na kategórie doku-
mentov tak, že sa pre jednotlivé skupiny vytvorili tri zóny rozptylu, každá pokrýva-
júca  približne  tretinový  podiel  dokumentov,  ukázal  určité  odlišnosti  v rozptyle 
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publikovaných dokumentov, resp. ich kategórií. Zistilo sa, že pre poľnohospodárske 
a technické vedy je charakteristický menší rozptyl publikovania ako pre vedy spolo-
čenské a humanitné, resp., že sa publikovanie v týchto vedách sústreďuje na menšiu 
skupinu  vybraných kategórií  dokumentov.  V poľnohospodárskych a  technických 
vedách predstavuje kategória s najčastejším výskytom väčší podiel na publikačnej 
činnosti ako v humanitných, lekárskych, prírodných a spoločenských vedách. Platí 
to v rovnakej miere pre prvé tri najčastejšie zastúpené kategórie, hoci pre prvých 
desať rozdiely už nie sú také výrazné. Potvrdzujú to porovnania podielov prvej naj-
častejšie  sa  vyskytujúcej  kategórie,  prvých  troch  najčastejšie  sa  vyskytujúcich 
a prvých desiatich, znázornené v grafe 6.

Graf 6  Porovnanie podielu kategórií s najvyšším výskytom v skupinách vedných oblastí

Z pohľadu celej sledovanej skupiny reprezentovala najčastejšie sa vyskytujúca 
kategória podiel takmer 25 % zo všetkých 54 sledovaných kategórií, prvé tri najčas-
tejšie sa vyskytujúce kategórie, vrátane prvej, tvorili až 46 %. Desať najčastejšie sa 
vyskytujúcich kategórií publikácií vrátane prvých troch tvorilo takmer 80 %. Kate-
górií s percentuálnym podielom vyšším ako 1 % bolo sedemnásť a predstavovali tak-
mer 93 %. Zvyšných 37 kategórií, s podielom nižším ako 1 %, reprezentovalo 7 % 
publikačnej činnosti.
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Záver

Sledovanie publikačných aktivít autorov z prostredia slovenských vysokých 
škôl v určitých oblastiach ukázalo zhodu s výskumami podobného typu v zahraničí, 
načrtlo však aj niektoré špecifiká. Rozdiely medzi vednými oblasťami, ktoré sa 
týkali publikačného správania, v zásade kopírujú zistenia zahraničných výskumov. 
V zhode s nimi sa potvrdili špecifiká spoločenských a humanitných vied, hoci pri 
celkovej sumarizácii možno povedať, že úplne osobitnou skupinou vedných discip-
lín  z hľadiska publikačného správania sú humanitné vedy. Ich osobitosti,  ktoré 
výskum potvrdil:

a) vyšší podiel knižných publikácií (monografických dokumentov), 

b) menšie  zastúpenie  konferenčných  dokumentov  (porovnateľné  s  podielom 
článkov v časopisoch),

c) viac článkov v domácich karentovaných časopisoch, ako v zahraničných,

d) vyššie zastúpenie zborníkových (nekonferenčných) dokumentov,

e) vyšší podiel domácich publikácií, ale na druhej strane vyššia miera publi-
kovania zahraničných vedeckých monografických a zborníkových dokumentov,

f) vyšší podiel odborných dokumentov, ale iba určitých kategórií, nie odbor-
ných dokumentov ako celku,

g) vyššie  zastúpenie  zostavovateľských,  prehľadových  a prekladových  doku-
mentov,

h) väčší rozptyl, resp. diverzifikácia kategórií dokumentov.
Pre publikovanie autorov zo spoločenských vied sa špecifiká publikovania potvr-

dili v menšom rozsahu ako v prípade humanitných vied, resp. niektoré sa potvrdili 
skôr čiastkovo, a to najmä vo vzťahu k prírodným a technickým vedám. Jednoznačne 
sa potvrdilo:

a) vyšší podiel knižných publikácií (monografických dokumentov),

b) vyššie zastúpenie zborníkových (nekonferenčných) dokumentov,

c) vyšší podiel odborných dokumentov, osobitne vyšší podiel článkov v odbor-
ných časopisoch a nižší podiel článkov v časopisoch vedeckých.

Model publikačného správania poľnohospodárskych a lekárskych vied sa preja-
vil ako „prechodný“ medzi humanitnými a spoločenskými vedami na jednej strane 
a prírodnými a technickými na strane druhej, keď sa pre jednotlivé kritériá približo-
vali raz k jednej a raz k druhej strane. Výsledky pre prírodné vedy neboli neočaká-
vané,  potvrdila  sa  vyššia  miera  zahraničného  publikovania,  menšie  zastúpenie 
monografických dokumentov, vysoký podiel vedeckých, osobitne karentovaných, 
časopisov v porovnaní s celkom. Určitým prekvapením bol vysoký podiel konfe-
renčných dokumentov.

83



V celej sledovanej komunite autori na komunikáciu svojich výsledkov výrazne 
preferujú konferenčné dokumenty. Publikovanie článkov v časopisoch má relatívne 
nízke zastúpenie, osobitne to platí o článkoch v zahraničných časopisoch, resp. 
časopisoch indexovaných databázou Web of Science (WoS).

Domáce publikovanie veľkou mierou prevládalo nad zahraničným, čo spolu s pre-
ferovaním konferenčných dokumentov môže viesť k nastoleniu otázky o viditeľnosti 
výsledkov slovenskej vedy mimo domáceho prostredia. Keďže sa však vo výskume 
nesledoval jazyk publikovaných dokumentov ani medzinárodné spoluautorstvo, odpo-
veď zostáva otvorená, o. i. aj preto, že elektronické publikovanie, resp. publikova-
nie konferenčných dokumentov na webe významne mení dostupnosť sivej literatúry.

Zistené charakteristiky publikačného správania autorov v slovenskom akademic-
kom prostredí umožnili sformulovať aj niektoré závery o sledovaní publikačných 
aktivít na účely hodnotenia výstupov, resp. posudzovania kvality vysokých škôl:

• Na základe zistených rozdielov v publikačnom správaní autorov z jednotli-
vých vedných oblastí možno konštatovať nevyhnutnosť zohľadňovania niektorých 
špecifík pri využívaní bibliometrických ukazovateľov ako nástrojov hodnotenia.

• Vzhľadom na nízku  mieru  registrovania  publikačných výstupov autorov 
z akademického prostredia v medzinárodných databázach, ktoré sa využívajú na 
bibliometrické analýzy, má zmysel vlastná registrácia publikačnej činnosti formou 
univerzitných databáz a centrálneho registra, tento proces by však bolo potrebné 
objektivizovať.

• Úvahy o objektivizácii procesov vykazovania/zisťovania publikačných akti-
vít pre „riadenie vedy“ by mohli smerovať k prevzatiu modelov používaných vo 
viacerých krajinách – smerom k ministerstvám vykazovať iba články v časopisoch 
a monografické dokumenty.

• Pri hľadaní rovnováhy medzi špecifikami slovenského prostredia a štandar-
dom platným v krajinách, ktorým sa chceme podobať, by bolo vhodné okrem kritéria 
registrácie v databázach Thomson Reuters sledovať nielen to, či je spracovaný vo 
WoS (karentovaný, aký má impakt faktor), ale či je registrovaný, resp. dostupný 
v medzinárodných databázach všeobecne, pretože to zlepšuje viditeľnosť publikova-
ných výsledkov. Poznatky o komunikačných procesoch vo vede potvrdzujú, že 
zmyslom publikovania je komunikácia obsahu, a nie zameranie sa na ukazovatele.

 Pre nároky kladené na súčasnú inštitucionálnu vedu sa možno občas stráca 
podstata procesu publikovania ako formy vedeckej komunikácie, ktorá má zabezpe-
čiť najmä výmenu informácií – vzájomnú informovanosť vedcov, umožniť identifi-
kovať pôvodcov originálnych myšlienok, uchovať výsledky vedeckej činnosti ľudí. 
V nadbytku publikovaných výstupov sa zdanlivo strácajú tie podstatné, čo však je 
skutočne podstatné, overí len čas. V tejto súvislosti sú mimoriadne dôležité funkcie 
bibliografickej registrácie a archivácie, ktoré vykonávajú akademické knižnice. Spolu 
s autormi sú súčasťou informačného prostredia, ktoré je determinované výskumným 
prostredím, jeho progresivitou, otvorenosťou, ale aj obmedzeniami.
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Resumé

PUBLIKOVANIE AUTOROV V SLOVENSKOM AKADEMICKOM 
PROSTREDÍ Z POHĽADU BIBLIOMETRICKEJ ANALÝZY

Beáta Bellérová

Opisovaný výskum sa orientoval na využitie bibliometrických metód na analýzu vedeckej komuni-
kácie prostredníctvom publikovania a na sledovanie špecifík v publikačnom správaní autorov z rôz-
nych vedných disciplín. Predmetom bola analýza publikačných výstupov 16 slovenských verejných 
vysokých škôl za obdobie rokov 2006 – 2008. Použila sa tzv. neštandardná bibliometria, keď sa 
spracovali údaje z lokálnych zdrojov – z databáz publikačnej činnosti jednotlivých vysokých škôl.
Výskum ukázal výraznú prevahu konferenčných dokumentov ako preferovaného typu dokumentu. 
V celom sledovanom súbore predstavovali až 47 %, v prírodných vedách 49 %, v spoločenských 
vedách 46 % a v medicíne 43 % publikovaných dokumentov, v poľnohospodárskych a technic-
kých vedách dokonca 57 %. Jedinou vednou oblasťou, v ktorej sa štatisticky potvrdila odlišnosť 
od trendu vysokého publikovania konferenčných dokumentov, boli humanitné vedy, s percentuál-
nym zastúpením 32 %. Zastúpenie ďalších dokumentových typov bolo takéto: články v časopi-
soch 30 %, príspevky v zborníkoch vedeckých prác 12 %, monografické dokumenty vrátane kapi-
tol v knihách a vysokoškolských učebníc 8 %.
Analýza výsledkov z hľadiska teritoriality potvrdila predpoklad, že väčšinou sa publikuje v domá-
com prostredí, až 67 % publikovaných prác vyšlo vo vydavateľstvách na Slovensku. Pre jednot-
livé skupiny sa  podiel  doma vydaných prác pohyboval  od 54 % (prírodné vedy)  až  po 72 % 
(humanitné vedy).
Výsledky ukázali, v čiastočnej zhode s podobnými výskumami v zahraničí, že humanitné vedy sú 
oblasťou, ktorá sa zastúpením publikovaných dokumentov líši od prírodných, technických, poľ-
nohospodárskych a lekárskych vied a do istej miery aj od vied spoločenských. Špecifiká spolo-
čenských vied sa prejavili v menšej miere, resp. niektoré sa potvrdili skôr čiastkovo, najmä vo  
vzťahu k prírodným a technickým vedám. Špecifiká humanitných vied sme sumarizovali takto: 
vyšší podiel knižných publikácií; menšie zastúpenie konferenčných dokumentov (porovnateľné 
s podielom  článkov  v  časopisoch);  viac  článkov  v  domácich  karentovaných  časopisoch  ako 
v zahraničných; vyššie zastúpenie zborníkových dokumentov (nie konferenčných); vyšší podiel  
domácich publikácií, ale na druhej strane vyššia miera publikovania v  zahraničných vedeckých 
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monografických a zborníkových dokumentov; vyšší podiel odborných dokumentov, ale iba urči-
tých  typov,  nie  odborných  dokumentov  ako  celku;  vyššie  zastúpenie  zostavovateľských,  pre-
hľadových a prekladových dokumentov; väčší rozptyl, resp. diverzifikácia kategórií dokumentov.
Vzhľadom na nízku mieru registrovania publikačných výstupov autorov z akademického pro-
stredia v medzinárodných databázach, ktoré sa využívajú  na štandardné bibliometrické analýzy,  
má význam vlastná registrácia publikačnej činnosti formou univerzitných databáz a centrálneho 
registra, tento proces by však bolo potrebné zjednodušiť, resp. zamerať na podstatné.

Summary

SCIENTIFIC PUBLISHING OF AUTHORS FROM THE SLOVAK 
UNIVERSITIES BASED ON THE BIBLIOMETRIC ANALYSIS

Beáta Bellérová

Research presented in the article was oriented to bibliometric methods application in the scientific 
communication analysis,  especially to publication behaviour mapping.  The research main aim 
was description of publication behaviour of authors in the Slovak academic scene with emphasis 
to differences in publication outputs between fields of science. Publications of authors from six-
teen Slovak public universities covered period from 2006 to 2008 have been analyzed. “Non-
standard” bibliometrics was used in the research i.e. data were collected from local resources, 
local bibliographic databases of the universities.
Significant preponderance of conference publishing (47 %) has been proved not only in the uni-
versities as the whole, but in every field of science except for humanities. Conference publications 
in natural sciences have represented 49 %, in social sciences 46 %, in medicine 43 %, and in agri-
culture and technology it has been even more than half, 57 %. Difference in this trend has been 
statistically confirmed for humanities only, with 32 % of conference documents portion. Journal 
articles have been covered in 30 %, monographs in 8 %, articles in scientific proceedings (non 
conference) 12 %.
Data analysis from the territoriality point of view has confirmed assumption of high level of local  
publishing. 67 % of documents have been the issues of the Slovak publishers. Results for the dif-
ferent fields of science ranged from 54 % (natural sciences) to 72 % (humanities).
It  has been proved, in compliance with similar analysis published abroad, that humanities sci -
entific documents output differs from natural sciences, agriculture, medicine and technology, and 
in some cases, from the social sciences too. Differences for social sciences have not been signific-
ant in every comparison. Some of them have proved partially, in comparison to natural sciences 
and technology. The specificity of humanities publishing behaviour has been proved as follows: 
more books published; less conference documents portion (similar to journal articles); more art-
icles  in the Slovak Current Contents  journals than in international Current  Contents journals; 
more scientific papers (articles in non-conference proceedings); preferences of the local (Slovak)  
publishing,  but more monographs and scientific  papers  published abroad; more non-scientific 
publishing, but for some document types only, not as a whole; more reviews and book transla-
tions; more publication diffusion (different types of publications).
Considering very law rate of the Slovak universities publications indexed in international sciento-
metric databases, bibliographic registration in the local universities databases or in the central 
database is meaningful, but simplification of this process, with emphasis to types of documents 
relevant for scientific communication is recommended.
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ZBORNÍK FILOZOFICKEJ FAKULTY UNIVERZITY KOMENSKÉHO
Ročník XXIII        KNIŽNIČNÁ A INFORMAČNÁ VEDA        Bratislava 2011

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ AKO KRITÉRIUM 
HODNOTENIA VÝKONOV VO VEDE A VÝSKUME

J a n a  I l a v s k á

Úvod

Hodnotenie sa v súčasnosti stalo veľmi rozšírenou aktivitou v rôznych kontex-
toch, napr. aj v oblasti vedy a výskumu. Vedeckovýskumné inštitúcie musia čeliť 
zvyšujúcim sa nárokom na kvalitu a výkon v rámci svojej činnosti najmä vzhľadom 
na konkurenčnú alokáciu finančných dotácií.  Značná časť hodnotenia vedeckovýs-
kumnej  činnosti  sa  orientuje  najmä  na  publikácie,  ktoré  prezentujú  originálne 
výsledky vedeckovýskumných aktivít. Často sa pojmy „hodnotenie vedy a výskumu“ 
a „hodnotenie publikačnej činnosti“ považujú v kontexte hodnotenia za synonymá. 
Publikačná činnosť je merateľná, a teda sa môže použiť ako kritérium hodnotenia. 
Posudzuje sa počet publikovaných prác, typy dokumentov, v ktorých boli práce 
publikované, ohlasy a citácie na publikácie. Výsledky sa potom využívajú pri zosta-
vovaní rôznych rebríčkov inštitúcií, rozhodovaní o prideľovaní finančných dotá-
cií, pri sledovaní vývoja jednotlivých trendov vedných disciplín.

Pri aplikácii bibliometrických a scientometrických metód na hodnotenie publi-
kačnej činnosti treba brať do úvahy špecifiká danej  vednej disciplíny – vedecká 
komunita zaoberajúca sa napr. medicínou, fyzikou alebo chémiou je oveľa väčšia ako 
tá, ktorá sa venuje klasickej filológii, religionistike (čo sa potom prejavuje v počte 
publikovaných a citovaných prác v daných oblastiach), jazyk dokumentu (dokumenty 
napísané v niektorom zo svetových jazykov, najmä však v angličtine, majú väčší 
predpoklad citovania), publikačné správanie autorov (pri umeleckých monografiách 
je nižšia miera spoluautorstva, medzinárodné spoluautorstvo je veľmi zriedkavé) 
a pod. Je však pomerne bežné, že sa bibliometrické a scientometrické ukazovatele pri 
hodnotení používajú práve bez uvedomenia si dôležitých súvislostí a vplyvov a bez 
diferencovaného pohľadu na vedné disciplíny a ich publikačné modely. Bibliome-
trické a scientometrické metódy sa častejšie využívajú a sú aj objektívnejšie použi-
teľné v prírodovedných, technických a niektorých spoločenskovedných disciplínach. 
Problematickejšia je ich aplikácia v humanitných a umeleckovedných odboroch.
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1  Bibliometria a bibliometrické indikátory

Termíny bibliometria (Pritchard, 1969) a scientometria (Nalimov, Mulčenko, 1969) 
sa prvýkrát objavili takmer naraz koncom 60. rokov minulého storočia. Pritchard defi-
nuje bibliometriu ako aplikáciu matematických a štatistických metód na knihy a iné 
formy komunikácie; scientometria je definovaná ako aplikácia takých kvantitatívnych 
metód, ktoré sa zaoberajú analýzou vedy z pohľadu informačného procesu. V súčasnosti 
sa tieto dva pojmy považujú skoro za synonymá. Dnes sa čoraz častejšie stretávame aj 
s pojmom informetria, keď do centra záujmu okrem tradičných kníh a časopiseckých 
článkov vstupujú elektronické médiá či webometria v prípade šírenia informácií pro-
stredníctvom webových stránok. Avšak z historického hľadiska vývoj v tejto oblasti 
siaha do hlbšej minulosti. Rané bibliometrické štúdie pochádzajú už z 20. rokov minu-
lého storočia, keď Alfred J. Lotka skúmal rozloženie počtu autorov podľa produkcie (na 
základe Lotkovho zákona možno vopred odhadnúť, koľko autorov bude publikovať 
viac článkov, ak je známy počet autorov, ktorí publikovali len jeden článok), alebo keď 
sa Gross a Gross (1927) zaoberali možným využitím citácií ako výberového kritéria na 
akvizíciu časopisov do univerzitnej knižnice. V polovici 20. storočia k rozvoju v tejto 
oblasti svojimi teoretickými prácami významne prispeli Derek de Solla Price, Robert 
Merton a Eugene Garfield. Jedným z najdôležitejších činov bolo vytvorenie citačného 
indexu Science Citation Index v roku 1963 E. Garfieldom a založenie spoločnosti Insti-
tute for Scientific Information (t. č. Thomson Reuters), ktorá doteraz buduje, rozvíja 
a poskytuje rôzne bibliometrické a scientometrické nástroje a produkty.

Zjednodušene možno bibliometriu charakterizovať aj ako disciplínu, ktorá na 
základe sledovania prostriedkov písomnej komunikácie mapuje a analyzuje vedecký 
výskum a jeho súčasti. Niekedy sa chápe ako pomocná veda, resp. disciplína knižnič-
nej a informačnej vedy – ako interdisciplinárny subjekt, ktorý prijíma pomocnú úlohu 
(úlohu nástroja) pri meraní rozličných oblastí, ktoré vytvárajú všeobecnú oblasť vedy 
(Carrizo Sainero, 2000). Mimoriadne silné sú väzby bibliometrie na bibliografiu. Bib-
liometria vychádza z dvoch predpokladov: 1. cieľom vedeckej činnosti je rozšíriť 
poznanie, to znamená, že výsledky vedeckovýskumnej činnosti musia byť šírené pro-
stredníctvom rôznych komunikačných kanálov a médií vrátane písomnej formy (pub-
likácia), ktorá predstavuje jadro tradičnej akademickej komunikácie; 2. vedci, autori 
musia publikovať, aby sa zviditeľnili, aby si vybudovali určitú reputáciu, ako aj pre 
kariérny postup. Počet publikácií je jedným z prostriedkov merania a porovnávania 
produkcie rôznych agregátov, ako sú napr. inštitúcie, regióny, krajiny. Tento prístup sa 
môže použiť aj na hodnotenie výstupov v rámci jednotlivých disciplín (napr. filozofia, 
história), na identifikáciu a sledovanie trendov v rámci vedných oblastí, posudzovanie 
spolupráce a iných aspektov výskumu.

Bibliometria využíva 3 základné typy indikátorov:
• počet publikácií, 

• citácie a impakt faktor,

• kocitačnú a „co-word“ analýzu.
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Indikátor môžeme definovať ako prostriedok na ukázanie na niečo, naznačenie 
niečoho. Indikátor sám osebe nereprezentuje žiadnu absolútnu pravdu, skôr pomáha 
opísať určitú komplexnú realitu, ktorá nie je jednoducho merateľná a vyčísliteľná. Pri 
meraní sa zvyčajne hodnotí jeden určitý aspekt skúmaného objektu, ale reálny svet 
nie je opísateľný jedinou vlastnosťou.

Publikačnú činnosť ovplyvňujú viaceré faktory, ako sú napríklad predmetná 
téma, vek autora, jeho spoločenský status, časový rámec. Z hľadiska vedných oblastí 
môžeme konštatovať, že publikačná aktivita v teoretických oblastiach (matematika, 
právo) je nižšia v porovnaní s experimentálnymi disciplínami (chémia). Porovnávanie 
naprieč disciplínami bez vhodnej normalizácie ukazovateľov nemôže priniesť re-
levantné výsledky.  Toto platí  aj  pre komparatívne analýzy na úrovni inštitúcie, 
pracoviska.

Základným pravidlom pri hodnotení pomocou bibliometrických ukazovateľov 
je porovnávať porovnateľné. Hodnotenia musia byť vždy vsadené do určitého kon-
textu, nemali by sa sústrediť len na jednotlivé čísla.

Aplikácia bibliometrických metód je rozšírená najmä v prírodovedných disciplí-
nach, v rámci spoločenskovedných a humanitných odborov je pomerne kompli -
kovaná aj vzhľadom na širokú škálu rôznych disciplín. Každá disciplína má svoje 
vlastné špecifiká a vedeckovýskumné postupy, ktoré  si vyžadujú diferencované 
použitie bibliometrie. Oblasť spoločenskovedných a humanitných disciplín sa značne 
líši od prírodovedných nielen predmetom skúmania, ale aj spôsobom vedeckej komu-
nikácie a metódami (Moed, Luwel, Nederhof, 2002). Každá odlišnosť ovplyvňuje 
spôsob aplikovania bibliometrických metód.

Predovšetkým prostriedky šírenia  informácií  či  komunikačné prostriedky vo 
všeobecnosti sú v spoločenskovedných a humanitných odborov rôznorodejšie než 
v prírodovedných disciplínach. Odráža sa to v oveľa významnejšej úlohe knižných 
publikácií/monografií, konferenčných príspevkov a zborníkov, nevedeckej literatúry 
ako publikačných kanálov v spoločenskovedných oblastiach a humanitách [príklad  
z databázy Evidencie publikačnej činnosti UK – k 10. 2. 2011 Filozofická fakulta  
vykazuje celkovo 1026 knižných publikácií, Prírodovedecká fakulta – 484; databáza  
sa systematicky buduje cca od roku 1992]. V závislosti od vednej disciplíny môžu 
byť časopisecké články zastúpené len minoritne. Podľa Clemensa a kol. (1995) 
väčší význam knižných publikácií v spoločenskovedných a humanitných oblastiach 
je spôsobený aj tým, že knihy majú širší dosah mimo samotnej disciplíny a vo vše-
obecnosti ich číta viac ľudí. Články o aktuálnych vedeckých problémoch sú skôr 
určené odborníkom v danej oblasti. Preferovanie určitého typu publikácie však môže 
závisieť aj od veku, pohlavia, pozície, inštitúcie či akademického zázemia daného 
vedca. Za zmienku stojí aj fakt, že v spoločenskovednej a humanitnej oblasti je  
riziko „ukradnutia“ myšlienky, vynálezu oveľa menšie než v prírodovedných a tech-
nických disciplínach. Preto majú spoločenskovední a humanitní vedci viac času na 
rozvinutie, predostretie a prezentáciu svojich argumentácií a štúdií pred ich publi-
kovaním.

91



Ani jedna bibliometrická databáza nepokrýva iné formy komunikácie tak kom-
plexne a systematicky, ako to robí napr. Thomson Reuters v prípade časopiseckých 
článkoch. Keby však aj takáto databáza existovala, musela by sa vyrovnať s tým, že 
v knižných publikáciách sa systematicky neuvádzajú adresy pracovísk, takže by bolo 
veľmi  komplikované  jednoznačne  identifikovať  autora  a  určiť  jeho  príslušnosť 
k inštitúcii,  krajine.  Navyše,  zatiaľ neexistuje  platná metodika vzájomného porov-
návania kvality monografickej literatúry.

Odborná literatúra nasvedčuje, že cieľová skupina používateľov v prírodných 
a technických disciplínach je medzinárodná. Výskum v oblasti biológie či fyziky sa 
môže reprodukovať prakticky kdekoľvek vo svete (vlastnosti atómov sú všade rov-
naké).  Oproti tomu predmet skúmania v rámci spoločenských vied a humanít  je  
často lokálne orientovaný a ako taký je určený predovšetkým cieľovej  skupine  
z danej krajiny, prípadne regiónu (Glänzel, 1996 či Hicks, 1999). Vedci zo spolo-
čenskovedných a humanitných oblastí očividne publikujú oveľa viac v materinskom 
jazyku a v časopisoch s limitovanou distribúciou.

Aj podľa Hicksovej (Hicks, 1999) v prípade spoločenskovedných a humanit-
ných disciplín existuje oveľa vyššia paradigmatická konkurencia než v disciplínach 
prírodovedných, čo má za následok zvýšenú mieru fragmentácie literatúry. Daná 
situácia brzdí sformovanie výberu „pevného jadra“ (stabilných, ústredných) vedec-
kých časopisov, takže bibliometrická analýza založená na časopiseckých článkoch 
je problematická.

Z hľadiska jazyka najznámejšie bibliometrické databázy (produkty Thomson 
Reuters na platforme Web of Knowledge a SCOPUS od Elsevier) v značnej miere 
preferujú angličtinu (vyžaduje sa minimálne abstrakt v anglickom jazyku). Podľa 
niektorých autorov táto nerovnomernosť ovplyvňuje len výstupy lokálne orientova-
ného výskumu. Moed, Luwel a Nederhof (2002) tvrdia, že skutočný akademický 
vedecký výskum musí byť relevantný medzinárodne a kým to tak nie je (t.  j. jeho 
význam je len lokálny), nemal by byť predmetom bibliometrických hodnotení. Tým 
by sa vedeckovýskumné výstupy neevidované v databázach Thomson Reuters 
nemohli vôbec hodnotiť. Takýto prístup však nie je správny, keďže stavia firmy 
Thomson Reuters, resp. Elsevier (SCOPUS) do pozície rozhodcu, ktorý sa vyjad-
ruje, čo je a čo nie je kvalitný vedecký výstup. Pritom Thomson Reuters nemusí 
indexovať vysokokvalitné časopisy z  oblasti  etnológie  len preto,  že  sú napísané 
v slovenčine, nemčine, poľštine či taliančine.

K bibliometrickému hodnoteniu neodmysliteľne patrí aj citačná analýza. Citácie 
sa pokladajú za manifestáciu intelektuálneho vplyvu. Treba si však uvedomiť, že 
medzi citáciami a skutočným dosahom (impaktom) je len nepriama súvislosť. Z hľa-
diska citovanosti  hodnotia predovšetkým časopisy ako celky, potrebné údaje posky-
tuje databázový Journal Citation Index (JCR). Medzi hlavné indikátory patrí tzv. 
impakt faktor (IF za rok R = pomer súčtu publikovaných citácií na články daného 
časopisu za predchádzajúce 2 roky R-1 a R-2 k súčtu článkov publikovaných v danom 
časopise za predchádzajúce 2 roky R-1 a R-2). Vzhľadom na posudzovanie kvality 
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časopisu prostredníctvom impakt faktoru (a  tým prenesene posudzovania kvality 
článkov v ňom publikovaných) je problematické, že JCR má len 2 edície – pre 
„tvrdú“ vedu (Science, 7 387 titulov k 10. 2. 2011) a pre spoločenské vedy (Social 
Sciences,  2 257 titulov).  Humanitná  a  umenovedná  oblasť  tu  zastúpenie  nemajú. 
Impakt faktor má svoje silné i slabšie stránky. Pozitívum je, že berie do úvahy pomer 
citácií a článkov, a teda nie je ovplyvnený frekvenciou či rozsahom časopisu. K nega-
tívam patrí podiel autocitácií (autorských aj časopiseckých), ako aj krátky trojročný 
časový rámec výpočtu. V niektorých vedných disciplínach trvá dlhšie, kým sa práca 
začne citovať. Tieto obmedzenia by mali vyriešiť sofistikovanejšie metódy – 5-ročný 
IF (zavedený v JCR vo februári 2009) či tzv. normalizovaný citačný impakt (do 
úvahy sa berie priemerný citačný podiel danej entity pôsobiacej v danej oblasti  
v porovnaní s celosvetovým priemerom; celosvetový priemer sa následne berie ako 
meradlo a rovná sa 1,0). Normalizovaný citačný impakt koriguje rozdiely v citačnom 
správaní autorov z rôznych disciplín.

Metóda IF by mala slúžiť predovšetkým na hodnotenie časopisu ako takého, 
a nie na hodnotenie jednotlivých publikujúcich vedcov. Na individuálne hodnotenie 
vedcov je vhodnejší tzv. h-index, navrhnutý v roku 2005 Hirschom. Vedec má index 
h, ak h z jeho N publikácií dosiahlo minimálne h citácií každá, pričom ďalšie práce 
(N – h) nemajú viac ako h citácií.

1.1  Obmedzujúce faktory bibliometrie

Vlastnosti a charakteristické vedeckovýskumné postupy a komunikačné kanály 
jednotlivých vedných oblastí by sa mali zohľadňovať aj pri aplikácii bibliometric-
kých metód. Bibliometrické hodnotenie je z veľkej miery založené na použití bibli-
ografických a bibliometrických databáz, ktoré na jednej strane výrazne zefektívňujú 
bibliometrickú analýzu, ale na strane druhej netreba zabúdať na limitujúce faktory 
znižujúce dôveryhodnosť a spoľahlivosť hodnotenia vedy a výskumu výlučne s vyu-
žitím bibliometrie. Rozoznávame najmä nasledujúce problémy:

• neúplné a nerovnomerné zastúpenie jednotlivých vedných disciplín, jazykov, 
geografických celkov, a pod. v rámci bibliometrických databáz,

• nezahrnutie určitých typov publikácií,

• klasifikácia časopisov podľa disciplín,

• zmeny názvov časopisov, inštitúcií,

• problematika menovcov, resp. nesprávne zapísaných mien,

• neúmerné, selektívne, negatívne a chybné citovanie, autocitácie.
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2  Hodnotenie výskumu

Hodnotenie výskumu môže byť na rôznych úrovniach a s rôznymi cieľmi.  
Rozoznávame minimálne tri  druhy hodnotenia, zvyčajne realizované za rôznym 
účelom:

• hodnotenie individuálnych vedeckovýskumných pracovníkov obvykle s cie-
ľom rozhodnúť o ich akademickej kariére (prijatie do zamestnania, kvalifikačný 
postup, funkcia, plat a pod.),

• hodnotenie skupiny alebo vedeckovýskumného kolektívu s cieľom porov-
nať vedeckovýskumný výkon s inými skupinami, motivovať k zvýšeniu produkti-
vity, kvality, distribuovať finančné a ľudské zdroje, 

• hodnotenie inštitúcie, regiónu, krajiny s cieľom ponúknuť informácie rozho-
dovacím orgánom a agentúram, prezentovať výsledky výskumu verejnosti.

Hodnotenie vedeckovýskumnej činnosti napomáha urobiť výber, zdôrazniť pod-
statné a sľubné oblasti výskumu, zabezpečiť zlepšenie investícií. Vládne inštitúcie, 
univerzity, ústavy, laboratóriá potrebujú systematické hodnotenie na rozdelenie dotá-
cií, preorientovanie podpory, racionalizáciu, reštrukturalizáciu, hodnotenie produkti-
vity (je potrebné preukázať efektívne míňanie financií).

Významná časť vedeckovýskumnej činnosti sa, nielen na Slovensku, uskutočňuje 
na univerzitách a vysokých školách (ďalej aj VVŠ). V pomeroch súčasnej trhovej 
ekonomiky musia tieto inštitúcie jasne demonštrovať svoje schopnosti. Univerzity si, 
podobne ako súkromné spoločnosti, museli špecifikovať svoj dlhodobý zámer, vyvinúť 
stratégiu na jeho dosiahnutie, vytvoriť si marketing na „predanie“ a zviditeľnenie sa pre 
študentov, sponzorov a iných podporovateľov. Aj v prípade financovania zo štátneho 
rozpočtu je potrebné štátnym orgánom či agentúram poskytnúť prehľady výkonov 
a schopností. Slovenské verejné vysoké školy sú financované na základe dokumentu 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR) 
„Metodika rozpisu dotácií VVŠ 2010“ (Metodika, 2010), podľa ktorej sa v roku 2010 
prideľovali finančné prostriedky na mzdy normatívnym spôsobom v závislosti od 
výkonu verejných vysokých škôl, pričom 60 % finančných prostriedkov sa pridelilo na 
základe výkonov vo vzdelávaní (podľa počtu študentov, koeficientu nákladovosti študij-
ného odboru a pod.) a 40 % finančných prostriedkov bolo pridelených na základe 
výkonov vo vede. V rámci vedeckovýskumných ukazovateľov sa do úvahy brali granty, 
počty študentov doktorandského štúdia a do veľkej miery aj publikačná činnosť vo 
vybraných kategóriách (Smernica, 2008).

Hodnotenie výskumnej činnosti je dôležité aj z interného aspektu inštitúcie. 
Údaje o výkonoch vo vede a výskume napomáhajú informované a strategické rozhod-
nutia, určenie pozície daného pracoviska v porovnaní s relevantnými domácimi či 
zahraničnými inštitúciami, ako aj spoznanie globálnych, resp. lokálnych štandardov 
vedeckovýskumnej produktivity (Aký výskum a v akom rozsahu sa na univerzite rea-
lizuje? Aký je jeho vplyv? Koľko pracovníkov inštitúcie publikuje v renomovaných 
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časopisoch? Stúpa alebo klesá počet publikácií? atď.). Spoľahlivé a pokiaľ možno 
objektívne informácie o produktivite a vplyve vedeckovýskumnej činnosti dávajú 
inštitúcii pevný základ na určenie cieľov, plánovanie vývoja, tvorbu rozpočtu, prijí-
manie zamestnancov, investovanie do vybavenia, spoluprácu s externými agentúrami 
a inými inštitúciami.

Z hľadiska hodnotiteľa je zaujímavé, že v USA sa hodnotením vedy a výskumu 
zaoberajú predovšetkým súkromné spoločnosti (Thomson Reuters, CHI Research), 
v Európe, Austrálii a Ázii je to skôr doména akademických inštitúcií. Viaceré kra-
jiny majú na národnej úrovni vypracované a vládou prijaté stratégie a postupy hod-
notenia vedy a výskumu (napr. Veľká Británia, Holandsko, Švédsko, Francúzsko,  
Taliansko, Kanada).

Na Slovensku sa problematike hodnotenia vedy a výskumu venovalo len málo 
systematickej pozornosti. Výnimku tvoria práce prof. Kimličku, zaoberajúce sa kate-
gorizáciou publikačnej činnosti (Kimlička, 1999a a 1999b), ktorá však bola vykonaná 
najmä pre potreby akreditačného konania. Publikácie sa delia podľa originálnosti, 
druhovo-funkčnej charakteristiky, bibliografickej úrovne, teritoriality a hodnotenia 
dokumentu do 84 rôznych kategórií. Kategorizácia publikačných výstupov, napriek 
tomu, že do istej miery obsahuje aj kvalitatívne hľadisko publikácií (vedecké/odborné 
či karentované/nekarentované), sa sústreďuje najmä na rozdelenie publikácií z for-
málneho uhla pohľadu (knižné publikácie/články, konferenčné/nekonferenčné zbor-
níky, zahraničné/domáce práce).

Hodnotenie vedy a výskumu, najmä v prostredí akademických inštitúcií (t. j. 
vysokých škôl a ústavov Slovenskej akadémie vied) realizuje aj Akademická rankin-
gová a ratingová agentúra, ktorá vznikla v roku 2004 ako nezávislé občianske združe-
nie. V jednom zo svojich projektov, zameraných na porovnanie vedeckej a výskumnej 
práce českých a slovenských vysokých škôl, si dala za cieľ navrhnúť metodiku hod-
notenia vedeckej a výskumnej práce jednotlivých fakúlt, zrozumiteľnú širokej verej-
nosti (Barta a kol., 2009). V oblasti hodnotenia publikačnej činnosti sa zameriava 
najmä na počty publikácií  a citácií  v databázových produktoch  firmy Thomson 
Reuters (predovšetkým Web of Science a Current Contents Connect). V týchto data-
bázových produktoch je však často problematické identifikovať a vybrať všetky 
relevantné publikácie. Výber sa urobil na základe názvu pracoviska autora (t.  j. 
VVŠ či ústavu SAV). Je však známe, že adresa autora sa v rôznych zdrojoch uvádza 
rôznymi spôsobmi. Nezriedka sa stáva, že autor uvedie len katedru bez nadradenej 
jednotky – fakulty, univerzity. Určitú nepresnosť môže spôsobiť aj ľudský faktor,  
napr. preklepom pri zápise záznamov. Bežné sú aj zámeny našej krajiny so Slovin-
skom (Slovenia), dokonca i Maďarskom (Hungaria), v záznamoch sú uvedené ako 
krajina, hoci inštitúcia sídli v Bratislave. Pre zaujímavosť, Univerzitu Komenského 
(Comenius University) ako pracovisko autora možno v rámci produktov Thomson 
Reuters nájsť vo viac ako 20 formách zápisu, medzi inými napr. ako Komenius, 
COMENU, UK, CU a pod.
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Okrem dizertačných prác (napr. Bellérová, 2010) nevyšli doteraz žiadne teore-
tické práce ani štúdie zameriavajúce sa hĺbkovo na indikátory vedeckovýskumnej 
produktivity a kvality v našich podmienkach. Výsledkom je, že hodnotenie výkonov 
vo vede sa často robí nekompetentne len na základe absolútnych čísel – počtov publi-
kácií, resp. citácií – bez potrebných teoretických a technických znalostí a zručností 
a bez ohľadu na špecifiká jednotlivých vedných disciplín alebo iný dôležitý kontext. 

Poznáme dva spôsoby hodnoteniu výskumu – byrokratický (výskum musí byť 
meraný a hodnotený tak, ako akýkoľvek iný druh výroby, produkcie v spoločnosti, 
podľa možnosti s využitím kvantitatívnych metód) a pozitivistický (závažný výskum 
by nemal byť kontrolovaný a meraný, a už vôbec nie prostredníctvom počítania publi-
kácií a citácií, mal by byť hodnotený výhradne expertmi z daného odboru, tzv. peer 
review).

Nie  je  jednoduché  realizovať  kvalitatívne  hodnotenie  vedeckovýskumných 
výstupov jednotlivca, vedeckovýskumného kolektívu, regiónu, krajiny. Kvalitatívne 
hodnotenie si vyžaduje, aby bola sformovaná skupina expertov z danej oblasti,  
ktorá by určila dôležitosť a hodnotu publikácií daných vedeckovýskumných pracov-
níkov (autorov). Peer review a iné expertné posudzovanie kvality však zahŕňajú aj 
určité problémy a nedostatky,  napr. názory expertov môžu ovplyvniť subjektívne 
prvky, objavuje sa konzervatívnosť či úzkoprsosť (Horrobin, 1990). Problém sub-
jektivity vzniká najmä vzhľadom na výber jednotlivých členov hodnotiacej komisie. 
Závislosť výsledkov posudzovania od zloženia komisie môže mať za následok kon-
flikt  záujmov, nerozpoznanie kvality,  negatívne predsudky voči  určitým autorom 
a iné. Navyše, kvalitatívny spôsob hodnotenia je veľmi ťažko v plnej miere realizo-
vateľný predovšetkým vinou nedostatočných kapacitných možností  (najmä časo-
vých a ľudských).

S cieľom prekonať tieto problémy sa uplatňuje všeobecná tendencia nehod-
notiť jednotlivé články, ale zamerať sa na hodnotenie časopisov, ktoré ich uverej-
ňujú. Z toho vyplýva, že hodnota, resp. renomé, prestíž časopisu je náhradou za 
individuálne  hodnotenie  článkov.  Hodnotenie  časopisu  sa  potom  prenesie  na 
všetky články v ňom publikované.

Je však zrejmé, že všetky články publikované v danom časopise nemajú rov-
nakú hodnotu. Niekedy sa môže vyskytnúť aj veľmi veľká nezrovnalosť medzi hod-
notou  samotného článku a úrovňou/renomé časopisu, v ktorom bol uverejnený. Vo 
všeobecnosti však platí, že publikovanie v prestížnych časopisoch je oveľa ťažšie – 
alebo by aspoň ťažšie malo byť – než publikovanie v „bežných“ časopisoch. Renomo-
vané časopisy dostávajú väčšie množstvo rukopisov, a tak môžu aplikovať striktnej-
šie výberové pravidlá na články, ktoré majú byť publikované. Možno predpokladať, 
že takéto prestížne časopisy majú prísnejší proces posudzovania a výberu, takže ak 
rukopis takýmto procesom prejde úspešne, má určitú informačnú hodnotu. Tento 
argument má dlhú históriu najmä v prírodovedných disciplínach, v rámci ktorých sú 
časopisecké články preferovanou a takmer exkluzívnou formou vedeckej komuni-
kácie.
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Vedecká  komunikácia  (výmena  výsledkov  výskumu)  je  hnacou  silou  vedy. 
Publikácie nie sú síce jediným, ale určite sú veľmi dôležitým prvkom v procese 
výmeny a šírenia poznatkov. Zaujímavá a kvalitná práca zvyčajne vyvolá reakcie zo 
strany kolegov, vedcov, ktorí takto tvoria medzinárodné fórum na prediskutovanie 
a zhodnotenie výsledkov výskumu. Bibliometrické metódy hodnotenia vedy a výsku-
mu vychádzajú z predpokladu, že vedci, ktorí chcú niečo dôležité zverejniť, publi-
kujú svoje zistenia v dostupnej,  zvyčajne časopiseckej  literatúre.  Autori  sa tiež 
usilujú publikovať v najprestížnejších periodikách. Tento predpoklad nevyhnutne 
prináša bibliometricky limitovaný pohľad na komplexnú realitu.  Je  však proble-
matické, že časopisecké články nie sú dominantným médiom prenosu informácií vo 
všetkých  vedných  oblastiach.  Problémy môžu  vzniknúť  aj  vzhľadom na  zmeny 
v publikačnom správaní autorov napr. s nástupom elektronického publikovania, ako 
aj vplyvom ekonomických faktorov.

Podľa Van Raana (2003) prvým a pomerne dobrým indikátorom toho, či je  
možné aplikovať bibliometrické metódy na danú vednú oblasť, je preskúmanie nos-
ných typov publikácií v rámci nej a najmä zhodnotenie významu zahraničných,  
medzinárodných časopisov. Ak sú pre danú vednú disciplínu zahraničné, medziná-
rodné časopisy dominujúcou alebo aspoň prevažujúcou formou vedeckej komuniká-
cie, tak vo väčšine prípadov je bibliometrická analýza na hodnotenie aplikovateľná. 
Preto je v  prvom rade treba preskúmať publikačné správanie  a  praktiky daného 
vedeckého kolektívu, pracoviska, inštitúcie (zaujímavá by určite bola aj širšia štúdia 
zameraná na celkové informačné správanie vrátane využívania informačných zdro-
jov). Praktickým meradlom môže byť miera pokrytia daných publikácií citačnými 
indexmi a inými bibliometrickými a scientometrickými databázovými produktmi.

Bibliometrické hodnotenie sa môže realizovať aj na manuálne zozbieraných úda-
joch, ale v praxi sa častejšie stretávame s tým, že je založené na údajoch z rôznych 
bibliografických databáz. Takéto databázy síce významne zefektívňujú bibliometrické 
hodnotenie, ale je potrebné mať na zreteli, že boli vybudované primárne na vyhľadá-
vanie literatúry, článkov, a nie na uskutočňovanie komplexnejších sofistikovaných 
matematických výpočtov, ktoré bibliometria zahŕňa. Inými slovami, takéto databázy 
plnia skôr bibliografickú než bibliometrickú funkciu.

3  Centrálny register publikačnej činnosti SR a publikačné 
výstupy VVŠ

Podľa zákona o knižniciach č. 183/2000, o doplnení zákona Slovenskej národnej 
rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona 
č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej vyplýva akademickým knižniciam na vysokých 
školách povinnosť bibliografickej registrácie publikačnej činnosti vysokoškolských 
učiteľov, výskumných zamestnancov a študentov denného doktorandského štúdia. 
Akademické knižnice využívajú na registráciu publikačnej činnosti rôzne knižnič-
no-informačné systémy, pričom sa pri spracovaní a kategorizácii publikácií a ohlasov 
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riadia smernicou ministerstva školstva č. 13/2008-R. Za účelom transparentnosti pri-
deľovania finančných dotácií zo štátneho rozpočtu pre VVŠ bol v roku 2007 zriadený 
Centrálny register publikačnej činnosti SR (CREPC). Akademické knižnice v mesač-
ných intervaloch nahrávajú do tohto registra záznamy o publikáciách autorov z VVŠ, 
ktoré boli publikované v určitom vykazovacom období (do r. 2010 sa sledovalo 
obdobie roka vždy od 1. novembra do 31. októbra). Potom MŠVVaS SR štatisticky 
vyhodnotilo publikačné výstupy podľa vybraných kategórií a na základe metodiky 
(Metodika, 2010) pridelilo finančné prostriedky verejným vysokým školám. Z 84 
kategórií publikačnej činnosti definovaných smernicou (Smernica 13/2008-R, 2008) 
sa do úvahy brali vybrané kategórie (knižné publikácie, články publikované vo vedec-
kých a  odborných  časopisoch,  recenzované  zborníkové  príspevky).  Vysoko  boli 
hodnotené najmä články v karentovaných vedeckých časopisoch, autorské osved-
čenia a patenty (tzv. skupina A1 obsahujúca kategórie ADC, ADD, AEG, AEH, 
BDC, BDD, CDC, CDD, AGJ) a publikácie charakteru vedeckej monografie (tzv. 
skupina B obsahujúca kategórie AAA, AAB, ABA, ABB).

Je zaujímavé sledovať, ako sa v priebehu rokov takéto hodnotenie publikačnej 
činnosti (premietnuté do financií) odrazilo na zložení a kvantite publikačných výstu-
pov jednotlivých VVŠ (pozri tabuľku 1). Vo všeobecnosti môžeme vidieť tendenciu 
rastu počtu publikácií v sledovaných kategóriách. Je však zarážajúce, že celosloven-
ská produkcia vedeckých monografií (A1) v priebehu 4 rokov štvornásobne stúpla. 
V prípade niektorých VVŠ sa produkcia vedeckých monografií v priebehu rokov 
zdvojnásobila až strojnásobila.

Za vedeckú monografiu sa podľa smernice (Smernica 13/2008-R, 2008) pova-
žujú pôvodné monotematické vedecké práce v rozsahu najmenej 3 AH. Vedecká 
monografia sa vyznačuje aj tým, že ju pred publikovaním posudzujú (recenzujú) 
najmenej dvaja odborníci, ktorých mená sú uvedené v publikácii. Knižná mono-
grafia  musí  mať ISBN. Do tejto  kategórie sa zaraďujú aj  samostatné mapy,  ak 
spĺňajú vyššie uvedené obsahové kritériá a ich formát má rozsah najmenej 3 AH (1 
AH mapy = 2 300 cm2). Z hľadiska kategorizácie sa však do úvahy berú najmä for-
málne kritériá, posúditeľné na prvý pohľad (rozsah, ISBN, 2 recenzenti). Obsah 
monografií sa aj z kapacitných dôvodov hodnotí zriedka, najčastejšie vedeckosť/ 
odbornosť publikácie určí autor.

V prípade karentovaných článkov, kde je predpoklad posudzovania a selek-
tívneho výberu redakčnými radami renomovaných časopisov, nárast nie je taký 
markantný. Databáza Current Contents Connect (CCC, z názvu tejto databázy je  
odvodené  pomenovanie  „karentované“  časopisy)  obsahuje  8 800  titulov  periodík 
(s medzinárodnou reputáciou zväčša v anglickom jazyku), pričom zo Slovenska je ich 
tam len 16. Predovšetkým autori z humanitných, spoločenskovedných a umenoved-
ných oblastí môžu mať problém publikovať svoje články v takýchto časopisoch.

