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Úvod 
 

Informačná gramotnosť je v zahraničí veľmi diskutovanou témou, a to nielen v súvislosti so sústavne 

pertraktovanou požiadavkou a nárokmi informačnej spoločnosti, ale i v kontexte klesajúcej úrovne 

funkčnej gramotnosti ľudstva všeobecne (ako to prezentujú výskumy SIALS – Second International 

Adult Literacy Survey, PIAAC – Programme for International Assessment of Adult Competencies – 

poukážeme na ne v kapitole 8). Situáciu vyhrocuje neustále gradujúca expanzia a bujnenie 

informačného priestoru. Tento kritický stav a uvedené problémy sa snažia v zahraničí riešiť tvorbou 

a vývojom operačných modelov informačnej gramotnosti, ktoré sú základnou navigáciou a nástrojom 

pre efektívnu prácu s informáciami v súčasnom informačne presaturovanom prostredí. Detailné či 

rámcové kontextualizované modely informačnej gramotnosti sú integrované nielen do elementárneho, 

stredoškolského vzdelávania a akademického prostredia, ale i do pracovného prostredia rozličných 

firiem a úradov, dokonca do vrcholových inštitúcií politickej sféry a politických koncepcií. Realizujú 

sa merania ich účinnosti a efektov, ako aj projekty a výskumy orientované na zlepšovanie informačnej 

výchovy a vzdelávania. Informačná gramotnosť sa sleduje v kontexte štúdijných a pracovných kvalít, 

zdravotnej informačnej gramotnosti, kultúrnej úrovne a politickej angažovanosti ľudstva a v 

konečnom dôsledku konkurencieschopnosti jednotlivých národov.  

Oblasť informačnej gramotnosti musí mať logicky svoj priestor i v akademickom vzdelávaní v rámci 

informačných štúdií. Podľa Sheily Webberovej a Billa Johnstona (2002) by podrobný koncept štúdia 

informačnej gramotnosti mal zahŕňať: 

• precízny deskriptívny popis informačnej gramotnosti a jej definičného rámca; 

• modely informačnej gramotnosti a ich analýzu; 

• modely informačného správania a ich analýzu; 

• charakteristiku a typy informačných zdrojov; 

• formuláciu a zameranie vyhľadávania, vyhľadávacie stratégie; 

• informačnú ekonomiku v kontexte spoločnosti; 

• problematiku vlastníctva a prenosu informácií, cenzúry, prezentácie / zverejnenia informácií, 

etiky vo využívaní informácií atď.; 

• koncept kritického myslenia a jeho metodický inštrumentár, a to vrátane kritického myslenia 

vo vzťahu k informačným zdrojom a službám (Webber – Johnston, 2002).  

Nasledujúci text nemá snahu venovať sa všetkým zmieňovaným témam – naopak, jeho intenciou je 

venovať sa komplexne a podrobne len informačnej gramotnosti a v holistickom a komplexnom 

prístupe podať kontextualizovaný prienik do samotnej podstaty informačnej gramotnosti ako takej. 

V prvej kapitole logicky načrtneme základnú charakteristiku informačnej spoločnosti ako východisko 

pre formulovanie určitých kompetencií a základných komponentov informačnej gramotnosti – 

nevyhnutných pre existenciou v spoločnosti 21. storočia.  
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Druhá kapitola prezentuje základný náčrt politického ukotvenia informačnej spoločnosti a informačnej 

gramotnosti ako fundamentálneho politického, koncepčného i operačného, ako aj obsahového podložia 

pre rozvoj informačnej gramotnosti ako takej a jej prienik do vzdelávacích štruktúr. 

Základnou intenciou tretej kapitoly je v hrubých rysoch načrtnúť niektoré z globálnych, ale i 

čiastkových a konkrétnych problémov, úskalí a rezerv informačnej spoločnosti (na makro-, mezo- 

i mikroúrovni) – ako veľmi zreteľné, aktuálne a argumentovateľné východisko pre formulovanie 

mnohých prvkov konceptu informačnej gramotnosti. Cieľom danej kapitoly je nielen na deskriptívnej 

úrovni predložiť diskutabilné otázky, zámer kapitoly je i strategický a edukačný – predostrieť spôsob 

odhaľovania a analyzovania problémov, hľadania možných riešení.  

Štvrtá kapitola zdôvodňuje prečo a akým spôsobom sa informačné a mediálne kompetencie javia 

a realizujú ako kľúčové kompetencie 21. storočia, čím zároveň priamočiaro argumentuje 

nevyhnutnosť smerovania pozornosti na danú gramotnostnú oblasť.  

Piata kapitola poskytne základný nevyhnutný prierez vývojom pojmu informačná gramotnosť 

a determinovaný súbor prístupov niektorých autorov k definovaniu daného javu, ktorý demonštruje 

posuny vo vnímaní informačnej gramotnosti ako socio-kultúrneho konštruktu. Z daných prístupov 

vyplynie i základný koncept informačnej gramotnosti v jeho konkretizovanej podobe.  

Šiesta kapitola je zameraná na selektovaný výber modelov informačnej gramotnosti a ich analýzu. 

Modely uvedené v kapitole posunú základnú (príp. tradičnú) predstavu o informačnej gramotnosti, 

obohatia koncept jej komponentov a priblížia metódy hľadania a objavovania, analýzy, implikácie 

a generovania užitočných prvkov v existujúcich modeloch informačnej gramotnosti.  

Siedma kapitola je akousi čiastočnou sumarizáciou predchádzajúcich kapitol – na ich základe ponúka 

exploráciu a explikáciu informačnej gramotnosti, popis jej komponentov z hľadiska architektúry 

osobnosti človeka i z hľadiska jeho kompetencií. Načrtáva niektoré základné vlastnosti informačnej 

gramotnosti, ktoré treba rešpektovať v rámci jej zámerného formovania, ako aj žiaduce kvality, ku 

ktorým výchova a vzdelávanie primárne smerujú. Daná kapitola vo svojom závere sumarizuje 

existenčné aspekty informačnej gramotnosti.  

Malé spektrum rozličných aktuálnych výskumov, ktoré je prezentované v kapitole osem, dokladuje 

rozsiahlosť a mnohovrstevnatosť priestoru „krajiny informačnej gramotnosti“, komplexnosť 

kontinuitných i vynárajúcich sa problémov, ako aj význam výskumnej, teoretickej, praktickej 

i metodickej práce v danej oblasti. Záverečná kapitola sa snaží letmo načrtnúť a intenzívne pobádať 

k strategickým i operačným úlohám v oblasti informačnej gramotnosti v slovenskom prostredí. 

Publikácia sa snaží o holistický a komplexný prístup k informačnej gramotnosti ako socio-kultúrnemu 

konštruktu, aktuálnemu problematickému javu, priezrezovej kompetencii i modelovanej vízii 

ľudských kvalít v kontexte architektúry osobnosti človeka. Jej zámerom je veľkoryso a dostatočne 

detailne odkryť podstatu informačnej gramotnosti i dôvody jej existenčnej nevyhnutnosti. Má 

rozhodne tendenciu predložiť úvod do značne rozsiahlej (a výsostne potrebnej) problematiky 

a motivovať (či stimulovať) k hľadaniu riešení a možností ich realizácie v konkrétnych podmienkach. 
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1 Atribúty informačnej spoločnosti ako východisko pre 
formulovanie nárokov na informačnú gramotnosť 
 

1.1 Informačná spoločnosť – spoločnosť nových kvalít 

 

Nevyhnutnosť informačnej gramotnosti sa postupne vynárala s príchodom zmien 

prebiehajúcich v súčasnosti – zmien, ktoré zásadným spôsobom pretvárajú všetky aspekty 

spoločnosti a celú ľudskú civilizáciu. Tieto sú zreteľným a charakteristickým prejavom 

postupného zanikania industriálnej spoločnosti (trvajúcej viac ako 300 rokov) a vytvárania 

novej – informačnej spoločnosti (ďalej aj IS).  

Proces nástupu informačnej spoločnosti konštatujú odborníci už od 60. rokov 20. storočia, 

prudké zrýchľovanie tempa však začal naberať najmä od 90. rokov. Súčasná transformácia 

spoločnosti zaznamenáva zmeny nebývalého rozsahu, kvality a dosahu – zmeny 

neporovnateľné s celou doterajšou históriou ľudstva. Považujeme ju za súčasť procesov 

ľudskej evolúcie, ktorá prešla vo svojom doterajšom vývoji tromi základnými vývojovými 

štádiami: preindustriálnym, industriálnym a postindustriálnym (Klinec, 2010). Keďže 

pochopenie procesov evolúcie ľudskej civilizácie je významným kľúčom k pochopeniu 

odlišných kvalít informačnej spoločnosti, ako aj smerovania súčasnej civilizácie, načrtneme 

v nasledujúcej časti hrubý rámec základných vývojových štádií spoločnosti, ktorý zároveň 

priblíži naznačené hlavné odlišujúce znaky: hlavné zdroje a systém vytvárania bohatstva 

(tabuľka 1). 

 
Tab. 1 Hlavné charakteristiky spoločnosti v historickom vývoji (podľa Klinec, 2010) 

Spoločnosť  hlavné zdroje bohatstva  systém vytvárania bohatstva                                          
a dominujúci výrobný sektor agrárnej ekonomiky 

Preindustriálna – agrárna pôda a prírodné zdroje poľnohospodárstvo 
Industriálna  práca a kapitál priemysel – s 3 hlavnými výrobnými faktormi: pôda, 

práca a kapitál 
Postindustriálna – 
informačná 

informácie a znalosti výroba, spracovanie a distribúcia informácií, ktorá 
vytvorila základ ekonomiky informačnej spoločnosti 

 

Podľa prehľadu v tabuľke sa hlavným zdrojom bohatstva v informačnej spoločnosti stávajú 

informácie a znalosti, hlavným sektorom ekonomiky výroba, spracovanie a distribúcia 

informácií, ktoré tvoria základ novej ekonomiky informačnej spoločnosti. Nepochybne sa 

teda dá implikovať, že nový systém vytvárania bohatstva znalostnej ekonomiky v informačnej 



 - 7 -

spoločnosti je založený na informáciách a znalostiach ako hlavnom zdroji ekonomickej moci, 

ekonomickej sily a ekonomického bohatstva (Klinec, 2010; Karvalics, 2007).  

 

1.2 Vznik a rozvoj konceptu informačnej spoločnosti  
 

Informačná spoločnosť je dominujúcim pojmom mnohých úvah, diskusií, analýz a reflexií v 

politických a ekonomických vedách, ale je i jednou zo základných orientácií spoločenských 

vied. Nejasnosti, skreslenia a nedôsledné porozumenie tohto aktuálneho sociálneho javu 

spôsobuje, že informačnú spoločnosť časovo situujeme do viac či nemej vzdialenej 

budúcnosti, takže hovoríme o tzv. „prechode k informačnej spoločnosti“. Niektorí odborníci 

však tvrdia, že informačná spoločnosť existovala už koncom 19. storočia (v poslednej dobe sa 

ozývajú hlasy, že koncom 18. storočia) a niektorí dokonca konštatujú, že „informácie“ a 

„znalosti“ hrali dôležitú úlohu v každom historickom období (Karvalics, 2007).  

Koncept informačnej spoločnosti nie je novým konceptom. Idey informačnej spoločnosti 

nachádzame už v minulom storočí – v roku 1962 kanadský sociológ Marshall McLuhan 

(1962) charakterizoval tzv. rekonfigurovanú galaxiu v konfrontácii s Gutenbergovou galaxiou 

a na základe dôslednej analýzy komunikačných médií a ich komunikačných možností odlíšil 

spoločnosť písma a modernú spoločnosť charakterizovanú rozvojom audiovizuálnych médií. 

O desaťročie neskôr sociológ Daniel Bell (1973) predložil všeobecnejší koncept, ktorý sa 

neobmedzoval iba na sféru kultúry a kultúrnych komunikačných prostriedkov. Avizoval 

nástup novej éry, ktorej zásadný atribút – markantný posun hodnotových priorít od hodnôt 

materialistických (ekonomická prosperita, hmotné zabezpečenie, sociálny poriadok) k 

hodnotám postmaterialistickým – vedie k postindustriálnej spoločnosti. Postindustriálnu 

informačnú spoločnosť charakterizoval Bell ako spoločnosť orientovanú predovšetkým na 

znalosti, poznatky, vedomosti a prístup k informáciám pripodobňoval k hmotným statkom a 

výrobným prostriedkom v industriálnej spoločnosti. V neskorších prácach však začal 

využívať miesto pojmu postindustriálna spoločnosť pojem informačná. 

Informačná spoločnosť so sebou priniesla nielen zmenu základných zdrojov spoločnosti 

a zmenu systému vytvárania bohatstva (ako sme ich uviedli v predchádzajúcich častiach), ale 

i zmenu ďalších parametrov spoločnosti (bližšie to špecifikuje tabuľka 2 autora D. Bella). 

Zásadne odlišné zdroje spoločnosti a úplne nový systém vytvárania bohatstva spôsobili 

generovanie celej škály zmien nielen v ekonomickej, ale i v sociálnej a sociokultúrnej rovine. 
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Tab. 2 Dimenzie informačnej spoločnosti (podľa Bell, 1979)  

Spoločnosť → Pre industriálna Industriálna Postindustriálna 
Spôsob výroby Ťažobný, ťažba Výroba Spracovanie, recyklácia 
 Primárny Sekundárny služby 

Ekonomický sektor 

Poľnohospodárstvo 
Baníctvo 
Rybárstvo 
Drevo 
Ropa a zemný plyn 

Tovarová výroba 
Manufaktúrna výroba 
Trvanlivé výrobky 
Netrvanlivé výrobky 
Stavebníctvo 

Terciárny: doprava, obchod, 
nástroje, nehnuteľnosti 
 
 
 
 
Kvartérny: zdravie, vzdelanie, 
výskum, vláda, rekreácia 

Zdroje 
(transformácií) 

Prírodné sily –  
vietor, voda, 
zvieratá, „ľudské 
svaly“ 

Vytvorené energie 
Elektrina: ropa, zemný 
plyn, uhlie, jadr. energia 

Počítače a prenosové systémy 
dát Informácie 

Strategická 
surovina, 
strategické zdroje  

Suroviny Finančný kapitál Poznanie 

Technológia Remeslá Strojová technológia Intelektuálne technológie 

Kompetenčná báza 

Remeselník, 
manuálny 
pracovník, 
robotník, roľník 

Inžinier, kvalifikovaný 
pracovník 

Vedec, technické a odborné 
profesie 

Metodológia 
Zdravý rozum, 
pokusy a omyly, 
skúsenosti 

Empirizmus, 
Experimentovanie 

Abstraktné teórie, modely, 
simulácia, teória rozhodovania, 
systémová analýza 

Časové hľadisko Orientácia na 
minulosť 

Ad hoc adaptívnosť, 
experimentovanie 

Zameranie na budúcnosť: 
prognózovanie a plánovanie 

Axiálny princíp Tradicionalizmus Ekonomický rast Kodifikácia teoretických znalostí 
 

Uvedená tabuľka dáva implikovať určité požiadavky na kvalitu ľudských zdrojov, ich 

zameranie a perspektívy, ako aj nároky na potenciál, vedomosti, schopnosti a zručnosti členov 

informačnej spoločnosti – a to tak tradičné, ako aj úplne nové.  
 

Rovnako termín informačná spoločnosť už má svoju históriu. Údajne ho ako prvý použil 

japonský antropológ Tadao Umesao1 v práci o evolučnom vývine ľudstva smerujúcom 

k spoločnosti založenej na využívaní informácií (Fleissner, 1996 porovnaj so Šušol – Rankov 

– Hrdináková, 2005). Práca bola jedným zo stimulov celonárodnej diskusie o koncepte 

informačnej spoločnosti, zreteľnými prejavmi a efektmi ktorej boli: mesto Technopolis pre 

výskum technológií, mesto Tsubuka pre vedecký výskum.  

                                                 
1 Slovné spojenie „informačná spoločnosť“ sa prvýkrát objavilo v Japonsku v oblasti spoločenských vied v 
začiatkom 60. rokov. Japonský ekvivalent výrazu (joho shakai, johoka shakai) sa zrodil v roku 1961 v rozhovore 
medzi architektom Kish Kurokawa a renomovaným historikom a antropológom Tudao Umesao. V písanej 
komunikácii debutoval ako názov štúdie publikovanej v januári 1964, ktorej autorom bol Jiro Kamishima, ale 
tento názov práci dal editor Michiko Igarashi (Sociológia v informačných spoločnostiach). 
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V roku 1983 japonské MITI2 (White, 1987 uvedené v Zlatuška, 1998) formulovalo „Plán 

Teletopie“, ktorého základnou intenciou a obsahom bola globálna distribúcia nových 

médií, rozvoj multimédií a zabezpečenie komunikačných a informačných služieb japonským 

regionálnym mestám na vysokej úrovni – medzi najpopulárnejšie patrili:  

1) služba posilňujúca „mestskú komunitu“ obsahujúca zlepšenie komunitných informácií, 

zlepšenie verejných služieb a rozvoj vzdelávacích a spoločenských aktivít; 

2) „distribučná“ služba posilňujúca šírenie komerčných informácií;  

3) „hi-tech priemyslová“ služba implementujúca najnovšie technológie do miestnych firiem;  

4) „cestovná a rekreačná“ služba, ktorá propaguje turistiku, šport a pod. (White, 1987 

uvedené v Zlatuška, 1998). 

Za priekopníka používania termínu informačná spoločnosť pojmu môžeme považovať 

Manuella Castellsa. Vo svojej knihe The Informational City rozpracoval znaky odlišujúce 

informačnú spoločnosť od industriálnej. Medzi hlavné zaradil: 

• kľúčová úloha vedomostí a znalostí,  

• posun od materiálnej produkcie k spracovaniu informácií a  

• nástup nového organizačného usporiadania (Castells, 1989 porovnaj s Castells, 1991). 

V európskom odbornom kontexte termín informačná spoločnosť zrejme použil najskôr vo 

svojej práci Die informierte Gesselschaft Karl Steinbuch v roku 1963 (Steinbuch, 1963 

uvedené v Šušol – Rankov – Hrdináková, 2005). V európskych oficiálnych dokumentoch sa 

pravdepodobne prvýkrát objavil v Norovej-Mincovej správe francúzskej vlády v roku 1975 

(Nora – Minc, 1978), ktorá bola významná tým, že posunula tradičné chápanie 

telekomunikácií až na záležitosť národnej technologickej suverenity a vytýčila vládne 

iniciatívy zahŕňajúce aj „elektronické občianstvo“ (správa sa všeobecne považuje i za 

pôvodcu termínu „telematika“) (Zlatuška, 1998).  

Európske spoločenstvo sa dalo na reálnu cestu prechodu k informačnej spoločnosti na 

začiatku osemdesiatych rokov 20. storočia, a to uvedením veľkých výskumných 

a rozvojových programov v informačných technológiách, ako boli ESPRIT (1984), RACE 

(1985) a prvých troch programov v oblasti telematických aplikácií v roku 1986: AIM 

(zdravotníctvo), DRIVE (cestná doprava) a DELTA (Brečka, 2000). 

 
 

Ak sa vrátime k autorom, ktorí stáli pri zrode úvah o informačnej spoločnosti, je zrejmé, že 

Daniel Bell i Marshall McLuhan mali dosť jasnú predstavu o tom, kam vývoj spoločnosti 

                                                 
2 MITI – Ministry of international trade and industry 
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bude smerovať. Celý rad v súčasnosti sledovaných indikátorov zreteľne dokazuje posun 

prognóz 60. a 70. rokov minulého storočia k realite (Musil, 2007). 

 

 

1.3 Teória informačnej spoločnosti v pohybe 
 

V odborných kruhoch sa často až veľmi rôznia prístupy ku skúmaniu, analyzovaniu, 

reflektovaniu a interpretovaniu informačnej spoločnosti. Tieto prístupy odhaľujú a zrkadlia 

rozličné aspekty informačnej spoločnosti – v zásade sa líšia hlavne úrovňou náhľadu 

a prístupu ku skúmaniu informačnej spoločnosti, na základe ktorej možno rozlišovať:  

o analýzu informačnej spoločnosti na makroúrovni; 

o analýzu informačnej spoločnosti na mezoúrovni; 

o analýzu informačnej spoločnosti na mikroúrovni (Karvalics, 2007). 

V nasledujúcej časti si načrtneme jednotlivé prístupy bez ašpirácie detailného precizovania, 

ale v záujme získania základnej informácie o možných prístupoch odborníkov k danej 

problematike.  
 

1.3.1 Civilizačná teória – analýza informačnej spoločnosti na makroúrovni 
 

Úroveň „civilizačnej teórie“ („great narrative“ theory) sa považuje za najobsiahlejšiu 

výskumnú doménu adekvátnu pre analýzu informačnej spoločnosti, ktorej fundamentálnym 

základom je skúmanie zmien spoločnosti v historickom kontinuu a porovnávanie informačnej 

spoločnosti predchádzajúcimi epochami (Karvalics, 2007, s. 16). Civilizačná teória kontextu 

je analýzou informačnej spoločnosti na makroúrovni, ktorá sa vynorila sa z prieniku 

historickej sociológie, sociálnej filozofie a teórie kultúry a pod. Experti v daných oblastiach 

sa v rámci tohto prístupu zameriavajú na zmapovanie štrukturálnych princípov a 

transformačnej logiky od 60. rokov minulého storočia a snažia sa odpovedať na otázky: Čím 

je informačná spoločnosť odlišná od predchádzajúcich z hľadiska technológií a metodológie, 

výroby, hlavných zdrojov, výrobných síl, tvorby bohatstva (viď tab. 2)? Čím je informačná 

spoločnosť odlišná od predchádzajúcich z hľadiska perspektív? Aké odlišnosti zaznamenávajú 

sociálne a sociokultúrne štruktúry?  

Vedúcimi osobnosťami tohto teoretického prúdu jednoznačne sú: Japonec Tadao Umesao, 

Kanaďan Marshall McLuhan a Američan Alvin Toffler, ktorých intenciou bolo študovať 

informačnú spoločnosť ako ucelený systém. 
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1.3.2 Vývojová teória – analýza informačnej spoločnosti na mezoúrovni 
 

Vývojové (rozvojové) teórie sa orientujú na užšie problémy. Otázky formulované odborníkmi 

sú sociálne orientované – zamerané viac na spoločenský kontext, napríklad: Ako sa môžu 

meniť a zamieňať metódy sociálnej organizácie a koordinácie? Ako sa môže zmeniť ľudská 

psychika? Ako sa menia mechanizmy ekonomickej a politickej kontroly a aký dopad to má na 

životné prostredie a vzťah medzi človekom a prírodou? (Karvalics, 2007, s. 16). Z týchto 

a mnohých ďalších zásadných otázok sa jednoznačne vynára druhá tzv. mezoúroveň analýzy 

informačnej spoločnosti. 

Popredným autorom druhého prístupu je nepochybne Manuel Castells a jeho „trilógia“ The 

Information Age3 (Castells, 1996; Castells, 1997; Castells, 1998). Castells prekonal tradičné 

uvažovanie a predostrel kompaktné a mnohovrstvové fundamentálne východisko založené na 

ekonomických a politických prístupoch v prieniku kultúrnej teórie. Predložil doteraz 

najucelenejší obraz informačnej spoločnosti, obrovský objem výskumných a empirických dát 

spolu s interpretáciami a súčasne vytvoril jednotný terminologický rámec postavený na 

dôslednom uplatňovaní princípu a pojmu „siete“ pre štúdium nových sociálnych javov 

týkajúcich sa informačnej spoločnosti (Castells, 2000; Šušol – Rankov – Hrdináková, 2005).  

Castells označil informačnú spoločnosť za „sieťovú spoločnosť“, ktorá je špecifická novou 

vnútornou sociálnou štruktúrou a sieťovou logikou s principiálne novým regulujúcim prvkom 

spoločnosti. Moc doposiaľ koncentrovaná v inštitúciách, organizáciách a symbolických 

regulátoroch sa rozptýlila v dematerializovanom sieťovom prostredí (Castells, 1996; porovnaj 

s Castells, 2000 uvedené v Šušol – Rankov – Hrdináková, 2005, s. 81). 

V rámci nového prístupu sa objavili nové výskumné domény – desiatky nových sociálnych 

fenoménov, ako napríklad: transformácia jednotlivých spoločenských subsystémov, sieťová 

ekonomika, nové sociálne a komunitné javy, net-generácia digitálneho veku, charakteristiky 

nových prostriedkov a mediálneho prostredia a pod.4 (Karvalics, 2007, s. 16). 

Objavili sa otázky týkajúce sa informácií, nerovnosti, najčastejšie diskutované a rozpracované 

vo forme analýz digitálnej priepasti. V konečnom dôsledku mezoúrovňové prístupy obsahujú 

aj zložitý súbor otázok vzťahujúcich sa k informačnej gramotnosti, ktorá sa dotýka dôležitých 

disciplín od psychológie po pedagogiku. Náležité miesto s patričným kritickým 

                                                 
3 Časti trilógie:  
•  The Rise of the Network Society, The Information Age: Economy, Society and Culture Vol. I. 
•  The Power of Identity, The Information Age: Economy, Society and Culture Vol. II. 
•  End of Millennium, The Information Age: Economy, Society and Culture Vol. III. 
4 Ich spoločným znakom je vysoká úroveň abstrakcie 
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a problematickým aspektom vo výskumných a teoretických prístupoch majú aj právne, 

právno-filozofické a filozoficko-axiologické problémy, ktoré sa týkajú tvorby, produkcie 

a distribúcie korektného „intelektuálneho tovaru“ na jednej strane a jeho regulárnej spotreby 

na strane druhej (Karvalics, 2007).  

 

1.3.3 Prístup orientovaný na prax a reflexiu  

– analýza informačnej spoločnosti na mikroúrovni 

 

V rámci komplexného štúdia sa vynárajú sa i veľmi konkrétne parciálne otázky: Aké sú etapy, 

modely a typy v rámci rozvoja informačnej spoločnosti? Aké sú úskalia informačnej 

spoločnosti? Akými pravidlami sa riadi informačná spoločnosť? Aké nové informácie môže 

generovať štúdium informačnej spoločnosti? Ako najvhodnejšie a najpresnejšie formulovať 

nové a komplexné „paradigmy“ informačnej spoločnosti?  

Otázky tohto typu vytvárajú platformu mikroúrovne analýzy informačnej spoločnosti, ktorú 

obohacujú odborníci skúmajúci určité menšie, parciálne časti reality, jednotlivé aspekty 

informačného priestoru a čiastkové problémy významné pre praktické a parciálne úvahy 

a reflexie. Vo výskumných zámeroch bádatelia tohto prístupu obyčajne hľadajú odpovede na 

problémy zakotvené v ich vlastnom odbore, alebo uvažujú o svojom mieste v digitálnom 

kontexte, resp. riešia zasadenie riešeného problému do digitálneho kontextu.  

Praktická stránka a mikroanalytický prístup k informačnej spoločnosti sa prejavuje vo svojej 

najčistejšej, najzreteľnejšej a najkonkrétnejšej (nie tak abstraktnej) podobe, kde je výskum 

jednotlivých aspektov informačnej spoločnosti najuchopiteľnejší a kde je priama intervencia 

nevyhnutným predpokladom pre nájdenie nových informácií: 

• v prípade ekonomických subjektov ide o vývoj, hľadanie a nachádzanie a inovácií; 

• vo verejnej sfére ide o vývoj informačnej stratégie – t.j. informované, uvedomelé a 

vedomé politické plánovanie; 

• vo vzdelávaní to znamená nové stratégie a skvalitňovanie učenia a vzdelávania; 

• vo vede to znamená kvalitný výskum a vedecko-technický rozvoj a pod. (Karvalics, 

2007). 

Z daných výskumov parciálnych otázok sú generované informačné stratégie v jednotlivých 

oblastiach – programy zamerané na budovanie informačnej spoločnosti, ktoré zahŕňajú celý 

rad súvisiacich vied, štúdií, prieskumov v rozličných vedných oblastiach a pod.  
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Je na mieste poznamenať, že popri teóriách podporujúcich a vysvetľujúcich informačnú 

spoločnosť existujú ďalšie, ktoré s pojmom a následne i aktuálnym stavom informačnej 

spoločnosti prinajmenšom polemizujú (Heindreyckx, F. 2003; Mansell, R. 2002 uvedené v 

Pruulmann-Vengerfeldt, 2006). V poslednom čase sa odborníci napríklad usilujú o ďalšie 

prístupy:  

• holistický, ktorý uprednostňuje skúmanie informačnej spoločnosti v jej celistvosti 

a prepája podstatné otázky a problémy informačnej spoločnosti, snaží sa o integráciu 

civilných občanov do riešenia zásadných otázok spoločnosti;  

• kritický – ktorý vychádza z kritickej sociálnej teórie (Pruulmann-Vengerfeldt, 2006). 

Podľa Webstera sú hlavnými dôvodmi ich protiargumentácie: nedostatok a rozporuplnosť 

kritérií charakterizujúcich a rozlišujúcich informačnú spoločnosť, dominancia kritérií 

hodnotiacich rozšírenie a prístup k informačno-komunikačným technológiám (dalej aj IKT), 

nepresné používanie pojmu informácia a neoverená hypotéza teoretikov, že kvantitatívny rast 

informácií vedie ku kvalitatívnym zmenám spoločnosti, konštantné alebo vynárajúce sa 

problémy, úskalia a rezervy (Webster, 2004). 

 
 

1.4 Definícia informačnej spoločnosti 
 

Pojem a termín informačnej spoločnosti je už v spoločnosti plne etablovaný, bol prijatý 

nadnárodnými i vládnymi dokumentmi a širokou verejnosťou je v tom najširšom zmysle slova 

ponímaný ako označenie spoločnosti, v ktorej aktuálne žijeme. Definovať informačnú 

spoločnosť je však pomerne komplikované. Univerzálna definícia rozhodne zatiaľ neexistuje 

– v odbornej literatúre možno nájsť celý rad viac alebo menej konkrétnych a koherentných 

definícií v rámci rozličných odborov, pričom prístupy jednotlivých autorov sú 

multiparadigmatické vzhľadom na rozličnú optiku náhľadu na informačnú spoločnosť. 

Väčšina definícií nie je kompletných, spravidla zohľadňujú konkrétne problémy, určitý 

vymedzený prístup alebo parciálne aspekty.  

Informačná spoločnosť je pojem, ktorý zrejme prestupuje každý aspekt nášho života, 

ovplyvňuje každú bunku našej spoločnosti a každý sektor ľudskej činnosti. Napriek tomu za 

základ informačnej spoločnosti môžu byť považované tri prvky: informácie a znalosti, 

distribúcia informačných a komunikačných technológií a prístup a využívanie IKT (A 

Common, 2003).  
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Každopádne, v prípade tak abstraktného a komplexného pojmu, akým je pojem informačnej 

spoločnosti, môžu krátke definície akcentovať alebo vyjadrovať úplne odlišné stránky 

komplexného javu, akým informačná spoločnosť nepochybne je. V nasledujúcej časti 

uvádzame niektoré z celého radu definícií.  

V zmysle zásadných zmien, dôsledkov, účinkov, vplyvov IKT v rámci sociálneho kontextu 

možno explicitne charakterizovať informačnú spoločnosť ako spoločnosť založenú „na 

integrácii informačných a komunikačných technológii do všetkých oblastí spoločenského 

života v takej miere, že zásadným spôsobom menia spoločenské vzťahy a procesy. Nárast 

informačných zdrojov a komunikačných tokov vzrastá do tej miery, že ho nemožno zvládať 

doterajšími informačnými a komunikačnými technológiami“ (Jonák, 2003-). 

Program informatizácie SR charakterizuje informačnú spoločnosť dvoma zásadnými 

parametrami: informačno-komunikačnými technológiami a informáciami. Informačnú 

spoločnosť vníma ako víziu „novej, modernej spoločnosti, v ktorej informácie majú prioritný 

význam. Jej vznik / prerod je spôsobený novými informačnými a komunikačnými 

technológiami, ktoré umožňujú rýchlu tvorbu a prenos informácií a vedeckých poznatkov do 

procesov technologických i sociálnych, čo vedie k zmene spôsobu života každého človeka“ 

(Informačná, [2005]). 

Pre dôslednejšiu explikáciu definičného rámca informačnej spoločnosti je nepochybne 

dôležité uviesť definície významných teoretikov stojacich pri zrode konceptu informačnej 

spoločnosti, ktoré jednoznačne priorizujú intelektuálne a informačné bohatstvo človeka a 

interakciu človeka s informáciami: 

• spoločnosť, ktorá sa organizuje okolo znalostí v záujme sociálnej kontroly a riadenia 

inovácií a zmien ... (Daniel Bell); 

• nový typ spoločnosti, kde je vlastníctvo informácií (a nie materiálne bohatstvo) hnacou 

silou jej transformácie a rozvoja [...] (a kde) prekvitá ľudská intelektuálna (duševná) 

tvorivosť (Yoneji Masuda); 

• informačná spoločnosť je ekonomickou realitou a nie len mentálnou abstrakciou ... 

končí sa pomalé šírenie / distribúcia informácií [...] postupne sa objavujú nové aktivity, 

činnosti a produkty (John Naisbitt) (uvedené v Karvalics, 2007). 

Definičným atribútom informačnej spoločnosti je podľa Bella (1976) manipulácia 

s informáciami, ktorá hrá rozhodujúcu úlohu vo väčšine oblastí života, samozrejme vrátane 

ekonomiky spoločnosti, v rámci ktorej patria medzi vedúce sektory informačnej spoločnosti 

nepochybne aj telekomunikácie a elektronické média. 
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Niektoré definície akcentujú technologickú stránku spoločnosti, ale všímajú si aj dopad 

interakcie človeka s informačným prostredím na ekonomickú oblasť spoločnosti. Zlatuška 

(1998) napríklad konštatuje, že „...informačná spoločnosť je charakterizovaná podstatným 

využívaním digitálneho spracovávania, uchovávania a prenosu informácií. Zo spracovania 

informácií sa stáva významná ekonomická aktivita, ktorá preniká tradičnými ekonomickými či 

spoločenskými aktivitami a vytvára úplne nové príležitosti a činnosti, ktoré podstatne 

ovplyvňujú charakter spoločnosti.“ Zároveň následne implikuje, že „nástup informačnej 

spoločnosti mení ekonomickú i sociálnu bázu fungovania spoločnosti. Dochádza k presunu 

podstatných ekonomických aktivít zo spracovania fyzických produktov do spracovania 

informácií, práce na symbolickej úrovni a do činností založených na využití kapitálu 

založeného nie na peniazoch, strojoch a surovinách, ale na duševnom potenciáli, inováciách 

a nových myšlienkach…“ (Zlatuška a kol, 1998). 

Castells a Himanen uvádzajú tri zásadné body definičného rámca odvodené od kľúčových 

faktorov informačnej spoločnosti:  

1) je založená na informačných technológiách; 

2) sústredená okolo (symbolického) spracovania informácií a produkcie symbolických 

hodnôt (informácií); 

3) organizovaná na báze informačných sietí (Castells – Himanen, 2002), pričom jedným z 

hlavných rysov informačnej spoločnosti je podľa Castellsa (2009) sieťové prepojenie 

logiky jej základnej štruktúry, čo vysvetľuje používanie pojmu „sieťovej spoločnosti“ 

(Castells, 2009). 

Na kvalitatívny aspekt (respektíve dosah) informácií v informačnej spoločnosti poukazuje 

definícia, ktorá charakterizuje informačnú spoločnosť ako „spoločnosť, v ktorej sú informácie 

prostredníctvom informačných a komunikačných technológii intenzívne využívané k 

ekonomickému, sociálnemu, kultúrnemu i politickému rozvoju“ (Květoň, 2009). 

