
KEGA - ročná správa 3. Obsahová integrácia a diverzifikácia
vysokoškolského štúdia

Univerzita Komenského v Bratislave

Informačné štúdiá v podmienkach web
2.0 a nových technológií (INWENT)

Projekt č. 3/7275/09

Ročná správa o riešení projektu KEGA

2010



Ročná správa o riešení projektu KEGA
2/11

Ročná správa o riešení projektu KEGA

Vedúci projektu

Doc., PhDr. Jaroslav Šušol PhD.

Kontaktné údaje

Doc., PhDr. Jaroslav Šušol PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave Filozofická fakulta
Telefónne číslo: +421-2-59244563
E-mailová adresa:  susol@fphil.uniba.sk

Základné informácie

Oblasť: 3. Obsahová integrácia a diverzifikácia vysokoškolského štúdia
Názov: Informačné štúdiá v podmienkach web 2.0 a nových technológií (INWENT)
Začiatok riešenia projektu: 2009
Ukončenie riešenia projektu: 2011

Hodnotenie projektu za aktuálny rok riešenia

Plán cieľov podľa podanej žiadosti o dotáciu na projekt KEGA

Vyjadrenie o splnení cieľov projektu za hodnotené obdobie

Čiastkové ciele na rok 2010 boli v projekte definované nasledovne:

1. Príprava a odovzdanie rukopisov učebných textov

2. Vnútorná oponentúra učebných textov

3. Pilotná realizácia vybraných predmetov - pôjde o tie predmety, ktorá sa už v roku 2010 po
spustení novoakreditovaných študijných programov začnú vyučovať

4. Prezentácia výsledkov výskumu na konferenciách

Ciele projektu boli kompletne splnené v bodoch 1, 3 a 4. Vnútorná oponentúra učebných textov
prebieha diferencovane, v závislosti od toho, ako sa jednotlivé predmety realizujú (zimný, letný
semester) a texty kompletizujú. Vzhľadom na to, že do konca roka 2010 niektorí autori budú texty
písať, oponentúry sa uzavrú v prvej polovici roka 2011. Treba však konštatovať, že 2 učebné texty už
boli publikované v predstihu začiatkom roka 2010 a jeden bude elektronicky publikovaný do konca
roka 2010.

'mailto:susol@fphil.uniba.sk'
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Najdôležitejšie výsledky dosiahnuté pri riešení projektu za hodnotené obdobie (konkrétne
výstupy)

Najdôležitejšie výsledky projektu za rok 2010 možno zhrnúť do nasledujúcich bodov:

1. Detailnejšie rozpracovanie obsahu predmetov a príprava rukopisov učebných textov.

Práce na všetkých textoch dospeli do štádia finalizácie rukopisov. V uplynulom období boli
finalizované a publikované texty k 2 predmetom: Výskumy elektronickej komunikácie a Organizácia
informácií v elektronickom prostredí, ešte do konca roka 2010 by mal byť publikovaný text
Informačná architektúra sieťových informačných zdrojov a médií.

Podrobné sylaby jednotlivých predmetov boli podobne ako zoznam literatúry publikované na
stránke výskumu http://www.fphil.uniba.sk/index.php?id=4752.

Kontrolné workshopy riešiteľov k stavu a postupu prác na učebných textoch sa uskutočnili 12.
februára 2010 a 25. júna 2010. V ich rámci sa uskutočnili vnútorné oponentúry sylabov predmetov,
ktoré boli následne aktualizované v súlade s výsledkami oponentúry.

2. Pilotná realizácia vybraných predmetov - overovanie obsahu jednotlivých kurzov. V
prvej polovici roka 2010 išlo o predmety, ktoré sa vyučujú v letnom semestri (Organizácia
informácií v elektronickom prostredí, Sieťové informačné zdroje a médiá, Informačná politika,
Bibliometria a informetria), v druhej o predmety zimného semestra (Autorské právo, Manažment
informačných zdrojov a knižnično-informačných služieb, Informačná a mediálna gramotnosť,
Informačná architektúra sieťových informačných zdrojov a médií).