Pre umelecké vysoké školy nie je publikačná činnosť hlavným výstupom ich 
aktivít, oveľa dôležitejšia je umelecká činnosť a s ňou spojené aktivity (umelecké 
diela, koncerty, výstavy a pod.). Umelecká činnosť má svoju vlastnú kategorizáciu 
a hodnotí sa osobitne.
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Tab. 1  Prehľad publikačnej činnosti VVŠ podľa CREPC vo vybraných skupinách

Legenda: UK = Univerzita Komenského v Bratislave, STUBA = Slovenská technická 
univerzita  v Bratislave,  UPJŠ =  Univerzita  P.  J.  Šafárika  v Košiciach,  UVL = 
Univerzita  veterinárneho lekárstva v Košiciach,  SPU= Slovenská poľnohospodárska 
univerzita v Nitre, TUKE = Technická univerzita v Košiciach,  TUAD = Trenčianska 
univerzita  A. Dubčeka v Trenčíne, UKF = Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 
UMB =  Univerzita  Mateja  Bela  v Banskej  Bystrici, PU =  Prešovská  univerzita 
v Prešove,  UCM = Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave,  ŽU = Žilinská univerzita 
v Žiline, TUZVO = Technická univerzita vo Zvolene, TRUNI = Trnavská univerzita 
v Trnave,  EUBA =  Ekonomická  univerzita  v Bratislave,  KU =  Katolícka  univerzita 
v Ružomberku,  AOS =  Akadémia  ozbrojených  síl  v Liptovskom  Mikuláši,  UJS = 
Univerzita  Jánosa  Selyeho  v Komárne,  VŠMU =  Vysoká  škola  múzických  umení 
v Bratislave, VŠVU = Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, AKU = Akadémia 
umení v Banskej Bystrici

2007 2008 2009 2010
A1 B A1 B A1 B A1 B

UK 87 638 154 815 97 404 121 738
STUBA 61 267 63 524 86 396 56 374
UPJŠ 17 235 26 313 29 315 31 380
UVL 2 66 6 116 11 74 6 85
SPU 11 55 20 88 37 58 56 56
TUKE 29 50 32 78 53 91 45 128
TUAD 6 28 9 60 11 36 4 27
UKF 55 49 74 36 94 67 64 62
UMB 65 25 67 34 98 35 88 45
PU 55 24 58 31 63 35 81 24
UCM 7 24 8 31 16 20 21 57
ŽU 11 28 25 26 21 30 22 43
TUZVO 18 29 35 22 32 40 28 43
TRUNI 18 14 34 21 42 14 38 25
EUBA 47 12 51 19 71 20 59 19
KU 35 11 88 7 90 13 76 15
AOS 1 4 0 3 2 3 6 5
UJS 6 7 10 2 13 4 5 13
VŠMU 7 0 5 0 7 0 3 0
VŠVU 3 0 2 0 3 0 2 0
AKU 0 0 7 0 5 0 4 0
spolu 541 1566 774 2226 881 1655 816 2139

Záver

Pri procese hodnotenia vedeckovýskumnej činnosti prostredníctvom publikač-
nej činnosti je potrebné zvážiť cieľ hodnotenia, inak by sa malo pristupovať k hod-
noteniu  krajiny a  inak k hodnoteniu  individuálneho vedca.  Rozdiely a  špecifiká 
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jednotlivých vedných oblastí, vzhľadom na realizáciu vedeckovýskumných proce-
sov, uplatňované metódy či odlišné publikačné správanie by mali viesť k diferenco-
vanému prístupu v rámci hodnotenia.

Autori z oblasti prírodných vied prisudzujú veľký význam faktu, ak článok 
úspešne prešiel procesom posudzovania, ktorý podľa nich zaručuje kvalitatívnu kon-
trolu, a bol publikovaný v tzv. karentovanom či impaktovanom časopise. Výskum 
v oblasti  prírodných vied má často medzinárodné rozmery,  ktoré stimulujú medzi-
národnú súťaživosť a motivujú publikovať v širšom meradle. Tieto dve črty nie sú 
také typické pre oblasť spoločenskovedných, humanitných a umenovedných disciplín, 
kde sa autori často zameriavajú na regionálne, resp. užšie špecifikované národné  
otázky, ktoré ich následne vedú k tomu, aby publikovali v regionálnych a domácich 
časopisoch v lokálnom jazyku.

Autori z oblasti spoločenskovedných, humanitných a umenovedných disciplín 
publikujú podstatne menej časopiseckých článkov a oveľa viac knižných publikácií 
v porovnaní s autormi z oblasti prírodných a technických disciplín. Aj pri citova-
nosti je situácia v rámci spoločenských a humanitných vied iná ako pri prírodoved-
ných a technických disciplínach; v spoločenských a humanitných disciplínach majú 
knihy – ako referenčné zdroje – oveľa významnejšiu rolu než časopisecké články. 
Navyše, autori v rámci spoločenských a humanitných vied väščmi inklinujú k cito-
vaniu staršej literatúry na rozdiel od svojich kolegov z prírodovedných disciplín.

Správne a objektívne vedené hodnotenie vedy a výskumu si vyžaduje uskutoč-
nenie viacerých štúdií zameraných na informačné a publikačné správanie vedcov 
z rôznych vedných disciplín. Takéto štúdie by mohli priniesť potrebné informácie 
o typológii vedeckovýskumných aktivít z jednotlivých vedných oblastí a význam 
a dôležitosť rôznych publikačných a komunikačných kanálov.

Hodnotenie vedeckovýskumných výkonov nemôže byť založené výhradne na 
renomé časopisu, v ktorom daný autor publikuje, na citačnej analýze alebo iných 
bibliometrických kritériách. Evaluácia by mala byť založená aj na kvalitatívnom 
posúdení vybraných prác (peer review).

Databázové produkty firmy Thomson Reuters (WoS, JCR, CCC, ESI) a firmy 
Elsevier (SCOPUS) sú výbornou pomôckou pri evaluačnom procese, ale nie sú uni-
verzálnym nástrojom objektívneho hodnotenia, a ani nie sú rovnako aplikovateľné 
vo všetkých vedných disciplínach. Bolo by treba vybudovať alternatívne indexy na 
národnej  úrovni,  aj  napriek  tomu,  že  by  neposkytovali  možnosť  relevantného 
medzinárodného porovnania.  Určite  by priniesli  zaujímavý a hodnotný prehľad 
relatívneho postavenia publikácie na domácej scéne.
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Resumé

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ AKO KRITÉRIUM HODNOTENIA
VÝKONOV VO VEDE A VÝSKUME

Jana Ilavská

Publikačná činnosť často slúži ako jedno z kritérií hodnotenia výkonov vo vede a výskume. Mera-
nie  či  hodnotenie publikačných výstupov prezentujúcich originálne výsledky vedeckovýskum-
ných aktivít je bežnou praxou v rámci jednotlivých inštitúcií, na národnej úrovni i v medzinárod-
nom kontexte.  Takéto  hodnotenie  sa  však  často  považuje  za  sporné,  keďže  vo  všeobecnosti 
neexistuje široko akceptovateľná a uspokojivá metóda.
V rámci hodnotenia publikačnej činnosti sa vo veľkej miere využívajú bibliometrické a sciento-
metrické metódy. Posudzuje sa počet publikovaných prác, typy dokumentov, v ktorých boli práce 
publikované, počet citácií. Pri aplikácii bibliometrických a scientometrických metód v rámci hod-
notenia publikačnej činnosti je potrebné vziať do úvahy špecifiká danej vednej disciplíny.
So stúpajúcou konkurenčnou alokáciou finančných prostriedkov pre vedu a výskum na jednej 
strane a klesajúcim podielom financií z verejných zdrojov určených pre vysoké školstvo, vedu 
a výskum na strane druhej, sú inštitúcie na Slovensku (ale aj vo svete) nútené čeliť zvýšeným 
nárokom na svoju vedeckovýskumnú produktivitu. V rámci Centrálneho registra publikačnej čin-
nosti SR, ktorý eviduje publikácie autorov z verejných vysokých škôl môžeme sledovať nárast 
počtu najmä najviac oceňovaných typov publikácií.
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Summary

PUBLICATION ACTIVITY AS CRITERION FOR EVALUATION
OF SCIENTIFIC RESEARCH PERFORMANCE

Jana Ilavská

Publication activity is often used as one of the criteria for evaluation of scientific research per-
formance. Measurement or evaluation of publication outputs presenting original results of sci-
entific activities is common practice within individual institutions, on national level or in interna-
tional context.  Such evaluation is often considered as questionable  as, in general,  there is no 
widely acceptable and satisfying method.
Bibliometric and scientometric methods are used in a large extent within the frame of evaluation 
of publication activity. Number of publications, types of source documents or number of citations 
is being regarded.  Specific features and particularities of different fields of science should be 
taken into consideration during application of bibliometric and scientometric methods for evalu-
ation of publication activities.
With increasing competitive allocation of financial resources for scientific research on one hand 
and  decreasing  financial  portion  from public  sources  destined  for  universities  and  scientific 
research on the other hand, Slovak institutions (as well as foreign ones) are forced to face raising 
requirements on their research productivity.  Within Central register of publication activities of 
Slovak Republic, which contains records about publications of authors from public universities  
and colleges, we can see increase number of publications in most valuated categories.
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ZBORNÍK FILOZOFICKEJ FAKULTY UNIVERZITY KOMENSKÉHO
Ročník XXIII        KNIŽNIČNÁ A INFORMAČNÁ VEDA        Bratislava 2011

APLIKÁCIA
VYBRANÝCH METODOLOGICKÝCH POSTUPOV

PRI WEBOMETRICKEJ ANALÝZE
ČASTI SLOVENSKEJ UNIVERZITNEJ SIETE

Ľ u b i c a  J e d l i č k o v á

Úvod

Hľadanie relevantných metód výskumu a budovanie metodologickej základne 
je stavebným kameňom každej oblasti vedeckého skúmania a hodnotenia javov okolo 
nás. Pohľad na metodológiu spoločenských vied prekonal od polovice 19. storočia, 
keď sa formovali základy moderného spoločenskovedného výskumu, významný 
posun. Multistrategický postup je aj dnes, v závislosti  od skúmaného predmetu 
a objektu výskumu, jednotou kvalitatívnych a kvantitatívnych prístupov s prevahou 
jedného alebo druhého aspektu. Vývojové zmeny zasiahli aj hodnotenie odborných 
informácií, ich zdrojov a celého procesu komunikácie. Zvýšenie objemu publikova-
ných odborných informácií v tradičnom publikačnom a komunikačnom prostredí  
a objektívna potreba ich evaluácie a selekcie vyvolal v prvej polovici 20. storočia  
zrod bibliometrie a jej vyčlenenie na úrovni špecifickej vedeckej disciplíny.

Nástup a rozmach elektronického komunikačného prostredia, najmä rozvoj glo-
bálnej informačnej a komunikačnej siete internetu, spôsobil revolučnú zmenu komu-
nikácie a diseminácie odborných a vedeckých informácií a v tejto súvislosti potrebu 
rozvoja relevantných metód skúmania a hodnotenia procesov a objektov komuniká-
cie.  Na  prvý  pohľad  dichotomické  komunikačné  a publikačné  modely  –  tradičné 
tlačené dokumenty verzus elektronické dokumenty – vykazujú spoločné znaky, ktoré 
umožnili hľadať východiská modernej informačnej vedy orientovanej na elektronické 
publikačné kanály v metódach a postupoch „klasickej“ bibliometrie. Približne od 
roku 1990 sa pozornosť sústreďuje na „virtuálny komunikačný priestor internetu“ 
a od roku 1995 sa objavujú  výsledky systematického výskumu zameraného na 
štruktúru world wide webu a  hypertextové odkazy,  ktoré  sú technickým, ako aj  
metodologickým základom a podstatou „novej formy textuality“. Ako poznamenáva 
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M. Thelwall, za posledných 50 rokov možno sledovať dve významné technologické 
zmeny v oblasti  akademického publikovania a  dve významné zmeny v oblasti 
výskumu predmetných procesov na úrovni kvantitatívnych analýz. V prvom rade je 
to vstup výpočtovej techniky a prostriedkov IKT do publikačného procesu a konver-
zia celého publikačného cyklu (akceptácia a spracovanie článkov, redakčné spracova-
nie a samo publikovanie). V druhom prípade možno za kľúčové momenty týkajúce 
sa vývoja kvantitatívnych analýz označiť vytváranie a budovanie databáz na pôde 
Inštitútu pre vedecké informácie (ISI) vo Filadelfii1 a neskôr rozmach publikovania 
v prostredí  webu v celej  šírke ponúkaných možností  (nielen články a  iné  doku-
menty, ale aj využívanie diskusných skupín, mailových nástrojov) až po vznik a roz-
voj nových metrík spätých s prístupom k informačným zdrojom a ich využívaním 
(Thelwall, 2007).

1  Hypertextová štruktúra a obsah webu ako predmety výskumu

Výskum hypertextových odkazov, ako jednej z oblastí štúdia hypertextovej  
štruktúry webu, sa v časovom horizonte posledných 20 rokov realizoval prierezovo 
v rámci mnohých disciplín a svoju reflexiu našiel aj vo forme diverzity pohľadov na 
podstatu samotného predmetu výskumu. Heterogenita predmetu výskumu a diverzita 
prístupov sa odrážajú aj na metodológii výskumu – od počítačovej vedy a teoretickej 
fyziky až po komunikačné štúdie, knižničnú vedu, informačnú vedu a sociológiu.

Začiatky publikovania výsledkov systematicky realizovaného výskumu hyper-
textových odkazov spadajú do obdobia rokov 1995 – 1996, keď prezentovalo  
výsledky svojich  štúdií  niekoľko odborníkov z  oblasti  počítačových vied.  Nad 
potrebou zamerať pozornosť informačnej vedy na komunikačný priestor internetu 
sa v roku 1995 zamýšľal Marcía J. Bossy (Bossy, 1995), pričom  povedal, že napriek 
reálnemu rozmachu internetu a objemu komunikovaných informácií sa „internetom 
sprostredkovaná“  vedecká komunikácia  nestala  objektom systematického záujmu 
scientometrickej komunity. Preto treba skúmať možnosti použitia a prenosu metód 
informačnej vedy z klasického komunikačného modelu do nového, elektronického 
prostredia a nájsť „novú tvár scientometrie“. Jedným z možných východísk je oso-
bitný význam odkazov na „matičné“ zdroje obsahu v dokumentoch, v prípade doku-
mentov na webe sú v centre pozornosti špecifické prepojenia medzi jednotlivými 
webovými informačnými entitami.

Matematický pohľad na štruktúru world wide webu v práci R. H. Abrahama 
ponúka širšiu možnosť hodnotenia tejto štruktúry. Spomínaný prístup umožňuje 
vizualizáciu komunikačného priestoru a jeho jednotlivých entít. Takto získané dáta, 

1 Výrazným momentom, ktorý ovplyvnil rozšírenie využívania databáz ISI (dnes Thomson 
Scientific) práve v akademickom prostredí, bol proces komplexného nasadzovania a využí-
vania prostriedkov IKT na univerzitách, elektronizácia a internetizácia najmä v rámci edu-
kačných a vedeckovýskumných aktivít.
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ktoré sú základom masívnej matice, by sa mali stať východiskom na strojové indexo-
vanie sieťového informačného priestoru. Vizualizácia webu vyžaduje dva základné 
kroky – definovanie uzlov (informačných entít) a možnosť merania pevnosti vzá-
jomných spojení medzi nimi. Prvkami „interkonektivity“ webu ako hypertextového 
a hypermediálneho systému sú hypertextové odkazy (linky) a vzájomný pomer 
ich „hĺbky“ a „šírky“ vypovedá o komplexnosti štruktúry tejto komunikačnej siete 
(Abraham, 1996).

„Intelektuálna štruktúra kyberpriestoru“ je v centre pozornosti štúdie R. Lar-
sona, v ktorej hodnotí vybranú množinu webových stránok s vybranou tematickou 
orientáciou publikovaného obsahu, a to na základe kocitačných analýz webových 
sídel s použitím online verzie Science Citation Index, Social Science Citation Index 
a Arts  and Humanities  Citation Index.  Citačné indexy sa použili  preto, lebo iba 
v nich bolo možné získať informácie o autoroch a vedeckých periodikách z hod-
notených (použitých) tematických skupín. Výsledkom bola zhluková vizualizácia 
webových sídel (Larson, 1996). Zhodnotenie štruktúry odkazov podľa tematicky 
špecifikovanej oblasti vedy a charakteristík dokumentov s vysokým počtom odka-
zov, ako aj následná štatistická interpretácia webových dokumentov a ich hypertex-
tových odkazov sa považuje za prvú explicitnú adaptáciu existujúcich postupov 
informačnej vedy z bibliometrie na web (Thelwall, 2004).

Rousseau (spoločne s L. Egghem detailne rozpracoval podstatu a predmet infor-
metrie2) publikuje v roku 1997 v časopise Cybermetrics článok, v ktorom sa neza-
meriava na výskum a hodnotenie počtu odkazov na stránkach, ale – v intenciách 
klasickej citačnej analýzy – na počet citácií týchto stránok, čím podľa neho ilus-
trujú, že „stará bibliometria“ je aplikovateľná na skúmanie internetu (Rousseau, 
1997). Cieľom štúdie bolo skúmanie citácií medzi sídlami na internete a na pome-
novanie týchto vzťahov, resp. spojení medzi jednotlivými webovými sídlami používa 
termín „sitations“, ktorý preberá od G. McKiernana (McKiernan, 1996) – ten ho 
používa ako súčasť pojmového aparátu vo význame „cited sites“. Rousseau nekla-
die jednoduché znamienko rovnosti medzi citácie a odkazy na webové stránky. 
Dôležitým rozdielom je už podstata sledovaných entít – webová stránka, resp. 
webové sídlo nie je vedecký článok a s tým súvisí ďalší aspekt – odkazovanie na  
webe je motivované skôr úsilím pomôcť čitateľovi v orientácii v problematike, roz-
šírení možností v navigácii na ďalšie informačné zdroje, relevantné k obsahu komu-
nikovanému a diskutovanému na príslušnom webovom sídle (Rousseau,  1997).  
Použitá metodológia zahŕňa okrem iných postupov aj Lotkov zákon. Sám autor  
v závere práce ešte raz zdôrazňuje, že tak interpretácia výsledkov štúdie, ako aj ďal-
šie možné výskumy musia rešpektovať osobitosti citácií vo vedeckých časopisoch 
(a citačných databázach samozrejme) a hypertextových odkazov. Aplikovaná a kompa-

2 Informetria – vychádzajúc z princípov matematickej teórie a modelovania – sa zaoberá hod-
notením informácií na najvšeobecnej úrovni, ich uskladňovaním a vyhľadávaním. Je to „mathe-
matical meta-information, i. e. a theory of information on information“ (Egghe – Rousseau, 
1990, s. 1).
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rovaná bola určitá spoločná skupina kvantitatívnych metód, v interpretácii výsled-
kov sa však musia rešpektovať osobitosti skúmaných objektov.

V roku 1997 Tomas L. Almind a Peter Ingwersen po prvý raz predstavili ako 
spôsob skúmania celej sieťovo-založenej komunikácie prostredníctvom informetric-
kých a ďalších kvantitatívnych metód webometriu. Web nie je nič iné ako citačná  
sieť, v ktorej sú tradičné informačné entity a citácie na ne naviazané nahradené 
webovými stránkami a spojeniami medzi nimi. Stránky sú informačnými entitami na  
webe a hypertextové odkazy vystupujú ako citácie (Almind, Ingwersen, 1997). Web 
vyhovuje informetrickému skúmaniu z dôvodu optimálneho dizajnu – referencie, 
resp. odkazy medzi jednotlivými informačnými objektmi sú veľmi jednoducho prí-
stupné. Zásadný rozdiel medzi WWW a citačnou databázou je v časovom faktore.  
Kým citačné databázy sú retrospektívne, web existuje vždy v reálnom čase.

Moderná webometria, ako kvantitatívna analýza webu založená na informetric-
kých metódach, zahŕňa analýzu hypertextových odkazov (link analysis), analýzu 
citácií (web citation analysis), hodnotenie vyhľadávacích strojov (search engine 
evaluation) a čisto opisné štúdie webu (purely descriptive studies of the web) (Thel-
wall, 2007, s. 7). Aktuálne sa výskum rozširuje o analýzy a hodnotenie javov na 
úrovni Web 2.0.

Ingwersen v roku 1998 predstavil ako jeden z kvantitatívnych indikátorov zalo-
žený na myšlienke merania priemernej hodnoty frekvencie odkazov na webe  Web 
Impact Factor (WIF). Stal sa z neho nástroj na hodnotenie, kategorizáciu a porovná-
vanie webových sídel (Ingwersen, 1998). Od vzniku prešiel mnohými kritickými 
prehodnoteniami, vzniklo množstvo štúdií, ktoré sa pokúšali a pokúšajú overiť jeho 
použiteľnosť pri meraní a hodnotení kvality webových entít. Na stránkach odbornej 
tlače sa môžeme stretnúť s názormi, že v súčasnosti však neexistuje nič, čo by 
ponúklo nejakú inú alternatívu; to však nevylučuje, že v krátkom čase bude k dis-
pozícii iný, sofistikovanejší nástroj.

Možnosti použitia kybermetrických ukazovateľov pri meraní vedeckovýskum-
ných aktivít a vedeckej komunikácie spracovali nezávisle od seba viaceré skupiny 
bádateľov. Výsledky ukazujú, že kybermetrické postupy (Aguillo et al., 2006) mera-
nia v súčasnosti už aktívne vplývajú na disemináciu informácií na webe a prezentá-
ciu univerzít v tomto prostredí. V súčasnosti webové prostredie ponúka čoraz viac 
objektov, na ktoré možno aplikovať informetrické a bibliometrické postupy. Hyper-
textové odkazy sú objektom výskumu a hodnotení z rôznych aspektov a  výsledky 
čoraz výraznejšie ovplyvňujú pozície a možnosti akademickej komunity ako celku 
(Björneborn, Ingwersen, 2004; Thelwall, Vaughan, Bjorneborn, 2005; Ingwersen, 
1998; Xianwen Wang et al., 2008).

Možnosti a potenciál webu v kontexte sledovanej problematiky boli predmetom 
výskumu z rôznych uhlov pohľadu. Pozornosť sa sústredila na hodnotenie webo-
vých prezentácií univerzít ako indikátorov edukačných a vedeckých aktivít, vzá -
jomný vzťah vedeckých výstupov a úrovne webových sídel, alebo na porovnávanie 
bibliometrických indikátorov s úrovňou webových sídel univerzít (Aguillo et al.,  
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2006; Thelwall, Harries, 2003, 2004). Hodnotenia zahŕňali geografické limity, kom-
parácie národných a medzinárodných vzťahov v rámci webovej siete spájajúcej  
univerzity. Intenzívne sa hodnoteniami webových sídel univerzít zaoberajú najmä 
Mike Thelwall, Liwen Vaughan alebo Isidro Aguillo so skupinou spolupracovníkov 
v rámci projektu celosvetového hodnotenia webových sídel univerzít. Podrobné štú-
die boli spracované na úrovni Španielska (Ortega, Aguillo, 2007; Thelwall, Aguillo, 
2003), Veľkej Británie (M. Thelwall, 2006), Kanady (Vaughan, 2006; Vaughan, Thel-
wall, 2005), škandinávskych krajín (Ortega, Aguillo, 2008), ale aj v Izraeli (Bar-Ilan, 
2004), Indii (Jalal et al., 2009), Iráne (Koshua, Horri, 2004), Austrálii a  v rámci 
Európskej únie. Hodnotí sa najmä veľkosť webových sídel, štruktúra, mohutnosť 
jednotlivých uzlov, počet prichádzajúcich a odchádzajúcich odkazov, publikovaný 
obsah (vedecký, administratívny, vzdelávanie atď.). Výsledky sa porovnávali s inými 
indikátormi vedeckých výstupov (napr. porovnávanie s SCI) alebo výsledkami medzi-
národných hodnotení inštitúcií podľa určitých selekčných kritérií (Šanghajský reb-
ríček univerzít a pod.). Akceptácia výsledkov webometrických analýz univerzitných 
webov zo strany týchto inštitúcií je určite dôkazom významu, ktorý spomínané štúdie 
postupne medzi univerzitnou komunitou nadobúdajú. Najznámejšou aktivitou v tomto 
smere je Ranking Web of World Universities, webometrické hodnotenie, ktoré 2x 
ročne realizujú Cybermetrics Lab v Španielsku na základe vlastných metodologic-
kých postupov (Aguillo, Ortega, Fernández, 2008). Iniciatíva sa orientuje na kvanti-
tatívne analýzy internetu a obsahu na webe s prioritným zameraním na komunikáciu 
akademického a vedeckého obsahu, pričom indikátory sa usilujú korelovať s tradič-
nými scientometrickými a bibliometrickými indikátormi. Oficiálne pôsobí od roku 
2004 a výsledky sú publikované každý polrok.  Hlavným cieľom, deklarovaným 
samotnými riešiteľmi, je okrem analýz a hodnotení inštitúcií pôsobenie na akade-
mickú komunitu v zmysle pochopenia významu publikovania na webe nielen vo 
význame jednoduchej diseminácie obsahu, ale ako nástroja na hodnotenie a meranie 
vedeckých aktivít a vplyvu na celú komunitu.

Hodnotené indikátory:
• veľkosť sídla (size – S): počet stránok (Yahoo!, Google, Live Search, Exa-

lead),

• vizibilita (visibility – V): počet unikátnych externých odkazov typu inlinks 
(Yahoo!),

• obsah s pridanou hodnotou podľa typového rozšírenia zdrojového súboru (rich 
files – R): publikačné aktivity v. formáty – PDF, DOC, PPT, PS,

• akademický obsah (scholar – Sc): počet stránok odkazovaných v špecializova-
nej databáze Google Scholar.

Zastúpenie indikátorov pri hodnotení: S: 20 %; V: 50 %, R: 15 %; Sc: 15 %
Algoritmus: WR = 1 (S) + 1 (R) + 1 (Sc) + 4 (V).
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2  World Wide Web ako štruktúra a východiská výskumu

Web možno opisovať ako graf, ktorého jednotlivé informačné entity predstavujú  
uzly a hypertextové odkazy hrany grafu. Z pohľadu teórie grafov je web orientovaný 
multigraf. Takýto model umožňuje skúmať jeho štruktúru použitím princípov elemen-
tárnej matematiky s vysokým stupňom formalizácie a algoritmizácie. Výskum a hod-
notenie hypertextových odkazov, založené na modelovaní webu ako orientovaného 
grafu, utvára okrem iného podmienky  na skúmanie štruktúry z pohľadu hypertex-
tových odkazov. Tento výskum je dôležitý najmä z dvoch aspektov: je to súčasť  
vývoja vyhľadávacích strojov a z pohľadu informačnej vedy umožňuje výskum 
hypertextovej štruktúry, topológie odkazov a pod. Každý jeden hypertextový odkaz 
sa podieľa na charakteristike celého webového priestoru, priestorové vzťahy medzi 
jednotlivými webovými stránkami napomáhajú zároveň chápanie topológie každej 
webovej stránky a vo všeobecnej rovine vlastne utvárajú predpoklady na  pochopenie 
topológie webu ako celku.

Poznanie a využívanie grafovej štruktúry webu má význam v troch základných 
smeroch:

• návrh nových stratégií vyhľadávania na webe (crawling),
• analýza správania sa webu,
• vyhľadávanie a vizualizácia webu, predikcia nových vlastností webu.
Typy relácií, resp. základné vzťahy interpretované na základe tvaru grafov webo-

vého prostredia sú:
• slučka (izolát),
• potvrdenie stránky (endorsement),
• vzájomné potvrdenie,
• spoločná citácia (kocitácia),
• spoločná voľba (social choice),
• nepriame potvrdenie (transitive endorsement).

Obr. 1  Základné typy relácií medzi uzlami siete podľa teórie grafov
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Topológia webu z pohľadu interpretácie teórie grafov:
a) bipartitný graf,

b) zbiehavá hviezdica (in-tree),

c) rozbiehavá hviezdica (out-tree).

Obr. 2  Základné typy topológie webu

Zber dát

Na zber dát sa používajú webové crawlery alebo komerčné vyhľadávacie stroje. 
Webové crawlery sú programy určené na automatické indexovanie webových strá-
nok na základe prítomnosti hypertextového odkazu. Ich architektúra, resp. návrh sú 
východiskom na následnú interpretáciu výsledkov. Tento počítačový program je 
schopný indexovať stránky z webu, extrahovať na nich odkazy a potom sledovať 
výskyt nových odkazov. Alternatívny názov je pavúk, robot atď. Crawler indexuje 
stránky na základe URL. V komunite zameranej na analýzu a hodnotenie hypertexto-
vých odkazov je najznámejším reprezentantom špeciálne vyvinutých nástrojov (open 
platform) SocSciBot s implementáciou nástroja na vizualizáciu Pajek (SocSciBot, 
2010). Vyhľadávacie stroje sú už zložitou architektúrou.

Analýza a spracovanie dát

Zhromaždená kolekcia surových dát sa zvyčajne spracúva pomocou širokého 
spektra matematických a štatistických metód.

3  Webometrická štúdia vybranej časti slovenskej akademickej siete

3.1  Cieľ webometrickej štúdie

Pozornosť sme sústredili najmä na zhodnotenie úrovne aplikácie hypertextu pri 
diseminácii obsahu, ktorý vzniká a je publikovaný v prostredí slovenských univer-
zít, na úrovni vybranej skupiny vysokých škôl, a to pomocou analýzy hypertexto-
vých odkazov na webových sídlach týchto inštitúcií.
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Splnenie základného cieľa bolo syntézou niekoľkých čiastkových cieľových 
úloh, v rámci ktorých sa hodnotili:

• hypertextové odkazy kolekcie webových sídel univerzít v SR v prostredí  
vybranej skupiny vyhľadávacích strojov, veľkosť webových sídel a topológia časti 
univerzitného webu SR (verejné vysoké a štátne vysoké školy) a napokon geogra-
fická špecifikácia, 

• hypertextové odkazy kolekcie webových sídel slovenských univerzít v pro-
stredí špecializovanej databázy Google Scholar a vizibilita domén vybranej skupiny 
slovenských univerzít vzhľadom na disemináciu vedeckého3 akademického4 obsahu,

• hypertextové odkazy kolekcie webových sídel slovenských univerzít a vy-
branej skupiny generických domén a sub-domén z univerzitného prostredia v zahra-
ničí, 

• diseminácia vedeckého a akademického obsahu v rámci edičnej a publikač-
nej činnosti vo vybranej kolekcii webových sídel.

Základnou hypotézou, z ktorej štúdia vychádzala, bol predpoklad, že slovenské 
univerzity (vysoké školy) využívajú webové prostredie a jeho hypertextovú štruktúru 
pri diseminácii výsledkov svojej činnosti a sú viditeľné aj v širšom akademickom 
sieťovom prostredí. Úroveň aplikácie hypertextu je však rozdielna, pričom na jej  
základe možno charakterizovať určité základné tendencie a znaky.

3.2  Materiál

Do štúdie bola zahrnutá skupina 17 verejných vysokých škôl a 3 štátnych vyso-
kých škôl, ktoré patria do systému vysokých škôl poskytujúcich vysokoškolské 
vzdelávanie na území Slovenskej republiky.

Hodnotené  domény sú podľa  platných  pravidiel  internetovými doménami 
druhej úrovne, definované podľa kódu krajiny (ccTLD) v súlade s ISO 3166 (.sk). 
Všetky hodnotené domény sú pripojené do internetu v rámci siete SANET – univer-
zity sú členmi Združenia používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete. Vlast-
níkmi hodnotených domén sú univerzity.  Registrátormi  hodnotených domén sú 
univerzity aj súkromné komerčné spoločnosti. Nadväzne na uvedený fakt je admi-
nistrácia webového sídla, t. j. tvorba a publikovanie obsahu plne v kompetencii 

3 Vedecko-výskumný obsah: Obsah, ktorý vzniká v rámci realizácie vedecko-výskumnej čin-
nosti  na univerzite:  informácie  o projektoch a ďalších výskumných aktivitách,  výskumné 
správy, informácie o odborných/vedeckých podujatiach, informácie o výskumných pracovis-
kách na univerzite, informácie o informačných zdrojoch na podporu vedy a výskumu a pod.

4 Akademický obsah: Publikované výsledky vedecko-výskumnej činnosti na univerzite. Aka-
demický obsah prešiel procesom odborného hodnotenia a bol schválený na publikovanie. Je 
súčasťou  širšieho  rámca  vedecko-výskumného obsahu.  Patria  sem monografie,  zborníky 
vedeckých prác a príspevkov z odborných podujatí, časopisy, prednášky, prezentácie, data-
bázy a pod.
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vlastníka (univerzity), alebo univerzita využíva, na komerčnom základe, služby exter-
ných dodávateľov, ktorí, v rámci zmluvných vzťahov, zabezpečujú nasadenie a pre-
vádzku niektorého  z  redakčných  systémov,  resp.  systémov  pre  správu  obsahu.  
Všetky potrebné informácie sú verejne dostupné (RIPE.NET, 2009).

Skúmaná množina  predstavuje  – s  vylúčením zahraničných vysokých škôl  – 
66,6 % podiel z celkového počtu vysokých škôl v Slovenskej republike a 85 %, resp. 
100 % podiel zo skupiny verejných vysokých škôl, resp. štátnych vysokých škôl. Do 
štúdie neboli zahrnuté umelecké vysoké školy, súkromné vysoké školy a zahraničné 
inštitúcie.

3.3  Metódy

Základným metodologickým východiskom je webometrická analýza hypertex-
tových odkazov.

S ohľadom na špecifický charakter výskumu (a jeho predmet) sa predpokladal 
výber metódy, ktorá umožní spracovať surové dáta na relevantnej úrovni. V hod-
notenej vzorke je malý počet objektov a získaný základný set surových dát tomu 
zodpovedá. Ďalším faktorom, ktorý limitoval výskumný postup, bola nevyhnutnosť 
interpretácie výsledkov na určitej úrovni zovšeobecnenia, a v neposlednom rade tu 
bola potreba relevantnej vizualizácie výsledkov – opäť základným determinantom 
bola veľkosť kolekcie spracovávaných dát.

Výber metód a postupov bol ďalej podmienený základnými požiadavkami na výs-
kumné projekty, a to principiálna opakovateľnosť a verifikovateľnosť.

Zber dát

Na zber dát sa použila metóda manuálneho vyhľadávania na webových strán-
kach, ako aj indexovanie webových stránok pomocou vybranej skupiny vyhľadáva-
cích strojov (Google, Yahoo!, Bing) a špecializovanej databázy (Google Scholar).  
Keďže jednotlivé vyhľadávacie stroje používajú z hľadiska operátorov odlišnú syn-
tax, výsledky sú prezentované a diskutované v kontexte týchto diferencií. Syntax 
dotazu  je opísaná pri každom konkrétnom prípade.

V rámci manuálneho crawlingu boli navštevované webové sídla univerzít (vstup-
ným uzlom bola domovská stránka) a prostredníctvom navigácie, ktorú konkrétne 
webové sídlo  používa,  resp.  prostredníctvom vyhľadávania  (ak  je  dostupné  na 
stránke) sa v závislosti od definovaných kritérií monitoroval publikovaný obsah.

Spracovanie dát

V procese základného spracovania súborov surových dát sme použili metódy 
viackriteriálnej analýzy (štatistické a grafické procedúry), Gödelova výroková fuzzy 
logika a teória grafov. Viackriteriálny prístup umožňuje spracovanie a interpretáciu 
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heterogénnych dát. Na spracovanie základných tabuľkových prehľadov sme použili 
relevantný editor.

Vizualizácia výsledkov využíva teóriu grafov ako jednu z metód operačného 
výskumu. Grafické výstupy boli spracované v prostredí aplikačného softvéru R, ktorý 
je veľmi dobre zdokumentovaný. R je matematický softvér špecializovaný na štatis-
tiku, je však pomocou neho možné realizovať aj maticové kalkulácie. Je to open-  
source implementácia jazyka S, ktorý používajú profesionálne štatistické programy. 
Pracuje s grafmi, ktoré dokáže ďalej formátovať a upravovať.

Dáta boli primárne spracované na úrovni absolútnych hodnôt, následne sa pre 
potreby ďalšieho spracovania normalizovali tak, aby sa eliminovali riziká súvisiace 
s nekonzistenciou súboru. Štandardne sa použila log-normalizácia, ktorá umožňuje 
bez deformácií (resp. so zanedbateľnými posunmi) komparáciu a interpretáciu výsled-
kov. Tento postup bol nevyhnutný z dôvodu nulových hodnôt a ich veľmi širokého 
rozptylu. Relatívne hodnoty umožňujú eliminovať niektoré uvedené riziká.

Použité typy grafov (diagramov):
• hviezda (star): umožňujú interpretovať reálne „veľkostné“ rozdiely či podob-

nosti určitých skupín kritérií,

• dendrogram (agnes – agglomerative nesting) je grafická interpretácia skutoč-
nosti na princípe hierarchie a vzájomnej podobnosti hodnotených prvkov – spoločná 
os reprezentuje blízkosť či podobnosť, vzdialenosti od spoločných priesečníkov osí 
„nepodobnosť“, resp. odlišnosť,

• krabicový diagram (boxplot), patriaci do skupiny exploračných štatistických 
metód, umožňuje charakterizovať určité diferencie vyjadrením optimálnej, akcepto-
vateľnej a „anomálnej“ hodnoty kritéria a stavu, a to na základe mediánu a kvartilo-
vého rozptylu.

3.4  Metodologické východiská a postupy podľa jednotlivých 
čiastkových cieľov

Dobývanie dát sa realizovalo prostriedkami, ktoré sú k dispozícii v rámci štan-
dardných postupov pri vyhľadávania informácií v prostredí webu a prezentované 
výsledky sú na úrovni zdanlivých hodnôt (apparent) – ako ich vidí používateľ.

Vyskytlo sa niekoľko problémov, ktoré negatívne ovplyvňovali celý proces. Naj-
zásadnejším z nich bolo, že správanie na sieti v rámci zberu, systematické vyhľadáva-
nie a prechádzanie výsledkami na úrovni sémantickej analýzy odkazov vyhľadávací 
stroj  detekoval ako neštandardné a  aktivita  bola  označená  za prístup robota a  IP 
adresa sa potom na niekoľko hodín zablokovala. Sémantická analýza odkazov bola 
aplikovaná z dôvodu overenia zhody počtu zobrazených výsledných hodnôt indexu 
s výsledkami pri prezeraní vyhľadaných odkazov v reálnom čase, nakoľko v druhom 
prípade sú k dispozícii iba záznamy, ktoré má stroj aktuálne v databáze (ako prvý 
výsledok je hodnota indexu a až pri vstupe do odkazu dostáva používateľ aktuálny 
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výsledok toho, čo stroj má v databáze). Musíme konštatovať, že boli detekované roz-
diely v absolútnych hodnotách. Ďalším faktorom, ktorý musel byť eliminovaný, bol 
časový faktor (časová reindexácia zo strany vyhľadávacích strojov). Jedným z dôvo-
dov „opatrného“ postupu vyhľadávacích strojov, a častých zmien v hodnotách indexá-
cie,  je  opatrenie  proti  umelému zvyšovaniu  relevancie  – roboty URL dokumentu 
navštevujú, ale dlho trvá jeho indexovanie. Keď zaregistrujú novú štruktúru, chodia 
po povrchu a nesnažia sa „čítať“ dokumenty hlbšie, až keď v rámci prehľadávania 
prehodnotia obsah, zaindexujú ho.

Použité kritériá a hodnotené parametre:
• veľkosť uzla (zdanlivá magnitúda),

• stupeň uzla,5

• stupeň zložitosti uzla (mohutnosť).
Dáta hodnotenia veľkosti uzla sú verejne cez webové rozhranie prístupné indexy 

vyhľadávacích strojov Yahoo!, Google a Bing. Hodnotený parameter je veľkosť 
webového sídla  (VWS).  V kontexte  práce  sa  pokúsime  charakterizovať  webový 
priestor slovenských univerzít ako sieť pomocou veľkosti jednotlivých uzlov.

Dáta pre stupeň uzla sú výsledkom verejne cez webové rozhranie prístupného 
indexu databázy Yahoo! a odkazov (Yahoo! ako jediný sprístupňuje údaj o odka-
zoch typu in-links). Na základe incidenčnej matice sa určil stupeň uzla pre každý 
uzol u siete, s = iu/n + 2, kde i je počet hrán incidujúcich s vrcholom u, n je celkový 
počet uzlov,  pripočítané sú slučky (dvakrát).  Hodnoteným parametrom je stupeň 
incidencie  webového  sídla  (IWS).  Výsledky  umožňujú  hodnotiť  sieť  na  základe 
stupňa súvislosti (graf možno hodnotiť ako silne súvislý, súvislý alebo nesúvislý).  
V kontexte práce bolo úsilie identifikovať tendencie odkazovania v rámci analyzo-
vanej časti slovenskej univerzitnej siete.

Dáta hodnotenia stupňa zložitosti uzla sú opäť indexom Yahoo!, zúženým na 
odkazy medzi doménami, t. j. počet vstupov do uzla a výstupov z uzla. Hodnotený 
parameter je sila, resp. mohutnosť webového sídla (uzla) v rámci siete prepočítaná 
na absolútnu hodnotu (Zi). 

Neparametrické  hodnotenie  z  aspektu  riešenej  práce:  porovnávali  sa  indexy 
databáz nad tým istým súborom univerzít.

Nevyhnutnosťou bolo použitie relevantnej normalizácie – používali sme log-
normalizáciu, t. j. nelineárnu transformáciu na interval <0,1> prakticky bez defor-
mácie proporcií (log [%] + 1): 

Y = log (x/s.100 + 1),
kde  Y je normalizovaný logaritmus,  x  je počet odkazov sídla a  s  je celkový 

počet odkazov. Transformácia bola nevyhnutná z dôvodu existencie izolátov, t. j.  
neexistencie relácií.

5 Počet hrán incidujúcich s vrcholom v grafe sa nazýva stupeň vrcholu alebo stupeň uzla.
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Na zabezpečenie kompatibility veličín sa  používala  fuzzy konštanta  (KF) – 
fuzzy zjednotenie, disjunkcia.

Pre potreby reprezentácie  dát a vizualizácie  výsledkov boli  použité matice  
(tabuľky) a grafy (schémy). V matici typu  n x p  sa riadky vzťahujú k objektom 
a stĺpce predstavujú hodnoty štatistických znakov. Artefakty v grafoch, resp. mode-
loch, ako vizualizácie abstrakcie, resp. matematické modely sú zrakovou pomôckou 
(as a guide for the eye only) pre lepšiu identifikáciu všeobecných alebo významných 
javov z hľadiska interpretácie.

3.5  Výsledky a závery

Na základe získaných a diskutovaných výsledkov možno konštatovať, že hod-
notená časť univerzitnej siete sa vyznačuje síce spojitosťou, ale nájdu sa aj slabé  
ohnivká, ktoré spojitosť siete deformujú až ohrozujú. Vyskytujú sa príklady negatív-
nych prístupov z pohľadu etiky odkazovania na jednotlivé uzly v sieti,  ktoré si  
dovolíme charakterizovať ako nekolegiálne. Prevažujú odkazy na úrovni internej  
navigácie v rámci sídla. Ďalej sú to tendencie reprezentované nesystémovými prí -
stupmi pri odkazovaní na dokumenty globálneho, resp. širšieho skupinového chara-
kteru. Namiesto prepojenia na dokumenty na „domovskej“ doméne sa tieto sťahujú 
a sprístupňujú v rámci vlastného sídla bez uvedenia zdroja (autorstva a  pôvodu). 
Výrazná je multiplicita dokumentov nielen v rámci siete, ale aj jedného sídla – 
jeden zdroj je replikovaný fyzicky namiesto jeho odkazovania.

Hodnotenie veľkosti domén bolo založené na zbere dát nad indexmi databáz 
Yahoo!, Google a Bing, prístupnými vo webovom rozhraní. Nakoľko sa však dáta 
získané z databázy Google odlišovali od dát získaných z indexov ostatných vyhľa-
dávacích strojov, použili sme nástroje odporúčané na takýto typ optimalizácie dát 
(Long, 2005). Surové dáta boli normalizované, spracované na úrovni zdanlivej veľ-
kosti a v konečnej fáze sme použili fuzzy koeficient. Podobnosti a rozdiely medzi 
jednotlivými výsledkami sú zrejmé pri grafickej interpretácii výsledkov (obrázok 3). 
Dôvody, prečo sú rozdiely vo výsledkoch indexov vyhľadávacích strojov, je určite 
viac, dôležité sú algoritmy a architektúra indexov na strane týchto strojov. Výsledky 
boli viac-menej v zhode s hodnotením v rámci Web Ranking of World Universities 
(2010),  ktoré  používa  surové  dáta  poskytnuté  priamo z  databáz  vyhľadávacích 
strojov.

Zhrnutím splnenia čiastkového cieľa 2 možno povedať, že hodnotenie výsled-
kov podľa indexovaných odkazov v databáze Google Scholar a ich porovnanie  
s výsledkami v rámci plnenia čiastkového cieľa 1, t. j. na úrovni webu ako celku, čias-
točne naznačuje určité rozdielne trendy. Môže to závisieť od špecifického obsahu, 
ktorého odkazovanie sme analyzovali. Podľa nášho názoru sa práve pri hodnotení 
diseminácie akademického obsahu na webových stránkach univerzít prejavujú ten-
dencie, ktoré nesúvisia s celkovou veľkosťou sídla, počtom indexovaných odkazov 
na úrovni vyhľadávacích strojov a kritériami, založenými na kvantitatívnych uka-
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zovateľoch. Výsledky indexovania v databáze Google Scholar, podľa nášho názoru, 
jednoznačne ukazujú, že publikovaný obsah nesmie zostať v podobe „webovej foto-
kópie“ informačného zdroja. Musí sa budovať ako hypertextová štruktúra v najuž-
šom zmysle slova, t. j. ako nástroj na prístup k novému obsahu na princípe vzájomnej 
integrácie  ďalšieho  obsahu – publikovaný dokument  bude  „poprepájaný sieťou“ 
odkazov na relevantné súvisiace zdroje (skutočný hypertext v zmysle nelineárneho, 
obohateného prepojeného obsahu). Odkazovať korektne nielen zdroje, ale aj part-
nerov. Vhodné by bolo prehodnotenie používania formátu PDF a obrátenie pozor-
nosti na formáty, ktoré sú vhodnejšie pre prostredie webu práve z pohľadu nástrojov, 
ktorými disponujú vo vzťahu k tvorbe odkazov (t. j. relácií medzi informačnými 
zdrojmi, resp. informačnými entitami v sieti). Zrejmé sú aj metodologické rozdiely 
medzi vyhľadávacím strojom Google a špecializovanou databázou Google Scholar, 
ktorá neaplikuje pri indexovaní nejaký hodnotiaci algoritmus, ale analyzuje obsah 
na sémantickej úrovni.

Slovenské univerzity sú na zahraničných akademických doménach viditeľné 
(obrázok 4). Univerzity v zahraničí hľadajú tak kvalitný obsah, ako aj možnosti spolu-
práce a rozvoja vzájomných vzťahov na úrovni vedeckej spolupráce a aj vzdeláva-
cích aktivít.  Určite by však zvýšeniu viditeľnosti prispelo rozšírenie kvalitného 
obsahu, najmä na báze širšej diseminácie akademického, ale aj vedeckovýskum-
ného obsahu, napríklad prostredníctvom vyššieho podielu publikovania podrob-
nejších informácií o rôznych odborných podujatiach s informáciami o dostupnosti 
prezentovaných príspevkov, anotácie pripravovaných konferencií a podobne. Static-
ké zoznamy publikačnej činnosti na stránkach univerzít určite nevypovedajú v plnej 
šírke o kvalite výstupov a možnostiach kooperácie, o kolaborácii na medzinárodnej 
úrovni nehovoriac.

Čiastkový cieľ 4 orientovaný na edičnú a vydavateľskú činnosť univerzít a ich 
prezentáciu na webových sídlach podľa nášho názoru potvrdil  diametrálne rôz-
norodé  postoje  manažmentu  univerzít  k  využívaniu  ich  webových  prezentácií  
v rámci sprístupňovania výsledkov edičnej a publikačnej činnosti. Nedoceňuje sa 
potenciál tohto média práve vo vzťahu k diseminácii obsahu, ktorý vzniká na uni-
verzitách, či už v rámci vzdelávacej, ale najmä vedecko-výskumnej činnosti. Môže 
to mať niekoľko príčin: dlhodobo prezentované názory o nebezpečenstve plagiátor-
stva (aj keď si dovolíme vysloviť názor, že práve publikovanie a kvalitný opis  
zdroja môže eliminovať riziko, že obsah si niekto „privlastní“), pretrvávajúci zdr-
žanlivý postoj k webovej komunikácii ako efektívnemu nástroju vedeckej komuni-
kácie, nedoceňovanie, resp. podceňovanie kvality obsahu publikovaného na webe. 
Tlačená podoba publikácie nie je zárukou kvality a nemôže byť ani indikátorom 
úrovne obsahu (kategórie publikačnej činnosti deformujú podľa nášho názoru hod-
notenie výstupov v elektronickom prostredí). Statické zoznamy publikačnej činnosti 
na webových stránkach univerzít nie sú obsahom, ktorý hovorí o úrovni výstupov na 
pôde univerzity. Jednoduché odkazy v navigácii nie sú hypertextom v zmysle cesty 
k novému obsahu. Pozitívnym momentom je to, že sa zvyšuje počet časopisov, ktoré 
univerzity publikujú v prostredí webu.
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Štúdium webu,  jeho  jednotlivých  prvkov a  súčastí  bude  určite  naberať  na 
dynamike, nakoľko vývoj objektívne vytvára potrebu poznania tak jeho štruktúry, 
ako aj procesov. Ako sme niekoľkokrát zdôraznili,  informačná „nasýtenosť tohto 
informačného roztoku“ (ak si  môžeme dovoliť  použiť pojmový aparát  chémie) 
začína obmedzovať jeho potenciál. Aj informačná veda hľadá prostriedky, ako napo-
môcť orientáciu v „kalných informačných vodách“,  a to  na základe dôkladného 
poznania a zhodnotenia hlavných zložiek a prvkov. Jednou z ciest je analýza a hod-
notenie odkazov a hypertextovej štruktúry prostredia WWW.