Frank Webster (2004) vidí v informačnej spoločnosti „novú formu sociálnej existencie, v 

ktorej hlavnú úlohu zohráva produkcia, uchovávanie a tok informácií“ a následne formuluje 

jej atribúty:  

o výpočtová technika je inovačnou technológiou, ktorá tvorí jadro a jeho základné funkcie 

budú nahrádzať, a tým aj posilňovať duševnú prácu človeka; 

o jadro intelektuálneho priemyslu tvoria odvetvia založené na vedomostiach; 

o informačná spoločnosť je multi-centrálna a komplementárna dobrovoľná spoločnosť 

(Webster, 2004). 
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Jeden z princípov prijatých na Pan-Európskej regionálnej ministerskej konferencii v príprave 

Svetového summitu o informačnej spoločnosti, ktorá sa konala v Bukurešti v roku 2002 

konštatuje, že v informačnej spoločnosti, musí každý mať možnosť „využiť svoje právo na 

slobodu názoru a prejavu“... „vyhľadávať, prijímať a rozširovať informácie a myšlienky 

akýmikoľvek prostriedkami a bez ohľadu na hranice“ (The Bucharest, 2002). 

 

Popri termíne informačná spoločnosť sa v súčasnosti používajú i termíny: globálna, 

počítačová, sieťová, komunikačná, deindustrializovaná, postindustriálna, postkapitalistická 

reflexívna spoločnosť či znalostná, vedomostná. V poslednom čase sa začína uvažovať o 

koncepte e-spoločnosti. 

Vychádzajúc z jednotlivých teoretických prístupov je možné stanoviť rozdiely medzi 

teoretickým a praktickým poňatím informačnej spoločnosti, zároveň je možné prehĺbiť 

poznatky o informačnej spoločnosti, poskytnúť fundovanejšiu explikáciu a exploráciu danej 

historickej epochy, prispieť k jej chápaniu a vytýčiť ďalšie možné vývojové tendencie. 

Z pohľadu informačnej gramotnosti definičný rámec informačnej spoločnosti zásadným 

spôsobom ovplyvňuje definičný a kompetenčný rámec informačnej gramotnosti jej členov. 

Jeho explikáciu však umožní jedine precíznejší pohľad na charakteristiky informačnej 

spoločnosti. 

 
1.5. Charakteristika informačnej spoločnosti  

podľa diferencovaných kritérií  
 

Potrebu uplatnenia diferencovaného prístupu v precizovaní informačnej spoločnosti naznačil 

už v roku 1988 J. W. Martin – vychádzal z veľmi zreteľného predpokladu, že všeobecné 

rozšírenie IKT v úradoch, firmách, domovoch a vzdelávaní si vyžaduje adekvátne 

kompetencie a politika rozvoja ľudských zdrojov pre informačnú spoločnosť by sa mala 

zaoberať niekoľkými diferencovanými kritériami – uviedol nasledujúce: 

1. sociálne kritérium – hodnota informácií by mala byť uznaná ako faktor prispievajúci k 

zlepšeniu kvality života a široká škála informačných kompetencií by mala byť 

podporovaná na všetkých úrovniach vzdelávania; 

2. ekonomické kritérium – informácie by mali byť považované za kľúčový ekonomický 

faktor (v zmysle zdroja, služieb, tovaru, komodity) a zdroja pridanej hodnoty 

a zamestnanosti; 
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3. kultúrne kritérium – kultúrna hodnota informácií by mala byť podporovaná 

prostredníctvom podpory informačnej hodnoty lokálnych, pôvodných miestnych 

a tradičných vedomostí a hodnôt v záujme jednotlivca a spoločenského (národného) 

rozvoja; 

4.  politické kritérium – v zmysle slobody informácií a prístupu k informáciám; 

5.  technologické kritérium – technológie treba považovať za jednu z umožňujúcich 

a podporujúcich síl (Martin, 1988).  

Nadväzujúc na Martina rozširuje charakteristiku informačnej spoločnosti Webster (2006), 

ktorý analyticky rozlišuje päť podstatných kritérií informačnej spoločnosti, na základe 

ktorých možno definične rozšíriť pojem informačnej spoločnosti a explicitne prezentovať jej 

hlavné rysy. Ide o kritériá: 

• technologické kritérium – vymedzuje technologickú definíciu;  

• ekonomické kritérium – vymedzuje ekonomickú definíciu; 

• pracovné kritérium – vymedzuje definíciu vychádzajúcu z rozdelenia pracovných kapacít; 

• priestorové kritérium – vymedzuje priestorovú definíciu; 

• kultúrne kritérium – vymedzuje kultúrnu definíciu (Webster, 2006). 

Uvedené charakteristiky a definície sa nemusia nevyhnutne navzájom vylučovať, no mnohí 

odborníci (najmä teoretici) vo svojich konceptoch akcentujú jednu nanajvýš niekoľko málo 

faktorov, resp. definičných aspektov. Ako uvidíme v nasledujúcich častiach, často sa dané 

charakteristiky v rámci rozličných kritérií prelínajú a podmieňujú, čo determinuje 

komplexnosť a vzájomná podmienenosť vzťahov jednotlivých štruktúr informačnej 

spoločnosti. 

 

1.5.1 Informačná spoločnosť z hľadiska technologického prístupu 

 

Základným podložím a východiskom technologických koncepcií sú technické a technologické 

inovácie5 progresívne rozvíjajúce sa od 70. rokov 20. storočia. Prvotné koncepcie postavené 

na tomto najviditeľnejšom a najzreteľnejšom indikátore novej epochy vychádzali z premisy, 

že vplyvy nastupujúceho množstva technologických zmien na organizáciu spoločnosti sú tak 

zásadné, že musia nevyhnutne viesť k posunu koncepcie spoločnosti (Webster, 2006).  

                                                 
5 Medzi prelomové technológie sa zvyknú zahŕňať predovšetkým káblová a satelitná televízia, komunikácia 
počítača s počítačom, osobné počítače, nové kancelárske programy, online informačné služby a CD-ROM 
príslušenstvo. 
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Sofistikovanejšia verzia technologického prístupu k informačnej spoločnosti venuje 

pozornosť aproximácii telekomunikácií a výpočtovej techniky, ktoré však jednako stále stavia 

na východisku: lacné spracovanie informácií a ukladacie (skladovacie) technológie znamenajú 

až dramatické zlepšenie správy, manažmentu a distribúcie informácií (Webster, 2006). 

Technokratický prístup sa v neskorších ďalších desaťročiach rozšíril o ďalší expandujúci 

prvok – internet. Mnohí odborníci výrazne akcentujú príchod nového prvku, tzv. „informačnej 

diaľnice“ s novou víziou, že „nové usporiadanie a poriadok v spoločnosti je v nič netušiacom 

svete otváraný permanentným pokrokom v oblasti telekomunikácií. Budúcnosť sa zrodila 

v takzvanej informačnej diaľnici a každý, kto sa tejto diaľnici vyhne, stratí tvár“ 

(Angel,1995). 

Charakteristiky z hľadiska technokratického prístupu možno načrtnúť nasledovne:  

• IKT prenikajú existenčným spôsobom do všetkých oblastí života a majú zásadný vplyv na 

všetky aspekty života; 

• stávajú sa predmetom i nástrojom produktívnej činnosti ľudí; 

• univerzálnosť spracovania informácií v digitálnom tvare vytvára z počítačov základný 

prvok digitálnych komunikačných sietí; 

• rastie význam internetu;  

• elektronické médiá sú stále viac globálne; 

• technológie určujú nevyhnutnosť rozšírenia národnej, medzinárodnej a skutočne globálnej 

informačnej výmeny z čoho následne vyplýva jednoznačný trend smerujúci k založeniu 

potrebnej technologickej infraštruktúry, ktorá umožní počítačovú komunikáciu 

komukoľvek, kdekoľvek a kedykoľvek; 

• ceny počítačov v dlhodobom porovnaní systematicky klesajú napriek tendencii používať 

stále náročnejšie softvérové vybavenie a realizovať náročnejšie úlohy, t.j. znižujú sa 

náklady na technológie a zvyšuje sa výkonnosť a funkčnosť technológií; 

• obrovský pokrok mikroelektroniky umožňuje masovú komputerizáciu; 

• technológie sú vo všeobecnosti využiteľné kýmkoľvek a kdekoľvek; 

• technologické zmeny sa premietajú do profesijného života všetkých oblastí a 

najviditeľnejšie zmeny sú v oblasti automatizácie pracovných činností; 

• rast a urýchľovanie trhu s osobnými počítačmi (s IKT); 

• „domestikácia“ IKT; nárast počtu vlastníkov mobilných telefónov a počítačov, nárast 

počtu predplatiteľov širokopásmového internetu a pod.; 

• technológie sa stávajú meradlom krajín a pôsobia na rozdelenie sveta (Webster, 2006; 

Planková, 2007; Musil, 2007). 
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Technológie vo významnej miere ovplyvňujú i súkromný život: existenčne vrastajú 

súkromného života každého jednotlivca, sú indikátorom úspešnosti, sú tiež vyjadrením 

prestíže či životného štýlu, stávajú sa väčšinovou formou trávenia voľného času. Technológie 

a technologické zmeny pôsobia i na sociálne rozdelenie spoločnosti (Webster, 2006; 

Planková, 2007). 

Ak hovoríme o IKT ako o jednom z podstatných faktorov profesijného i osobného života, 

musíme upozorniť, že nové technológie neznamenajú iba internet či e-mail. Ide o rozmanitý a 

širokospektrálny inventár nových technológií zahŕňajúci aj instant messaging (chat – 

programy typu IRC), mobilné telefóny, ich doplnky a technológie, electronic data interchange 

(EDI – platformy pre výmenu elektronických dát); computer-aided design (CAD), computer-

aided manufacturing (CAM) a computer-aided engineering (CAE); databázy so vzdialeným 

prístupom a zdroje akéhokoľvek druhu (Baba, 1999) a celú škálu techniky, ktorá funguje na 

báze mikroprocesorov (treba však upozorniť, že daný sumár nepokrýva v úplnosti šírku 

a škálu IKT, nakoľko obsah tohto termínu sa v čase dynamicky a prudko mení). 

Z predchádzajúceho náčrtu je zreteľné, že informačná a technologická gramotnosť bude pre 

človeka v nastupujúcej epoche existenčnou nevyhnutnosťou v profesijnej i súkromnej oblasti, 

a to nielen v horizontálnom, ale i vo vertikálnom zmysle (požiadavka permanentného 

doplňovania vzdelania vzhľadom na prudké technologické zmeny). 

Pri technokratickom prístupe je však dôležitý i pohľad na odvrátenú stranu technológií 

a seriózne kodifikovanie ich statusu v spoločnosti: z hľadiska humánneho rozvoja človeka je 

totiž riskantné až neprijateľné, aby nesociálny fenomén, ktorým technológie bezo sporu sú, 

boli považované a prehlásené za hlavnú formujúcu silu a vymedzujúci faktor nastávajúceho 

sveta, nakoľko alebo práve preto, že „technológie sú skutočnou časťou spoločnosti, a preto je 

neisté ich vyčlenenie a uznanie ich najvyššej roly pri formovaní spoločenských zmien“ 

(Planková, 2007). Na vyváženie technokratického prístupu sa logicky začína objavovať 

prístup zameraný na človeka ako „human-centred information society“, ktorý je považovaný 

za alternatívu k technicko-ekonomického modelu informačnej spoločnosti (Day, 1996).  

 

Informačná a mediálna gramotnosť človeku zabezpečia nielen základné opory existenčného 

zabezpečenia a prípadne i permanentný profesijný a odborný rast, no i triezvy náhľad na 

informačné a komunikačné technológie, ich úlohu a postavenie v modernej spoločnosti. 
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1.5.2 Informačná spoločnosť z hľadiska ekonomického prístupu 

 

Ekonomický prístup vychádza z ekonomického významu informačných aktivít a informačného 

sektora v informačnej spoločnosti a jeho intenciou je tvorba východísk pre definovanie 

postavenia ekonomickej sily v novej spoločnosti. Pokúša sa analyzovať informácie 

jednotlivých priemyselných odvetví zo štatistického hľadiska. 

Základným hodnotiacim princípom ekonomického prístupu je princíp: keď sa zväčší objem 

ekonomických aktivít, ktoré sa zaoberajú informačnou činnosťou natoľko, že dôjde ku 

zníženiu záujmu o poľnohospodársku a priemyselnú výrobu, možno hovoriť o informačnej 

spoločnosti (Naisbitt –Aburdenová, 1992). Na základe toho možno usudzovať o meniacich sa 

ekonomických hodnotách smerujúcich k novému usporiadaniu spoločnosti.6 

Všeobecne je jasne zreteľný rast a urýchľovanie trhu s osobnými počítačmi (IKT), okrem 

toho celosvetovo nastáva masový presun investícií od hardvéru do oblasti mobilného 

hardvéru, softvéru a IKT-služieb. Vývoj informačnej spoločnosti vo všeobecnosti je spojený s 

obrovskými presunmi finančných prostriedkov a transakcií do oblasti médií a telekomunikácií 

– už v roku 1995 sa tieto oblasti ocitli hneď za bankovým sektorom (Musil, 2007). Všeobecné 

zvyšovanie podielu informačného obchodu na hrubom domácom produkte vedie 

k pochopiteľným implikáciám o úspechu informačnej ekonomiky.  

Za medzník vo formovaní a vytváraní informačnej spoločnosti odborníci považujú rok 1956 – 

vtedy počet pracovníkov v USA, ktorí pracovali s informáciami prvýkrát prevýšil počet 

pracovníkov, ktorí pracovali v priemysle. S postupným rozvojom sa informačná spoločnosť 

stávala predmetom záujmu predovšetkým expertov, ktorí sa zameriavali na mapovanie 

a analýzu zmien v ekonomike a v spoločnosti (Klinec, 2010). 

Všeobecne sa za kľúčové práce v oblasti merania informačnej ekonomiky (resp. ekonomiky 

znalostí) dnes považujú práce amerického ekonóma Fritza Machlupa (pozri napríklad 

Machlup, 1962; Machlup, 1980), ktoré obsahujú koncepciu informačnej spoločnosti založenej 

na znalostiach. Práve Machlup prvý identifikoval sektor ekonomiky, ktorý sa vzťahoval k 

produkcii a distribúcii znalostí a súvzťažne k nim postavil klasifikáciu 30 priemyselných 

odvetví, ktoré následne kategorizoval: 

                                                 
6 Na premostenie starej a novej ekonómie možno použiť podľa Castellsa a Himanena koncept 
„informacionalizácie“. Nové ekonómie neodkazujú len na určitý sektor (napríklad sektor IKT), ale skôr na 
informačný modul činností v rôznych sektoroch. Informacionalizácia kladie zrejme väčší dôraz na informácie a 
ich spracovanie Ale nielen využívanie IKT v spoločnostiach tvorí informacionalizáciu, ale i zmeny podľa 
modelov informačných sietí – transformácia od priemyselného podnikania k sieťovému podnikaniu. 
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• pôvodne do 5 kategórií: vzdelávanie, výskum a vývoj, komunikačné média, informačné 

stroje a informačné služby zahrňujúce financie, poisťovníctvo a obchod s realitami; 

• v aktualizácii z roku 1980 do 6 kategórií: vzdelávanie, výskum a vývoj, umelecká 

tvorivosť a komunikácia, komunikačné média, informačné stroje a informačné služby 

(Machlup uvedené v Klinec, 2010). 

V polovici 70-tych rokov Marc Uri Porat objasnil vznik spoločného informačného sektora a 

rozlíšil informačné aktivity do dvoch subsektorov:  

• primárny informačný sektor (dnes označovaný ako informačný priemysel) zahŕňajúci 

informačných pracovníkov inštitúcií a organizácií, ktorí sú primárne zameraní na 

produkciu informačných produktov a služieb pre trhovú výmenu; 

• sekundárny informačný sektor – zahŕňajúci informačných pracovníkov inštitúcií a 

organizácií, ktorých funkčnou náplňou nie sú informačné činnosti, ich výstupom nie sú 

informačné produkty a služby, ale informačné služby produkované pre vládu a 

neinformačné subjekty (napr. pracovníci informačných stredísk vo výskumných ústavoch, 

výrobných podnikoch a pod.) (Porat, 1974 uvedené v Klinec 2010)7. 

Porat (1978) modifikoval trojsektorový model ekonomiky (poľnohospodárstvo, priemysel, 

služby) a obohatil ho o informačný sektor a vytvoril šesťsektorový model (americkej) 

ekonomiky obsahujúci: primárny informačný sektor; sekundárny informačný sektor – verejnú 

byrokraciu; sekundárny informačný sektor – súkromnú byrokraciu; verejný produktívny 

sektor; súkromný produktívny sektor; domáci sektor (Porat, 1978)8.  

Od 80. a 90. rokov 20. storočia sa rozvíjali koncepty merania informačnej ekonomiky, na 

prelome 20. a 21. storočia sa objavili práce zaoberajúce sa meraním digitálnej ekonomiky a 

meraním novej ekonomiky (viď kap. 1.7). V poslednom období sa v radoch expertov začali 

vynárať i koncepty internetovej ekonomiky, znalostnej ekonomiky, poznatkovej ekonomiky, 

virtuálnej ekonomiky a pod. Samotný pojem informačná ekonomika sa nestal dominantným, 

predstavoval len čiastkový segment ekonomiky.  

Začiatok 21. storočia je spojený s prelomovým návratom pojmu informačná ekonomika, ktorá 

sa v súčasnosti stáva dominantnou ekonomikou a v podstatnej miere nahradzuje industriálnu 

ekonomiku. Odborníci predpokladajú, že koncept informačnej ekonomiky postupne integruje 

rozličné koncepty novej ekonomiky, znalostnej ekonomiky, vedomostnej ekonomiky, 

virtuálnej ekonomiky a pod. (Klinec, 2010). „Informačná ekonomika sa tak stane synonymom 
                                                 
7 Economy: Definition and Measurement - Informačná ekonomika: Definícia a meranie 
8 PORAT, M. U. 1978. Communication policy in an information society. In ROBINSON, G.O. (ed.). 
Communications for tomorrow. New York : Published with the Aspen Institute for Humanistic Studies by 
Praeger, 1978. s. 3-60. 
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pre ekonomiku informačnej spoločnosti, resp. informačného veku tak, ako bol pojem 

industriálna ekonomika spojený s industriálnou spoločnosťou, resp. industriálnym vekom“ 

(Klinec, 2010, s. 8). 

V rámci ekonomického vymedzenia informačnej spoločnosti možno poukázať na ďalšie 

charakteristické špecifikácie ekonomického prístupu: 

• komodifikácia informácií určuje, že informácie sú tovarom – kľúčovým pre národné 

a svetové hospodárstvo, sú nevyhnutnou surovinou či „know-how“ pre výrobu iných 

tovarov a služieb (sú plateným tovarom); v moderných ekonomikách sa stávajú hlavnou 

formou kapitálu a novým výrobným faktorom; 

• vďaka IKT sa rozvíja gobálna „sieťová“ ekonomika; 

• mnoho expertov sa snaží analyzovať vývoj ekonomického významu istej časti 

informačného sektora (napr. reklamy, televízneho vysielania a pod.);  

• jednotlivcovi je ponechaná možnosť hodnotiť a rozlišovať jednotlivé informačné aktivity 

z kvalitatívneho hľadiska; 

• na každého človeka pôsobí odlišne nadšenie informačných ekonómov, a preto je 

nevyhnutné, aby človek poznal skutočne hodnotné aspekty informačného sektora 

(Keleman et. al., 2007; Keleman et. al., 2008; Klinec 2010). 

Ekonomický prístup sa zameriava na úlohu informačného sektora (informačného priemyslu) a 

sleduje jeho príspevok k hrubému domácemu produktu (HDP) a hospodárskej 

životaschopnosti národa. V rámci toho je definovaných 5 základných pilierov informačného 

priemyslu: 

• vzdelávanie (napr. školy, knižnice a školy); 

• mediálna komunikácia (napr. rozhlas a televízia, reklama); 

• informačné zariadenia (napr. počítačové vybavenie); 

• informačné služby (napr. v oblasti práva, poistenia, lekárstve); 

• ďalšie informačné aktivity (napr. výskum a vývoj, neziskové činnosti) (Webster, 2006). 

V ekonomickom prístupe možno považovať za kritické rozlišovanie medzi kvantitatívnymi a 

kvalitatívnymi ukazovateľmi informačnej spoločnosti, ako dôsledok toho, že ekonomické 

hodnotenie je v prílišnom zovretí štatistických údajov a tabuliek (Webster, 2006). Ďalším 

problémom je, že súhrnné údaje nemožno homogenizovať v rámci veľmi rôznorodých 

ekonomických aktivít, ako aj fakt, že v rámci spoločnosti je nevyhnutné rátať s tzv. 

nedokonalými informáciami a asymetrickými informáciami, ktoré sú jedným z determinantov 

odchýlok skutočného ekonomického diania od ekonomických modelov (Stiglitz, 2002).  
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Medzi prínosy ekonomického prístupu nepochybne patrí generovanie mechanizmov 

a nástrojov merania rozvoja informačnej spoločnosti (viď. Kapitola 1.6). 

Aj ekonomická charakteristika umožňuje generovať nároky a požiadavky informačnej 

spoločnosti na žiaduce kompetencie človeka a kvalitu ľudských zdrojov.  

 
1.5.3 Informačná spoločnosť a kritérium rozdelenia pracovných kapacít  

 

Pracovné kritérium vymedzuje definíciu vychádzajúcu z aktuálneho prerozdeľovania 

pracovných kapacít a akcentuje zmenu pracovnej, zamestnaneckej a profesijnej štruktúry 

spoločnosti ako základu pre novú formu spoločnosti.  

Východiská daného prístupu sú zreteľné už v práci najvýznamnejšieho teoretika „post-

industriálnej spoločnosti“ Daniela Bella (Bell, 1973 podľa Webster, 2006). Východiskom pre 

tento prístup je longitudálna štúdia zmien v oblasti zamestnania, ktoré sa odvíjajú od zmien 

proporcií produkcie v spoločnosti. Základnú premisu daného prístupu možno formulovať 

nasledovne: informačná spoločnosť je dosiahnuteľná za predpokladu, že prevažná časť 

povolaní bude spojená s rozvíjajúcim sa informačným priemyslom a súvisiacimi oblasťami, 

pričom: 

• práca, ktorá vyžaduje fyzickú silu a manuálne zručnosti, je nahrádzaná manipuláciou 

a operovaním s informáciami v rozličných formách a podobách, či už v oblasti 

vzdelávania, administrácie a byrokracie alebo iných pracovných oblastiach; 

• zaznamenáva sa pokles zamestnanosti vo výrobe hmotných statkov (tovarov) a jej 

zvýšenie v sektore služieb – eliminovanie profesií s manuálnym zameraním a ich výmena 

úradníckou prácou, prácou v administratíve; 

• tá je existenčne spojená s manipuláciou s informáciami, informácie sú jej viditeľným 

a priamym výstupom (Webster, 2006, Musil, 2007). 

To všetko sú indikátory nástupu informačnej spoločnosti. Medzi ďalšie charakteristické znaky 

informačnej spoločnosti z hľadiska štruktúry povolaní, pracovnej štruktúry a štruktúry 

pracovných kapacít možno zahrnúť i nasledujúce:  

• dominantnou profesiou väčšiny členov spoločnosti sú profesie v oblasti služieb 

a informačných služieb (často veľmi individualizovaného typu); 

• hlavným dôvodom pre tieto zmeny je rýchly rast produktivity práce v oblastiach, ktoré 

prinášajú technológie novej éry; 
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• zásadné zmeny zaznamenáva i rozdelenie a rytmus pracovných činností – vo výrobných 

podnikoch ustupuje hromadne vykonávaná práca individuálnym činnostiam s väčším 

podielom spracovávania informácií a znalostí; 

• stále častejšie sa realizuje práca na diaľku a dištančne organizované profesie, ktoré sú 

možné vďaka prudkému rozvoju telekomunikácií a elektronickej komunikácie; 

• pokles činností vyžadujúcich si prítomnosť na konkrétnom mieste; 

• rast profesií s flexibilnou pracovnou dobou; 

• asynchrónne pracovné činnosti – asynchrónna účasť v pracovnom procese a asynchrónna 

pracovná komunikácia; 

• nárast relatívne unikátnych pracovných činností a aplikácií, ktoré si vyžadujú unikátnych 

a individuálnych pracovníkov s unikátnymi vedomosťami, schopnosťami a zručnosťami; 

• pracovníci vzhľadom na unikátnosť svojich kompetencií a nimi vykonávaných činností 

nie sú jednoducho navzájom zameniteľný; 

• posun od uniformného vzdelávania k individuálnosti a jedinečnosti; 

• IKT prinášajú globálnu prepojenosť a skracovanie vzdialeností i časových odstupov 

vzhľadom na pracovné aktivity; 

• možnosti elektronickej komunikácie a globálna prepojenosť prinášajú rozširujúce sa 

možnosti kooperácie a kolaborácie vo všetkých profesiách a oblastiach (Zlatuška, 2008; 

Webster, 2006, Musil, 2007). 

Úroveň a kvalita ľudských zdrojov, pružnosť a rýchlosť reakcií na zmeny v pracovnom 

prostredí sú nepochybne jedným dôležitých a určujúcich faktorov úspešnosti prechodu 

k informačnej spoločnosti a adaptácie v nej. Daný faktor sa realizuje na mikroúrovni v rovine 

zamestnanosti jednotlivcov a logicky následne na úrovni národných ekonomík. Investície a 

pracovné príležitosti sa budú presúvať do krajín, ktoré budú vykazovať najvyššiu mieru 

pripravenosti a kompetentnosti, tempo ich sociálnej adaptácie i zisk ich obyvateľov budú 

najvyššie (Vacek et al., 1998). Je len logické, že aspekty týkajúce sa ľudských zdrojov sú 

nevyhnutne spojené s ekonomickým aspektom. V tomto zmysle sú dôležité kompetencie 

informačnej a technologickej gramotnosti. 

 

1.5.4 Charakteristiky informačnej spoločnosti z hľadiska priestorového 
 

Aj keď priestorový prístup k charakteristike informačnej spoločnosti má korene v ekonómii a 

sociológii, vo svojej podstate kladie dôraz na priestorové zmeny. Priestorové kritérium sa 

zameriava na geografické aspekty informačnej spoločnosti s hlavným dôrazom na informačné 



 - 25 -

siete, ktoré tvoria východisko tejto charakteristiky – siete spájajú priestorovo vzdialené miesta 

a v dôsledku toho môžu mať významný vplyv a dopad na organizáciu priestoru i času celej 

spoločnosti v zmysle tzv. globalizácie (Webster, .2006, s. 17-18).  

Najexplicitnejším prejavom (zrkadlením) priestorového prístupu k informačnej spoločnosti sú pojmy, 

ako: kyberpriestor, cyberspace, virtuálny priestor, sieťová spoločnosť a pod. Priestorový atribút sa stal 

v posledných rokoch veľmi populárnym indikátorom informačnej spoločnosti a obsahuje celý 

rozmanitý a dynamický súbor charakteristík: 

• sieťové spojenie vzdialených miest a lokácií – vďaka IKT sú prístupné najodľahlejšie končiny 

sveta, siete eliminujú časové a priestorové bariéry – význam času a priestoru sa relativizuje;  

• vzájomná komunikácia rôznych miest v rámci organizácie, medzi korporáciami, mestami, 

regiónmi, kontinentmi po celom svete; 

• telekomunikačné brány umožňujú prepojenie informačných sietí a informačných zdrojov v 

rámci národných i sektorových hraníc; 

• spojovanie rôznych typov sietí – rozširovanie „kyberpriestoru“ a následné exponenciálne 

rozširovanie služieb a možností sietí; 

• zvyšujúca sa úroveň prepájania a sieťového spájania vo všetkých oblastiach života (napr. 

medzinárodné bankovníctvo, medzivládna agenda, štátna správa atď.); 

• internet je zdrojom informácií v národnom, medzinárodnom i globálnom meradle; internet slúži 

ako zdroj informácii migrujúcim jednotlivcom; 

• internet slúži na poskytovanie informácii a znalostí do každej domácnosti, obchodu, univerzity, 

úradu; 

• okamžitá sieťová komunikácia v reálnom čase bez ohľadu na geografickú lokáciu komunikujúcich 

subjektov (či už písomná, audiálna alebo i audiovizuálna); 

• preklenovanie priestorových bariér vzhľadom na aktivity, povinnosti a úkony 

každodenného života: predajné terminály v obchodoch, e-pošta, e-platba, e-nákup, 

informovanie o programoch kultúrnych inštitúcií, objednávanie a rezervovanie produktov 

a služieb, napr. dokumentov v knižnici, konzultácie, návštevy lekára atď. – z čoho vyplýva 

zmena organizácie osobného a pracovného času; 

• prekonávanie priestorových bariér vo vzdelávaní: vzdialené konzultácie, vzdialené 

prednášky, administrácia priebehu štúdia a študijných výsledkov, e-learning a pod.; 

• kolaboratívne vzdelávanie a vzdelávacie internetové komunity (projekty vzdelávacích 

komunít, spolupráca vzdelávacích programov a projektov, napr. eTwinning);9 

                                                 
9 eTwinning: http://www.etwinning.sk/,  
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• kolaboratívny výskum: napr. ERA – European Research Area,10 bilaterálne 

a multiratelárne výskumy, individuálna spolupráca výskumných pracovníkov, 

videokonferencie, sieťový zber údajov pre kvantitatívne a kvalitatívne prieskumy; 

• pracovné aktivity a výkony „z domu“; 

• distribúcia a zdieľanie spravodajstva, mediálnych obsahov v reálnom čase, masmediálne 

informovanie v reálnom čase, interaktívna masmediálna komunikácia bez hraníc 

a priestorových obmedzení; 

• prijímanie mediálnych obsahov kdekoľvek (prostredníctvom mobilných technológií, 

notebookov a pod.) (Zlatuška, 2008; Webster, 2006, Musil, 2007). 

Mnohí experti tvrdia, že priestorové aspekty zreteľne zrkadlia a predznamenávajú zásadné 

zmeny nášho spoločenského zriadenia, ktoré možno označiť aj ako zmeny revolučné 

(Webster, 2006). 

Na záver špecifikácie priestorového aspektu treba akcentovať, že nielen internet (globálna 

sieť) je prostriedkom rúcania priestorových bariér, netreba opomenúť ďalšie moderné IKT: 

satelit, mobilné komunikácie a pod.  

Priestorové špecifiká sú teda podmienené technologickými zmenami. Tieto technologické 

zmeny však každopádne menia ľudskú komunikáciu a jej časopriestorové dimenzie, teda 

časopriestorové parametre tokov informácií. 

Podľa Marshalla McLuhana práve komunikácia realizovaná modernými možnosťami – 

okamžitá komunikácia v reálnom čase ničí geografickú rovnováhu a vytvára „veľkú dedinu“. 

Znakom globalizácie je aj „zrútenie“ času a priestoru následkom zásadných zmien 

komunikácie informácií (tento jav opisuje v teórii „veľkej dediny“ Marshall McLuhan v diele 

Gutenberg Galaxy pozri McLuhan, 1962). 

 

1.5.5 Informačná spoločnosť z hľadiska kultúrneho kritéria 

 

Kultúrny model informačnej spoločnosti vychádzajúci z kultúrnych zmien je vo všeobecnosti 

najjednoduchšie akceptovateľným v širokom zmysle slova, a to práve pre zmenu modelu 

života jednotlivcov a veľmi explicitných skúseností každodennej reality. Práve aspekty 

a charakteristiky na báze kultúrneho prístupu k informačnej spoločnosti sú však ťažko 

merateľné. Neobyčajný nárast informácií a „domestikácia“ IKT menia model každodenného 

života jednotlivcov, menia i model sociálneho kontextu spoločnosti. Razantné je i vrastanie 

                                                 
10 ERA – European Research Area: http://ec.europa.eu/research/era/understanding/what/what_is_era_en.htm 
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médií do života človeka. Historicky šlo najprv o tlačené médiá (hlavne časopisy a noviny), 

neskôr to bol telegraf, rádio, televízia, no za posledných 70 rokov nastal nebývalý rozvoj 

médií (aj vďaka technológiám), multikanálové televízne vysielanie, video technológie, 

káblové a satelitné komunikačné kanále, digitálne CD a DVD médiá, internet, digitálne 

vysielanie atď.  

Podobne môžeme sledovať vývoj v oblasti počítačových a komunikačných technológií, 

vzájomnej komunikácie, prístupu na internet, ktorý tiež potvrdzuje nespomaľujúcu 

a nepoľavujúcu expanziu médií do života človeka (Planková, 2007). 

Ak by sme mali v ďalších častiach odkazovať na aspekty informačnej spoločnosti z hľadiska 

kultúrneho kritéria, potom musíme sumarizovať základné kultúrne charakteristiky 

informačnej spoločnosti. Kultúrny aspekt sa na mikroúrovni zrkadlí v životnom štýle, životnej 

kultúre a prijímaných kultúrnych vzorcoch každodenného života. Ďalšie kultúrne 

charakteristiky informačnej spoločnosti možno sumarizovať nasledovne:  

• médiá sú všade (tzv. všadeprítomnosť médií); 

• nové médiá nás obklopujú, poskytujú a sprostredkujú nám informácie a poznatky; 

• súčasná kultúra je silne informačne založená; 

• žijeme v mediálne nasýtenom až presýtenom prostredí; 

• zreteľná je nevyhnutnosť a intenzita výmeny informácií a mediálnych obsahov; 

• človek je stále viac a viac súčasťou informačného prostredia bez toho, aby si to sám plne 

uvedomoval; 

• za pomoci IKT sú nebývalým spôsobom prenášané a distribuované kultúrne vzorce, 

kultúrne hodnoty, vzorce životného štýlu; 

• premena kultúry na kultúru masovú; 

• kultúra sa stáva tovarom nielen svojou formou, ale aj obsahom;  

• tým stráca potrebu istej pripravenosti na jej pochopenie a prijatie – preformovanie kultúry 

na spotrebné „výrobky“ jej zaručuje jednoduchú percepciu bez vysokých nárokov, ale aj 

bez citeľných dôsledkov; 

• informácie prenášajú symboly prezentujúce určitú „realitu“, charakteristickým rysom života 

človeka je symbolizácia, existencia človeka v záplave znakov, ktoré sú odkazmi na určité 

významy (oblečenie odkazuje na spoločenský status, politický výrok na filozofiu ap.); 

• informácie a médiá určujú a navigujú život človeka viac než on sám, súčasný človek 

uprednostňuje informácie a médiá pred svojimi poznatkami a skúsenosťou (Planková, 

2007; Habermas, 2000; Culture, 2007; Webster, 2006). 