Jednotliví vyučujúci si v praxi overili obsah predmetov a urobili eventuálne zmeny. Dôležitou
súčasťou experimentálnej časti projektu bolo overenie funkčnosti a využitia kolaboratívneho
elektronického priestoru (server stella) na tvorbu učebného textu a pojmových máp a slovníka
Explorer.

3. pokračovanie v budovaní multimediálneho laboratória (jún-september 2010) - nákup ďalších
3 kusov PC a softvéru Zoner Photo Studio a Adobe InDesign na realizáciu kurzov orientovaných na
tvorbu multimediálnych informačných produktov.

Najvýznamnejšie výstupy v podobe publikácií, ktoré spracúvali a prezentovali čiastkové otázky
riešenej problematiky, sú uvedené v časti Publikačná činnosť, výstupy. Výsledky boli prezentované na
domácich i zahraničných/medzinárodných konferenciách (CASLIN, CoLIS - Londýn a ELAG2010
- Helsinki).

Významným výstupom projektu je séria odborných článkov v elektronickom spravodaji ELET,
ktorý má pridelené ISSN 1338-0419 a má vyše 500 odberateľov.

Medzinárodná spolupráca

Nemám
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Časový harmonogram riešenia projektu

Dátum Cieľ Opis
2009/I-VI Vyhľadávanie a analýza

zdrojov z predmetnej oblasti
Vyhľadávanie a analýza zdrojov z predmetnej
oblasti, so zameraním na dostupné sieťové
zdroje, ale aj publikácie monografického
charakteru. Vytvorenie webového portálu
relevantných sieťových informačných zdrojov

2009/I-VI Nákup publikácií Nákup publikácií, ktoré budú využité pri tvorbe
obsahu predmetov a následne budú zaradené do
fondu knižnice ako študijné zdroje

2009/VII-XII Syntéza syláb Syntéza – vypracovanie detailného návrhu syláb
predmetov

2009/VII-XII Vybavenie multimediálnej
učebne

Zabezpečenie a implementácia technického
vybavenia potrebného na prípravu a realizáciu
kurzov – multimediálne PC (8 ks), dataprojektor
(1 ks), tlačiareň (1 ks), softvér na tvorbu a
využívanie multimédií a sieťových zdrojov.

2010/I-XII Pilotná realizácia Pilotná realizácia vybraných predmetov
2010/I-XII Príprava rukopisov Príprava rukopisov učebných textov
2011/I-VI Oponentúry textov Oponentské posúdenie učebných textov
2011/VI-X Finálne výstupy Redigovanie a tvorba finálnych elektronických

publikácií
2011/X Syntetická prezentácia

výsledkov projektu
Organizácia záverečného workshopu, prezentácia
výsledkov riešenia výskumu

Konkrétny návrh postupu na dosiahnutie jednotlivých úloh a cieľov
v nasledujúcom roku riešenia

2011/I-VI : Oponentské posúdenie učebných textov.

2011/V-VI : Posledná etapa dobudovávania počítačového laboratória

2011/VI-X : Redigovanie a tvorba finálnych elektronických publikácií, zverejnenie na webovej
stránke výskumu / fakulty.

2011/X : Organizácia záverečného workshopu, prezentácia výsledkov riešenia výskumu.

Riešiteľský kolektív

Univerzita Komenského v Bratislave
Percentuálny podiel VŠ: 100%
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Vedúci projektu
Doc., PhDr. Jaroslav Šušol PhD. 0 500 500
vysokoškolský učiteľ (vykonávajúci aj výskumnú alebo umeleckú činnosť)

Spoluriešitelia Funkcia Počet
hodín
(2009)

Počet
hodín
(2010)

Počet
hodín
(2011)