Obr. 3  Dendrogram hodnotených domén – kritérium: stupeň zložitosti uzla

Obr. 4  Dendrogram – odkazy medzi doménami .sk, .edu, .ac.uk, .ac.at, kritérium 
mohutnosť uzla (Yahoo!)
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Záver

Aktuálne diskusie o smerovaní a perspektívach skúmania a hodnotenia pro-
stredia webu z pohľadu tvorby a diseminácie akademického či vedeckého obsahu 
a informácií sa orientujú najmä na aspekty „preukaznosti“, reálneho vplyvu a výz-
namu získaných a prezentovaných výsledkov. Sama odborná komunita v predmet-
nej oblasti preferuje názory, že získané výsledky nemožno jednoducho porovnávať 
s bibliometrickými hodnoteniami v tradičnom ponímaní komunikačného reťazca, 
nakoľko sa odlišujú už podstaty týchto oblastí skúmania javov a procesov komuni-
kácie informácií.  Webometrické hodnotenia a štúdie by mali  byť skôr na úrovni 
odporúčaní, resp. predikcie či modelovania optimálnych publikačných kanálov vo 
virtuálnom prostredí – a to komunikácie v celej šírke, t. j. od tvorby a diseminácie 
obsahu po nástroje na jeho kvalitné indexovanie a možnosti vyhľadávania. Webo-
metria má napomôcť identifikáciu určitých tendencií a charakteristík vzťahujúcich 
sa na webové informačné entity. Prostredie WWW je veľmi zložitá štruktúra, ktorá 
sa vyznačuje vysokou dynamikou rozvoja, pričom disponuje osobitými mechaniz-
mami existencie a vývoja. Analýzy webových sídel musia zohľadňovať charakte-
ristiky a osobitosti  diseminovaného obsahu a  jeho „tvorcu“.  Táto požiadavka sa 
v plnej miere vzťahuje na webové sídla vzdelávacích a vedeckovýskumných inštitú-
cií, resp. na celú akademickú sféru. Ako upozorňuje M. Thelwall, webometrické 
štúdie univerzít a vedeckovýskumných inštitúcií nie sú potrebné z dôvodu porov-
návania pozície z národnej či medzinárodnej perspektívy, ale majú slúžiť ako indi-
kátory pre manažment pri hľadaní ciest (a podpore rozhodnutí), ako budovať web 
z pohľadu efektívneho nástroja podpory procesov vzdelávania a výskumu. Niektoré 
trendy identifikované v rámci webometrického hodnotenia – napríklad tendencie 
v odkazovaní – môžu indikovať potrebu zmeny v diseminácii obsahu na národnej, 
ako aj medzinárodnej úrovni (Thelwall, 2004). Podiel jednotlivých skupín obsahu 
závisí od orientácie a zamerania univerzity, nemožno očakávať paritné zastúpenie 
určitých obsahových skupín na sídlach univerzít len preto, že sú univerzitami. Platí  
to aj pre veľkosť sídla a množstvo odkazov, ktoré na tieto sídla smerujú. Analýzy 
a hodnotenia môžu byť základom na benchmarking univerzít, ako aj ich jednotli-
vých súčastí – napríklad fakúlt – na národnej aj medzinárodnej úrovni.

Podmienkou objektivity pri komparácii výsledkov analýz a štúdií webových 
sídel je rešpektovanie použitých východísk, metód a postupov; aplikovaná metrika 
musí byť jasne opísaná a vysvetlená. Výsledky získané z webometrickej štúdie vybra-
nej časti slovenského univerzitného sieťového prostredia vyjadrujú daný stav a pri 
ich interpretácii  sme chceli  identifikovať aj  určité modely správania  pri tvorbe  
webových sídel univerzít a publikovaní vybraných skupín obsahu. Keďže však ide 
o pôvodnú štúdiu, nebolo možné komparovať získané výsledky na národnej úrovni, 
ale k dispozícii sú výsledky celosvetového hodnotenia univerzít a vedeckovýskum-
ných inštitúcií v rámci Ranking Web of World Universities, využívajú však surové 
dáta z indexov databáz vyhľadávacích strojov, a nie manuálny crawling. Použité 
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metriky umožnili  niektoré výsledky porovnať a napriek odlišnosti metodických 
východísk boli  získané  kvantitatívne ukazovatele  národnej  analýzy a  hodnotenia 
WRWU podobné. Na overenie použiteľnosti navrhnutej a použitej metodiky by 
bolo potrebné prieskum a hodnotenie zopakovať, resp. opakovať v určitých cyk-
loch. Vzhľadom na veľkosť výskumnej vzorky a sledovaných indikátorov je tento 
proces časovo zvládnuteľný. Výsledky nemajú byť základom zostavenia „národného 
top rebríčka“  webových sídel  univerzít  a nevypovedajú o kvalitách týchto entít. 
Použité kvantitatívne metódy a hodnotené parametre by bolo vhodné doplniť o me-
tódy kvalitatívneho výskumu, a tak získať ucelenejší obraz o úrovni slovenského 
univerzitného webu a viditeľnosti prezentovaného obsahu v globálnej sieti.
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Resumé

APLIKÁCIA VYBRANÝCH METODOLOGICKÝCH POSTUPOV
PRI WEBOMETRICKEJ ANALÝZE

ĆASTI SLOVENSKEJ UNIVERZITNEJ SIETE

Ľubica Jedličková

Prirodzeným výsledkom rozširovania  virtuálneho komunikačného prostredia  a  nárastu objemu 
informačných zdrojov v ňom komunikovaných bola potreba ich hodnotenia na základe relevant-
ných metód a postupov. Systematickú pozornosť na oblasť world wide webu zameriava infor -
mačná  veda  od  polovice  90.  rokov  minulého  storočia  a východiskom sa  stali  metodologické 
postupy bibliometrie a informetrie používané v tradičnom publikačnom prostredí. Kvantitatívne 
metódy  webometrie  predstavujú  široké  spektrum  východísk  a  prístupov,  v  rámci  ktorých 
významné mesto patrí metódam operačného výskumu. Príspevok prezentuje v rámci webometric-
kej  analýzy  hypertextových  odkazov  časti  slovenskej  univerzitnej  siete  aplikáciu  niektorých 
vybraných metód a postupov. Hodnotenými ukazovateľmi na úrovni skúmanej vzorky 20 univer-
zitných webových sídel boli veľkosť webového sídla, viditeľnosť webového sídla v sieti a súdrž-
nosť siete. Použité kritériá boli veľkosť uzla (zdanlivá magnitúda), stupeň uzla a stupeň zložitosti 
uzla (mohutnosť). V procese základného spracovania súborov surových dát boli použité metódy 
viackriteiálnej analýzy (štatistické a grafické procedúry), výrokovej fuzzy logiky a teórie grafov.  
Viackriteriálny prístup umožňuje spracovanie a interpretáciu heterogénnych dát. Nevyhnutnosťou 
bolo použitie relevantnej normalizácie – použitá bola log-normalizácia, t. j. nelineárna transfor-
mácia  na  interval  <0,1>.  Pre  potreby reprezentácie  dát  a vizualizácie  výsledkov  boli  použité 
matice a grafy. Okrajovo sa štúdia venovala otázkam motivácie odkazovania a správe obsahu na 
webových sídlach. Obsah sa nehodnotil na sémantickej úrovni.
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Summary

APPLICATION OF SELECTED METODOLOGICAL APPROACHES
IN WEBOMETRICS SURVEY OF A SUBSET OF THE SLOVAK 

UNIVERSITIES NETWORK

Ľubica Jedličková

Virtual communication environment together with increase of information resources transferred in 
this environment caused inherent need for resources’ evaluation based on relevant methods and 
techniques. Information science paid systematic attention to the World Wide Web since the 1990s 
on the methodological background of the bibliometrics and scientometrics, based in print publis-
hing environment. Webometrics quantitative methods are represented by wide spectrum of resour-
ces and approaches, with emphasis on the methods of operation research. Some webometrics met-
hods and techniques are presented in the analysis of the Slovak academic network described in the 
article. Indicators evaluated in the sample of 20 universities websites were as follows: website 
size, visibility in the network, and network coherence. As evaluation criteria, we have chosen the 
size of the node (the apparent magnitude), the node degree, and the node complexity (the node 
power).  Multi-criteria  analysis  (statistics  and  graphic  techniques),  fuzzy  logic  and  theory  of 
graphs have been used for primary processing of the raw data. Multi-criteria approach enabled 
processing and explanation of heterogeneous data. Relevant normalization has been necessary –  
log-normalization, i.e. non linear transformation to the interval <0,1>. Matrices and graphs have  
been used for the sake of data representation and results visualization. Marginally, our study paid  
attention to some aspects of linking motivation and content management of websites. The content 
of surveyed websites has not been analyzed on the semantic level.
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ZBORNÍK FILOZOFICKEJ FAKULTY UNIVERZITY KOMENSKÉHO
Ročník XXIII        KNIŽNIČNÁ A INFORMAČNÁ VEDA        Bratislava 2011

STRATEGICKÉ VYTVÁRANIE
ORGANIZAČNEJ A PROFESIJNEJ IDENTITY 

V PROSTREDÍ KNIŽNÍC

H e l e n a  O n d r i a š o v á

Úvod

Príspevok predstavuje výsledky výskumu organizačnej identity knižníc a pro-
fesijnej identity knihovníkov. Údaje z dotazníkov a naratívnych rozprávaní sú podro-
bené diskurzívnej analýze. Objektom výskumu boli respondenti – knihovníci, ktorí 
spĺňali podmienku aktuálneho alebo nedávno skončeného pracovného pôsobenia 
v niektorom zo štyroch vybraných typov knižníc (vedecké – VD, akademické – AK, 
verejné – VE, špeciálne – SP). Predmetom výskumu bol ich vzťah a poznanie kniž-
nice, v ktorej pracujú (organizačná identita) a ich stotožnenie sa s profesiou knihov-
níka (profesijná identita). V tabuľke 1 je znázornené zastúpenie jednotlivých typov 
knižníc respondentmi1.

Sústreďujeme sa na výpovede, ktoré majú vzťah k strategickému utváraniu  
organizačnej a profesijnej identity v prostredí knižníc. Text je po formálnej stránke 
rozdelený do troch kapitol. Prvé dve kapitoly sa venujú terminologickému vyme-
dzeniu problematiky (organizačná, korporatívna a profesijná identita) a vedeckému 
spracovaniu realizovaného výskumu, ktorý sa opiera o stanovisko metodologickej 
komplementarity a predstavuje výsledky kvantitatívneho (dotazník) i kvalitatívneho 
(naratívne rozprávanie, diskurzívna analýza) výskumného postupu. Záverečná kapi-
tola sa zameriava na strategické utváranie organizačnej, korporatívnej a profesijnej 
identity v knižničnom prostredí. Zvláštny prínos predstavuje model organizačnej 

1 Priemerný vek respondentov bol 38 rokov, najstaršia respondentka mala 70 rokov, naj-
mladšia  bola  vo  veku 21 rokov.  Respondentka  s najdlhšou praxou pracuje  v knižnici  44 
rokov, najkratšie bola respondentka zamestnaná 4 mesiace. Prvej etapy výskumu, počas šies-
tich dní od 15. 2. 2010 do 1. 3. 2010, sa zúčastnilo 10 respondentov. Do druhej etapy, počas 
štyroch dní v období od 14. 7. 2010 do 8. 9. 2010, sa zapojilo 7 respondentov. Príspevok sa 
sústreďuje na výpovede, ktoré majú vzťah k strategickému vytváraniu organizačnej a profe-
sijnej identity v prostredí knižníc.
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a profesijnej identity v prostredí knižníc, ktorý vizualizuje a sprehľadňuje vedecké 
zistenia.

Tab. 1  Zastúpenie respondentov podľa typu knižnice a pohlavia

knižnice spolu
VD AK VE SP

7
2 1 2 2

respondenti spolu
M Ž M Ž M Ž M Ž

17
2 1 0 6 1 3 1 3

muži spolu 4
ženy spolu 13

1  Organizačná identita knižníc

Organizačná identita (organizational identity) predstavuje vymedzenie organizač-
ného usporiadania, pôsobenia, cieľov a charakteristík, ktoré definujú jedinečnosť 
a nezameniteľnosť každej organizácie. Takéto vymedzenie identifikuje samotnú orga-
nizáciu, ako aj stotožnenie sa jej členov, resp. zamestnancov s ňou (vnútorná iden-
tifikácia).  Zároveň je  pomôckou na rozpoznanie  organizácie  okolím (vonkajšia 
identifikácia). V prípade konkrétnej organizácie sa v súvislosti s vonkajšou identifiká-
ciou presúvame do marketingovej oblasti corporate identity (firemnej, inštitucionál-
nej, podnikovej) identity.

Príklad: Organizačnú identitu knižnice vymedzuje jej typologické zaradenie 
(verejná, vedecká, akademická, firemná a pod.), personálne obsadenie (riaditeľ, vedú-
ci oddelení, knihovníci a pod.) a cieľ (kultúrny, informačný, výchovný, socializačný). 
Identita konkrétnej knižnice, napr.  Univerzitnej  knižnice v Bratislave, sa v zmysle 
corporate identity jasne deklaruje jej logom, webovou prezentáciu a pod.

Melewar definuje korporatívnu identitu (corporate identity) ako „súbor význa-
mov, pomocou ktorých sa organizácia chce prezentovať okoliu a ktoré umožňujú 
ľuďom opísať ju, zapamätať si ju a vytvoriť si s ňou vzťah. Skladá sa z korporatív-
nej kultúry, správania, trhových podmienok, stratégií, produktov, služieb, komuniká-
cie a dizajnu“ (Melewar, Navalekar, 2002). V užšom chápaní sa pod korporatívnou 
identitou rozumie iba vizuálna identita organizácie (Brandchannel, 2001 – 2009).  
V oblasti  marketingu sa najčastejšie používa medzinárodne známy termín  corpo-
rate identity (CI), pod ktorým si môžeme predstaviť fyzickú manifestáciu obchod-
nej  značky. Prejavuje sa  vo všetkých komunikačných výstupoch a  vizuálnych 
prvkoch organizácie: logo, znak, pečiatka, firemné farby, písmo, vizitky, hlavičkový 
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papier, obálka, webová prezentácia, slogan, úvodné texty, dizajn dokumentov na 
ponuky a externú komunikáciu, grafický podpis v elektronickej pošte a pod. Zvo-
lenie corporate identity by malo byť jedným z prvých krokov na začiatku podnika-
nia. Hoci je organizačná identita organizácie prepojená s jej corporate identity,  
dokážeme medzi  nimi  vymedziť jasný  rozdiel,  ktorým je  časový  horizont ich 
vzniku. Kým organizačná identita vzniká ako postupný proces, prípadne je určená 
zhora, „corporate identity predstavuje jednorazovú investíciu“ (CreativeSites, 2005 
– 2009). V corporate identity sa premieta obraz organizácie, ktorý ju jednoznačne 
identifikuje a odlišuje od ostatných organizácií. Organizačná identita hovorí o tom, 
čo identifikuje organizáciu v pozitívnom (Kto sme?), ale aj v negatívnom zmysle 
(Kto nie sme?). Odpovedá na otázky, aká je naša organizácia, ako vníma organizá-
cia samu seba a ako je organizácia posudzovaná zvonku. Užšie chápanie korporatív-
nej identity, v zmysle vizuálnej identity (corporate visual identity), hrá dôležitú úlohu 
v spôsobe, akým sa organizácia predstavuje tak interne, ako aj externe. Vo všeobec-
nosti zvýrazňuje hodnoty, ambície, obchodné ciele a charakteristiky organizácie 
(Bromley, 2001).

1.1  Výsledky dotazníkového prieskumu

Typologické zaradenie knižnice sa ukázalo ako významný faktor určujúci vní-
manie organizačnej identity samotnými knihovníkmi. Dôležitými determinantmi sú 
cieľ (charakter, poslanie a používateľské určenie knižnice), špecifiká (fond, služby, 
prostredie a personál), zmysel práce a prvky korporatívnej identity knižnice.

1.1.1  Cieľ knižnice

Na otázku Aký je organizačný cieľ Vašej knižnice? mali respondenti odpovedať 
podľa vlastného uváženia, a nie vyjadriť cieľ deklarovaný v nejakých oficiálnych 
dokumentoch knižnice, napr. stratégia, plán a pod. Zmienka o „multi-“ charaktere sa 
objavila  v odpovediach Viery „fungovať ako multimediálne  centrum“ a Kamila 
„multi kultúrne informačné centrum“ z rovnakej VD. Zhoda sa vyskytla aj u res-
pondentiek  z AK,  ktoré  vo  svojich  odpovediach  zvýznamňujú  univerzitu  čiže 
materskú organizáciu (Alica „zabezpečovať a podporovať pedagogický a vedecko-
výskumný proces na univerzite“, Petra „poskytovať služby najmä študentom univer-
zity“ a Nina „poskytovať cielené služby hlavne študentom našej fakulty, prípadne 
študentom ostatných fakúlt univerzity“). Verejní knihovníci sa sústredili na infor-
mačné, kultúrne a výchovno-vzdelávacie poslanie knižnice (Hana „uspokojovanie 
potrieb používateľov a návštevníkov“,  Klára  „slúžiť verejnosti“,  Maroš „prispieť 
k uspokojeniu kultúrnych potrieb občanov mesta“ a Monika „výchova a vzdeláva-
nie“). Respondenti zo SP sa zamerali na odborný, inštitucionálny a  interdiscipli-
nárny charakter  (Filip  „cieľom knižnice […] je  slúžiť  […] obci  pri  teoretickej  
i praktickej práci s […] a hraničnými odbormi“, Dagmar „poskytnúť používateľom 
– odborníkom, ale aj študentom a laikom vhodné dokumenty z […] oblasti a z oblastí 
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s ňou súvisiacich“ a Zita „poskytovať informačné zdroje svojim členom a pracovní-
kom…“). Odpovede akademických, verejných a špeciálnych knihovníkov sú po-
dobné v orientácii na poslanie (poskytovať informácie, slúžiť, uspokojovať potreby) 
a cieľové skupiny (študenti, verejnosť, občania, používatelia, návštevníci, čitatelia, 
členovia) knižníc. Za pozornosť stojí aj privlastnenie si organizácie v odpovedi muža 
z VD („moja organizácia“ a „v tomto kontexte má moja organizácia“). Lukáš týmito 
vyjadreniami demonštruje svoju príslušnosť k organizácii, v ktorej pracuje, a naz-
načuje svoje stotožnenie sa s ňou.

1.1.2  Špecifiká knižnice

Účastníci výskumu mali vymenovať 3 najdôležitejšie veci, ktoré si ich knižnica 
želá, aby o nej boli známe. Vedeckí  knihovníci by knižnice  prezentovali hlavne 
fondom (Viera „vzácne zbierky“), službami (Viera „poskytovanie digitalizačných 
služieb“), podujatiami (Viera  „výstavy, koncerty, semináre“), prostredím (Kamil 
„príjemné prostredie“), renomé (Lukáš  „celoslovensky známa, spájaná s vedou 
a výskumom“) a projektmi (Lukáš „národné projekty“). U akademických knihovní-
čok akcentovala samotná existencia knižnice (Alica „že existuje“), jej význam pre 
kľúčovú skupinu používateľov (Petra  „služby pre študentov, pomoc študentom pri  
vyhľadávaní dokumentov“), fond (Laura „bohatý fond literatúry z viacerých odbo-
rov“), služby (Júlia  „dobré  referencie o poskytovaných službách“, Laura  „služby 
na úrovni“ a Lucia „dobre fungujúca a poskytujúca kvalitné služby“), prostredie 
(Júlia „príjemné priestory“, Laura „príjemné prostredie“ a Lucia „moderná, tech-
nicky vybavená na vysokej úrovni“) a personál (Júlia „ochotný a informovaný per-
sonál knižnice“ a Nina  „ochota pracovníkov“). Verejní knihovníci zdôrazňovali 
unikátnosť knižnice (Hana „že máme jedinečné oddelenie pre […]“), fond (Maroš 
„nové a aktuálne tituly“), služby (Hana „že poskytujeme kvalitné služby“, Monika 
„služby“ a Klára  „dlhý výpožičný čas“), podujatia (Hana  „že organizujeme veľké 
množstvo podujatí pre rôznorodé skupiny ľudí“, Monika „podujatia“ a Klára „lite-
rárne akcie“), prostredie (Maroš  „príjemné prostredie“, Monika  „sídlo“ a Klára 
„oddelenie“) a personál (Maroš „milý a ochotný personál“). U respondentov zo SP 
dominovala  orientácia  na  odbor  (Filip  „napojenosťou  na  odborníkov“ a  Silvia 
„spolupráca s rôznymi inštitúciami zaoberajúcimi sa … na Slovensku, ale i v zahra-
ničí z dôvodu dopĺňania fondu a doby dodávania v danom odbore“), fond (Filip „že 
je základným zdrojom literatúry pre […] obec“, Dagmar „najširšia zbierka odbor-
nej […] literatúry“, Silvia „vzácny fond, texty s poznámkami významných osobností“ 
a Zita „čo všetko má vo svojich fondoch“) a personál (Filip „že vychádza v ústrety  
používateľovi  pri  riešení  jeho  problému“,  Dagmar  „príjemná obsluha,  ochotní 
zamestnanci“ a Silvia  „mimoriadna ústretovosť k čitateľom“). V závere konštatu-
jeme, že väčšina knihovníkov by bola rada, keby ich knižnica bola známa svojím 
fondom, službami, prostredím a personálom. Spomenuté prvky sú charakteristické 
svojou špecifickosťou, ktorá pramení nielen z typologického zaradenia, ale hlavne 
z unikátneho pôsobenia každej jednej knižnice. V personálnom obsadení sa spája 
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organizačná identita s profesijnou. Na jednej strane stojí knižnica, ako organizácia, 
ktorá si vyberá svojich pracovníkov, na strane druhej knihovníci, ako profesionáli, 
s preferenciami práce v konkrétnej organizácii.

1.1.3  Zmysel práce v knižnici

Odpovede na otázku  Aký je zmysel Vašej práce v knižnici? boli rozdelené do 
dvoch skupín. Prvú skupinu tvoria respondenti,  ktorých zmysel práce bol úzko 
spojený  s pracovnou  náplňou  reprezentovanou  každodennými  aktivitami  (Viera 
„pomoc pri projekte […] a dopĺňanie obsahu pre […]“, Lucia „katalogizácia doku-
mentov, budovanie online katalógu, editovanie záznamov, vypracovávanie rešerší“, 
Laura „pracovné informácie, ktoré získam, sa snažím podať ďalej“, Nina „poskyt-
núť primerané informácie“, Maroš „hlavným poslaním je vstupné spracovanie doku-
mentov“, Monika „konzultácia a komunikácia s používateľmi“ a Klára  „pomôcť 
čitateľom vyhľadať knihy a informácie, mechanické požičiavanie a vracanie kníh“). 
V druhej skupine sa nachádzajú knihovníci, ktorí vo svojej práci videli akési vyššie 
poslanie, než len vykonávanie každodenných činností (Lukáš „zmyslom mojej práce 
je napĺňať ciele projektu, na ktorom pracujem, zároveň sa neustále vzdelávať, ale  
v kontexte s praxou, v neposlednom rade sa aj presadiť v odbore a niečo dokázať.  
Určite aj sebarealizácia, finančné zabezpečenie a pod.“, Alica „[…] a osveta o exter-
ných elektronických informačných zdrojoch“, Petra  „pomáhať študentom a použí-
vateľom knižnice“, Júlia „neustále zlepšovať služby v knižnici, snažiť sa udržiavať  
dobré vzťahy so spolupracovníkmi“, Hana  „uspokojovanie potrieb používateľov  
oddelenia  […], vedenie  úseku  a oddelenia  […]  k celkovej  spokojnosti  všetkých 
používateľov a vyššieho vedenia“, Filip  „pomáhať pri budovaní a sprístupňovaní  
fondu […] obci“, Dagmar  „poskytnúť používateľom to, čo potrebujú v pravý čas,  
teraz myslím z hľadiska informačných zdrojov,  ale  aj  podpory pri  práci“,  Silvia 
„pomáhať čitateľom a budovať fond“ a Zita  „jej fungovanie, chod. Aby to bola 
knižnica, nie len miestnosť plná kníh“). Zaradenie do jednej či druhej skupiny nemá 
súvislosť s dĺžkou praxe respondentov, avšak objavila sa istá spojitosť s funkčným 
zaradením. Všetky respondentky  zastávajúce v knižniciach nezastupiteľnú (Alica), 
vedúcu (Júlia a Hana) alebo riadiacu (Silvia a Zita) funkciu sa svojimi vyjadreniami 
zaradili do druhej skupiny. Vyšší zmysel práce sa u respondentov v tejto skupine 
spája s osobným rastom a sebarealizáciou (Lukáš), pomocou (Petra, Filip a Silvia), 
napredovaním (Alica, Júlia, Hana, Filip a Silvia) a zmyslom existencie knižnice 
(Zita).

1.1.4  Prvky corporate identity knižnice

Na otázku Čím disponuje Vaša knižnica? mali respondenti vyznačiť prvky CI, 
vzťahujúce sa na knižnicu, v ktorej pracujú. Vychádzajúc z číselných údajov v nasle-
dujúcej tabuľke konštatujeme, že prvky CI najviac používajú VE a najmenej AK. 
Podľa respondentov patria k najčastejšie sa vyskytujúcim prvkom CI knižníc:
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1. pečiatka (13x),

2. hlavičkový papier (11x),

3. logo (9x).
Len ojedinele sa v  knižniciach stretneme so sloganom, znakom či  etickým 

kódexom a nulové zastúpenie patrí stanoveným pravidlám obliekania (tzv. dress 
code).

Tab. 2  Kvantitatívne vyjadrenie disponovania knižníc prvkami corporate identity

knižnice VD AK VE SP spolu
tlačené vizitky 1 1 0 3 5
hlavičkový papier 2 3 3 3 11
obálka s logom 1 0 0 1 2
slogan 0 0 2 0 2
ex libris 1 0 2 1 4
znak 2 0 0 0 2
logo 3 2 3 1 9
pečiatka 2 4 4 3 13
firemné farby 2 1 1 2 6
etický kódex 0 0 3 0 3
dress code 0 0 0 0 0
vizitka v elektronickej pošte 1 1 1 3 6
iné 2 0 1 0 3
spolu 17 12 20 17 66

Viera a Kamil uviedli zhodne a správne dva prvky CI (logo a firemné farby). 
Viera si spomenula aj na hlavičkový papier, ex libris a pečiatku. Kamil nezabudol 
na obálku s logom. Dizajnový manuál knižnice, v ktorej obaja respondenti pracujú, 
obsahuje komplex prvkov CI. Okrem už uvedených tam patria aj tlačené vizitky 
a slogan, ktorý sa však použil len pri príležitosti 90. výročia založenia knižnice. Na 
marketingové účely používa knižnica napr. logo na tričkách, reklamných predme-
toch, firemných autách, plagátoch. Lukáš označil správne tlačené a elektronické vizit-
ky, hlavičkový papier, logo a pečiatku, ale zabudol na firemné farby.

Minimálne polovica respondentiek z AK označila zhodne a správne 2 prvky 
CI (hlavičkový papier a pečiatku). Knižnica ďalej disponuje aj logom a firemnými  
farbami, ktoré si prepožičiava od materskej inštitúcie. Tlačenú vizitku má Alica 
pravdepodobne preto, lebo má vyššie postavenie a zúčastňuje sa konferencií a zahra-
ničných pobytov, prípadne si ich dala urobiť z vlastnej iniciatívy. Vizitka v elektro-
nickej pošte je zrejme Laurinou vlastnou iniciatívou, nakoľko iné respondentky ju 
nemajú.
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Všetky prvky CI, ktoré vyznačila niektorá z verejných knihovníčok, boli uvedené 
správne. Knižnica, v ktorej pracujú, disponuje elektronickými vizitkami, hlavičkovým 
papierom, ex librisom formou pečiatky, logom, pečiatkou, firemnými farbami a etic-
kým kódexom. Ďalej  používa opečiatkované obálky, informačné letáky o knižnici 
a jednotlivých úsekoch s použitím korporatívnych prvkov a pri príležitosti 90. výro-
čia založenia knižnice aj slogan. Tlačené vizitky majú len riadiaci zamestnanci. Hana 
uviedla 7 prvkov, Klára 5 a Monika si spomenula na 4. Maroš uviedol správne hlavič-
kový papier, logo, pečiatku a nesprávne ex libris. Knižnica, v ktorej pracoval, dispo-
nuje aj tlačenými a elektronickými vizitkami. Je však možné, že ich začala používať 
až po Marošovom odchode, alebo o nich  nevedel, lebo ich ako brigádnik nemal 
k dispozícii.

Všetci špeciálni knihovníci pracujúci v rovnakej knižnici jej (resp. materskej  
inštitúcii) zhodne a správne prisúdili 4 prvky CI (tlačené a elektronické vizitky,  
hlavičkový papier a pečiatku). Filip s Dagmarou si spomenuli aj na firemné farby, 
ktorými materská inštitúcia síce disponuje, avšak pri ich jednotnom používaní, napr. 
na webovom sídle, nie je dôsledná. Knižnica ďalej používa aj obálku s logom a ex 
libris. Zita mohla okrem loga uviesť aj tlačené vizitky, pečiatku a firemné farby.

1.1.5  Dôvera knižnici

Identifikácia jednotlivca s organizáciou je vyjadrená jeho zmyslom pre vzá-
jomnosť a prináležanie k organizácii. Dôvera je kľúčom k vytvoreniu väčšieho pre-
pojenia s organizáciou, ale nezakladá identifikáciu. Organizačná identita ovplyvňuje 
úroveň identifikácie jednotlivcov v rámci organizácie, čo vytvára dôveru. Prepo-
jenie medzi organizačnou identitou a dôverou je obojsmerné. Potvrdzujú to aj empi-
rické výskumy s orientáciou na štúdium vzťahov medzi organizačnou identitou, 
identifikáciou členov organizácie a dôverou (Puusa, Tolvanen, 2006).

Obr. 1  Prepojenie medzi organizačnou identitou a dôverou (Puusa a Tolvanen, 2006)
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Dôvera predstavuje abstraktný fenomén a chápeme ju ako pozitívne očakáva-
nie, že iná osoba sa nebude svojimi slovami, skutkami alebo rozhodnutiami správať 
nepriateľsky. Na úrovni jednotlivca ovplyvňuje vôľu spolupracovať a zapájať sa do 
organizačných zmien. Na úrovni skupiny je dôvera kolektívnym fenoménom. Tímy 
reprezentujú kolektívne hodnoty a identity. Pociťovanie podobných hodnôt pomáha 
predvídať správanie ostatných členov v budúcnosti, čím redukuje neistotu a určuje 
želané správanie. Na úrovni organizácie odkazuje na kolektívne prepojenie a koope-
ráciu za účelom dosiahnutia organizačných cieľov (Puusa, Tolvanen, 2006). Všetky 
spomenuté úrovne dôvery možno pozorovať aj v odpovediach na otázku  Z čoho 
vychádza vaša dôvera alebo čomu dôverujete v knižnici? Podľa respondentov sú 
dominantným zdrojom dôvery ľudia (Lukáš „dôvera skôr vychádza z mojich vlast-
ných profesionálnych schopností“, Alica „dôvera v kompetentnosť svojich kolegov“,  
Petra „dôverujem svojim nadriadeným“, Júlia „kolektív spolupracovníkov, vedenie  
knižnice“, Laura „pracujem v dobrom kolektíve“, Maroš „vychádza z priateľského 
vzťahu  s  vedúcou  knižnice,  dôvery  v jej  schopnosti“,  Hana  „ľudia“,  Monika 
„z kolektívu“ a  Dagmar  „dôverujem  svojej  vedúcej,  to  je  asi  tá  najhlavnejšia  
príčina“), ktorí však môžu byť aj príčinou nedôvery (Kamil  „nedôvera vychádza  
z ľudí, ktorí zastávajú svoje funkcie (riadiace), čiastočne kvôli ich nekompetentnosti  
a osobným charakteristikám“ a Maroš  „je však limitovaná nedôverou v podporu  
vedenia mestského kultúrneho centra“). Kým dôvera v ľudí sa viaže na samotného 
respondenta, kolegov a nadriadených, nedôvera je spojená len s vedením. Dôveru 
svojich zamestnancov knižnica získava aj vďaka stabilnému pracovnému prostrediu 
(Viera  „štátna inštitúcia“ a Júlia  „stabilnejšie prostredie ako napr. v súkromných  
firmách“) a istote práce (Lucia  „pracovná istota“,  Nina  „v relatívnej pracovnej  
istote“,  Hana  „stabilita“ a Klára  „z istoty pracovného miesta“).  Podstatnou sa 
z hľadiska dôvery javí aj kompetentnosť samotnej knižnice (Filip „z toho, že viem,  
ako funguje, dá sa na ňu spoľahnúť“, Silvia „takmer žiadny čitateľ neodchádza bez  
literatúry a ak na danú tému nemáme knihu, odporučíme ho do našej dokumentácie,  
alebo videotéky, prípadne z danej témy knihu zoženieme a oznámime to čitateľovi  
mailom“) či jej materskej organizácie (Zita „knižnica je súčasťou […] a tá má záu-
jem, aby efektívne slúžila svojim členom“).

2  Profesijná identita knihovníkov

Identita sa skúma aj v rámci sociálneho života, napr. profesie. Profesijná iden-
tita (angl. professional identity) predstavuje napr. v knižnici „osobu“ profesionála, 
ktorá je navrhnutá tak, aby súhlasila a napomáhala dosiahnutie cieľov knižnice.  
Profesijná identita vzniká vtedy, keď existuje filozofia, ktorá je manifestom v jedno-
značnej organizačnej kultúre – organizačná osobnosť.  Profesionál je osoba v danej 
profesii s určitými typmi zručností, ktoré niekedy vyžadujú formálny tréning alebo 
vzdelávanie (Robert a kol., 2005).
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2.1  Diskurzy v knihovníckej profesii

Nachádzanie systematických pravidelností vo výpovediach respondentov o vzťa-
hu k profesii vedie k identifikovaniu „profesijného diskurzu“. Formovanie profesijnej 
identity stojí na troch diskurzoch. Účastníci výskumu zvýznamňovali svoju profesiu 
v diskurzoch klasickosti, porovnávania (sa) a ideálu.

2.1.1  Diskurz klasickosti

Klasickosť predstavuje trvalú hodnotu, ktorá svojou dokonalosťou slúži za 
vzor. Vyznačuje sa ustálenosťou a reprezentuje čosi, čo je vynikajúce, dávno osved-
čené, príznačné alebo typické (JÚĽŠ SAV, 2010a). Klasickosť sa spája s tradíciou 
ako súborom dlhodobých a ustálených spoločenských, kultúrnych a iných zvykov, 
obyčajov, pravidiel, názorov a myšlienok prenášaných z generácie na generáciu 
(napr. ústnym podaním; JÚĽŠ SAV, 2010b). V rôznych častiach rozhovorov boli 
identifikované tri dominantné pozície subjektu,  ktoré sa  opakovane objavili  aj 
v diskurze klasickosti. Ide o pozíciu 1. tradičnej, 2. stereotypizovanej a 3. nedocene-
nej profesie.

Tradičná pozícia odkazuje na dlhodobú existenciu knižnice (extrakt 1) v zmysle 
jej pôvodu v dávnej minulosti.  Ďalej sa odvoláva na typické knihovnícke činnosti 
a tradičnú prácu s knihou ako artefaktom (extrakt 2), čo ju zároveň môže oddeľovať 
od informačnej profesie spojenej s modernými technológiami (extrakt 3).

Extrakt 1: Má to stigmu strnulosti a starosti

Otázka (ďalej „O“): Ako by si chcel, aby čitatelia vnímali našu profesiu a čo pre 
to robíš prípadne?

Filip: „Pravdepodobne chcem, aby ju nevnímali ako niečo strnulé a archaické.  
To znamená, aby videli...“ (nedokončená myšlienka). ,,To je tá formálna časť.  
Okrem toho,  že  sprístupňujeme  fondy,  má to  nejakú  takú  stigmu,  že  je  to  
tradičná, stará inštitúcia, kamenná, ktorá stojí a je pevná, je v základoch spoloč-
nosti. Ale zároveň má akoby tú stigmu strnulosti a starosti, a tak len otvoriť  
tým ľuďom, že som tu ja, mladý človek, ktorý sa s nimi baví na ľudskej úrovni.  
Nemá to v sebe nejaké také, práve tú strnulosť, pomalosť. Ale, jednoducho,  
plním istú svoju službu im, ale zároveň to má ten ľudský, príjemný rozmer.  
A tým pádom akoby otváram a narúšam tú stereotypnú predstavu knihovníka  
ako človeka, čo robí pššš,“ (r. 305 – 314).

Extrakt 2: Ostal v nás kus toho klasického

O: Porozprávajte mi o Vašej práci v knižnici, aké boli Vaše začiatky?

Monika:  „[…] takže v tej našej práci, naozaj, veľa sa zmenilo, lebo knižnice  
vždy reagovali na to spoločenské dianie. Neboli sme nikdy mimo. Ale predsa len  

133



v nás ostalo  kus toho  klasického,  toho konzervatívneho trochu,  že  tá  práca  
v knižnici  sa  nedá veľmi  stechnizovať,  alebo  tak  nejako.  Tak  tú  knihu,  keď  
človek chytí do ruky, tak už musí mať tie náležitosti, vlastnícku pečiatku a tú  
signatúru, alebo označenie, alebo čiarový kód, nejako je už označená. A už  
človek s tou knihou musí pracovať, musí ju vedieť zadeliť, musí ju vedieť popí-
sať, aby sme ju v tom počítači našli. Ja si myslím, že keby toto neexistovalo,  
tak by sa to ani do toho počítača nedalo dať. Takže, ten základ je stále ten  
klasický. Že musí tá kniha byť nejakým systémom popísaná a jazykom, ktorému  
rozumejú všetci.  Dokonca  medzinárodne,“  (r.  238  –  250).  „Je  možno ešte  
veľa administratívy aj  v tej našej práci, ktorú už tie počítače, samozrejme,  
uľahčia. Ale ten základ je stále ten klasický, že musí to z niečoho vychádzať.  
Nemôžeme si len tak myslieť, že ja si urobím takýto systém. Je to podriadené  
určitým takým tým jednotným pravidlám,“ (r. 257 – 262). „Takže už ten infor-
mačný aparát, ktorý my máme, je síce pravda, že máme počítače, ale my ešte  
stále vychádzame z tých klasických kartoték čiže takých analytických rozpisov.  
A tie nám pomáhajú, keď teda ten počítač nám nepovie všetko. Máme síce, je  
veľmi múdry a kľúčové slová, keď si ťukneme, tak on nám vyhodí, čo všetko  
máme. Ale predsa len sú veci, ktoré sú skryté v tých knihách. Že ten názov  
knihy je úplne iný a v tom obsahu, keď sa neprelistuje, tak neviem, čo tam je.  
Takže ešte toto stále robíme. Ten analytický rozpis si robíme a kľúčové slová aj  
ručne teda do kartotéky spracovávame a keď počítač nestačí,  tak siahneme  
tam. No a tam sa to nájde. Takže sa to musí kombinovať. Nemôžeme sa úplne  
spoliehať na ten počítač, ktorý je síce ohromná vec a pomáha to, ale treba si  
ešte aj rozšíriť tie informácie aj takýmto klasickým spôsobom. Tie kartotéky sú  
na to dobré,“  (r. 418 – 431).

Extrakt 3: Trošku som sa techniky bála

O: Bola Vám počas školy nejako prezentovaná tá práca, že čo budete robiť?

Lucia: „Ani neviem, či to tam bolo nejako prezentované, že čo budeme robiť. Ale 
napríklad sme sa delili  na ten vedecko-informačný a knižnično-informačný 
smer v tom čase. Myslím, že od tretieho ročníka. Prvé dva roky boli spoločné 
a potom sa to začalo viac tak zameriavať. A ten vedecko-informačný viac praco-
val s počítačmi, technikou atď. A ten knižnično-informačný bol taký klasický. Ale  
ja som si vybrala ten, lebo som sa trošku tej techniky aj bála,“ (r. 18 – 24). 
„Radšej som si vybrala ten knižnično-informačný a viac-menej na tie knihy, na  
tie dejiny, a tak bol zameraný. Takže to ma bavilo viac,“ (r. 30 – 32).

Stereotypizovaná pozícia je verbalizovaná dvomi základnými spôsobmi: 1. spo-
menutím stereotypov, o ktorých respondent počul, čítal, učil sa (extrakty 1 a 4), a 2. 
poznámkou o reálnej skúsenosti s „typickou“ knihovníčkou (extrakt 5). Kým prvý 
spôsob demonštruje skôr prvky exklúzie – „to o nás (knihovníkoch) hovoria iní“, 
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„verejnosť si to o knihovníkoch myslí“, druhý spôsob evokuje priznanie, že to tak 
naozaj je.

Extrakt 4: Ten knihovník tam sedí a číta noviny

O: Vy ste veľmi dlho v tej praxi a zaujímalo by ma, ako ste vnímali vzťah cudzích 
ľudí, ktorí nie sú knihovníkmi, napríklad aj čitateľov, k tejto profesii alebo aj  
práci knihovníka? Či si ju trebárs viacej vážili v minulosti ako dnes? Ak teda  
niečo také pozorujete. 

Monika: „[…] ale myslím si, nezmenilo sa, čo je mi tak trochu ľúto, pretože ten  
knihovník je stále braný z toho pohľadu takého klasického, bývalého. Že kni -
hovník a tá predstava, že tam sedí ten knihovník a číta noviny a časopisy, ako  
sa má dobre. Niektorí mu to závidia. Ale nevidia v tom to, že my vlastne posky-
tujeme tie informácie. Ešte sme sa nedostali na tú úroveň, aby bola spoločen-
sky nejako uznávaná táto profesia. Keď sa nedá povedať, že by sme vôbec 
neboli, ako spoločensky uznaní, ale stále si myslím, že je to málo. Že nie je cel-
kom docenená tá práca knižnice, ktorá naozaj pomáha…“ (r. 441 – 450).

Extrakt 5: Kopec knihovníkov vo voľnom čase nečíta

O: Ako by si chcela, aby čitatelia vnímali knihovnícku profesiu?

Zita: „Jasné, že to nie je najdôležitejšie zamestnanie na svete. Hoci každý si myslí,  
že to jeho je to, bez ktorého by svet spadol. Možno trošku informovanejšie a s roz-
hľadom, že knihovníci v knižnici robia niečo iné, ako že čítajú knihy. Knihovník  
nemusí vedieť celý katalóg naspamäť… Kopec knihovníkov vo voľnom čase nečíta.  
Je to  tak… Raz som robila taký prieskum v rámci  jedného predmetu, že štatút  
a imidž knihovníka z pohľadu študentov filozofickej fakulty. A tiež, že knihovník je  
sčítaný, má veľa prečítaného, často a veľa číta. To nemusí byť pravda… S tým 
súvisela tá predstava „bun lady“, ktorá je sčasti pravdivá, lebo väčšina pracovní-
kov v knižnici sú ženy, medzi 40 až 50,“ (r. 232 – 244).

Nedocenená pozícia hovorí o nízkom finančnom ohodnotení knihovníkov a záro-
veň je zvýznamnená inštitucionálnym nedocenením samotných knižníc zo strany 
verejnosti a štátu.

Extrakt 6: V hardcore knihovníctve nevidím perspektívu

O: Uvažoval si počas štúdia, že budeš robiť niekde inde ako v knihovníctve?

Filip: „Samozrejme. Okrem tejto témy, knihovníctvo, informačná práca, práca  
s informáciami, sú mi blízke ďalšie oblasti, ktoré sa týkajú kultúry,“ (r. 71 – 73). 
„Ale v tom nevidím na Slovensku veľmi perspektívu, kvôli chudobnému trhu.  
Rovnako ako to nevidím ani priamo v tom hardcore knihovníctve. Lebo je to  
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veľmi podhodnotené, aspoň z môjho pohľadu, aspoň v tradičných inštitúciách  
štátom financovaných knižníc. Kvôli tomu nad knihovníctvom nerozmýšľam tak  
priamo, ale jedine, že by som participoval na projektoch, ktoré sú súkromné 
a môžu byť vo vzťahu ku knižniciam alebo využívajú tento rozmer v  rámci 
toho,“ (r. 76 – 82).
Uvedené pozície neznamenajú, že by niektorí účastníci výskumu považovali 

svoju profesiu za „tradičnú“, kým iní za „stereotypizovanú“ a ďalší za „nedocenenú“. 
Jednotliví respondenti sa môžu umiestňovať v rozličných kontextoch rôzne, niekedy 
ako nositelia „tradičnej“, inokedy „sterotypizovanej“ či „nedocenenej“ profesie, čo 
závisí od toho, či, kedy a ako sú im tieto diskurzívne pozície dostupné.

2.1.2  Diskurz porovnávania (sa)

Porovnávanie (komparácia) reprezentuje jednu z fundamentálnych myšlien-
kových operácií odhalenia podobnosti či odlišnosti dvojice predmetov alebo javov. 
Takmer všetci respondenti sa vo svojich prehovoroch nevyhli porovnávaniu (sa),  
ktoré sa objavuje hneď v niekoľkých podobách: minulosť verzus  prítomnosť, absen-
cia v. absolvovanie stredoškolského odborného vzdelania, škola v. prax, jednotlivé 
typy knižníc, teoretici a laici v. odborníci, knihovník v. iné profesie, knižnica v.  
komerčná sféra a Slovensko v. zahraničie. Niektoré zo spomenutých podôb diskurzu 
porovnávania (sa) demonštrujú príklady a interpretácie konkrétnych výpovedí.

Extrakt 7: Kedysi aj knihovník bolo veľmi významné povolanie

O: Akú predstavu si nadobudla o práci knihovníka počas štúdia? Kto je to, kni-
hovník?

Zita: „Akože bolo mi jasné, že to nie je len práca za pultom. Ale nedá sa pove-
dať, že by ma prekvapilo, že je tam toho aj viacej. Ale nadobudla som taký kom-
plexnejší pohľad. Ale už keď som sem išla, tak som si nemyslela, že knihovník  
je len niekto, kto by vydával knižky za pultom. Na to netreba vysokú školu. No  
a ono, možno to vychádza v niečom z toho, jak kedysi aj učiteľ, kedysi aj kni-
hovník bolo veľmi významné povolanie, hej. Lenže dá sa povedať, že v posled-
ných rokoch to tak nejak kleslo  v  mysliach,  či  väčšinou v  takom ľudskom 
chápaní,“ (r. 27 – 35). „V minulosti to bolo také uznávanejšie zamestnanie. Že  
kto bol knihovník, tak to bol niekto. V tej druhej polovici dvadsiateho storočia  
to nejak kleslo v hodnotovom rebríčku ľudských profesií,“ (r. 208 – 211).

Zita začína svoje rozprávanie odpoveďou na položenú otázku, avšak postupne 
sa jej výpoveď mení na nostalgické vyjadrenia (objavuje sa aj v neskoršom roz-
právaní) a pripodobenie k profesii učiteľa, ktorá je na tom so spoločenským statu-
som podobne ako knihovník. V tejto časti  svojej výpovede prechádza do tretej  
osoby jednotného čísla „no a ono“, čo je možné interpretovať ako dištanc, či už od 
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minulosti, ktorá je jej vzdialená, lebo v nej nežila, alebo od prítomnosti, nakoľko 
ako nositeľka knihovníckeho povolania nemôže byť s aktuálnym stavom spokojná. 
Pokles  spoločenského postavenia  knihovníka  datuje  do  „druhej  polovice  dvad-
siateho storočia“ a prisudzuje ho celému ľudstvu „v takom ľudskom chápaní“, čo 
možno chápať ako Zitino zmierenie sa s daným stavom, keďže z  „ľudstva“ sa 
nijako nevyčlenila.

Extrakt 8: Akademické knižnice im vyfúkli vietor z plachát

O: Radíš aj Univerzitku medzi vedecké?

Alica: „Áno. Akože Univerzitka je taká polonárodná, takže budiž v pohode. Ale  
nejaká pedagogická knižnica… Pokiaľ tá vedecká knižnica nie je súčasťou uni-
verzity, ako je to vo Zvolene alebo Poľnohospodárska univerzita v Nitre, kde 
vlastne prebrali tie úlohy tej akademickej, tak samostatná vedecká knižnica u nás 
nemá nejaké opodstatnenie. Keď si pozriem naozaj CVTI alebo pedagogickú  
knižnicu, lekársku knižnicu. Tie knižnice idú do zániku ako knižnice… zase tie 
akademické sa museli spamätať svojím spôsobom a podľa mňa im vyfúkli vietor  
z plachát. Práve tým vedeckým. Lebo mali bližšie k tej vedeckej komunite, predsa  
len učitelia atď. SAVKA má svoju vlastnú knižnicu, takže oni si so svojimi ved-
cami komunikovali určitým spôsobom…“ (r. 616 – 627).

Alica  sa  vo  svojej  výpovedi  venuje  porovnávaniu  VD a  AK,  pričom  má  
skúsenosti s prácou v oboch typoch. Aktuálne pracuje v AK a tomuto typu knižníc 
prisudzuje väčší spoločenský význam, ktorý však lokalizuje na naše (zrejme sloven-
ské) prostredie, „u nás“. Napriek tomu sa v jej slovách objavuje dištanc aj od AK, 
keď o nich hovorí: „tie akademické sa museli spamätať“. Svoje tvrdenie dokladuje 
vymenovaním konkrétnych knižníc, ktorých sa to podľa nej týka,  „CVTI alebo 
pedagogickú knižnicu, lekársku knižnicu, tie knižnice idú do zániku“. Nehádže však 
všetky VD do jedného vreca a na milosť berie „hybridné“ knižnice, ktoré majú síce 
zákonom podložené postavenie VD, ale slúžia predovšetkým akademickej obci čiže 
sú zároveň AK „vo Zvolene alebo Poľnohospodárska univerzita v Nitre“. Vzájom-
ným porovnávaním Alica dospeje k záveru, ktorý môžeme interpretovať takto: Pod-
statné je puto knižnice s používateľmi,  pre  ktorých je určená.  Ak ho nemá, jej 
existencia stráca zmysel.