 - 28 -

Už pri predchádzajúcom kritériu sme spomenuli ďalšiu zásadnú charakteristiku, a to 

globalizáciu, ktorú možno chápať nielen ako priestorový atribút stierania hraníc, ale zároveň 

ako atribút kultúrnych zmien v súčasnej spoločnosti. Globalizácia je procesom narastania 

medzinárodného prepojenia vo všetkých oblastiach (ekonomika, politika, kultúra, 

komunikácia, životné prostredie atď.). Vzhľadom k tomu musíme nevyhnutne rozšíriť znaky 

informačnej spoločnosti v kultúrnom prístupe i o tieto aspekty tzv. kultúrnej globalizácie: 

• globalizáciu možno vnímať ako šírenie obsahov a foriem kultúry v zmysle 

kvantitatívnom, ale i v zmysle jej kvality – ako premeny v uznávaní spoločných hodnôt, 

ktoré ľudia a spoločenstvá preberajú a prijímajú – šírenie je len podmienkou, skutočná 

globalizácia nastáva vtedy, ak sú hodnoty aj prijaté, akceptované; 

• globálne sa mení na lokálne a lokálne sa stáva globálnym (viď napr. Walkosz – Jolls – 

Sund, 2008); 

• v tejto súvislosti sa v európskom kontexte často hovorí o vytrácaní rozmanitosti kultúr 

v rámci procesu „pozápadnenia“ (westernizácie) či amerikanizácie sveta a o vzniku 

nových kultúrnych foriem ich miešaním – inak nazývané aj hybridizácia či kreolizácia; 

• v rámci globalizácie však môžeme sledovať rozvoj európskej kultúry dvoma 

protichodnými (i keď doplňujúcimi sa) smermi – približovanie a vzďaľovanie, 

globalizáciu a diferenciáciu – zjednodušene možno povedať, že globalizácia ako 

približovanie kultúr spôsobuje, že sa v súčasnej Európe posilňuje európska identita 

a súčasne sa posilňujú identity regiónov, skupín, jednotlivcov, že si stále viac 

uvedomujeme multikultúrny charakter Európy; 

• z toho vyplývajú 2 tendencie: 1) globalizácia ako stieranie kultúrnych rozdielov a 2) 

globalizácia ako upevňovanie európskej kultúrnej tradície a základných pilierov európskej 

kultúry, čo umožňuje upevňovanie multikulturalizmu (kultúrnu rôznorodosť); 

• táto globalizácia v zmysle multikulturalizmu urýchľuje technologickú a civilizačnú 

modernizáciu Európy, a to upevňovaním spoločnej európskej kultúrnej tradície (Mistrík, 

2003; Culture, 2007; Webster, 2007).  

Práve z hľadiska posilňovania a upevňovania pozícií európskych kultúrnych hodnôt 

prispievajú moderné IKT k uchovávaniu, distribúcii a výmene kultúrneho dedičstva 

a bohatstva, k budovaniu tzv. Digitálnej Knižnice11 – k uchovávaniu a prezentácii kultúrnych 

informácií (obsahov) v elektronickom tvare a distribúcii národných kultúr prostredníctvom 

IKT. Značnou mierou umožňujú dôslednú evidenciu a dokumentáciu kultúrneho dedičstva 

                                                 
11 Digital Agenda for Europe: http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm 
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jednotlivých národov, ako aj národností a etník; skvalitnenie možností identifikácie 

predmetov a dokladov mimoriadnej kultúrno-historickej hodnoty a ochrany pred nezákonnou 

činnosťou. Digitalizáciou, rozšírenými možnosťami komunikácie a prevádzkovaním 

informačných databáz o kultúrnych obsahoch, informáciách s obsahom kultúrneho bohatstva 

a dedičstva sa výrazne zvyšuje využiteľnosť vypovedacej schopnosti kultúrnych pamiatok pre 

potreby orgánov štátnej správy i odbornej verejnosti, výrazne sa rozširujú možnosti 

informovanosti laickej verejnosti a mládeže o histórii a kultúre obyvateľov, možnosti 

prezentácie základných kultúrnych hodnôt jednotlivých krajín v európskom i svetovom 

meradle prostredníctvom internetu. Rozširujú sa samozrejme i možnosti prezentácie 

kultúrnych aktivít (podľa Beláňová, 2001 Beláňová, 2009; Culture, 2007). To všetko vo 

výsledku sekundárne implikuje zvýšenie kultúrnej a multikutúrnej gramotnosti súčasného 

človeka.  

 

Jozef Musil považuje jeden zo zásadných a kľúčových dôsledkov činnosti informačno-

komunikačných technológií a elektronických médií operacionálne naplnenie pojmu ľudstvo. 

„O tomto celku mysliacich bytostí na Zemi možno v úplne konkrétnom zmysle hovoriť až po 

vytvorení možnosti zdieľať v rovnakom okamžiku celosvetovo rovnakú (totožnú) informáciu, 

teda až po vytvorení siete komunikačných družíc. Je celkom oprávnené konštatovať, že od 

tohto okamžiku žije (nielen abstraktne existuje) ľudstvo ako celok – a to práve v informačnej 

spoločnosti (Musil, 2007). 

 

1.6 Vízia a princípy informačnej spoločnosti  
 

Ženevský Svetový summit o informačnej spoločnosti (WSIS)12 prijal Deklaráciu princípov13 

(Declaration, 2003), v ktorej vytýčil víziu, základné stavebné princípy informačnej 

spoločnosti, ako aj Plán aktivít pre najbližšie obdobie.  

 

                                                 
12 10. - 12. decembra 2003 
13 Declaration of Principles: Building the Information Society: a global challenge in the new Millennium 
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1.6.1 Spoločná vízia informačnej spoločnosti  
 

Spoločná vízia konkretizuje strategické výzvy, méty a ciele pre ľudstvo informačnej 

spoločnosti. Jej základným východiskom 

je, že informačná spoločnosť by mala 

byť orientovaná na ľudí, inkluzívna 

(otvorená), rozvojová a základným 

kľúčom je možnosť a právo každého 

človeka šíriť, využívať a prijímať 

informácie, vedomosti a myšlienky 

akýmikoľvek prostriedkami bez ohľadu 

na hranice; ako aj možnosť využívať 

potenciál IKT na zabezpečenie trvalo 

udržateľného rozvoja a na podporu 

rozvojových cieľov14, zlepšenie kvality života, na zabezpečenie ochrany ľudských práv a 

právo na slobodu presvedčenia a prejavu vrátane slobody názoru bez zasahovania (vrátane 

práva vyhľadávať, prijímať a rozširovať informácie) ako základu informačnej spoločnosti 

(Declaration, 2003). 

Medzi výzvy informačnej spoločnosti patrí aj výzva k zabezpečeniu participácie na 

informačnej spoločnosti každému človeku (aby nikto nebol vylúčený z výhod, ktoré táto 

ponúka), k presadzovaniu práva a súčasne povinnosti voči spoločnosti naplno rozvinúť 

svoju osobnosť (pri zachovávaní práv a slobôd ostatných, morálky, verejného poriadku a 

všeobecného blaha v demokratickej spoločnosti)15 (Declaration, 2003).  

Z hľadiska rozvoja spoločnosti je dôležité presadzovať ústrednú úlohu vedy (väčšina pilierov 

informačnej spoločnosti je výsledkom vedeckého a technického pokroku) a z hľadiska 

kompetencií človeka je prioritné podporovať vzdelanie, znalosti, informácie a komunikáciu ako 

základ ľudského pokroku, ľudských snáh a životnej pohody (well-being) (Declaration, 2003). 

Ako bolo uvedené vyššie, Spoločná vízia informačnej spoločnosti je zásadne orientovaná na 

človeka, ľudské zdroje, rozličné sociálne skupiny. V rámci deklarácie je to zdôrazňované 

a potvrdzované mnohonásobne a v mnohých aspektoch. Deklarácia prostredníctvom 

                                                 
14 obsiahnuté v Deklarácii milénia (Millennium Declaration), Johhanesburgskej Deklarácii (Johannesburg 
Declaration), Pláne realizácie a Moterreyského Konsenzu a ďalších dokumentov príslušných summitov OSN 
15 Právo na rozvoj je obsiahnuté vo Viedenskej deklarácii (Vienna Declaration).Výkon týchto práv a slobôd 
nesmie byť v žiadnom prípade v rozpore s cieľmi a zásadami EÚ – týmto spôsobom bude podporovaná 
informačná spoločnosť, kde je rešpektovaná ľudská dôstojnosť.  

Obr. 1 Výzvy informačnej spoločnosti (Information, 2006)
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Spoločnej výzvy uznáva, že mladí ľudia predstavujú budúce ľudské zdroje, pracovné sily a 

predných tvorcov, ktorí v najbližšej dobe prídu do styku s IKT, a preto sa informačná 

spoločnosť sa musí zamerať predovšetkým na nich a zabezpečiť, aby nadobudli funkčné 

kompetencie študentov, učiteľov, vývojových pracovníkov a projektantov, podnikateľov a 

riadiacich pracovníkov (Declaration, 2003). 

Osobitú pozornosť Deklarácia venuje jednotlivým sociálnym skupinám: upozorňuje, že vývoj 

aplikácií IKT a prevádzkovanie služieb musí rešpektovať práva detí, ich bezpečie, ochranu a 

životnú pohodu; že rozvoj IKT by mal ponúkať príležitosti pre ženy (IKT ako nástroj 

vyrovnávania rovnosti pohlaví); že osobitú pozornosť treba venovať špecifickým potrebám 

marginalizovaných skupín spoločnosti;16 chudobným v rozvojových krajinách a oblastiach, 

kde môžu byť IKT prostriedkom preklenutia digitálnej priepasti (Declaration, 2003). 

Vo vývoji informačnej spoločnosti musí  byť zvláštna pozornosť venovaná zachovaniu 

kultúrnej identity, kultúrneho bohatstva a kultúrneho dedičstva rozličných národov, etník a 

spolupráci medzi vládami a inými zainteresovanými stranami (digitálnej solidarite) 

(Declaration, 2003). 

Informačné a komunikačné technológie sú v takomto koncepte informačnej spoločnosti 

považované za pomocníkov a nástroje (nie za cieľ vzdelávania a ľudských zámerov) – za 

účinný nástroj zvyšovania produktivity generujúci hospodársky rast, pracovné miesta, 

zamestnanosť a zlepšenie kvality života po všetkých stránkach; za nástroj premosťovania 

digitálnej priepasti a jej transformáciu na digitálne príležitosti pre všetkých (Declaration, 

2003). 

 

1.6.2 Kľúčové princípy informačnej spoločnosti 

 

Súčasťou a zároveň nástrojom dosahovania základnej vízie a čiastkových cieľov sú kľúčové 

princípy informačnej spoločnosti, ako ich načrtávame v nasledujúcej časti.  

V predchádzajúcej časti sme uviedli, že základným a kľúčovým zámerom je budovanie 

informačnej spoločnosti pre všetkých s cieľom zabezpečiť, aby každý jej člen mohol mať 

prospech z príležitostí, ktoré poskytujú IKT, informácie a informačná spoločnosť. Tento 

zámer súčasne predstavuje fundamentálny princíp budovania a existencie informačnej 

spoločnosti, ktorý je dosiahnuteľný za spoluúčasti ďalších čiastkových princípov: 

                                                 
16 vrátane prisťahovalcov, utečencov, nezamestnaných, menšín, seniorov a osôb so zdravotným postihnutím 
(hendikepovaných) 



 - 32 -

1. v podpore rozvoja IKT musia zohrávať adekvátne úlohy vlády a všetky zainteresované 

skupiny (národné a nadnárodné inštitúcie, verejnosť, súkromný sektor, vzdelávacie 

inštitúcie atď.);  

2. dôležitý je rozvoj a distribúcia IKT infraštruktúry – ako základu pre inkluzívnu 

informačnú spoločnosť umožňujúceho zabezpečiť požadovanú konektivitu; 

3. nevyhnutná je podpora univerzálneho prístupu k informáciám a vedomostiam (vrátane 

zvyšovania povedomia); 

4. základným princípom je i budovanie kapacít: zabezpečenie príležitosti každému členovi 

informačnej spoločnosti získať potrebné zručnosti, schopnosti, kompetencie a poznatky, 

ktoré mu umožnia pochopiť a aktívne sa zúčastňovať na informačnej spoločnosti a 

znalostnej ekonomike, zabezpečenie všeobecného základného vzdelania a gramotnosti; 

budovanie inštitucionálnych kapacít; integrácia IKT na všetkých stupňoch vzdelávania, 

zabezpečenie odbornej prípravy a rozvoja ľudských zdrojov s ohľadom na špecifické 

potreby osôb so zdravotným postihnutím a znevýhodnených a ohrozených skupín; 

rozvíjanie priebežného a kontinuálneho vzdelávania – tento princíp môže zásadným 

spôsobom prispieť k zamestnanosti a k možnosti profitovať ľuďom z nových príležitostí 

– nevyhnutným základom je v tejto oblasti je technologická gramotnosť; 

5. dôležitým princípom je zvýšenie dôvery a bezpečnosti pri využívaní IKT – zvýšenie 

informačnej a sieťovej bezpečnosti, autentizácia, ochrana súkromia a ochrana 

spotrebiteľa, rozvoj globálnej kultúry kyberbezpečnosti;17 

6. vytvorenie priaznivého prostredia na všetkých úrovniach (v smeroch transparentnosť, 

konkurencia, legislatíva) – IKT by mali slúžiť ako dôležitý nástroj pre dobrú správu 

a riadenie verejných vecí, mali by podporovať technologicky neutrálny a predvídateľný 

politický a právny rámec pre budovanie informačnej spoločnosti; 

7. existenčným princípom je aplikácia IKT a ich prínos vo všetkých aspektoch života – vo 

vládnych činnostiach a službách, zdravotníckej starostlivosti, vzdelávaní a odbornej 

príprave, zamestnanosti, tvorbe pracovných miest, podnikaní, poľnohospodárstve, 

doprave, ochrane životného prostredia a využívaní prírodných zdrojov, kultúre, pri 

odstraňovaní chudoby a pod.; 

                                                 
17 – hlavne zamedzenie potenciálnemu využitiu (zneužitiu) IKT na účely, ktoré sú v rozpore s cieľmi zachovania 
medzinárodnej stability a bezpečnosti a môžu nepriaznivo vplývať na integritu infraštruktúry vo vnútri 
jednotlivých štátov, a to na úkor ich bezpečnosti 
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8. medzi základný princípy patrí princíp kultúrnej rozmanitosti a kultúrnej identity, 

podpora lokálnych obsahov, 

ktoré sú spoločným dedičstvom 

ľudstva; 

9. v oblasti médií je zásadným 

princípom sloboda tlače a 

sloboda informácií, ako aj 

nezávislosť, pluralizmus a 

rozmanitosť médií, zodpovedné 

využívanie, spracovanie 

a tvorba informácií; 

10. etická dimenzia informačnej 

spoločnosti determinuje princíp rešpektovania mieru a dodržiavania základných hodnôt 

slobody, rovnosti, solidarity, tolerancie, spoločnej zodpovednosti a rešpektu voči prírode; 

11. princíp medzinárodnej a regionálnej spolupráce (Declaration, 2003). 

Kľúčové princípy a vízie premieňa Plán aktivít do veľmi konkrétnych krokov, ktoré treba 

uskutočniť pre rozvoj globálnej informačnej spoločnosti. Konkretizuje prioritné úlohy na 

najbližšie obdobie a poskytuje otvorenú platformu, ktorá je schopná reagovať na rýchly 

rozvoj danej oblasti a zohľadňuje rôzne stupne rozvoja informačnej spoločnosti vo svete 

(Declaration, 2003).  

 

1.7 Meranie rozvoja informačnej spoločnosti  
 

Podľa medzinárodných štatistických prieskumov sa prechod k informačnej spoločnosti a jej 

formovanie nerozvíja a nepokračuje rovnakým tempom. Príslušné iniciatívy, organizácie 

a inštitúcie sa snažia kreovať, overovať, modifikovať a aplikovať nástroje na meranie 

a hodnotenie určitých parametrov informačnej spoločnosti. 

Problematika zmieňovaného merania a kvantifikácie či porovnávania nie je problematikou 

novou, ale ani uspokojivo doriešenou. Daný problém sa otvoril na Svetovom summite o 

informačnej spoločnosti v roku 2003, na ktorom sa začal vynárať názor, že všetky krajiny by 

mali zaviesť medzinárodne porovnateľné štatistiky o informačnej spoločnosti. Znamenalo to 

nielen pokrok v danej problematickej otázke, ale i počiatok novej strategickej koncepčnej 

línie, ktorej prejavom bolo i založenie Partnerstva pre meranie informačných a 

Obr. 2 Informačná spoločnosť pre rozvoj vidieka 
(Information, 2006) 



 - 34 -

komunikačných technológií v prospech rozvoja (Partnership for the measurement of ICTs for 

Development).18 

Tieto okolnosti dali zreteľný impulz k vytváraniu konkrétnych, aplikovateľných 

a porovnateľných indikátorov vypovedajúcich o stave prechodu k informačnej spoločnosti a / 

alebo jej úrovni v rámci širšieho geografického vymedzenia a explikácie nástrojov merania 

procesu informatizácie spoločnosti. 

 

1.7.1 Indikátory informačnej ekonomiky  

 

Pri hľadaní zodpovedajúcich mechanizmov merania prechodu k informačnej spoločnosti sa 

často vychádza z indikátorov (ukazovateľov) informačnej ekonomiky. Pre dané účely 

považujú odborníci za spoľahlivé východisko kvantifikáciu informačného prostredia, ktoré 

možno v tejto intencii chápať ako miesto, kde sa vytvárajú (tvorba) alebo spotrebúvajú 

(užitie) informačné produkty (Štefánek, Grell, Klinec, 2005 uvedené v Grell, 2005-2011). Na 

základe toho sa pri návrhu indikátorov informačnej ekonomiky odporúča zohľadňovať na 

makroúrovni možnosti kvantifikácie pomocou ukazovateľov: 

1. ukazovatele tvorby a užitia zdrojov – viažuce sa na tvorbu (priemysel, zahraničný obchod 

− vývoz) a užitie (životná úroveň obyvateľstva − výdavky na informatizáciu, tržby za 

služby, zahraničný obchod − dovoz, doprava a telekomunikácie, štátny rozpočet − 

výdavky) hrubého domáceho produktu – pre jednotlivé informačné činnosti sa vytýčia 

kvantifikovateľné a porovnateľné indikátory (pozri tabuľku 3); 
 

Tab. 3 Generovanie indikátorov kvantifikujúcich informačné prostredia na základe tvorby a užitia 

zdrojov (podľa Grell, 2005-2011) 

infornačné činnosti  indikátory 
* výroba kancelárskych strojov a počítačov, * produkcia výrobkov a trhových služieb; 
* výroba rádiových / rozhlasových, televíznych 
a spojovacích zariadení,  

* predaj spolu, vývoz, tržby spolu, spracovanie dát a súv. 
činnosti (poradenská činnosť, oprava kancelár. strojov),  

* vydavateľstvo a tlač,  * iné obchod. služby (reklamné činnosti, sprostredkovanie 
pracovnej sily),  

* PC a súvisiace činnosti (napr. spracovanie údajov, 
činnosti súvisiace s databázami),  

* výdavky za priemysel. tovar (potreby pre domácnosť 
investičného charakteru vrátane osobných počítačov), 

* iné obchod. služby (napr. sprostredkovanie a nábor 
pracovnej sily, ostatné obchodné činnosti). 

* výdavky za služby (výdavky na spoje, výdavky na 
osobné služby, výdavky na vzdelávanie a kultúrne služby. 

 

2. ukazovatele zmeny štruktúry ekonomiky – na makroúrovni majú spravidla charakter 

nefinančných ukazovateľov; ide o tri rozhodujúce faktory novej ekonomiky:19 

                                                 
18 Bližšie viď: http://www.itu.int/ITU-D/ict/partnership/, http://new.unctad.org/default____575.aspx 
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o znalosti (zahrnujú intelektuálny kapitál ako strategický faktor, rozličné rozhodnutia 

dôležité pre spoločnosť),  

o zmenu (obyčajne je kontinuálna, rýchla, komplexná a môže prinášať neistotu), 

o globalizáciu (predstavuje otvorenie ekonomiky v technológiách, výrobe, obchode, 

financiách, komunikácii, informáciách a pod.) (Grell, 2005-2011).  

 

1.7.2 Digital Opportunity Index  
 

Zo spoločných úsilí Partnerstva pre meranie IKT v prospech rozvoja20 a WSIS vzišiel súbor 

ukazovateľov, ktoré spoločne tvoria index ukazovateľov Digital Opportunity Index (DOI). 

Do klasifikácie ukazovateľov patrí: 

• dostupnosť a pokrytie: k účasti na informačnej spoločnosti, musia mať spotrebitelia prístup 

k dostupným IKT službám: základným indikátorom je percento populácie s mobilnými 

telefónmi a ďalšie dva tarifné ukazovatele odrážajú cenovú dostupnosť predchádzajúceho; 

• prístup – spôsoby a zariadenia: indikátor obsahuje kvantifikáciu prostriedkov pre 

elektronickú komunikáciu;21 

• infraštruktúra: podľa DOI obsahuje proxy servery, ktoré reflektujú vyššie pokročilé 

informačné siete;22 

• kvalita: odráža úroveň prístupu – umožňujúcu vyšší stupeň funkčnosti, čo následne 

poskytuje podporu pre služby (videostreaming), ktoré môžu posilniť žiaduce aplikácie 

informačnej spoločnosti, ako je telemedicína, e-government a e-learning; indikátorom DOI 

v tejto kategórii je hlavne vysokorýchlostný internet na 100 obyvateľov (International, 

2005 podľa Martin, 2005). 

 

1.7.3 Measuring the Information Society  

 

Medzinárodná telekomunikačná únia (ITU) realizuje každoročne meranie Measuring the 

Information Society (Measuring, 2011), v rámci ktorého sa zameriava hlavne na dva 

benchmarkingové nástroje merania ukazovateľov informačnej spoločnosti:  

                                                                                                                                                         
19dané ukazovatele zmeny štruktúry ekonomiky sú podľa – indexu novej ekonomiky (New Economy Index), 
ktorý vypracovala Progressive Policy Institute (PPI) vypracovala  
20 Partnership for the measurement of ICTs for Development 
21 telefónne linky na 100 obyvateľov a počet mobilných účastníkov / predplatiteľov mobilnej komunikácie na 
100 obyvateľov, zahŕňa kvantifikáciu zariadení, ktoré poskytujú rozhranie medzi používateľom a sieťou 
22 ukazovatele zahŕňajú účastníkov / predplatiteľov širokopásmového internetu na 100 obyvateľov pre jednotlivé 
krajiny 
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o ICT Development Index – IDI – index rozvoja IKT; 

o ICT Price Basket – IPB – ceny IKT (Measuring, 2011).  

IDI zachytáva úroveň rozvoja IKT v 152 ekonomikách celého sveta a porovnáva progres 

dosiahnutý v posledných dvoch rokoch. IPB zahŕňa telefónne linky, tarify širokopásmovému 

internetu apod. v rámci 165 ekonomík a porovnáva ich v rámci rôznych krajín. Analytická 

správa je doplnená o celý rad štatistických tabuliek na úrovni jednotlivých krajín 

poskytujúcich údaje pre ukazovatele obsiahnuté v týchto dvoch indexoch (je doplnená i o 

najnovšie svetové trendy na trhu informačného priemyslu) (Measuring, 2011). 

 

1.7.4 Ako ďalej s meraním informatizácie a rozvoja informačnej spoločnosti  

 

Existujú aj ďalšie projekty štatistického výskumu úrovne informačnej spoločnosti. Napríklad 

WSIS sa zameriava na rôzne smery monitorovania:  

• monitorovanie a hodnotenie merateľných (kvantifikovateľných) výsledkov a dôsledkov 

procesu informatizácie (EUROSTAT, OECD); 

• monitorovanie a hodnotenie samotného procesu informatizácie spoločnosti (InfoDev); 

• meranie a hodnotenie stavu informatizácie verejnej správy – e-governmentu (UN DESA); 

• meranie stavu vývoja znalostnej spoločnosti – knowledge society (UN DESA) (Prívara, 

2008). 

Aj Európska únia venuje meraniu informatizácie a prechodu k informačnej spoločnosti 

značnú pozornosť – realizuje projekty štatistického výskumu v rámci programu výskumu a 

vývoja EÚ – podprogram pre štatistické indikátory pre novú ekonomiku (príklady uvádzame 

v prílohe 1).  

V rozličných iniciatívach a projektoch sa prejavuje snaha o harmonizovaný štatistický systém 

monitorovania a merania informatizácie a porovnávanie na základe harmonizovaných 

ukazovateľov v záujme účelnejšieho riešenia „digital divide“. Predpokladom harmonizácie sú 

medzinárodné štandardy, ktoré rieši pracovná skupina OECD – World Party on Indicators for the 

Information Society v spolupráci s UNESCO, UNCTAD, EUROSTAT, ITU (Prívara, 2008).  

 

Napriek menovaným snahám sa čoraz častejšie a naliehavejšie ozývajú hlasy spochybňujúce 

dané merania ako vierohodný a zásadný indikátor úrovne informačnej spoločnosti. Kritika 

štandardných (v súčasnosti používaných) metrík sa zakladá na tom, že tieto majú tendenciu 

byť technologicky orientované a majú svoje zásadné rezervy: 
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• vo väčšine prípadov automaticky predpokladajú iba výhody technológií (neuvažuje sa 

o ich nevýhodách) – v tom zmysle sa meria ich rozšírenie; 

• nemeria sa nimi reálny sociálny, kognitívny a kultúrny rast, respektíve dopad 

(Heindreyckx, F. 2003; Mansell, R. 2002 uvedené v Pruulmann-Vengerfeldt, 2006). 

Aj nasledujúci obrázok naznačuje aktuálne výzvy a počiatočné iniciatívy v oblasti hodnotenia 

úrovne prechodu k informačnej spoločnosti (viď obrázok 3) namierené na potrebu 

globálnejšieho a komplexnejšieho hodnotenia rozvoja informačnej spoločnosti. 

Autorka Kendra S. Albrightová v náčrte schematicky vizualizuje potrebu hodnotenia 

rozličných dimenzií rozvoja informačnej spoločnosti, ktoré sa týkajú nielen technologickej 

vybavenosti a prístupu k technológiám, ale i dopadu technológií na kultúru, politický život 

a sociálnu rovinu existencie človeka (Albright, 2005).  

 

 
Obr.3 Komplexné meranie rozvoja informačnej spoločnosti (podľa Albright, 2005). 

 

Súčasné metódy merania informatizácie a rozvoja informačnej spoločnosti sú veľmi 

zreteľným ukazovateľom informatizácie spoločnosti – technického a technologického 

vybavenia jednotlivých krajín, sú meradlom ich dostupnosti a využívania, zároveň sú dobrým 

detektorom úrovne „digital divide“ a samozrejme i smerným ukazovateľom rezerv 

v naznačených rozmeroch. Stále však nie sú meradlom kognitívnej úrovne ľudí pre znalostnú 

ekonomiku, ich kompetenčnej vybavenosti, sociálnej zodpovednosti a kultúrnej úrovne.  
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Zhrnutie 

• V kruhoch odbornej verejnosti sa často až veľmi rôznia prístupy k definovaniu, skúmaniu, 

analyzovaniu, reflektovaniu a interpretovaniu informačnej spoločnosti. Tieto prístupy odhaľujú a 

zrkadlia rozličné aspekty informačnej spoločnosti. 

• Od prvých predstáv a definícií informačnej spoločnosti v zmysle technologickom či 

technokratickom sa posunuli prístupy k informačnej spoločnosti k úvahám o novom spôsobe 

spolupráce a spolužitia národov, ktorý prináša nové možnosti v oblasti rozvoja vzdelania, vedy a 

kultúry, v oblasti sociálnych, podnikateľských aktivít i životného štýlu. 

• Od čiastkových prístupov sa posúvajú úvahy o informačnej spoločnosti k holistickému prístupu 

skúmajúc všetky možné aspekty informačnej spoločnosti v integrovanej a komplementárnej 

súvzťažnosti. 

• Od parciálnych výskumných snažení sa riešení problémov informačnej spoločnosti v rozličných 

vedných odboroch sa prechádza k integrovaným. 

Vzhľadom na niektoré potvrdené úskalia a rezervy informačnej spoločnosti sa vynára kritický prístup 

k hodnoteniu informačnej spoločnosti a otvára odborná úvaha a diskusia o e-spoločnosti a e-

transformácii ako zásadne odlišnej kvalite. 

Informačná spoločnosť je zložitou historickou epochou. Všeobecne sa prejavujú snahy o intenzifikáciu 

jej rozvoja – to si rozhodne vyžaduje v prvom rade pripraveného a kompetentného človeka. Na druhej 

strane už v prvej kapitole sme mohli objaviť niektoré zásadné rezervy informačnej spoločnosti. I tie si 

budú vyžadovať určité ľudské schopnosti na ich preklenovanie. Z toho vyplýva aj aktuálna otázka 

konceptu gramotnosti človeka.  

Diskusia 
 
• Charakteristika informačnej spoločnosti podľa Webstra (stará aj revidovaná) prísne sleduje viaceré 

hľadiská. Aktualizujte tento prístup podľa Webstrovej revidovanej kritiky. Pokúste sa na základe 
odborných zdrojov vytvoriť detailnú a precíznu charakteristiku informačnej spoločnosti na základe 
čisto informačného a mediálneho prístupu. 

• Indikátory a nástroje meranie informatizácie a rozvoja informačnej spoločnosti by podľa všetkého 
mali odrážať jednotlivé charakteristiky a atribúty informačnej spoločnosti podľa jednotlivých 
prístupov, ako sme ich uviedli v tejto kapitole. Pokúste sa v diskusii zhodnotiť, ktoré prístupy 
a charakteristiky pokrývajú uvedené nástroje merania informačnej spoločnosti; zhodnotiť 
a navzájom porovnať selektované nástroje merania prechodu k informačnej spoločnosti v rámci 
komplexného prístupu k informačnej spoločnosti. 

• Pokúste sa vyhľadať ďalšie nástroje merania a hodnotenia prechodu rozvoja informačnej 
spoločnosti a porovnajte ich.  

• Pokúste sa vyhľadať ďalšie merania informačnej spoločnosti, ktoré sa zameriavajú na humánny, 
sociálny, kultúrny či vzdelanostný aspekt. 

• Zhodnoťte Estónsky socio-kultúrny model merania informačnej spoločnosti: 
http://intramis.net/old/tis_articles/Exploring_Social_Theory.pdf 

• Pokúste sa na základe odborných zdrojov formulovať ďalšie dôležité otázky a problémy 
informačnej spoločnosti (mimo príkladov uvedených v tejto kapitole), východiská a závery kritiky 
konceptu informačnej spoločnosti. 

• Charakterizujte koncept e-spoločnosti a pokúste sa z neho implikovať kompetencie pre 21.storočie. 
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• Pokúste sa na základe informácií v 1. kapitole načrtnúť počiatočný koncept informačnej 
a mediálnej gramotnosti.  
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2 Oficiálne a politické ukotvenie konceptu informačnej spoločnosti  
 

Reálna existencia a plný rozvoj informačnej spoločnosti sa vzťahuje na politické ukotvenie vo 

verejnej politike a v oficiálnych a kľúčových vládnych dokumentoch, bez ktorého by vízia 

informačnej spoločnosti ostala ideovou a nerealizovanou abstrakciou.  

Verejná politika ako veľmi mladá prierezová disciplína sa realizuje v prieniku viacerých 

disciplín, ako: politológia, ekonómia, právo a správa. Termín politika pochádza z gréckeho 

slova polis – mesto, resp. politiké techné – správa mesta alebo štátu. Podľa svetových 

výkladových slovníkov23 je to „proces a metóda rozhodovania určitej skupiny ľudí s 

rozmanitými záujmami a názormi, ktorí sa snažia dosiahnuť nejaký spoločný cieľ“ (Šusol, 

2011). V rámci politiky možno rozlišovať dve roviny: 1) celý kontext politických procesov a 

aktivít v rámci politického systému spoločnosti; 2) formulované programy, opatrenia, zámery, 

ktoré sú spojené s určitými témami, oblasťami pôsobenia, prípadne aktérmi (Šusol, 2011). 

Tieto konkrétne politiky súvzťažné k čiastkovým problémom sa realizujú v rámci 

jednotlivých oblastí, ktorých sa týkajú (národnostná politika, sociálna politika a pod.). Nás 

bude zaujímať v prvom rade informačná politika a vzdelávacia politika ako základné inštancie 

pre etablovanie a ukotvenie konceptu informačnej spoločnosti a konceptu vzdelávania pre 

informačnú spoločnosť – teda konceptu informačnej gramotnosti. 

„Informačná politika je formulovanie princípov a procedúr riadenia životného cyklu 

informácií vo sfére kultúrneho dedičstva, prístupu k nim a ich použitia vrátane určenia 

nástrojov jej presadzovania, monitorovania a modifikácie“ (Hernon – Relyea, 2003 uvedené 

v Konvit, 2011).  

Zreteľným a artikulovaným výrazom akejkoľvek politiky je spravidla dokument platný na 

patričnej (najvyššej) úrovni – v medzinárodnom kontexte (medzinárodná politika), v 

európskom kontexte, v rámci štátu (štátna politika), národný program (národná politika), 

v regionálnom kontexte alebo na úrovni inštitúcie. Ak sa za nástroje a formy artikulácie 

a realizácie informačnej politiky všeobecne považujú legislatívne dokumenty, odporúčania, 

smernice, normy, memorandá, dohody, pokyny a pod. (Šusol, 2011), je len pochopiteľné, že 

politické ukotvenie informačnej spoločnosti a informačného vzdelávania, ako aj vývoj 

informačnej a vzdelávacej politiky budeme sledovať prostredníctvom zásadných oficiálnych 

politických dokumentov, a to na medzinárodnej i národnej úrovni.  

 
                                                 
23 Business Dictionary, The Free Dictionary, FAO Corporate Document Repository, American Heritage 
Dictionary, West’s Encyclopedia of American Law 
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2.1 Vývoj informačnej politiky v medzinárodnom kontexte  
 

Budovanie informačnej spoločnosti sa objavuje ako významný prvok vládnych programov 

rozvinutých krajín zhruba v polovici 70. rokov 20. storočia. Ako sme už v predchádzajúcich 

častiach spomenuli, pojem informačná spoločnosť sa pravdepodobne v oficiálnych 

dokumentoch po prvý raz objavil v Norovej a Mincovej správe francúzskej vlády24 v roku 

1975.  

Informačná spoločnosť ako kodifikovaný pojem sa v oficiálnych vládnych dokumentoch 

začal uplatňovať v roku 1987, kedy Európska komisia vydala Zelenú správu 

o komunikáciách.25 Táto zvýznamňuje pojem komunikačných sietí v zmysle nervového 

systému moderného spoločenského a ekonomického života a deklaruje možnosť skutočného 

európskeho zjednotenia, len ak bude založené na jednotnej, všadeprítomnej a vyspelej 

európskej komunikačnej infraštruktúre (Zlatuška, 1998).  

V októbri 1988 bola zverejnená americkou Národnou telekomunikačnou a informačnou 

administratívou (NTIA) správa Telecom 200026, ktorá konštatovala, že komunikačné 

a informačné služby sa stávajú určujúcim faktorom – zabezpečujúcim udržateľnosť americkej 

i svetovej ekonomiky a podporujúcim rozvoj americkej spoločnosti. Správa súčasne 

odporúčala potrebné inštitucionálne zmeny v oblasti telekomunikácií (postupne zavádzaných 

do praxe).  

V 90. rokoch 20. storočia sa objavuje pojem informačná superdiaľnica, ktorý prvý raz použil 

americký viceprezident Al Gore ako koncept, ktorý nasmeroval k cieľu budovania 

pokročilejších komunikačných a informačných služieb ako národnej priority. Na konferencii 

Medzinárodnej telekomunikačnej únie (ITU) v máji 1994 rozšíril Al Gore svoj koncept 

„Národnej Informačnej infraštruktúry“ (NII) a vyzval k ustanoveniu „Globálnej Informačnej 

infraštruktúry“ (GII) – táto téma bola vo februári roku 1995 uvedená na summite G7 (zásluhu 

na tom má práve Al Gore), čo bolo priamym impulzom integrácie a rozširovania vízie 

informačnej spoločnosti do vládnych programov v medzinárodnom meradle (G7, 1998). 