Prof. PhDr. Soňa Makulová CSc. zástupca vedúceho projektu 0 400 400
Pracovné zaradenie: vysokoškolský učiteľ (vykonávajúci aj výskumnú alebo
umeleckú činnosť)
Doc. PhDr. Pavol Rankov PhD. člen riešiteľského kolektívu 0 400 400
Pracovné zaradenie: vysokoškolský učiteľ (vykonávajúci aj výskumnú alebo
umeleckú činnosť)
Doc. PhDr. Jela Steinerová CSc. člen riešiteľského kolektívu 0 300 300
Pracovné zaradenie: vysokoškolský učiteľ (vykonávajúci aj výskumnú alebo
umeleckú činnosť)
PhDr. Lucia Lichnerová PhD. člen riešiteľského kolektívu 0 400 400
Pracovné zaradenie: vysokoškolský učiteľ (vykonávajúci aj výskumnú alebo
umeleckú činnosť)
Ing. Miriam Ondrišová PhD. člen riešiteľského kolektívu 0 500 500
Pracovné zaradenie: vysokoškolský učiteľ (vykonávajúci aj výskumnú alebo
umeleckú činnosť)
PhDr. Marta Matthaeidesová CSc. člen riešiteľského kolektívu 0 500 0
Pracovné zaradenie: vysokoškolský učiteľ (vykonávajúci aj výskumnú alebo
umeleckú činnosť)
PhDr. Ľudmila Hrdináková člen riešiteľského kolektívu 0 400 400
Pracovné zaradenie: vysokoškolský učiteľ (vykonávajúci aj výskumnú alebo
umeleckú činnosť)
Mgr. Katarína Buzová (*) člen riešiteľského kolektívu 0 400 400
Pracovné zaradenie: doktorand v dennej forme štúdia do vykonania
dizertačnej skúšky
Mgr. Jana Šuchová (*) člen riešiteľského kolektívu 0 400 400
Pracovné zaradenie: doktorand v dennej forme štúdia po vykonaní dizertačnej
skúšky
Mgr. Linda Prágerová (*) člen riešiteľského kolektívu 0 400 400
Pracovné zaradenie: doktorand v dennej forme štúdia do vykonania
dizertačnej skúšky
Mgr. Andrej Chudý (*) člen riešiteľského kolektívu 0 0 400
Pracovné zaradenie: doktorand v dennej forme štúdia po vykonaní dizertačnej
skúšky

* Školiteľ sa podieľa na riešení projektu.

Celkový počet fyzických osôb zapojených do realizácie projektu: 12 (okrem zúčastnených v rámci
medzinárodnej spolupráce)

Zdôvodnenie prípadných zmien v zložení riešiteľského kolektívu, príp. pracoviska
(v aktuálnom roku/v nasledujúcom roku)
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PhDr. Marta Matthaeidesová, CSc., 31. augusta 2010 ukončila pracovný pomer na FiF UK v
Bratislave z dôvodu odchodu do dôchodku. Namiesto nej navrhujem do riešiteľského tímu kooptovať
Mgr. Andreja Chudého, interného doktoranda FiF UK, ktorý sa tematicky orientuje na problematiku
autorstva a nových médií a ktorý sa bude podieľať na príprave učebných textov z predmetov Autorské
právo a Úvod do nových médií. Mgr. Andrej Chudý sa v roku 2009 zúčastnil štipendijného pobytu
cez Národný štipendijný program na University College of London (september 2009-január 2010).

Publikačná a umelecká činnosť, ocenenia, realizované projekty

Zoznam výstupov projektu za aktuálny rok riešenia

Kategórie publikačnej činnosti

Kód kategórie Konkrétny výstup, názov (ISBN, počet strán...)
BCI Sociálne a humánne kontexty elektronickej

komunikácie / Jaroslav Šušol, Hrdináková Ľudmila,
Regec Milan. Bratislava : Stimul, 2009. 132 s. ISBN
978-80-89236-67-1. http://stella.uniba.sk/texty/JS-
Socialne_a_humanne_kontexty_elektronickej_komunikacie_2009.pdf

BDF INWENT - príprava informačných profesionálov pre
znalostnú spoločnosť / Jaroslav Šušol. In IT lib. - ISSN
1335-793X. - Roč. 14, č. 1 (2010), s. 22-27.