Extakt 9: Väčší spoločenský status má nejaký bufetár

O: Dlhovekosť v akom zmysle?

Kamil:  „Tak, že keby som bol manažér, a skôr by som sa mal stresovať, tak  
v 35, 40 infarkt. No ale tak tu nemáš, aký stres?“ (r. 411 – 412). „No podľa  
mňa má väčší spoločenský status nejaký bufetár, lebo on mi dá najesť a som  
spokojný,“ (r. 454 – 456). „Tak isto, ako je to teraz. Že už nepovieš, že je sek -
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retárka. Že je to office manažér. Pritom je to to isté, ale každý...“ (nedokon-
čená myšlienka). ,,Keď povieš niekomu, že je sekretárka, tak sa urazí. Ja nie  
som sekretárka, ja...“ (nedokončená myšlienka). ,,Lebo sekretárka tá nosí iba 
kávu, a keď to každému povieš, a čo ty nosíš kávu?“ (r. 553 – 559).

Kamilovo rozprávanie, kde porovnáva knihovnícku profesiu s inými, sa tiahne 
niekoľkými smermi. Tým prvým je námaha, kde za typický atribút manažérskej práce 
považuje stres, ktorý on ako knihovník vo svojej práci neprežíva. Druhý smer sa 
orientuje na spoločenský status povolania, pričom väčší Kamil prisudzuje bufetá-
rovi, ktorý dokáže uspokojiť primárne ľudské potreby, „lebo on mi dá najesť“, na 
rozdiel od knihovníka, lebo ľudia chodia do knižnice väčšinou len vtedy, keď musia 
a nemajú na výber. V treťom smere sa objavujú nové názvy pôvodných povolaní, kde 
na príklade bývalej sekretárky (dnešnej office manažérky) demonštruje udomácňo-
vanie cudzojazyčných názvov profesií, ktoré sa v našom prostredí začali objavovať 
s príchodom zahraničných firiem. Kamil sa snažil porovnávaním uviesť do kon-
textu jeho vnímanie označení knihovník a informačný špecialista.

Extrakt 10: Keď to porovnávame s Čechmi

O: Je niečo, čoho by si sa chcela dožiť, aby sa stalo, kým ešte si v knižnici?

Petra: „No, ja by som sa chcela dožiť, aby tu na Slovensku bolo knihovníctvo na 
vyššej úrovni, celkovo inak hodnotené. Už len keď to porovnáme s Čechmi. My  
knihovníctvo zďaleka nemáme na takej úrovni, ako majú oni. Toto keby sa poda-
rilo,“ (povzdych) (r. 171 – 174).

Petra vo svojej výpovedi vyjadruje túžbu, aby sa slovenské knihovníctvo pri-
blížilo minimálne našim českým susedom. Lepšiu situáciu v Čechách vidí vo vyššej 
úrovni a lepšom financovaní. V podmienke „toto keby sa podarilo“ badať istú mieru 
dištancu, akoby to mal urobiť niekto iný. Výpoveď však sprevádzal povzdych, ktorý 
v kombinácii s priradením sa „my“ môžeme interpretovať ako úprimnú snahu uro-
biť pre to niečo, čo však zatiaľ nie je v Petriných silách.

2.1.3  Diskurz ideálu

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV vysvetľuje pojem ideál ako predstavu 
dokonalosti a vzor hodný uskutočnenia alebo nasledovania. Ideál vyjadruje súbor 
vlastností či podmienok, ktoré predstavujú pre jedinca žiaduci, vysnívaný cieľ spo-
jený s  vedomím nedosiahnuteľnosti.  Ideál  je tiež  stav,  ktorý sa má  dosiahnuť, 
a zmysel, ku ktorému smeruje istá činnosť. Ideál môže znamenať predmet túžob, 
ilúziu, normu alebo ideálny obraz určujúci myslenie a činnosť (JÚĽŠ SAV, 2010c). 
Diskurz ideálu sa pohybuje v dimenziách kvalifikačnej prípravy knihovníkov a žela-
nej situácie v praxi.
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Extrakt 11: Trvalo mi to niekoľko rokov

O: Ako ste sa dostali práve na toto pracovisko?

Silvia:  „To bola hrozná náhoda. To bolo cez moju rodinnú známu, ktorá mi 
povedala, že pani, ktorú pozná, že hľadajú dokumentaristu do tohto […] Že mal  
by ten dokumentarista mať knihovnícke vzdelanie. Že zrejme stačí stredné. No,  
to by bolo na posúdenie, či by tam stačilo stredné. Ja som si musela veľmi veľa  
dopĺňať vzdelanie, aby mi to stačilo. Veľmi veľa. Hlavne z odboru […] vedy. To  
mi  trvalo  niekoľko  rokov,  kým  som  ja  toto  doplnila.  Čiže  tam  by  bolo  
okrem […]“ (nedokončená myšlienka). ,,Alebo taká kombinácia, že […] veda  
a knižnice. To by bolo úplne ideálne. Alebo potom takto, tou praxou som to  
doplnila,“ (r. 95 – 104).

Silvia svoju odpoveď vzťahuje na vlastnú skúsenosť špeciálnej knihovníčky. 
Opisuje ideálny obsah vzdelania (vzor hodný uskutočnenia), ktorým by bola „taká 
kombinácia“ vedomostí z konkrétnej špeciálnej oblasti a knižnično-informačného 
odboru. Silvia pochybuje o tom, že je možné takúto ideálnu kvalifikáciu získať na 
stredoškolskej úrovni, „to by bolo na posúdenie, či by tam stačilo stredné“. Keďže 
nepokračovala vo vysokoškolskom štúdiu, ideálny stav mohla dosiahnuť iba sa-
movzdelávaním v praxi, „musela som si veľmi veľa dopĺňať vzdelanie, aby mi to 
stačilo“.

Extrakt 12: Pre študenta knihovníctva je to úplne ideálne

O: Čo to pre teba znamená stotožnenie sa s tvojou profesiou?

Maroš:  „No tak v tom období, keď som pracoval v knižnici, to bolo pre mňa  
úplne v poriadku. Myslím si, že pre študenta knihovníctva je toto úplne ideálne.  
Bolo to aj obohacujúce, že som si mohol overiť strašne veľa vecí v praxi atď.  
Aj mi to pomohlo, myslím si, pri štúdiu, že to tak nejak spolu súviselo. Takže ja  
som bol spokojný. Mne tá práca veľmi vyhovovala. V tom ďalšom štádiu, keď už 
to bolo naozaj aj o tej tvorivosti, aj o tých nových veciach,“ (r. 558 – 565).

Maroš opisuje ako ideálnu situáciu, keď ako „študent knihovníctva“ popri štúdiu 
„pracoval v knižnici“. Teoretické znalosti zo školy si mohol „overiť v praxi“ a práca 
v knižnici mu „pomohla“ zaradiť obsah štúdia do súvislostí. Ideál v Marošovom poní-
maní reprezentuje vzor, kombináciu odborného štúdia a praxe, ktorý sa rozhodol 
nasledovať.

Extrakt 13: Nemala som ideály

O: Nastala nejaká zmena, keď si nastúpila do zamestnania v knižnici?
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Hana: „Ani nie. Tým, že som pracovala popri škole. Oni nás na škole pripra-
vili na tú prax. Takže nemala som nejaké ideály, že toto zmením, takto to bude,  
toto všetko vylepším. Nemala som až také ideály už. Tým, že aj nás pripravujú,  
aj som pracovala popri škole v knižnici, takže viem, ako je to v praxi. Teore-
ticky som to vedela,“ (r. 41 – 46).

Hana, podobne ako Maroš, „pracovala popri škole v knižnici“. V jej chápaní 
však ideál vyjadruje podmienky (v budúcnosti vykonávanej profesie v praxi), ktoré 
pre ňu (študentku) predstavujú žiaduci cieľ spojený s vedomím nedosiahnuteľnosti. 
O vysnívaný ideál „toto zmením“ ju pripravili vyučujúci, „oni nás na škole pripra-
vili“, a zároveň sa od neho oslobodila sama, „viem, ako je to v praxi“.

Extrakt 14: Robíš to, k čomu ťa pustia

O: Ako by si opísala knihovnícku profesiu nejakému laikovi, keby si chcela poz-
dvihnúť to jeho vedomie?

Alica: „Fúha. Nie som si istá, či toto viem povedať a nejako charakterizovať.  
A to tiež od prípadu k prípadu, lebo čo je to knihovnícka profesia, hej? Závisí  
to od toho, na ktorej pozícii toho knihovníka máš. A používať také tie vzletné  
slová, že organizácia poznania, no neviem. Bolo by fajn, keby sme sa na tom 
spolupodieľali, ale nemám teraz ten pocit, že tu na Slovensku…“ (nedokončená 
myšlienka). ,,V zahraničí to tak je. My u nás, nie som si istá, že by sme vedeli…“ 
(nedokončená myšlienka). ,,Teraz je otázka, či to definovať ako ideál. Toto je  
to. Aká je definícia? Čo by ten knihovník mal všetko robiť, vedieť, alebo v opti-
málnom stave robí. Alebo tú skutočnosť? Lebo tá skutočnosť je daná podmien-
kami. Jednoducho, závisí od toho, v akej knižnici človek robí, aké má nad sebou 
vedenie. Žiadna knižnica nie je samostatná, sebestačná. Aj SNK a Univerzitka,  
ktoré sú na tom najlepšie na Slovensku, tak tiež sú pod ministerstvom a podob-
ne. Takže viac-menej robíš to, k čomu ťa pustia alebo čo si vydupeš,“ (r. 684 – 
699). „Som zamotaná v tom, čo by mala byť tá definícia alebo ideál. To, čo je  
možné dosiahnuť. Darmo by sme mohli hovoriť, že toto by sme mali, toto by  
sme mali, toto by sme mali, keď na to nemáme podmienky,“ (r. 709 – 713).

V Alicinom prehovore sa ideál spája s predstavou dokonalosti, ktorú reprezen-
tuje definícia  „čo by ten knihovník mal všetko robiť, vedieť, v optimálnom stave 
robí“. Túto dokonalú predstavu však nie je možné uskutočniť, „lebo skutočnosť je  
daná podmienkami“, ktoré sú spojené s vedomím nedosiahnuteľnosti,  „darmo by  
sme mohli hovoriť, že toto by sme mali, keď na to nemáme podmienky“. Dosia-
hnutie ideálu podmieňuje Alica hlavne charakterom vedenia a nesamostatnosťou 
knižnice.
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Extrakt 15: Aj v banke musia čakať v rade

O: Povedala si, že to stotožnenie sa s profesiou vychádza z teba samej. Myslíš  
si, že sa aj nejako vyvíja, napr. v čase, v porovnaní s minulosťou sa cítiš viacej  
knihovníčkou alebo akokoľvek?

Hana: „[…] napríklad z vedenia nám to vyčítali, že tých čitateľov tam rozmaz-
návate. Tým, že nechcú, aby čakali v rade. Pred tým sme totiž žiadali ďalšiu  
pracovníčku do služieb. Lebo my máme služby od ôsmej do siedmej a tým pádom 
je to dvojzmenná prevádzka. No a na každú zmenu sú dve. Ale tam sú také veľké 
priestory. Pri počítači môže robiť jeden a druhý musí niekedy ukladať knižky,  
doniesť, zakladať, neviem čo. No a teraz to je tá ideálna situácia, keď sú všetky  
štyri v práci. Ale ešte nastane situácia PN-ka, dovolenka a nula bodov. Je tam 
jedna pracovníčka. Ľudia tam čakajú v rade. Na čo hlavne naša ekonómka povie, 
však aj v banke musia čakať v rade. Takže je to také nepochopenie. A potom 
má riaditeľ príhovor o tom, ako pristupuje, alebo mali by sme prispieť ku skvalit-
neniu služieb. Čo je v priamom rozpore zase s tým, čo povie ekonómka,“ (r. 522 
– 536).

V situácii opisujúcej reálnu prax v knižnici hovorí Hana o ideáli ako predmete  
túžob, ktorým je naplnenie stavu pracovníkov, „žiadali sme ďalšiu pracovníčku do  
služieb“. Ideál zároveň vyjadruje podmienku predstavujúcu pre Hanu žiaduci cieľ 
„to je tá ideálna situácia, keď sú všetky štyri v práci“ , ktorý však nie je možné 
dosiahnuť, „nastane situácia PN-ka, dovolenka“.

Extrakt 16: V jadre by mal byť knihovník

O: A je niečo, čoho sa obávaš v súvislosti s knihovníckou profesiou?

Lukáš: „[…] tak vtedy som si myslel, že to vedie k tomu, že tá knihovnícka  
profesia možno trochu zanikne. Ale v súčasnosti, keďže pracujem v tej praxi, 
tak si myslím opak, že tá profesia nemá tendenciu len tak ľahko zaniknúť a ani 
nezanikne. Pretože má svoje opodstatnenie a význam. Vidím to v každodennej 
činnosti. A aj napriek tomu, že sa všetko virtualizuje a už je všetko v elektro-
nickom prostredí. Stále má veľké opodstatnenie tá pozícia knihovníka. Pretože 
si myslím, že taká optimálna situácia v knižnici je knihovník – informačný 
pracovník, IT profesionál a právnik. To je taký môj názor na súčasnosť. Ale, 
samozrejme, najlepšie je, pokiaľ je ten knižnično-informačný profesionál vyba-
vený týmito kompetenciami, či už IT profesionála, alebo právnika. Tak sa to 
zdá možno veľmi dobrý profil, knižnično-informačný profesionál. Ale stále je 
to človek, ktorý v tom jadre by viac-menej mal byť knihovník,“ (r. 412 – 426).

141



Lukášova ideálna predstava dokonalosti sa týka kvalifikácie súčasného „kniž-
nično-informačného profesionála“,  ktorá načrtáva ideálny obraz určujúci  „opti-
málnu situáciu v knižnici“. Ideálny stav je možné dosiahnuť, „pokiaľ je knižnično-  
- informačný profesionál vybavený kompetenciami IT profesionála alebo právnika“. 
Predmetom Lukášovej túžby sa stáva „veľmi dobrý profil“ pracovníka, „ktorý by 
v jadre mal byť knihovník“.

3  Strategické vytváranie identity

V informačnej vede sa pojem stratégia chápe ako súbor usporiadaných taktík, 
vedome vybraných, aplikovaných a sledovaných za účelom riešenia informačných 
problémov (Marchionini, 1999). V istom zmysle môžeme utváranie organizačnej 
a korporatívnej identity  považovať  za  riešenie  informačného  problému.  Každá 
entita, či už organizácia, skupina, alebo osoba, potrebuje aspoň základnú odpoveď 
na otázku Kto sme? alebo Kto som?. Organizácia musí sídliť v hlavách a srdciach 
svojich členov. Pri absencii vonkajšej byrokratickej štruktúry je pre organizáciu  
dôležitejšie mať vnútornú kognitívnu štruktúru toho, za čím si stojí a kam smeruje 
čiže jasný zmysel organizačnej identity (Albert, Ashforth, Dutton, 1999). Nevyhnut-
nou podmienkou prežitia organizácie je jej komunikácia s okolím, ktorú umožňuje 
a uľahčuje jej jednoznačná a nezameniteľná identita. Organizácia preto musí vybrať 
také informácie, ktoré chce, aby o nej boli známe, a zvoliť tiež vhodnú formu ich  
vizuálneho prezentovania. Korporatívna identita je niečo, bez čoho by organizácia 
stratila svoju totožnosť, preto by k jej utváraniu a formovaniu mala pristupovať 
strategicky a zodpovedne.

V obchodnej sfére sa význam slova stratégia spája s činnosťami a zdrojmi, ktoré 
sú potrebné na dosiahnutie stanovených dlhodobých cieľov organizácie (EMSM, 
2010). Spomenuté činnosti a zdroje sa nevyhnutne viažu na ľudí, vykonávateľov 
profesie v konkrétnej organizácii či inštitúcii. Vedomosť o profesijnej identite sa  
potom stáva informačnou potrebou nielen nositeľov profesie, ale aj  celej  orga-
nizácie.

V prostredí knižníc vychádza strategické utváranie organizačnej identity z typo-
logického zaradenia konkrétnej knižnice, pričom sa opiera o jej cieľ, špecifiká, 
zmysel práce a prvky CI. Kritickú úlohu zohráva budovanie dôvery viažúcej sa na 
ľudí, ktorí sú platformou prepájajúcou organizačnú a profesijnú identitu. Miestom 
na strategické  formovanie profesijnej  identity knihovníkov sú samotné knižnice. 
Môže sa o nej diskutovať v kontexte zmienených diskurzov, ktoré naznačujú konti-
nuitu profesie od minulosti (diskurz tradície) cez prítomnosť (diskurz porovnávania 
[sa]) až po želanú budúcnosť (diskurz ideálu).

Účastníci výskumu dospeli pomocou svojich prehovorov k vlastnému defi-
novaniu. Odpovede respondentov sa premietli do nasledujúceho grafického znázor-
nenia organizačnej a profesijnej identity v prostredí knižníc.
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Obr. 2  Model organizačnej a profesijnej identity v prostredí knižníc
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Záver

Na základe uvedených definícií môžeme konštatovať, že knižnica je organizá-
cia fungujúca v rámci inštitúcie knihovníctva, v ktorej sa realizuje profesia knihov-
níka. Pri skúmaní identity knižníc hovoríme o organizačnej identite a pri skúmaní 
identity knihovníkov o profesijnej. Skúmanie takého zložitého javu, akým je iden-
tita, si vyžaduje kombináciu kvantitatívnej (dotazník) a kvalitatívnej (naratívne roz-
právanie, diskurzívna analýza) metodológie.

Predpoklad, že medzi zástupcami rôznych typov knižníc existujú rozdiely vo 
vnímaní knižnice, je možné posúdiť na základe odpovedí v dotazníku. V odpove-
diach sa prejavili rozdiely, napr. pokiaľ ide o ciele jednotlivých typov knižníc, do 
ktorých sa premieta používateľské určenie, charakter a poslanie samotnej knižnice. 
Typ knižnice je významným determinantom aj čo sa týka špecifík, ako sú fond,  
služby, prostredie, pracovníci a zmysel ich práce či prvky korporatívnej identity 
knižnice.

Pri skúmaní profesijnej identity vychádzame z analýz rozhovorov. Výsledkom 
diskurzívnej analýzy je identifikácia niekoľkých diskurzov, ktoré sa v skúmaných 
textoch objavujú a ktoré vzájomne odlišným spôsobom konštruujú význam diskurzív-
neho objektu (v našom výskume profesie). Trojica dominantných diskurzov (klasic-
kosť, porovnávanie [sa] a ideál) pramení v realite vnímania kontinuity knihovníckej 
profesie od minulosti – cez prítomnosť – po budúcnosť.

Podľa Zábrodskej (2009) je identita vytváraná „pohybom subjektu medzi rôz-
nymi  diskurzívnymi pozíciami a zostáva preto  nejednoznačná,  kontradiktorická 
a otvorená zmene spolu s tým, ako subjekt prijíma, vyjednáva a odmieta špecifické  
významy seba samého“. Užitočnosť konceptu umiestňovania pramení v jeho dôraze 
na „procesuálnu povahu identity a na vyjednávanie významu tak, ako sa naň hovo-
riaci v priebehu interakcie spoločne orientujú“. Koncept umiestňovania dovoľuje 
na  jednej  strane  „pozerať  sa  na  identitu  ako  na  podmanenie  subjektu  mocou/ 
vedením“ a na druhej „sledovať proces jej vytvárania“. V prvom prípade sa knihov-
níci pohybujú v diskurze klasickosti. Spoločenská moc aplikovaná na knihovníkov 
vo forme vnímania profesie ako stereotypizovanej či nedocenenej, ich „núti“ obha-
jovať svoju profesiu odvolávaním sa na jej tradíciu a s ňou spojené rokmi overené 
vedenie. V druhom prípade sa profesijná identita knihovníkov vníma ako aktuálne sa 
dejúca v kontexte porovnávania a ako vyvíjajúca sa smerom k želanému ideálu.
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Résumé

STRATEGICKÉ VYTVÁRANIE ORGANIZAČNEJ A PROFESIJNEJ 
IDENTITY V PROSTREDÍ KNIŽNÍC

Helena Ondriašová

Príspevok predstavuje výsledky výskumu organizačnej identity knižníc a profesijnej identity kni-
hovníkov. Údaje z dotazníkov a naratívnych rozprávaní sú podrobené diskurzívnej analýze. Typo-
logické zaradenie knižnice sa ukazuje ako významný faktor určujúci vnímanie organizačnej iden-
tity samotnými knihovníkmi. Dôležitými determinantmi sú cieľ, používateľské určenie, charakter 
a prvky korporatívnej identity knižnice.  Nachádzanie systematických pravidelností  vo výpove-
diach respondentov o vzťahu k profesii vedie k identifikovaniu „profesijného diskurzu“. Formo-
vanie  profesijnej  identity stojí  na  troch diskurzoch.  Účastníci  výskumu dávajú svojej  profesii 
význam aj v diskurzoch klasickosti, porovnávania (sa) a ideálu. Diskurz je relatívne pevný, súdr-
žný a ustálene štruktúrovaný systém. Každodennosť robí z diskurzu recepčný filter skutočnosti 
a jej interpretácií. Analýza diskurzov vedie k navrhnutiu nového modelu organizačnej a profesij-
nej identity v prostredí knižníc.

Summary

STRATEGIC CREATING OF ORGANIZATIONAL AND PROFESSIONAL 
IDENTITY IN LIBRARIES

Helena Ondriašová

Article introduces results of library‘s organizational identity and librarian‘s professional identity 
research. Discourse analysis is applied on data from questionnaires and narrative interviews. Type 
of library shows as important factor for understanding of organizational identity by librarians. 
Critical determinants of library’s organization identity are aim, user’s specification, character and 
corporate identity elements. “Professional discourse” is identified as the result of systematic regu-
larities in respondents‘ references to their profession. Creating of professional identity is charac-
terized  through three discourses.  Respondents  attached importance  to  their  profession  in  dis-
courses of classicality, comparison and ideal. Discourse is relatively stable, coherent and strong 
structured system used as reception’s filter of reality and its interpretations. New model of organ-
izational and professional identity in libraries is designed as result of discourse analysis.
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ZBORNÍK FILOZOFICKEJ FAKULTY UNIVERZITY KOMENSKÉHO
Ročník XXIII        KNIŽNIČNÁ A INFORMAČNÁ VEDA        Bratislava 2011

ONLINE SOCIÁLNE SIETE
A FILTROVANIE INFORMÁCIÍ

J a n a  Š u c h o v á

Úvod

Online sociálne siete dnes predstavujú jednu z najvyužívanejších služieb na 
internete. Najnavštevovanejšia online sociálna sieť Facebook má vyše 500 miliónov 
aktívnych používateľov, pričom priemerný používateľ uverejní 90 informácií v prie-
behu mesiaca (Facebook, 2011). Používatelia v prostredí online sociálnych sietí 
sprístupňujú o sebe množstvo informácií tak v rámci profilov, ako aj prostredníc-
tvom svojej aktivity. Tieto informácie sa v súčasnosti využívajú najmä v oblasti 
marketingu.  Môžu  poslúžiť  aj  v prípade  filtrovania  informácií  pri  vyhľadávaní 
a odporúčaní informačných zdrojov.

Cieľom príspevku je predstaviť najnovšie trendy vo filtrovaní informácií, ktoré 
sú spojené s online sociálnymi sieťami. V prvej časti sa autorka zaoberá krátkym 
prehľadom prístupov k filtrovaniu informácií. Druhá kapitola príspevku sa venuje 
online sociálnym sieťam, ich definovaniu, sledovaným prvkom z hľadiska filtrova-
nia informácií a najnovším výskumom. V závere uvádza problémy vzhľadom na fil-
trovanie informácií pomocou online sociálnych sietí.

1  Filtrovanie informácií a personalizácia

V súčasnosti predstavuje jeden z hlavných problémov množstvo prístupných 
informačných zdrojov v elektronickom prostredí. Jednoduchý prístup k množstvu rôz-
norodých zdrojov spolu s náročnosťou posudzovania ich kvality môže viesť k infor-
mačnému preťaženiu, t. j. používatelia majú k dispozícii viac informácií, ako dokážu 
spracovať. Jednou z možností riešenia informačného preťaženia v elektronickom 
prostredí je filtrovanie informácií, ktoré je založené na regulácii sprístupňovaných 
zdrojov. K základným technikám regulácie online zdrojov patrí personalizácia.
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Personalizáciu možno definovať ako počítačom riadený proces, ktorého cieľom 
je doručiť obsah zodpovedajúci informačným potrebám používateľov. Tradične bola 
personalizácia založená na explicitných informáciách od používateľov, najčastejšie 
išlo o hodnotenie zdrojov. Aby to používateľov až tak nezaťažovalo, začali sa neskôr 
využívať aj implicitné indikátory záujmu ako história vyhľadávania, kliknutia na 
odkazy a pod. (Guy, 2010). S personalizáciou sa v elektronickom prostredí môžeme 
stretnúť v rámci push a pull technológií. Push technológie sú založené na automa-
tickom dodávaní zdrojov používateľom (používateľ aktívne nežiada o informácie). 
Ide hlavne o rôzne typy odporúčajúcich systémov. Odporúčajúce systémy na základe 
určitého algoritmu (kombinácie vybraných ukazovateľov ako napr. predchádzajúca 
aktivita používateľa) odporučia používateľom informačné zdroje, ktoré by ich mohli 
zaujímať (Liu, 2009). Pull technológie pred doručením zdrojov vyžadujú od použí-
vateľa určitú aktivitu (používateľ aktívne žiada o informácie), k najznámejším patria 
vyhľadávacie nástroje.

Z hľadiska personalizácie sme sa mohli tradične pri push aj pull technológiách 
stretnúť s dvoma hlavnými prístupmi, s prístupom založeným na obsahu a s kolabo-
ratívnym filtrovaním. Prístup založený na obsahu sa sústreďuje na dodanie zdrojov 
podobných takým, o ktoré v minulosti používateľ prejavil záujem. Kolaboratívne 
filtrovanie na druhej strane dodáva zdroje na základe ľudí, ktorí majú s používate-
ľom podobné preferencie a záujmy (Gürsel, 2009; Guy, 2010). Okrem spomínaných 
základných prístupov sa v literatúre spomínajú ďalšie tri  – demografický spolu 
s prístupom založeným na kontexte, znalostný prístup a sociálny prístup. Demo-
grafický a kontextový prístup dodáva zdroje na základe preferencií skupiny používa-
teľov, ktorí majú rovnaké demografické a kontextové vlastnosti. Znalostný prístup 
je založený na mapovaní entít  a ich vlastností  v určitej  špecifickej  oblasti  a  na 
základe týchto znalostí systém dodáva zdroje súvisiace s touto oblasťou. Sociálny 
prístup dodáva zdroje vzhľadom na sociálne vzťahy medzi používateľmi (Shapira, 
2010). Patrí sem aj filtrovanie informácií pomocou údajov z online sociálnych sietí, 
ale aj sociálna spolupráca pri získavaní informačných zdrojov.

2  Online sociálne siete

Utváranie sociálnych sietí na určitom spoločnom základe (spoločné záujmy,  
miesto pôsobenia, podobná odborná činnosť) je také staré ako ľudská kultúra. Už za 
čias Platóna okolo roku 400 p. n. l. filozofi a učenci skúmali a analyzovali vytvára-
nie a interakciu skupín ľudí (OCLC, 2007).

V tradičnom prostredí sa zaoberali sociálnymi sieťami najmä vedné odbory 
sociológia, psychológia a pedagogika. Sociológia sociálnu sieť definuje ako „súbor  
vzťahov medzi súborom aktérov. Tieto vzťahy môžu byť svojou povahou veľmi roz-
ličné (moc, výmena darčekov, priateľstvo a pod.), daný súbor môže byť organizo-
vaný (napríklad podnik) alebo nie (sieť priateľov). Najčastejšie sú týmito aktérmi  
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jednotlivci, ale môže ísť aj o domácnosti, združenia atď. Hlavnou podmienkou je,  
aby objektom bol vzťah medzi prvkami“ (Boudon, 2004).

Prechodom sociálnych sietí do elektronického prostredia sa rozsah disciplín, 
ktoré sa nimi zaoberajú, obohatil hlavne o informatiku, komunikáciu medzi človekom 
a strojom (human-computer interaction) či informačnú vedu. Sociologické ponímanie 
sociálnych sietí sa prenieslo aj do elektronického prostredia, pričom sa ale berie ohľad 
aj na špecifiká elektronickej komunikácie. Online sociálne siete môžeme definovať 
ako služby na báze webu, ktoré umožňujú ľuďom vytvárať verejné alebo čiastočne 
verejné profily v rámci systému; budovať zoznam používateľov, s ktorými sú ľudia 
v rámci systému v spojení; prezerať si a prechádzať po zoznamoch svojich vlastných 
spojení a spojení ostatných používateľov, ktorí sú v systéme (Boyd, 2007).

2.1  Online sociálne siete a filtrovanie informácií

Online sociálne siete sú zdrojom rôznorodých sociálnych dát. Sociálne dáta 
v rámci online sociálnych sietí môžu súvisieť buď s aktivitou používateľa (tagy,  
komentáre, hodnotenie, kategorizácia, spoločné využívanie informácií), alebo ich 
používateľ  definuje  v  rámci  svojej  identity  v  prostredí  online  sociálnych  sietí  
(osobné údaje, príslušnosť k skupinám a sieťam, priateľstvo/kontakty). Podstat-
nou súčasťou online sociálnych sietí sú, ako v prípade sociálnych sietí v klasic-
kom prostredí,  vzťahy,  ktoré  sa  skúmajú pomocou špecifickej  metódy,  analýzy 
sociálnych sietí.  V súvislosti  s filtrovaním informácií  sa do popredia dostávajú 
najmä nasledujúce typy vzťahov: priame a nepriame vzťahy, vzťahy založené na 
známosti a podobnosti.

Priame vzťahy vznikajú vtedy, ak je používateľ priamo spojený s dokumentom, 
s ďalším používateľom, s tagom, so skupinou (obrázok 1). Nepriame vzťahy vyjad-
rujú situáciu, keď sú dve entity priamo spojené s rovnakou entitou, napr. dvaja 
používatelia sú nepriamo spojení, ak sú obidvaja priamo spojení s tým istým použí-
vateľom alebo obidvaja otagovali ten istý dokument (Carmel, 2009). Vzťahy založe-
né na známosti vznikajú vtedy, ak existujú nejaké dôkazy, že sa dvaja používatelia 
poznajú. Priame vzťahy na základe známosti vznikajú, ak sú používatelia na danej 
online sociálnej sieti uvedení ako priatelia, alebo v prípade, ak ide o korporatívnu 
online sociálnu sieť, jeden je priamym nadriadeným alebo podriadeným druhého. 
Spoločné autorstvo informačného zdroja alebo ak majú obaja používatelia spoloč-
ného nadriadeného ukazuje nepriame vzťahy založené na známosti. Vzťahy na báze 
podobnosti vyplývajú zo spoločnej aktivity dvoch používateľov, t. j. ak obaja vyu-
žijú rovnaký tag, otagujú rovnaký zdroj, sú členmi rovnakej skupiny, okomentujú 
rovnaký zdroj (Carmel, 2009).

Vzťahy môžeme v okruhu jednej online sociálnej siete sledovať na viacerých 
úrovniach, tak na individuálnej úrovni (vzťah jednej entity k jej spojeniam), skupi-
novej  úrovni (vzťah skupiny entít  k jej  spojeniam),  ako aj  celosieťovej úrovni 
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(vzťahy medzi všetkými entitami v sieti). Okrem toho sa môžeme týmito vzťahmi 
zaoberať aj v rámci viacerých online sociálnych sietí súčasne.

Obr. 1  Priame vzťahy medzi entitami (Carmel, 2009)

Tak ako v tradičnom prostredí aj v rámci online sociálnych sietí možno identi-
fikovať sociálny graf. Sociálny graf je globálna mapa všetkých ľudí a ich vzájom-
ných vzťahov (Iskold, 2007), v prípade online sociálnych sietí je to mapa všetkých 
používateľov a ich vzájomných vzťahov. Jednotlivci v sociálnom grafe v tradičnom 
aj elektronickom prostredí patria na základe ich spojenia do rôznych skupín, naprí-
klad spojení spoločnou školou, spoločným pracoviskom, príbuznými. Tieto skupiny 
nemusia byť vždy v online sociálnych sieťach vyjadrené explicitne, teda priamym 
členstvom v skupine alebo priateľstvom. Možno ich identifikovať na základe úzke-
ho prepojenia medzi jednotlivými používateľmi, t. j. väčšina používateľov v rámci 
skupiny je navzájom prepojená, a teda ak aj niektorí členovia v rámci nej nie sú 
explicitne spojení, predpokladá sa, že do danej skupiny patria, ak sú spojení s viace-
rými členmi danej skupiny (obrázok 2).
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Obr. 2  Skupiny v rámci sociálneho grafu vygenerované z Facebook-u pomocou aplikácie 
Social Graph od SWAT Labs. Skupiny boli vygenerované zo sociálneho grafu autorky 

príspevku, niektorí členovia skupín nie sú explicitne uvedení ako jej priatelia.

2.2  Najnovšie výskumy zamerané na filtrovanie informácií pomocou 
online sociálnych sietí

Ido Guy a kolektív autorov (2010) z IBM Research Lab v Izraeli sa vo svojom 
výskume zamerali na odporúčanie sociálnych médií prostredníctvom ľudí a tagov. 
Údaje získavali pomocou nástroja Social Networks and Discovery (SaND)1 zo soft-
vérovej aplikácie pre organizácie Lotus Connections, ktorá obsahuje viacero apliká-
cií (blogy, wiki, social bookmarking, online komunity, sprístupňovanie súborov). 
Prvým krokom výskumu bolo vytvorenie tagového profilu používateľa, kde sa sle-
doval záujem používateľov o tri typy tagov:

• použité tagy (priame tagy),

• prichádzajúce tagy (priame tagy)

• nepriame tagy.1

1 Priame a nepriame tagy súvisia s priamymi a nepriamymi vzťahmi vysvetlenými v kapitole 
2.1. Použité tagy predstavujú tagy, ktoré používatelia použili pri tagovaní dokumentov. Pri-
chádzajúce tagy predstavujú tagy, ktoré použili na otagovanie používateľa iní používatelia  
v rámci siete. Použité a prichádzajúce tagy zaraďujeme do kategórie priame tagy.
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Používatelia pokladali za najzaujímavejšie z hľadiska témy priame tagy (70 %), 
ktoré Ido Guy a kolektív autorov využili pri navrhovaní odporúčajúcich systémov. 
Autori porovnávali pomocou prieskumu medzi používateľmi efektívnosť fungova-
nia piatich systémov sprostredkujúcich odporúčania na základe:

• ľudí,

• tagov, 

• ľudí, tagov alebo kombinácii týchto entít (operátor OR), 

• kombinácie najmenej jedného človeka a jedného tagu (operátor AND)

• populárnych zdrojov. 
Odporúčania vo všetkých typoch odporúčajúcich systémov boli zobrazené buď 

bez vysvetlenia, alebo s vysvetlením. Výsledky výskumu ukázali, že všetky štyri  
typy personalizovaných odporúčajúcich systémov dosiahli omnoho lepšie výsledky 
ako odporúčajúci systém založený na odporúčaní populárnych zdrojov. Najlepšie 
výsledky dosiahol odporúčajúci systém založený na odporúčaní na základe ľudí, 
tagov alebo oboch týchto entít (operátor OR) s vysvetlením.

Výskumom personalizovaného sociálneho vyhľadávania založeného na online 
sociálnych  sieťach používateľov sa  zaoberali  David Carmel  a  kolektív  autorov 
(2009). Aj v tomto prípade pochádzajú autori z IBM Research Lab v Izraeli. Údaje 
získavali rovnakým spôsobom ako vo výskume zameranom na odporúčanie sociál-
nych médií.  Experimentovali so štyrmi prístupmi k personalizácii vyhľadávania 
založeného na online sociálnych sieťach:

• personalizácia na základe vzťahov založených na známosti,

• personalizácia na základe vzťahov založených na podobnosti, 

• komplexná  personalizácia zahrnujúca obidva prístupy2,

• personalizácia založená na téme (témy, ktoré zaujímajú používateľa sú repre-
zentované súborom tagov úzko súvisiacich s používateľom).3

Výsledky sa vyhodnotili v dvoch etapách, najskôr ich hodnotili výskumníci,  
potom používatelia. Po vyhodnotení výskumníkmi najlepšie skončila personalizácia 
na základe vzťahov založených na podobnosti. V prípade hodnotenia výsledkov 
používateľmi sa najlepšie osvedčila komplexná personalizácia. Celkovo personali-
zované prístupy založené na online sociálnych sieťach skončili v obidvoch prípa-
doch lepšie ako nepersonalizované klasické vyhľadávanie.

Fengkun Liu a Hong Joo Lee (2009) vo svojom výskume experimentovali so 
začlenením sociálnych dát do kolaboratívneho filtrovania. Údaje týkajúce sa vzťahov, 

2 Vzťahy založené na známosti a vzťahy založené na podobnosti sú bližšie vysvetlené v kapi-
tole 2.1. Okrem týchto vzťahov sa brali do úvahy aj priame a nepriame vzťahy. K jednotli-
vým typom vzťahov medzi entitami sa priradili rôzne koeficienty, ktoré určovali ich váhu.

3 Pozri prvý krok predchádzajúceho výskumu.
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preferencií a hodnotenia zdrojov získali výskumníci z online sociálnej siete Cyworld. 
Odporúčacie systémy využívali tieto štyri kombinácie algoritmov:

• algoritmus založený na najbližších susedoch,4

• algoritmus založený na priateľoch,

• hybridný algoritmus založený na kombinácií priateľov a susedov,

• hybridný algoritmus, ktorý zosilňuje vplyv priateľov medzi susedmi.
Najlepšie výsledky dosiahli hybridné prístupy.
Efektívnosť systému na odporúčanie fotografií založeného na metadátach a ko-

mentároch, v porovnaní s odporúčajúcim systémom založeným na obsahu a odporú-
čajúcim systémom, ktorý využíva Flickr, skúmali Anil Gürsel a Sandip Sen (2009) 
z Univerzity v Tulse. Gürsel a Sen získavali údaje z online sociálnej siete zameranej 
na sprístupňovanie fotografií Flickr. Vychádzali z dvoch hypotéz. Prvá z nich tvrdí, 
že používateľ má rôzne preferencie na rôzne kontakty a tieto preferencie nesúvisia 
s počtom fotografií, ktoré sprístupňuje.5 Druhá hypotéza odkazuje na to, že použí-
vateľ má odlišné preferencie na ten istý kontakt v závislosti od témy zdroja. Gürsel 
a Sen navrhujú využiť aktivity používateľov (komentáre  a  tagy)  ako základ na 
odporúčanie najnovších zdrojov. Výskumníci vytvorili 10 kategórií (Zviera, Ume-
nie, Mesto, Zábava, Príroda, Správy a politika, Ľudia, Veda a technológie, Šport, 
Cestovanie, Miesta), ku každej z nich priradili súbor tagov, ktoré by do nej mohli 
spadať. Fotografie sa zaradili do určitej kategórie najmä podľa prvých uvedených 
tagov. Na základe komentárov používateľov na fotografie ich priateľov/kontaktov 
sa určila preferencia témy zdroja u určitého priateľa/kontaktu. Téma sa pomocou 
tagov priradila do jednej z 10 kategórií. Podľa týchto ukazovateľov sa na výstupe 
zoradili nové zdroje. Obidve hypotézy sa výskumníkom potvrdili. Pri porovnávaní 
výskumníkmi vytvoreného odporúčajúceho systému s  odporúčajúcim systémom 
Flickr-u a systémom založeným na obsahu, Gürsel a Sen zistili, že ich systém fun-
guje lepšie tak z hľadiska presnosti, ako aj odozvy.

Porovnaním odporúčacieho systému založeného na kolaboratívnom filtrovaní 
s odporúčacieho systému na báze sociálneho filtrovania pri oddychových témach sa 
zaoberali Georg Groh a Christian Ehmig (2007) z Technickej univerzity v Mníchove. 
Údaje získavali z nemeckej online sociálnej siete Lokalisten a ako oddychovú tému si 
zvolili  hodnotenie klubov v Mníchove a okolí.  V prvej časti experimentu Groh 
a Ehmig analyzovali štatistickú závislosť medzi hodnotiacim správaním používate-
ľov a ich sociálnymi vzťahmi. Výskumníci zistili, že virtuálni priatelia z hľadiska 

4 Susedia sú používatelia, ktorí sa najväčšmi podobajú danému používateľovi. V tomto prípade 
ide o klasické kolaboratívne filtrovanie.

5 Odporúčacie systémy niektorých online sociálnych sietí odporúčajú používateľom najnovšie 
zdroje  od  jeho priateľov/kontaktov  zoradené od  najnovších  po najstaršie  (napr.  Flickr,  
Deviantart). Problémy v tomto prístupe vznikajú najmä vtedy, ak má používateľ veľa pria-
teľov/kontaktov.
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oddychových tém hodnotia zdroje podobne. Z toho vyplýva, že ak odporúčací sys-
tém, ktorý sa zameria na oddychové témy, bude brať do úvahy priateľov/kontakty, 
môže poskytnúť vhodné výsledky. Druhá časť experimentu porovnávala fungovanie 
klasického algoritmu kolaboratívneho filtrovania s algoritmom sociálneho filtrova-
nia. Výskumníci po porovnaní algoritmov prišli k záveru, že algoritmus sociálneho 
filtrovania je pre oddychové témy rovnako účinný ako algoritmus kolaboratívneho 
filtrovania.

Jonathan Haynes zo Stanfordskej univerzity a Igor Persic z LinkedIn (2009) sa 
zaoberali zlepšením zoradenia výsledkov ohľadom vyhľadávania profilov v online 
sociálnych sieťach na základe sociálnej vzdialenosti. Sociálnu vzdialenosť defino-
vali ako vzájomnú uzavretú príslušnosť ku skupine v rámci sociálneho grafu. Každý 
pár používateľov buď patrí do tej istej skupiny (sociálna podobnosť), alebo patrí do 
iných skupín (sociálna diaľka).6 Cieľom ich výskumu bolo identifikovať skupiny 
v sociálnom grafe a otestovať, či príslušnosť ku skupine dokáže predvídať používa-
teľove kliknutia na výsledky vyhľadávania. Haynes a Persic získavali údaje z online 
sociálnej siete LinkedIn. Zistili, že používatelia vo veľkej miere klikali pri vyhľadá-
vaní profilov na výsledky v rámci ich skupiny. Z toho vyplýva, že meranie štruktúry 
grafu spolu s tradičnými metódami relevancie dokumentov zlepšuje výsledky vyhľa-
dávania z hľadiska profilov v rámci online sociálnych sietí.

Omair Shafiq, Reda Alhajj a John G. Rokne z Univerzity v Calgary (2010) sa 
zaoberali návrhom metodológie na zoradenie výsledkov vo vyhľadávacích nástrojoch 
na základe osobných záujmov a kontextu používateľov. Najskôr navrhli mechaniz-
mus, ktorý pomáha odhaliť aktivity používateľa v online sociálnych sieťach. Mecha-
nizmus pomáha zistiť, aký typ príspevkov používateľ uverejňuje, aké tagy používa 
a aké informácie má uvedené v profile. Na tomto základe vznikne model preferencií 
používateľa, pričom všetky jeho aktivity sa sumarizujú vo forme kľúčových slov. 
Potom výskumníci vytvorili  podobný mechanizmus, ktorý zisťuje aktivity priate-
ľov/kontaktov daného používateľa v rámci online sociálnej  siete,  aby zistili,  aké 
záujmy má komunita daného používateľa. Ďalším krokom bola možnosť definovať 
stupeň dôveryhodnosti svojich priateľov alebo komunít. Používateľ môže nastaviť 
stupeň dôvery pomocou numerickej stupnice so škálou od 0 po 10, kde 0 pred-
stavuje najnižšiu hodnotu. Výskumníci vytvorili niekoľko stratégií na základe ana-
lýzy sociálnych sietí, ktoré určujú či a ktoré informácie z online sociálnych sietí sa 
budú brať pri zoradení výsledkov na výstupe na vedomie a do akej miery. Posledný 
mechanizmus, navrhnutý Shafiqom a kolektívom, je zoradenie výsledkov vyhľadá-
vania na výstupe. Výsledky sa môžu zoradiť tak na individuálnej báze, keď sa do 
úvahy berú len preferencie používateľa, ako aj na skupinovej báze, keď sa berú do 
úvahy preferencie všetkých používateľov v skupine.

6 Skupina nezodpovedá v tomto prípade klasickej skupine v rámci online sociálnych sietí, kde 
sa musí definovať členstvo, ale ide o skupinu z hľadiska sociálneho grafu, bližšie vysvetle-
nie je v kapitole 2.1. 
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2.3  Problémy týkajúce sa filtrovania informácií pomocou online 
sociálnych sietí

Väčšina nových výskumov o filtrovaní a online sociálnych sieťach rieši filtro-
vanie informácií buď v rámci online sociálnych sietí organizácií, alebo čiastkové 
problémy dotýkajúce sa určitej funkcie online sociálnych sietí. Máloktoré výskumy 
sa sústreďujú na využitie informácií z online sociálnych sietí mimo organizácie alebo 
konkrétnej online sociálnej siete. Príčinou tohto stavu môže byť úsilie o ochranu sú-
kromia používateľov. Na druhej strane by používatelia mohli byť ochotní obetovať 
časť svojho súkromia za lepší prístup k informačným zdrojom, čo môže predstavo-
vať námet na ďalšie výskumy tejto problematiky.

Používatelia sú síce v rámci sociálnych sietí aktívni, ale niektorí využívajú len 
isté funkcie. Napríklad, používateľ môže mikroblogovať v rámci Twitter-u, ale nemusí 
využívať jeho tagy. Vo svojich príspevkoch sa používateľ môže zamerať len na určitú 
oblasť, napríklad mikrobloguje len o svojom súkromí a neuvádza svoje odborné  
aktivity, prípadne má založených viacero profilov na rozličných online sociálnych 
sieťach. Z tohto dôvodu môžu, z hľadiska či už priamo sociálneho filtrovania infor-
mácií, alebo kombináciou sociálneho filtrovania a iných techník, chýbať dôležité 
údaje. Treba sa preto zaoberať aj možnými alternatívnymi riešeniami, ktoré budú fun-
govať bez niektorých údajov.

Problém predstavuje aj správny výber vhodných údajov z online sociálnych sietí 
a ich efektívna kombinácia. Používatelia pripisujú pri riešení všelijakých úloh svo-
jim priateľom/kontaktom rôznu dôveryhodnosť. V rámci svojej online sociálnej siete 
môžu považovať určitú skupinu svojich priateľov/kontaktov za dôveryhodný zdroj 
pri riešení jednej úlohy a pri riešení inej úlohy tú istú skupinu priateľov/kontaktov 
za menej dôveryhodnú. Má na to vplyv viacero faktorov, najmä téma úlohy (či ide  
o odbornú tému, alebo oddychovú), ako dobre daných členov skupiny poznajú a aké 
s nimi majú skúsenosti. Výskumníci by mali do budúcnosti tiež zistiť, ktoré údaje 
získané z online sociálnych sietí sú z hľadiska filtrovania informácií určujúce, či  
ide o skupiny v rámci sociálneho grafu a iné vzťahy medzi používateľmi, alebo o so-
ciálne dáta, a na ktorej z úrovní by sa mali sledovať.

Záver

Filtrovanie informácií pomocou online sociálnych sietí patrí k novším trendom 
vo vyhľadávaní a odporúčaní informačných zdrojov. Úzko súvisí s personalizáciou 
vyhľadávacích nástrojov a odporúčajúcich systémov. Autori sa touto problematikou 
zaoberajú na rozličných úrovniach a ponúkajú niekoľko riešení. Niektorí sa sústre-
ďujú viac na sociálne dáta súvisiace s aktivitou používateľov a na údaje zverejnené 
v používateľskom profile, iní sa zameriavajú skôr na vzťahy a na skupiny v rámci 
sociálneho grafu. Jedna skupina výskumníkov rieši skôr čiastkové aspekty problému, 
ako napr. odporúčanie nových prichádzajúcich zdrojov, druhá sleduje problém kom-
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plexnejšie a zaoberá sa celým systémom vyhľadávania alebo odporúčania. Snaha vý-
skumníkov o lepší prístup k informačným zdrojom je neoceniteľná, pretože informačná 
explózia predstavuje v súčasnosti jeden z najzávažnejších problémov v spoločnosti.

Pri filtrovaní informácií pomocou online sociálnych sietí sa môžeme stretnúť 
s niekoľkými problémami, ako je ochrana súkromia používateľov, možný nedostatok 
niektorých údajov a správny výber vhodných údajov a ich efektívna kombinácia. 
Vyriešenie týchto problémov predstavuje námet na výskumy do budúcnosti.
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Resumé

ONLINE SOCIÁLNE SIETE A FILTROVANIE INFORMÁCIÍ

Jana Šuchová

Príspevok predstavuje filtrovanie informácií pomocou online sociálnych sietí. Sústreďuje sa na 
definovanie online sociálnych sietí, charakterizuje dôležité aspekty online sociálnych sietí z hľa-
diska filtrovania informácií. Zhŕňa nové výskumy zamerané na filtrovanie informácií pomocou 
online sociálnych sietí. V záverečnej časti poukazuje na problémy súvisiace s filtrovaním infor-
mácií pomocou online sociálnych sietí.