Účastníci summitu rozvinuli osem základných princípov, ktoré boli navrhnuté pre určenie 

základnej orientácie smerom k informačnej spoločnosti: podpora spravodlivej súťaže, 

podpora súkromných investícií, definovanie adaptabilného regulačného rámca, poskytovanie 

otvoreného prístupu k sieťam, zabezpečenie univerzálneho poskytovania a prístupu k 
                                                 
24 Simon Nora, Alain Minc: L'information de la societe, Rapport M. le President de la Republique, Paris, 1978 
25 Towards a Dynamic European Economy: Green Paper on the Development of the Common market for 
Telecommunications Services and Equipment 
26 Telecom 2000 – Charting the Course for a New Century (US GPO 223-864/90272) 



 - 42 -

službám, podpora rovných príležitostí pre občanov, podpora rozmanitosti obsahu vrátane 

kultúrnej a jazykovej rozmanitosti; podpora spolupráce hlavne s rozvojovými krajinami (G7, 

1998).27 

Základné princípy informačnej spoločnosti formuloval svetový summit World Summit on 

Information Society (WSIS)28 realizovaný organizáciou OSN pod patronátom generálneho 

tajomníka OSN Kofi Annana. Ide o prvý a unikátny svetový summit v histórii, ktorý sa 

venuje problematike informačnej spoločnosti s cieľom definovať princípy koordinácie 

rozvoja informačnej spoločnosti, prispieť k odstraňovaniu nerovnováhy v prístupe a 

dostupnosti IKT v celosvetovom meradle (digital divide29) a k vytváraniu digitálnej solidarity, 

realizácie globálnej diskusie o informačnej spoločnosti (World, 2006).  

 
2.2 Politické ukotvenie konceptu informačnej spoločnosti v Európe 
 

Prvopočiatky informačnej spoločnosti európskom kontexte možno badať už v uvedení 

veľkých výskumných a rozvojových programov v oblasti IKT – ESPRIT (1984), RACE 

(1985) a prvých troch programov v oblasti telematických aplikácií v roku 1986 – AIM 

(zdravotníctvo), DRIVE (cestná doprava) a DELTA (diaľkové vzdelávanie) (Brečka, 2000). 

Za reálny a oficiálny počiatok formovania informačnej spoločnosti v EÚ možno však 

považovať rok 1993, kedy Komisia EÚ vydala Bielu knihu „Rast, konkurencieschopnosť a 

zamestnanosť: výzvy a kurzy pre vstup do 21. storočia“ (Growth, 1993),30 ktorá zdôrazňovala 

význam vývoja smerom k informačnej spoločnosti, akcentovala naliehavosť celoeurópskej 

informačnej infraštruktúry a jej dôležitosť pre ekonomický rast a konkurencieschopnosť 

Európy, ako aj pre vytvorenie nových trhov a pracovných príležitostí (Growth, 1993). 

Táto bola reakciou Európy a Európskej únie na neustále zvyšujúci sa technologický náskok 

globálnych lídrov v oblasti IKT.  

                                                 
27 G7 Research Group: http://www.g8.utoronto.ca/governance/gov5/9.html 
28 Valné zhromaždenie OSN rezolúciou 56/183 (21. decembra 2001) podporilo konania Svetového summitu o 
informačnej spoločnosti (WSIS) v dvoch fázach. Prvá fáza sa konala v Ženeve v dňoch 10-12 decembra 2003 a 
druhá fáza sa konala v Tunise od 16. do 18. novembra 2005. Cieľom prvej fázy bolo rozvíjať a podporovať jasné 
vyjadrenie politickej vôle smerovania k IS a podniknúť konkrétne kroky na vytvorenie základov pre informačnú 
spoločnosť pre všetkých, ktoré odrážajú najrôznejšie záujmy (hlavný výstup: Geneva Declaration of Principles, 
Geneva Plan of Action: http://www.itu.int/wsis/basic/about.html). Druhá fáza sa realizovala v novembri 2005 v 
Tunise. Jej cieľom uvedenie ženevského akčného plánu do pohybu, hľadanie riešení a dohoda v oblasti správy 
internetu, finančných mechanizmov, ako aj sledovanie a uplatňovanie ženevských a tuniských dokumentov 
(hlavné výstupy Tunis Commitment a Tunis Agenda for the Information Society) (World, 2006). 
29 digital divide – digitálna priepasť 
30 Growth, competitiveness, and employment: Part A . The challenges and ways forward into the 21st century: 
http://europa.eu/documentation/official-docs/white-papers/pdf/growth_wp_com_93_700_parts_a_b.pdf 
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V rámci dynamického procesu prechodu k informačnej spoločnosti nasledovali mnohé ďalšie 

opatrenia a dokumenty, a to jednak v oblasti telekomunikácií a neskôr aj v audiovizuálnom 

sektore. 

Prelomovým dokumentom bola správa expertnej skupiny komisára Bangemana (tzv. 

Bangemannova správa) Európa a globálna informačná spoločnosť31, ktorou sa EÚ prihlásila 

k aktívnemu budovaniu informačnej spoločnosti (máj 1994), navrhujúca konkrétne opatrenia 

pre zavedenie informačnej spoločnosti. Na jej základe bola na júnovom summite na ostrove 

Korfu ustanovená Rada informačnej spoločnosti, ktorej odporučenie z 19. júla akceptuje 

Európska komisia a prijíma Akčný plán32 (Europe's, 1994) ako celkový koncepčný rámec 

európskej politiky smerom k informačnej spoločnosti.  

Plán bol postavený na štyroch hlavných smeroch činnosti: 

• prijatie zákonného a právneho rámca s ústredným prvkom liberalizácie infraštruktúry; 

• podpora iniciatív v oblasti celoeurópskych sietí, služieb, aplikácií a obsahov; 

• spoločenské a kultúrne aspekty: hodnotenie vplyvov informačnej spoločnosti na 

súkromný, profesionálny a verejný život skupinou expertov; 

• propagácia informačnej spoločnosti: návrh propagačných akcií pre širokú verejnosť 

i cieľové skupiny so zámerom vysvetľovať podstatu informačnej spoločnosti, jej 

možnosti i riziká (Europe's, 1994). 

V decembri 1994 bol vytvorený Information Society Project Office (ISPO), neskôr pretvorený 

na Information Society Promotion Office. Tento pôsobí ako nástroj (prostredník) Európskej 

komisie a jeho cieľom je podnecovať a podporovať zriaďovanie partnerstiev na uvádzanie 

nových aplikácií. 

Vo februári 1995 sa Európska komisia ustanovila Fórum informačnej spoločnosti33 ako novú 

autoritatívnu platformu intencionálne zriadenú na reflexiu, diskusiu a poradenstvo vo vzťahu 

k informačnej spoločnosti. Komisia zriadením fóra vyjadrila snahu poznať názory širokej 

základne zainteresovaných na svoju politiku a priority – umožnila vlastne zapojenie všetkých 

zúčastnených strán, čím podporila otvorenú diskusiu o vývoji a význame informačnej 

spoločnosti, o jej napredovaní či smerovaní.34 

                                                 
31 Europe and the global information society. Recomendation to the European Council: 
http://ec.europa.eu/archives/ISPO/infosoc/backg/bangeman.html, tzv. Bangemanova zpráva 
32 Europe's Way to the Information Society. An Action Plan: 
http://aei.pitt.edu/947/1/info_socieity_action_plan_COM_94_347.pdf 
33 Information Society Forum: http://actrav.itcilo.org/actrav-english/telearn/global/ilo/seura/euinfo.htm 
34 V súčasnosti funguje verejná diskusia napr. na: http://europa.eu/index_en.htm 
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V júli 1996 Európska komisia prijala Zelenú knihu: Život a práca v informačnej spoločnosti – 

Ľudia na prvom mieste.35 Hovorí o kľúčových sociálnych aspektoch prechodu informačnej 

spoločnosti a akcentuje fakt, že aj keď široké uplatnenie IKT môže priniesť výrazné benefity, 

obrovský potenciál hospodárskeho rastu a vyššiu životnú úroveň, mnohí ľudia vyjadrujú 

obavy z možných negatívnych dôsledkov informačnej spoločnosti na ich život.  

Dokument dôsledne analyzuje, akým spôsobom IKT ovplyvňujú produkciu a organizáciu 

práce, ako menia život ľudí a obsahuje vyše tridsať kľúčových návrhov pre oblasť 

ekonomiky, zamestnanosti, regionálnej súdržnosti, ako aj oblasť sociálnych aspektov – ako 

kvalita života, sociálna súdržnosť, zdravie a demokracia (Living, 1996).  

Na predchádzajúci dokument kontinuálne obsahovo nadviazala v roku 1997 skupina expertov 

na vysokej úrovni správou Budovanie európskej informačnej spoločnosti pre nás všetkých36, 

následne bola v decembri 1999 ohlásená iniciatíva s rovnakým názvom a v marci 2000 

európsky summit v Lisabone spustil dvojročnú iniciatívu „eEurope – An Information Society 

for All37 (eEurope, 2005), ktorá stanovuje hlavné politické úlohy pri budovaní informačnej 

spoločnosti a zdôrazňuje potrebu prihliadať na sociálne aspekty. Navrhuje širší politický 

rámec budovania spoločnosti zameranej na zlepšenie kvality života všetkých Európanov. 

Obsahuje vyše 30 kľúčových návrhov nielen pre oblasť ekonomiky.  

Sústredí sa hlavne na otázky zamestnanosti, zmien vo verejnom živote, v organizáciách, 

inštitúciách a profesiách, pracovnej a zamestnaneckej štruktúre a ďalej na otázky koncentrácie 

médií, demokracie a súdržnosti a pod. Osobitú pozornosť venuje i vzdelávaniu – nadobúdaniu 

poznatkov a schopností nevyhnutných pre život v informačnej spoločnosti (eEurope, 2005).  

Oznámenie Informačná spoločnosť: Od Korfu po Dublin – Nové priority (1996) prinieslo 

aktualizovaný a revidovaný Akčný plán a začalo druhú fázu stratégie EÚ zameranej na 

prechod k informačnej spoločnosti a jej budovanie. Oznámenie uvádza štyri nové priority: 

skvalitniť podnikateľské prostredie, investovať do budúcnosti, centrovať pozornosť na ľudí, 

reagovať na globálne výzvy (Brečka, 2000). 

                                                 
35 Green Paper .Living and Working in the Information Society: People First: 
http://europa.eu.int/comm/dg05/info_soc/docs/is_gr_bk/cover.htm 
36 European Commission. Building a European Information Society for Us All: 
http://www.epractice.eu/files/media/media_688.pdf 
37 eEurope - An information society for all: 
http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/strategies/l24221_en.htm 
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Dôležitou súčasťou európskej stratégie prechodu k informačnej spoločnosti je program 

PROMISE – Propagácia informačnej spoločnosti v Európe, ktorého hlavným cieľom je jej 

podpora a propagácia.38 

Zelená kniha: Informácie verejného sektora, ktorú Komisia zverejnila v januári 1999, riešila 

hlavne otázky využívania informácií ministerstvami a inými štátnymi orgánmi v prospech 

občanov a hospodárstva v Európe. Zdôraznila tiež, že technické a právne postupy, ako aj 

podmienky sprístupňovania daných informácií v rámci štátov EÚ, sú nekoordinované, a preto 

aj málo transparentné pre občanov i podniky. 

 

Politický a ekonomický kontext informačnej spoločnosti v Európe zastrešuje akčný plán 

eEurope, ako strednodobá hospodárska koncepcia rozvoja informačnej spoločnosti v 

krajinách v EÚ. Je reakciou na zaostávanie krajín Európskej únie v informačných a 

komunikačných technológiách za USA a Japonskom.  

Na jeho začiatku vedúci predstavitelia štátov Európskej pätnástky (EÚ – 15) stanovili na 

zasadaní Európskej rady v Lisabone 23. – 24. marca 2000 veľmi ambiciózny cieľ pre Európu 

v ďalšom desaťročí – stať sa najkonkurenčnejšou a najdynamickejšou znalostnou ekonomikou 

vo svete. Zároveň však konštatovali naliehavú potrebu čo najrýchlejšieho využitia znalostnej 

ekonomiky a možností IKT – prvoplánovým a koncepčným riešením bol práve akčný plán 

s názvom eEurope vyhlásený v dňoch 19. – 20. júna 2000 vo Feire (eEurope+, 2001)39. 

Zameriava sa na 10 prioritných oblastí:  

• európska mládež do digitálnej éry – zavádzanie internetu a multimediálnych prostriedkov 

do škôl a prispôsobovanie vzdelávania digitálnej ére; 

• lacnejší prístup na internet; 

• urýchlenie rozvoja elektronického obchodovania; 

• výkonný internet pre výskumníkov a študentov – podpora kooperatívneho 

a kolaboratívneho učenia a bádania; 

• elektronické karty pre elektronický prístup; 

• rizikový kapitál pre malé a stredné podniky – rozvoj inovačných prístupov s vyspelou 

technológiou; 

• elektronická participácia – pre postihnutých; 

• zdravotnícka starostlivosť online; inteligentná doprava; 

• vláda online (eEurope, 2005; eEurope, 2007). 
                                                 
38 PROMISE. Promoting the Information Society in Europe: http://www.ispo.cec.be/promotion/i_promise.html 
39 eEurope+: http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=1158 
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Akčný plán eEurope+ bol vypracovaný pre ašpirujúce a pristupujúce krajiny EÚ s cieľom 

urýchlenia reforiem a modernizácie ich ekonomík, zlepšenia a zvýšenia ich 

konkurencieschopnosti vo vyspelej Európe.  

Na počiatku plánu eEurope+ stála varšavská ministerská konferencia 11. – 12. mája 2000, na 

ktorej krajiny strednej a východnej Európy uznali strategický cieľ stanovený krajinami EÚ-15 

v Lisabone a súhlasili s prijatím výzvy EÚ-15 ohľadne plánu eEurope. Rozhodli sa vyhlásiť 

podobný akčný plán eEurope-like Action Plan (eEurope+, 2003;40 eEurope+, 2001) 

kandidátskych a pristupujúcich krajín ako doplnok k politickým záväzkom k EÚ. Iniciatíva 

eEurope+ odzrkadľuje prioritné ciele plánu eEurope, kladie si za cieľ urýchliť reformu, 

podporiť kapacity a budovanie inštitúcií a zdokonaliť celkovú konkurenčnú schopnosť, 

pričom sa orientuje na aktivity, ktoré zodpovedajú špecifickej situácii kandidátskych 

a pristupujúcich krajín (eEurope+, 2001).  

Akčný plán sa zameriava na všetky aspekty problematiky a celé široké spektrum čiastkových 

otázok: predpokladá vybudovanie transparentného a liberalizovaného prostredia a zlepšenie 

dostupnosti internetu a kvality elektronických služieb pre všetkých občanov, dôraz kladie na 

vzdelávanie a vybudovanie kvalitného obsahu internetu, integráciu IKT do vzdelávania a 

informačné vzdelávanie a prípravu. Konkrétne v 3. oblasti akčný plán jednoznačne vytyčuje:  
"Zvyšovanie kvalifikácie a znalostí všetkých občanov tak, aby boli schopní tieto moderné technológie využívať 

– tzv. digitálna gramotnosť sa stáva nevyhnutným predpokladom úspechu vo vzdelávaní, na trhu práce i v 

ďalších aktivitách.  

• Zámerom je postupne vybaviť všetky stupne škôl prístupom na internet a k multimediálnym zdrojom a 

tak umožniť nadobudnúť základnú digitálnu gramotnosť každému žiakovi do ukončenia povinnej 

školskej dochádzky. 

• V rámci rekvalifikačných kurzov pre pracujúcich umožniť vybudovanie učebných a školiacich stredísk 

pre rekvalifikačné a postgraduálne vzdelávanie.  

• Podporovať systém celoživotného vzdelávania a poskytnúť občanom možnosť priebežného zvyšovania 

svojich znalostí a zručností vo využívaní práce s informačnými technológiami. Toto je možné zabezpečiť 

prostredníctvom programov celoživotného vzdelávania" (Informačná, [2005]). 

 
 

                                                 
40 „eEurope-like Action Plan“ – eEurope+ 2003 Action Plan: A co-operative effort to implement the Information 
Society in Europe 
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2.3 Politické ukotvenie konceptu informačnej spoločnosti v SR 
 

Na Slovensku je koncepcia akčného plánu eEurope+ obsiahnutá v Politike informatizácie 

spoločnosti v Slovenskej republike – dokumente celospoločenského charakteru, ktorého 

cieľom je dosiahnuť konsenzus zákonodarnej a výkonnej moci pri strategickom smerovaní 

SR. Jeho obsahom sú: 

• doplňujúce informácie o stave informatizácie na Slovensku a vo svete; 

• stručné zdôvodnenie návrhu inštitucionálneho a finančného zabezpečenia procesu 

informatizácie spoločnosti v SR; 

• náčrt štruktúry obsahu stratégie informatizácie; 

• námety na prioritné oblasti informatizácie spoločnosti v SR (Stratégia, 2009). 

Stratégia informatizácie spoločnosti v Slovenskej republike je koncepčným a sofistikovaným 

návrhom budovania a rozvoja informačnej spoločnosti v podmienkach SR na určité obdobie41. 

Vo všeobecnosti obsahuje zhrnutie a reflexiu doterajšieho vývoja a diania v SR a predkladá 

návrh krokov pre nastavajúce obdobie v slovenskom kontexte.  

Jej prvoradým cieľom je predložiť ucelený koncepčný návrh ako sofistikovane a koncepčne 

budovať a rozvíjať informačnú spoločnosť v podmienkach SR a následne: 1) vytvárať 

predpoklady najmä pre zlepšenie kvality života občanov, 2) zefektívniť štátnu správu 

a samosprávu a skvalitniť podporu rozvoja podnikania (Stratégia, 2009). Stratégia 

informatizácie spoločnosti je postavená na budovaní troch základných pilierov: tvorba obsahu 

(užitočných informácií a služieb), budovanie ľudských kapacít a budovanie infraštruktúry pre 

prístup a konektivitu. Tieto piliere sa považujú za prierez najdôležitejších oblastí, ktorých sa 

proces informatizácie dotýka (Stratégia, 2009). 

Aktuálna stratégia však konštatuje:  
„... Veľmi podrobne a z rôznych aspektov je sledovaná digitálna gramotnosť obyvateľov členských štátov 

Európskej únie. Z hľadiska intenzity využívania IKT patrí Slovensko ku krajinám, v ktorých je úroveň 

zručností používateľov relatívne nízka a SR tak zaostáva aj v pripravenosti ľudských zdrojov efektívne 

používať IKT. Mierne zlepšenie je badateľné najmä v počte pravidelných a častých užívateľov internetu, 

ktorý je mierne nad priemerom EÚ a oproti EÚ je na Slovensku tiež menšia časť populácie, ktorá nikdy 

internet nepoužila. Za pozitívny vklad do budúcnosti možno považovať fakt, že všetci žiaci, ktorí riadne 

študujú, majú možnosť nadobudnúť základnú digitálnu gramotnosť do ukončenia povinnej školskej 

dochádzky“ (Stratégia, 2009, s. 7).  

 

                                                 
41  Stratégia informatizácie spoločnosti na roky 2009 - 2013 
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Politické ukotvenie informačnej spoločnosti v strategických politických dokumentoch je 

základom pre jej reálne budovanie, s ktorým sa zároveň vynára potreba ľudských zdrojov, ich 

kompetencií pre život v informačnej spoločnosti. V súvislosti so vzdelávaním aktuálna 

Stratégia ďalej konštatuje:  
„...Tlak na potrebu zvyšovania digitálnej gramotnosti obyvateľstva si vynútil potrebu vytvorenia novej 

koncepcie a štruktúry najmä vo vzdelávacom systéme. Vzdelávací proces v súčasnosti kladie vysoké 

nároky na schopnosti žiakov a pedagógov využívať v procese učenia a učenia sa digitálne technológie. 

Napriek viacerým problémom, ktorým čelí súčasné školstvo (nedostatočná informačná a komunikačná 

infraštruktúra, nepostačujúce vybavenie škôl edukačným softvérom a literatúrou k danej problematike, 

neexistencia centrálneho edukačného portálu a vlastných digitálnych zdrojov), prebieha v rezorte školstva 

aktívna podpora využívania IKT vo vyučovacom procese...“ (Stratégia, 2009) 

 

S postupným napredovaním informačnej spoločnosti sa čoraz intenzívnejšie ozývajú hlasy, že 

jej rozvoj zásadným spôsobom zasahuje do vzdelávacieho systému z hľadiska prípravy 

človeka na existenciu v tejto osobitej epoche a forme spoločnosti, na druhej strane od neho 

zásadným spôsobom závisí. Z toho nevyhnutne vyplýva potreba koncepčného ukotvenia 

a operačnej realizácie informatizácie školstva a paralelná integrácia informačnej a mediálnej 

gramotnosti do vzdelávacieho kurikula. 

 

2.4 Politické ukotvenie informačnej gramotnosti 
 

Stále otvorená otázka prípravy človeka na informačnú spoločnosť sa stala východiskom 

pochopenia nevyhnutnosti informačných a mediálnych kompetencií súčasného a budúceho 

človeka a platformou pre koncipovanie politiky vzdelávania v jednotlivých gramotnostných 

oblastiach. Z tohto hľadiska je k informačnej a mediálnej gramotnosti relevantná nielen 

informačná politika (a mediálna politika), ale i vzdelávacia politika orientovaná na dôslednú 

prípravu a vzdelávanie. V tomto kontexte treba upozorniť, že: 1) ide o záležitosť existenčnú 

vzhľadom na budúcnosť jednotlivcov i celej krajiny a 2) nejde len technologickú stránku 

vzdelávania (názorne to načrtáva obr. 4).  

„Vzdelávacia politika (alebo aj politika vzdelávania, školská politika) je prax presadzovania 

politických záujmov, vládnutia a rozdeľovania moci a prostriedkov, politických aspektov 

riadenia a spravovania verejných vecí a tvorby zásadných rozhodnutí v inštitúciách školstva 

a osvety, ako aj ich realizácia v politických aktivitách výkonných orgánov v rezortoch“ (Švec, 

2002).  
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Ukotvenie informačnej spoločnosti v oficiálnych dokumentoch, formovanie informačnej 

spoločnosti generujú potrebu operacionalizácie informačného vzdelávania, začlenenia 

informačnej prípravy a výchovy do edukačných systémov, prípravy žiakov a študentov, 

rekvalifikácie obyvateľstva v produktívnom veku a rozvoja foriem neinštitucionalizovaného a 

celoživotného vzdelávania, e-learningu.  

 

Problematika informačnej gramotnosti, informačného vzdelávania a výchovy nadobudla 

celosvetový, všeobecný a globálny charakter. Je riešená na medzinárodnej úrovni i v rámci 

národných vzdelávacích koncepcií. Na globálnej vrcholovej úrovni možno za všetky 

iniciatívy spomenúť "desaťročie gramotnosti" (UN Literacy Decade) (Literacy, 2003) – 

vyhlásené Spojenými národmi a Sektorom pre vzdelávanie UNESCO (Unesco’s Education 

Sector). Aj v dôsleku toho vznikli v posledných rokoch (a stále vznikajú) iniciatívy, 

programy, inštitúcie a organizácie špeciálne zamerané na informačnú gramotnosť:  

• pri asociácii ACRL (Association of College and Research Libraries) vznikol Ústav pre 

informačnú gramotnosť – ILL (Institute for Information Literacy),  

• pravidelnými sú stretnutia expertov na informačnú gramotnosť – ILME (Information 

Literacy Meeting of Experts). 

Menované a ďalšie početné existujúce iniciatívy a korporácie globálneho charakteru 

jednoznačne potvrdzujú všeobecnú požiadavku začlenenia informačného vzdelávania 

a informačnej výchovy do vzdelávacích programov a systémov. 
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Naznačené iniciatívy a medzinárodné úsilia sa premietajú do globálnych progresívnych 

vzdelávacích koncepcií v nastávajúcom období v celosvetovom meradle. Uvedené tendencie 

jednoznačne potvrdzuje Pražská deklarácia formulovaná na stretnutí ILME (Information 

Literacy Meeting of Experts)42 prijatá UNESCO, ktorá oficiálne vyhlasuje informačnú 

gramotnosť za jednu zo základných kompetencií súčasného človeka ako súčasť všeobecného 

ľudského práva. Pražská deklarácia odporúčala zaradiť problematiku informačnej gramotnosti 

do programu OSN ”Dekáda gramotnosti 2003-2012“ (United Nations Literacy Decade43) a 

implementovať strategické plány a výskumné iniciatívy adekvátnym spôsobom do spoločnosti 

a do vzdelávania (The Prague, 2003). 

 

V kontexte Európskej únie patrí oblasť vzdelávania a odbornej prípravy primárne do 

kompetencie vlád členských krajín, nie je ústredne riadená EÚ, neexistuje ani „spoločná 

vzdelávacia politika“, zodpovednosť za organizáciu a obsah systémov vzdelávania a odbornej 

prípravy nesú jednotlivé členské krajiny.  

Európska politika vzdelávania sa implementuje do koncepcií vzdelávania jednotlivých 

národov a vzdelávacej praxe dvoma základnými spôsobmi: 

• decentralizovane riadenými programami financovanými EÚ pre oblasť vzdelávania, 

odbornej prípravy a mládeže; 

• akčnými plánmi – čerpajúcimi zo služieb a zdrojov Komisie a z pracovných programov 

vychádzajúcich zo správ expertov v oblasti vzdelávania (Vzdelávacia, 2006).44 

Európska dimenzia sa zakladá jednoznačne na úzkej spolupráci s jednotlivými členskými 

krajinami: nie na „tvrdých“ legislatívnych nástrojoch, ale na koordinácii a konzultácii, 

výsledky ktorých zhŕňajú biele knihy, deklarácie, rezolúcie a spoločné definície cieľov 

(Vzdelávacia, 2006). Premieta sa do štátne ukotvených národných stratégií a politík v oblasti 

vzdelávania.  

Harmonizácia slovenského vzdelávacieho systému s európskymi požiadavkami a nárokmi 

informačnej spoločnosti sa premietla aj do základných politických dokumentov v oblasti 

školstva:  

                                                 
42 Prvé celosvetové stretnutie expertov na informačnú gramotnosť sa konalo 20.–23. septembra 2003 v Prahe pod 
záštitou UNESCO a usporiadateľom boli U.S. National Commission on Libraries and Information Science. 
Podrobné informácie sú uvedené na stránke: http: //www.nclis.gov.  
43 United Nations Literacy Decade 2003-2012 pozri na URL: <http://portal.unesco.org/education/en/ev.php-
URL_ID=5000&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html>. 
44 Napríklad: Akčný plán pre mobilitu, podporený lídrami EÚ v decembri 2000, Akčný plán eLearning, prijatý 
Komisiou v marci 2001, pracovný program implementácie správy o konkrétnych budúcich cieľoch systémov, 
vzdelávania a odbornej prípravy, prijatý vo februári 2002, Akčný plán pre schopnosti a mobilitu, predstavený 
Komisiou na summite EÚ v marci 2002 (Vzdelávacia, 2006). 
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• Zákon o výchove a vzdelávaní – základný zákon upravujúci systém školstva v SR45 – jeho 

novela artikuluje zámer umožniť dieťaťu získať už v škole zručnosti vo využívaní IKT; 

• Štátny vzdelávací program (ŠVP)46 – štátom stanovený súbor poznatkov a kompetencií, 

ktoré treba u žiaka rozvíjať (profil absolventa), vzdelávacích oblastí (vrátane vzdelávacích 

štandardov a učebných osnov) a rámcového učebného plánu; v ŠVP sa zjavne zrkadlia 

požiadavky a nároky technologickej, informačnej a mediálnej gramotnosti.47 

Kľúčovým faktorom ďalšieho rozvoja vzdelanosti v Slovenskej republike je v oblasti školstva 

implementácia a integrácia najmodernejších IKT do vyučovacieho procesu, tvorba a podpora 

e-learningového obsahu vyučovania a školenia pedagógov. Úlohy v oblasti informatizácie 

plní Rada pre informatiku a informatizáciu v školstve, ktorá je poradným orgánom ministra48 

(Stratégia, 2009). V spolupráci s Ústavom informácií a prognóz školstva a v súčinnosti s 

inými orgánmi štátnej správy a samosprávy plánuje a riadi informačné systémy v školstve a 

medzi jej úlohy patrí vypracovávanie koncepcií a stratégií rozvoja informatiky a 

informatizácie rezortu školstva. 

Zásadným dokumentom a politickou platformou pre realizáciu naznačeného cieľa je 

Koncepcia informatiky a informatizácie školstva, ktorá formuluje zásadné princípy 

k zabezpečeniu plnenia strategických cieľov rezortu školstva v oblasti informatizácie 

v nasledujúcom období, zároveň formuluje ústredný cieľ – priblížiť do roku 2013 slovenské 

školstvo k moderným európskym školám pripravujúcim žiakov pre vedomostnú spoločnosť. 

Koncepcia stanovuje i čiastkové strategické ciele na dobudovanie základnej infraštruktúry 

a ostatných kľúčových faktorov: vzdelávať v informatike (profesionálov v informatike); 

vzdelávať v ostatných oblastiach s použitím metód a prostriedkov informatiky (informatizácia 

vzdelávania) a následne zavádzať nové efektívne formy vzdelávania, podporujúce 

interkulturalizáciu vzdelávania a odstraňovanie digitálneho rozdelenia spoločnosti (základná 

digitálna gramotnosť do ukončenia povinnej školskej dochádzky), budovať a rozvíjať 

informačné systémy na všetkých stupňoch riadenia v rezorte školstva (Koncepcia, 2007). 

Koncepcia informatiky a informatizácie školstva (vrátane otázok informačnej gramotnosti) 

ako koncepcia prípravy slovenských občanov pre uplatnenie sa v elektronickej ére a 

informačnej spoločnosti je obsiahnutá i v programe OSN Miléniové rozvojové ciele49 

                                                 
45 Zákon o výchove a vzdelávaní: http://www.uips.sk/sub/uips.sk/images/PKvs/z245_2008.pdf, účinný od 1. 
septembra 2008 
46 Štátny vzdelávací program (ŠVP): http://www.statpedu.sk/sk/Statny-vzdelavaci-program.alej 
47 http://www.statpedu.sk/sk/Statny-vzdelavaci-program.alej  
48 vytvorená Ministerstvom školstva SR v apríli 2007 
49 United Nations Millenium Development Goals 
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(konkrétne v cieli 2: ”Dosiahnuť všeobecné základné vzdelanie”) implementovaného i do 

slovenského prostredia (Miléniové, 2004). 

Začiatkom roka 2008 schválila Vláda Slovenskej republiky dokument Stratégia 

informatizácie regionálneho školstva, ktorý je konkretizáciou Koncepcie (uvedenej 

vyššie) prenášajúcou všeobecný koncept do priestoru regionálneho školstva. Navrhuje kroky 

smerujúce k integrácii IKT do vzdelávacích procesov, k sprístupneniu vyučovania s využitím 

IKT každému žiakovi a príprave študentov pre život v informačnej spoločnosti. Stratégia 

kladie osobitý dôraz na technologické vybavenie škôl, technologickú gramotnosť pedagógov 

a vytvorenie dynamických horizontálnych a vertikálnych väzieb systému informatizácie 

školstva vo všetkých druhoch a stupňoch vzdelávania, pre oblasť vývoja a výskumu, športu a 

mládeže v súčinnosti so vzdelávacími inštitúciami, orgánmi verejnej správy, výskumnými 

inštitúciami na báze moderných IKT. Implikáciou a operačnou rovinou Stratégie je Akčný 

plán stratégie informatizácie regionálneho školstva, ktorý stanovuje úlohy a kompetencie na 

dané časové obdobie. Riadenie procesu informatizácie regionálneho školstva zabezpečuje sieť 

organizácií priamo riadených Ministerstvom školstva, tieto vo vzájomnej súčinnosti riešia 

problematiku technického, softvérového zabezpečenia a ďalšieho vzdelávania pedagogických 

a nepedagogických zamestnancov. 

Medzi ďalšie rozširujúce projekty a aktivity Ministerstva školstva SR patria:  

• Planéta vedomostí50 – projekt digitálnych učebníc; 

• Dátové centrum rezortu školstva51 – centrálne úložisko digitálneho obsahu výchovy a 

vzdelávania a administratívnych dát s garanciou vysokej bezpečnosti spravovaných dát a 

zároveň s vysokou dostupnosťou systémov (vo výstavbe); 

• Projekt Európska jar52 – každoročná iniciatíva, ktorú organizuje Európska školská sieť 

(European Schoolnet - EUN) s podporou Európskej komisie – medzinárodná diskusia o 

európskych témach (realizovaná s podporou IKT) so sprievodnými aktivitami; 

• rozvojový projekt E-vzdelávanie pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 

200853 – zameraný na inováciu vyučovania s podporou IKT na zlepšenie čitateľskej 

gramotnosti; 

                                                 
50 Planéta vedomostí: http://www.digitalneucebnice.sk/ 
51 Dátové centrum rezortu školstva: http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=5269 
52 Projekt Európska jar 2009 – http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=3578 
53 E-vzdelávanie pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 2008 – 
http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=2615 
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• výskumná úloha Využitie IKT technológií a sieťových platforiem novej generácie vo 

vzdelávaní54 – štátneho programu výskumu a vývoja „Budovanie informačnej 

spoločnosti“ – úloha je zameraná na: 

• výskum a vývoj nových pedagogických prístupov a metodík využívajúcich IKT; 

• na sieťové platformy novej generácie pre e-vzdelávanie, e-konzulting  

• na kooperatívnu prácu; 

• výskum a vývoj typových architektúr (hardvérových a softvérových platforiem) pre  

e-vzdelávanie, e-konzulting a kooperatívnu prácu; 

• program Cisco Networking Academy55 – inovatívny program, ktorý je realizovaný na 

základe Memoranda o spolupráci medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a 

firmou Cisco Systems – je zameraný na skúsenosti potrebné na projektovanie, realizáciu 

a údržbu komunikačných infraštruktúr modernej informačne orientovanej spoločnosti; 

• Microsoft v oblasti školstva56 – Ministerstvo školstva SR a spoločnosť Microsoft 

Slovakia s.r.o. podpísali Memorandum o porozumení, ktorá tvorí súčasť celosvetovej 

iniciatívy Partneri vo vzdelávaní spoločnosti Microsoft Corporation (USA); 

• SANET do škôl57 – ktorého ambíciou a cieľom je rozšíriť infraštruktúru akademickej 

dátovej siete SANET zo súčasných akademických a výskumných centier (Informatizácia, 

2007). 

Samotná informatizácia školstva však nepostačuje, dokonca ani technologická pripravenosť 

kádrov pre edukáciu nie je všespásnym riešením. Jedným z existenčných predpokladov 

celoplošného riešenia rozvoja informačnej gramotnosti je koncepcia informačného 

vzdelávania a výchovy a integrácia informačnej výchovy do celého školského 

a vzdelávacieho kurikula.  

 

2.5 Koncepcia mediálnej výchovy v Slovenskej republike 
 

Predchádzajúce politické aktivity a dokumenty stanovujú zásadné výzvy a koordináty pre 

posun v jednotlivých gramotnostných oblastiach, skutočnú obsahovú a metodickú oporu však 

tvorí Koncepcia mediálnej výchovy v Slovenskej republike v kontexte celoživotného 

vzdelávania (ďalej len Koncepcia) vypracovaná kvalifikovanou medzirezortnou pracovnou 
                                                 
54 Využitie IKT technológií a sieťových platforiem novej generácie vo vzdelávaní – 
http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=1530 
55 Cisco Networking Academy – http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=1160 
56 Microsoft v oblasti školstva – http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=1161 
57 SANET do škôl 
http://www.minedu.sk/data/USERDATA/ISKOL/SANET/Projekt_SANET_do_skol%20_info.pdf 
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skupinou, ktorej členmi boli zástupcovia Ministerstva kultúry SR, Ministerstva školstva SR, 

Štátneho pedagogického ústavu, mediálnych regulačných orgánov, zástupcovia stredných a 

vysokých škôl, cirkví, nezávislých inštitúcií, neziskových organizácii a nezávislí odborníci 

(Koncepcia, 2009).58 Medzi hlavné ciele Koncepcie patrí zvyšovanie úrovne mediálnej 

gramotnosti, podpora zodpovedného využívania médií a nových IKT, rozvíjanie kritických 

postojov vo vzťahu k mediálnym obsahom s dôrazom na morálne kontexty a humanizmus; 

zabezpečenie znižovania generačných rozdielov a obmedzenia možných rizík sociálneho 

vylúčenia špecifických skupín populácie, ktoré nebudú schopné absorbovať zmeny 

v informačných a komunikačných technológiách (Koncepcia, 2009). 