BCI Vyhľadávanie informácií a organizácia poznania v
elektronickom prostredí. Elektronický učebný text. /
2. Steinerová, Jela, Grešková, Mirka, Ilavská, Jana.
Bratislava: Stimul, 2010. ISBN 978-80-89236-80-0. http://
stella.uniba.sk/texty/VIOPvEP.pdf

AFG Users´ relevance behavior and information ecology for
digital libraries / Steinerová, Jela. In ELAG 2010. Book of
abstracts. Helsinki: University of Helsinki, 2010, s. 15-16.

AFG Ecological dimensions of information literacy / Steinerová,
Jela. In: CoLIS 7: Unity in Diversity. International
Conference on Conceptions of Library and Information
Science. 21-24 June 2010. coLIS 2010 Conference
Programme. London: University College of London, 2010,
p. 18-19.

BDA Slovakia: Libraries, Archives and Museums / Steinerová,
Jela, Roháč, Juraj, Podušelová, Gabriela. In Encyclopedia
of Library and Information Sciences. Third Editions. New
York: Taylor and Francs 2010, s. 4756-4769.

AED Manifestovanie autorského práva v dejinách knižnej
kultúry 15.-18. storočia v európskom kontexte / Lucia
Lichnerová. – In: Studia bibliographica Posoniensia
1/2009. --Bratislava : Univerzitná knižnica, 2009. -- S.
162-174.
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Kód kategórie Konkrétny výstup, názov (ISBN, počet strán...)
AED Niekoľko príkladov k vývoju autorského práva v dejinách

knižnej kultúry 16.-18. storočia v slovenskom kontexte:
od chaosu cez vydavateľské a autorské privilégiá k
platným nariadeniam / Lucia Lichnerová. – Príspevok bude
publikovaný v zborníku Studia bibliographica Posoniensia.

ADF Metodické usmernenia pre písanie odborných textov :
problematika citovania a odkazovania na klasické
dokumenty: zásady a najčastejšie problémy / Lucia
Lichnerová. Historia et theoria iuris. - ISSN 1338-0133. -
Roč. 1, č. 2 (2009), s. 7-22.

AED Populárna kultúra, masmediálna komunikácia a reklama /
Pavol Rankov. Reklama 09 (CD ROM). - Bratislava : Book
& book, 2009. - ISBN 978-80-970247-0-3. - S. 147-155.

BDF Text spojenia ako jeden z najdôležitejších faktorov SEO
optimalizácie webového sídla / Soňa Makulová. In ELET
newsletter. 1. január 2010 [online], [cit. 2010-09-03].
Dostupné na internete: ISSN 1338-0419.

BDF TrustRank ako faktor dôveryhodnosti stránky a jeho
význam pri hodnotení spojení na stránke z hľadiska
SEO otimalizácie. In ELET newsletter. 1. február 2010
[online], [cit. 2010-09-03]. Dostupné na internete: < http://
www.elet.sk/?seo-optimalizacia-1&sprava=trustrank-
ako-faktor-doveryhodnosti-stranky-a-jeho-vyznam-pri-
hodnoteni-spojeni-na-stranke-z-hladiska-seo-otimalizacie>
ISSN 1338-0419.

BDF Viete aký má význam pre Vaše sídlo autorita domény?
In ELET newsletter. 1. marec 2010 [online], [cit.
2010-09-03]. Dostupné na internete: < http://www.elet.sk/?
seo-optimalizacia-1&sprava=viete-aky-ma-vyznam-pre-
vase-sidlo-autorita-domeny > ISSN 1338-0419.

BDF Nepodceňujte skutočnosť, ktoré a koľko sídiel odkazuje
na Vašu stránku. In ELET newsletter. 1. apríl 2010
[online], [cit. 2010-09-03]. Dostupné na internete: < http://
www.elet.sk/?seo-optimalizacia-1&sprava=nepodcenujte-
skutocnost-ktore-a-kolko-sidiel-odkazuje-na-vasu-stranku>
ISSN 1338-0419.