Resumé

ONLINE SOCIAL NETWORKS AND INFORMATION FILTERING

Jana Šuchová

The article introduces information filtering with the help of online social networks. The focus of 
the article is on definition of online social networks, on the characteristics of important aspects of  
online social networks in the term of information filtering. The article summarizes new online 
social networks oriented research projects about information filtering.  The final part discusses 
problems associated with information filtering with the help of online social networks.
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ZDIEĽANIE1 SÚBOROV V PROSTREDÍ
SLOVENSKÝCH DISKUSNÝCH FÓR

(prípadová štúdia Lamky.net)

A n d r e j  C h u d ý

Úvod

Texty a obrazy boli dlho najvýznamnejšími spoločenskými nástrojmi na ucho-
vávanie a šírenie informácií a poznania. Až koniec 19. a začiatok 20. stor. priniesol 
záznamové médiá, ktoré umožnili zachytávať zvuk i pohyblivý obraz. Na základe 
týchto technologických výdobytkov sa zrodili rozličné druhy kultúrneho priemyslu, 
zamerané na produkciu a distribúciu kultúry. Obchodný model kultúrneho priemyslu 
bol založený vo významnej miere na predaji kópií materiálnych nosičov. Zariadenia 
na kopírovanie boli spočiatku finančne nákladné, ale postupne vznikali technológie, 
ktoré umožňujú lacné kopírovanie i pre konzumentov. Zásadná zmena modelov na 
báze predaja a distribúcie kopírovaných nosičov prichádza s rozšírením počítačov, 
internetu a digitálnou formou kópií.

Počítačový súbor je digitálnym nosičom, ktorý umožňuje uchovávať akékoľvek 
digitalizované médiá a zdieľanie súborov je aktivita ich sprístupňovania a kopírova-
nia. V digitálnom prostredí sa náklady na kopírovanie a distribúciu priblížili teoretic-
ky k nule, čo bolo jedným z predpokladov širokého rozšírenia fenoménu zdieľania 
súborov medzi koncovými používateľmi internetu. Vznikajú formáty súborov a ľahko 
dostupné nástroje na digitalizáciu i redistribúciu. Na konci 20. a začiatku 21. storo-
čia sa spolu s rozširovaním internetu stáva zdieľanie konkurenciou tradičným mo-
delom distribúcie kultúrnej produkcie, ako sú predaj či požičiavanie. Pre koncových 

1 Sloveso zdieľať a súvisiace podstatné meno zdieľanie nie sú v slovenčine spisovné a exis-
tujú slová, ktorými sa dajú v rôznych situáciach nahradiť: vymieňať si (informácie), deliť sa o, 
spoločne  využívať,  sprostredkovať,  sprístupňovať,...  Napriek tomu  je  zaužívané  najmä 
v odbornej komunikácii pri vyjadrovaní pojmov odvodených od anglického „share“ – shared 
file, shared resource. Z tohto dôvodu používame v príspevku tento nespisovný termín.
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používateľov internetu existuje mnoho motivácií zdieľať súbory v digitálnej podobe 
– bezbariérovosť, jednoduchosť vyhľadávania, náklady, sieťový efekt, dostupnosť. 
Motivácie zdieľať úzko súvisia s tým, čo je zdieľané – typológia toho, čo používate-
lia zdieľajú, zahŕňa v súčasnosti filmy, hudbu, knihy, počítačové programy, ale dá sa 
aplikovať na všetko, čo vzniká v digitálnej podobe alebo čo možno digitalizovať.

Práca sa snaží vytvárať prehľad o tom, v akých prostrediach prebieha zdieľanie 
na slovenskom internete a analyzovať, akým spôsobom funguje vybraná platforma 
zameraná na zdieľanie súborov. Štruktúra práce je nasledovná: v časti Cieľ a metódy 
práce vysvetľujeme, aké sú ciele práce a aké metódy používame na ich dosiahnutie, 
časť Súčasný stav problematiky mapuje zdieľanie od 70. rokov po súčasnosť a pred-
kladá prehľad globálnych štúdií o zdieľaní. Časť  Zdieľanie a slovenský internet je 
prehľadovou štúdiou špecifík zdieľania v prostredí slovenského internetu a zároveň 
umožňuje vybrať platformu pre prípadovú štúdiu. Časť Prípadová štúdia je venovaná 
analýze fungovania vybraného diskusného fóra. Záverečné časti Diskusia a Záver 
slúžia na diskusiu problémových tém a zhrnutie príspevku.

1  Cieľ a metódy práce

Cieľom predkladanej práce je analyzovať, akým spôsobom prebieha zdieľanie 
na vybranej reprezentatívnej platforme v prostredí slovenského internetu. Vzhľadom 
na nezmapovanie a dynamickosť prostredia predchádza tomuto cieľu identifikácia 
toho, aké sú kľúčové a najväčšmi využívané verejne dostupné platformy zdieľania, 
zamerané na čo najširšie spektrum koncových používateľov internetu.

Identifikáciu sme realizovali prostredníctvom prehľadovej štúdie zameranej na 
webové platformy a ich kvantitatívne atribúty, sledujeme v nej údaje z troch od seba 
nezávislých zdrojov2:

1. Alexa rank SK, podľa ktorého je aj prehľad radený, je poradie najnavštevo-
vanejších stránok zo Slovenska získaný cez službu Alexa (2011);

2. návštevníci zo Slovenska za daný mesiac, získaný cez službu Doubleclick Ad 
Planner spoločnosti Google (2011);

3. počet registrovaných používateľov, získaný priamo z danej platformy, z auto-
maticky generovaných systémových údajov.

Ako doplňujúce údaje sú v prehľade uvedené typ služby (DDL, p2p, diskusné 
fórum), Alexa rank CZ (do akej miery dané stránky navštevujú používatelia z Česka) 
a typ softvéru pri diskusných fórach. Vzhľadom na komplikovanosť celoplošného 
sledovania nejde o exaktné čísla, ktoré presne vyjadrujú stav. Napriek tomu ich vzá-
jomnou kombináciou možno získať predstavu, ako je platforma reálne navštevo-
vaná.

2 Všetky údaje uvedené v prehľadovej štúdii boli zbierané 16. januára 2011.
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Prehľadová štúdia  nám  umožnila vybrať  vhodnú  platformu na  jej  bližšiu 
analýzu prostredníctvom prípadovej štúdie. Tá sa zamerala na analýzu viacerých 
aspektov:

1. organizácia a fungovanie vybraného diskusného fóra; obsahová analýza fóra, 
vytvorenie typológie obsahu;

2. spôsoby prístupu používateľov k zdieľanému obsahu – prezeranie a vyhľa-
dávanie;

3. miera aktivity používateľov – kvantitatívna analýza príspevkov.

2  Súčasný stav riešenia problematiky

Na vývoj zdieľania sa dá pozerať v kontexte technologického vývoja vybra-
ných zložiek internetu a sieťovej komunikácie. Sedemdesiate a osemdesiate roky 
20. storočia priniesli tak rozširovanie osobných počítačov, ako aj základné aplikácie 
internetu – e-mail, FTP (file transfer protocol) – protokol na prenos súborov, BBS 
(bulletin board system) – systém, ktorý umožňoval mnoho funkcií,  okrem iného 
nahrávať a sťahovať softvér a dáta, Usenet – diskusné skupiny (tzv. newsgroups), 
IRC (internet relay chat) – chat v reálnom čase. Možno povedať,  že v tom čase 
vznikala scéna. Scéna je označenie organizovaných skupín ľudí, ktoré súťažia v dodá-
vaní softvéru. Svoju činnosť držia v tajnosti a chránia si svoje súkromie. Informácie 
o fungovaní a hierarchii scény pochádzajú najmä zo sporadických rozhovorov pre 
médiá (napr. Litvák, 2001) a zároveň z policajných zákrokov proti významnejším 
skupinám. V scéne sa formujú metódy distribúcie, princípy a štandardy, ktoré sa 
neskôr využívajú aj na šírenie kultúrnej produkcie. Ako skladiská slúžia FTP ser-
very, ako komunikačný nástroj IRC kanály.

V 90. rokoch 20. stor. vzniká web ako definujúca aplikácia internetu a zároveň aj 
formáty digitálnych súborov, ktoré prostredníctvom stratovej kompresie umožňujú 
zmenšiť ich veľkosť a zjednodušiť tak ich prenos internetom – .mp3, .avi, .pdf… 
Digitalizácia hudby je časovo najmenej náročná a zároveň vytvára súbory, ktorých 
prenos nezaberie veľa času, a práve preto sa táto oblasť rozvíja najrýchlejšie. Napriek 
tomu, že vznikajú prvé prenosné prehrávače digitálnej hudby, hudobný priemysel 
nereaguje na dopyt po hudbe v digitálnej podobe. Odpoveď prichádza zo strany 
používateľov a v roku 1999 vzniká softvér Napster fungujúci na báze peer-to-peer3 
ako úsilie o centralizáciu prístupu k hudbe v digitálnej podobe. Popularita Napsteru 
má okamžitý ohlas v kultúrnom priemysle vo forme žaloby z decembra 1999 (Elec-
tronic Frontier Foundation, 2008).

3 Peer-to-peer technológie, skrátene p2p, sú založené na distribučnom modeli, v  ktorom p2p 
služba/aplikácia slúži na priame prepájanie používateľov.
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Pre nulté roky sú typické tak právne spory iniciované zástupcami kultúrneho 
priemyslu, ako aj ďalší rozvoj aplikácií na zdieľanie. Po prvej generácii centralizova-
ných p2p aplikácií prichádza v roku 2000 decentralizovaná Gnutella, o rok neskôr 
KazaA a BitTorrent. Popri p2p aplikáciách zároveň rastie aj význam zdieľania na 
webe, prostredníctvom služieb typu Rapidshare, ktoré poskytujú priestor na nahrá-
vanie väčších súborov.

Zdieľanie súborov na internete nie je možné v súčasnosti presne a celistvo poňať 
v celej jeho šírke z viacerých dôvodov – je to dynamický globálny jav, realizujúci 
sa prostredníctvom mnohých poskytovateľov internetu a na rôznych úrovniach trans-
parentnosti. Napriek tomu sa o to pokúša niekoľko štúdií od spoločností, ktoré pod-
nikajú v oblasti spravovania dátových prenosov.

Spoločnosť CacheLogic uskutočnila v rokoch 2004 – 2005 monitoring základ-
ných internetových uzlov (Wilson, 2005) a výsledkom sú zistenia, že ku koncu roku 
2004 predstavovali prenosy prostredníctvom p2p technológií 60 % dátových preno-
sov prostredníctvom internetu a z toho 61,4 % bolo video- a 11,4 % audiosúborov, 
pričom zvyšných 27,2 % boli komprimované archívy, iné typy súborov, obrázky 
a programy.

Schulze a Mochalski (2007; 2009) realizovali pre spoločnosť Ipoque analýzy 
dátových prenosov v rokoch 2006, 2007 a 2008/2009. Ich metodológia i šírka záberu 
sa každý rok mierne líšili, napriek tomu sa prostredníctvom ich prác dá porovnávať 
stav za dané roky. V roku 2007 skúmali päť svetových regiónov (Austrália, východ-
ná Európa, Nemecko, Blízky východ, južná Európa) a p2p technológie podľa nich 
zodpovedali za 69,25 % prenesených dát v Nemecku a za až 83,46 % dát vo vý-
chodnej Európe. V súvislosti so zdieľaním súborov zdôrazňujú zväčšujúci sa význam 
služieb na hosťovanie súborov4 ako Rapidshare či Megaupload, ktorým v Nemec-
ku pripisujú 4,29 % dátových prenosov. Pre potrebu obsahovej analýzy vytvárajú 
klasifikačnú schému na zdieľané súbory:

a) video – filmy, hudba, TV, animované, pornografia;

b) audio – hudba, audioknihy;

c) softvér – aplikácie, hry;

d) e-knihy;

e) obrázky – pornografia, iné.
V štúdii (2009) za obdobie 2008/2009 sledujú zaujímavý trend – znižujúce sa 

objemy dátových prenosov prostredníctvom p2p služieb a zvyšujúce sa prenosy 
prostredníctvom webu (kam zaraďujú aj DDL služby). V Nemecku je to pri p2p 
pokles zo 69,25 % na 52,97 %, vo východnej Európe z 83,46 % na 69,95 %. Ako 

4 Bývajú označované ako DDL (direct download links) – čo vypovedá o  ich funkcionalite, 
keď prostredníctvom nich používatelia nahrávajú súbory a získavajú priame odkazy na súbory. 
Iné názvy pre tieto služby sú „one click hosting“ prípadne „cyberlocker“.
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jedno z vysvetlení tohto presunu z p2p služieb na DDL služby uvádzajú nižšiu šan-
cu právneho postihnutia pre neoprávnené preberanie súborov pri využívaní DDL 
služieb.

Spoločnosť Sandvine od roku 2002 každoročne realizuje celosvetový prieskum 
dátových prenosov prostredníctvom internetu (Sandvine, 2010). Pri európskom regió-
ne uvádzajú posun medzi rokmi 2009 a 2010 v kategórii p2p z 22 % na 11 % a pre 
web nárast z 25,9 % na 44,6 %. DDL služby však nie sú zahrnuté v kategórii web – 
majú samostatnú kategóriu a podľa prieskumu im patrí 3,9 % dátových prenosov.

Cisco (2010) ponúka prognózu vývoja objemu globálnych dátových prenosov 
v rokoch 2009 – 2014. Zdieľanie súborov za rok 2009 predstavuje 45,8 % a prog-
nóza na rok 2014 hovorí o 26,95 %5. Tento znižujúci sa podiel zdieľania súborov na 
dátových tokoch je spôsobený rýchlejším nárastom iných metód distribúcie obsahu – 
najväčší sa očakáva v oblasti rozličných služieb týkajúcich sa videa. Pre celkový 
objem zdieľania súborov za toto obdobie sa predpokladá súhrnná miera ročného 
rastu 23 %.6

Ako vidieť z rozličných štúdií, zdieľanie súborov je globálny, ale veľmi ťažko 
presne kvantifikovateľný fenomén. Práce využívajú všelijaké metodológie – zahŕ-
ňajú do podobných kategórií rôzne prvky a prichádzajú miestami ku kvantitatívne 
výrazne odlišným záverom. Napriek tomu možno povedať, že nie sú protichodné,  
spoločne naznačujú nielen vzrast celkového zdieľania, ale aj posun od p2p služieb 
smerom k iným alternatívam (napríklad DDL služby).

Štúdie tiež ukazujú, že rozličné geografické lokality majú rôzne miery zdieľa-
nia cez vybrané kanály. Zdieľanie nie je jednotné, v niektorých krajinách dominuje 
BitTorrent, v iných webové služby. Zároveň je zdieľanie súborov priamo spojené 
s konzumpciou kultúry, a tak mieru jeho využívania ovplyvňuje i rastúci význam 
služieb poskytujúcich video- a audioobsah prostredníctvom streamovania (prípadne 
na objednávku – on demand).

Nemáme štúdie, ktoré by charakterizovali, v čom je špecifické zdieľanie v pro-
stredí slovenského internetu. Niektorí poskytovatelia internetového pripojenia na Slo-
vensku síce môžu mať nasadené riešenia tzv. fair use policy a súvisiace technológie 
na „deep packet inspection“, ktoré im umožňujú bližšie chápať mieru zdieľania 
súborov v ich sieťach a regulovať pre nich nežiadané formy presahujúce stanovené 
limity. Avšak štatistiky nie sú dostupné a neexistujú teda práce, ktoré by sa snažili 
kvantifikovať zdieľanie na Slovensku komplexne. Výskum sa tak môže zamerať len 
na čiastkové prejavy fenoménu zdieľania – sledovanie menších celkov (lokálnych 
sietí, uzavretých komunít).

5 V prognóze Cisco sa zdieľanie skladá z dvoch zložiek, p2p a iné (napr. DDL). Pomer pre 
rok 2009 je p2p 39,3 % a iné 6,5 %. Prognóza pre rok 2014 je p2p 17,36 % a iné 9,6 %.

6 V pomere – p2p 16 %, iné typy zdieľania 47 %.
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3  Zdieľanie a slovenský internet (prehľadová štúdia)

Ako sme ukázali v úvodných častiach štúdie, zdieľanie prebieha v rozličných 
aplikáciách internetu a vyvíja sa spolu s ním. Postupným rozširovaním pôsobnosti 
webu vznikajú a nadobúdajú svoj význam mnohé platformy, pre ktoré má web 
kľúčový význam – či už sú to služby, ktoré fungujú na báze webových stránok, 
alebo služby, ktoré využívajú web na časť svojich aktivít (napríklad na vyhľadáva-
nie, budovanie komunity). Využívaním webu sa zväčšuje nielen dostupnosť takýchto 
služieb pre široké spektrum koncových používateľov internetu, ale zároveň aj trans-
parentnosť, ktorá umožňuje ich štúdium.

Prehľadovú štúdiu sme preto zamerali na webové stránky, ktoré umožňujú zdie-
ľanie súborov a zároveň sú najnavštevovanejšie zo Slovenska. Zo zoznamu sto naj-
navštevovanejších stránok zo Slovenska podľa služby Alexa sme vybrali jedenásť 
relevantných stránok: štyri slovenské diskusné fóra, päť služieb na ukladanie súborov 
(dve slovenské a tri zahraničné), dva torrentové trackery7 (obidva zahraničné).

Služby na ukladanie súborov slúžia ako podpora – využívajú sa na diskusných 
fórach, blogoch a iných stránkach ako spôsob zdieľanie súborov, ktoré nezaťažuje 
danú stránku a zároveň ho zbavuje zodpovednosti za hosťovanie daných súborov. 
Tento úvodný prehľad nám teda ukázal, že pre slovenských používateľov internetu 
majú pri zdieľaní najväčší význam najmä slovenské diskusné fóra. Vzhľadom na to 
sme zoznam doplnili o ďalšie diskusné fóra. Vyhľadávali sme ich prostredníctvom 
služby Doubleclick AdPlanner, ktorá umožňuje nachádzať stránky podľa miery zhody 
v návštevách od tých istých používateľov. Zoznam nemusí byť vyčerpávajúci, ale  
zachytáva veľké množstvo všeobecných slovenských diskusných fór zameraných na 
zdieľanie. Okrem takýchto fór zameraných na zdieľanie akejkoľvek kultúrnej pro-
dukcie či softvéru existujú aj fóra špecializované, prípadne fóra, ktoré nie sú zamera-
né na zdieľanie, ale je to ich súčasťou, tým sme sa však v prehľade nevenovali.

Tab. 1  Prehľad najnavštevovanejších stránok zo Slovenska súvisiacich so zdieľaním

Alexa rank 
SK

názov stránky typ
služby

návštevníci zo 
Slovenska za mesiac

Alexa rank 
CZ

registrovaní 
používatelia

softvér

33 Uloz.to DDL 220000 18
48 Rapidshare.com DDL 120000 76
63 Lamky.net fórum 47000 913 65161 phpBB
68 The Pirate Bay p2p 63000
72 Hellspy.sk DDL 120000 82
77 Hotfile.com DDL 86000 95

7 Torrentový tracker je server, ktorý umožňuje komunikáciu medzi používateľmi prostredníc-
tvom p2p protokolu BitTorrent.
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Tab. 1  Prehľad najnavštevovanejších stránok zo Slovenska súvisiacich so zdieľaním 
(pokračovanie)

Alexa 
rank SK

názov stránky typ
služby

návštevníci zo 
Slovenska za mesiac

Alexa rank 
CZ

registrovaní 
používatelia

softvér

79 Cucaj.sk fórum 92000 6996 505951 SMF
84 Cztorrent.net p2p 58000 67 223589
92 Hellshare.sk DDL 70000 16237
98 Ourphorum.com fórum 93000 2082 364539 phpBB
99 Warxtreme.com fórum 22000 2653 53867 phpBB
104 warlink.net fórum 63000 2366 209353 phpBB
167 Warmacher.com fórum 57000 1621 93510 phpBB
175 best4you.sk fórum 57000 916 133986 phpBB
184 warforum.cz fórum 14000 93 phpBB
200 Hojko.com fórum 58000 5752 37354 phpBB
216 czshare.com DDL 22000 92
355 superforum.sk fórum 22000 8221 196055 phpBB
367 war4u.sk fórum 20000 6561 108857 phpBB
479 onlinefilms.sk fórum 24000 30983 76885 phpBB
645 lapaj.net fórum 20000 3923 76592 phpBB
727 easywar.sk fórum 14000 16097 242961 phpBB
884 pohlad.sk fórum 14000 10360 151996 phpBB
1002 sosnito.sk fórum 15000 20793 71057 SMF
1042 Warezsk.com fórum 9500 26113 69178 phpBB
1551 warezforum.sk fórum 20000 7002 10824 phpBB
2652 crackserial.sk fórum 12000 11082 28400 phpBB

Pre prípadovú štúdiu sme z prehľadu vybrali diskusné fórum Lamky.net z týchto 
dôvodov: je to slovenské diskusné fórum, ktoré je najnavštevovanejšie slovenskými 
i českými používateľmi, štatistiky o návštevnosti najbližšie korešpondujú s počtom 
registrovaných používateľov, využíva softvérovú platformu phpBB, a teda je čias-
točne reprezentatívne.8

4  Prípadová štúdia Lamky.net

Diskusné fórum Lamky.net vzniklo 12. novembra 2005 ako dcérske fórum k vše-
obecne zameranému fóru Hojko.com s cieľom „presmerovať warez a všetko čo sa ho 

8 Keďže veľká väčšina slovenských diskusných fór využíva tento softvér, čo do istej miery 
ovplyvňuje ich organizáciu, funkcie, podporované spôsoby vyhľadávania.
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týka“ a vytvoriť tak fórum, „kde sa nenachádza diskusia, iba sekcie týkajúce sa 
warezu, sťahovania a všetkých záležitostí týkajúcich sa zdieľania súborov“ (Holubar, 
2006). V súčasnosti má fórum 65 420 registrovaných používateľov a 310 767 prís-
pevkov9 v 4 kategóriách fóra, rozdelených na 34 subfór. Podľa štatistík zverejne-
ných na účel inzercie na stránke je denný priemer návštev 30 439 používateľov  
(NetAgent, 2011). Okrem bežných používateľov fóra existujú ďalšie používateľské 
kategórie – administrátor (1), správca (14), darca (565), V.I.P. (28), uploader (21).

Samo zdieľanie sa realizuje prostredníctvom príspevkov zverejňovaných použí-
vateľmi v konkrétnych subfórach, v ktorých sa nachádzajú odkazy na súbory, ktoré 
sú viditeľné len prihláseným používateľom. Odkazy smerujú na rozličné služby 
umožňujúce sprístupňovanie súborov (ako napr. Rapidshare, Megaupload a ďalšie). 
Takýto systém fungovania odľahčuje diskusné fórum od záťaže, ktorá by plynula 
z hosťovania súborov, a zároveň fórum čiastočne zbavuje legálnej zodpovednosti za 
obsah súborov.

Prípadová štúdia je rozdelená na tri časti – v prvej časti sa venujeme organizácii 
a fungovaniu fóra so zameraním na obsahovú analýzu, typológiu obsahu a pomery 
zastúpenia rozličných typov obsahu zdieľaného prostredníctvom fóra, v druhej časti 
sa zameriavame na spôsoby prístupu používateľov k zdieľanému obsahu, v tretej 
časti analyzujeme mieru aktivity používateľov.

4.1  Organizácia a obsahová analýza diskusného fóra Lamky.net

Diskusné fórum Lamky.net je rozdelené na štyri základné kategórie – Informá-
cie o fóre, Návody a upload, Download, Hľadám. Prvé dve kategórie slúžia na disku-
siu – informácie od administrátorov, pravidlá, pripomienky od používateľov, pomoc, 
návody, ponuky na zdieľanie. Časť „Hľadám“ slúži na žiadosti o vyhľadávanie alebo 
tzv. sociálne vyhľadávanie. Počet príspevkov v kategóriách je takýto:

Tab. 2  Súhrn príspevkov v jednotlivých kategóriách

Informácie Návody Download Hľadám

2964 11217 270323 15063

Z uvedenej tabuľky vyplýva, že za jadro diskusného fóra môžeme považovať 
časť Download, ktorá zahŕňa 90 % príspevkov. Časť Download je rozdelená na 23 
subfór podľa ich zamerania na:

• Hry, Staré hry, Konzoly PS2/X-box/… (hry pre konzoly),

9 Lamky.net je aktívne diskusné fórum s otvorenými registráciami, preto sa štatistiky dynamicky 
menia. Všetky údaje uvedené a analyzované v prípadovej štúdii boli zozbierané počas 24. – 
25. januára 2011.
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• Hudba sk/cz, Hudba zahraničná, Hudobné klipy, Hudba soundtracky, Hudba 
various artists (výberovky),

• Filmy sk/cz dabing, Filmy, Filmy – DVD, Filmy – Dokumenty, Filmy – HD, 
TV Seriály,

• Programy 0-day, Programy Iso, Macintosh,

• XXX,

• Šablóny a grafika,

• E-knihy,

• Mobil/PDA,

• Ostatné,

• Kôš.
Z tohto rozdelenia môžeme vyvodiť základnú typológiu obsahu zdieľaného na 

všeobecnom diskusnom fóre: filmy, hudba, softvér, e-knihy10. Subfórum XXX sa dá 
síce zaradiť pod filmy, ale vzhľadom na svoj rozsah má vlastný priestor. Mobil/ 
PDA je konvergentná kategória, ktorej výraznú časť tvoria filmy vo formáte pre 
telefóny, ale zároveň aj hry, programy a melódie. Templaty a grafika je malé, ale 
svojské subfórum, zamerané na dizajn, grafické šablóny a typografiu. V časti e- 
-knihy sa nachádzajú okrem kníh aj audioknihy a komiksy, ktoré sú v malom množ-
stve a nepotrebujú teda samostatné subfórum. Pomer príspevkov v jednotlivých sub-
fórach uvádza tabuľka 3:

Tab. 3  Súhrn príspevkov pre jednotlivé typy obsahu

Hry (spolu) Hudba (spolu) Filmy (spolu) XXX Programy (spolu) Ostatné (spolu)
20080 45913 130010 54437 9504 10379

Všetky fóra, ktoré sa týkajú filmov, spolu s fórom XXX tvoria dve tretiny prís-
pevkov kategórie Download, hudba tvorí šestinu príspevkov, programy a hry spolu 
11 % a len 4 % príspevkov tvoria ostatné subfóra (čo zahŕňa e-knihy, šablóny a gra-
fika, mobil/PDA a ostatné).

10 Namiesto pojmov filmy a hudba môžeme použiť termíny video a audio.
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Graf 1  Pomer počtu príspevkov v subfórach Lamky.net

4.2  Spôsoby prístupu používateľov k zdieľanému obsahu

Na diskusnom fóre Lamky.net existujú dva základné prístupy k obsahu: vyhľa-
dávanie a prezeranie. Vyhľadávať je možné prostredníctvom: 

a) vyhľadávacieho nástroja zabudovaného priamo do fóra. Vyhľadáva sa pro-
stredníctvom kľúčových slov (medzi ktorými môžu byť vzťahy AND, OR a NOT) 
v názve témy a texte príspevku, v rámci celého fóra alebo vo vybranom subfóre, 
pričom výber sa dá zúžiť na príspevky za určité obdobie od konkrétneho autora;

b) sociálneho vyhľadávania, ktoré je realizované prostredníctvom príspevkov 
v na to zameraných fórach;

c) externého prieskumového stroja (ako napr. Google) – obsah diskusného fóra 
je dostupný prieskumovým strojom na indexáciu, ale odkazy sú skryté a prístupné len 
prihláseným používateľom.

Prezerať je možné:
a) jednotlivé fóra, v rámci ktorých sa dajú príspevky alfanumericky filtrovať. 

Nové príspevky, ktoré pribudli od poslednej návštevy používateľa, sú odlíšené ikon-
kou;

b) príspevky konkrétnych používateľov.
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4.3  Miera aktivity používateľov 

Základom každého diskusného fóra je aktivita jeho používateľov. Fórum nado-
búda na význame sieťovým efektom – čím viac používateľov ho využíva, tým má pre 
nich väčšiu hodnotu. Zároveň je ale pre mnohých používateľov pohodlnejšie z fóra 
len sťahovať a nepridávať vlastné príspevky, čím môže vznikať nepomer.

V súčasnosti je na fóre Lamky.net registrovaných 65420 používateľov, ktorí 
spolu vytvorili za celú dobu existencie fóra 539 037 príspevkov.11 V časti „Zoznam 
užívateľov“ je dostupný počet príspevkov pre jednotlivých používateľov vrátane zma-
zaných, a tak sa dá vypočítať miera aktivity používateľov:

• Jedno promile najaktívnejších používateľov (65) vytvorilo 117 212 príspev-
kov (21,74 %).

• Jedno percento najaktívnejších používateľov (654) vytvorilo 307 574 prís-
pevkov (57,06 %).

• Počet používateľov s 0 príspevkami je 46 440 (70,99 %).

• Počet používateľov s desiatimi a menej príspevkami je 59 467 (90,90 %).

• Počet používateľov s viac ako 1 000 príspevkami je 60 (0,09 %).
Z uvedených čísiel vyplýva, že 1 % používateľov prispieva viac ako polovicou 

príspevkov a zároveň, že 71 % používateľov nevytvorilo ani jeden príspevok.

5  Diskusia

Absencia výskumov zdieľania v prostredí slovenského internetu nám neumož-
ňuje porovnať naše výsledky s inými výskumami. Tento nezáujem o stav zdieľania sa 
dá vysvetliť rôzne. Obsahom zdieľania je vo významnej miere kultúrna produkcia 
a softvér – výskumy v iných krajinách sa realizujú z podnetov zástupcov kultúrneho 
priemyslu, ktorí považujú zdieľanie za aktivitu ukracujúcu ich o zisky. Výskumy 
môžu slúžiť napríklad na obhajobu ich zámerov pri snahách o presadzovanie legis-
latívy, ktorá by zabraňovala zdieľaniu. Slovenský trh s kultúrnou produkciou je v po-
rovnaní s veľkými trhmi kultúrnych veľmocí menší a pre kultúrny priemysel má teda 
menší význam zameriavať sa u nás na zdieľanie.

V prehľadovej štúdii sme využili metodológiu, ktorá nie je exaktná a dá sa zame-
rať len na verejne prístupné webové stránky. Metodológia umožnila nájsť len také 
stránky, ktoré sú voľne dostupné a teda majú potenciál byť využívané širokým okru-
hom používateľov internetu. Avšak veľké množstvo zdieľania ostáva skryté, a  je 
dostupné len pre uzavreté skupiny používateľov, a teda oveľa komplikovanejšie kvan-

11 V štatistikách fóra je uverejnené len číslo aktívnych príspevkov. Sumárne číslo (vrátane 
zmazaných príspevkov za celú históriu fóra) sme získali od jedného zo správcov v komuni-
kácii cez irc kanál #lamky.
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tifikovateľné. Zúžili sme našu pozornosť na diskusné fóra zamerané na zdieľanie vo 
všeobecnosti. To je však len časť z diskusných fór, kde prebieha zdieľanie. Ďalšia štú-
dia by mohla byť zameraná na mapovanie špecializovaných diskusných fór a záro-
veň sa venovať aj diskusným fóram, kde zdieľanie nie je centrálnou funkciou, ale 
napriek tomu sú zložkou ekosystému zdieľania. 

Štúdia ukázala, že veľký význam pre slovenských používateľov majú aj zahra-
ničné torrentové servery – Cztorrent, The Pirate Bay. Je zaujímavé, že na Slovensku 
existuje veľké množstvo veľkých verejne prístupných diskusných fór zameraných 
na zdieľanie, ale neexistuje ani jeden takýto lokálny torrentový server.

Prípadová štúdia diskusného fóra Lamky.net odkryla, že jeho kategorizácia na 
jednotlivé časti je jednorozmerná a založená len na formálnych, a nie obsahových 
aspektoch. Iné diskusné fóra majú rozličnú mieru kategorizácie – a to je námetom na 
kvalitatívny výskum používateľov, v ktorom by sa porovnávalo, čo viac vyhovuje 
používateľom – fórum rozdelené len na základné kategórie, alebo fórum s detailnej-
ším delením, napríklad podľa žánrov. Okrem priestoru na ďalší kvalitatívny výskum 
odhalila štúdia aj námet na kvantitatívne porovnanie s inými diskusnými fórami 
a prípadne aj ďalšími platformami zdieľania, kde obsahom prispievajú používatelia. 
Prípadová štúdia Lamky.net ukázala, že 71 % používateľov nie je vôbec aktívnych 
a zároveň, že 1 % najaktívnejších používateľov prispieva viac než polovicou príspev-
kov. Kvantitatívnym porovnaním s inými diskusnými fórami by sme videli, či je 
takýto stav štandardom, alebo len výnimkou.

V prípadovej štúdii sme sa nezamerali na tému financovania diskusného fóra, 
ktorá je pritom esenciálna pre jeho existenciu. Služba s desiatkami tisícov používa-
teľov má náklady, ktoré musí hradiť jej poskytovateľ. V prípade Lamky.net sa na to  
používa zisk z registrácií, dary od používateľov, príjmy z reklamy, ale fórum získa-
va financie na svoj chod aj nepriamo – poskytovaním platenej služby Rapidko.net, 
ktorá umožňuje sťahovať z viacerých stránok, ktoré sa využívajú na zdieľanie súbo-
rov. Tu je priestor na ďalšie porovnanie – porovnanie obchodných/prevádzkových 
modelov jednotlivých diskusných fór.

Záver

V predkladanej štúdii sme opísali široký ekosystém zdieľania a vzhľadom na 
metodologické možnosti sme upriamili našu pozornosť na zdieľanie v prostredí slo-
venského webu. Analýza jednej konkrétnej platformy umožnila hlbší pohľad na to, 
akým spôsobom táto platforma funguje, ako je organizovaná, aký význam majú pri 
jej napĺňaní používatelia, akým spôsobom sa dá na nej vyhľadávať a čo je vlastne 
obsahom zdieľania. Na základe údajov predložených v štúdii môžeme tvrdiť, že 
v prostredí slovenského internetu zohrávajú diskusné fóra významnú rolu pri zdieľa-
ní konkrétnych typov súborov.

Ako sme ukázali, zdieľanie slúži vo významnej miere na prístup ku kultúrnej 
produkcii, a tak by sa malo aj chápať – ako jeden zo spôsobov distribúcie, ktorým 
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používatelia sprístupňujú, vyhľadávajú a získavajú relevantnú kultúrnu produkciu. 
Je tak potrebné dodať, že v širšom ekosystéme šírenia kultúrnej produkcie sa čoraz 
významnejšími stávajú služby, ktoré umožňujú obsah nielen sťahovať, ale aj priamo 
sledovať (ako napríklad stránky, kde sú dostupné filmy a seriály). Spoločne všetky 
tieto služby vypovedajú o vzrastajúcom záujme o kultúrnu produkciu v digitálnej po-
dobe. Pri tradičných modeloch distribúcie existujú mnohé bariéry, ktoré obmedzujú 
vznik platforiem, ktoré by dokázali uspokojovať dopyt konzumentov podľa ich pred-
stáv. Zdieľanie umožňuje, aby sa sami konzumenti podieľali na tvarovaní služby 
a jej obsahu. Zároveň sa problematika zdieľania pohybuje v šedej zóne autorského 
práva, čo dáva možnosti vytvárať služby, ktoré sú silnou konkurenciou k tradičným 
distribučným modelom. Výsledkom je bohatý ekosystém zdieľania, ktorého súčas-
ťou sú aj diskusné fóra a ktorý mení spôsoby, akými ľudia pristupujú ku kultúre.
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Resumé

ZDIEĽANIE SÚBOROV V PROSTREDÍ SLOVENSKÝCH DISKUSNÝCH FÓR

(prípadová štúdia Lamky.net)

Andrej Chudý

Príspevok charakterizuje špecifiká zdieľania v prostredí slovenského internetu a zameriava sa na 
väčšie verejné diskusné fóra špecializované na zdieľanie súborov. Prostredníctvom prípadovej štú-
die ukazuje ako je vybrané diskusné fórum Lamky.net organizované, prezentuje spôsoby prístupu 
k obsahu  (prezeranie  a  vyhľadávanie)  a  vytvára  typológiu  toho,  čo  je  používateľmi  zdieľané. 
Základné kategórie obsahu sú filmy, hudba, softvér, e-knihy (kde sa nachádzajú aj audioknihy), 
mobil/pda (konvergentná kategória, v ktorej sa nachádzajú filmy prispôsobené telefónom, meló-
die, softvér), šablóny a grafika. Filmy tvoria dve tretiny príspevkov celého diskusného fóra, hudba 
šestinu príspevkov, softvér (programy a hry) 11 percent, a všetky ostatné subfóra 4 percentá. Štú-
dia sa taktiež zamerala na mieru aktivity používateľov, pričom prichádza k zisteniu, že jedno per-
cento najaktívnejších používateľov vytvorilo viac než polovicu príspevkov a zároveň, že 71 per-
cent používateľov nevytvorilo ani jeden príspevok.

Summary

FILE-SHARING IN SLOVAK MESSAGE BOARDS

(Lamky.net Case Study)

Andrej Chudý

The article describes aspects of file-sharing in the context of slovak internet and focuses on public  
message boards specialized on file-sharing. By means of case study it shows how is the selected 
message board Lamky.net organized, and it presents approaches to content (browsing and search-
ing) and creates a typology of shared content. Basic categories of this typology are movies, music,  
software, e-books (there are also audiobooks in this category), mobile/pda (convergent category 
consisting of movies converted for telephones, ring-tones, software), templates and graphics. The 
movies count for two thirds of all  the submissions,  music one sixth,  software (programs and 
games)  11  percents,  and  everything  else  together  counts  just  for  4  percents.  The  study also 
focused on the user activity rate and have found out, that one percent of the most active users  
have created more than half of all the posts and also that 71 percents of users have 0 posts.
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ZBORNÍK FILOZOFICKEJ FAKULTY UNIVERZITY KOMENSKÉHO
Ročník XXIII        KNIŽNIČNÁ A INFORMAČNÁ VEDA        Bratislava 2011

INFORMAČNÉ PREŤAŽENIE, PREKRYTIE 
A INFORMAČNÝ ARISTOKRATIZMUS AKO MOŽNOSTI 

VZŤAHU ČLOVEKA A INFORMÁCIÍ NA ZÁKLADE 
MYŠLIENOK F. NIETZSCHEHO A INÝCH AUTOROV

M i c h a l  K a š č á k

Úvod

V nadväznosti na teoretické práce z oblasti informačnej vedy, ktoré uvažujú o jej 
základných pojmoch, ako je napríklad „informácia“, tento článok sa snaží ďalej  
obohatiť teoretický kontext odboru už nie úvahami priamo o rozličných možných 
definíciách  „informácie“,  ale  skôr  o základných  možných vzťahoch  informácie 
a človeka,  ako  ich  možno  odvodiť  z diel  vybraných  filozofov,  najmä  F. Nietz-
scheho. Pod „informáciou“ tu na tieto účely budeme rozumieť taký „vzor usporia-
dania hmoty a energie“ (Batesová, 2006), ktorý bol vytvorený človekom ako prejav 
jeho poznania sveta, je uchovávaný mimo ľudského tela na rozličných nosičoch 
(„exosomatická informácia“ – tamže) a môže sa nachádzať aj v zbierkach knižníc 
a iných informačných inštitúcií. V súvislosti s takto zadefinovanými informáciami 
človek logicky vystupuje buď ako ich tvorca, alebo ako ich recipient. V článku si 
modelovo všímame najskôr človeka ako tvorcu informácií, potom sa však zame-
riavame na problematiku konfrontácie človeka s už utvorenými informáciami. Ideá-
lom tejto konfrontácie je porozumenie človeka príslušným informáciám, nájdenie 
ich  (v konečnom dôsledku  osobného)  zmyslu,  ktoré  vedie  k ich  teoretickému či 
praktickému zužitkovaniu. Vzhľadom na tento ideál zmyslu vymedzujeme základné 
možné vzťahy človeka k informáciám, vyplývajúce z naplnenia alebo nenaplnenia 
tohto ideálu. Okrem načrtnutia spomenutej typológie je ambíciou článku, vzhľadom 
na jeho východiskové filozofické zdroje,  aj  obohatiť  myslenie  o vzťahu človeka 
a informácie o nové podnety a metafory, čo kulminuje návrhom alternatívy k Der-
vinovej „sense-making“ metafore (premosťovanie priepasti) na báze Nietzscheho 
myslenia.
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1  Informačná úzkosť v kontexte „kozmickej“ úzkosti

Konfrontácia človeka s dosiaľ nahromadeným poznaním, ako upozornil aj Ber-
trand Russell, môže človeka viesť i k pocitu vlastnej bezvýznamnosti, bezmocnosti, 
„malosti“. Ak by sme napríklad chceli „objektívne“ opísať všetko (o svete), „čo sa 
vie“ (Russell, 1968, s. 41), začali by sme možno so „systémom galaxií“ (tamže) 
a potom by sme sa „postupne dostávali k našej vlastnej Galaxii, k našej vlastnej 
malej slnečnej sústave, k našej vlastnej drobnej planéte, k nepatrným náznakom 
života na jej povrchu a napokon, ako k vrcholu bezvýznamnosti, k telám a dušiam 
tých zvláštnych bytostí, ktoré sa pokladajú za pánov tvorstva“ (tamže). Takáto úvaha 
či takýto spôsob „výpočtu“ ľudského poznania môže teda ľahko vyústiť „v bezvýz-
namnosť človeka“ (tamže). Tento pocit – ako dôsledok zasadenia človeka do kon-
textu (jeho vlastného) širšieho vedenia o svete – vyjadruje už Schopenhauer (1998, 
s. 6): „V nekonečnom priestore nespočítateľné svietiace gule, okolo každej z nich sa 
točí tucet menších, nimi osvietených, ktoré sú vnútri horúce, potiahnuté studenou 
stuhnutou kôrou, na ktorej je akýsi plesňový povlak plodiaci živé a poznávajúce 
bytosti.“ Schopenhauer aj explicitne upozorňuje, že ak máme poznávať „príliš veľa“, 
t. j. napríklad aj obsiahnuť svet tak, ako by sa javil niekomu „zvonka“, a navyše 
s „vynikajúcou schopnosťou vnímania“ (Russell, 1968, s. 41), môže sa to spájať, 
ani čo by to pre nás bolo už priťažké bremeno, i s negatívnymi pocitmi: „Pre mys-
liacu bytosť je to...  nepríjemná situácia stáť na  jednej z oných nespočetných gulí, 
voľne putujúcich v nekonečnom priestore... [a vidieť sa len jednou z nespočetných 
podobných bytostí, ktoré sa tlačia, ženú, trpia, znovu a znovu vznikajú a zanikajú 
v čase bez počiatku a bez konca“ (Schopenhauer, 1998, s. 6) (kurzíva M. K.)]. Po-
dobný obraz vykresľuje aj Nietzsche, keď opisuje, ako „v akomsi odľahlom kúte 
kozmu,  trblietavo  rozliateho  v nespočetno  slnečných  systémov,  bola  raz  jedna 
hviezda“ (Nietzsche, 2010, s. 7), totiž Zem, na ktorej sa potom – v tak „širokom 
kontexte“ – ľudský intelekt, a tak zrejme i človek sám, nakoľko ten sa práve cez 
intelekt zvykne definovať, vyníma iba „úboho“ (tamže), načisto „tieňovo a prchavo“ 
(tamže). Napokon i Kant vyznáva: „pohľad na nespočetné množstvo svetov (hviezdne 
nebo – M. K.) ničí takpovediac moju dôležitosť ako animálneho tvora, ktorý hmotu, 
z ktorej povstal, musí svojej planéte, číremu bodu vo vesmíre, opäť vrátiť...“ (Storig, 
1996, s. 297) (kurzíva M. K.).

Vo všetkých týchto prípadoch vidíme, že – ako sme už povedali na začiatku – 
určité kritické „množstvo“ či šírka (uvedomenia si) poznania, či poznaného (keď ono 
zahŕňa – i keby len celkom všeobecne – už i planéty, galaxie, slnečné systémy...), 
stáva sa pre človeka, „mysliacu bytosť“ (Schopenhauer, 1998, s. 6) – „nepríjemnou 
situáciou“ (tamže). Horizonty poznania sú tu totiž posunuté natoľko, tak ďaleko, že 
človek prestáva byť v jeho strede, a stáva sa v ňom, paradoxne, okrajovým (či až 
„strateným“?) prvkom. Jednoducho: s poznaním, ktoré sám nadobudol – zámerne či 
už vari aj mimovoľne, dobrovoľne či nevyhnutne, „vyžiadane“ či nevyžiadane“ – 
nedokáže dostatočne harmonicky koexistovať.
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Napriek mnohým podobnostiam asi tu ešte nemôžeme hovoriť o „informačnom 
preťažení“, explózii či kríze – problémom tu nie je priamo kvantita informácií, ale 
„kvantita“  sveta  (univerza),  jeho rozľahlosť  či  zložitosť/nepreniknuteľnosť  (?), 
k nahliadnutiu či predstave ktorej nás však môžu viesť práve i rozmanité „informá-
cie“ (o planétach, o galaxiách...? – či práve, ak má ísť len o samu „zložitosť“, aj 
o ktorejkoľvek „pozemskej drobnosti“?). Nejde tu však o zasypanosť informáciami, 
„záplavu“ poznania, ale skôr o zasypanosť či záplavu svetom, ktorý je nám pozna-
ním – v určitej jeho miere, podobe, interpretácii? – odhaľovaný, o ktorom si vytvá-
rame obraz práve i na základe informácií  (i keď,  pokiaľ by sme informácie ako 
ľuďmi produkované/vyjadrované poznanie o svete chápali ako rozširujúcu súčasť 
sveta, tieto dve roviny by mohli i splývať?). Ak by sme tu chceli hovoriť o „expló-
zii“, nuž skôr než o tej „informačnej“ museli by sme – ako o konfrontovanom prob-
léme – hovoriť  možno už  aj  o explózii  samého „univerza“,  o samotnom „big-
bangu“.  A ak  by sme chceli  hovoriť  o „preťažení“,  opäť,  skôr  než o preťažení 
„informačnom“, museli by sme – s ohľadom na uvedené citáty – hovoriť o preťa-
žení samým svetom (či vôbec „bytím“?) – o akomsi „kozmickom preťažení“, ktoré 
vedie i k zodpovedajúcemu „kozmickému stresu“, či vhodnejšie povedané: ku „koz-
mickej úzkosti“.

Po takomto preťažení „vesmírom“, „nekonečnom“, ktoré človeka môže „para-
lyzovať“, vyvolávať v ňom úzkosť, a ku ktorému aj (niektoré?) informácie – svojím 
obsahom – otvárajú cestu (alebo ho môžu prinajmenšom podporovať), prichádzame 
napokon k javu, ktorý je v oblasti  informačnej vedy  tematizovaný už častejšie, 
a ktorý by sa mal, podľa predpokladov, častejšie vyskytovať aj v tzv. bežnej „nefilo-
zofickej“ ľudskej skúsenosti – k preťaženiu i samotnými „informáciami“, k „infor-
mačnému preťaženiu“. Kým niektorí kritici ešte i tento jav označujú za „fantóm“ 
(Wilson, 1976), ktorý „pre väčšinu ľudí vo väčšine situácií neexistuje“ (tamže) (kur-
zíva M. K.), alebo – vo vzťahu k tejto väčšine ľudí – za „mýtus“ (Tidline, 1999), pre 
nás by to znamenalo len toľko, že tieto dva javy majú k sebe ešte bližšie, než sme 
pôvodne  predpokladali,  že  ich analogické vnímanie je  ešte  opodstatnenejšie – 
keďže „bežné“ informačné preťaženie by tak s jeho „elitne-filozofickým“ kozmic-
kým náprotivkom spájala  nakoniec,  prekvapujúco,  práve  i rovnaká  zriedkavosť 
výskytu... I bez tohto provokatívneho predpokladu sú si však oba javy, v niektorých 
svojich aspektoch, značne podobné:

Hoci nie je známe, že by vedeckí pracovníci, manažéri či akýkoľvek iní použí-
vatelia („moderný človek“ v informačnej spoločnosti [Tidline, 2010]) verbalizovali 
svoje pocity z konfrontácie s nadmerným množstvom informácií práve Schopen-
hauerovými slovami – t. j. tak, že sa pri snahe o orientáciu v tomto množstve cítia 
ako „splodení plesňovým povlakom“ (Schopenhauer, 1998, s. 6), predsa im možno 
pripísať tomuto obrazu  zodpovedajúcu „úzkosť“, pocit nemohúcnosti, zanedbateľ-
nosti – totiž zanedbateľnosti vlastných síl a možností porozumením obsiahnuť to, čo 
by (sme) obsiahnuť chceli či „mali“.
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Podobne ako v určitom štádiu nadobúdania a interpretovania poznatkov o svete 
sa mohlo zdať, že človek už nie je „v centre“ sveta, a akoby pod váhou vlastných  
poznatkov si mohol (on sám, ako ich nositeľ či aj objaviteľ!) pripadať nepríjemne 
„okrajovo“, ničotne, zanedbateľne – i tu, pri nadmernom množstve stimulov/infor-
mácií, ktoré sú na neho zacielené, jednotlivec akoby už práveže nebol v ich „centre“ 
– ocitá sa v záplave informácií, ktoré – ako Nietzscheho/Schopenhauerovo chladné 
nekonečno vesmíru – mu nie sú nijako prispôsobené, netýkajú sa ho, „neberú na 
neho ohľad“, jednoducho – „nepovedia nám to, čo chceme alebo potrebujeme vedieť“ 
(Wurman, 1990).