 

Otázky vzdelávania sú existenčnou záležitosťou súčasnej a budúcej spoločnosti. Úspešnosť 

riešenia otázok digitálnej, technologickej, informačnej gramotnosti obyvateľstva sa v 

konečnom dôsledku premieta do úspešnosti krajiny. Slovensko v daných gramotnostných 

oblastiach (aj napriek posunom k lepšiemu) stále dobieha vyspelé krajiny EÚ a problematika 

podpory zvyšovania digitálnej gramotnosti ostáva stále vysoko aktuálna. 

Zhrnutie 

• Reálnu existenciu a rozvoj informačnej spoločnosti determinuje politické ukotvenie vo verejnej 

politike a v oficiálnych a kľúčových politických dokumentoch na všetkých úrovniach spoločnosti. 

Informačná spoločnosť je zadefinovaná v hlavných politických dokumentoch strategického 

i operačného významu, a to v medzinárodnom kontexte (na globálnej úrovni), v európskom 

kontexte i v rámci SR ako národný program. 

• Politický a ekonomický kontext informačnej spoločnosti v Európe zastrešuje akčný plán eEurope, 

ako strednodobá hospodárska koncepcia rozvoja informačnej spoločnosti v krajinách EÚ, pre 

krajiny s transformujúcou sa ekonomikou je to eEurope+, s nadväzujúcimi operačnými 

programami. 

• Akčný plán sa zameriava na celé široké spektrum čiastkových problémov, sústreďuje sa aj na 

otázku vzdelávania, integrácie IKT do vzdelávania a informačného vzdelávania a prípravy 

(konkrétne v 3. oblasti). 

• Politické ukotvenie informačnej spoločnosti na Slovensku predstavuje základný politický 

dokument Stratégia informatizácie spoločnosti v SR. V rámci stratégie je zreteľne implikovateľná 

orientácia na dôslednú prípravu a vzdelávanie občanov SR.  

• Zásadným dokumentom a politickou platformou pre realizáciu informatizácie školstva je 

Koncepcia informatiky a informatizácie školstva. 

                                                 
58 schválená Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky vo februári 2009 
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• Transformáciou a konkretizáciou Koncepcie do prostredia regionálneho školstva je dokument 

Stratégia informatizácie regionálneho školstva. 

• Implikáciou a operačnou rovinou Stratégie je Akčný plán stratégie informatizácie regionálneho 

školstva. 

• Obsahovou oporou informačnej a mediálnej výchovy je Koncepcia mediálnej výchovy v 

Slovenskej republike v kontexte celoživotného vzdelávania. 

Diskusia 

• Implikujte z textu základné (najdôležitejšie) dokumenty / medzníky politického ukotvenia 
informačnej spoločnosti v medzinárodnom a národnom kontexte.  

• Zhodnoťte Koncepciu informatiky a informatizácie školstva z hľadiska informačnej výchovy.  
• Porovnajte Koncepciu informatiky a informatizácie školstva a Stratégiu informatizácie 

regionálneho školstva.  
• Zhodnoťte Koncepciu mediálnej výchovy v Slovenskej republike z hľadiska informačnej 

gramotnosti a informačnej výchovy.  
• Vyhľadajte ďalšie konkrétne projekty na podporu informačnej gramotnosti (v zahraničí / na 

Slovensku). Zhodnoťte ich.  
• Pokúste sa na základe Koncepcie a jednotlivých projektov rozšíriť koncept informačnej 

gramotnosti. Pokúste sa identifikovať medzinárodnú (európsku) platformu, z ktorej Koncepcia 
vychádza. 

 
 
 
 
 

 



 - 56 - 

3 Problematické aspekty informačnej spoločnosti  
 

Charakteristika informačnej spoločnosti sa s postupným jej rozvojom mení, stretáva s novými 

a novými rozmermi, no nielen v zmysle pozitívnom, ale i negatívnom – adekvátne tomu, ako 

sa vynárajú nové úskalia, problémové aspekty či potenciálne hrozby. V nasledujúcej časti sa 

oprieme o trojúrovňový koncept teórie informačnej spoločnosti a budeme sledovať niektoré 

problémové oblasti na makroúrovni a následne na mezo i mikroúrovni (viď kapitola 1.3). 

 

3. 1 Základné problémové otázky na makro-úrovni informačnej spoločnosti  
 

Niektorí odborníci zastávajú názor, že základné problémy informačnej spoločnosti by mali 

byť študované hlavne v kontexte civilizačnej teórie, nakoľko „všetky civilizačné otázky 

vytvárajú súčasný diskurz par exellence – musia byť teda považované za základné otázky 

informačnej spoločnosti“ (Karvalis, 2007).  

Karvalis (2007) ich považuje za existenčné otázky na makroúrovni a sumarizuje medzi ne 

minimálne nasledujúce: 

1. koncept a problémy „globálnej informačnej spoločnosti“, ktoré sa dotýkajú všetkých 

významných súčastí systému nadnárodnej organizácie, koncept predstavuje veľké 

množstvo čiastkových problémov, ktoré vznikli nezávisle na sebe: problémy 

medzinárodnej komunikácie, medzinárodných organizácií, webu, nadnárodnej regulácie, 

migračných procesov, multikulturalizmu a globálneho riadenia znalostí; 

2. koncept a problémy „udržateľnej informačnej spoločnosti“, ktoré zahŕňajú dlhodobé 

problémy životného prostredia a prírodných zdrojov, spolu so sociálnymi inováciami a 

plánovaním – často sa artikuluje požiadavka „zelenej informačnej spoločnosti“; 

3. problém „bezpečnosti informačnej spoločnosti“, ktorý zahŕňa mnoho čiastkových 

problémových oblastí:  

• sociálne problémy (napr. ľudstvo sa stáva „krehkým“ (fragile) v dôsledku odkázanosti 

na milosť a nemilosť technológiám),  

• otázky bezpečnosti, uchovania a zachovania nahromadených vedomostí,  

• ohrozenie ľudskej civilizácie ako takej (často sa hovorí aj o „rizikovej spoločnosti“59) 

a pod.; 

                                                 
59 autor pojmu Ulrich Beck 
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4. problém „priestorovo-orientovanej spoločnosti“ (space-orientovaná informačná 

spoločnosť) – orientácia na kozmický výskum, satelitný prenos informácií, perspektívne 

high-tech možnosti vzhľadom na prenos dát a astronómiu; 

5. konflikt „elektronický orwellovský svet verzus digitálne Atény“ polemizuje o otázkach 

smerovania vzťahu medzi autoritou a občanom, resp. o smerovaní spoločnosti k 

„statočnému novému svetu“ alebo k novej demokracii digitálnych ľudových agora60; 

6. koncept „inteligentného mesta“, ktorý je transformáciou problému urbanizácie v 

informačnej spoločnosti; 

7. „Corpus Digitale“ je širokou problematikou orientovanou na otázky týkajúce sa 

zaznamenávania, uchovávania, ochrany a sprístupňovania celého ľudského poznania; 

8. problém „kreatívnej informačnej spoločnosti“, ktorý sa ukazuje aj ako veľká výzva pre 

budúceho homo sapiens, nakoľko odkazuje na masové rozšírenie v schopností 

produkovať znalosti (často sa hovorí o zrode „kreatívnej triedy“);  

9. v neposlednom rade je tu otázny koncept „post-informačnej spoločnosti“, ktorý sa 

objavil v posledných rokoch a zahŕňa už celý rad perspektívnych scenárov budúcnosti, 

predikujúcich prekonanie súčasných inštitúcií a technológií, biotechnologickú revolúciu, 

novú generáciu umelej inteligencie, vízie spojenia človeka a stroja na základe funkčných 

systémov (Karvalis, 2007).  

Problémové aspekty makroúrovne sa zrkadlia na nižších úrovniach informačnej spoločnosti, 

no zároveň absorbujú, odrážajú problémy nižších úrovní a vynárajú sa z nich. Komplikovaný 

a komplexný recipročný vzťah jednotlivých problémov a úskalí je logický a samozrejmý 

a necháva zreteľne i latentne vidieť prepojenosť makro, mezo- a mikroúrovne sociálnych 

štruktúr.  

 

3. 2   Základné problémové otázky na mezo- a mikroúrovni  

informačnej spoločnosti  

 

Zmeny vo vnútornej štruktúre a organizácii spoločnosti, ktoré sprevádzajú informačnú 

spoločnosť, vytvárajú podľa odborníkov celý rad rizikových faktorov. Ich prekonávanie, 

eliminácia alebo zvládnutie širokou verejnosťou nemusí byť jednoduché bez politickej línie 

zameranej na akceptáciu využívania nových IKT (Zlatuška, 1998).  

                                                 
60 ľudové zhromaždenie v antickom Grécku 
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Mnohí autori sledujú úskalia informačnej spoločnosti na mezo- a mikro-úrovni ako konkrétne 

parciálne problémy spoločnosti a informačného priestoru (Vacek, et. al., 1998). Už na konci 

20. storočia boli formulované nasledujúce kategórie úskalí informačnej spoločnosti:  

• problémy súvisiace s informáciami, ktoré vyplývajú zo samotnej podstaty a zásadných 

atribútov informácií;  

• problémy súvisiace s morálkou a etikou; 

• problémy súvisiace s ľudským faktorom; 

• problémy súvisiace so vzdelávaním a výskumom (Vacek, 1998). 

V nasledujúcej časti si priblížime niektoré z akútnych problémov, rezerv a úskalí informačnej 

spoločnosti podrobnejšie.  

 

3.2.1 Informačná stratifikácia a informačná chudoba 

 

Medzi najpálčivejšie úskalia informačnej spoločnosti rozhodne patrí stratifikácia spoločnosti 

na informačne bohatých (information rich, aj digitálne majetných – Digital Haves) a 

informačne chudobných61 (information poverty, aj digitálne nemajetných – Digital Have-

Nots) (Cuen, 2002; Haider – Bawden, 2006). 

Medzi informačne chudobnými a informačne bohatými je informačná nerovnosť (information 

inequality), ktorá generuje informačnú priepasť (information gap) alebo informačné 

rozdelenie (information divide). Korene problematického javu informačnej stratifikácie a 

informačnej chudoby možno hľadať v počiatočných štádiách prechodu k informačnej 

spoločnosti, kedy má len malá časť populácie prístup k novým technológiám, ich praktickému 

využívaniu a výraznejšiemu zisku z ich zavádzania (Cueno, 2002; Zlatuška, 1998). No daný 

problém sa vyskytuje nielen na úrovni jednotlivcov (na mikroúrovni) – k podobnej 

stratifikácii na informačne bohatých a informačne chudobných dochádza medzi jednotlivými 

časťami sveta. V rozvojových krajinách nie sú dostupné IKT, ich prioritou je skôr rozvoj siete 

pokrývajúcej základnú úroveň služieb, než výstavba IKT sietí založených na počítačových 

systémoch, rozvoj digitálnych technológií. Informačná chudoba však môže vo veľmi krátkej 

budúcnosti spôsobovať katastrofálne dôsledky v oblasti investícií i pracovných príležitostí, 

                                                 
61 Pojmy informačná chudoba a informačné bohatstvo nie sú pojmami novými – prvýkrát ich použil Fritz 
Machlup už na začiatku 60. rokov 20. storočia, v literatúre oblasti knihovníctva a informačnej vedy (LIS), a teda 
vedeckých a odborných časopisoch, možno nájsť zmienku o „informačnej chudobe“ prinajmenšom od 70. rokov 
20. storočia (Haider – Bawden, 2006).  
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hlavne pre tých, ktorí nemajú schopnosti interpretovať a aplikovať ich vhodným spôsobom 

(Britz, 2004). 

V technologickom zmysle je pojem spojený najmä s víziou technologicky založenej 

informačnej spoločnosti a v súvislosti s ňou sa hovorí o:  

• digitálnej stratifikácii / digitálnom rozdelení (digital divide) – medzi ľuďmi, ktorí k 

informačných technológiám prístup majú a môžu ich efektívne využívať a tými, ktorí k 

nim nemajú prístup alebo majú tento prístup obmedzený; 

• globálnom digitálnom rozdelení (global digital divide) – rozdiely v prístupe k 

technológiám medzi krajinami (Building, 2005; Haider – Bawden, 2006). 

Tí, ktorí nemajú prístup k technológiám sú v nevýhode – nie sú schopní podieľať sa plne na 

výhodách informačnej spoločnosti. Prístup k IKT je vnímaný i ako zásadný faktor pre rozvoj 

a zlepšenie blahobytu spoločnosti (Building, 2005). 

Informačná chudoba ako sociálny fenomén nesúvisí len s dostupnosťou IKT a schopnosťami 

pracovať s nimi, ale aj s dostupnosťou informácií (obsahov, poznatkov) – informačná 

chudoba je v tomto aspekte definovaná ako situácia, keď jednotlivci alebo spoločenstvá 

určitého kontextu, nemajú potrebné znalosti, schopnosti, motivácie alebo materiálne 

prostriedky na získanie účinného prístupu k informáciám (Britz, 2004). V tomto aspekte treba 

akcentovať, že ani maximálne množstvo informácií samo o sebe nespraví z ľudí 

informovaných ľudí (informačne bohatých) bez súboru schopností nutných pre efektívne 

využívanie informácie (Information, 2000). Informačná chudoba, respektíve informačné 

bohatstvo je závislé na 1) dostupnosti IKT, 2) dostupnosti informácií a obsahov 3) 

schopnostiach interpretovať a aplikovať informácie vhodným spôsobom (Britz, 2004). Súvisí 

teda nielen s technologickými, ale i s kognitívnymi kompetenciami človeka. Vychádzajúc 

z toho musíme implikovať, že informačná chudoba má popri technologickom aspekte i 

nepochybne aspekt obsahový a aspekt ľudských kompetencií (ľudský, gramotnostný). K 

podstate informačnej chudoby možno všeobecne sumarizovať dve základné príčiny: 

1. objektívny nedostatok vzťahujúci sa na prístup k: 

• informačným a komunikačným, technológiám; 

• informačným zdrojom a informáciám;  

2. nedostatok kompetenčný – nedostatok alebo absencia informačných kompetencií 

v dôsledku nedostatkov vzdelávania a výchovy (Haider – Bawden, 2006). 

V tejto súvislosti sa vynára problém vzdelávania. „Informačná spoločnosť s rozvinutým 

informačným priemyslom a vysokým podielom informačných služieb vytvára predpoklady pre 

vznik novej elitnej sociálnej vrstvy schopnej využívať informácie, znalosti a informačné a 
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komunikačné technológie a naopak, vedie k schudobneniu vrstiev zamestnancov spojených s 

tradičnými odvetviami, ktorí sa nedokázali včas rekvalifikovať a nenachádzajú preto 

v informačnej spoločnosti uplatnenie“ (Jonák, 2003-a). Práve vzdelávanie, odborný výcvik, 

príprava, výchova, všeobecná osveta a zvyšovanie komunikačných kompetencií hrajú výraznú 

úlohu v príprave a adaptácii obyvateľstva na preklenovanie rezerv vedúcich k informačnej 

chudobe (Zlatuška, 1998), a to jednak v zmysle technologickom a jednak v zmysle 

kognitívnom.  

Pojem informačná chudoba sa v knižničnej a informačnej vede používa najmä ako 

zastrešujúci pojem, ktorý sa vzťahuje na krajiny rozvojového sveta, ale i na rôzne iné skupiny 

ľudí, ktoré trpia určitými nedostatkami v určitých oblastiach: sociálne skupiny s nízkou 

vzdelanostnou úrovňou, starší ľudia, ženy, nezamestnaní, zdravotne postihnutí, sociálne slabé 

skupiny a bezdomovci, etnické menšiny a pod. (Haider – Bawden, 2006). 

Konštrukt informačnej chudoby je často reflektovaný vo svetle negramotnosti a spájaný s 

dôsledkami nedostatku knižničných a informačných služieb vo vidieckych oblastiach alebo v 

rozvojových krajinách všeobecne. Gramotnosť, knižnice a poskytovanie knižničných 

a informačných služieb stoja pri koreni informačnej chudoby a sú jedným zo základných 

ukazovateľov jej úrovne (Haider – Bawden, 2006). 

Informačná chudoba je však i vážnym morálnym problémom a otázkou sociálnej 

spravodlivosti a spoločenskej morálnej zodpovednosti. Sociálna spravodlivosť, všeobecne 

formulované etické princípy a sociálna zodpovednosť v oblasti informačnej gramotnosti sú 

fundovaným sociálnym mechanizmom tvorby a realizácie sociálnych, ekonomických a 

politických iniciatív zameraných na riešenie informačnej chudoby, informačného premostenia 

a vytvorenia spravodlivej informačnej spoločnosti (Britz, 2004). 

Predchádzajúci náčrt prvého zásadného problému kľúčového významu dokladuje všeobecne 

prevládajúci názor, že väčšina prioritných problémov, ktoré treba riešiť, nie sú problémy 

technologického rázu, ale spadajú do oblasti vhodnej regulácie, riešenia sociálnych 

a humánnych aspektov týkajúcich sa viac ľudí než techniky či nových trhov (Zlatuška, 1998).  

 
3. 2. 2 Informačná explózia 

 

Jednou z charakteristických čŕt informačnej spoločnosti je dramatický, ťažko zvládnuteľný 

nárast informácií, ktorý vďaka prudkému rozvoju IKT a znásobeniu možnosti distribúcie 

a replikácie vygradoval do kritickej úrovne informačnej explózie.  
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Slovné spojenie informačná explózia je používané na reprezentáciu rýchlo rastúceho 

množstva publikovaných a /alebo distribuovaných informácií, pričom hlavnými atribútmi 

tohto rastu je, že ide o prudký, rýchly a enormný (exponenciálny) nárast. 

Informačná explózia nie je podľa niektorých autorov výlučným fenoménom postmodernej 

spoločnosti – v odbornej verejnosti existujú aj názory, že ľudstvo prechádzalo v historickom 

kontinuu svojho vývoja rôznymi štádiami informačnej explózie (napr. po objave kníhtlače, či 

problémoch s katalogizáciou koncom 19. storočia), či idea tzv. permanentnej informačnej 

explózii (Rankov, 2006, s. 116).  

Nárast objemu informácií je v prvom rade stimulovaný nebývalým vedecko-technickým 

pokrokom: 
Podľa štatistických meraní napríklad v súčasnosti žije 80 – 90 % všetkých vedcov v dejinách ľudstva 

(Vymětal, 2000). Rozsiahle štúdie zamerané na odbornú komunikáciu príslušníkov vedeckého priestoru v 

50. a 60. rokoch 20. storočia realizované v USA boli spojené s hľadaním možnosti intenzifikácie 

a zaznamenávania výskumných činností. Popri tom komunikačnú formu nadobudli takmer všetky vedecké 

informačné a komunikačné procesy, ktoré sa realizujú v modernej vede: teda aj konferencie, sympóziá, 

kongresy a pod. Svoju materializáciu našli v disciplinárnych publikáciách, zborníkoch, referátových 

publikáciách. Začali vznikať i systémy vedeckých a technických informácií a pod. To všetko súviselo 

s informačným a publikačným nárastom.  

 

Podľa odborníkov vzniká informačná explózia práve v etape kulminácie rozvoja poznania na 

danom vývojovom stupni a prejavuje sa exponenciálnym narastaním informácií a 

informačných prameňov, ktoré je spôsobené takými vlastnosťami, ako je starnutie, kumulácia 

a rozptyl informácií (Čabrunová uvedené v Katuščák, Matthaeidesová, Nováková, 1998). 

S informačnou explóziou je existenčne spojený jav publikačnej explózie v dokumentovej 

produkcii.  
Nárast publikačnej činnosti dokumentuje fakt, že medzi rokmi 1980 a 1990 sa spotreba papiera v USA 

strojnásobila. Ročne sa vo svete opublikuje 70 000 odborných a vedeckých časopisov, čo predstavuje 100 

tisíc stránok za deň vo viac ako 65 jazykoch. Denne je publikovaných 6000 – 7000 vedeckých článkov, 

pričom počet publikovaných článkov sa zdvojnásobuje každých 5 rokov, ročne vychádza asi 300 000 

odborných monografií, vrátane 15 000 zborníkov z konferencií, denne sa vo svete prihlasuje 1000 

patentov (Jonák, 2004, Vymětal, 1999).  

 

Publikačná explózia je znásobovaná nadbytočným a / alebo opakovaným publikovaním 

rovnakých a/alebo podobných informácií, čím vzniká redundancia:62 a to jednak informačná 

                                                 
62 redundancia – nadbytočnosť, hojnosť 
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(nadmiera informácií) a jednak dokumentová, t.j. nadbytočnosť dokumentov a informačných 

zdrojov.  

Dané znásobovanie je dané niekoľkými rôznymi skutočnosťami. Príčiny z hľadiska 

autorského (pôvodcovského) možno zhrnúť v skratke: autor publikuje v rôznych 

dokumentoch tie isté informácie (rovnako alebo podobne formulované); publikuje tie isté 

informácie v rôznych jazykových mutáciách alebo v rozličných formátoch.  

Ďalším faktorom publikovanie dokumentov vo viacerých verziách (doplnené a pozmenené 

vydania publikácií), často sa stáva, že rozliční autori publikujú o rovnakých a podobných 

témach a pod. Svojou mierou sa na informačnej a dokumentovej redundancii podieľa 

i meranie výstupov vedeckej činnosti, ekonomické dôvody kvantifikácie vedy, vedecko-

kvalifikačné postupy a pod.  
Podľa štatistických vyhodnotení napr. priemerný počet autorov jednej vedeckej práce stúpol z 1,8 v roku 

1955 na 3,5 v roku 1994. Počet prác s viac ako 50 autormi tiež neustále stúpa – z menej ako 50 v roku 

1981 na viac ako 400 v roku 1994, v SRN odmieta ročne patentový úrad až 2/3 patentových prihlášok, 

a to z dôvodu nepostačujúcej technickej úrovne alebo existencie vynálezu (je stavom techniky), v SRN sa 

ročne vynaloží 15 miliárd DEM (1995) na výskum realizovaný duplicitne alebo zbytočne (Vymětal, 1999).  
 

Publikačná explózia prerástla práve vďaka rozšíreným možnostiam publikovania, 

distribuovania a sprístupňovania informácií prostredníctvom IKT do informačnej explózie, 

ktorá so sebou priniesla nielen nové možnosti získavania prístupu k informáciám, ale 

i výrazné negatívne dôsledky, ktoré priamo súvisia s množstvom dostupných informácií. 

Internetové prehliadače obsahujú rádovo miliardy webových stránok (Jonák, 2004).  

Informačná a publikačná explózia majú teda nielen pozitívne dôsledky z hľadiska 

informačných príležitostí, ale i svoje zatiaľ neprekonateľné rezervy a negatívne stránky.  
90 % všetkých nových informácií je obsiahnutých len v 5 % publikovaných prác (50 000 článkov), 90 % 

všetkých odkazov zahrnuje iba 1 % publikovaných článkov, z cca 70 000 odborných časopisov iba 152 

reprezentuje 50 % všetkých citácií a 2000 pokrýva 85 % citácií, odhaduje sa, že až 85 % vedeckej 

literatúry je publikovaných nie kvôli šíreniu nových informácií, ale kvôli získaniu grantov, vedecko-

pedagogických kvalifikačných stupňov alebo ako určitá forma sebarealizácie autora (Vymětal, 1999). 

 

Informačnú a publikačnú explóziu graduje zverejňovanie rozličných informácií najmä 

v prostredí internetu, ktorých intenciou nie je publikovať a rozširovať poznanie, kultúru či 

umenie. Sú len duplicitou, „žltým“, či dokonca nevhodným obsahom. Niektorí tvorcovia 

stránok dokonca zámerne opakujú rovnaké obsahy na niekoľkých webových stránkach, čím 

vzniká nadbytočný počet úplne rovnakých stránok, čo umelo zvyšuje hodnotu stránok (Jonák, 

2004).  
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• Informačná explózia je znásobovaná aj vďaka ďalším skutočnostiam: nové IKT spôsobili 

nárast publikačných výstupov paralelných s tradičnými výstupmi oficiálnych 

vydavateľských a produkčných subjektov; sieťové prostredie umožnilo publikovať, 

zverejňovať obsahy akéhokoľvek druhu komukoľvek; nárast objemu informácií je výrazne 

podporovaný rozvojom a rozširovaním nových médií. 

• Kontext informačnej explózie netvorí len tlačová produkcia kníh a periodík a ich expanzia, 

ale i tvorba, distribúcia a rozširovanie nových masovokomunikačných prostriedkov 

(televízia, rozhlas a internet) a ďalej aj neustály príval informácií distribuovaných 

prostredníctvom reklám, bilboardov alebo rôznych informačných letákov. Práve rozvoj 

IKT, nových médií a masovej komunikácie, telekomunikačné a prepojené počítačové siete 

vytvorili neobmedzený komunikačný a informačný priestor, v ktorom sa neustále replikujú 

(multiplikujú) a rodia nové a nové informácie a informačné zdroje.  

 

V ekonomickej oblasti predstavujú informácie kľúčový aspekt: sú zdrojom ekonomickej 

sily, a práve preto sú komoditou a ohromným finančným nákladom: náklady na informácie vo 

výrobnej sfére presahujú u veľkých firiem často náklady na energie. To posúva informačnú 

ekonomiku rozvoja vedy, výskumu, vývoja, výroby i podnikania do úplne nových dimenzií. 

Silnejúci vzťah a rastúca závislosť medzi informáciami a konkurencieschopnosťou 

ekonomiky národov a nadnárodných spoločností viedli k existenčnej (a nevyčerpateľnej) 

potrebe informácií. V modernej ekonomike, sú mnohé výrobné faktory späté s informáciami 

a znalosťami (Ifijeh, 2010). 

Ekonomický princíp moci a bohatstva „najsilnejšia spoločnosť je najviac vyrábajúca 

spoločnosť“ sa transformuje do nového princípu – „najsilnejšia je tá spoločnosť, ktorá najviac 

vie“. Nevyhnutnou sa stáva podmienka vedieť, kde a aké informácie možno získať, ktoré 

krajiny a disciplíny sú nositeľmi pokroku v jednotlivých oblastiach, preto je informačná 

explózia jedným z kľúčových problémov v ekonomike (Vymětal, 1999). 

 

Špecifickým problémom je informačná explózia v priestore vedy a vedecko-výskumnej 

činnosti. Tvorba a zaznamenávanie informácií v informačných prameňoch a zdrojoch je 

nepochybne sociálnym hybným mechanizmom rozvoja vedy. Informačné pramene a zdroje, 

ktoré v sebe materializujú a fixujú dosiahnuté výsledky a úspechy vedecko-výskumnej, 

vývojovej činnosti a vedecko-technického pokroku, zabezpečujú kumuláciu a kontinuitu 

vedeckého a technického pokroku, jeho akceleráciu, okrem toho sú nevyhnutným zdrojom a 

východiskom pre ďalšie vedecko-výskumné a vývojové úsilia.  
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Informačná explózia však nevyhnutne vedie k výrazným posunom vo vedeckovýskumnej 

činnosti, majúcim skôr negatívny charakter z hľadiska vedeckého bádania (a tým aj 

vedeckého napredovania):  

1 časovo náročná práca získavania relevantných informácií a východiskových zdrojov 

výrazne zasahuje do samotnej činnosti vedcov na margo vlastnej vedecko-výskumnej 

a bádateľskej činnosti; 

2 časovo zaťažujúce je vyhľadávanie v informačnom priestore v snahe vyhnúť sa 

objavovaniu už objaveného a realizácii už realizovaných výskumov; 

3 vedecko-výskumná činnosť sa presúva od samotného bádania a vytvárania poznania 

k spájaniu dát, dolovaniu a integrácii informácií poznatkov; 

4 množstvo vedeckých článkov a časopisov vydávaných po celom svete začína vnášať 

zmätok do výskumu, ochromuje systém kontroly kvality vo vede, povzbudzuje k 

podvodom a skresľuje šírenie dôležitých objavov (Taylor, 1998; Ho – Tang, 2001; 

uvedené v Rankov, 2006a).  

 

V predchádzajúcej časti sme teda konštatovali, že informačný priestor zaznamenáva kritickú 

hladinu informačného „prebujnenia“. Schopnosti človeka absorbovať nové informácie 

rozhodne nerastú adekvátne rýchlo a v miere úmernej miere ich dostupnosti. Problematickou 

sa teda stáva perspektíva, keď disproporcia dosiahne kritickú hranicu: kľúčový problém súvisí 

v prvom rade s objemom informácií expandujúcim do enormných rozmerov.  

V tomto kritickom úskalí sa problematickou stáva otázka, či ľudia stihnú včas vyvinúť také 

metódy a techniky zhromažďovania, „filtrovania“ a vyhodnocovania informácií, ktoré sa 

dokážu vyrovnať aj s ich neustále explodujúcim objemom, alebo či ľudia zareagujú obranným 

reflexom a budú si skôr budovať mechanizmy chrániace je pred lavínou neustále valiacich sa 

informácií (Vacek, et al., 1998). Kvantum informácií, s ktorými denne človek prichádza do 

styku, má totiž za následok vážne stavy informačného preťaženia, informačnej únavy a 

informačného stresu (Jungwirth, Bruce, 2002). 

V globálnom informačnom priestore sa síce ponúkajú automatizované nástroje, problémom 

pri vyhľadávaní v tejto záplave ostáva relevancia, dostupnosť a kvalita vyhľadaných zdrojov, 

a to aj napriek tomu, že vyhľadávanie dospelo do technológie fulltextových vyhľadávačov, 

medzi ktorými v súčasnosti dominuje Google s ambíciou stať sa absolútne univerzálnym 

nástrojom. Napriek jeho možnostiam nie je schopný realizovať Hjørlandov doménovo-

analytický prístup so vzťahom k doménam a témam – vyhľadáva odtrhnuto od predmetných 

tém a kontextov (podľa Heinström, 2006), čo môže viesť k ďalším problémom – 
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k vyhľadaniu nerelevantných zdrojov, k informačnému presýteniu, k nárokom na ďalší čas 

pre selekciu informácií.  

Fenomén informačnej explózie a jej problémov je možné riešiť technologickými 

prostriedkami, ale i odborným hodnotením informácií, výberom primárnych prameňov a 

vhodnými selekčnými metódami (Dubovec, 2002), je teda zároveň potrebné podporovať 

vzdelávanie v oblasti informačnej gramotnosti. 

 

3.2.3 Kvalita informácií a informačný smog 

 

S predchádzajúcou úvahou súvisí otázka kvality informácií: súčasné informačné prostredie 

ponúka obrovské množstvo veľmi kvalitných informácií, rovnako je možné získať obrovské 

množstvo prakticky bezcenných, nepotrebných a zaťažujúcich informácií. 

Problém predstavuje pomer týchto dvoch kategórií informácií, ktorý je značne nepriaznivý, 

t.j. v prostredí internetu dnes prevláda skôr šum (informačný smog, informačná špina, dátový 

smog) čiže bezcenné informácie (Vacek, et al., 1998). 

Dátový smog charakterizuje D. Shenk (2003)63 ako nečakaný a nevítaný nový jav veku 

informácií, ktorý spôsobuje človeku nemalé problémy, nakoľko ide o enormné množstvo 

mätúcich informácií (a to najmä z internetu), v ktorom chybné, triviálne alebo irelevantné sa 

nedajú ľahko a / alebo efektívne oddeliť od toho, čo má skutočnú hodnotu. Dátový smog 

považuje za strešný pojem pre viac ako zdrvujúci objem obsahov: e-mailov, faxov, 

audiálnych správ, nevyžiadanej pošty, správ typu news, bleskoviek a elektronických obrazov, 

audiovizuálnych obsahov, s ktorými človek prichádza pravidelne do kontaktu (Shenk, 2003).  

Problematickou však nie je len otázka orientácie, navigácie a nástrojov vyhľadávania 

v takomto „znečistenom informačnom prostredí“, ale i problém perspektív: Bude dochádzať 

k ďalšiemu zhoršovaniu pomeru kvalitných informácií a k informačnému smogu / šumu 

s hrozbou úplného „znečistenia“? Alebo sa podarí tento trend obrátiť a šum aspoň trochu 

vyčistiť? Ale kto to urobí, ako a za akú cenu? (Vacek, et al., 1998). 

Dôležitou a kritickou sa stáva aj otázka vierohodnosti informácií a zdrojov: 1) problematický 

je samotný fakt, že ju treba zisťovať a overovať; 2) zaťažujúce a v podstate aj diskutabilné je, 

ako a podľa čoho ju posudzovať.  

V sieťovom prostredí internetu v zásade platí, že tu môže ktokoľvek zverejniť akúkoľvek 

informáciu. Kľúčom hodnotenia vierohodnosti informácií môže byť pôvodca informácií – 

                                                 
63 International Stress Management Association 
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teda údaje o tom, kto ich sprístupnil (umiestnil na internet). Zásadným problémom ale stále 

ostáva, či skutočným autorom informácie je skutočne ten, kto sa za jej autora vydáva, keďže 

súčasné mechanizmy sprístupňovania informácií umožňujú v tomto smere podvádzať.  

S ohľadom na tento fakt musíme konfrontovať správanie používateľov informácií: v mnohých 

prípadoch ľudia vyhľadávajú informácie iba na základe každodenných skúseností, z ktorých 

vychádzajú aj pri stanovaní vyhľadávacích kritérií v pracovnom prostredí i nepracovných 

kontextoch (Savolainen, 2007). Pri výbere informačných zdrojov uprednostňujú hlavne dve 

kritériá: ľahká dostupnosť a použiteľnosť (Chen – Hernon, 1982, uvedené v Savolainen, 

2007). Ide v podstate o nekvalifikované vyhľadávanie a nekompetentný výber, ktorého 

výsledok býva vo väčšine prípadov nekvalitný, nežiaduci a nerelevantný – nezodpovedajúci 

informačne gramotnému správaniu. 

Problém sa stupňuje v prostredí a mládeže. Stále intenzívnejšie narastá počet informácií a 

informačných zdrojov, ktoré nielenže nie sú zárukou zmnoženia doterajšieho poznania, 

nielenže človeku nepomáhajú a neprospievajú, ale niekedy dokonca škodia. Práve orientácia 

v množstve informácií a informačných zdrojov, neskúsenosť, neinformovanosť a nedostatok 

času na kontrolu rozličných obsahov je často kľúčovým problémom tejto kritickej skutočnosti 

(Jonák, 2004). 

Preto pred vzdelávacími inštitúciami, ale i pred ďalšími sociálnymi inštitúciami (rodina, 

kultúra, médiá) stojí úloha ochrániť deti a mladú generáciu pred zavadzajúcimi informáciami, 

ale i pred ničivým vplyvom eticky nevhodných obsahov médií. V tomto smere môže byť 

riešením znalosť technologických prostriedkov limitujúcich využívanie internetu a médií 

(deťmi) a iné reštriktívne opatrenia, ale i informačne gramotné správanie používateľov 

informácií a médií – ako detí, tak i ich vychovávateľov, či samotných tvorcov obsahov. 