BDF Ak chcete získať vysoké umiestnenie vo vyhľadávačoch,
spojenia na Vaše webové sídlo by mali vždy súvisieť s
jeho tématikou a kontextom. In ELET newsletter. 1. jún
2010 [online], [cit. 2010-09-03]. Dostupné na internete:
< http://www.elet.sk/?seo-optimalizacia-1&sprava=ak-
chcete-ziskat-vysoke-umiestnenie-vo-vyhladavacoch-
spojenia-na-vase-webove-sidlo-by-mali-vzdy-suvisiet-s-
jeho-tematikou-a-kontextom> ISSN 1338-0419.
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Kód kategórie Konkrétny výstup, názov (ISBN, počet strán...)
BDF Význam geografickej lokácie pri spojení na Vaše webové

sídlo. In ELET newsletter. 1. júl 2010 [online], [cit.
2010-09-03]. Dostupné na internete: < http://www.elet.sk/?
seo-optimalizacia-1&sprava=vyznam-geografickej-
lokacie-pri-spojeni-na-vase-webove-sidlo> ISSN
1338-0419.

BDF Viete, aký význam má spojenie REL=NOFOLLOW?
In ELET newsletter. 1. august 2010 [online], [cit.
2010-09-03]. Dostupné na internete: < http://www.elet.sk/?
seo-optimalizacia-1&sprava=viete-aky-vyznam-ma-
spojenie-rel-nofollow> ISSN 1338-0419.

BDF Viete, aký význam má pri SEO optimalizácii typ spojenia?
In ELET newsletter. 1. september 2010 [online], [cit.
2010-09-03]. Dostupné na internete: < http://www.elet.sk/?
seo-optimalizacia-1&sprava=viete-aky-vyznam-ma-pri-
seo-optimalizacii-typ-spojenia> ISSN 1338-0419.

AAB Informačná architektúra sieťových informačných zdrojov
a médií / Soňa Makulová. Bratislava : Stimul, 2010. (v
redakcii.)

ADF Blog v kontexte žánrov autobiografickej literatúry / Pavol
Rankov. In: Knižnica. 2010, č. 7, s. 44-47.

BDE Informačné správanie : základné pojmy a prehľad
prístupov k skúmaniu tohto spoločenského fenoménu /
Linda Prágerová. Inflow: information journal [online],
Roč. 3, č. 5 (2010), s. 1-7.

BDE Informačné správanie vo virtuálnych komunitách / Linda
Prágerová. Inflow: information journal [online], Roč. 3, č.
6 (2010), s. 1-4

BDF Štandardy na zdieľanie údajov zo sociálnych sietí / Jana
Šuchová. IT lib, Roč. 13, č. 2 (2009), s. 38-39.

Kategórie umeleckých výstupov

Kód kategórie Konkrétny výstup, názov

Kategórie ohlasov

Názov kategórie Konkrétny názov
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Iné výstupy (napr. e-learning, webové stránky, virtuálne laboratórium, školenia, kurzy,
workshop a pod.), ak sú oficiálne dostupné na internete, uveďte link.

Názov výstupu Opis výstupu Link
INWENT - Informačné štúdiá v
podmienkach web 2.0 a nových
technológií

webová stránka, na ktorej sa
prezentujú základné výstupy
riešenia projektu

http://www.fphil.uniba.sk/
index.php?id=4752

Navrhované vecné zmeny v riešení projektu

V projekte sa pre rok 2011 nenavrhujú žiadne zásadné vecné zmeny.

Skutočne čerpaná finančná dotácia v aktuálnom roku

Konkretizácia rozpočtu

Druh
položky

Konkretizácia položky Vysvetlenie použitia finančných
prostriedkov

Čerpané

633002 PC 3 ks PC laboratórium 2095
633013 Zoner Photo Studio, Adobe

InDesign
PC laboratórium 2488

Spolu: 4583

Špecifikácia podľa ekonomickej klasifikácie

Číslo Názov Plán rozpočtu
600 Bežné výdavky 4583
610 Mzdy, platy,

služobné príjmy
a ostatné osobné
vyrovnania

0

620 Poistné a
príspevok do
poisťovní

0

630 Tovary a služby 4583
Číslo Názov Plán rozpočtu
700 Kapitálové

výdavky
0

710 Obstarávanie
kapitálových aktív

0
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Sumarizácia skutočne čerpaných finančných prostriedkov v aktuálnom roku