2  Privátne a objektívne. Požiadavka „spätnej inferencie“

Ak ide o problematiku hľadania zmyslu informácií (t. j. možnosť ich pozitívnej 
koexistencie s nami), mohli by sme, v nadväznosti na Russelove úvahy o inferencii 
ako spôsobe získavania (väčšiny) nášho poznania o svete, hovoriť o potrebe „spätnej 
inferencie“. Podľa Russella (1968) „to, čo vieme o svete, vieme na základe udalostí 
v našom vlastnom živote, udalostí, ktoré nebyť sily myšlienky mali by iba čisto 
súkromný charakter. Malé bodky, ktoré astronóm vidí na fotografickej doske, sú 
preňho náznakmi obrovských galaxií vzdialených od neho státisíce svetelných rokov“ 
(tamže). Rovnako keď niekto povie: „Vidím slnko“ (tamže), je to len „udalosť v ži-
vote toho, kto slnko vidí, a na astronómovo slnko sa z tejto udalosti uzatvára dlhým 
a namáhavým procesom“(tamže). Russella zaujíma „tento proces, ktorý vedie od 
privátnych zmyslových zážitkov k neosobnej vede“ (tamže, s. 42). Podobne teda 
ako Sherlock Holmes, ktorý vyhlásil, že už „podľa kvapky vody... logik usúdi, že 
môže existovať Atlantický oceán alebo Niagarské vodopády a nemusí ani jeden z nich 
vidieť, ani o jednom z nich počuť“ (Doyle, 1965, s. 22), aj my sa od „malých bodiek“ 
(ako východiskových dát) dostávame – logikou (Holmes) či vedeckou inferenciou 
(Russell, 1968, s. 42), alebo všeobecnejšie, „silou myšlienky“ (tamže) – k predstave 
obrovských galaxií („vodopády“...).

To môže pripomínať Dretskeho rozlíšenie medzi „signálom“ a „informáciou“, 
podľa ktorého sa takisto od „signálu“ s určitým prvoplánovým významom môžeme 
dostať k „informáciám“, neseným týmto signálom, ktorými sa však opäť myslí už 
niečo oveľa širšie („väčšie“?), než onen prvotný význam, totiž prakticky všetko, „čo 
sa z neho (signálu – M. K.) môžeme naučiť“ (Dretske, 1981, s. 44). Prechod od 
„signálu“ k „informácii“ Dretske ilustruje na podstatne „skromnejšom“ príklade, než 
boli tie, ktoré ústili do galaxií či Niagarských vodopádov: Z „akustického signálu, 
ktorý nám hovorí, že niekto je pri dverách“ (Dretske, 1981, s. 72), môžeme získať 
aj „vzdialenejšie“, sprostredkovanejšie informácie, že „gombík na dverách je stlače-
ný, že elektrina prechádza elektrickým obvodom k zvončeku...  a mnoho iného“ 
(tamže). Môžeme však pripustiť, že aj „megalomanské inferencie“ od bodiek k gala-
xiám, či od kvapiek k vodopádom, sú – v kontexte predpokladu harmonicky uspo-
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riadaného (nechaotického) univerza – tiež určitým druhom Dretskeho prechodu od 
„signálu“ k „informáciám“. U Russella je však dôležité, že tento prechod je zároveň 
i prechodom od privátneho k objektívnemu. S tým by mohlo byť napokon zlučiteľ-
né i Thompsonovo chápanie informácie ako výsledku aplikácie procesu usporiada-
nia na „surový materiál skúsenosti“ (Thompson, 1968, s. 305), ak by sme pod touto 
skúsenosťou rozumeli osobný/subjektívny zážitok. 

Kým ako „tvorcovia“ informácií uskutočňujeme prechod od privátneho – zážit-
ku, signálu, „surového materiálu“ (Thompson, 1968, s. 305) – k „neosobnému“ (totiž 
práve k informácii, ktorá je výstupom tohto procesu), ako používatelia už vytvore-
ných informácií stojíme pred akoby opačnou úlohou: ako sa od neosobných infor-
mácií, od „neosobného“ informačného univerza, ktoré je teraz – vo vzťahu k nám – 
tým východiskovým „surovým materiálom“,  dostaneme k osobne relevantnému 
poznaniu (ktoré by v tomto prípade malo byť konečným „výstupom“ našej intera-
kcie s informáciami)? Ak sa od „malých bodiek“ (Russell, 1968, s. 41), ktoré ako 
jediné  priamo vidíme, s ktorými ako jedinými sa v našom živote na vlastné oči, 
„reálne“ stretneme – ak sa od nich dostávame k obrovským galaxiám, môžeme o tom 
povedať: tieto „bodky“ (tamže) sú „východiskové dáta“ (tamže), ktoré „silou myš-
lienky“ (tamže) kultivujeme na ďalekosiahlejšie, „hodnotnejšie“ poznanie – pozna-
nie s väčšou výpovednou hodnotou o svete.  Analogicky však, keď už prejdeme do 
oblasti úvah informačnej vedy, i „naše dáta“ – i keď tu už nie v zmysle „surového 
materiálu empírie“ (Russell, 1968, s. 42), ale v zmysle „surovej informácie“ – i tieto 
„dáta“/informácie je potrebné kultivovať na vyššie, kvalitnejšie „poznanie“ (ktoré je 
tu však „kvalitnejším“ poznaním práve preto,  tým, že je osobne relevantné, t. j. 
osobne zmysluplné pre daného príjemcu. Po tejto stránke teda platí, že ak sa infe-
renciou dostávame od zmyslových dát k informáciám, aj od informácií by sme sa 
mali dostať niekam „ešte ďalej“, ešte za informácie, totiž – k sebe...). Ak nám infor-
mácie, ktoré sa nám dostanú, povedia to, čo „chceme alebo potrebujeme vedieť“ 
(Wurman, 1990), ak sú nám „náznakom“ (Russell, 1968, s. 41) toho, čo (my osobne, 
v našej situácii) „chceme alebo potrebujeme vedieť“ (Wurman, 1990), podobne ako 
bodky boli náznakom galaxií, dochádza k tomu, čo v presnejšej terminológii možno 
opísať ako premenu dát na poznanie (knowledge), resp. odstránenie priepasti, „čier-
nej diery“ medzi dátami a poznaním (tamže), a tak i medzi dátami (surovými infor-
máciami) a nami – čo je napokon i zrušením informačnej úzkosti (tamže). Dáta ako 
„surové informácie“, na rozdiel od Russellových dát ako „surovej empírie“, však 
nie sú súkromné-subjektívne, nie sú „iba v našom živote“, ale práve naopak – ako 
znakovo vyjadrené majú objektívnu povahu – ich „surovosť“ (a možnosť skvalitne-
nia) nie je v ich nedostatku objektivity (neosobnosti), ale naopak, v nedostatku „sub-
jektivity“, t. j. prispôsobenia (významu) pre konkrétneho recipienta.

Ak sa teda od privátneho k neosobnému (t. j. k  vytvoreniu informácie) dostá-
vame inferenciou, ako (potenciálni) používatelia informácií stojíme z tohto hľadiska, 
ako sme povedali, pred opačnou úlohou – pred úlohou „spätnej inferencie“: Nie už 
(len) dostať sa od „privátnych... zážitkov a myšlienok“ (Russell, 1968, s. 42) k „neo-
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sobnej vede“ (tamže), ale i naopak, z „neosobnej vedy“ – z neosobných „vedeckých“, 
ale i akýchkoľvek  iných (taktiež nevyhnutne neosobných) informácií – získať aj 
osobné „zážitky a myšlienky“. Alebo aj (akoby v „pragmatickejšom“ podaní?): ako sa 
od toho, „čo vieme o svete“ (Russell, 1968, s. 41), dostať k (želaným) „udalostiam 
v našom vlastnom živote“ (tamže) (kurzíva M. K.) (teda aj k želaným efektom...?). 
Obrazne povedané: Ako zo všetkého poznania o Niagarských vodopádoch vyťažiť 
čo i len „kvapku vody“, ktorá by nám mohla zvlažiť naše vysmädnuté pery? Ako 
dosiahnuť, aby tie informácie boli aspoň kvapkou naplnenia pre naše potreby, či čo 
i len – pre našu potrebu „porozumenia“? Ako môžu mať „veľké galaxie“ aspoň  
„drobnú úlohu“, aspoň drobný citeľný-hmatateľný-vedomý význam v našom živote? 
Práve na tento účel je tu zrejme potrebné použiť „silu myšlienky“ (Russell, 1968, 
s. 42).

A podobne ako v prípade Russellovej inferencie „od privátneho k neosobnému“ 
aj v prípade tejto (následnej? opačnej?) cesty možno niekedy platí, že „cesta je dlhá 
a kamenistá“ (Russell, 1968, s. 42) – a možno dokonca ešte „dlhšia“ a „kamenistej-
šia“ než tá predchádzajúca. Ak sa prejdenie tejto cesty zdá príliš obťažné alebo – 
v niektorých situáciách – priam nemožné, môžeme hovoriť, nakoľko ide o informá-
cie, o rozličných druhoch informačného „preťaženia” a „úzkosti” alebo aj (ako si ešte 
ukážeme) o „informačnom prekrytí”.

3  „Kvalitatívna“ informačná úzkosť

Po „informačnej úzkosti“ ako úzkosti človeka z nedozerného množstva infor-
mácií, ktorých spracovanie sa napr. v danej situácii vyžaduje (v porovnaní s našimi 
obmedzenými možnosťami ich obsiahnutia), analogickej úzkosti z rozľahlého sveta, 
ktorý sa tak javí nášmu empirickému či ešte väčšmi nášmu „vedeckému“/informač-
nému poznávaniu (v porovnaní s pocitom našej vlastnej malosti), môžeme sa zmieniť 
aj o možnosti ďalšej, „príbuznej“ úzkosti, ktorej podstatným prvkom je takisto ľudská 
obmedzenosť (jej ľudská reflexia či prežívanie), ktorá si však ako spolupôsobiacu 
príčinu už nevyžaduje priamo (informačnú či vesmírnu) „kvantitu“. V nadväznosti 
napr. na Alberta Camusa možno uvažovať o existenciálnej úzkosti v dôsledku „ab-
sencie zmyslu“ sveta (alebo aspoň jeho spochybnenia) – z nezmyselnosti „sveta“ 
(nie už len sveta „príliš veľkého“,  ale  „sveta  ako takého“),  a tak aj  z nezmysel-
nosti/absurdity „informácií“, či už ako súčasti sveta, alebo ako prostriedku konania 
vo svete (teda opäť, nie už len „priveľkého množstva“ informácií, ale „informácií 
ako takých“). Pri uvedomení si vlastnej smrteľnosti, konečnosti – rozpornej s vlast-
ným „smerovaním k večnému“ (Petříček, 1997, s. 95) – je všetko márnosťou. Svet, 
keďže neposkytuje „riešenie“ tejto smrteľnosti (večnosť), pritom však má byť tým 
jediným, čo máme, čo sa nám predkladá, stáva sa „absurdným“, nezmyselným –  
rovnako ako aj naše konanie v ňom: „... vidím, že všetky moje ciele sú odsúdené 
k tomu, aby boli v poslednej inštancii  márne, lebo nad všetkými nakoniec zvíťazí 
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moja  konečnosť,“ (tamže). Svet je „absurdný, pretože nie je schopný uspokojiť  
moju potrebu absolútna“ (tamže).

Obmedzenosť človeka, tentoraz už teda nielen v zmysle obmedzených mož-
ností vnímania či porozumenia vnímaného, ale explicitne v zmysle vlastnej smr-
teľnosti, konečnosti vlastnej existencie, je tu konfrontovaná nie priamo so šírim,  
priveľkým „svetom“, ale skôr s vlastnou „priveľkou“ (?) požiadavkou (na večnosť), 
vzhľadom na ktorú sa však práve i „svet“ stáva pre neho absurdným, pokiaľ tento 
jeho ideál nedokáže naplniť či akokoľvek mu poslúžiť (alebo ho zmeniť). Koneč-
ným náprotivkom našej obmedzenosti a zdrojom úzkosti tak nie je „priveľký svet“ 
či analogicky príliš rozľahlé informačné pole, ale „absurdný svet“ (ak nám na našu 
obmedzenosť „nedáva odpoveď“, t. j. ak ju neumožňuje, či nepomáha prekonať)  
a rovnako aj „absurdné informácie“ (ktoré, ak teda pre našu smrteľnosť neposkytujú 
„riešenie“,  možno  z tohto  hľadiska  spolu  so  svetom  označiť  aj  za  principiálne 
„nerelevantné“).

Zaujímavé však je, že pri tomto existenciálnom pohľade sa preveruje nielen 
relevancia informácií, ale – ak informácie chápeme i ako prostriedok konania – 
„relevancia“ (zmysluplnosť pre nás, pre ľudské bytie) i samých našich (každoden-
ných) „cieľov“ či „potrieb“, ktorým rozličné informácie môžu slúžiť, a ktoré – pre 
smrteľného človeka nakoniec už nevyhnutne „nerelevantné“, totiž zbytočné, márne? 
– strhávajú nakoniec so sebou do márnosti i tieto informácie, pokiaľ by teda tie mali 
nadobúdať svoje ospravedlnenie práve len relevančným vzťahom k týmto potrebám.

Ak by sa takéto uvažovanie zdalo v kontexte informačnej vedy príliš excentric-
kým, nie je takým pre samu konfrontáciu problematiky získavania, interpretácie  
a využívania informácií s možným existencialistickým zážitkom sveta (absurdita). 
Aj pokiaľ ide o Dervinovej teóriu utvárania zmyslu (sense-making), východisková 
„problémová situácia“ človeka-používateľa (Lakshminarayanan, 2010, s.64) – vzhľa-
dom na ktorú potom zrejme môžeme nahliadať i jeho informačné správanie – môže 
byť „veľmi široká“ (tamže), a môže ňou byť práve aj „existenciálna úzkosť“ (exis-
tential angst) (tamže). Kým však v duchu Dervinovej teórie by informácie (vo vše-
obecnosti) – ako potenciálne „premostenia“ diskontinuity našej skutočnosti (tamže, 
s. 65) – mali byť prvkom či prostriedkom riešenia tejto úzkosti [z nezmyselnosti], 
v prípade Camusom inšpirovaného myslenia, ako sme ho tu naznačili (v  prípade 
existencialistického myslenia samého, aplikovaného na informačný vek), informá-
cie sú ešte len predmetom (objektom) existenciálnej úzkosti.

Skutočne, keďže sú informácie (tie, ktoré hľadáme, alebo tie, ktoré nachádzame 
bez toho, že by sme ich pôvodne hľadali) už súčasťou sveta, ktorý nás obklopuje, 
„priepasť“ (gap), ktorú informácie mali preklenúť medzi nami a svetom, môže sa 
objaviť už i medzi nami a (týmito?) informáciami. Tu môžeme hovoriť o kvalitatívnej 
(existenciálnej) informačnej úzkosti ako následku symbolického „kvalitatívneho 
informačného preťaženia” – „preťaženia” nie množstvom, ale „nezmyselnosťou”. 
(Pre úplnosť treba dodať, že hoci Camus odmieta existenciu či možnosť nájdenia 
skutočného „zmyslu“ sveta, nepoddáva sa pasívne tejto absurdite – jeho riešením je 
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„revolta“ proti nezmyselnosti, ktorá sa prejavuje nie „vyjdením do ulíc“, ale najskôr 
niečím celkom mierovým a nenápadným, vlastne tým najnenápadnejším, čo človek 
môže urobiť, totiž – v prvom rade zostaním žiť, t. j. „odmietnutím odmietať“ absurd-
ný život a v konečnom dôsledku, ako dodávame my, tak zrejme i využívaním určitých 
informačných zdrojov, a možno dokonca i tradičných knižničných služieb.)

4  Informačné prekrytie

Vzťahom ľudskej ohraničenosti (smrteľnosti) a informácií/poznávaním sa zaobe-
ral aj Friedrich Nietzsche. V „podstate vedeckého človeka“ (Nietzsche, 1992, s. 45), 
ktorého tu môžeme chápať aj ako všeobecný symbol používateľa/príjemcu informá-
cií, tkvie podľa neho „skutočný paradox: správa sa ako najpyšnejší leňoch šťasteny: 
akoby bytie nebolo vecou beznádejnou a povážlivou, ale pevným, na veky zaru-
čeným vlastníctvom. Zdá sa mu, že je dovolené vyplytvať život na otázky, ktorých 
zodpovedanie by v jadre mohlo byť dôležité len pre toho, kto by si bol istý večnos-
ťou. Vôkol neho, dediča nemnohých hodín, zívajú strašlivé priepasti, každý krok by 
mu mal pripomenúť: K čomu? Kam? Odkiaľ? Ale jeho duša sa roznieti pri úlohe 
spočítať prašníky nejakej kvetiny alebo roztĺkať kamene pozdĺž ciest a pohrúži sa 
do tejto práce celou, plnou váhou svojej účasti, rozkoše, sily a túžby,“ (tamže).

Aj v tomto prípade je podmienkou dôležitosti týchto informácií (či už ide o ich 
produkovanie na základe výskumu, alebo o ich používateľské prijímanie) iba ak 
„istota večnosti“ (tamže) – i keď aj bez nej sa tu za dôležité považujú, ako o tom 
svedčí  „informačné správanie“ príslušného subjektu,  ktorý sa  im s takou vášňou 
venuje. Zaoberanie sa týmito informáciami pri absencii tejto istoty – teda pokiaľ nie 
sú len doplnkom či obsahom používateľovho „už večného“ bytia, alebo vari neja-
kým prostriedkom jeho dosiahnutia – je paradoxné alebo – camusovsky povedané – 
absurdné.

Predsa však, hoci Camusom i Nietzschem tu opisovaného človeka charakteri-
zuje rozporuplnosť, je medzi nimi i zásadný rozdiel: Ak Camusov človek je rozpo-
rom „medzi smerovaním k večnému a [uvedomovanou] konečnosťou existencie“ 
(Petříček, 1997, s. 95), v podstate Nietzscheho vedeckého/informačného človeka 
taktiež „tkvie paradox“ (Nietzsche, 1992, s. 45), ale už nie taký, žeby – v kontraste 
s nutnou konečnosťou – k večnosti márne „smeroval“, ale skôr že (ešte opovážlivej-
šie?) večnosť si „márne  prisvojuje”, totiž správa sa,  akoby ju už dokonca mal – 
„akoby bytie [bolo]... pevným, na veky zaručeným vlastníctvom“ (tamže), hoci ono 
je, aj v jeho prípade, len „vecou beznádejnou a povážlivou“ (tamže). Správa sa tak 
nie preto, že by týmto spôsobom „revoltoval“ voči absurdite daného sveta, ale skôr 
preto, že si túto absurditu už/ešte neuvedomuje. V tom je teda rozdiel: Kým Camusov 
človek (filozof, Camus sám) trpí „úzkosťou“ pre nezmyselnosť sveta (a informácií), 
Nietzscheho vedecký človek, hoci je v podstate v rovnakej situácii – je taktiež obklo-
pený „absurdnými“ informáciami, ktoré mu priamo  nepripomínajú to, čo by mu, 
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ako „dedičovi nemnohých hodín“ (Nietzsche, 1992, s. 45), „každý krok“ (Nietz-
sche, 1992, s. 45)  mal pripomínať: „K čomu? Kam? Odkiaľ?“ – tento človek už 
netrpí úzkosťou, ale je, naopak, spokojný. Od „úzkosti“, či už kozmickej, alebo infor-
mačnej, či už kvantitatívnej, alebo kvalitatívnej (významovej), spôsobenej zodpove-
dajúcim typom „preťaženia“, keď vo všetkých týchto prípadoch môžeme hovoriť 
o „úzkosti“ vzhľadom na vedomie určitej „nenaplnenosti“, problematickosti, pre-
chádzame k stavu, keď sa ešte i toto vedomie samo – vari taktiež v dôsledku (ešte 
väčšieho?) „preťaženia“, „zavalenia informáciami“? – stráca či zakrýva. Na infor-
mačnej rovine: od „informačnej úzkosti“ (ktorú sme naposledy spomínali v kvalita-
tívnom/existenciálnom zmysle) prechádzame  k ďalšiemu negatívnemu fenoménu, 
ktorý – vzhľadom na to, že je vlastne akoby prehĺbením, vystupňovaním, absoluti-
záciou, ďalšou fázou „informačnej úzkosti“ („stráca sa ešte aj samo vedomie absur-
dnosti“), a je tak v logike tohto uvažovania ešte „negatívnejší“, je paradoxne možno 
oveľa bežnejší (než existenciálna úzkosť), oveľa rozšírenejší, a ktorý – vzhľadom na 
to, že je až „natoľko“ negatívny, musíme nazvať paradoxne „pozitívnym“ názvom (ak 
chceme zohľadniť jeho vonkajší či bezprostredný prejav), totiž: „ informačná spo-
kojnosť“. Samozrejme, takýto názov obstojí v tomto kontexte len s dôležitým upozor-
nením, že tu ešte nejde o ideál,  ktorý by sa hádam informačné inštitúcie, médiá, 
a pod. mali „snažiť dosiahnuť“ vo vzťahu k používateľovi, či v ktorom by používate-
lia mali byť podporovaní. Nie je to skutočným protikladom „negatívnej“ informačnej 
úzkosti, ale len akýsi jej protipól, ktorý je však rovnako  negatívny (ba presnejšie, 
ako sme už  povedali – možno ešte  negatívnejší)  –  v tomto zmysle  by  dvojica 
„úzkosť-spokojnosť“ mohla pripomínať Schopenhauerovu „núdzu a nudu“, ako dva 
póly, ktoré oba charakterizujú značne neutešenú ľudskú existenciu v područí temnej 
svetovej vôle. Skôr než o „informačnej spokojnosti“ by sme tak možno mali hovo-
riť o „informačnej falošnej spokojnosti“ či o „informačnom spánku“.

Prijímanie, ale aj aktívne vyhľadávanie informácií tu má (vo vzťahu k vedomiu 
významnejších problémov) „únikový“ charakter alebo – ak to budeme chápať ako 
neochotu (neaktivitu) k onomu uvedomeniu –  pasívny charakter. To vysvetľuje aj 
paradoxnosť Nietzscheho textu, keď vedeckého človeka (výskumníka či používa-
teľa), ktorého duša sa pri určitej úlohe „roznieti“ (Nietzsche, 1992, s. 45), a ktorý sa 
tak do zodpovedajúcej práce horlivo „pohrúži... celou, plnou váhou svojej účasti, roz-
koše, sily a túžby“ (tamže) (kurzíva M. K.), Nietzsche zároveň prirovnáva k „pyš-
nému leňochovi“(!) (tamže). V tejto súvislosti spomína i Pascala, „ktorý si... myslí, 
že ľudia sa zanášajú svojimi vecami a svojimi vedami tak usilovne preto, aby unikli 
najdôležitejším otázkam, ktoré by im vnucovala každá samota, každý skutočne voľný 
čas, práve oným otázkam Prečo, Odkiaľ, Kam“ (tamže, s. 46).

Ak ľudia „vo všeobecnosti majú tendenciu vystavovať sa informáciám, ktoré už 
sú v súlade s ich záujmami, potrebami alebo existujúcimi postojmi“ (Lakshminara-
yanan, 2010, s. 92), takže „knižné“ príslovie „Povedz mi, čo čítaš, a ja ti poviem, 
akým si človekom,“ možno rozšíriť i na informácie vo všeobecnosti: „Povedz mi, 
čo prijímaš či vyhľadávaš...“, nuž, u Nietzscheho v tomto momente nejde o to, že by 
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človekom prijímané informácie mali potvrdzovať nejaké jeho konkrétne „názory“, ale 
skôr o to, že už samo jeho zaoberanie sa danými (nedôležitými) informáciami po-
tvrdzuje jeho základnú „nevedomosť“ (nie nevedomosť o tematike, ktorej sa dané 
informácie týkajú, ale „akoby nevedomosť“ o vlastnej smrteľnosti). Ľudia sa tak majú 
tendenciu vystavovať informáciám, ktoré sú v súlade s touto ich „nevedomosťou“, 
teda nie (len) s ich „záujmami“, ale najmä s ich nezáujmom o uvedomelosť v urči-
tom smere (záujmom či ochotou nepoznať?).

Ak by sme však predpokladali, že jednotlivci sa nie len sami, z  vlastnej vôle 
„zanášajú“ informáciami, ale že nimi aj sú zanášaní, teda že to, čo Nietzsche kritizo-
val ako „lenivosť“ k podstatnému či paradoxnú „zanietenosť nesprávnym smerom“, 
môže byť čiastočne spôsobené, či aspoň podporované (či keby aj len: „nenarušo-
vané“?) už aj samým „informačným tlakom“ (všeobecnou spoločenskou/životnou 
nutnosťou  produkovať a prijímať  informácie),  mohli  by  sme  tu,  podobne  ako 
o „informačnom preťažení“,  hovoriť aj o „informačnom prekrytí“. Tak ako infor-
mačné preťaženie viedlo k „informačnej úzkosti“, tu môžeme hovoriť už aj o „infor-
mačnom prekrytí“ pôvodných či dôležitých potrieb (vari ako špecifickom druhu či 
dôsledku informačného preťaženia?), ktoré vedie ku (kontroverznej) „informačnej 
spokojnosti“. Tento fenomén, keď informácie, s ktorými je človek konfrontovaný, 
nadobúdajú vo vzťahu k nemu neprimerane dominantnú úlohu tak,  že pôvodné 
potreby nenapĺňajú, ale prekryjú, prípadne namiesto ich naplnenia vytvárajú či akti-
vujú a napĺňajú potreby iné, opisuje Nietzsche aj nasledujúcimi slovami: Človek, 
ktorý je „navyknutý  podrobovať sa všetkému, čo chce byť poznané“ (Nietzsche, 
2003, s. 10), stáva sa „sám sebe priechodom a odleskom cudzích podôb a udalostí“ 
(tamže). Pod váhou prijatých informácií sa „sám na „seba“... rozpomína s námahou, 
nezriedka chybne; ľahko sa zamieňa, pletie sa, pokiaľ ide o jeho vlastné potreby, 
a je práve tu neprieberčivý a nedbalý... Stratil vážnosť pre seba samého, i čas: je 
radostný,  nie z nedostatku núdze, ale  z nedostatku citu a pochopenia pre svoju 
núdzu“ (tamže).

5  Aplikácia či negácia „existencialistického“ uvažovania:
smrteľnosť ako premenná?

Či už ide o informačné preťaženie, ktoré pri „absurdite“/nerelevancii konfron-
tovaných alebo i všeobecne všetkých konfrontovateľných informácií vedie k „infor-
mačnej úzkosti“, alebo ide o preťaženie, ktoré vedie až k informačnému prekrytiu 
a následnej „falošnej“ informačnej spokojnosti, oba prípady vyjadrujú negatívny (dis-
kontinuitný, nezmyselný, neuspokojivý) vzťah človeka a informácií (i keď v prípa-
de „prekrytia“ tento vzťah zrejme nebude používateľ subjektívne pociťovať práve 
v duchu uvedených prívlastkov?). Používateľom konfrontované či konfrontovateľné 
informácie sú „nerelevantné“ vo vzťahu ku kľúčovým potrebám či požiadavkám – 
napr. i vo vzťahu k požiadavke (filozofickému imperatívu) „vedomia vlastnej smrteľ-
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nosti“, resp. sú nerelevantné vo vzťahu k cieľom, úlohám, otázkam (či už objektívne 
splniteľným/zodpovedateľným, alebo nie), ktorým by sa človek s týmto vedomím, 
vzhľadom naň, mal venovať. Tu si môžeme povšimnúť, že uvažovanie o „informá-
ciách a smrteľnosti“ je priam nespochybniteľne „dôležité“, priam univerzálne („pre 
každého“) relevantné, nie však iba na základe predpokladu, že „všetci ľudia sú smr-
teľní“ (a teda sa to týka „každého z nás“), ale – ak sme u Camusa, ale aj Nietzscheho 
hovorili o smrteľnosti explicitne, a následne sme to ilustrovali už všeobecnejšími 
tvrdeniami, napr. o potrebe citu človeka pre svoju vlastnú „núdzu“ (Nietzsche, 2003, 
s. 10) (kurzíva M. K.)..., – toto uvažovanie je široko relevantné už i tým, že „smr-
teľnosť“ či „vedomie smrteľnosti“, alebo „večnosť“ v ňom možno chápať aj ako 
„premennú“, za ktorú môžeme dosadiť akúkoľvek (?) „potrebu“ či cieľ (či už po-
trebu človeku danú, alebo človekom samým zvolenú, či už – z hľadiska určitej filo-
zofie – dôležitú pre človeka ako takého, alebo len pre konkrétneho jednotlivca, či už 
dôležitú objektívne, alebo subjektívne, či už permanentne, alebo dočasne/situačne, 
a napokon, či už – z ktoréhokoľvek spomenutého hľadiska – potrebu  dôležitú pre 
samého človeka, alebo potrebu len sledovanú u tohto človeka z hľadiska určitého 
výskumu, teda „dôležitú pre výskumníka“). Toto uvažovanie tak má ambíciu byť rele-
vantné nielen pre množinu „všetkých smrteľných ľudí“, ale dokonca – i keby sa pô-
vodne nezdalo, že je niečo také vôbec možné – pre ešte „širšiu“(!) množinu ľudí – 
totiž, práve aj pre tých, ktorí uvažovanie o smrteľnosti a informáciách z rôznych dôvo-
dov za relevantné nepovažujú. Silný apel témy smrteľnosti tak spočíva – paradoxne 
– i v tom, že problém uvedomenia, pripomínania či konania na základe smrteľnosti 
(v súvislosti s informáciami) sa môže premeniť na číru formu, na abstraktnejšiu  
„schému“ (i keď za cenu otupenia či úplnej negácie pôvodného filozofického záme-
ru), ktorá sama osebe môže byť použiteľná i mimo pôvodného kontextu. (Naprí-
klad, o informačnom prekrytí možno uvažovať nielen vo vzťahu k smrteľnosti, ale 
aj k mnohým iným, špecifickejším či triviálnejším skutočnostiam.) Téma smrteľ-
nosti je tak univerzálne relevantná buď priamo, alebo je univerzálne relevantná ako 
metafora.

6  Informačný aristokratizmus

Informačná úzkosť a negatívna informačná spokojnosť zodpovedajú takej kon-
frontácií človeka s informáciami, pri ktorej naša „sila myšlienky“ (Russell, 1968, 
s. 42) akoby nestačila na uskutočnenie „spätnej inferencie“ (tamže), na pochopenie 
a realizáciu zmyslu informácií pre nás, alebo inak povedané, na zužitkovanie daných 
informácií vo vzťahu k našim (pôvodným) potrebám. Konfrontované informácie sú 
pre človeka (pre potreby, s ktorými sa stotožňuje) nerelevantné, alebo sú relevantné 
len za cenu, že od svojich pôvodných potrieb upustí a prispôsobí sa daným informá-
ciám. Z tohto hľadiska je  informačná úzkosť, a tým viac „spokojnosť“, prejavom 
pasívneho vzťahu k informáciám. Tento stav iste nemožno považovať za ideálny, 
nie je však ani jediným, ktorý na základe Nietzscheho myšlienok môžeme opísať.
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Ak „zdroje na vysvetľovanie fenoménu informačného správania človeka“ (Stei-
nerová, 2005, s. 7) je možné hľadať (okrem iného) „v postojoch a záujmoch človeka 
a v jeho vzťahu k okolitému svetu“ (tamže) (kurzíva M. K.), jedným z dôležitých 
postojov k svetu, k spoločnosti, s ktorým sa v Nietzscheho diele stretneme, je postoj 
aristokratický: „Základnou vierou“ (Nietzsche, 2003, s. 156) aristokracie pritom 
„musí byť práve to, že spoločnosť nesmie existovať kvôli spoločnosti, ale len ako 
podložie a lešenie, na ktorom je vybraný druh bytostí schopný dosiahnuť ku svojej 
vyššej úlohe a vôbec k vyššiemu bytiu: podobne ako oné svetlomilné popínavé rast-
liny na Jáve – nazývajú ich sipo matador – ktoré svojimi pažami tak dlho a tak často 
objímajú dub, až konečne, vysoko nad ním, ale opreté o neho, na voľnom svetle 
rozprestrú svoju korunu a vystavujú na obdiv svoje šťastie,“ (tamže). Ak by sme 
medzi „správaním“ (človeka) vo všeobecnosti a medzi jeho „informačným správa-
ním“ mohli predpokladať i natoľko priamočiaru súvislosť, že by sme jeho správanie, 
a vôbec už jeho „postoje a... vzťah k okolitému svetu“ (Steinerová, 2005, s. 7), mohli 
priamo premietnuť i do jeho vzťahu k informáciám (ako sme to napokon urobili aj 
u Camusa – absurdnosť informácií analogická k absurdnosti sveta), u Nietzscheho 
to nielenže je (taktiež) možné, ale jeho „aristokratizmus“ práve až (prenesene) vo 
vzťahu k samým informáciám môže nadobudnúť širšiu spoločenskú akceptovateľ-
nosť či ospravedlniteľnosť (či stať sa dokonca žiaducim!). Veď to, čo môže pôsobiť 
kontroverzne vo vzťahu (jednotlivca) k spoločnosti, t. j. k druhým ľuďom – totiž 
povýšenosť“, predstava o sebe ako poslednom účele všetkého, ktorému má všetko 
„slúžiť“ – to  je vo vzťahu k spoločenským  produktom,  t. j.  aj  k informáciám – 
v prípade  tohto  človeka  ako  ich  potenciálneho  používateľa –  priam  „logické“. 
Požiadavka „spätnej inferencie“ je práve požiadavkou naplnenia predpokladu, že 
človek,  celkom ako  dávna  aristokracia  vo  vzťahu  k zvyšku  spoločnosti,  je  vo 
vzťahu k informáciám ich „zmyslom a....  najvyšším ospravedlnením“ (Nietzsche, 
2003, s. 156). Vzťah „ľudí a informácií“ je v tomto uvažovaní teda „veľmi blízky“, 
až natoľko blízky, že sú navzájom priamo „zameniteľní“ (od podriadenosti ľudí sme 
prešli k podriadenosti informácií), a práve až táto „zámena“ otvára cestu k hľadaniu 
či  požadovaniu  ich  skutočne  ideálneho vzťahu.  Požiadavku služobnosti  (aj  ako: 
odhalenia zmyslu) informácií človeku – požiadavku aj služobnosti konkrétnych, 
aktuálne konfrontovaných informácií vo vzťahu k jednotlivcovi – a zároveň schop-
nosť tento stav v danej situácii (myšlienkovou silou) dosiahnuť – by sme mohli 
nazvať aj „informačným aristokratizmom“ či akýmsi informačným egoizmom“. Ak 
život, ktorého podstatu práve aristokracia najlepšie vyjadruje svojím správaním, je 
podľa Nietzscheho práve len „vôľou k moci“ (tamže, s.  157), k ovládaniu, zotro-
čovaniu, v informačnom prostredí či kontexte sa tento „život“ (vedomý, ľudský, 
aristokratický?) stáva neskrotnou „vôľou k porozumeniu“, či aj „vôľou k použitiu“ 
(teda  aj  k sémantickému či  utilitaristickému „ovládnutiu“,  preniknutiu pôvodne 
cudzích informácií).

Metafora „liany/popínavej rastliny a lešenia“, prevzatá z Nietzscheho, tak môže 
byť v súvislosti s informáciami rovnako „paradigmatická“ ako metafora „priepasti 
a mostu“ v Dervinovej teórii „sense-making“. Tieto dva obrazy si neprotirečia, pokiaľ 
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je však premostenie „priepasti“, diskontinuity v okolitom svete, a tak vlastne diskon-
tinuity medzi svetom a nami, pokiaľ je ono porozumením, zužitkovaním (prvku) 
sveta či informácie pre „náš rast“ (teda „premostenie priepasti“ je to isté čo „rast  
popínavej rastliny“?), Dervinovej model by sa mohol zdať komplexnejší: Aj pri 
zjednodušenom podaní totiž okrem „priepasti“ (problému) a „mostu“ (riešenia pro-
stredníctvom buď ďalších informácií, alebo vlastných asociácií, myšlienok, interpre-
tácií danej informácie) musíme tu hovoriť, prirodzene, aj o samom „človeku“ (ako 
o ešte ďalšom prvku, ktorý ono premosťovanie priepasti „vykonáva“). Oproti tomu 
pri  Nietzscheho „liane a lešení“ (taktiež „dvojprvkovo“ charakterizovanom obraze) 
používateľ nepristupuje ako ďalšia samostatná entita, ale je už v tomto obraze obsiah-
nutý,  je už jeho  súčasťou:  človek  je onou „lianou“, „popínavou rastlinou“.  Pre 
zachovanie „symetrie“ (a možnosť lepšieho porovnávania) oboch obrazov by sme 
mohli Nietzscheho metaforu vyjadriť nasledovne (trojzložkovo): 1. „popínavá rast-
lina“ (človek), 2. vinutie sa popínavej rastliny nahor (most, premosťovanie), 3. le-
šenie (priepasť).

Prinajmenšom v prípade tretej zložky nám môže udrieť do očí protikladnosť jej 
podôb v oboch modeloch: priepasť, trhlina (prázdno, nedostatok) na jednej strane, 
a „lešenie“ (výplň, stavba, opora) na strane druhej. To by mohlo poukazovať na 
„optimistickejší“ charakter Nietzscheho modelu: „problém“ nie je neutrálnou, indi-
ferentnou priepasťou, ktorú človek môže a nemusí prekonať, ale je „lešením“, ktoré 
vo vzťahu k  človeku  ako liane už  od počiatku  predstavuje  „pozitívny“  prvok, 
predurčený či prichystaný na zužitkovanie. Podobne i zo strany človeka ako liany: 
„vinutie sa po lešení nahor“ viac patrí k prirodzenosti popínavej rastliny, viac „splý-
va“ s ňou samou, je pre ňu menšou „námahou“, než je pre človeka (akéhokoľvek) 
„stavanie mostov ponad priepasť“. Táto metafora zdôrazňuje väčšmi nielen ľah-
kosť,  „človeku-súdenosť“ vytvárania zmyslu, ale aj  pozitívny efekt takejto aktivity 
na človeka: efektom nie je len negatívne „eliminovanie problému” (preklenutie  
priepasti, zaplnenie medzery), ale priamo pozitívny „rast k svetlu“ (Nietzscheho 
metafora nepozná vodorovný „most“ na druhú stranu, iba ak „most nahor“ – v po-
dobe rastu.) Navyše nám to umožňuje predstavu nielen situačného, jednorazového, 
ale aj  kumulatívneho pozitívneho efektu vytvárania zmyslu (prekonanie mnohých 
trhlín či  priepastí,  keďže je vždy rastom, znamená výsledne vyšší  rast,  pohľad 
„z väčšej výšky“ – napokon celkovo lepší obraz sveta či seba samého).

Záver

Popri  negatívnej  konfrontácii  človeka a informácií,  ktorá  vedie  k informačnej 
úzkosti alebo falošnej informačnej „spokojnosti“, na základe Nietzscheho myšlienok 
môžeme uvažovať aj o pozitívnej konfrontácii, ktorá u človeka už nevedie vo vzťahu 
k informáciám k „pasívnym“ stavom, ako je  jeho paralýza/preťaženie  či  prekrytie 
jeho pôvodných potrieb, ale k uchovaniu si vedomia týchto potrieb a aktívnemu zužit-
kovaniu informácií vzhľadom na toto vedomie. Metaforické vyjadrenie tejto situá-
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cie obrazom „liany a lešenia“ – vzhľadom na to, že ide o ideálny stav či skôr ideálny 
proces, ktorý môže orientovať či opisovať úsilie účastníkov informačného procesu – 
možno považovať zároveň za metaforu informačného správania, porovnateľnú s Der-
vinovej kľúčovou metaforou prekonávania priepasti (medzery) ako spôsobu tvorby 
zmyslu.
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Resumé

INFORMAČNÉ PREŤAŽENIE, PREKRYTIE
A INFORMAČNÝ ARISTOKRATIZMUS AKO MOŽNOSTI VZŤAHU 

ČLOVEKA A INFORMÁCIÍ NA ZÁKLADE MYŠLIENOK
F. NIETZSCHEHO A INÝCH AUTOROV

Michal Kaščák

Cieľom  článku  je  definovať  základné  možnosti  vzťahu  človeka  a  informácie,  ako  ich  možno 
odvodiť  z diel vybraných filozofov. V oblasti filozofie  článok spočiatku  čerpá z myšlienok Ber-
tranda Russella, v konečnom dôsledku však dôraz kladie na tzv. iracionalistické filozofie (filozofia 
života F. Nietzscheho, existencializmus), ktoré umožňujú zaradiť myslenie o človeku a informáciach 
do širšieho kontextu ľudského bytia na svete a predstavujú pre informačnú vedu potenciálny zdroj 
nových podnetov. Vzhľadom na ideál osobnej zmysluplnosti a užitočnosti informácií pre človeka 
možno rozlíšiť pasívny a aktívny vzťah jednotlivca k informáciám. Pasívny vzťah sa spája s infor-
mačným preťažením a informačnou úzkosťou ako vedomou neschopnosťou porozumieť  a zužit-
kovať aktuálne konfrontované informácie pre naplnenie vlastných potrieb, alebo s informačným pre-
krytím ako opustením pôvodných potrieb pod vplyvom nových informačných podnetov, vedúcemu 
tak k negatívne chápanej  informačnej „spokojnosti“  či  informačnému „spánku“.  Aktívny vzťah 
k informáciam predstavuje tvorivé zužitkovanie konfrontovaných informácií pre naplnenie vlastných 
potrieb v zmysle vlastného „rastu“. Pri popise tohto ideálneho spôsobu konfrontácie človeka s infor-
máciami nadväzujeme na myslenie Friedricha Nietzscheho a predstavujeme pojem „informačného 
aristokratizmu“, ako aj novú metaforu „popínavej rastliny a lešenia“ ako alternatívu k Dervinovej 
„sense-making“ metafore „mostu a priepasti“. Stručne porovnávame ich potenciál vystihnúť  pod-
statné aspekty procesu tvorby zmyslu a upozorňujeme na výhody Nietzscheho netradičnej metafory.
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Summary

INFORMATION OVERLOAD, COVER UP AND INFORMATION 
ARISTOCRATISM AS POSSIBLE TYPES OF HUMAN-INFORMATION 

RELATIONSHIPS BASED ON IDEAS OF FRIEDRICH NIETZSCHE
AND OTHER THINKERS

Michal Kaščák

The goal of this article is to define basic types of human-information relationship, as it can be  
derived from selected philosophical works.  In the realm of philosophy the article draws upon 
ideas of Bertrand Russell,  however the main emphasis is subsequently on so-called  “irrational 
philosophy” (existentialism, Friedrich Nietzsche) as it enables us to see the user-information rela-
tionship in broader context of the “human individual and world” relationship, while being poten-
tially rich source of new ideas and metaphors for information science. Regarding the ability of the 
individual to understand and/or use encountered information in a personally meaningful way, two 
basic types of human-information relationship are being proposed: 1. “Passive” attitude towards 
information associated either with information overload and information anxiety or with informa-
tion “cover up” and false information satisfaction; 2. “Active” approach to information which we 
understand as the ability to use encountered information in a personally enriching way, i. e. for 
individuals “growth”. Concerning the latter ideal way of facing information by human being we  
draw upon ideas of Friedrich Nietzsche and introduce the concept of “information aristocratism”. 
Subsequently we suggest to consider Nietzches metaphor of  “climbing plant and base / frame-
work” as an alternative sense-making metaphor to  Dervin’s classic  “bridge and gap” metaphor. 
Capabilities of both metaphors to grasp the important aspects of sense-making process are briefly  
compared in order to show advantages of Nietzsches metaphor.
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ZBORNÍK FILOZOFICKEJ FAKULTY UNIVERZITY KOMENSKÉHO
Ročník XXIII        KNIŽNIČNÁ A INFORMAČNÁ VEDA        Bratislava 2011

SEMIOTICKÉ POHĽADY NA FOUCAULTOVE
SLOVÁ A VECI

Analytická štúdia k výskumom k dizertačnej práci

M a r t i n a  H a r š á n y i o v á

Úvod

Výskumy k mojej dizertačnej práci sú orientované na oblasť mediálnej semiotiky 
v kontexte základných tém informačnej vedy. Táto problematika je vo všetkých svo-
jich javoch a oblastiach interdisciplinárna, prepája filozofiu, masmediálnu komuni-
káciu, psychológiu, sociálnu antropológiu a mnohé ďalšie vedné odbory a disciplíny. 
Predkladaná práca je zameraná na analýzu jedného zo základných intelektuálnych 
diel posledného storočia.

Foucaultovo filozofické ohlasovanie konca bytia človeka („smrť človeka“ ako 
zánik Subjektu) nezlučiteľné s bytím jazyka, vyvolalo po vydaní knihy Slová a veci  
(Archeológia humanitných vied) značný rozruch a dochádzalo k mnohým dezinter-
pretáciám jeho myšlienok. Nadčasové dielo slávneho filozofa, intelektuála, lingvistu, 
prinieslo zaujímavý pohľad na diskontinuity novoveku. Všadeprítomná zaujatosť 
hľadaním pravdy, skúmaním moci a problémom subjektu, ale aj typická bohatosť 
jazyka, Foucaultove autorské zručnosti – to všetko dodnes, aj štyridsaťpäť rokov 
od  vydania  knihy,  priťahuje  čitateľov  a odborníkov z rôznych spoločenskoved-
ných oblastí.

1  Postavenie M. Foucaulta v historickom kontexte semiotiky

Tento príspevok sa zameriava na semiotické súvislosti Foucaultovho vnímania 
novodobej histórie, jeho vysvetlenie chápania reprezentácií v renesancii, úlohy jazyka 
a diskurzu v klasicizme a postavenie bytia jazyka v kontraste s bytím človeka v mo-
dernej dobe. Cieľom práce bolo v semiotickom kontexte analyzovať najdôležitejšie 
a najzaujímavejšie Foucaultove filozofické úvahy v jednom z jeho najzásadnej-
ších diel.
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V semioticko-historických súvislostiach môžeme Foucaulta vidieť ako súčas-
níka Eca, Piageta či Chomského, s Noamom Chomským viedli aj intenzívne debaty. 
Z obsahového hľadiska často Foucaulta (podľa jeho slov nesprávne) zaraďovali 
k štrukturalistom, prípadne k postštrukturalistom. On sám sa síce v dielach odvo-
láva na Ferdinanda de Saussurea či Clauda Léviho-Straussa, ale akékoľvek úsilie  
o zaradenie medzi nich neskôr popiera. Marcelli v knihe o Foucaultovi na túto tému 
hovorí:  „Paradox Foucaultovho štrukturalizmu bez  štruktúr bol  iba spoločným 
východiskom pre interpretácie odlišného charakteru a zamerania,“ (Marcelli, 1995, 
s. 71). Foucault, podľa neho, totiž konštruuje usporiadania so zámerom ukázať, že 
raz musia zaniknúť. Tak, ako v knihe Slová a veci nakoniec dospieva k záveru, že 
bytie jazyka a bytie človeka sú nezlučiteľné.

2  Slová a veci – Foucaultov filozofický prínos do semiotiky

Kniha Slová a veci s podtitulom Archeológia humanitných vied (Foucault, 2004) 
sa považuje za jedno z najdôležitejších intelektuálnych diel 20. storočia. Odborníci 
ju označili za nadčasovú a možno v tom období aj nedocenenú. Okrem toho, že ide 
o filozofický pohľad na historický vývin myslenia človeka, okamžite ju zaradili aj 
medzi najdôležitejšie diela štrukturalizmu, od čoho sa však jej autor dištancoval.

Foucault v nej v dvoch celkoch rozdelených do niekoľkých menších častí skúma 
vývoj chápania slova, znaku, reprezentácií,  hovorenia, klasifikácie, ale aj ekono-
mického systému (hodnoty vecí, peňazí, majetku a pod.). Základným pojmom je tu 
epistéma ako podvedomá štruktúra vedomia a poznania. V historickom kontexte tak 
sleduje  znaky podobnosti,  na  ktorých  základe  sa  konštruovalo  ľudské  poznanie 
v renesancii; znaky totožnosti, analýzy a triedenia do tabuľky v klasickom období, 
a neskôr znaky prepojenia v historickom vývine v modernej dobe. Epistémy týchto 
troch období (od renesancie po modernosť) sleduje vo filologickom kontexte vý-
vinu do konca 16. storočia, biologickom kontexte obdobia 17. a 18. storočia a eko-
nomicko-politickom kontexte od 19. storočia. Archeológiu v podtitule knihy musíme 
chápať ako analýzu a istý kritický prístup s možnosťou meniť uhol pohľadu na 
problematiku.

Zo semiotického hľadiska sú Slová a veci jednou z najzaujímavejších a veľmi 
abstraktných výprav za skúmaním vzťahov medzi znakmi, významom reprezentácií 
či konkrétnych javov a postáv.