 

3.2.4 Informačné preťaženie 

 

Jedným zo zásadných limitujúcich faktorov pri implementácii IKT je nepochybne ľudský 

faktor (Vacek et al., 1998). Problematika informačného a mediálneho správania, schopností, 

dispozícií a potenciálu človeka pre informačnú spoločnosť má mnoho dimenzií a mnoho 

čiastkových problémov v jednotlivých sociálnych kontextoch.  

V predchádzajúcich častiach sme uviedli jeden zo zásadných problémov informačnej 

spoločnosti, a tým je informačná explózia. Logickým dôsledkom informačnej explózie, 

s ktorou sa nedokážu vyrovnať ľudské obmedzené schopnosti a limitované, 

„neupgradovateľné“ (Vacek et al., 1998) a „nenadstaviteľné“ kapacity, je informačné 
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preťaženie. Ako konštatujú odborníci, „...v dôsledku informačnej explózie vzniká informačná 

kríza – stav, keď sa informačný spôsob na danej etape vývoja prekonal a nie je schopný 

zabezpečiť informačné potreby spoločnosti“ (Čabrunová uvedené v Katuščák, 

Matthaeidesová, Nováková, 1998). Platí to aj v individuálnom mikroprostredí. 

Informačná kríza sa spája s pracovným kontextom používateľov, ale pod vplyvom prostredia 

a pôsobenia nových médií sa čoraz častejšie prelína s bežným životom (uvádzané aj ako 

mediálne presýtenie / presaturácia).  

Informačné preťaženie možno definovať ako „pocit, že informácie súvisiace s (pracovnými) 

úlohami človeka sú príliš početné na to, aby mohli byť efektívne využité... pocit preťaženia 

vyvolávajúci stres, pri ktorom zlyhávajú stratégie a obranné mechanizmy vyrovnávajúce sa so 

záťažou“ (Wilson, 2001). K všeobecne uznávaným príčinám informačného preťaženia patria:  

• „bujnenie“ informačného a mediálneho prostredia – zvyšujúci sa počet nových informácií, 

jednoduché kopírovanie a prenos dát prostredníctvom internetu, rastúci počet dostupných 

kanálov informácií (napr. telefón, e-mail, instant messaging, RSS) – spôsobujúce 

kvantitatívne preťaženie (Shenk, 2003); informačné preťaženie sa nepochybne dotýka 

ľudských aktivít zhromažďovania, prijímania a spracovania informácií – často však pri 

styku s informáciami ide o zvyk neustáleho monitorovania správ a informácií a až o tzv. 

„mániu zhromažďovania informácií“, príp. množenie stratégií zhromažďovania, na druhej 

strane sa informačné preťaženie týka obmedzených kapacít človeka a nedostatočných 

schopností ich selektovania a spracovania (Pijpers, G. 2010); 

• informačné preťaženie môže vyplývať aj zo zahlcovania nepresnými, nevyhovujúcimi 

informáciami (informačný šum) – z čoho vyplýva kvalitatívne preťaženie – oproti tomu 

stojí nedostatočná schopnosť selektovať informačný šum, neznalosť metód a absencia 

schopností pre porovnávanie a spracovanie rôznych druhov informácií alebo nedostatok 

schopnosti odhaliť ich vzťahy (Shenk, 2003; Pijpers, G. 2010). 

Ak modelovo porovnáme súčasného človeka s informačným systémom, ktorý má svoje 

vstupy a výstupy (Šušol, 2006) a podobne budeme vnímať aj jeho hranice, logicky musíme 

pripustiť presah vstupov v rámci dnešnej informačnej explózie za limit kapacít tohto 

humánneho informačného systému v dôsledku prevýšenia možností excitačno-inhibičnej 

dynamiky neurónových sietí CNS (Valček, 2006, s. 264) a jeho následné zlyhávanie a 

poruchy na strane výstupov: stres pri vyhľadávaní informácií z dôvodu neschopnosti vyrovnať 

s množstvom informácií, pokles koncentrácie a zmenu analytických schopností atď.  

V súvislosti s informačným preťažením sa čoraz častejšie hovorí o informačnej neuróze – 

ako patologickom stave vyvolanom preťažením vyššej nervovej sústavy nadbytkom 
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informácií za súčasného pôsobenia časovej tiesne, t.j. nedostatku času potrebného k analýze 

prijímaných informácií, neschopnosť prijímané informácie vyhodnotiť a spracovať (Papík, 

1996). 

V konečnom dôsledku môže informačné preťaženie spôsobovať bezmocnosť, depresiu či 

profesionálne vyhorenie (Linston-Smith, 2001). Prejavy, dôsledky a následky informačného 

preťaženia majú teda mnohovektorový účinok a komplexný charakter. Medzi základné 

symptómy informačného preťaženia odborníci obyčajne zaraďujú: 

• informačnú neurózu; 

• zvýšenie kardiovaskulárneho stresu, a to vďaka zvýšeniu krvného tlaku; 

• hnev a zmätok, súhrnne pomenované ako syndróm informačnej únavy, tzv. „information 

fatigue syndrome“; 

• demotivácia a sklamanie – absencia perspektívy vzhľadom na informačné prostredie 

a informačné aktivity a procesy; 

• kognitívny a informačný stres; 

• tolerancia chýb; 

• ignorovanie informácií; 

• zabúdanie informácií; 

• zníženie profesijnej spokojnosti – profesionálne vyhorenie;  

• neschopnosť uspokojivo využívať informácie; 

• znížená benevolencia k ostatným; 

• znižovanie schopnosti úsudku na základe zníženého sebavedomia (Rankov, 2006; Akin, 

1998; Eppler and Mengis, 2004; Valček, 2006; Linston-Smith, 2001). 

Výskumy jednoznačne dokladujú mimoriadne nepriaznivý vplyv informačného preťaženia na 

pracovné aktivity a činnosti, na plnenie pracovných povinností, na výkony v pracovnom 

prostredí (Klausegger – Sinkovics – Zou, 2007). U informačne preťažených osôb dochádza 

k obranným reakciám brániacim ďalšiemu príjmu informácií.  

Z výskumu Reija Savolainena z roku 2005 vyplynulo, že dvomi základnými stratégiami na 

riešenie informačného preťaženia v bežnom živote sú filtrovanie (systematické vyraďovanie 

neužitočných informácií na základe ich obsahu) a únik (minimalizovanie počtu používaných 

zdrojov informácií či vyhýbanie sa zdrojom informácií) (Savolainen, 2007). 

Informačné preťaženie možno chápať ako problém jednotlivca (problém v mikroprostredí), 

ale aj ako sociálny problém, ktorý zasahuje do pracovných činností kolektívov, komunít, ale 

i do vzdelávacích systémov a ktorý si vyžaduje globálne riešenia. 
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V súvislosti s naznačenými problémami možno uvažovať o širšie koncipovaných riešeniach: 

informačnej hygiene, informačnej gramotnosti či globálnom riešení – informačnej ekológii. 

Základné stratégie eliminujúce informačné preťaženie a jeho prejavy sú súčasťou informačnej 

hygieny, ktorá, ako nástroj umožňujúci dosiahnuť organizáciu adekvátneho informačného a 

pracovného režimu, patrí medzi základné kompetencie informačnej gramotnosti. 

 
 

3.2.5 Problém bezpečnosti  

 

Implementácia IKT do všetkých sfér života priniesla využívanie výpočtovej techniky na 

spracovanie osobných údajov a dát, ktoré umožňujú osobnú identifikáciu. Z toho vyplýva 

niekoľko zásadných problémov a rizík: 

1. ľahká globálna dosiahnuteľnosť uložených údajov a jednoduchá možnosť ich získania; 

2. možnosť ich kombinácie z rôznych zdrojov alebo miest uloženia; 

3. reálne nebezpečenstvo zneužitia týchto údajov spôsobom, ktorý v rôznej miere narúša 

súkromie jednotlivca; 

4. tlak sociálnej manipulácie na jednotlivca;  

5. tlak komerčných záujmov na jednotlivca (Vacek et. al, 1998).  

Bezpečnosťou osobných údajov je čoraz premyslenejšie a častejšie ohrozovaná, a to 

predstavuje vysoké riziko pre málo skúsených používateľov (Media, 2008). Jedným z riešení 

je účinná právna ochrana (Vacek et al., 1998), možným riešením je však i informovanosť 

a poučenosť o nebezpečenstvách internetu, internetovej komunikácie a poskytovaní osobných 

údajov vo virtuálnom prostredí.  

Médiá a informačné prostredie ponúkajú síce na jednej strane príležitosti na celosvetovú 

komunikáciu, globálnu inklúziu a otvorenosť voči celému svetu, výmenu poznatkov a ďalší 

rozvoj demokracie, na druhej strane však skrývajú aj nebezpečenstvo väčšej manipulácie, 

morálneho ohrozovania a tlaku (Media, 2008). 

Veľmi závažným problémom je celkový prístup k takým informáciám, ktoré sú z nejakého 

dôvodu „nevhodné“ (napríklad pornografia, rasistické a sektárske materiály, materiály o 

drogách a pod.) a problém naberá na závažnosti o to viac, že najviac ohrozenou skupinou sú 

najmä deti a mladá generácia (viď aj kapitola 3.2.3 a 3.2.10).  

Ponúkajú sa reštriktívne opatrenia, ktoré zakazujú či obmedzujú kontakt s médiami – druhou 

alternatívou je však určitá znalosť nepriaznivých rezerv a rizík nevhodných alebo škodlivých 

obsahov, znalosť podstaty fungovania médií, ako aj formovanie správnych mediálnych 
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a informačných návykov prostredníctvom formálnej či neformálnej edukácie a osvojenia si 

správnych informačných a mediálnych kompetencií.  

 

3.2.6 Digitálni prisťahovalci a digitálni domorodci 

 

Základným a nevyhnutným predpokladom existencie v informačnej spoločnosti sú 

technologické zručnosti potrebné na efektívne využívanie IKT a technologicky podporované 

využívanie informácií a informačných zdrojov – sumárne pomenované aj technologická 

gramotnosť, digitálna gramotnosť. V odborných úvahách sa na základe toho vymedzujú 

skupiny: 

• digitálnych imigrantov, prisťahovalcov (digital immigrants); 

• digitálnych domorodcov (digitál native) (Palfrey – Gasser, 2008, Prensky, 2001). 

Uvedená sociálna stratifikácia prináša celý rad čiastkových problémov. 

Príslušníci mladej generácie sa narodili do prostredia moderných IKT a nových médií, do 

digitálneho sveta (z toho implikované označenie – digitálni domorodci), ktorý je pre nich 

samozrejmosťou a adaptovať sa v tomto „kyberpriestore“ im nerobí problémy. Technológie 

vytvárajú priepasť medzi nimi a digitálnymi prisťahovalcami, a to nielen digitálnu, 

ale súčasne i generačnú, sociálnu a kultúrnu, ktorá nadobúda také rozmery, že mnohí 

odborníci vidia domorodcov ako nový sociálny druh (Palfrey – Gasser, 2008, Prensky, 2001). 

Ľudia, ktorí sa nenarodila do digitálneho sveta – digitálni prisťahovalci sa musia digitálnemu 

svetu učiť – niektorí viac a intenzívnejšie, iní sú v novom digitálnom svete flexibilnejší.  

Digitálni prisťahovalci môžu mať problémy jednak s nadobudnutím potrebných 

technologických (digitálnych) zručností, ale i s nepretržitou adaptáciou na technologické 

inovácie. Potreba neustáleho osvojovania si práce s novými, progresívne rozvíjajúcimi sa 

technológiami je u digitálnych prisťahovalcov problémom hlavne v pracovnej sfére. To je 

však len jedna dimenzia problému. Táto prerastá do psychologickej roviny – do problému 

technostresu.  

Ďalším problematickým aspektom informačnej spoločnosti v rovine sociálnej, ktorý je 

spojený s ľudským faktorom, je teda problém možného zaostávania digitálnych 

prisťahovalcov a takzvaný technostres, ktorý možno považovať za prejav úzkosti a strachu z 

nových prístrojov (Rankov, 2006), teda zo stretu s celou širokou škálou informačných 

a komunikačných technológií, aplikácií a foriem komunikácie. S týmto neustálym rozvojom 

informačných technológií a technologických pomôcok sa tak u mnohých používateľov 
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(hlavne zo skupiny digitálnych prisťahovalcov) môžu objaviť stresujúce pocity, 

podráždenosť, či úzkosť. 

Z hľadiska komplexnejšieho pohľadu na daný problém je dôležité navigovať i na ďalšie 

odlišnosti digitálnych imigrantov a domorodcov.  

Podľa odborníkov digitálni domorodci získavajú informácie veľmi rýchlo, veľmi často realizujú 

paralelné informačné činnosti (multitasking spracovanie informácií), dávajú prednosť práci 

s grafikou pred prácou s textom, dávajú prednosť náhodným prístupom (náhodnému získaniu, 

vyhľadaniu informácie) pred prácou v tradičnom informačnom prostredí, uprednostňujú prácu 

v sieťovom (virtuálnom) prostredí, prioritou je pre nich okamžité uspokojenie a časté odmeny; 

dávajú prednosť hre pred „vážnou“ prácou (Prensky, 2001). 

Digitálni prisťahovalci majú zvyčajne málo porozumenia pre vyššie uvedené nové 

schopnosti, ktoré digitálni domorodci získali a rokmi interakcie s novými IKT zdokonalili – 

tieto zručnosti sú imigrantom takmer úplne cudzie, tí sa naučili študovať a učiť sa pomaly, 

sofistikovane, krok za krokom, naučili sa realizovať jednu vec samostatne, naraz a 

predovšetkým dôsledne a vážne (Prensky, 2001).  

Informačná gramotnosť vnáša do tohto pomyselného konfliktu stratégiu možného 

zbližovania. Digitálnym prisťahovalcom umožňuje zlepšovanie technologických zručností 

a využívanie možností IKT pri práci a v rámci vzdelávania, digitálnym domorodcom ponúka 

príležitosti pre dôslednejšie, sofistikovanejšie, rozumné kognitívne činnosti.  

 

3.2.7 Informačno-komunikačné technológie vo vzdelávaní  

 

Tradičné formy vzdelávania vychádzajú z pevnej lokácie a prísnej inštuticionalizácie 

vyučovacieho procesu – žiak / študent pravidelne dochádza do vzdelávacej inštitúcie 

k vzdelávaciemu zdroju, kde sú mu k dispozícii potrebné zdroje a znalosti, ale kde má aj 

získavať príslušné kompetencie – zručnosti a schopnosti. Lokalizovaný je i monitoring jeho 

výkonov a vedomostí a školskej či akademickej úspešnosti. Prísna lokalizácia 

a inštitucionalizácia determinuje aj pevný systém škôl rôznych stupňov s ponukou možných 

„vzdelávacích produktov“ (odborov, študijných plánov, kurzov atď.), dopredu je určený 

repertoár možných absolutórií (záverečných skúšok, štátnych skúšok, vedecko-kvalifikačných 

titulov atď.) a dokladovanie (certifikovanie) kompetencií absolventov (Vacek et, al. 1998).  

V tradičnom prostredí je možné rozoznávať: 1) konvenčné tradičné vyučovanie (conventional 

provision) a 2) dištančné vzdelávanie (teaching at a distance, distance education) – rozmanité 
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formy systematicky organizovanej výučby na diaľku64, ktoré je charakterizované separáciou 

učiteľa od žiaka a žiaka od študijného kolektívu a nahradením interpersonálneho spôsobu 

komunikácie (Švec, 2002; Lešková – Švač, 2001). 

Moderné technológie, ktoré sú integrované do vzdelávacích procesov, súvisia so zberom, 

zaznamenávaním a výmenou informácií, rôznymi spôsobmi podporujú výučbu, štúdium a 

ďalšie aktivity v oblasti vzdelávania, ale môžu i zásadným spôsobom posúvať vzdelávanie 

a formy výučby (Kalaš, 2004; Lešková – Švač, 2001):  

• ponúkajú voľnosť vo výbere informácií, v prístupe k nim a k ich spracovaniu; 

• sprístupňujú obrovské množstvo informácií v rozličných formátoch;  

• ponúkajú široké spektrum komunikačných nástrojov; 

• podporujú individuálne záujmy a individuálne techniky učenia (vrátane pozorovania, 

experimentovania); 

• podporujú samoštúdium;  

• umožňujú virtuálne a online vyučovanie; 

• podporujú najrôznejšie vzdelávacie technológie na báze telekomunikácií a pod. (Lešková, 

Švač, 2001). 

V poslednom z uvedených bodov ide o vznik zásadne nových foriem vzdelávania: 

• on-line kurzy distančného vzdelávania; e-learning; 

• výučba na diaľku „face-to-face“ (tvárou v tvár) prostredníctvom videokonferenčného 

systému); 

• kolaboratívne vzdelávanie a virtuálne triedy prepojené satelitmi alebo inými technológiami 

(Lešková – Švač, 2001). 

Vzhľadom na rozvoj IKT možno teda predpokladať zvýznamňovanie častí vzdelávania 

a vyučovania, ktoré presahujú za „stenu školy“ a mimo školskú dochádzku, a to hlavne 

v rámci univerzitného vzdelávania. V tomto zmysle Európska únia vyhlásila ako jeden zo 

svojich programov „Web for Schools“ (Web pre školy)65 – v rámci projektu CORDIS sa 

vybrané stredné a základné školy zapájajú do tímov s inými školami.  

Výzvou je i projekt „Európske partnerstvo pre vzdelanie“ (European Education Partnership), 

ktorý má pomôcť vytvoriť väzby medzi školami a komerčným sektorom a podporiť 

implementáciu a integráciu IKT (Vacek et al., 1998).  

Napojenie škôl na informačnú infraštruktúru spoločnosti je významnou súčasťou snáh o to, 

aby sa IKT stali bežnou súčasťou života spoločnosti, a to nielen preto, že školy sú 

                                                 
64 história dištančného vzdelávania je približne 100 rokov 
65 Web for Schools http://cordis.europa.eu/esprit/src/folkman.htm 
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nevyhnutnou súčasťou informačnej spoločnosti, ale i preto, že pripravujú ďalšie generácie na 

život v informačnej spoločnosti. Z toho vyplývajú aj aktuálne reformné snahy, ktoré sú 

zamerané na premenu štýlu škôl z dôrazu na „učenie“ (teaching) na „učenie sa“ (learning), na 

otvorenejšie a celoživotné vzdelávanie (Vacek et al., 1998). 

Tradičné systémy formálneho vzdelávania sú kriticky prehodnocované a posúvajú sa z 

koncepcie pasívneho, rutinného a mechanického zhromažďovania, respektíve učenia sa – 

informácií v uzavretom vzdelávacom systéme do nových intencií a tendencií. 

Vo všeobecnosti sú formulované zásadné zmeny vzdelávacích stratégií a procesov a nové 

orientácie vzdelávacích systémov: orientácia na kriticky mysliaceho človeka, orientácia na 

tvorivého človeka, problémovo orientované vzdelávanie, orientácia na celoživotné 

vzdelávanie, orientácia na resource-based learning, orientácia na kompetenčne 

orientovaného človeka, multikulturálne vzdelávanie, konektívne vzdelávanie, ďalej projektové 

vyučovanie, kooperatívne vyučovanie, mastery learning, modulárno – kreditový systém, 

mozgovokompatibilné učenie, otvorené / pružné a dištančné vzdelávanie (e-learning). Treba 

však akcentovať, že práca s informáciami vyžaduje premyslenú, vysoko sofistikovanú 

stratégiu učenia, aby sa učenie / vzdelávanie nezmenilo na bludisko v záplave informácií v 

hypermediálnom tvare. Osobitne treba vyzdvihnúť i fakt, že s implementáciou IKT do škôl 

celý proces integrácie IKT do vzdelávania nekončí, naopak, nevyhnutne súvisí s ďalšími 

úskaliami a problémami:  

• Jedným z nich je riziko formovania návyku četovania, brovsovania a pod. počas 

pracovných aktivít, s čím súvisia dve skutočnosti – 1) ide o formovanie zlozvykov 

nepriaznivých pre ďalšie štúdium a pre prax, 2) ľudský mozog nie je multifunkčný 

(multitasking) – žiak určite nie je schopný realizovať nejakú činnosť na počítači a súčasne 

sa plne sústrediť na výučbu a byť plnohodnotne angažovaný vo vzdelávacích procesoch. 

• Rozhodne kontraproduktívna je pracovná technológia „copy-paste“, k čomu IKT priam 

zvádzajú a v dôsledku ktorej sa rozmáha negatívny jav plagiátorstva.  

• Ďalším negatívnym faktorom je nepriaznivé pôsobenie tzv. mýtov o informáciách, 

znalostiach a internete. 

V každom prípade je však potrebné zvážiť všetky stránky technológií integrovaných do 

vzdelávania: ich prínos, možnosti, dostupnosť, funkcie, cenu, kvalitu, ich vhodnosť vzhľadom 

na počet študentov, úlohy, cieľ a obsah výučby, dostupnosť študijných materiálov, ako aj ich 

vhodnosť vzhľadom na kontrolu výsledkov učenia, ich primeranosť k potrebe komunikácie 

a samozrejme i prípadnú kontraproduktívnosť (Lešková – Švač, 2001). 
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Zasadenie konceptu plnohodnotnej informačnej gramotnosti si vyžaduje zmeny vo 

vzdelávacom prostredí, na druhej strane všetky uvedené vzdelávacie stratégie si nevyhnutne 

vyžadujú kompetencie funkčnej a informačnej gramotnosti v celom vzdelávaciom prostredí 

– teda u žiakov a študentov, edukátorov, vychovávateľov, tvorcov vzdelávacích a učebných 

obsahov a na politickej úrovni i u tvorcov vzdelávacích konecepcií a stratégií.  

 

3.2.8 Plagiátorstvo 

 

S jednoduchou dostupnosťou a ľahkým prístupom k množstvu informácií z rôznych 

informačných zdrojov súvisia aj otázky etických zásad práce s informáciami, ktoré sa týkajú 

základov súkromného a duševného (intelektuálneho) vlastníctva. V odbornej komunikácii je 

samozrejmé, pochopiteľné a dokonca v mnohých prípadoch nevyhnutné, že väčšina autorov 

vo svojich prácach využíva zdroje vytvorené inými autormi, ako východiská, teoretické či 

výskumné opory, ako podpory vlastnej argumentácie či konfrontácie teórií, generovania 

hypotéz výskumu z nich a pod. (Roig, 2006). Etické a regulárne využívanie si vyžaduje 

správne citovanie a odkazovanie na pôvodné zdroje a pôvodných autorov, parafrázovanie 

myšlienok a striktné odlíšenie vlastného prínosu od prínosu iných autorov (Committee, 2001).  

Ak jedinec nedovolene používa cudzie publikované i nepublikované myšlienky, poznatky, 

výsledky výskumov alebo tvorivej práce, hovoríme o plagiátorstve. American Association of 

University Professors precizuje plagiátorstvo nasledovne: prevzatie myšlienky, metód alebo 

písaného textu niekoho iného bez odcitovania, povolenia a so zámerom uvádzať ich ako 

svoje, možno považovať za podvod a plagiátorstvo (American Association of University 

Professors, 1989 uvedené v Roig, 2006). Plagiátorstvo myšlienok je teda nepovolené prebratie 

myšlienky (teórie, záverov, hypotéz, metafor), a to nielen úplné, ale i čiastočné – teda len 

s malými či povrchnými úpravami bez odkazu na ich pôvodcu (Roig, 2006). 

Plagiátorstvo sa ako akútny problém naplno prejavil s rozvojom internetu 

(kyberplagiátorstvo), a to hlavne vo vzdelávacom prostredí, ale i vo firmách, organizáciách 

a pod. – ľahká dostupnosť internetových zdrojov umožňuje skrátiť čas písania školských prác 

alebo ľahšie a rýchlejšie vytvoriť pracovné výstupy či podklady. Plagiátorstvo sa prejavuje i 

vo vedeckom a výskumnom prostredí, či dokonca v oblasti zlepšovateľskej a vynálezcovskej 

činnosti.  

Osobitne kriticky sa problém vníma vo vzdelávacom prostredí. Komplexný, mnohovrstevný 

problém plagiátorstva totiž možno vidieť v niekoľkých súvislostiach:  
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1. etickú rovinu tohto problému v akademickom (školskom) prostredí možno vnímať 

v zmysle nekorektného, spoločensky neprijateľného správania a porušovania práv 

duševného vlastníctva (akademická etika); 

2. rovinu sociálnej zodpovednosti možno kriticky vnímať z pohľadu plnenia si študijných 

povinností bez podvodov; 

3. plagiátorstvo je vnímané aj ako pedagogický problém formovania (ne)správnych 

študijných a pracovných návykov; 

4. plagiátorstvo môže viesť aj k znižovaniu úrovne vzdelania, kognitívnych a kreatívnych 

kompetencií študentov (žiakov); 

5. v konečnom dôsledku plagiátorstvo logicky prispieva k horšiemu renomé samotnej školy 

či univerzity.  

„Základným problém plagiátorstva je fakt, že takáto forma prezentácie myšlienok popiera 

základné princípy a poslanie vzdelávania. Zmyslom štúdia je osvojiť si schopnosť tvorivo 

rozvíjať a používať získané vedomosti a zručnosti vo svoj prospech, ako i v prospech 

spoločnosti“ (Plagiátorstvo, 2009).  

Z hľadiska informačného priestoru je nutné dodať, že nevyhnutným dôsledkom tohto 

„neekologického“ správania je zbytočné a zároveň neúmerné zvyšovanie informačného šumu 

a smogu.  

V odborných kruhoch sa diskutuje o „cross-language“ a „monolingual“ plagiátorstve 

z hľadiska realizácie textov v rámci jedného alebo rozličných jazykov, plagiátorstve textov 

a iných formátov obsahov; patchwritingu a mozaikovom plagiátorstve. Plagiátorstvo sa 

rozlišuje vo vzťahu k prácam iných i vzhľadom na vlastné práce – sebaplagiátorstvo a pod. 

(Roig, 2006).  

Na základe výskumov a prieskumov medzi najčastejšie dôvody plagiátorstva odborníci 

zaraďujú:  

• nedostatok alebo absenciu prieskumových informačných kompetencií týkajúcich sa 

prehľadávania tradičných i e–katalógov knižníc, vyhľadávania v databázach článkov 

časopisov, prehľadávania referenčných zdrojov; 

• nedostatok alebo absencia schopností vyhodnocovania internetových zdrojov – 

neschopnosť kriticky hodnotiť internetové zdroje a následne chybnú selekciu pramenných 

materiálov a informačných zdrojov, z ktorých študent vychádza; 

• nedostatok schopností začleniť zdrojový materiál do svojich vlastných zistení, tvrdení; 

• terminologickú zámenu a nechcené zámerné plagiátorstvo – výskumy ukazujú, že až 60% 

študentov nedokáže rozlíšiť medzi parafrázou a plagiátom; 
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• nedôslednosť pri excerpovaní a extrahovaní (alebo i nedostatočná kompetentnosť); 

• zabúdanie na záznam pôvodného (excerpovaného, použitého) zdroja; 

• mylnú interpretáciu plagiátorstva a jeho vzťahovanie len na písaný text, neznalosť, že je 

potrebné citovať aj fakty, ilustrácie, čísla a nápady preberané z iného pôvodného zdroja; 

• mylnú interpretáciu duševného vlastníctva (nerozlišovanie verejných informácií a 

nápadov chránených autorským právom), t.j. mylnú interpretáciu pojmu „všeobecne 

známe“ myšlienky a fakty; 

• vnímanie on-line informácií ako vlastníctvo verejnosti; 

• uprednostňovanie kolaboratívneho modelu tvorby myšlienok; 

• neznalosť pravidiel citovania a odkazovania na použité zdroje; 

• neznalosť citovania sieťových elektronických informačných zdrojov; 

• objektívne problémy s citovaním internetových zdrojov vyplývajúce z ich podstaty; 

• nedostatok času – zlé hospodárenie s časom a zlú organizáciu práce, z nedostatku času 

plynúcu úzkosť, tieseň, paniku; 

• nedostatok sebadôvery; 

• lenivosť a nedbalosť (Guide, 2011; Letterman, 2006; Discouraging, 2011). 

Tieto a ďalšie dôvody sú smerodajné pre univerzálne riešenie konceptu plagiátorstva vo 

všetkých vedeckých a umeleckých disciplínach: jednak sa realizujú výskumy zamerané na 

rozsah, rozličné aspekty a dôvody, ako aj dôsledky tohto javu, na druhej strane sa hľadajú sa 

riešenia. Z hľadiska riešení možno v súčasnosti hovoriť o preventívnych a reštriktívnych 

riešeniach, medzi ktoré patria hlavne technologické nástroje (komerčné a nekomerčné 

nástroje, ktoré pomáhajú pri odhaľovaní plagiátorstva) a preventívne legislatívne nástroje 

(študijné poriadky univerzít, autorský zákon a pod). 

Významné miesto medzi opatreniami zaujímajú pedagogické riešenia, ktorých intenciou je 

informačná výchova a výsledkom informačná gramotnosť a sociálna zodpovednosť v práci 

s informačnými zdrojmi. Tento cieľ je možné dosiahnuť prostredníctvom zvyšovania 

povedomia o potrebe nadobúdania kompetencií informačnej gramotnosti, ktoré zasahujú do 

problematických oblastí využívania informácií, akou je aj plagiátorstvo. 

 

3.2.9 Medializované detstvo  

 

Osobitou, veľmi špecifickou problematikou súčasnosti je moderné detstvo v postmodernej 

a informačnej spoločnosti. Médiá sú dominujúcim sprievodným prvkom súčasného detstva 
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a ako také kontrastne a zásadným spôsobom zasahujú do rozvoja osobnosti súčasného 

dieťaťa, ktoré odborníci označujú ako detstvo medializované (Helus, 2009, s.11).  

Medializované detstvo v zmysle detstva vo svete nebývalého rozmachu, popularity, ale i 

nebývalej sily médií prináša obrovské výhody, ktoré súvisia s rozširovaním poznatkového 

horizontu, pružnou komunikáciou, počítačmi podporovaným vzdelávaním, dostupnosťou 

odľahlých končín sveta a pod. Aj čiastkové výskumy National Association for the Education 

of Young Children potvrdzujú motivujúci a pozitívni efekt médií a IKT na kognitívny a 

sociálny vývin detí a mládeže, súčasne však upozorňujú na ich značné riziká (Child, 2001). 

Medializované detstvo nesie so sebou priame negatíva, z ktorých najsilnejšie sa prejavuje 

vnucovanie a pretláčanie rozličných spôsobov a foriem zábavy posilňujúcich nežiaduce 

sklony a negatívne správanie. Je nesporné, že médiá ovplyvňujú nielen skladbu a režim dňa 

detí, ale i ich záujmy, názory, postoje, hodnotné systémy – sú nepochybne významným 

prostriedkom a činiteľom ich socializácie (Koncepcia, 2009), sú atraktívnym priestorom 

prezentácie kultúrnych vzorcov a vzorov správania.  

V súčasnom svete médií a nových IKT, ktoré produkujú obrovské množstvo informácií a 

rôznorodých obsahov, sú práve deti a mládež jednou z najatraktívnejších a najpočetnejších 

cieľových skupín pre mediálny priemysel. Súčasne sú však aj najzraniteľnejšou a 

najohrozenejšou skupinou – ich vek im totiž neumožňuje dostatočne rozlíšiť a posúdiť kvalitu 

ponúkaných televíznych programov. Kritické je to najmä u mladších detí – dieťa neodlišuje 

alebo len slabo odlišuje fikciu od skutočnosti, obrazy v televízií prijíma ako skutočné, chýba 

mu tzv. estetická a kognitívna dištancia (Majchrák, 1998; Šuverová, 2008; Potter, 2010). 

Mladý človek už síce rozlišuje medzi svetom reality a svetom fantázie (rozlišovanie sa 

upevňuje a zdokonaľuje asi od 10 rokov), nemá však ešte pevne formované kritériá a osobné 

postoje na veci, ktoré ho môžu ľahko ovplyvniť. V rámci procesov hľadania samého seba 

preberá množstvo postojov, názorov a foriem správania sa (Šuverová, 2008; Potter, 2010). 

Médiá sú i hlavným činiteľom polarizácie detí, v rámci ktorej sa vytvára skupina „závislých 

konzumentov čohokoľvek multimediálneho“ s prípadnou tendenciou siahnuť po 

najnebezpečnejšej alebo najnevhodnejšej ponuke (Helus, 2009, s.78; Baacke, 1997; Baacke, 

1998). V súvislosti s tým je povšimnutiahodná zmena trávenia voľného času viazaná na 

priestor nových technológií a médií, v ktorom sa realizuje široké spektrum voľnočasových 

aktivít: sledovanie filmov, počúvanie hudby a rozhlasového vysielania, vzdelávanie, 

animácia, kontakt s priateľmi, telefonovanie, písanie dopisov, skupinová komunikácia, 

literárna tvorba atď. – mnohé z týchto záujmov človek kedysi realizoval prostredníctvom 

činností v záujmových organizáciách ako sociálnu skupinovú činnosť. V súčasnosti sa 
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zmieňované aktivity dajú uskutočňovať doma, v pohodlí a intimite, v individualizovanom 

prostredí. „Médiá sa čoraz viac zmocňujú širšieho výseku činností a zaberajú čoraz viac 

časopriestoru mladého človeka, až sa postupne stávajú akýmsi symbiotickým organizmom, 

kedy mladí ľudia nemôžu žiť bez nich a naopak“ (Šuverová, 2008) a svojim spôsobom 

implikujú inverznú socializáciu – sociálnu izoláciu, asocializáciu, diferenciáciu, prípadne 

dezintegráciu (zvyšovanie individuálnosti a odlišnosti dieťaťa).  

Pôsobenie medializovaného detstva generuje i ďalší negatívny atribút – konzumnosť. Dieťa 

je vystavené mediálnemu tlaku reklamy a ponuke trhu ohrozujúcich autonómnosť, a tým i 

osobnosť detí, ktoré nedokážu odolávať. Nakupovanie vyvoláva ilúziu ideálneho života 

vytrhávaním z bežných banalít každodenného života a navodzovaním príjemného pocitu 

„môžem si to dovoliť, som niekto“. Od toho si dieťa odvodzuje aj hodnoty svojho života 

(Helus, 2009). Hlavným činiteľom je pôsobenie reklamy, jej tlak a vtieravá ponuka trhu; čo 

umocňuje stratu svojbytnosti, nezávislosti.  

Emocionálne preťažené detstvo je taktiež spojené s médiami – s akčnými filmami, PC hrami, 

spravodajstvom, ktoré neustále referuje o kriminálnych priestupkoch, násilných činoch a pod. 

Dieťa je vystavené emocionálnym zážitkom, ktoré nedokáže prekonať a spracovať ako 

posilňujúcu skúsenosť a mediálne zážitky v tom hrajú rozhodne významnú úlohu (Potter, 

2010). Agresívne detstvo patrí k tým najzávažnejším negatívam súčasnosti. Výskumy 

konštatujú, že správanie detí je čoraz agresívnejšie a agresivita čoraz brutálnejšia (Říčan, 

1995). K príčinám rastúcich prejavov násilia (už i u najmenších detí) zaraďujú odborníci 

nadmieru správ o násilí doma i vo svete (to kdekoľvek a neustále), ktoré tvoria základnú líniu 

informácií médií obklopujúcich dieťa. Ďalším faktorom sú filmy, televízne programy, hry, ale 

i knihy, ktorých základným stavebným prvkom deja je akcia, brutalita a násilie sprevádzajúce 

rozvoj osobnosti dieťaťa a v neposlednom rade je to i citová deprivácia, pocit prázdnoty a 

nenaplnenosti, ktoré sú jedným z efektov medializácie brutality a násilia a ich pretvárania na 

zábavu (Helus, 2009).  