Sumarizácia skutočne čerpaných finančných prostriedkov v aktuálnom roku
KV BV
0 4583

BV MV
4583 0

Zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov

Bežné výdavky: 0
Kapitálové výdavky:

Zdôvodnenie nevyčerpaného zostatku

Rozpočet projektu na rok 2011

Konkretizácia rozpočtu

Druh
položky

Konkretizácia položky Vysvetlenie použitia finančných
prostriedkov

Čerpané

631001 cestovné náhrady - domáce
konferencie

Infos 2011, Digitálne knižnice 500

631002 cestovné náhrady -
zahraničné konferencie

CASLIN (ČR), CoLIS (Veľká Británia) 1500

632003 poštovné, telekomunikácie organizácia workshopu, lektorské a
oponentské posudky

150

633002 4 PC dovybavenie PC laboratória 2800
637027 dohody o vykonaní práce lektorské posudky, oponentské posudky 1000
637001 konferencie vložné na domáce a zahraničné

konferencie
1000

637004 workshop náklady spojené s organizáciou
záverečného workshopu - prenájom,
občerstvenie

500

633013 Adobe Photoshop dovybavenie PC laboratória softvérom pre
tvorbu multimédií

500

Spolu: 7950

Špecifikácia podľa ekonomickej klasifikácie

Číslo Názov Plán rozpočtu
600 Bežné výdavky 7950
610 Mzdy, platy,

služobné príjmy
0
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a ostatné osobné
vyrovnania

620 Poistné a
príspevok do
poisťovní

0

630 Tovary a služby 7950
Číslo Názov Plán rozpočtu
700 Kapitálové

výdavky
0

710 Obstarávanie
kapitálových aktív

0

Sumarizácia finančných prostriedkov požadovaných od MŠVVaŠ SR

Sumarizácia finančných prostriedkov požadovaných od MŠVVaŠ SR
KV BV
0 7950

BV MV
7950 0

Zdôvodnenie a konkretizácia plánovanej zmeny použitia finančných prostriedkov
v rozpočte na nasledujúci rok

Vzhľadom na potrebu dobudovania PC laboratória navrhujem zmenu v rozpočte, ktorá spočíva
v presune časti pôvodne plánovaných prostriedkov z kapitoly 637027 (expertízy a posudky) do
kapitoly 633002 (výpočtová technika).

Bežné výdavky Kapitálové výdavky
Pridelená finančná dotácia z
MŠVVaŠ SR v roku 2010

4583 0

Plán na rok 2011 7950 0
Plán na celé obdobie riešenia
projektu

7950 0
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KEGA - ročná správa 3. Obsahová integrácia a
diverzifikácia vysokoškolského štúdia

Potvrdenie o podaní správy
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Doc., PhDr. Jaroslav Šušol PhD.

Týmto čestne vyhlasujem a potvrdzujem, že všetky údaje v ročnej správe k uvedenému projektu
sú pravdivé, že finančné zúčtovanie za aktuálny rok je v súlade s pravidlami KEGA a príslušnými
platnými pokynmi a že poskytnutá dotácia bola a bude účelne, efektívne a primerane použitá len na
výdavky spojené s riešením projektu, a teda nedošlo a nedôjde k neoprávnenému, neodôvodnenému
alebo neplánovanému čerpaniu finančných prostriedkov. Zároveň potvrdzujem, že neprekračujem
stanovenú maximálnu ročnú výšku výskumnej kapacity súhrnne na všetkých aktívnych (schválených)
projektoch, na ktorých riešení sa podieľam. Ako vedúci tohto projektu som na dodržiavanie
maximálnej ročnej riešiteľskej kapacity upozornil aj všetkých svojich členov riešiteľského kolektívu
a v prípade potreby som na základe ich súhlasu uskutočnil aktualizáciu týchto údajov. Týmto čestným
vyhlásením som si vedomý/-á následkov vyplývajúcich z uvedenia nepravdivých informácií.
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