2.1  Archeológia humanitných vied, 1. časť

Prvá časť knihy Slová a veci je rozdelená do šiestich nezávislých kapitol, ktoré 
však na seba logicky nadväzujú. V úvode Foucault vysvetľuje (často citovanou pa-
sážou) dôvod a inšpiráciu na napísanie knihy. Hovorí o Borgesovom texte, ktorý 
cituje istú čínsku encyklopédiu klasifikujúcu zvieratá do bizarných a absurdných 
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kategórií – „a) patriace cisárovi, b) zabalzamované, c) zdomácnené, d) prasiatka, e) 
sirény, f) bájne, g) túlavé psy, h) zvieratá zahrnuté do tejto klasifikácie, i) čo sú ako  
bláznivé, j) nespočítateľné, k) nakreslené tenučkým štetcom z ťavej srsti, l) a podo-
bne, m) tie, čo práve rozbili džbán, n) tie, čo z diaľky pripomínajú muchy“ (Fou-
cault, 2004, s. 7). Táto taxonómia ho ohromila a prinútila zamyslieť sa nad tým, ako 
je vôbec možné myslieť takýmto spôsobom. Vysvetľuje, že medzi už kódovaným 
poznaním (zafixovaným, zažitým a všeobecne prijatým) a reflexívnym poznaním je 
„stredná oblasť“, ktorá podľa neho v každej  kultúre reprezentuje holú skúsenosť 
s poriadkom a módmi jeho existencie. A práve táto skúsenosť sa stala predmetom 
skúmania a analýz vo všetkých kapitolách knihy Slová a veci.

Kapitola Dvorné dámy je jednou z najslávnejších a veľmi často citovaných častí 
Foucaultovho diela. V nej sa prejavil Foucaultov majstrovský lingvistický talent 
a zmysel pre interpretáciu. Analyzuje známy a slávny obraz Las Meninas (Dvorné 
dámy), ktorého autorom je Diego Velázquez. Obraz vidí ako reprezentáciu klasickej 
reprezentácie, hoci od tohto pohľadu vnímania obrazu sa výtvarní kritici často diš-
tancujú. Hovorí o úlohe zrkadla znázorneného na obraze:  „Zrkadlo prináša meta-
tézu viditeľnosti, čím narúša priestor reprezentovaný v obraze i jeho reprezentujúcu  
povahu; v strede plátna umožňuje vidieť to, čo je na obraze dvojnásobnou nevyhnut-
nosťou neviditeľné“ (t. j. kráľovskú dvojicu, s. 24). Na obraze vnímame maliara 
(autoportrét Velázqueza) odstupujúceho od plátna, infantku a dvorné dámy so psom, 
ktoré sú v strede obrazu. Foucault však pomenúva reálny stred obrazu – kráľovskú 
dvojicu, ktorú vidíme iba v odraze v zrkadle: „…na tomto obraze, ako i na všetkých  
reprezentáciách, ktorých je, takpovediac, zjavenou podstatou, je hlbinná neviditeľ-
nosť toho, čo vidno, spätá s neviditeľnosťou toho, kto sa pozerá, a to napriek zrkad-
lám, odrazom, napodobeniam a portrétom“ (s. 30). Zároveň však upozorňuje, že 
všetko môže byť iba pretvárkou, a miesto, na ktorom je umiestnená kráľovská dvo-
jica, prislúcha maliarovi, ale zároveň aj divákovi, pozerajúcemu sa na tento obraz. 
Hovorí o vyprázdnenom mieste diváka aj umelca (maliara), o odstránení subjektu, 
na základe ktorého „…reprezentácia, konečne zbavená tohto zväzujúceho vzťahu, sa 
môže vydávať za číru reprezentáciu“ (s. 31).

V kapitole  Próza sveta sa už Foucault venuje spomínanej analýze troch epis-
tém, konkrétne renesančnej epistéme 16. storočia, založenej na podobnosti. Hovorí 
o štyroch formách príbuznosti, na základe ktorých sa interpretovali texty – zhoda 
(convenientia), súťaživosť (aemulatio), analógia a sympatia. „Convenientia, aemula-
tio, analógia a sympatia nám hovoria, ako sa svet musí prehnúť sám v sebe, zdvojiť  
sa, odrážať či zreťaziť, aby sa veci mohli podobať“ (s. 41) a dodáva, že skryté prí-
buznosti musia byť vyznačené na povrchu vecí, musia mať znamenie, bez ktorého 
niet podobnosti. Znamenie je však iba sprostredkovateľom podobnosti, označujúca 
forma sa podobá označenej. Konštatuje, že v 16. storočí bola podobnosť vo vedení 
tým najuniverzálnejším, tým čo určuje formu poznania. Semiológia bola postavená 
na hermeneutike vo forme príbuznosti a hľadanie zmyslu je teda poukazovaním na 
to, čo sa podobá (na niečo iné).
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V tretej kapitole nazvanej  Reprezentovanie prechádza od renesančného obdo-
bia ku tzv. klasickému obdobiu 17. a 18. storočia (klasicizmus). Na príklade sláv-
neho Cervantesovho hrdinu Dona Quijota opisuje prechod od podobnosti k novým 
vzťahom. Opisuje ho:  „Rytierske romány raz a navždy predpísali jeho dobrodruž-
stvo. A každá epizóda, každé rozhodnutie, každé hrdinstvo budú znakmi toho, že  
Don Quijote sa skutočne podobá všetkým tým znakom, ktorých je kópiou… Veci  
pokladá za to, čím nie sú, a jedných ľudí za druhých; nespoznáva priateľov, hlási sa  
k neznámym; verí, že demaskuje, a zatiaľ vnucuje masku,“ (s. 61). Analogickú hierar-
chiu 16. storočia nahrádza analýza, vedenie sa vyvíja nie na hľadaní podobnosti  
vecí, ale v ich rozlíšení. Hovorí o súvislosti s mathesis – univerzálnej vede o miere 
a poriadku. Nejde podľa neho o pohltenie vedenia matematikou, ani zdôvodňovanie 
poznania prostredníctvom matematiky, ale o stanovenie usporiadanej postupnosti 
medzi vecami.  Nazýva  Poriadok rovnako dôležitým znakom klasického obdobia, 
akým bola Interpretácia pre renesančné obdobie. Vysvetľuje chápanie znaku v tom-
to období na základe troch premenných: znak je vytváraný poznávacím aktom (vzniká 
vo chvíli, keď je spoznaná možnosť vzťahu nahradenia medzi dvoma už známymi 
prvkami); forma spojenia znaku s tým, čo označuje; arbitrárnosť a prirodzenosť zna-
kov. Zároveň opisuje dvojakú požiadavku na reprezentáciu – na základe podobnosti 
a na základe obrazotvornosti. Epistému tohto obdobia definuje systémom mathesis, 
taxonómia a genéza (genetická analýza), v ktorom je taxonómia vedou o poriadku, 
istou kvalitatívnou mathesis a je zároveň v nej umiestnená. Do taxonómie je zase 
umiestnená genéza – analýza vytvárania poriadkov z empirických následností. Tieto 
tri časti systému spolu utvárajú tzv. tabuľku, rozloženie poriadku v systéme, ktorá je 
zároveň centrom „vedenia“ klasického obdobia.

Nasledujúca kapitola knihy s názvom Hovorenie je o funkcii jazyka v klasic-
kom období. Za hlavnú funkciu jazyka stanovuje pomenúvanie, resp. vyvolávanie 
reprezentácie. Foucault vidí spojenie jazyka s vecami (objektmi) prostredníctvom 
označenia, alebo asociovaného symbolu či gesta. Z toho vyplývajú funkcia spojenia 
a funkcia substitúcie pridelené znaku schopnému analyzovať reprezentáciu. „Objas-
niť pôvod jazyka znamená nájsť prvotný moment, keď bol jazyk čírym označovaním.  
Tým možno vysvetliť jeho arbitrárnosť (keďže to, čo označuje, môže byť odlišné  
od toho, na čo poukazuje…), i jeho hlboký vzťah k tomu, čo pomenúva (keďže táto 
slabika alebo toto slovo boli vždy vybrané na označenie tejto veci),“ (s. 121). Ďalej sa 
v tejto kapitole venuje funkcii artikulácie, teórii slovesa a derivácii jazyka (písmu), 
aby dospel k štyrom teóriám formujúcim tzv. štvoruholník jazyka – propozícii, arti-
kulácii, označovaniu a derivácii. Hovorí, že v štvoruholníku, na vrcholoch ktorého 
ležia tieto teórie, existujú medzi nimi diagonálne vzťahy. V priesečníku diagonál, 
v strede štvoruholníka sa nachádza meno ako slovná reprezentácia predstavy. Toto 
meno je podľa Foucaulta zároveň hranicou diskurzu klasického obdobia, priestor, 
v ktorom sa pohybuje klasická literatúra: „Základnou úlohou klasického ,diskurzu‘  
je pripisovať veciam meno a týmto menom nazývať ich bytie,“ (s. 137).

Ďalšia kapitola sa volá Klasifikovanie. Hovorí o období konca klasicizmu, kde 
vznikajú „prirodzené priestory“, v ktorých sa veci kladú vedľa seba. Zároveň sa 

192



zmieňuje o novom a podrobnejšom triedení  a uchovávaní dokumentov, zavádzaní 
katalógov a reorganizovaní knižníc a archívov. Dôležitým bodom v tomto období 
bola spoločná príslušnosť vecí a jazyka v reprezentácii. Na základe štruktúry, ako 
označenia viditeľného, sa vec pomenúva a transformuje do jazyka. Štruktúra, ktorá 
je založená na trvalých totožnostiach a rozdieloch, je pomenovaná ako charakteris-
tický znak. Na to, aby sa dal určiť, je potrebné, aby bola príroda kontinuitná, a iba 
tak je možné, aby bola možná taxonómia: „V klasickom myslení nie je prírodná his-
tória spätá s čírym, jednoduchým objavom nového predmetu záujmu; zahŕňa rad 
zložitých operácií, ktoré do súhrnu reprezentácií vnášajú možnosť stáleho poriadku.  
Celú oblasť empiricity sprístupňuje ,opisuje‘ a zároveň ,usporadúva‘,“ (s. 173).

Posledná kapitola prvej časti knihy  Slová a veci sa nazýva  Vymieňanie. Fou-
cault v nej hovorí o vnímaní života a poznania v klasickom období, keď neexis-
tovali mnohé zo sociálnych javov. Existovali tzv.  prírodná história a všeobecná 
gramatika, v rámci ktorých sa usporadúvalo ľudské poznanie a to, čo Foucault nazýva 
„vedením“. Koncom klasicizmu sa však podľa neho objavuje nový pojem, resp.  
oblasť – bohatstvo. Analyzuje vnímanie pojmov a spojení peniaze a cena, merkanti-
lizmus, bohatstvo, záloha a cena, vytvorenie hodnoty či užitočnosť. Dopracúva sa 
k poznaniu, že analýza bohatstiev (chápanie hodnôt peňazí a majetku spolu s ďal-
šími ekonomickými pojmami vnímané v prísnom všeobecnom epistemologickom 
usporiadaní) podlieha rovnakému konfigurovaniu, ako to bolo v prípade vnímania 
„prírodnej histórie“ (pomocou taxonómie a prirodzených priestorov) či „všeobecnej 
gramatiky“ (štvoruholník jazyka). Uzatvára svoje analýzy aj prvú časť knihy slovami: 
„Analýzy reprezentácie, jazyka, prírodných poriadkov a bohatstiev, sú, pravda, vo  
vzájomných vzťahoch úplne koherentné a homogénne, jednako medzi nimi jestvuje  
značná nerovnováha. Reprezentácia totiž predpisuje modus bytia jazyka, jedincov,  
prírody i samej potreby. Analýza reprezentácie má teda určujúci význam pre všetky  
empirické oblasti,“ (s. 222).

2.2  Archeológia humanitných vied, 2. časť

Druhú časť knihy tvoria štyri kapitoly a Foucault v nich prechádza z obdobia 
klasicizmu do „moderného“ obdobia. 

V prvej kapitole Hranice reprezentácie hovorí o zmenách, ktoré sa udiali kdesi 
v pozadí a spôsobili zmenu vnímania a poznávania, klasifikovania a charakterizo-
vania vecí. Zmenu vnímania vidí aj v zmene hlavného elementu pôsobiaceho na 
usporiadanie vnímania sveta, ktorým bol podľa neho v klasickom období Poriadok 
(v renesancii Interpretácia) a v 19. storočí sa ním stala História: „…definuje miesto  
zrodu všetkého empirického, to, odkiaľ ono ešte pred každou stanovenou chronoló-
giou prijíma svoje vlastné bytie,“ (s. 231). Pomenúva „nejakú fundamentálnu uda-
losť“,  ktorá  musela  spôsobiť,  že sa  zdvojené reprezentácie  klasického obdobia, 
ktorými boli vyjadrené ľudské bohatstvá, prírodné druhy i slová, zmenili a získali 
modus bytia, nezlučiteľný s módom reprezentácie. Pristavuje sa aj pri premene „cha-
rakteristického znaku“ potrebného v klasickom období pri klasifikácií a taxonómii, 
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ktorý sa mení na vnútorný princíp, „organickú štruktúru“. Všetky zmeny na konci 
rozdeľuje na negatívne (formalizovanie konkrétneho a konštituovanie „čistých vied“ 
–  má na mysli prechod od tzv. „prírodnej histórie“ klasického obdobia k biológii, 
histórii a ďalším vedám modernej doby) a pozitívne (spojenie empirickej oblasti s ref-
lexiami subjektivity, ľudského bytia a konečnosti vo význame a funkciách filozofie).

Druhú kapitolu, nazvanú Práca, život, jazyk, venuje najmä odkrývaniu súvis-
lostí diel filozofov, ekonómov či biológov a filológov toho obdobia. Na ich prácach 
nachádza ďalšie zmeny v spoločnosti, napríklad, v socio-ekonomických vzťahoch: 
„Hodnota prestala byť znakom a stala sa produktom,“ (s. 265). Zmeny však vníma aj 
v postavení jazyka: „…Jazyk je prostredníkom každého vedeckého poznania, ktoré  
sa chce prejaviť ako diskurz,“ (s. 306). Vidí dva hlavné prúdy v postavení jazyka 
v 19. storočí. Prvým bolo úsilie o neutralizovanie vedeckého jazyka, aby bol očis-
tený od nepatričných výrazov, zbavený osobitosti, tak, aby sa mohol stať presným 
odrazom poznania, ktoré samo osebe nie je verbálne. Druhým bolo hľadanie logiky,  
nezávislej od pravidiel a gramatiky, takej, ktorá by pomohla využívať všeobecné 
implikácie myslenia bez vplyvov vytvoreného jazyka. Hovorí: „Je pravda, že deľba  
medzi interpretáciou a formalizáciou nás dnes zviera a ovláda… V skutočnosti ide  
o dve súvzťažné techniky, ktorých spoločnú základňu možnosti vytvorilo bytie jazyka, 
ako sa konštituovalo na prahu modernej doby. Kritické pozdvihnutie jazyka, kom-
penzujúce jeho nivelizáciu na úroveň objektu, predpokladalo, že k jazyku sa pribli-
žujeme čírym aktom poznania každej reči i tým, čo je v každom našom diskurze 
nepoznané. Bolo potrebné buď ho spriehľadniť formám poznania, alebo ho ponoriť 
do obsahov nevedomia. Tým sa vysvetľuje dvojaký pohyb 19. storočia k formalizmu 
myslenia a k objavovaniu nevedomia – k Russellovi a Freudovi,“ (s. 309).

Predposledná kapitola Človek a jeho dvojníci sumarizuje predchádzajúce ziste-
nia a prechádza k antropologicko-filozofickým úvahám o človeku. Jazyk sa oddelil 
od reprezentácie a je rozptýlený. Každý ho môže vnímať po svojom – filológ vníma 
slová ako objekty; kto chce interpretovať, vníma slová ako text s ďalšími význama-
mi; kto chce formalizovať, zbavuje jazyk obsahu a iba v procese písania sa jazyk 
zjavuje sám pre seba. Tak, ako pre klasické obdobie Foucault sformuloval „štvoruhol-
ník jazyka“, vidí na prahu 19. storočia jeho zánik, jeho štyri segmenty sa rozpadli,  
zmenili  funkciu i platnosť. Vznikla však analýza modu bytia človeka, analytika 
konečnosti, ktorej úlohou je upozorniť na determinovanosť človeka, a tým pouká-
zať na ohraničenosti jeho bytia.

Záverečnú kapitolu Humanitné vedy Foucault začína charakteristikou modernej 
doby, ktorá prišla aj s potrebou skúmať bytie človeka. Dostáva sa aj k samotnej 
„archeológii humanitných vied“, keď rozdeľuje pole modernej epistémy ako „…
objemný a otvorený trojrozmerný priestor.  Do prvej  z jeho dimenzií  umiestnime 
matematické a fyzikálne vedy,  pre ktoré je poriadkom vždy deduktívne a lineárne 
zreťazenie evidentných alebo verifikovaných výrokov; v druhej dimenzii budú vedy  
(akými sú vedy o jazyku, o živote, o výrobe a rozdeľovaní bohatstiev), ktoré usú-
vzťažňujú diskontinuitné, no analogické prvky a tým medzi nimi stanovujú kauzálne  
vzťahy a štruktúrne konštanty,“ (s. 353). Medzi týmito dvoma dimenziami vzniká 
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spoločná rovina, ktorú môžeme vnímať ako matematizovateľnú oblasť lingvistiky 
a iných vied či opačne – pole aplikácie matematiky na empirické vedy. Všetko závi-
sí od uhla pohľadu alebo smeru, v akom po rovine ideme. Tretia dimenzia je podľa 
Foucaulta filozofická reflexia a s ostatnými dvoma tvorí epistemologický trojhran. 
Humanitné vedy sa v tomto trojhrane nachádzajú v medzerách, resp. v objeme deter-
minovanom troma dimenziami. Celé poznanie človeka vidí v tzv. troch modeloch, 
troch dvojiciach:  funkcia a norma (prvá prijíma stimuly a odpovedá na ne, druhá 
koriguje jej možnosť fungovania); konflikt a pravidlo (človek v situácii konfliktu 
zavádza súbor pravidiel, ktorými konflikt ohraničuje); význam a systém (zmysel 
ľudského správania v kontexte systému znakov, ktoré človek v rôznej podobe za 
sebou zanecháva). A opäť sa vracia k teórii jazyka, resp. k lingvistike, ktorej pripi-
suje dôležitú úlohu v kontexte histórie a bytia človeka: „…umožňuje – v každom prí-
pade sa usiluje umožniť  – štrukturáciu samých obsahov; nie je teda teoretickým 
opakovaním poznatkov získaných inak,  interpretáciou už uskutočneného čítania 
javov; nepredkladá ,lingvistickú verziu‘ faktov pozorovaných humanitnými vedami,  
je princípom prvotného dešifrovania…“ (s. 387).

V úplnom závere knihy sa dostáva až k slávnemu, často obdivovanému i kriti-
zovanému zvratu, v kontexte vypovedaného obsahu celej knihy, filozoficky predpo-
vedajúc zánik človeka: „V každom prípade je jasné, človek nie je ani najstarším, ani  
najtrvalejším problémom ľudského vedenia… Ak tieto usporiadania musia raz zanik-
núť, tak ako sa objavili, ak ich raz nejaká udalosť, ktorú zatiaľ nepoznáme, rozvráti,  
ako bolo na konci 16. storočia rozvrátené klasické myslenie – potom sa možno bez  
obáv staviť, že človek sa stratí ako tvár z piesku na brehu mora,“ (s. 392).

Záver

Foucaultovo dielo Slová a veci sa oprávnene považuje za nadčasové a nepo-
chybne predbehlo svoju dobu. Hoci ho od svojho vzniku často kritizovali (ak si  
uvedomíme, v akom sociálnom, kultúrnom a najmä filozoficko-politickom kontexte 
polovice 60. rokov 20. storočia vzniklo), stalo sa, a dodnes je, jedným z najdôleži-
tejších intelektuálnych diel minulého storočia. Čerpali z neho, odvolávali sa naň, ale 
aj polemizovali s ním napr. Piaget, Eco, Chomsky, Habermas, celá generácia post-
štrukturalistov, predstavitelia frankfurtskej školy a kritického myslenia a množstvo 
ďalších. Sám Foucault sa mnohým kategóriám, do ktorých ho recenzenti, kritici, ale 
aj obdivovatelia radili, bránil a často sa nad nimi ironicky usmieval. Známe je jeho 
popretie zaradenia medzi štrukturalistov, ktoré mu prisudzovali práve po vydaní 
knihy Slová a veci. Často sa vysmieval a prel o akúkoľvek kategóriu, ktorá mu bola 
priraďovaná. Večný polemik a kritik všetkého, dokonca i vlastných slov, sa tak stal 
ešte menej uchopiteľným a často i nepochopeným, ale o to väčšmi obdivovaným 
a dodnes vo svojom myslení neprekonaným. Upokojujúcou môže byť pre laika, no 
i pre odborníka myšlienka, že práve Foucaultov večný výsmech akýmkoľvek poku-
som o zjednodušenie, zaradenie či analyzovanie jeho práce, nám dáva priestor na 
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vlastné pochopenie jeho myšlienok bez toho, aby sme sa museli báť zlyhania či ne-
porozumenia jeho náročných textov.

Analytická štúdia je podkladom na ďalšie výskumy v oblasti mediálnej semi-
otiky, ktorým sa budem v dizertačnom štúdiu venovať. Ide najmä o výskum javov, 
ako  je  zväčšujúca  sa  entropia  informácií  v elektronickom prostredí,  kvôli  ktorej 
dochádza k redundancii nepostrehnuteľných informácií a parazitickému kódovaniu, 
s nezanedbateľným vplyvom na ich príjemcov a používateľov.
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Resumé

SEMIOTICKÉ POHĽADY NA FOUCAULTOVE SLOVÁ A VECI

Martina Haršányiová

Práca s dôrazom na semiotické štruktúry a kategórie analyzuje monografiu Michela Foucaulta  
Slová a veci. Objasňuje postavenie Foucaulta v oblasti semiotiky a lingvistiky, pripomína auto-
rovo odmietanie pokusov o jeho zaradenie medzi štrukturalistov a postštrukturalistov. Rozoberá 
jednotlivé kapitoly knihy a uvádza najdôležitejšie myšlienky v nadväznosti na autorove chápanie  
vývoja znaku, reprezentácie, slova, hovorenia, klasifikovania až po ekonomické systémy.

Summary

THE CONTEXT OF SEMIOTICS IN FOUCAULT’S THE ORDER OF THINGS

Martina Haršányiová

The paper analyzes Michel Foucault’s book The Order of Things in the context of semiotic struc-
tures and categories. We elucidate Foucault’s importance in linguistic and semiotic research and 
stress his refusal of any efforts to categorize him among the structuralists or post-structuralists  
alike. The paper investigates all of the chapters and presents their key ideas in terms of Foucault’s 
understanding of the historical evolution of sign, representation, word, speech, classification and 
economic systems.
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POUŽITEĽNOSŤ WEBOVÝCH SÍDIEL

(Výsledky testovania webového sídla
Mestskej knižnice mesta Piešťany)

J ú l i a  Š p a č k o v á

Úvod

Použiteľnosť je jedným z najzákladnejších kvalitatívnych atribútov webových 
sídiel. Ukazuje, ako jednoducho sa webové sídlo používa a nakoľko je pre používa-
teľov príjemné a „použiteľné“. 

V kontexte informačnej ekológie tvorí použiteľnosť webových sídiel veľmi pod-
statné miesto. Informačná ekológia sa usiluje o tzv. čistotu informačného prostredia 
a o čo najužšie spojenie informácií, informačného prostredia a používateľov. Z tohto 
pohľadu môžeme použiteľnosť zaradiť medzi základné prvky zabezpečujúce infor-
mačnú ekológiu vo webovom prostredí. Vysoká použiteľnosť webových sídiel umož-
ňuje zdravé informačné prostredie a efektívne využívanie informácií. Použiteľnosť 
webových sídiel vychádza zo vzájomného prepájania informačného prostredia, použí-
vateľov a informácií s cieľom dosiahnuť čo najjednoduchšie a najefektívnejšie využi-
tie daného sídla. 

Použiteľnosť obsahuje niekoľko základných prvkov, ktoré ju tvoria a ovplyv-
ňujú. Jacob Nielsen (1993, s. 26) uvádza päť základných prvkov použiteľnosti: nauči-
teľnosť, efektívnosť, zapamätateľnosť, chybovosť a uspokojenie. Spolu s viacerými 
kvalitatívnymi vlastnosťami webových sídiel (prístupnosť, nájditeľnosť, kredibili-
ta...) tvorí použiteľnosť základ na využiteľné a kvalitné webové sídlo.

V súčasnosti by mali používateľom poskytovať svoje služby prostredníctvom 
kvalitných a použiteľných webových sídiel nielen komerčné organizácie, ale i verejné 
a odborné knižnice. V tomto príspevku preto predkladáme navrhnutú metodológiu 
testovania použiteľnosti webových sídiel a predstavíme výsledky vlastného testova-
nia použiteľnosti Mestskej knižnice mesta Piešťany.
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1  Použiteľnosť webových sídiel

Základným predpokladom využívania webových sídiel je ich použiteľnosť.  Je 
to vlastnosť webového sídla, ktorá odráža jeho kvalitu, využiteľnosť a prívetivosť. 
Projektanti a tvorcovia webových sídiel sa usilujú, aby ich produkt bol čo najprí-
jemnejšie a najjednoduchšie využívaný používateľmi. Problematika použiteľnosti 
webových sídiel tak stojí na tzv. používateľsky orientovanom dizajne (UCD – user- 
-centered design), ktorý je rovnako založený na používateľoch. Filozofia používa-
teľsky orientovaného dizajnu sa usiluje zapojiť koncových používateľov do každej 
etapy procesu tvorby dizajnu webových sídiel s cieľom, aby sa finálny dizajn stretol 
s ich potrebami a požiadavkami. Použiteľné webové sídlo tak podporuje organizo-
vanosť informačného prostredia  a prostredníctvom používateľsky orientovaného 
dizajnu zmierňuje informačné preťaženie človeka.

1.1  Obsah použiteľnosti

Chápanie použiteľnosti ako kvalitatívnej vlastnosti sa počas mnohých rokov jej 
existencie nezmenilo. Základom použiteľnosti je vždy vyhovieť v čo najväčšej miere 
požiadavkám používateľov, aby návštevníci webového sídla mohli využívať webo-
vé sídlo čo najefektívnejšie, najpohodlnejšie a s vynaložením čo najmenšieho úsilia. 
Tento aspekt použiteľnosti spomenuli J. D. Gloud a C. Lewis už v roku 1985 (Gloud, 
Lewis, 1985).  Uvádzajú, že použiteľný produkt musí byť „easy to use“ – ľahko 
použiteľný a musí dodržať tri základné princípy tvorby dizajnu:

1. prvotné a priebežné zameranie sa na používateľov (tvorba musí vychádzať 
z potrieb a požiadaviek cieľovej skupiny);

2. empirické meranie (meranie a testovanie umožní vychytať chyby a nedostat-
ky sídla) a

3. iteratívny (opakovaný) dizajn (ustavičný kolobeh testovania dizajnu a násled-
nej tvorby redizajnu).

Jacob Nielsen (1993, s. 26) uvádza päť hlavných prvkov, ktoré tvoria použi-
teľnosť: 

1. Naučiteľnosť – vlastnosť, ktorá odráža, ako rýchlo sa používateľ dokáže obo-
známiť s novým systémom alebo webovým sídlom tak, aby bol schopný úspešne 
využívať jeho základné funkcie.

2. Efektívnosť/výkonnosť – efektívnosť použiteľnosti je merateľný parameter, 
ktorý sa meria v čase, keď používateľ o systéme (alebo sídle) už vie dosť a keď zvlá-
dol a ovláda jeho funkcie (na základe skúseností).

3. Zapamätateľnosť – zapamätateľnosť ako kvalitatívna zložka použiteľnosti sa 
týka najmä používateľov, ktorí dané sídlo nenavštevujú pravidelne, ale iba príležitost-
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ne. V tomto prípade zapamätateľnosť je daná tým, ako si používateľ pamätá ovláda-
nie daného sídla.

4. Chybovosť – chybovosť v rámci použiteľnosti môže používateľom zabrániť 
vykonať dané úlohy, zvýšiť náročnosť ich splnenia (čas a úsilie) alebo prípadne spô-
sobiť, že používateľ vykonáva inú prácu, než zamýšľal.

5. Uspokojenie – spokojnosť ako prvok použiteľnosti sa chápe z pohľadu použí-
vateľa,  a preto je veľmi subjektívny. Subjektívne uspokojenie s daným webovým 
sídlom je často tým najdôležitejším kritériom, ktoré používatelia berú do úvahy pri 
využívaní webových sídiel. Spokojnosť používateľov sa odráža v ich reakciách na 
to, ako príjemne sa dané sídlo využíva a ako príjemné má používateľské rozhranie 
a dizajn.

V oblasti webových sídiel by sme použiteľnosť mohli dať do kontextu s piatimi 
základnými oblasťami: navigácia, dizajn, obsah a jeho čitateľnosť, HTML kódova-
nie a testovanie použiteľnosti webových sídiel.

• Navigácia je pre použiteľnosť nenahraditeľná. Od typu a kvality navigácie, 
ktorá je na webovom sídle použitá, závisia pocity a správanie používateľov a záro-
veň aj to, ako dané webové sídlo chápu a využívajú. Ak je na webovom sídle zlá 
navigácia, používateľ sídlo opustí. Ak má však webové sídlo dobrú a kvalitnú navi-
gáciu, zrozumiteľnú pre používateľa, používateľ pri jeho využívaní cíti uspoko-
jenie, čo je základom použiteľnosti.

• Obsah, jeho kvalita a čitateľnosť veľmi silno ovplyvňujú používateľov a ich 
vnímanie webových sídiel. Jacob Nielsen (1997) uvádza, že používatelia sú v pro-
stredí webových sídiel netrpezliví, čo sa prejavuje v tom, že texty na webe nečítajú, 
ale skenujú. Ak nie je na webovom sídle kvalitný obsah, veľmi ťažko sa môže 
dosiahnuť jeho použiteľnosť. Keď používateľ vidí nekvalitný obsah, odíde a už sa 
na stránku nevráti. To isté platí aj o čitateľnosti webového obsahu.

• HTML kódovanie –  Pre  použiteľnosť  webových sídiel  je  veľmi  dôležité 
HTML kódovanie. Ak má webové sídlo dobre vypracované HTML kódovanie, je náj-
diteľné vyhľadávacími nástrojmi a prístupné pre znevýhodnených používateľov, čo 
je základný predpoklad použiteľnosti.

• Dizajn použiteľných webových sídiel je založený na princípoch používateľsky 
orientovaného dizajnu. To znamená, že celý dizajn webových sídiel by mal vychá-
dzať z očakávaní a požiadaviek používateľov. Dizajnéri to môžu dosiahnuť najmä 
poznaním cieľovej skupiny webového sídla a dodržiavaním konvenčných pravidiel 
dizajnu použiteľných webových sídiel.

• Testovanie použiteľnosti patrí medzi základné prvky a činnosti, ktoré je nevy-
hnutné zabezpečiť pri plánovaní a tvorbe webového sídla. Poznanie používateľov, 
ich skúseností, preferencií a myšlienok umožňuje dizajnérom navrhnúť ľahko použi-
teľné webové sídlo. Pri testovaní použiteľnosti sa skúmajú predchádzajúce prvky – 
navigácia, obsah, HTML kódovanie a dizajn.
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1.2  Metódy testovania použiteľnosti webových sídiel

Testovanie je najzákladnejšou činnosťou v rámci zabezpečenia použiteľnosti 
webových sídiel. Na testovanie použiteľnosti sa využívajú viaceré metódy, pričom 
výber vhodnej metódy je dôležitým krokom pri príprave testovania. Medzi najzná-
mejšie metódy patria: triedenie kariet, heuristické metódy, metóda založená na sce-
nári, QUIS, získavanie záznamov zo serverov, sledovanie pohybu očí (eye tracking) 
a metóda hlasného myslenia (thinking aloud).

1. Metóda triedenia kariet je založená na používateľoch. Skupina respondentov 
dostane súbor náhodne vybraných indexových kartičiek s napísanými termínmi alebo 
heslami. Úlohou účastníkov testovania je rozložiť dané kartičky po stole a usporia-
dať ich do kategórií. Metóda sa využíva najmä na úpravu už existujúceho webového 
sídla a na navrhnutie štruktúr menu nového webového sídla. Umožňuje pochopiť 
myslenie používateľov, roztriediť a štruktúrovať obsah webového sídla tak, aby bol 
čo najprirodzenejší zvykom a správaniu používateľov pri vyhľadávaní.

2. Heuristická metóda je hodnotenie systému alebo webového sídla a jeho inter-
akcií s používateľmi. Hodnotia ho experti, ktorí identifikujú problémy, kde systém 
porušuje princípy použiteľnosti alebo heuristiky.

3. Testovanie založené na scenári je najčastejšie využívaná metóda. Podstatou 
testovania so scenárom je vybraná reprezentačná vzorka koncových používateľov 
a vypracované scenáre s konkrétnymi úlohami. Používatelia vykonávajú úlohy zo 
scenára v dopredu stanovenom čase.

4. Systémové dotazníky používateľskej spokojnosti (napr. QUIS – Questionnaire 
for  User Interaction Satisfaction – Dotazník používateľskej  spokojnosti  s inter-
akciou).

5. Metóda získavania záznamov (Mining the logs) je založená na analýze zázna-
mov webových serverov alebo HTTPd (Hyper Text Transfer Protocol Daemon). Vý-
skumníci hodnotiaci webové sídlo využijú záznamy, ktoré sú o ňom uchovávané.

6. Eye tracking (sledovanie pohybu očí) je metóda skúmania použiteľnosti webo-
vých sídiel prostredníctvom sledovania a zaznamenávania pohybu očí používateľov 
vykonávajúcich úlohy. Eye tracking sa väčšinou využíva v kombinácii s inými metó-
dami, najmä s metódou hlasného rozmýšľania. Prostredníctvom metódy sledovania 
pohybu očí môžu výskumníci zistiť, či používateľ na webovom sídle číta alebo ske-
nuje text, ktorým častiam webového sídla venuje svoju pozornosť, ako vyhľadáva 
a aké vzory skenovania textu využíva.

7. Metóda hlasného rozmýšľania je vhodnou metódou na zisťovanie použiteľ-
nosti webových sídiel. Základom tejto metódy je používateľ, ktorý pri vykonávaní 
úloh nahlas premýšľa. Vedľa účastníka by mal byť výskumník, ktorý si jeho myšlien-
ky, postoje a akcie zaznamenáva. Pre dosiahnutie efektívnych výsledkov používateľ-
ského testovania sa hlasné myslenie veľmi často kombinuje s inými metódami.
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2  Metodológia testovania

V rámci nášho výskumu sme sa rozhodli testovať použiteľnosť webových sídiel 
knižníc zapojených do súťaže TOP WebLib 2009. Náhodným výberom bola vybraná 
Mestská knižnica mesta Piešťany so svojím webovým sídlom (www.knižnica.sk). 
Testovalo sa v dvoch etapách – v decembri 2009 a v apríli 2010.

Na základe zahraničných skúseností s testovaním sme vytvorili vlastnú meto-
dológiu testovania, ktorú sme postavili na dvoch základných metódach – na metóde 
testovania pomocou scenára a metóde hlasného rozmýšľania. Uvedené metódy sme 
skombinovali, aby sme dosiahli vyššiu efektivitu výsledkov testovania. Navrhnutú 
metodológiu testovania sme zamerali na uvedené prvky a atribúty použiteľnosti:

• zapamätateľnosť, naučiteľnosť, chybovosť, spokojnosť a výkonnosť;

• obsah, navigácia, dizajn a vzhľad webového sídla.

Obr. 1  Webové sídlo Mestskej knižnice mesta Piešťany v čase testovania

201



2.1  Ciele testovania

Pri testovaní webového sídla Mestskej knižnice mesta Piešťany sme skúmali 
štruktúru, navigáciu a dizajn webového sídla. Zaujímali nás pocity, myšlienky, postu-
py a akcie účastníkov testovania. Zamerali sme sa nielen na ich konečné akcie, ale 
aj na ich predpoklady a úsudky, ktoré následne ovplyvňovali ich správanie.

• Naučiteľnosť – Zaujímalo nás, či sa používatelia vedia na stránke orientovať, 
či vedia získať a vyhľadať potrebné informácie. Skúmali sme tiež, ako jednoducho 
sa používatelia k potrebným informáciám dostanú. Ako rýchlo sa dokážu zoriento-
vať používatelia  – nováčikovia na webovom sídle? Ako rýchlo sa  používatelia  
dokážu naučiť využívať dané webové sídlo? Ktoré prvky pomáhajú používateľom 
pri orientácii a oboznamovaní sa s webovým sídlom?

• Efektívnosť – Skúmali sme, ako rýchlo dokážu používatelia na webovom sídle 
splniť požadované úlohy. Koľko krokov musia vykonať, aby splnili základné úlohy? 
Ktoré prvky webového sídla zabraňujú používateľom splniť požadované úlohy?

• Zapamätateľnosť – Dokážu si používatelia zapamätať orientáciu na danom 
webovom sídle?

• Chybovosť – Dokážu sa používatelia orientovať na webovom sídle napriek 
jeho chybám? Nie je na webovom sídle neprimerané množstvo chýb? Ako rýchlo si 
používatelia dokážu poradiť s chybami webového sídla?

• Uspokojenie – Ako sú používatelia spokojní s webovým sídlom? Sú spokoj-
ní s tým, ako vykonávali požadované úlohy na danom webovom sídle? Sú spokojní 
s dizajnom, navigáciou, obsahom a štruktúrou webového sídla?

2.2  Metódy testovania

Testovanie použiteľnosti webového sídla Mestskej knižnice mesta Piešťany sa 
robilo v dvoch etapách. V obidvoch etapách sme si ako hlavnú zvolili metódu testo-
vania založeného na scenári. V druhej etape sme sa rozhodli aj  pre pomocnú me-
tódu – metódu hlasného premýšľania.

 Na testovanie sme vytvorili scenáre, ktoré obsahovali niekoľko úloh a doplňu-
júcich otázok. Úlohou účastníkov bolo splniť zadané úlohy, pričom do scenárov 
zapisovali  svoje  dojmy,  predpoklady  a prvotné  úvahy,  ako  postupovať  pri  ich 
plnení. Do scenárov používatelia tiež vpísali reálne postupy, ktorými sa riadili pri  
vykonávaní zadaní zo scenárov. Na záver každej úlohy mohli účastníci testovania 
ohodnotiť jej náročnosť. Pocity a spokojnosť účastníkov s daným webovým sídlom 
a jeho jednotlivými prvkami (dizajn, obsah, navigácia, štruktúra…) sme zisťovali 
doplňujúcimi otázkami.
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2.3  Prekážky a limitácie testovania

V čase medzi prvou a druhou fázou testovania prešlo webové sídlo Mestskej 
knižnice mesta Piešťany zmenou. Webové sídlo Mestskej knižnice mesta Piešťany 
získalo ocenenie Top WebLib 2009. Na domovskej stránke webového sídla má kni-
žnica grafickú ikonu ocenenia, ktorá mohla ovplyvniť účastníkov druhej fázy testo-
vania pri vykonávaní zadaných úloh.

Odlišnosť vo výsledkoch testovania spôsobila aj zmena, ktorá bola vykonaná 
v rámci online katalógu. V prvej etape testovania sa online katalóg otváral v novom 
okne, pričom sa zároveň zmenili aj farby a dizajn stránky. V druhej etape testovania 
bol online katalóg upravený a spomínané chyby boli odstránené.

2.4  Respondenti

Účastníkmi testovania použiteľnosti webového sídla Mestskej knižnice mesta 
Piešťany boli vysokoškolskí študenti odboru Informačná veda (v prvej fáze 15 štu-
dentov 1. ročníka magisterského stupňa a v druhej fáze 10 študentov bakalárskeho 
stupňa). Títo študenti denne využívajú internet na prácu alebo na súkromné účely, 
pričom s internetom pracujú už viac ako 5 rokov.

3  Testovanie z hľadiska jednotlivých kvalitatívnych atribútov

Ako sme už spomínali, pri testovaní použiteľnosti webového sídla nás zaují-
mali pocity, myšlienky, postupy a akcie účastníkov testovania. Zameriavali sme sa 
nielen na ich konečné úkony, ale aj na ich predpoklady a úsudky, ktoré ovplyvňo-
vali ich následné správanie. Prostredníctvom úloh, ktoré mali účastníci testovania 
vykonať, sme sledovali 5 základných kvalitatívnych atribútov použiteľnosti – nauči-
teľnosť, efektívnosť, zapamätateľnosť, chybovosť a uspokojenie.

3.1  Naučiteľnosť

Naučiteľnosť je vlastnosť webového sídla, ktorá umožňuje používateľom orien-
tovať sa na ňom a vykonávať potrebné úlohy. Na zisťovanie naučiteľnosti webo-
vého sídla Mestskej knižnice mesta Piešťany sme si sformulovali niekoľko otázok 
a tie sme potom sledovali pri jednotlivých úlohách.

• Vedia sa používatelia na webovom sídle orientovať?

• Ako rýchlo sa dokážu používatelia (nováčikovia) zorientovať na webovom 
sídle?

• Ako rýchlo sa používatelia dokážu naučiť využívať dané webové sídlo?

• Vedia získať a vyhľadať potrebné informácie?
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• Ako jednoducho sa k potrebným informáciám dostanú?

• Ktoré prvky pomáhajú používateľom pri orientácii a oboznamovaní sa s we-
bovým sídlom?

Sledované údaje dotýkajúce sa naučiteľnosti:

• počet splnených a nesplnených úloh,

• počet krokov k správnemu výsledku (pri splnených úlohách),

• čas plnenia úloh,

• koľkokrát používatelia na prvý raz splnili úlohu (bez blúdenia po webovom 
sídle, bez chybovosti),

• náročnosť úlohy,

• prvky webového sídla, ktoré pomáhali používateľom pri orientácii na webo-
vom sídle.

3.1.1  Výsledky testovania

Podľa  výsledkov by sme mohli  charakterizovať  naučiteľnosť na  webovom 
sídle Mestskej knižnice mesta Piešťany takto:

V celkovom počte zadaných úloh boli takmer všetky úlohy splnené. Účastníci 
testovania sa viac-menej dostali  k správnym odpovediam na prvý pokus, pričom 
úlohy pre nich boli skôr nenáročné a jednoduché.

Napriek tomu takmer tretina účastníkov testovania nebola schopná vykonať 
zadanú úlohu a dostať sa k požadovaným výsledkom. Na splnenie jednej úlohy potre-
bovali priemerne až dve a pol minúty. Negatívne pôsobí aj fakt, že takmer polovica 
používateľov spravila  pri  vykonávaní úloh na webovom sídle  minimálne jednu 
chybu.

Na naučiteľnosť kladne vplývala jednoduchá štruktúra webového sídla, vďaka 
ktorej sa používatelia vedeli orientovať na danom webovom sídle aj napriek tomu, 
že na ňom boli nováčikmi. Lepšiu orientáciu na webovom sídle im poskytovala 
možnosť vyhľadávania a mapa sídla.

Na druhej strane, na naučiteľnosť negatívne vplývala nedostatočná navigácia, 
ktorú viackrát museli používatelia nahradiť vlastnými dlhoročnými skúsenosťami 
s využívaním internetu. Vďaka tomu sa často k požadovaným informáciám dostali 
iba náhodne a intuitívne.

Za najväčšie chyby pri naučiteľnosti by sme mohli považovať nedostatočnú 
navigáciu a slabú informovanosť o možnostiach a funkciách webového sídla. Vychá-
dzame z faktu, že najväčšie problémy mali používatelia pri úlohách, v ktorých mali 
vyhľadať otváracie hodiny knižnice, aktuálne informácie a informácie o možnosti 
využiť online katalógy iných knižníc.
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3.2 Efektívnosť

Na použiteľnosť webového sídla vplýva aj efektívnosť, ako jeden z jej základ-
ných atribútov. Efektívnosť vychádza z naučiteľnosti webového sídla a odráža vý-
konnosť používateľov. Tá úzko súvisí s ovládaním základných funkcií a štruktúry 
webového sídla a s časom, v ktorom používatelia dokážu vykonať zadané úlohy.

V prípade webového sídla Mestskej knižnice mesta Piešťany sme sledovali 
efektívnosť iba v rámci druhej etapy testovania. Aby sme boli schopní identifikovať 
efektívnosť, účastníci testovania uvádzali do svojich scenárov čas, v ktorom vyko-
nali zadané úlohy.

Na zisťovanie efektívnosti webového sídla sme si v úvode sformulovali nasledu-
júce otázky:

• Ako rýchlo dokážu používatelia na webovom sídle splniť požadované úlohy?

• Koľko krokov musia vykonať, aby splnili základné úlohy?

• Ktoré prvky webového sídla  zabraňujú používateľom splniť požadované 
úlohy?

Sledované údaje dotýkajúce sa efektívnosti:

• úspešnosť a čas plnenia úloh,

• koľkokrát používatelia na prvý raz splnili úlohu (bez blúdenia po webovom 
sídle, bez chybovosti,

• náročnosť úlohy,

• prvky webového sídla, ktoré zabraňovali plniť úlohy.

3.2.1  Výsledky testovania

Čas plnenia úloh je rovnako dôležitý pri skúmaní efektívnosti, ako pri skúmaní 
naučiteľnosti.  Mohli by sme povedať, že efektívnosť webového sídla sa odráža 
najmä v čase vykonávania jednotlivých úloh.

• Čas plnenia jedného zadania sa pohyboval medzi jednou minútou až šiestimi 
minútami. Ako sme už spomínali, priemerný čas vykonávania jednej úlohy bol 2,4  
minúty. Čas potrebný na splnenie všetkých zadaných úloh sa pohyboval od 16 do 
27 minút (v priemere 22 minút).

• Efektívnosť používateľov závisela od náročnosti jednotlivých úloh. Čím ná-
ročnejšia bola pre účastníkov úloha, tým sa znižovala aj ich efektivita pri jej plnení.  
Za najnáročnejšiu považovali účastníci deviatu a piatu úlohu (vyhľadávanie online 
katalógov iných knižníc a najnovších informácií knižnice) a zároveň boli pri ich 
plnení najmenej úspešní a efektívni.
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• Na efektívnosť využívania webového sídla vplývala nielen jeho prehľad-
nosť, ktorú oceňovali takmer všetci účastníci testovania, ale najmä úroveň navigá-
cie. Je dobre si všimnúť, že informácie, na ktoré je prepojenie z domovskej stránky 
webového sídla v rámci hlavnej navigácie, vyhľadali účastníci testovania s oveľa 
vyššou efektívnosťou a výkonnosťou. Sú to napríklad úlohy vyhľadávania podujatí 
pre deti, vyhľadávania kontaktu na knižnicu a vyhľadávanie v online katalógu.

Na druhej strane vyhľadávanie informácií, ktoré neboli zahrnuté v rámci hlav-
nej navigácie, si účastníci nevšimli a viac-menej ich neboli schopní nájsť. Keď mali 
napr. vyhľadať najnovšie aktuálne informácie knižnice, našlo ich iba 96 % používa-
teľov, napriek tomu, že boli uvedené už na úvodnej domovskej stránke.

Samostatným príkladom nízkej efektívnosti je najmä úloha 9. Niektorí používa-
telia neboli schopní vyhľadať prístup k online katalógom iných knižníc, vzhľadom 
na to, že možnosť tejto služby nebola nikde na webovom sídle spomenutá. Ak použí-
vatelia nešli cielene alebo náhodne na online katalóg, tak prístup do katalógov iných 
knižníc nenašli ani  prostredníctvom funkcie vyhľadávania, ani  prostredníctvom 
mapy sídla.

V závislosti od uvedených faktov by sme mohli za najväčšie chyby pri efektív-
nosti považovať už spomenutú navigáciu na domovskej stránke webového sídla, 
ktorá potom ovplyvňovala čas vykonávania úlohy, vnímanie náročnosti úlohy a rov-
nako aj úspešnosť používateľov.

Obr. 2  Navigácia na domovskej stránke, vplývajúca na efektívnosť

3.3  Zapamätateľnosť

Podstatou zapamätateľnosti je miera, do akej si používatelia dokážu zapamätať 
webové sídlo a orientáciu na ňom s odstupom dlhšieho času. Zapamätateľnosť je 
prvok použiteľnosti, ktorý sa v našom prípade veľmi ťažko testoval. Vzhľadom na 
to, že sme netestovali tú istú skupinu používateľov druhýkrát, nemôžeme s úplnou 
presnosťou a jasne zhodnotiť zapamätateľnosť webového sídla.

Zapamätateľnosť veľmi silne ovplyvňujú prvky ako jednoduchosť, prehľad-
nosť a štruktúra webového sídla. Vzhľadom na to, že webové sídlo Mestskej kniž-
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nice  mesta  Piešťany považovali  účastníci  testovania  za  jednoduché,  prehľadné 
a logické, mohli by sme predpokladať, že používatelia si zapamätali jeho základné 
funkcie.

3.4  Chybovosť

Pri využívaní webových sídiel používatelia často robia chyby, ktoré im zne-
možňujú splniť žiadané ciele. Chybovosť v rámci použiteľnosti môže používateľom 
zabrániť vykonať zadané úlohy, zvýšiť čas a úsilie potrebné na ich splnenie alebo 
prípadne spôsobiť, že používateľ vykonáva inú prácu, než zamýšľal. Chybovosť tak 
priamo ovplyvňuje efektívnosť (kým chybovosť ukazuje chyby, efektívnosť sa chápe 
z časového hľadiska).

Chybovosť zahŕňa dve základné úrovne:  chybovosť systému, ktorá vplýva na 
chyby a omyly používateľov. Preto sme skúmali používateľov pri vykonávaní úloh 
a usilovali sme sa získať odpovede na tieto otázky:

• Dokážu sa používatelia orientovať na webovom sídle napriek jeho chybám?

• Nie je na webovom sídle neprimerané množstvo chýb?

• Ako rýchlo si používatelia dokážu poradiť s chybami webového sídla?