Negatívnym prejavom vrastania technológií a médií do života mladej generácie je ich 

všadeprítomnosť a nevyhnutnosť. Sak (2006) konštatuje, že „osobnosť súčasného človeka sa 

tak na jednej strane stáva mediálnym produktom a na druhej strane v interakcii s digitálnymi 

technológiami sa vo svete virtuálnej reality stáva akýmsi prídavným zariadením týchto 

technológií.“  

Vplyvy médií na deti možno na základe odbornej literatúry sumarizovať nasledovne: 

• zreteľné narúšanie pozornosti, schopnosti koncentrácie a sústredenia; redukcia reči 

a orálnych komunikačných schopností;  
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• narúšanie hodnoty autentických zážitkov – „túžba žiť život svojich celebrít“;  

• medializovaný voľný čas; 

• regulácia prestíže detí, médiá motivujú nežiaduce napodobňovanie;  

• neovplyvniteľná všadeprítomnosť médií a ich správ o desivých činoch a násilí, z čoho 

vyplýva:  

o emocionálne preťaženie detí; 

o emocionálna otupenosť – bezohľadnosť a surovosť detí; 

• stimulácia agresivity, násilníckych sklonov a drzosti; 

• médiá ponúkajú ako vzor správania „bizarne trpaslíkovské“ detstvo a vytvárajú ilúziu, že 

médiá (mediálne obsahy) deťom rozumejú, no implantovaný model správania musí 

nevyhnutne vyvolávať konflikty pri kontakte dieťaťa s dospelým; 

• médiá predkladajú a formujú návyky správania (Baacke, 1997; Baacke, 1998; Helus, 

2009; Šuverová, 2008). 

Rovnako možno rozpoznať ďalšie negatívne javy a dôsledky médií: šikana prostredníctvom 

internetu, násilie a zneužívanie detí prostredníctvom internetu, akčné filmy s detskou obeťou.  

Alliance for Children vo svojom materiáli Fool's Gold: A Critical Look at Computers in 

Childhood (Bláznovo zlato: Kritický pohľad na počítače v rámci detstva – pozri Cordes, 

Miller, 2004) sumarizuje riziká médií a IKT nasledovne:  

* riziká fyzického vývinu zdravotného stavu 

• poškodenia pohybového aparátu; 

• namáhanie zraku a nadmerná zraková záťaž a krátkozrakosť (myopia); 

• obezita a iné komplikácie spôsobené sedavým spôsobom života; 

• počítačová epilepsia – kombinácia napätia PC hier a rýchke blikanie obrazovky môže 

spustiť záchvat; 

• možné vedľajšie účinky toxických emisií a elektromagnetickej radiácie (žiarenia); 

* emocionálne a sociálne riziká 

• sociálna izolácia; 

• oslabenie väzieb s rovesníkmi, rodinnými príslušníkmi a s vychovávateľmi; 

• nedostatok sebadisciplíny a sebamotivácie; 

• citové odlúčenie od komunity; 

• komerčný tlak a strata autonómnosti; 

* psychické intelektové riziká 

• nedostatok tvorivosti; 

• nerozvinutá predstavivosť (imaginácia); 
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• ochudobnené jazykové kompetencie a kompetencie gramotnosti; 

• zlé sústredenie, poruchy sústredenia; príliš málo trpezlivosti vzhľadom na učenie 

a náročnejšie úlohy, oslabovanie koncentrácie; 

• neschopnosť zamerať pozornosť na význam; 

• plagiátorstvo; 

* morálne riziká 

• vystavenie on-line násiliu (kybernásiliu), pornografii, fanatizmu a sektárstvu a ďalším 

nevhodným materiálom a obsahom; 

• dôraz na informácie bez akéhokoľvek etického a morálneho kontextu; 

• nedostatok účelu a zodpovednosti pri hľadaní a využívaní poznatkov (Cordes, Miller, 

2004). 

Z hľadiska negatívnych vplyvov sa v odborných kruhoch sociológov, psychológov, 

mediálnych expertov, odborníkov na edukáciu, odborníkov na mediálnu a informačnú 

výchovu diskutuje o možných riešeniach tohto komplexného a mnohodimenziálneho 

problému. Tak, ako v prípade iných problémov, ponúkajú sa hlavne reštriktívne opatrenia. 

Vzhľadom na pozitívne efekty IKT a médií sa v poslednom čase pozornosť presmerúva na 

informačnú a mediálnu výchovu vo formálnom vzdelávaní i iných prostrediach, rodičovskú 

mediáciu a programy informačnej a mediálnej gramotnosti, ktoré sa sústreďujú na stratégie 

oboznamovania detí s médiami a s informačným a technologickým prostredím od 

najútlejšieho veku, rozvíjanie aktívneho prístupu k práci s informáciami, zdokonaľovanie 

schopností posudzovať ich význam a hodnotu, budovať rozumný a kritický odstup a správne 

postoje, formovať kritický a reflexívny náhľad na médiá a IKT (Pavlovkin – Volníková, 

2001). 

 

Zhrnutie  
• Napriek tomu, že aj v budúcnosti treba rátať s nevyhnutnosťou riešenia technologických otázok, 

ktoré budú mať svoju dôležitosť a váhu, skutočne kritickými a problematickými úskaliami, ktoré je 

a bude nevyhnutné riešiť, sú hlavne problémy netechnického charakteru, dotýkajúce sa rôznych 

oblastí: etiky, morálky, politiky, oblasti práva, sociológie, edukácie a výchovy atď.  

• Úskalia a problémy naznačené v predchádzajúcom texte majú interdisciplinárny charakter, sú 

charakterizované komplexnosťou, mnohodimenzionálnosťou a mnohovrstevnatosťou. Sú 

zakotvené v rozličných prostrediach a dotýkajú sa rozličných aspektov života a architektúry 

osobnosti človeka. Ich štúdium a riešenie je teda logicky tiež vecou interdisciplinárnou.  

• Existuje množstvo riešení: administratívne, technologické, legislatívne a reštriktívne – v zásade by 
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sme však riešenia mali hľadať v ľudskej podstate – v informačnom a mediálnom správaní človeka.  

• Vlády zemí, v ktorých prebieha prechod k informačnej spoločnosti, musia preto problematike 

problémov a úskalí venovať dostatočnú pozornosť. Vo všeobecnosti ide o to: 1) aby sa celkový 

politický a regulačný systém sa sústreďoval nielen na tempo pokroku, ale aj na jeho charakter, 2) 

aby spoločnosť bola schopná nájsť spoločné témy, na ktorých sa zhodne a z ktorých vzídu ciele, 

o ktoré sa bude usilovať, 3) aby si spoločnosť uvedomila, že budovanie informačnej spoločnosti 

nie je len problémom technologickým, 4) aby si spoločnosť uvedomila, že budovanie novej formy 

spoločnosti je problémom spoločnosti.  

Diskusia 

• Pokúste sa na základe odbornej literatúry formulovať a charakterizovať ďalšie parciálne problémy makro-, 
mezo- a mikroúrovne informačnej spoločnosti (problémy a úskalia vo vedecko-výskumnom priestore, 
v pracovnom prostredí v súvislosti s pracovnými návykmi, problémy s počítačovou kriminalitou a pod.).  

• Vyhľadajte v odbornej literatúre mýty o internete viažuce sa na poznávanie, učenie a informačné správanie, 
analyzujte a zhodnoťte ich.  

• Pokúste sa v odborných zdrojov hľadať rámcové riešenia daných problémov a úskalí.  
• Pokúste sa na základe analyzovaných problémov a úskalí formulovať požiadavky na informačnú a mediálnu 

gramotnosť a doplniť nimi počiatočný koncept gramotnosti z hľadiska žiaducich informačných prípadne 
mediálnych kompetencií. 
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4 Kľúčové kompetencie pre 21. storočie 

 

Globalizácia sveta a modernizácia sociálnej štruktúry vytvárajú stále rôznorodejší, pestrejší a 

prepojenejší svet. S tým sa vynárajú i nové a nové problémy moderného sveta. Realizácia 

funkcií a povinností v takom svete vyžaduje pochopenie zmyslu vlastnej existencie v tomto 

zložitom a komplexnom celku. Životaschopnosť jednotlivcov závisí nielen na úzko 

vymedzených zručnostiach, ale aj na rozvoji kritických a axiologických 

kompetencií, schopností sebahodnotenia (Parshukova, 2006), ako aj na rozvoji takých 

kompetencií, ktoré by umožnili funkčnú existenciu v modernej, technologicky podporovanej 

a sociálne zložito štruktúrovanej spoločnosti postmodernej a informačnej kultúry. V tejto 

súvislosti sa v súčasnosti aktualizuje otázka kľúčových kompetencií pre život v 21. storočí. 

Vo všeobecnosti termín kompetencia znamená určenie a popísanie súboru osobnostných 

charakteristík a vlastností, ale i osobitostí vnútornej motivácie, ktoré sú spojené s vysoko 

profesionálnou činnosťou.  

„Kompetencia (inak aj spôsobilosť) je komplexná demonštrovaná schopnosť jednotlivca 

vykonávať špeciálne úlohy, potrebné na uspokojivé splnenie špeciálnych požiadaviek alebo 

nárokov osobitých situácií pri výkone odborných pracovných funkcií a iných hlavných 

mimopracovných aktivít a sociálnych rol. Kompetencia zahŕňa praktické znalosti, 

spôsobnosti, postoje a iné kvality osobnosti“ (Švec, 2002, s. 181). Kompetencie sú však viac 

než len vedomosti či ojedinelé zručnosti. Jedná sa komplex schopností a spôsobilostí 

umožňujúcich riešiť zložité požiadavky tým, že čerpajú z mobilizovaných psychosociálnych 

zdrojov (vrátane emócií, presvedčenia a postojov) v určitom kontexte. Rozvoj kompetentnosti 

predpokladá nielen osvojenie a realizáciu súboru aktuálnych vedomostí, schopností a 

praktických zručností, ale aj praktických návykov ich uplatňovania. 

 

4.1 Koncept kľúčových kompetencií  
 

V odporúčaní Európskeho parlamentu z roku 2001 sa hovorí o aktuálnej a existenčnej 

nevyhnutnosti formovania kľúčových kompetencií pre informačnú spoločnosť 

(Recommendation, 2006) ako hospodárskej nevyhnutnosti a podmienky 

konkurencieschopnosti. Definovať a selektovať správne kľúčové kompetencie má veľký 

význam hneď dvoch rovinách: 
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• môže zlepšiť hodnotenie pripravenosti mladých ľudí a dospelých na aktuálne a budúce 

životné výzvy;  

• umožní identifikáciu hlavných cieľov pre systémy vzdelávania a celoživotného 

vzdelávania.  

Selekcia kľúčových kompetencií sa odráža od základnej definície kľúčovej kompetencie – 

Odporúčanie Európskeho parlamentu uvádza nasledujúcu – „kľúčová kompetencia je 

kombinácia znalostí, zručností a postojov prispôsobených konkrétnej situácii“ a ďalej uvádza, 

že „kľúčové kompetencie podporujú osobný rozvoj, spoločenskú činnosť, aktívne občianstvo a 

zamestnanie“ (Recommendation, 2006). 

Ak máme hovoriť o kľúčových kompetenciách je dôležité ujasniť si a jednoznačne 

artikulovať základné atribúty kľúčových kompetencií: 

• majú význam ako pre spoločnosť, tak i pre jednotlivca – sú spojené s vyššími cieľmi, so 

životom spoločnosti ako celku; 

• sú známe nielen okruhu odborníkov, ale všetkým členom spoločnosti a sú ako kľúčové 

všeobecne uznávané; 

• nie sú svojvoľnými rozhodnutiami o požadovaných osobných kvalitách a kognitívnych 

schopnostiach, ale sú stanovené po starostlivom zvážení: 1) psychosociálnych 

predpokladov pre úspešný život človeka a 2) prediktorov dobre fungujúcej spoločnosti; 

• sú stanovené podľa aktuálnych požiadaviek spoločnosti na svojich občanov; 

• kľúčové kompetencie jednotlivcov sú prepojené s kľúčovými cieľmi, rozvojom 

a úspechom celej spoločnosti; 

• sú prehodnotené, argumentované a ukotvené v ucelenej koncepcii kľúčových 

kompetencií; 

• ich kompetenčný rámec je zakotvený v hodnotách na všeobecnej úrovni; 

• špecifickou požiadavkou na kľúčové kompetencie pre život v 21. storočí je, že by človeku 

nemali umožňovať len vyrovnať sa so svetom, teda „nejako prežiť“, mali by mu 

umožňovať fungovať v ňom efektívne, produktívne, pohodlne a šťastne – kľúčové 

kompetencie sú dôležitým faktorom vytvárania a formovania spôsobov, akými jednotlivci 

pomáhajú utvárať svet (sumarizované na základe The Definition, 2005; Parshukova, 2006; 

Key, 2007). 

Výber kľúčových kompetencií je podmienený troma zásadnými nárokmi – 

aplikovateľnosťou vo viacerých oblastiach, určitou kvalitou a užitočnosťou, potrebnosťou 

a použiteľnosťou každým členom spoločnosti. Základné kľúčové kompetencie aktivujú 

odborné a profesionálne spôsobilosti a slúžia ako predpoklad pre ich získanie / nadobúdanie a 
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preto sú dôležité na trhu práce. Vo všeobecnosti platí, že kľúčové kompetencie sú dôležité v 

rámci vzdelávacieho systému, trhu práce i v občianskom živote (Key, 2007). 

Na základe toho možno formulovať požiadavky na kľúčové kompetencie:  

1. mali by byť významné vo vzťahu k merateľným prínosom nielen v hospodárskej oblasti 

v ekonomickom zmysle, ale i vzhľadom na spoločenské efekty; 

2. mali by priniesť výhody v širokom spektre kontextov, čo znamená, že by sa mali 

vzťahovať na viac oblastí života (kľúčové kompetencie sú prierezovými kompetenciami); 

3. sú dôležité pre všetky osoby a sú prierezovo použiteľné všetkými osobami; každý by sa 

mal snažiť rozvíjať ich, zdokonaľovať a udržiavať (The Definition, 2005). 

Už v predchádzajúcom náčrte možno postrehnúť spoločenskú a individuálnu dimenziu 

kľúčových kompetencií. OECD rozlišuje individuálne a kolektívne ciele a kompetencie a 

zvýznamňuje dôležitosť formovania individuálnych kompetencií jednotlivcov modernej 

informačnej spoločnosti. Poukazuje na priamu a nevyhnutnú reláciu (závislosť) 

individuálnych kompetencií a cieľov komunity (spoločnosti) – formuluje túto reláciu ako 

priamo úmerný vzťah: súčet individuálnych schopností ovplyvňuje celkovú schopnosť národa 

dosiahnuť spoločné ciele. Formovanie a dosahovanie kľúčových kompetencií sa nevzťahuje 

teda iba život jednotlivca – jeho úspešnosť, adaptáciu v technologicky dynamickej 

spoločnosti a prekonávanie bariér a rezerv moderného sveta. Od kompetencií každého 

človeka závisí celková prosperita, úspešnosť národov a budúcnosť ľudstva ako takého. 

Uvedená komplementárnosť individuálnych a kolektívnych cieľov musí byť akceptovaná 

v záujme rozvoja autonómnosti človeka i jeho schopnosti sociálnej participácie v informačnej 

spoločnosti. 

4.2 Zdôvodnenie a implikácia konceptu kľúčových kompetencií  
 

Ako zdôvodnenie formulácie a tvorby konceptu kľúčových kompetencií OECD zdôrazňuje 

nevyhnutnosť čeliť individuálnym a globálnym problémom s tým, že jednotlivci musia 

disponovať určitými kompetenciami a vedieť ich využívať tak, aby sa mohli prispôsobiť svetu 

vyznačujúcim sa dynamickosťou, zložitosťou a vzájomnou závislosťou (The Definition, 

2005). Dichotómia komplementárneho individuálneho a spoločenského aspektu formuje 

potrebu osobnosti, ktorá disponujúc určitými kompetenciami formuje svet, hlavnými 

charakteristikami ktorého sú:  
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• permanentná technologická dynamika – prudký rozvoj IKT a médií – vysporiadať sa s 

nimi vyžaduje nielen jednorazové a náhodné zvládnutie procesov; „one-time“ znalosti 

a zručnosti nezaručujú úspech v tvorivej činnosti v rámci životného kontinua;  

• rastúca rozmanitosť, fragmentárnosť – spoločnosť je rozdelená na jednotlivé lokálne 

spoločnosti, roztrieštené sú medziľudské vzťahy, jedinec však potrebuje stále viac a viac 

kontaktov – t.j. komunikačný priestor človeka sa mení heterogénnym smerom; 

• globalizácia, ktorá vytvára nové formy vzájomnej závislosti vzťahujúce na sa vplyvy 

(napr. hospodársku súťaž) a dôsledky (napr. znečistenie) prekračujúce existenciu 

jednotlivca miestnej alebo národnej komunity (viď kap. 1) (The Definition, 2005). 

Z predchádzajúceho možno generovať operačnú definíciu kľúčových kompetencií: kľúčové 

kompetencie sú determinovanými, ale súčasne najbežnejšími, najvšeobecnejšími, základnými 

(univerzálnymi) spôsobmi činností (schopnosťami a zručnosťami), ktoré umožňujú človeku 

pochopiť situáciu, dosahovať určité výsledky v osobnom a profesionálnom živote v rámci 

konkrétnej spoločnosti (The Definition, 2005). Kľúčové kompetencie sú získavané v procese 

socializácie a inkulturácie človeka (najčastejšie v rámci formálneho vzdelávania, ale aj 

v rámci neformálneho vzdelávania a rozvoja prostredníctvom rozličných sociálnych inštitúcií) 

a na základe skúseností z ich úspešného uplatňovania. Kľúčové kompetencie sa prejavujú 

v činnosti a sú prenosné, t.j. platia pre ďalšie nové situácie. 

Podľa odborníkov sú kľúčové kompetencie sčasti určitým druhom „metavedomostí“ 

a schopností zaobchádzať s vedomosťami, ktoré nemôžu nahradiť odborné znalosti 

a schopnosti, ale môžu viesť k ich maximálnemu využívaniu (Winther, 1990). 

V dôsledku mnohých diskusií je v súčasnosti už zreteľné, že kľúčové kompetencie sú 

charakterizované tým, že: 

• sú nealgoritmické – pomáhajú pri riešení zložitých a komplexných problémov; 

• sú polyfunkčné – umožňujú riešiť rôzne problémy jednej domény; 

• prenosné / transformovateľné na rôzne sociálne domény (na rozličné oblasti, činnosti 

oblasti, sféry ľudského života); 

• vyžadujú komplexnú a zložitú mentálnu organizáciu (vrátane intelektuálnych 

i emocionálnych kvalít); 

• sú zložito organizované a pre realizáciu si vyžadujú celý súbor rozličných čiastkových 

zručností a schopností (schopnosti spolupráce, porozumenia, uvažovania, argumentácie, 

plánovania...) (Winther, 1990). 

Z hľadiska ich nadobúdania je nevyhnutné akcentovať, že kľúčové kompetencie človek 

získava v rámci zámerného formovania, zdokonaľovania, osvojovania a rozvoja počas celého 
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životného kontinua, v rámci ktorého sa realizujú na rôznych úrovniach (od začiatočníkov až 

po kompetentnosť najvyššej úrovne).  

 

4.3 Ciele a kategórie kľúčových kompetencií 

 

Kľúčové kompetencie nie sú homogénneho rázu a v závislosti od ich primárnej funkcie 

a cieľa ich odborníci zaraďujú do jednotlivých kategórií (my si uvedieme len niektoré 

kategorizácie – funkčné vo vzťahu k našej téme).  

V rámci základnej definície načrtáva OECD kategorizáciu kľúčových kompetencií vo 

vzájomnej korelácii nasledovne: 

• kompetencie k interakcii s prostredím; 

• kompetencie komunikovať v heterogénnych skupinách; 

• kompetencie na zabezpečenie samostatnej činnosť jednotlivcov (The Definition, 2005). 

Podľa daného konceptu musí človek vzhľadom na existenciu a komunikáciu v previazanom 

sociálnom priestore ovládať interaktívne komunikačné nástroje – technologické nástroje, ale 

hlavne fundamentálny kultúrny nástroj – jazyk (orálny i písaný). Musí poznať a pochopiť tieto 

nástroje, dobre ich aplikovať pre svoje vlastné účely a používať ich interaktívne. Človek musí 

byť schopný i prevziať zodpovednosť za riadenie svojho vlastného života a konania, situovať 

svoj život v širšom spoločenskom kontexte, samostatne a zodpovedne konať (The Definition, 

2005). 

Odporúčanie Európskeho parlamentu v prílohe „Key competences for lifelong learning – 

a European framework“ (Kľúčové kompetencie pre celoživotné vzdelávanie) odporúča, aby 

členské štáty v procesoch vyučovania rozvíjali kľúčové kompetencie (komplexne u všetkých 

žiakov) ako súčasť stratégií celoživotného vzdelávania a stratégií na dosiahnutie všeobecnej 

gramotnosti. Zároveň akcentuje, aby ako hlavný nástroj využívali – Európsky referenčný 

rámec, v ktorom uvádza jasnú formuláciu kľúčových kompetencií (Recommendation, 2006): 

1. komunikácia v materinskom jazyku (v tom aj čitateľská a literárna gramotnosť); 

2. komunikácia v cudzích jazykoch; 

3. matematické kompetencie (matematická gramotnosť) a základné kompetencie v oblasti 

vedy a technológií (prírodovedná gramotnosť a technologická gramotnosť); 

4. digitálne kompetencie (digitálna gramotnosť); 

5. zmysel pre iniciatívu a podnikavosť; 
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6. kultúrne povedomie a kultúrny prejav (prezentácia, vyjadrenie sa) (Recomandation, 

2006). 

IFIP TC-3 (The International Federation for Information Processing Technical Committee 3 

Education) formulovalo pre moderné systémy vzdelávania pre informačnú spoločnosť 

a znalostnú ekonomiku niekoľko zásadných kompetencií:  

• kompetencie sebahodnotenia, plánovania a efektívnej realizácie vzdelávania 

a autovzdelávania, celoživotného vzdelávania;  

• kompetencie komunikácie a spolupráce v heterogénnych tímoch; 

• kompetencie pokojného a tvorivého riešenia problémov; 

• kompetencie efektívneho operovania s informáciami (spracovania informácií); 

• kompetencie integrácie IKT v realizovaných úlohách; 

• kompetencie praktického uplatnenia vedomostí (formulované IFIP TC 3 International 

Conference podľa Kedzierka, 2010). 

To sú len niektoré z oficiálnych dokumentov a koncepcií smerujúcich k edukácii, ktoré 

ukotvujú v informačnú gramotnosť alebo niektoré jej aspekty v referenčných rámcoch 

kľúčových kompetencií. Jej postavenie je však zreteľné, logické a  nevyhnutnosť jej 

prítomnosti citeľná, odôvodnená a argumentovaná. 

4.4  Modelovanie štruktúry kľúčových kompetencií pre hodnotenie 

pripravenosti a kompetentnosti človeka 

 

V posledných rokoch medzinárodné organizácie začali prejavovať mimoriadny záujem o 

diagnostiku a vyhodnocovanie znalostí, schopností a zručností, ktoré sú nevyhnutné pre 

človeka 21. storočia. Program International Student Assessment (PISA)66 vyvíja a realizuje 

medzinárodné systémy hodnotenia kompetencií človeka, ktoré majú veľký vplyv na 

formovanie vzdelávacích programov a učebných plánov, majú i priame spojenie s národnou 

kultúrou. 

Fundamentálnym základom projektu PISA National competence account (NCA, Národný 

zoznam kompetencií) je idea, že personálne (osobné) a interpersonálne (sociálne) 

kompetencie sa musia rozvíjať súčasne, paralelne a nepretržite. Kompetencie ľudí ako 

pracovnej sily (ľudských zdrojov) majú zásadný význam pre zabezpečenie 

                                                 
66 NCA Project Introduction: http://www.pisa.oecd.org/dataoecd/47/61/ 35070367.pdf 
PISA: http://www.pisa.oecd.org/ 
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konkurencieschopnosti ekonomiky. Hlavne preto vidí PISA perspektívu rozvoja takej 

politiky, ktorá je zameraná na logiku rozvoja kompetencií / kompetentnosti spoločnosti 

založenej na vedomostiach a berie do úvahy medzinárodné štandardizované monitorovanie. 

Zámerom projektu NCA je vytvoriť komplexný politický nástroj – vysoko medzinárodný 

štandard. Na tento účel realizovali PISA a DeSeCo (Definition and Selection of 

Competencies) mapovanie kľúčových kompetencií pre krajiny Organizácie pre hospodársku 

spoluprácu a rozvoj (OECD) a ich modelovanie v čase.  

DeSeCo a väčšina krajín OECD formuluje 9 kľúčových kompetencií: 

1. Sociálne kompetencie – schopnosti tvoriť vzájomne prospešné a konštruktívne vzťahy 

s ostatnými (sú kľúčovými pre stimulovanie k spolupráci s ostatnými). 

2. Kompetencie gramotnosti – vo svojom jadre obsahujú pôvodné klasické chápanie, ktoré 

obsahuje základné zručnosti a schopnosti čítania, písania, počúvania a porozumenia. V 

súčasnosti pojem gramotnosti zahŕňa aj schopnosti využívania matematiky, cudzích jazykov, 

schopnosti riešiť problémy a využívať komplexné informácie, schopnosti kritického myslenia 

a reflexie. 

3. Učebné kompetencie – táto kompetenčná oblasť si vyžaduje schopnosť porozumieť 

procesu učenia a vzdelávania. Vzdelávanie a učenie si vyžaduje technické a metodologické 

schopnosti a navyše má strategické a motivačné aspekty. Obsahuje aj schopnosť plánovať a 

hodnotiť vlastné správanie.  

4. Komunikačné kompetencie – obsahujú využitie jazykových schopností a zručností (aj 

rodného aj cudzích jazykov) v dialógu a komunikácii, schopnosti porozumieť druhým, 

diskutovať a obhajovať svoje vlastné názory. K týmto sa musia pridať i kompetencie 

využívania IKT nástrojov – kompetencie, ktoré sa čoraz viac a viac považujú za súčasť 

koncepcie komunikačnej kompetencie. 

5. Kompetencie sebaregulácie (self-management) – majú zvláštny vplyv na odborné činnosti, 

na profesionálnu činnosť (pracovný život) a sú pomerne novým konceptom. Ide o praktický 

prejav profesionálnej nezávislosti, zodpovednosti, profesionálnej flexibility, profesionálnej 

iniciatívy atď. Ich prítomnosť poskytuje nevyhnutné prostriedky kontroly a sebaregulácie. 

6. Demokratické kompetencie – umožňujú individuálne prispievať k formovaniu a rozvoju 

participatívnej demokracie na všetkých úrovniach spoločnosti a obsahujú zmysel pre 

zodpovednosť a základné politické práva, sociálnu aktivitu a rovnosť.  

7. Ekologické kompetencie – na individuálnej úrovni vyžadujú odborné znalosti a vedecké 

poznatky o zodpovednosti za životné prostredie a schopnosť začleniť tieto znalosti do 

postojov a správania na pracovisku a najmä v občianskom kontexte. 
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8. Kultúrne kompetencie – zahŕňajú rôzne typy kultúrneho rozvoja, kultúrnych znalostí, 

estetiky, kreativity, tvorivého potenciálu, interkultúrnej interakcie a komunikácie a 

informačných prostriedkov.  

9. Zdravie, športová a fyzická (telovýchovná) kompetencia. 

 

Okrem týchto deviatich, ktoré artikuloval DeSeCo, je možné formulovať aj ďalšie jednotlivé 

kompetencie. 

10. Tvorivosť a schopnosť inovácie – v niektorých prípadoch sa autori rôznia a včleňujú 

kompetencie ako súčasť celkovej kultúrnej kompetencie. Tvorivý potenciál bol zahrnutý v 

niektorých zúčastnených krajinách do kultúrnej a umeleckej tvorivosti.  

Mnoho európskych expertov však tvrdí, že inovácia a kreativita sú nevyhnutné pre všetkých 

ľudí na trhu práce v modernej spoločnosti – v spoločnosti znalostí. Tvorivosť je v súčasnosti 

definovaná z pozície kreativity i v hospodárskej oblasti (ako inovačné schopnosti) a je spájaná 

so vznikom niečoho nového – výrobku, konceptu, riešenia a poznatku – jasne odlišného od 

existujúceho. Táto kompetencia je potrebná v mnohých hospodárskych, sociálnych a 

kultúrnych kontextoch práce. 

11. Manažérska kompetencia – nie je kľúčovou kompetenciou pre každého, napriek tomu je 

dôležitou pre konkurencieschopnosť, a to ako pre jednotlivcov, tak pre organizácie, podniky a 

miestne komunity. Alternatívne môže byť ku manažérskej kompetencii definovaná 

kompetencia pre osobný rozvoj (self-management). 
 

V roku 2002 Európska únia odporučila v rámci tvorby učebných osnov vzdelávacích inštitúcií 

venovať osobitnú pozornosť rozvoju piatich kľúčových kompetencií (už uvedený Key 

Competences for Lifelong Learning – A European Framework), medzi ktorými boli: 

• politické a sociálne kompetencie (zodpovednosť, podieľať sa na rozhodnutiach, riešiť 

problémy nenásilne a podieľať sa na zdokonaľovaní demokratických inštitúcií); 

• schopnosť žiť v multikultúrnej spoločnosti – prijať rozdiely, úcta k iným kultúram, 

jazykom a presvedčeniam; 

• schopnosti ústnej i písomnej komunikácie potrebné pre úspešné učenie a zapojenie sa do 

spoločenského a pracovného života; 

• dôkladná znalosť IKT, pochopenie možnosti ich použitia, znalosť ich výhod a rizík s 

nimi spojených, schopnosť kriticky hodnotiť informácie v médiách a reklame; 

• schopnosť učiť sa po celý život ako základ pre celoživotné vzdelávanie v odbornom, 

pracovnom, súkromnom a verejnom živote (Recommendation, 2006). 
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V roku 2010 Európska únia transformovala model kľúčových kompetencií na osemprvkový. 

Potreba nového modelu vyplynula z modifikovaného pohľadu na potrebné kompetencie pre 

21. storočie a z akceptácie nových vynárajúcich sa úskalí informačnej spoločnosti. Do 

aktualizovaného konceptu kľúčových kompetencií patria:  

• komunikácia v materinskom jazyku; 

• komunikácia v cudzom jazyku; 

• matematické zručnosti, základné zručnosti vo vede a technike (schopnosť používať v 

každodennom živote algoritmické a matematické zručnosti, využívať vedomosti a 

praktické zručnosti v oblasti vedy a techniky na riešenie praktických problémov); 

• zručnosti v oblasti IKT – využitie multimediálnych technológií pre získavanie, ukladanie, 

vytváranie, úpravu, triedenie a výmenu informácií; 

• schopnosti celoživotného vzdelávania – schopnosť organizovať a riadiť svoje vlastné 

učenie, schopnosť efektívne riadiť čas, riešiť problémy, získavať, vyhodnocovať a získavať 

nové poznatky, použiť ich v rôznych kontextoch – v práci, doma, vo vzdelávacích 

inštitúciách; 

• medziľudské vzťahy a právne odborné znalosti; 

• podnikateľské schopnosti – v aktívnej i pasívnej verzii; 

• kultúrne kompetencie – schopnosť hodnotiť populárnu kultúru a spoločenské zvyky 

všeobecne, schopnosť hodnotiť literatúru, umenie, hudbu a iné formy umeleckých 

a kultúrnych produktov. 

V naznačenej časti možno badať, že koncept kľúčových kompetencií nie je (a ani nemôže 

byť) konceptom statickým. Musí jednoznačne rešpektovať dynamiku potrieb informačnej 

spoločnosti, zároveň však musí reflektovať problémy vynárajúce sa z dynamického 

technologického aspektu, fragmentárnosti a modernity súčasného sveta.  

4.5  Hlbšie zasadenie informačnej gramotnosti do rámca  

kľúčových kompetencií pre 21. storočie 

 

V marci 2002 sa v Berlíne konal 21st Century Literacy Summit,67 ktorý upozornil na 

nevyhnutnosť deklarovať aktuálne kompetencie a nové štandardy pre oblasť poznania s 

platnosťou všeobecnej gramotnosti, či všeobecného vzdelania pre nasledujúce tisícročie. 

Záverečná správa konferencie artikuluje zásadné otázky: 

                                                 
67 usporiadatelia: Nadácie Bertelsmann Foundation a AOL Time Warner Foundation  
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Čo znamená gramotnosť v technologicky vyspelej a dynamickej informačnej spoločnosti? 

Akú úlohu zohrávajú IKT a internet v poznávaní a vzdelávaní v súčasnej dobe? Aké 

kompetencie sú aktuálne a nevyhnutné pre súčasného gramotného človeka?(White, 2002). 
 

Podľa konceptu gramotnosti pre 21. storočie možno formulovať nasledujúce základné 

kompetencie, ktoré možno považovať súčasne za výzvy z hľadiska rozvoja osobnosti človeka:  

• informačná gramotnosť (Information Literacy) zahrňujúca i technologickú gramotnosť 

(Technology Literacy) – schopnosť využívania nových médií a IKT na efektívne 

sprístupňovanie a komunikovanie informácií; 

• mediálna gramotnosť a mediálna kreativita (Media Creativity) – ako schopnosť 

porozumieť médiám a schopnosť aktívne sa podieľať na ich vzniku; 

• sociálne kompetencie a zodpovednosť (Social Competence and Responsibility) (White, 

2002).  

 

 
Obr. 5 Koncept gramotnosti pre 21.storočie (uvedené v Dombrovská, Landová, Tichá, 2004) 

 

Tapio Varis68 rozširuje koncept gramotnosti pre 21. storočie a vymedzuje kompetencie 

s ohľadom všeobecné charakteristiky globálneho informačného prostredia rešpektujúc i 

dôsledky médií a IKT, a to nasledovne:  

• technologická gramotnosť (Technology Literacy) – schopnosť využívať nové médiá a 

IKT na prístup k informáciám a ich komunikáciu; 

• informačná gramotnosť (Information Literacy) – schopnosť zhromažďovať, organizovať a 

hodnotiť informácie, schopnosť tvorby logických úsudkov, súdov, názorov na ich základe; 

• mediálna gramotnosť (Media Literacy) – vyjadruje narastajúce rozmery, kapacity 

dispozície človeka na produkovanie a distribúciu obsahov v rozličnej forme; 

                                                 
68 Tapio Varis – špecialista na mediálnu a informačnú gramotnosť, profesor fínskej univerzity v Tampere a 
predseda Global e-Learning v rámci UNESCO 
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• globálna gramotnosť (Global Literacy) – predstavuje porozumenie a vzájomnú ústretovosť 

medzi ľuďmi a národmi, obsahuje schopnosť interaktivity a spolupráce medzi kultúrami; 

• gramotnosť a sociálna zodpovednosť – sociálne kompetencie (Literacy with 

Responsibility) – schopnosť zvažovať a hodnotiť sociálne dôsledky médií z hľadiska 

bezpečnosti, súkromia a pod. (Varis, 2004).  

Tapio Varis nielen akceptuje možnosť produktívneho využívania a uplatnenia IKT, informácií 

a médií, výrazne upozorňuje na globálny komunikačný aspekt informačného prostredia, 

zdôrazňuje možné sociálne dôsledky, negatíva a hrozby informačného prostredia a sveta 

médií. Tento sociálny rozmer podporuje nevyhnutnosť informačného vzdelávania a 

informačnej výchovy v záujme budovania globálneho „kultúrneho“ informačného prostredia a 

formovania korektného a etického informačného správania.  