Sledované údaje dotýkajúce sa chybovosti:

• koľkokrát používatelia na prvý raz splnili úlohu (bez blúdenia po webovom 
sídle, bez chybovosti),

• koľko používateľov nesplnilo úlohu,

• koľkokrát vykonali používatelia inú úlohu,

• na koľký pokus sa používateľom, ktorí spravili chybu, podarilo splniť úlohu,

• prvky webového sídla, ktoré spôsobovali chybovosť používateľov.

3.4.1  Výsledky testovania

Na  každom webovom sídle sa  vyskytujú chyby, a preto by mal byť na ne 
používateľ upozornený. Na webovom sídle Mestskej knižnice mesta Piešťany sme 
zaznamenali iba jeden prípad, keď bol používateľ upozornený na chybu.

Celková bezchybovosť bola  v jednotlivých úlohách rôzna. Najnižšia bezchy-
bovosť bola pri úlohe 2 a úlohe 9, keď mali používatelia vyhľadať otváracie hodiny 
knižnice a online katalógy iných knižníc. Na druhej strane, najvyššia bezchybovosť 
bola pri úlohách 6 a 8, keď mali používatelia využiť vyhľadávanie na webovom 
sídle a keď mali vyhľadať kontakt na knižnicu. Mohli by sme povedať, že v tomto 
prípade chybovosť spôsobila nedostatočná navigácia a rozdielnosť očakávaní použí-
vateľov od reálneho usporiadania informácií na webovom sídle.
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Najviac používateľov (až 32 %) nebolo schopných vyhľadať online katalógy 
iných knižníc. Účastníci nevedeli zistiť, či takáto možnosť na webovom sídle vôbec 
existuje a ani prostredníctvom funkcie vyhľadávania sa k tejto službe nedostali. 
V rámci plnenia tejto úlohy jeden používateľ vykonal inú úlohu namiesto zadanej. 
Keď sa nedostal k online katalógom iných knižníc a nenašiel ani spomenutú mož-
nosť ich využitia, uspokojil sa s odkazmi na webové sídla partnerských knižníc.

Predpoklady a očakávania používateľov sa najväčšmi rozchádzali so skutočnou 
štruktúrou webového sídla pri vyhľadávaní otváracích hodín (druhá úloha). V tomto 
prípade 48 % používateľov nečakalo otváracie hodiny knižnice v sekcii Kontakt, ale 
v rámci kategórií O knižnici, Služby, na domovskej stránke alebo v samostatnej časti 
Otváracie hodiny.

Pri tejto úlohe (rovnako ako pri vyhľadávaní podujatí a pri kontaktovaní kniž-
nice za účelom získania potrebných informácií) používatelia priemerne vykonali 
3 operácie, kým sa dostali k požadovaným informáciám. Pri vyhľadávaní noviniek 
knižnice a prístupu k online katalógom iných knižníc sa účastníci pomerne rýchlo do-
kázali vyrovnať s chybami. Počítame to však iba pri používateľoch, ktorí splnili poža-
dovanú úlohu s chybovosťou.

Prvky spôsobujúce chybovosť

Ako sme už spomínali, pri vykonávaní úloh bola navigácia jednou z najväčších 
prekážok dosiahnutia pozitívnych výsledkov. Z hľadiska chybovosti bola pre použí-
vateľov problémová nielen navigácia, ale najmä rozdielnosť očakávaní používate-
ľov od skutočného rozloženia a štruktúrovania webového sídla.

3.5  Uspokojenie používateľov

Posledným atribútom použiteľnosti, ktorý sme sledovali, bolo uspokojenie použí-
vateľov. Na zisťovanie spokojnosti účastníkov s daným webovým sídlom sme využili 
otázky v druhej časti scenára a komentáre o pocitoch a dojmoch, ktoré používatelia 
uvádzali v rámci každej úlohy.

Stanovili sme si niekoľko základných otázok, z ktorých sme pri testovaní vy-
chádzali:

• Ako sú používatelia spokojní s webovým sídlom?

• Sú spokojní s tým, ako vykonávali požadované úlohy na webovom sídle?

• Sú spokojní s dizajnom, navigáciou, obsahom a štruktúrou webového sídla?

3.5.1  Dizajn a vzhľad

Dizajn webového sídla používatelia oceňovali najväčšmi. Prvé, čo si použí -
vatelia na webovom sídle všimli, bol dizajn a zároveň dizajnu účastníci venovali aj 
posledné komentáre.
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Všetci používatelia boli spokojní s dizajnom webového sídla. Oceňovali najmä 
modernú fialovú farbu, grafické stvárnenie stránky a jednoduchosť a prehľadnosť 
webového sídla. Pri hodnotení jednotlivých prvkov webového sídla získal dizajn 
najvyššie hodnotenie.

Farba a typ písma využitého na webovom sídle boli hodnotené veľmi pozi-
tívne, napriek tomu, že za jeden z najväčších problémov dizajnu považovali účast-
níci testovania veľkosť písma.

Ďalším kontroverzným prvkom bol dynamický reklamný banner,  ktorý hod-
notili používatelia protikladne. Prvotný dojem používateľov bol spolovice kladný, 
spolovice záporný. Rovnako vyšlo aj samo záverečné číselné hodnotenie. Kým použí-
vatelia pozitívne hodnotili jeho pútavosť, negatívne na nich pôsobila jeho veľkosť 
a umiestnenie „cez pol strany“. Oproti iným prvkom webového sídla získal reklam-
ný banner na podujatia aj najnižšie hodnotenie. Na druhej strane používatelia zara-
dili banner medzi prvky, ktoré sa im na webovom sídle najväčšmi páčili.

Veľmi rozmanito pôsobilo na používateľov aj logo knižnice. Podobne ako na 
reklamný banner aj na logo sa názory používateľov líšili. V celkovom hodnotení 
získalo logo knižnice predposledné miesto a používatelia ho zaradili aj medzi naj-
horšie prvky webového sídla.

Negatívne pôsobila  na  účastníkov  testovania aj  nekonzistentnosť a zmena 
dizajnu a navigácie. Považovali to za jeden z najväčšmi mätúcich prvkov na webo-
vom sídle.

Obr. 3  Logo a banner webového sídla

3.5.2  Navigácia

Mohli  by  sme  povedať,  že  používatelia  boli  s navigáciou  webového  sídla 
pomerne spokojní. Webové sídlo obsahuje globálnu navigáciu,  navigáciu podľa 
cesty, mapu sídla, funkciu vyhľadávania na webovom sídle, logo prepojené s domov-
skou stránkou, meniaci sa prvok Title. Tieto prvky webového sídla používatelia 
najväčšmi oceňovali (okrem navigácie podľa cesty, ktorú si viacerí účastníci tes-
tovania nevšimli).
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V rámci  navigácie  webového sídla  používatelia  najväčšmi  kritizovali  rozde-
lenie menu webového sídla na systémové a hlavnú ponuku.

Obr. 4  Menu webového sídla

Navigácii webového sídla používatelia najviac vyčítali jej nedostatočnosť, a to 
vzhľadom na to, že nezahŕňala a neobsahovala všetky prvky a časti webového sídla, 
ktoré by mala obsahovať (napr. informácie o možnosti vyhľadávania v online kata-
lógoch iných knižníc, novinky a aktuality…).

Na navigáciu webového sídla veľmi negatívne vplýval online katalóg. Otváral 
sa v novom okne, tým sa zároveň znemožnilo využívanie funkcie „Späť“, zmenil sa 
dizajn a navigácia. Vďaka tomu, že online katalóg bol medzičasom upravený, tieto 
problémy navigácie sa odstránili.

Navigáciu a orientáciu používateľov na webovom sídle veľmi silno ovplyvňuje 
štruktúra webového sídla. Účastníci testovania zhodnotili štruktúru a orientáciu na 
webovom sídle priemerne. Oceňovali jednoduchú štruktúru, prehľadnosť a zrozu-
miteľnosť. Na druhej strane, rozmiestnenie obsahu na webovom sídle spôsobovalo 
používateľom zmätok a množstvo problémov pri vykonávaní zadaných úloh (napr. 
vyhľadávanie otváracích hodín knižnice a aktuálnych informácií).  V rámci webo-
vého sídla chýbali používateľom informácie v päte stránky a nevyhovovalo im umiest-
nenie otváracích hodín a vyhľadávanie v katalógu.

3.5.3  Obsah

Pri hodnotení spokojnosti používateľov s obsahom webového sídla Mestskej 
knižnice mesta Piešťany berieme do úvahy niekoľko základných prvkov. Účastníci 
testovania najväčšmi oceňovali jednoduchosť, funkčnosť a prehľadnosť webového 
sídla. Kladne hodnotili fakt, že webové sídlo nie je preplnené obrázkami a reklam-
nými grafikami. Text bol pre nich zrozumiteľný a jasne formulovaný a poskytoval 
dostatočné množstvo potrebných informácií.
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Obsah webového sídla hodnotili účastníci testovania aj záporne. Už pri prvot-
nom nahliadnutí na webové sídlo pôsobila strohosť textu na používateľov nega-
tívne.

4  Závery a odporúčania

Na základe výsledkov testovania použiteľnosti sme rozdelili jednotlivé prob-
lémy webového sídla mestskej knižnice mesta Piešťany do troch kategórií – najzá-
važnejšie problémy webového sídla, závažné problémy webového sídla a mierne 
problémy webového sídla.

4.1  Zásadné problémy v použiteľnosti

Za jeden z najvážnejších problémov webového sídla Mestskej knižnice mesta 
Piešťany by sme mohli považovať navigáciu webového sídla. Účastníci testovania 
neboli schopní vykonať zadané úlohy najmä vinou toho, že navigácia na webovom 
sídle  nebola úplná a nezahŕňala  všetky funkcie a možnosti,  ktoré  webové sídlo 
poskytuje.

Druhým problémom navigácie webového sídla je netypickosť a nekonzistent-
nosť navigačného menu a jeho  rozdelenie na Hlavnú ponuku a Systémové menu. 
Takáto podoba menu používateľov iba znepokojovala a spôsobovala im zmätky.

Ďalším veľkým problémom v použiteľnosti webového sídla je  dynamický re-
klamný banner. Berúc do úvahy, že názory používateľov sa ohľadom reklamného 
bannera líšili, odporúčali sme, aby bol upravený a prepracovaný. Veľký dynamický 
banner  používateľov  na  jednej  strane  vyrušoval a odpútaval  ich  pozornosť pri 
pohybe na webovom sídle, a na druhej strane bol pre nich veľmi príjemný a pútavý. 
Negatívnym aspektom dynamického reklamného banner bola aj jeho veľkosť, kvôli 
ktorej boli účastníci testovania nútení pri pohybe na webovom sídle rolovať.

Prvkom porušujúcim princípy použiteľnosti je aj veľkosť písma. Účastníci tes-
tovania uvádzali, že im veľkosť písma nevyhovuje a že by mohla pôsobiť viacerým 
používateľom problémy.

Posledným, veľmi závažným problémom v použiteľnosti je aj  rozloženie ob-
sahu.  Viacerí používatelia upozorňovali, že im nevyhovuje rozloženie a štruktúra 
jednotlivých textov. Jedným z najväčších problémov spôsobených rozložením obsa-
hu bolo umiestnenie otváracích hodín knižnice.

4.2  Prvky závažne porušujúce princípy použiteľnosti 

Druhou skupinou  problémov  v použiteľnosti sú tie prvky webového sídla, 
ktoré v podstatnej miere prekážali používateľom, ale nie tak, ako tie už uvedené.

Viacerí účastníci testovania kritizovali logo knižnice. Zaradili ho medzi mätúce 
a najhoršie prvky webového sídla a považovali ho za jeden z negatívnych elemen-
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tov dizajnu. Niektorí používatelia si dokonca logo zamieňali s reklamným banne-
rom na podujatia.

Veľké ťažkosti spôsobovali aj novinky knižnice. Tie sú uvedené na domovskej 
stránke webového sídla v samostatných častiach  Oznamy a Aktuálne podujatia. 
Používateľom nevyhovovalo ich vzájomné prekrývanie sa a často kritizovali mož-
nosť dostať sa k potrebným aktuálnym informáciám iba z domovskej stránky we-
bového sídla.

Závažnou chybou použiteľnosti je aj  nevyhnutnosť používať diakritiku pri vy-
hľadávaní v online katalógu.

4.3  Mierne problémy v použiteľnosti

Poslednou  skupinou  problémov  v použiteľnosti  webového  sídla  Mestskej 
knižnice  mesta  Piešťany sú  tie  aspekty,  ktoré  veľmi  neovplyvňovali  správanie 
a chybovosť  používateľov. Ich  odstránenie  by však  pomohlo  webovému  sídlu 
v použiteľnosti.

Prvým takýmto problémov je umiestnenie vyhľadávacieho okna. Napriek tomu, 
že účastníci testovania oceňovali prístup k vyhľadávaciemu oknu z každej stránky 
webového sídla, viacerí z nich kritizovali jeho umiestnenie. Používateľom robil pro-
blém aj rovnaký vzhľad s oknom vyhľadávania v online katalógu, čo spôsobovalo 
ich zamieňanie.

V sekcii  O knižnici účastníci testovania očakávali (okrem obsiahnutých infor-
mácií) údaje o kontakte, otváracích hodinách a fondoch knižnice.

Ďalším odporúčaním samotných účastníkov testovania bolo  rozšírenie exis-
tujúcich kontaktných údajov. Prijali by zavedenie novších foriem kontaktovania, ako 
napríklad ICQ a Skype, uvedenie kontaktných údajov na jednotlivé oddelenia, na 
iné knižnice, a zároveň aj uvedenie kontaktných údajov v päte stránky. Účastníkom 
testovania by vyhovovala v rámci sekcie  Kontakt aj  mapa Piešťan a vyznačenie 
lokácie knižnice.

Používatelia  by okrem uvedených aspektov prijali  v rámci  webového sídla 
externé zdroje, odkazy na niektoré odborné časopisy a periodiká, doplnili by ilus-
trácie a fotografie k jednotlivým podujatiam a podrobnejšie definovali služby a ich 
náplň.

Záver

Najväčšie problémy v použiteľnosti spôsobovala navigácia webového sídla (jej 
usporiadanie, neúplnosť a nekonzistentnosť), veľký dynamický reklamný banner, 
malé písmo a rozloženie obsahu webového sídla. Ďalšiu skupinu problematických 
prvkov webového sídla tvorilo logo knižnice, umiestnenie a štruktúrovanie noviniek 
(aktuálnych informácií) knižnice a nevyhnutnosť používania diakritiky pri vyhľadá-
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vaní v online katalógu. Posledná časť problematických aspektov webového sídla,  
ktoré spôsobujú chyby v použiteľnosti, sú umiestnenie vyhľadávacieho okna a obsah 
sekcie O knižnici. Sami používatelia navrhovali rozšírenie existujúcich kontaktných 
údajov, poskytovanie prístupu k externým zdrojom, odborným časopisom a doplne-
nie informácií o službách, ako aj fotografií k jednotlivých podujatiam.

Aby webové sídlo bolo použiteľné, nestačí  realizovať iba testovanie, ktoré 
pomôže identifikovať všetky podstatné chyby v použiteľnosti. Po zrealizovaní tes-
tovania a následnom vyhodnotení získaných výsledkov by mal nasledovať redizajn 
webového sídla, ktorý by zohľadňoval všetky problematické aspekty zistené počas 
testovania.

Pre zvýšenie použiteľnosti webového sídla Mestskej knižnice mesta Piešťany 
sme preto odporúčali aplikovať a zohľadniť zistené a uvedené problematické prvky 
webového sídla. Ako možno vidieť na nasledujúcom obrázku, viaceré problémy 
v použiteľnosti webového sídla už na základe testovania odstránili.
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Resumé

POUŽITEĽNOSŤ WEBOVÝCH SÍDIEL

(Výsledky testovania webového sídla Mestskej knižnice mesta Piešťany)

Júlia Špačková

Príspevok sa zaoberá použiteľnosťou webových sídiel a jej testovaním. Približuje najznámejšie 
metódy testovania použiteľnosti (triedenie kariet, heuristická metóda, testovanie založené na sce-
nári, systémové dotazníky,  metóda využitia systémových záznamov, eye tracking a hlasné roz-
mýšľanie)  a  stručne  charakterizuje  základné  atribúty použiteľnosti  (naučiteľnosť,  efektívnosť, 
zapamätateľnosť,  chybovosť  a uspokojenie  –  spokojnosť  používateľov  obsahom,  dizajnom 
a navigáciou).  V  článku  je  predstavená  navrhnutá  metodológia  testovania  použiteľnosti,  na 
základe ktorej bolo vykonané testovanie webového sídla Mestskej knižnice mesta Piešťany. Na 
základe testovania boli identifikované problémové prvky webového sídla Mestskej knižnice mesta 
Piešťany, ktoré sú podľa závažnosti rozdelené do troch kategórií (prvky, spôsobujúce používate-
ľom zásadné problémy pri využívaní webového sídla; prvky závažne porušujúce princípy použi-
teľnosti a prvky webového sídla, ktoré zasahujú do použiteľnosti iba mierne).

Summary

USABILITY OF WEBSITES

(Results of Website Testing of Mestská knižnica mesta Piešťany)

Júlia Špačková

The paper deals with the usability of web sites and its testing. Approaching the famous usability 
testing methods (card sorting, heuristic method, scenario testing, system´s questionnaires, mining 
the logs, eye tracking and thinking aloud) and briefly describes the basic attributes of usability 
(learnability,  efficiency,  memorability,  errors and satisfaction – users satisfaction with content, 
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design and navigation). The article promotes the proposed methodology which was used on usabi-
lity testing of Mestská knižnica mesta Piešťany website. Based on usability testing, there were 
identified problematic elements of website of Mestská knižnica mesta Piešťany. They are divided 
into three categories according to the importance (elements causing major problems of website  
usability; elements seriously breaking principles of usability and websites elements slightly inter-
fering in usability.
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INFORMAČNÉ SPRÁVANIE
ŠPECIFICKÝCH KOMUNÍT A ORGANIZÁCIÍ
AKO ZÁKLAD INFORMAČNÝCH STRATÉGIÍ

Informačné správanie informatikov

L i n d a  P r á g e r o v á

Úvod

Ľudia hľadajú, získavajú, ukladajú a využívajú informácie už od prvopočiatku, 
od vzniku civilizácie. Vývoj informačnej kultúry poskytuje stále nové možnosti 
v problematike spracovania informácií používateľmi. Každý používateľ si vytvára 
vlastné informačné stratégie, ktoré využíva pri získavaní informácií či v klasickom, 
alebo elektronickom prostredí. Pre výskumníka je dôležitý bod správneho definovania 
informačnej stratégie predovšetkým pochopenie používateľov informácií a ich infor-
mačných požiadaviek, pochopenie významnosti určitých informačných zdrojov pre 
nich a, samozrejme, tok informácií v ich okolí, či už pracovnom, alebo súkromnom.

Výskumy informačného správania sa vo veľkej miere zaoberajú a zameriavajú 
na konkrétnu prácu používateľov s informáciami v určitom kontexte. Vo výsledkoch 
musí byť transparentná optimalizácia procesov informačného správania, ktorá by 
mala predovšetkým podporiť efektívne využívanie informácií a zdrojov, zefektívniť 
informačný prieskum, odporučiť cestu účinnej komunikácie informácií v spoločnos-
ti alebo organizácii, a tým uľahčiť odovzdávanie informácií a ich následné využíva-
nie samým používateľom.

1  Ciele výskumu

Obrázok 1 znázorňuje chápanie problematiky informačného správania informa-
tika z výskumného hľadiska. Chápanie informatika ako používateľa informácií, ktorý 
pracuje na rôznych pozíciách súvisiacich s vytváraním a využívaním rôznych infor-
mačných systémov a programov, postavenie informatika v informačnom prostredí 
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a možnosti jeho informačného správania, jeho vzťahy k jednotlivým zložkám infor-
mačného prostredia, možnosti práce s informačnými zdrojmi a to všetko v kontex-
te riešenia pracovnej úlohy, resp. riešenia informačného problému v pracovnom 
procese.

Obr. 1  Vizualizácia pojmov problematiky informačného správania informatikov

Tento pohľad na problematiku informačného správania informatikov viedol 
k zostaveniu a stanoveniu nasledujúcich cieľov:

1. Formulácia a vizualizácia základných definícií informačného správania infor-
matikov;

2. Charakteristika princípov využívania informačných zdrojov a ich kombinácií;

3. Analýza stupňa dôvery k informáciám a informačným kanálom;

4. Vizualizácia informačnej štruktúry informatika;

5. Identifikácia faktorov vyvolávajúcich informačnú potrebu;

6. Definovanie požiadaviek na efektívnu komunikáciu, kooperáciu a koordi-
náciu;

7. Charakteristika sociálnej dynamiky v rámci výmeny informácií v tíme infor-
matikov;

8. Zovšeobecnenie pravidiel osobného informačného manažmentu informatika;

9. Formulácia odporúčaní a návrhov pre vzdelávací proces informatikov;

10. Formulácia odporúčaní na podporu efektívneho informačného správania 
informatika.
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Pre splnenie jednotlivých cieľov bolo dôležité teoreticky vymedziť problema-
tiku informačného správania, analyzovať dostupnú literatúru s už známymi poznat-
kami a výsledkami podobných výskumov. Analýza výskumnej metodológie poskytla 
prehľad rozmanitých možností realizácie praktického výskumu. Realizáciou už kon-
krétnych metód sme získali množstvo kvantitatívnych i kvalitatívnych údajov, ktoré 
sme následne vyhodnotili príslušnými štatistickými a obsahovými technikami. Zís-
kané výsledky sme spracovali do výstupnej formy – pojmových máp, ktoré sme 
následne slovne interpretovali, a na základe výsledkov sme vypracovali odporúča-
nia a návrhy.

V práci sme uplatňovali nasledujúce postupy spracovania:
• úvodná analýza a syntéza dostupných zdrojov 

• extrahovanie potrebných informácií zo zdrojov a ich odborné spracovanie 

• realizácia kvantitatívnych a kvalitatívnych výskumných metód

• analýza získaných údajov

• komparácia a vyhodnotenie výsledkov

• vizualizácia výsledkov prostredníctvom Cmap Tools softvéru 

• syntéza a spracovanie záverov a následných odporúčaní pre oblasť informač-
ného správania informatikov.

Cieľom nášho príspevku je predovšetkým sumarizácia doteraz získaných úda-
jov z prvej fázy výskumu a ich interpretácia s ohľadom na informačné stratégie. 
Príspevok obsahuje:

• náčrt teoretickej základne skúmania informačného správania informatikov,

• prezentáciu už realizovaných výskumov,

• charakteristiku realizovanej dotazníkovej časti výskumu,

• prezentáciu a interpretáciu získaných údajov z prvej fázy výskumu,

• implementáciu výsledkov do teórie informačných stratégií.

2  Softvéroví inžinieri – informatici a informačné správanie

Skúmanou vzorkou respondentov v kontexte s našou výskumnou úlohou sú 
softvéroví inžinieri, informatici a ich informačné správanie. Pri definícii softvéro-
vého inžiniera je nevyhnutné pochopiť štandardizovaný proces vývoja softvéru. Za 
najkomplexnejšie prepracovaný sa považuje model podľa IEEE – Inštitútu inži-
nierov elektriky a elektroniky. Zjednodušenú podobu tejto komplikovanej  spleti 
činností dal Agarwal (2010). Celý proces vývoja softvéru rozdelil do siedmich zá-
kladných a na seba nadväzujúcich krokov, ako vidieť na nasledujúcom obrázku.
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Obr. 2  Životný cyklus vývoja softvéru (Agarwal a kol.,  2010)

Pochopenie súvislosti a nadväznosti týchto procesov a činností pri vývoji soft-
véru je dôležité pre identifikáciu možných oblastí pôsobenia softvérového inžiniera. 
Na ďalšom obrázku vidíme naše zvolené oblasti pôsobenia softvérového inžiniera, 
ktoré spadajú do záujmu realizovaného výskumu.

Obr. 3  Oblasti možného pôsobenia softvérového inžiniera

Oblasť výskumov informačného správania inžinierov a technikov rozpracoval 
už v rokoch 1993 a 1997 Ellis. V jeho stopách neskôr išli aj ďalší výskumníci Bruce, 
Fidelová a kolektív (2003), Pinelli a kolektív (1991, 1993), Yitzhaki (2004), Agich-
tein (2006), Allen (2007), Tenopirová a King (2004). V prípade záujmu o výskumy 
konkrétnych používateľských skupín odporúčame prehľad autora Casea (2007) alebo 
novšiu prehľadovú štúdiu autorky Urquhartovej (2011). Pre potreby našej výskum-
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nej úlohy bolo dôležité predovšetkým analyzovanie špecifických výskumov realizo-
vaných na zvolenej, alebo podobnej výskumnej vzorke respondentov. Neradi by sme 
však obišli známych autorov, ktorí sa problematike výskumu informačného správa-
nia venujú vo všeobecnejšej rovine. Najznámejšie modely informačného správania 
vznikli z výskumov Wilsona, Walshovej (1996), Spinkovej a Colea (2005, 2006), 
Ingwersena a Järvelina (2004, 2005), Kuhlthauovej (2004). Pre náš výskum bol sme-
rodajný model od Ellisa, Coxovej a Hallovej (1993). Ellis sa ako prvý pokúsil pome-
novať jednotlivé fázy a úrovne informačného správania. Jeho procesuálny model 
má fázy začatie, reťazenie, diferenciácia, prezeranie, monitorovanie, extrakcia, overo-
vanie a ukončenie. Aj Kuhlthauová (2004) vytvorila špecifický model informačného 
správania, poskladaný zo štádiovej vrstvy (iniciácia, selekcia/prieskum, formulácia, 
zber, prezentácia) a činnostnej vrstvy (rozpoznanie, identifikácia/formulácia, zhro-
maždenie, doplnenie). V prípade tohto modelu môžeme hovoriť tak o afektívnom, 
ako aj kognitívnom rozmere.

Výskumom informačného správania v elektronickom prostredí, ktoré je momen-
tálne trendom v oblasti informačnej vedy, sa vo svetovom meradle venujú predov-
šetkým Batesová (1989), Spinková (2004) a Jansen (2004) a na Slovensku vo veľkej 
miere Steinerová (2004, 2005) a čiastočne Šušol (2004).

Problematiku  výskumov  informačného správania  možno  nájsť  aj  v dielach 
autorov Byströmová (1999), Garvey (1978); Kuhlthauová (2004) a Vakkari (2003, 
2008). Analýzu práce s informáciami a informačných záujmov profesionálov si za 
základ  svojich  výskumov  zvolili  predovšetkým Byströmová  (1999),  Ingwersen 
a Järvelin (2005), Kuhlthauová (2004) a Leckie (1996), Vakkari (2001) a Xieová 
(2008).

3  Realizované výskumy 

Výskum softvérových inžinierov a špecialistov na technológie sa uskutočnil 
v rôznych zemepisných šírkach s ohľadom na porovnanie rozličných aspektov ich 
informačného správania. Metódy a výsledky týchto výskumov poskytli inšpiráciu 
na realizáciu nášho výskumu.

Kvantitatívny výskum izraelských počítačových vedcov a softvérových inžinierov

Yitzhaki a Hammershlag (2004) sa vo svojom výskume zamerali na rozdiely 
medzi akademickou a priemyselnou obcou. Ich štúdia porovnávala dostupnosť a vy-
užívanie informačných zdrojov viac ako 200 izraelských počítačových vedcov a soft-
vérových inžinierov.  Metóda  výskumu zberu dát  mala  kvantitatívny charakter: 
e-mailový dotazník.

Značné rozdiely v týchto dvoch  sledovaných skupinách boli  predovšetkým 
v demografických charakteristikách ako vek, vzdelanie, seniorita v profesii a nako-
niec v type prieskumu, ktorý realizovali (jednoduchý alebo rozšírený). 

221



Za kľúčové zdroje informácií považujú obe skupiny tlačené príručky, odborné 
časopisy, ako aj priame diskusie s kolegami alebo expertmi danej oblasti. Akade-
mická oblasť bola charakterizovaná predovšetkým využívaním materiálov z porád 
a mítingov, keďže priemyselná oblasť uvádzala dobrý prístup k elektronickým zdro-
jom, učebniciam a reklamnej literatúre, štandardom a in-house technickým správam. 
Výskum mal ukázať predovšetkým vplyv dostupnosti zdrojov na ich využívanie.

Kvalitatívny výskum pracovných tímov spoločnosti Microsoft a Boeing Company

Ďalším realizovaným výskumom bolo porovnanie kolaboratívneho informač-
ného správania dvoch odlišných pracovných tímov. Realizátormi boli Bruce a Fide-
lová (2003) a ich výskumný kolektív. Išlo predovšetkým o skúmanie kolaboratívnej 
potreby vyhľadávania a využívania informácií porovnaním dvoch spoločností, Mic-
rosoft a Boeing Company.

Výskum sa uskutočnil formou kognitívnej analýzy pracovných činností.  Zber 
dát zabezpečili výskumníci prostredníctvom rozhovorov s manažérmi jednotlivých 
tímov, a vybranými členmi tímu. Sledovala sa aj ich vzájomná interakcia na mítin-
goch, komunikácia pri konkrétnych pracovných úlohách a nakoniec monitorovanie 
e-mailov. Všetky výsledky zachytili do zápisných hárkov a vyhodnotili, pričom tieto 
výstupy mali k dispozícii aj jednotliví manažéri tímov.

Výsledky ukázali odlišnosti súvisiace najmä s realizovaným projektom. Soft-
vér, ktorý dizajnoval a vyvíjal tím Microsoftu (webová aplikácia), nebol časovo ná-
ročný. Boeing Company vyvíjal systém pre lietadlá, čo si vyžadovalo vyšší stupeň 
koncentrácie a cielenejšie vyhľadávanie informácií.

Spoločnými znakmi oboch tímov boli pracovné postupy (písanie špecifikácií  
a časových harmonogramov) a samotná komunikácia (oba tímy komunikovali predo-
všetkým v rámci tímu, aby získali potrebné informácie o pracovných postupoch). 
Zdrojmi informácií v oboch prípadoch boli kolegovia, manažéri alebo iní špecialis-
ti, alebo neformálny kontakt mimo spoločnosti, tímu. Komunikačný proces a infor-
mačné správanie teda predstavovali cykly získavania, odovzdávania a spoločného 
využívania informácií,  kde  bola  dôležitým prvkom spätná  väzba  a overenie  si 
správnosti a vhodnosti informácie na základe individuálneho hodnotenia každého 
pracovníka. Množstvo informácií získavali pracovníci aj na pravidelných pracov-
ných mítingoch. Spomínaná kognitívna analýza bola dobrou metódou na získanie 
podstatných dát na spracovanie výsledkov, nakoľko sa sledovali viaceré sféry pra-
covného pôsobenia oboch tímov.

Komplexný výskum informačného správania

Sridhar (1989) uskutočnil výskum informačného správania v podmienkach in-
dického tímu vesmírnych technológov už v roku 1989 a možno ho považovať za 
komplexný výskum informačného správania vo vtedajších podmienkach. 

Nás zaujímali najmä postupy a výsledky získané pri skúmaní motívov, dôvo-
dov na vyhľadávanie informácií. Výskum zahŕňal, samozrejme, aj pohľad na typo-
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lógiu využívaných zdrojov, zdroje bibliografických údajov, využívanie informácií  
v práci, čas strávený pri vyhľadávaní informácií, intra- aj interpersonálna komuni-
kácia, formálne a neformálne komunikačné správanie.

Jednotlivé spomínané premenné sa skúmali rôznymi aplikovanými metódami. 
Od rozhovorov o názoroch respondentov, cez výskumníkove pozorovania, výsledky 
diskusií, správy o aktivitách samotných požívateľov, historické záznamy, a mnoho 
ďalších.

Zbieranie údajov zabralo 180 človeko-týždňov, čo dokazuje komplexnosť tohto 
výskumu. Výskumnú vzorku predstavovalo 800 vesmírnych technológov, ktorí boli 
podrobení  dotazníkovému prieskumu s takmer  70  % návratnosťou  validných  dát. 
Tretina technológov bola vybraná na pološtruktúrovaný rozhovor. Ďalšou významnou 
časťou výskumu bol kváziexperiment zameriavajúci sa na využívanie knižničných 
dokumentov, na interakciu používateľov s knižnicou (analýza nahrávok interakcie).

4  Metodológia vlastného výskumu

Obr. 4  Metódy realizácie výskumu informačného správania informatika

Aplikované metódy v doteraz realizovaných výskumoch podobných kategórií 
používateľov sú nespočetné. Náš výskum sa skladal z kvantitatívnej i kvalitatívnej 
časti, ako vidieť na obrázku 4, pričom každá sa realizuje pre potreby zistenia iných 
aspektov informačného správania informatikov.
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Dotazníkový prieskum bol zvolený ako prvá fáza výskumu, ako nástroj zisťo-
vania preferencií a návykov používateľov pri práci s informačnými zdrojmi. Inter-
pretácia  výsledkov  prináša  predovšetkým pohľad  na  mieru  uprednostňovania 
jednotlivých typov informačných zdrojov a faktory vplývajúce na výber a preferen-
cie jednotlivých typov zdrojov.

Cieľom tohto príspevku je prezentovať doteraz analyzované údaje z prvej fázy 
výskumu, ktorá prebehla koncom roka 2010.

Charakteristika dotazníkového prieskumu 

Dotazník sa považuje za výskumný nástroj zameraný na hromadné a pomerne 
rýchle zisťovanie informácií o názoroch, postojoch respondentov na reálnu situáciu. 
Keďže je naša vybraná výskumná vzorka úzko spätá s informačnými technoló-
giami,  považujeme  za  zaujímavú  a neodpudzujúcu formu e-dotazník  aj  vďaka 
zabezpečeniu maximálnej anonymity. Môže byť charakterizovaný ako výskumný 
nástroj na zber dát pomocou internetu (Salmonsová, 2008). Je vytvorený a umiest-
nený na konkrétnej adrese na internete, pričom využíva všetky grafické možnosti 
elektronického zobrazenia.

Táto forma dotazníka je podľa nášho názoru efektívna z viacerých hľadísk:
• osobné preferencie respondentov – ľudia pracujúci s informačnými technoló-

giami uprednostňujú elektronickú formu komunikácie a teda aj opytovania, 

• technické možnosti – možnosť využitia rôznych aplikácií, pre respondentov 
väčšia prehľadnosť, intuitívnosť, a ľahká obsluha, 

• efektivita  riešenia –  rýchla  návratnosť,  neobmedzený počet  vytvorených 
dotazníkov, úspora financií a času, 

• spracovateľnosť výskumníkom – účinné filtre na spracovanie výsledkov, mož-
nosť kombinovania filtrov, grafické spracovanie štatistík pre ľahkú a rýchlu orientá-
ciu vo výsledkoch, kompletné štatistiky vo forme absolútnych čísiel a percent.

Cieľ dotazníka

Zvolená kvantitatívna metóda slúži predovšetkým na zisťovanie názorov a po-
stojov respondentov k vybraným druhom informačných zdrojov, prácu s nimi pri 
vyhľadávaní, ale i po vyhľadaní, schopnosti a preferencie v procese vyhľadávania 
informácií a preferencie v oblasti medziľudskej komunikácie a výmeny informácií, 
pričom sa kladie dôraz na pracovné prostredie a profesionálne využitie informácií 
v ňom.

Skúmané premenné dotazníkového prieskumu

• všeobecné informácie o respondentovi (pohlavie, vek, zamestnanie, vzdelanie),

• jazykové preferencie,
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• preferencie v zdrojoch informácií (všeobecne, špecificky – pri zvyšovaní si 
pracovnej kvalifikácie),

• faktory ovplyvňujúce výber zdroja,

• práca s vyhľadávacími nástrojmi v prostredí internetu (voľba nástroja, zámer 
jeho použitia, kritéria výberu vyhľadaného zdroja, práca a spracovanie výsledkov 
vyhľadávania),

• preferencie vo forme komunikácie v pracovnom prostredí,

• využívanie internetových sociálnych sietí (dĺžka členstva, dôvod členstva, 
čas využívania).

Technické zabezpečenie dotazníka 

Keďže väčšina voľne dostupných riešení pre online dotazníky ponúka iba odo-
sielanie odpovedí na e-mail, rozhodli sme sa pristúpiť k riešeniu individuálne, a vy-
tvorili sme dotazník naprogramovaný v jazyku php, všetky získané dáta sa ukladali 
do databázy MySQL, čo umožnilo pohodlnejšiu prácu s výsledkami a rýchle a efek-
tívne  zoraďovanie  a vyhodnocovanie  výsledkov.  Okrem „reprezentačnej“  časti, 
určenej respondentom, obsahuje systém dotazníka aj administratívnu časť, čo nám 
umožnilo dohľad nad odoslanými dotazníkmi, zoraďovanie podľa typu otázky, gene-
rovanie interaktívnych grafov na základe stanovených hypotéz.

Zber údajov

Zber údajov sa uskutočnil od 1. októbra 2010 do 20. decembra 2010, akékoľ-
vek ďalšie údaje získané po tomto dátume sme do výsledkov a interpretácií získa-
ných dát nezahrnuli. Návratnosť bola 75 dotazníkov, pričom tento počet bol vyšší 
ako počet skutočne rozoslaných dotazníkov, nakoľko si respondenti distribuovali 
a preposielali e-mail s dotazníkom medzi sebou. Administratívne nastavenie dotaz-
níka zabezpečilo úplnosť každého prijatého dotazníka.

Oslovení boli informatici zo spoločností, ktoré sa starajú o vývoj, návrh, údržbu 
softvéru (Hewlett Packard, IBM, AT&T, Accenture, Millenium000, Profinit), ale aj 
informatici pracujúci na výpočtových oddelenia konkrétnych spoločností, kde za-
bezpečujú chod interných informačných technológií a systémov (Ringier, Dôvera, 
UniCreditBank, Slovenská sporiteľňa, VÚB).

Pre potreby nášho prieskumu obsahuje dotazník aj v slovenskej, aj v anglickej 
verzii 4 typy otázok (spolu 24 otázok): 

• 17 špecifických, zatvorených, s možnosťou výberu jednej z odpovedí,

• 3 škálové, s päťstupňovou škálou,

• 3 polootvorené, s možnosťou výberu viacerých odpovedí, 

• 1 nešpecifickú, otvorenú, s možnosťou vyjadrenia vlastného názoru respon-
denta.
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Vybrané metódy spracovania odpovedí 

Na základe údajov získaných z administratívnej databázy dotazníka možno kon-
štatovať, že samotné vyplnenie e-dotazníka trvalo respondentom v priemere 15 – 20 
minút. Získané údaje sme ďalej spracovali matematicko-štatistickými metódami. 
Najčastejšie ide o vyjadrenie priemernej hodnoty v percentách, v prípade škálových 
odpovedí  vyjadrenie modálnej  hodnoty/modusu.  Slovné  vyjadrenia z otvorenej 
otázky sú podrobne analyzované a následne slovne vyjadrené mierou zhody odpo-
vedí. Všetky získané štatistické údaje sú spracované do koncentrovanej výstupnej 
grafickej formy histrogramu alebo výsečového grafu.

4.1  Vybrané výsledky prieskumu

Obr. 5  Model informačných stratégií informatika

Realizovaná prvá fáza výskum informačného správania informatikov poskytla 
množstvo užitočných dát, ktoré sme využili na skonštruovanie modelu Informač-
ných stratégií informatika (obrázok 5). Identifikácia informačných zdrojov, ktoré 
táto skupina respondentov využíva, zvolený prístup k nim a ich následná selekcia, 
posudzovanie hodnoty nájdeného zdroja alebo získanej informácie a následná komu-
nikácia pri ich odovzdávaní alebo poskytovaní, to sú atribúty tvoriace informačný 
svet aj tejto skupiny. Ten je v prípade elektronického prostredia charakteristický 
vzájomnou interaktivitou, či už systémovou, alebo objektovou, a nestálosťou, resp. 
neustálou premenlivosťou, v závislosti od informačnej požiadavky (konkrétnom 
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probléme informatika). Využívanie väčšiny komunikačných a vyhľadávacích pros-
triedkov elektronického prostredia informatikmi nás utvrdzuje o ich dobrej infor-
mačnej gramotnosti a maximálnej familiárnosti s informačnými technológiami.

Identifikácia respondenta – informatika

Zastúpenie jednotlivých pohlaví respondentov je značne nevyrovnané (muži 
88 %, ženy 12 %).

Pri vekovom rozvrstvení môžeme hovoriť o najviac dominujúcej skupine res-
pondentov v produktívnom veku od 25 do 34 rokov. Profesijné rozvrstvenie respon-
dentov podľa pracovných pozícií ukázalo prevažnú časť respondentov pracujúcich 
na pozícii programátor, keďže táto vývojová fáza SW je najpodstatnejšia. V menšej 
miere boli zastúpené pozície technickej podpory, dizajnéra, konzultanta a analytika. 
Najmenej zastúpená bola najvyššia úroveň, team leader a manažér. Skúmané vzdela-
nostné hľadisko ukázalo, že väčšina respondentov má najvyššie ukončené vzdelanie 
2. stupňa (univerzitu alebo MBA). Z jazykového hľadiska môžeme hovoriť o infor-
matikoch ako o skupine preferujúcej predovšetkým anglický a nemecký jazyk.

Identifikácia informačných zdrojov 

Viac ako 60 % respondentov zvolilo elektronický druh zdrojov za prioritný a pre-
ferovaný. Alternatívne zdroje, ako sociálne siete, sa objavili na druhom mieste, čím 
sa potvrdila spätosť tejto skupiny s novými informačnými technológiami a maximál-
nou  snahou a motiváciou o ich využívanie. Klasické dokumenty táto skupina res-
pondentov podľa predpokladov preferovala najmenej.

Hĺbkové skúmanie preferencií informačných zdrojov sa uskutočnilo na dvoch 
úrovniach. Prvá sa sústredila na dôležitosť konkrétnych informačných zdrojov, z kto-
rých čerpajú a využívajú respondenti informácie na svoju prácu, a druhá na dôle-
žitosť konkrétnych informačných zdrojov, na zvyšovanie si vedomostí v oblasti, 
v ktorej respondenti pracujú.

Pre obe úrovne, a teda otázky, sme využili škálové odpovede. Pre lepšiu inter-
pretáciu výsledkov sme v tomto prípade zvolili modus za najvýpovednejší. V oboch 
prípadoch sa na prvé miesta jednoznačne dostali noviny, časopisy a encyklopédie. 
V prípade využívania informačných zdrojov pri práci skončili  na druhom mieste 
internetové stránky, odborné časopisy a osobné poznámky zo školení. Televízne 
programy a knižnica v tomto prípade sa ocitli na posledných miestach. Pre potreby 
zvyšovania si vedomostí najčastejšie, hneď za novinami, časopismi a encyklopé-
diami, využívajú pýtanie sa kolegov a nadriadených, listservre, chaty a blogy a od-
borné časopisy. Televízne programy a knižnica skončili opäť na poslednom mieste 
spolu s odbornými poradami a mítingami v rámci spoločnosti. Pre ďalší výskum by 
bolo zaujímavé zistiť, prečo nevyužívajú knižnice, resp. iba v malom rozsahu.
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Posudzovanie hodnoty informačného zdroja 

V nadväznosti na využívané zdroje bolo dôležité identifikovať faktory ovplyvňu-
júce výber konkrétneho zdroja informácií. Jednotlivé faktory sú ovplyvnené do znač-
nej miery skúsenosťami respondentov a úsilím o efektívne riešenie pracovnej úlohy 
vyvolávajúcej  informačné  požiadavky.  Na  prvom mieste  sa  s veľkým odstupom 
vyskytol faktor zhody s problémom, čo naznačuje praktické založenie výskumnej 
skupiny. Na ďalšom mieste sa umiestnili zhodne faktor autorita, presnosť a objek-
tívnosť, spolu s celistvosťou a komplexnosťou informácií a aktuálnosťou zdroja. Za 
najmenej dôležité považujú faktor prístupu k informáciám, možnosť vyjadrenia sa 
alebo diskutovania, a faktor autor zdroja.

Prístup a selekcia informačných zdrojov

Za vstupnú bránu informatika k informáciám v elektronickom prostredí môžeme 
považovať najpopulárnejší komerčný vyhľadávací nástroj www.google.sk. Najčastej-
ším kritériom výberu zdroja je jeho opis, ako uviedlo viac ako 61 % respondentov, 
31 % si vyberá zdroje podľa nadpisu. Najmenej dôležité sú pre nich adresa zdroja 
a jazyk. Takmer 100 % respondentov využíva vyhľadávacie nástroje na nájdenie kon-
krétnych fráz/textu, a to najmä v prirodzenom jazyku. Vo veľmi malej miere využí-
vajú Booleove operátory pri vyhľadávaní, a takmer vôbec nevyužívajú pravostranné 
alebo ľavostranné krátenie slov.

Po fáze vyhľadávania nastáva fáza spracovania informácií z vybraných zdro-
jov. V prípade vyhľadávania informácií na internete nás zaujímalo, či si respondenti 
ukladajú výsledky vyhľadávania – 60 % respondentov si výsledky vyhľadávania 
neukladá,  čo je pravdepodobne podmienené riešením aktuálneho problému, pred 
ktorý sú v konkrétnom čase vyhľadávania postavení.  Predpoklad, že by sa  opäť 
dostali pred riešenie rovnakého problému, je malý. Ak sa predsa len rozhodnú zdroj 
uložiť pre prípadné ďalšie použitie, najčastejšie zvoleným kľúčom ukladania zdro-
jov je jeho predmet. Autorské zaraďovanie zdrojov sa v tomto prípade opäť nachá-
dza na poslednom mieste.

Prijímanie a odovzdávanie informácií iným  

Najčastejšou formou komunikácie informatika je e-mail, takmer 90 % respon-
dentov. S menším odstupom nasleduje priama komunikácia, ktorú dopĺňa komuniká-
cia prostredníctvom komunikačných nástrojov ako skype alebo chat,  a telefonická 
komunikácia. Najmenej komunikujú prostredníctvom blogov. Viac ako polovica res-
pondentov je súčasťou elektronickej sociálnej siete, pričom najčastejšie využíva 
sieť na komunikáciu skôr s priateľmi než na výmenu pracovných informácií.
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Záver

Dotazníková  forma bola  vybraná  ako úvodná  fáza  výskumu informačného 
správania informatika. Sústredila sa predovšetkým na naplnenie definičných otázok 
typu, aká je charakteristika informatika ako používateľa informácií zo sociografic-
kého hľadiska, zo vzdelanostného či profesionálneho hľadiska, vzhľadom na jeho 
profesionálnu kariéru. Táto fáza nám poskytla poznatky o práci informatikov s infor-
mačnými zdrojmi, či už z pozície tvorcu, alebo konzumenta. Jednoznačne sa potvr-
dila spätosť tejto skupiny používateľov s elektronickými informačnými zdrojmi. Je 
dôležité, aby spoločnosti, pre ktoré títo používatelia pracujú, pochopili ich infor-
mačné stratégie a na základe nich vytvorili im ideálne podmienky prístupu k týmto 
zdrojom, na efektívne vyhľadávanie a spracovávanie zdrojov a, samozrejme, pro-
stredie podporujúce ich vzájomnú komunikáciu.

Kvalitatívny výskum, ktorý bude systematicky dopĺňať túto fázu, sa bude reali-
zovať formou interview. V tejto fáze by sme sa radi sústredili predovšetkým na špeci-
fické prejavy informačného správania informatika, špecifiká komunikácie, kooperácie 
a koordinácie pracovného tímu ako výsledok efektívnej vzájomnej výmeny infor-
mácií,  charakteristické črty  spolupráce v klasickom aj  elektronickom prostredí 
a osobný informačný manažment informatika. Získané poznatky by mali prispieť 
k maximálnemu porozumeniu informačného správania informatikov a následne by 
sa mali premietnuť v praktických opatreniach zabezpečenia komunikačných, infor-
mačných a vzdelávacích služieb určených práve im.
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Resumé

INFORMAČNÉ SPRÁVANIE ŠPECIFICKÝCH KOMUNÍT A ORGANIZÁCIÍ 
AKO ZÁKLAD INFORMAČNÝCH STRATÉGIÍ

Informačné správanie informatikov

Linda Prágerová

Cieľom príspevku je priblížiť kľúčové aspekty skúmania profesionálneho informačného správania 
špecifickej kategórie používateľov – softvérových inžinierov, informatikov. Pre pochopenie ich 
informačných stratégií je dôležité predovšetkým pochopiť ich informačné správanie. To je reflek-
tované predovšetkým v spôsobe identifikácie žiadaných informačných zdrojov, vo zvolenom prí-
stupe k nim a ich následná selekcia, posudzovanie hodnoty nájdeného zdroja alebo získanej infor-
mácie a následná komunikácia pri ich odovzdávaní alebo zdieľaní. Príspevok analyzuje konkrétne 
prístupy k skúmaniu  informačného správania  na  vybraných  príkladoch  podobných výskumov, 
predstavuje metódy výskumu tohto fenoménu a prináša sumarizáciu výsledkov autorkou realizo-
vaného dotazníkového predvýskumu.

Summary

INFORMATION BEHAVIOUR OF SPECIFIC COMMUNITIES AND 
ORGANIZATIONS AS FOUNDATIONS FOR INFORMATION STRATEGIES

Information Behaviour of Software Engineers

Linda Prágerová

The basic aim of this paper is to outline the key aspects of the research of information behavior of 
the specific category of users – software engineers, computer scientists, informatics. To under-
stand their IT strategies is particularly important to understand their information behavior. This is  
reflected especially in the way of identifying the relevant information sources in the approach to 
them,  their  selection,  decision  making,  and judgments  of  values  of  founded  sources.  Also  is  
important to understand the proces of communication, and information transfer and sharing. The 
paper analyzes the specific approaches to examine the information behavior of selected examples 
of similar studies, a method of research of this phenomenon and provides a summary of the res-
ults of the author realized e-questionnaire research.
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