Tapio Varis preto akcentuje, že vymedzenými kľúčovými kompetenciami by mali disponovať 

a aktívne ich využívať všetci členovia informačnej spoločnosti: učitelia, študenti, odborníci 

rozličných oblastí a zamestnanci rôznych inštitúcií, ako i civilní občania v rámci aktívneho 

osobného života, a to v záujme zvyšovania poznatkovej, intelektuálnej úrovne a kritického 

myslenia. 

Podľa Varisa sa koncept informačnej gramotnosti musí preniesť do troch kľúčových oblastí, v 

ktorých sa premietne v zásadných zmenách: vzdelávanie; pracovné prostredie; civilné 

prostredie a verejná správa, verejné služby, administratíva (Varis, 2004). 

 

National Council of Teachers of English (NCTE) sa k súčasným aspektom a rozmerom 

gramotnosti vyjadruje – „gramotnosť bola vždy súborom kultúrnych a komunikačných 

postupov zdieľania informácií a komunikácie obsahov medzi členmi jednotlivých skupín. So 

zmenami spoločnosti a technologických nástrojov komunikácie sa mení i koncept gramotnosti. 

Keďže technológie 21. storočia zvýšili intenzitu a komplexnosť informačného a literárneho 

prostredia, všeobecným nárokom na človeka je celý rad schopností a zručností – nárokom byť 

multigramotným (multiliterate). Táto komplexná kompetencia začína čítaním tradičných novín 

a ťahá sa až po on-line účasť vo virtuálnych triedach alebo pracovných kolektívoch“ (The 

NCTE, 2008). Rovnako ako v minulosti je však spojená so životnými príležitosťami a 

sociálnou dráhou jednotlivcov a skupín. 

V 21. storočí sú teda okrem čítania a písania potrebné iďalšie aspekty: 

• rozvoj zručností pre prácu s technologickými nástrojmi; 

• budovanie vzťahov s ostatnými so schopnosťou riešiť problémy,  

• spolupráca a interkultúrna participácia, zdieľanie a komunikácia; 
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• zdieľanie informácií v globálnom spoločenstve pre plnenie rôznych účelov; 

• správa, analýza a syntéza informácií z rozličných kanálov; 

• tvorba, kritické hodnotenie, analýza multimediálnych textov; 

• rešpektovanie etických zásad, ktoré vyžaduje toto zložité prostredie (The NCTE, 2008). 

 

Ako vidíme, koncepty gramotnosti pre 21. storočie odkazujú na schopnosti potrebné pre 

rozvoj v dnešnej spoločnosti a odkazujúú aj do budúcnosti. V súčasnej dobe sa objavili rôzne 

disciplíny orientujúce sa na informácie, médiá, multikultúrnu a vizuálnu gramotnosť a ich 

zasadenie do konceptu informačnej spoločnosti. 

 
Formulácia kľúčových kompetencií v rámci rôznych projektov a rozličných iniciatív 

umožňuje medzinárodným expertom nielen vyvíjať koncepčný model kľúčových 

kompetencií, ale upozorniť na schopnosti, ktoré by mali tvoriť základ učebných osnov 

vzdelávacích inštitúcií, či poskytovať odporúčania inštitúciám a organizáciám, ktorých 

činnosť sa dotýka vzdelávania a edukácie v širšom zmysle (v tom aj knižnice).  

Dôležitým faktorom pri vytváraní kľúčových kompetencií je poskytnúť prístup k rôznym 

sociálnym a kultúrnym, tradičným i elektronickým informačným zdrojom (napríklad 

prostredníctvom knižníc, galérií a múzeí). Informačné zdroje a informačné stratégie sú tak 

v jadre vzdelávania pre kľúčové kompetencie 21. storočia.  

Model kľúčových kompetencií vytvára určitú harmonickú logiku kompetencií, ktorá by mala 

umožniť individuálne účinne konať na troch úrovniach: profesionálnej, v oblasti vzdelávania / 

vedy a v rámci občianskeho a civilného života. 

Z modelov kľúčových kompetencií je zreteľné, že technologická gramotnosť, informačná 

a mediálna gramotnosť, ako aj čitateľská a literárna gramotnosť sú etablované ako 

nevyhnutná súčasť kľúčových kompetencií pre 21. storočie. Zároveň možno v modeloch 

odhaliť, že sa latentne realizujú ako prierezové kompetencie v rámci ostatných (vzhľadom na 

ich skrytú nevyhnutnú prítomnosť v mnohých ostatných kľúčových kompetenciách). 

 

Zhrnutie 
• Globalizácia sveta a modernizácia sociálnej štruktúry vytvárajú stále rôznorodejší, pestrejší a 

prepojenejší svet a existencia jednotlivcov závisí nielen na úzko vymedzených zručnostiach 

a špecializovaných odborných znalostiach, ale aj na rozvoji určitých kritických a kľúčových 

kompetencií. 
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• Kľúčové kompetencie človeku umožňujú adekvátne a efektívne konať v určitých situáciách 

v súlade s osobnostným rozvojom a rozvojom spoločnosti, sú určitým druhom „metavedomostí“ 

a schopností zaobchádzať s vedomosťami, ktoré nemôžu nahradiť odborné znalosti a schopnosti, 

ale môžu viesť k ich maximálnemu využívaniu. 

• Človek ich môže získavať jedine v rámci zámerného formovania, zdokonaľovania, osvojovania 

a rozvoja počas celého životného kontinua, v rámci ktorého sa realizujú na rôznych úrovniach (od 

začiatočníkov až po kompetentnosť najvyššej úrovne).  

• V súčasnosti sú medzi kľúčovými kompetenciami integrované: IKT kompetencie, informačné 

a mediálne kompetencie, kompetencie globálnej výmeny obsahov a komunikácie v globálnom 

priestore, ako aj kompetencie sociálnej zodpovednosti v informačnom priestore. 

• Uvedené kompetencie sa latentne vyskytujú aj mnohých ďalších kľúčových kompetenciách. 
 

Diskusia 
 
• Zdôvodnite koncept kľúčových kompetencií pre 21. storočie v kontexte charakteristík informačnej 

spoločnosti a kontexte konštantných a vynárajúcich sa problémov moderného sveta.  
• Načrtnite a objasnite vzťahy medzi jednotlivými uvedenými kategorizáciami kľúčových kompetencií 

a informačnými kompetenciami / informačnou gramotnosťou.  
• Vysvetlite podstatu a príčiny transformácie (modelovania) konceptu kľúčových kompetencií (informačných 

kompetencií) v čase. 
• Vyhľadajte ďalšie koncepty kľúčových kompetencií pre 21. storočie (mimo konceptov uvedených 

v predchádzajúcom texte), ktoré obsahujú informačnú a mediálnu gramotnosť a vyhodnoťte ich.  
• Precizujte funkcie informačných (technologických, mediálnych, čitateľských) kompetencií ako kľúčových 

kompetencií. 
• Precizujte funkcie informačných (technologických, mediálnych, čitateľských) ako prierezových kompetencií 

vzhľadom na ostatné. 
• Na základe odborných zdrojov špecifikujte prienikové oblasti informačnej gramotnosti s učebnými 

kompetenciami, kultúrnou gramotnosťou, celoživotným vzdelávaním, resource-based vzdelávaním.  
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5    Informačná gramotnosť  

5.1 Evolúcia konceptu informačnej gramotnosti  

 

Veľa odborných prameňov na tému informačnej gramotnosti je z oblasti knihovníctva 

a knižničnej vedy, preto možno badať zreteľné a jasné súvislosti medzi daným konceptom a 

praxou orientovanou na bibliografické a knižničné (knihovnícke) zručnosti a schopnosti, ktoré 

možno chápať ako historického predchodcu a súčasne nevyhnutnú súčasť aktuálneho 

rozšíreného konceptu informačnej gramotnosti (Webber, Johnston, 2006). 

Prvý zreteľný koncept informačnej gramotnosti sa objavil v 70. rokoch 20. storočia – v roku 

1974 vtedajší prezident americkej asociácie Information Industry Association P. Zurkowski 

použil výraz „information literates“ k pomenovaniu osôb pripravených vo funkčnom 

využívaní informačných zdrojov k svojej práci (Webber, Johnston, 2006). V jeho poňatí za 

informačne gramotných možno považovať jednotlivcov „pripravených používať informačné 

zdroje pri práci, ktorí sa pri riešení problémov naučili využívať širokú škálu techník a 

informačných nástrojov, ako i primárne zdroje“ (uvedené v Dombrovská – Landová – Tichá, 

2004). 

Hneď v nasledujúcom období sa vynárajú aj ďalšie definície informačnej gramotnosti; 

poväčšine však definujú informačnú gramotnosť veľmi všeobecne, žiadna z nich presne 

nepopisuje a nešpecifikuje, čo je obsahom a aké sú zložky, parametre, prípadne dimenzie 

informačnej gramotnosti. 

Od 70. rokov 20. storočia sa s prudkým rozvojom výpočtovej techniky vynára aj termín 

počítačová gramotnosť (neskôr technologická gramotnosť) a v súvislosti s častou zámenou 

alebo ekvivalentným využívaním pojmov sa objavujú aj prvé pokusy o explikáciu rozdielov 

a vzťahov počítačovej a informačnej gramotnosti. Potreba precizovania terminologických 

a konceptuálnych vzťahov medzi uvedenými pojmami (popri tom i pragmatické dôvody) boli 

faktormi, ktoré prispeli k potrebe spresnenia a konkretizácie definičného rámca informačnej 

gramotnosti, ako sumy určitých, precizovaných, jasne pomenovaných kompetencií človeka.  

V definícii informačnej gramotnosti Martina Tessmera z roku 1985 sa objavuje špecifikácia a 

konkretizácia schopností, ktorými má disponovať informačne gramotný človek. Tie sú 

jednoznačne orientované na prácu s informáciami: „informačná gramotnosť je schopnosť 

efektívne vyhľadávať a hodnotiť informácie vzťahujúce sa k určitej informačnej potrebe“ 

(uvedené v Dombrovská – Landová – Tichá, 2004; Šušol – Hrdináková – Rankov, 2005). Na 
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definíciu Tessmera nadväzovali ďalší autori – jedným z nich bol i Wiliam Demo, pre ktorého 

aspekt vyhľadávania síce bol dôležitým, ale rozhodne nie jediným či dominantným aspektom 

informačnej gramotnosti. V definičnom rámci v roku 1986 presne explikoval jednotlivé 

zložky informačnej gramotnosti a výrazne rozšíril jej kognitívny aspekt, a to o: 

• porozumenie informácii; 

• intelektuálne spracovanie informácie; 

• intelektuálnu integráciu informácie do kognitívnej štruktúry človeka; 

• ako i o aspekt aktívneho využívania informácie (Bawden, 2001).  

Demo akcentoval kompetencie: vedome a uvedomele identifikovať vlastné informačné 

potreby, schopnosti potrebné vzhľadom na riešenie informačných úloh, ako aj schopnosti 

plánovať a realizovať vhodné vyhľadávacie stratégie. Podľa definície W. Dema je informačná 

gramotnosť „... schopnosť efektívne vyhľadávať a hodnotiť informácie vzťahujúce sa k určitej 

potrebe“ (uvedené v Behrens, 1994; Bawden, 2001). Špecifikom jeho definície bolo i to, že 

nepovažoval knižnicu za jediný informačný zdroj.  

 

Uvedené okolnosti a posunuté chápanie informačnej gramotnosti boli impulzom 

k prehodnocovaniu vzdelávacích programov v knižniciach. Upúšťalo sa od zamerania na 

prácu obmedzenú len na vyhľadávanie informačných zdrojov a prechádzalo sa k akcentovaniu 

schopností práce s informáciami v informačnej spoločnosti. Najintenzívnejšie sa v tejto 

oblasti začali angažovať vysokoškolskí knihovníci (Bawden, 2001). Uvedené poňatie 

informačnej gramotnosti je platformou i pre dnešné koncepcie, modely a programy 

informačnej gramotnosti vo vzdelávacích systémoch (Šušol – Hrdináková – Rankov, 2005). 

S postupným rozvojom informačných a komunikačných technológií a s rozširujúcou sa 

elektronizáciou a informatizáciou spoločnosti sa objavili aj ďalšie pojmy: okrem pojmu 

počítačová gramotnosť a v súčasnosti viac používaného pojmu technologická gramotnosť 

(technology literacy, ICT literacy) sa alternatívne využívajú pojmy digitálna gramotnosť, 

elektronická gramotnosť, e-gramotnosť (electracy), internetová gramotnosť (online literacy), 

mediálna gramotnosť, multimediálna gramotnosť (media/multimedia literacy), sekundárna 

gramotnosť, či dokonca post-gramotnosť (post-literacy) (Zápotočná, 2004, s. 74; Šušol – 

Hrdináková – Rankov, 2005; Bawden, 2001). 
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5.2  Terminologické poznámky vzťahujúce sa termínu a pojmu 

informačná gramotnosť 
 

V súvislosti s terminologickou roztrieštenosťou je vhodné uviesť niekoľko zásadných 

terminologických poznámok: 

• Technologická, digitálna, elektronická a internetová gramotnosť sú nevyhnutnou súčasťou 

informačnej gramotnosti. Informačná, technologická a digitálna gramotnosť sú často 

zamieňané. Označované sú aj ako sekundárna gramotnosť.  

• V oficiálnych dokumentoch figuruje často pojem digitálna gramotnosť, ktorý sa niekedy 

prikláňa k pojmu technologická gramotnosť, niekedy sa vyslovene prekrýva s pojmom 

informačná gramotnosť. 

• Mediálna, resp. multimediálna gramotnosť a post-gramotnosť sa v mnohom s informačnou 

gramotnosťou prekrývajú a z pochopiteľných dôvodov sa stretávajú v značnom 

prienikovom (obsahovom a kompetenčnom) priestore.  

• Každý z pojmov je v súčasnom modernom a progresívnom svete opodstatnený, každý z 

nich akcentuje určitú oblasť, určité špecifikum informačného prostredia a informačnej 

spoločnosti, prípadne mediálneho sveta.  

• Korelácie, prieniky a vzťahy medzi nimi sú v mnohom nepresné, veľmi dynamické, presne 

tak, ako sú nepresné a dynamické súvislosti a vzťahy nového informačného prostredia. 

• Vo vynárajúcich sa perspektívach a nových konceptoch orientovaných na edukáciu sa 

začína ako strešný pojem používať pojem mediálna gramotnosť. 
 

Základnými jazykovými ekvivalentmi informačnej gramotnosti sú: informační kompetence / 

informační gramotnost (čes.), information competence / information literacy (ang.), 

Informationskompetenz (nem.), la maîtrise de l’information (fran.), informationskompetence 

(dán.), informacionnaja kompetentnosť / informacionnaja gramotnosť (rus.)69, Las 

competencias en información / La alfabetización informacional (špan.), informazioni 

alfabetizzazione / Alfabetizzazione digitale (tal). 

Niektorí odborníci nemajú patričnú dôveru v daný diskutovaný termín „gramotnosť“ – 

pravdepodobne vzhľadom na možno príliš ostrý negatívny akcent jeho dichotomickej polohy 

„negramotný“.  

                                                 
69 информационная компетентность, информационная грамотность 
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V anglicky hovoriacich krajinách sa zrejme častejšie ako pojem informačná gramotnosť 

používa pojem „informačné zručnosti“ („information skills“). Uprednostňuje ho napríklad 

Stála konferencia Národných a univerzitných knižníc (SCONUL – Standing Conference of 

National and University Libraries), je preferovaný aj v rámci Joint Information Systems 

Committee (JISC) (Bawden, 2001). 

Napriek tomu bol termín informačná gramotnosť etablovaný UNESCOm v Pražskej 

deklarácii (The Prague, 2003) a Alexandrijskej proklamácii (Alexandria, 2006) a stal sa 

medzinárodne uznávaným pre pomenovanie a reprezentáciu súvzťažného konceptu (Webber – 

Johnston, 2006). Explikácia definičného rámca a explorácia daného konceptu je však 

komplikovaná, zďaleka nie ustálená a vôbec nie ukončená.  

 

5. 3 Pokusy o explikáciu definičného rámca informačnej gramotnosti  

 

Snáď najcitovanejšou a najfrekventovanejšou definíciou informačnej gramotnosti je definícia  

ACRL (Association of College and Research Libraries) (Information, 2000) a Americkej 

knižničnej asociácie (ALA – American Library Association) (Association, 2000), ktorá bola 

zverejnená v správe Komisie pre informačnú gramotnosť70 poskytujúca veľmi všeobecný 

rámec informačnej gramotnosti. Informačná gramotnosť je podľa ACRL „súbor schopností, 

ktoré umožňujú človeku spoznať, kedy potrebuje informácie a nájsť, vyhodnotiť a efektívne 

využívať potrebné informácie“ (Information, 2000).  

ALA posúva definičný a kompetenčný rámec informačnej gramotnosti smerom 

ku kompetenciám celoživotného vzdelávania, keď hovorí, že informačne gramotní ľudia sa 

naučili, ako sa učiť. Vedia, ako sa učiť, pretože vedia, ako sú znalosti usporiadané, ako 

možno informácie vyhľadať a využiť ich tak, aby sa z nich mohli učiť i ostatní. Sú to ľudia 

pripravení pre celoživotné vzdelávanie, pretože môžu vždy nájsť informácie potrebné 

k určitému rozhodnutiu či na vyriešenie danej úlohy (ALA, 1989).  

Dôležitosť informačnej gramotnosti závratne graduje v súčasnom informačnom prostredí 

rýchlych technologických zmien a expandujúcich informačných zdrojov. Technologické 

zmeny však nie sú jediným (ani zásadným) prediktorom informačnej gramotnosti. Kritickými 

faktormi v tomto zmysle podľa ALA sú:  

• znásobujúca sa zložitosť a komplexnosť informačného prostredia, obrovské toky 

a masívy rozmanitých informácií; 
                                                 
70 Presidential Committee on Information Literacy . soueást American Library Association 
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• potreba týchto informácií v študijnom, pracovnom i osobnom živote a v osobnom 

živote (Information, 2000). 

Stále väčšie množstvá informácií sa dostávajú k jednotlivcom v nefiltrovanej forme, čo 

vyvoláva otázky o ich pravosti, platnosti, pravdivosti a spoľahlivosti. Informácie sú navyše k 

dispozícii prostredníctvom rozličných kanálov a médií a tieto predstavujú ďalšie nové nároky 

vzhľadom na ich kritické hodnotenie, správne porozumenie a adekvátnu interpretáciu.  

Neisté a nerovnomerné kvality a distribúcia ohromného množstva informácií predstavujú 

obrovské a kontinuálne výzvy pre spoločnosť.  

Ako konštatuje ACRL informácie a informačné zdroje nemôžu samé o sebe informovať 

človeka, nemôžu ho urobiť informovaným, poučeným a kompetentným. Ani technológie ako 

také nevyriešia tento deficit (Information, 2000). Zabezpečenie informovanosti človeka 

a následného funkčného využívania informácií je možné jedine za predpokladu, že človek 

chce a má príslušné schopnosti komunikovať s informačným bohatstvom. Informačná 

gramotnosť tak tvorí základ pre permanentné – celoživotné vzdelávanie. 

Informačná gramotnosť podľa ACRL je spoločná pre všetky odbory, disciplíny, vyučovacie 

predmety a  kurzy (vzťahuje sa na všetky) a spoločná pre všetky vzdelávacie prostredia (či už 

formálne alebo neformálne) a vzťahuje sa na všetky úrovne vzdelávania (Information, 2000).  

Definičný a z neho vyplývajúci kompetenčný rámec ACRL stanovujú, že informačne 

gramotný jedinec je schopný: 

• stanoviť rozsah potrebných informácií; 

• získavať potrebné informácie efektívne a účinne (je schopný efektívneho a účinného 

prístupu k informáciám); 

• kriticky vyhodnocovať informácie a ich zdroje; 

• integrovať selektované informácie do svojej poznatkovej bázy; 

• využívať informácie efektívne v záujme dosiahnutia určitého účelu; 

• porozumieť ekonomickým, právnym a sociálnym otázkam týkajúcim sa využitia 

informácií a prístupu k informáciám, využívať ich eticky a legálne (Information, 2000). 

 

Koncept informačnej gramotnosti Christiny S. Doyle akceptuje informačnú gramotnosť 

v čiastočne širších súvislostiach, nakoľko jednoznačne presahuje rámec zručností a schopností 

a zasahuje do personálnych oblastí postojov a povedomia, keď charakterizuje informačne 

gramotného človeka ako toho, kto: 

• uznáva (je si vedomý toho), že presné a úplné informácie sú základom pre inteligentné 

rozhodovanie a uznáva potrebu informácií; 
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• formuluje otázky na základe informačných potrieb; 

• identifikuje potenciálne zdroje informácií; 

• vyvíja úspešnú stratégií vyhľadávania; 

• získava informácie / pristupuje k informačným zdrojom využívajúc počítačové a ďalšie 

technológie; 

• vyhodnocuje informácie; 

• organizuje informácie pre praktické využitie; 

• integruje nové informácie do existujúceho súboru vedomostí / poznatkov (poznatkovej 

bázy); 

• používa informácie v kritickom myslení a kritické myslenie využíva pri hodnotení 

informácií; 

• používa informácie pri riešení problémov (Doyle, 1992). 

Definičný rámec informačnej gramotnosti je podobný mnohým iným, Christina S. Doyle však 

ukazuje koncept vo svetle nevyhnutnosti jej formovania a vzdelávania, keď konštatuje, že v 

podmienkach vzdelávania pre 21. storočie musí byť tradičné vzdelávanie čítania, písania a 

matematiky spojené s praxou v oblasti komunikácie, kritického myslenia a zručností pre 

riešenie problémov (Doyle, 1994). 

 

Náčrt informačnej gramotnosti Lenoxa a Walkera (1993) tiež spočíva v deskriptívnom popise 

informačne gramotného človeka, ktorého autori charakterizujú ako toho, kto má analytické a 

kritické schopnosti formulovať výskumné a prieskumové otázky, schopnosti vyhodnocovať 

výsledky, ako aj schopnosti vyhľadávať a získavať rôzne typy informácií (respektíve 

schopnosti pristupovať k nim), aby saturoval svoje informačné potreby (Lenox – Walker, 

1993 uvedené vo Webber – Johnston, 2006). 

 

J. Herring nazerá na prácu s informáciami v kontexte kognitívnych schopností získavania 

(dolovania) informácií zo zdrojov a schopnosti tvorby nových obsahov – v tom zmysle 

konštatuje, že informačná gramotnosť predpokladá nadobudnutie potrebnej škály kompetencií 

potrebných na identifikáciu informačných potrieb a následného efektívneho využívania 

čítania, excerpovania, písania (v tom aj tvorby a koncipovania), ďalej predpokladá aj 

komunikačné zručnosti, kompetencie myslenia a sebahodnotenia. Informačnú gramotnosť 

považuje za kritickú a reflexívnu schopnosť využiť existujúce informačné prostredie a 

prispôsobiť sa novému prostrediu a praxi (Information, 2000). 
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Jeremy J. Shapiro a Shelley K. Hughesová (1996) poskytujú širšiu víziu informačnej 

gramotnosti, nazerajú na ňu ako na nové liberálne umenie, ktoré siaha od znalosti ako 

používať počítače na prístup k informáciám a ich získavanie, cez kritickú reflexiu povahy 

informácií samotných, ich technickej infraštruktúry, až napokon k reflexii sociálnych, 

kultúrnych i filozofických súvislostí a dôsledkov (Shapiro – Hughes 1996). 

 

Pražská deklarácia formulovaná na stretnutí ILME (Information Literacy Meeting of 

Experts)71 v Prahe prijatá organizáciou UNESCO oficiálne deklaruje informačnú gramotnosť 

na jednu zo základných kompetencií súčasného človeka (The Prague, 2003).  

Informačná gramotnosť podľa Deklarácie zahŕňa poznanie vlastných informačných potrieb a 

schopnosť identifikovať, vyhľadať, vyhodnotiť, usporiadať a efektívne využívať informácie 

na riešenie problémov, je základným predpokladom pre efektívnu účasť na informačnej 

spoločnosti. 

V rámci uvedenej deklarácie boli informačná gramotnosť, ako aj vzdelávanie, ktoré vedie k 

jej dosiahnutiu postavené do pozície základného ľudského práva (resp. sú chápané ako súčasť 

základného práva na celoživotné vzdelávanie) a kľúčových kompetencií nevyhnutných pre 

efektívnu účasť a plnohodnotný život v informačnej a spoločnosti (The Prague, 2003). 

 

Nadväzujúca Alexandrijská proklamácia potvrdila ponímanie Pražskej deklarácie a 

formulovala, že informačná gramotnosť umožňuje všetkým ľuďom vo všetkých oblastiach 

života hľadať, hodnotiť, využívať a vytvárať informácie s cieľom efektívne dosiahnuť osobné, 

sociálne, profesijné a vzdelávacie ciele… Proklamácia výrazne akcentovala, že informačná 

gramotnosť ako taká podporuje sociálnu inklúziu všetkých národov (Alexandria, 2006; 

Garner, 2006).  

Daná definícia sa posúva smerom ku kontextualizácii a funkčnému uplatňovaniu 

informačných kompetencií v rozličných oblastiach, odboroch, profesiách a sférach života 

človeka a vníma ju ako základný hybný mechanizmus ekonomického rozvoja, školstva, 

zdravotníctva a sociálnych služieb a všetkých ostatných aspektov spoločnosti (Garner, 2006). 

 

Britská knihovnícka organizácia CILIP (Chartered Institute of Library and Information 

Professionals72) formulovala definíciu informačnej gramotnosti (v roku 2005), ktorej 

                                                 
71 Prvé celosvetové stretnutie expertov na informačnú gramotnosť sa konalo 20.–23. septembra 2003 v Prahe pod 
záštitou UNESCO a usporiadateľom boli U.S. National Commission on Libraries and Information Science. 
Podrobné informácie sú uvedené na stránke: http: //www.nclis.gov.  
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tendenciou bolo byť stručnou a flexibilnou (pozri tiež Armstrong, 2005): „informačná 

gramotnosť je schopnosť poznať / vedieť, kedy a prečo potrebujeme informácie, kde ich 

hľadať a ako ich hodnotiť, používať a komunikovať etickým spôsobom“ (CILIP, 2010). 

Uvedená definícia zahrnuje a zároveň implikuje niekoľko zásadných schopností a zručností 

(kompetencií). Byť informačne gramotný podľa nej znamená nadobudnúť znalosť a 

porozumenie nasledujúcich aspektov:  

 informačné potreby;  

 dostupné informačné zdroje; 

 spôsoby vyhľadávania informácie (prieskumové stratégie); 

 schopnosti hodnotiť výsledky vyhľadávania podľa potrieb;  

 spôsoby práce s výsledkami ich využitia;  

 etika a zodpovednosť pri využívaní informácií; 

 spôsoby komunikácie a zdieľania získaných zistení a znalostí; 

 manažovanie a správa získaných výsledkov a zistení (CILIP, 2010).  

 

Sheila Webber, ktorá participovala na vývoji uvádzanej definície CILIP, už skôr formulovala 

definíciu, podľa ktorej je informačná gramotnosť „osvojenie si vhodného informačného 

správania v záujme získavania informácií (bez ohľadu na kanál alebo médiá), relevantného 

a adekvátneho informačným potrebám, spolu s kritickým povedomím o význame múdreho a 

etického využívania informácií v spoločnosti“ (Webber – Johnston, 2003). 

 

Definícia podľa austrálskeho CAUL (Council of Australian University Librarians) uvádza, že 

„informačná gramotnosť je súbor schopností umožňujúci jednotlivcom rozpoznať, kedy je 

potrebná informácia a súčasne i funkčné disponovanie schopnosťami vyhľadať, vyhodnotiť a 

efektívne využívať potrebné informácie“ (CAUL, 2004). 

Definícia CAUL zdôrazňuje, že informačnú gramotnosť podmieňuje zároveň pochopenie 

a osvojenie daných kompetencií. 

 

Podľa ARL (Association of Research Libraries) je informačná gramotnosť najdôležitejšou 

súčasťou edukácie, logicky je tiež dôležitou súčasťou vysokoškolského vzdelávania (ARL, 

2007). 

 

                                                                                                                                                         
72 CILIP: http://www.cilip.org.uk/professionalguidance/informationliteracy/definition/ 
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Medzi najčastejšie citované a uvádzané definície informačnej gramotnosti patrí vyššie 

uvedená definícia ACRL – tá sa primárne zameriava na špecifické zručnosti založené na 

výsledkoch (Information, 2000). Dorner a Gorman zamerali kritický pohľad práve na túto 

definíciu a zdôraznili, že definícia a modely informačnej gramotnosti západného a 

rozvinutého sveta nemusia byť funkčné v prostredí rozvojového sveta. Tvrdia, že prístupy 

typu ACRL: 

• vedú k obmedzeniam a posunu chápania informačnej gramotnosti na súbor zručností a 

najmä redukujú na ich na funkčné technické zručnosti; 

• neskúmajú základné predpoklady fungovania informácie a jej premenu na vedomosti, a to 

za predpokladu, že informácia je niečím vonkajším – niečím, čo by malo byť 

„vystopované“ a „uchopené“ (Dorner – Gorman, 2006, s. 284). 

Dorner a Gorman definovali informačnú gramotnosť ako schopnosť jednotlivca (alebo 

skupiny): 

• byť si vedomý toho, prečo, ako a kým sú informácie vytvorené, oznamované, 

komunikované a kontrolované a ako to prispieva k budovaniu a konštruovaniu znalostí; 

• porozumieť tomu, kde informácie využiť na zlepšenie svojho každodenného života;  

• vedieť ako a kde informácie aplikovať v rámci saturácie potrieb v súvislosti s konkrétnou 

situáciou, a to v práci alebo v škole; 

• vedieť, ako vyhľadávať informácie a kriticky hodnotiť ich význam, adekvátnosť 

a relevanciu vo vzťahu ku kontextu; 

• chápať a ovládať integráciu informácií do osobnej poznatkovej bázy v rámci 

konštruovania znalostí, ktoré zvyšujú schopnosť zlepšovať každodenný život alebo 

umožňujú riešiť potreby v súvislosti s rozličnými konkrétnymi situáciami (Dorner – 

Gorman, 2006, s. 284). 

Dorner a Gorman precizujú aspekt funkčnosti a aplikovateľnosti, keď poukazujú na konkrétne 

významy a spôsoby využívania / aplikácie informácií v celom živote jednotlivca. 

 

5. 3. 1 Problémy definície a definovania informačnej gramotnosti  

 

Problémy definície a definovania informačnej gramotnosti zrkadlia skutočnosť, že 

problematika informačnej gramotnosti je naozaj rozsiahla a čiastkové výskumy, ako aj 

teoretické prístupy zohľadňujú niektorý z jej kontextových faktorov. Na tomto mieste by sme 

však mohli problémy definície informačnej gramotnosti sumarizovať do niekoľkých 

zásadných aspektov: 
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• v odbornej literatúre existuje viacero pohľadov na vývoj pojmu informačná gramotnosť aj 

na chápanie jeho podstaty, ako aj prístupov k definovaniu pojmu samotného (Dombrovská 

– Landová – Tichá, 2004); 

• v súčasnosti asi nie je možné určiť, ktorá z definícií informačnej gramotnosti je najlepšia, 

najpresnejšia a najvýstižnejšia (podľa Dombrovská – Landová – Tichá, 2004); 

• pojem (ako aj samotný jav) informačnej gramotnosti je pojmom dynamickým – vyvíja sa 

vzhľadom na aktuálne potreby sociálneho kontextu vo vzťahu ku konceptu vzdelávania a v 

súvislosti s reformami (Landová, 2003), ale i vo vzťahu ku konceptu zvládania mediálneho 

prebujnenia, problematických aspektov spoločnosti a pod.; 

• pojem informačnej gramotnosti má zreteľné a intenzívne prienikové oblasti s inými 

kompetenčnými oblasťami (čitateľská gramotnosť, technologická a digitálna gramotnosť, 

internetová gramotnosť, zdravotná informačná gramotnosť, knihovnícka gramotnosť, 

kultúrna gramotnosť, ale aj metadátová gramotnosť či kritická garmotnosť a pod.).  

 

 
Obr. 6 Informačná gramotnosť v prieniku  

aktuálnych gramotností (Information, 2011) 

 

Osobitým problémom definície a definovania informačnej gramotnosti vždy bolo (a v značnej 

miere aj naďalej ostáva), že veľa odborníkov sa sústredí skôr na deskriptívny popis 

informačne gramotného človeka a jeho kompetencií, než na definíciu samotnej informačnej 

gramotnosti ako socio-kultúrneho konštruktu (Webber – Johnston, 2006). Takýto prístup však 

umožňuje vymedziť a modelovať kompetenčný rámec informačnej gramotnosti.  

 

 

 



 - 105 - 

Zhrnutie 
• Koncept informačnej gramotnosti má svoje počiatky v 70. rokoch 20. storočia, neostal však 

statickým – existuje mnoho prístupov a definícií, v ktorých možno badať aj výrazné odlišnosti. 

• Neexistuje jednotná definícia informačnej gramotnosti, nakoľko problematika informačnej 

gramotnosti je naozaj rozsiahla a čiastkové výskumy a teoretické prístupy zohľadňujú niektorý 

(niekoľko málo) z jej kontextových faktorov.  

• Informačnú gramotnosť v konkrétnosti možno precizovať definičným, kompetenčným, 

štrukturálnym a obsahovým rámcom.  

• Informačná gramotnosť má značné prienikové časti s inými kompetenčnými a gramostnostnými 

doménami. 

 

Diskusia 
• Porovnajte jednotlivé definície a špecifikujte rozdiely medzi nimi.  
• Implikujte na základe porovnávania definícií sumarizáciu prvkov informačnej gramotnosti – 

pokúste sa vytvoriť počiatočný integrovaný (rozšírený) definičný rámec informačnej 
gramotnosti. 

• Pokúste sa vyhľadať v zahraničnej odbornej literatúre ďalšie prístupy a definície informačnej 
gramotnosti a integrujte jej prvky a aspekty do počiatočného definičného rámca.  

• Pokúste sa vytvoriť počiatočný kompetenčný, štrukturálny a obsahový rámec informačnej 
gramotnosti rámec.  

• Popíšte charakter jednotlivých kompetencií (kognitívny, technologický, sociálny a pod.).  
• Na základe odbornej literatúry popíšte prienikové oblasti informačnej gramotnosti 

s nasledujúcimi gramotnostnými oblasťami: čitateľská gramotnosť, technologická a digitálna 
gramotnosť, internetová gramotnosť, zdravotná gramotnosť, knihovnícka gramotnosť, 
kultúrna gramotnosť, metadátová gramotnosť, kritická garmotnosť. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 106 - 

6 Modely informačnej gramotnosti  
 

Tvorba modelov informačnej gramotnosti je veľmi dôležitá z hľadiska skúmania a prípadne 

ovplyvňovania informačného a mediálneho správania. 

Model73 je synteticky vytvorený reprezentant jedného prípadne celej skupiny objektov či 

procesov, zahrňujúci všetky dôležité informácie o ňom (o nich). Model ako reprezentant je 

priblížením skutočnosti – v našom prípade reálnej informačnej, prípadne mediálnej 

gramotnosti – má charakter projekcie a disponuje väčšou či menšou dávkou abstrakcie 

a zovšeobecnenia a ako taký nikdy nedosahuje absolútnu zhodu s originálom po všetkých 

stránkach (Miklovičová – Králová, 2010). 

Účel modelovania a modelu môže byť rôzny: analýza modelovaného objektu, testovanie 

hypotéz o jeho správaní, odhad signálov, ktoré nie je možné merať, predpovedanie 

krátkodobého a dlhodobého dynamického správania modelovaného objektu, návrh riadenia 

procesov (Miklovičová – Králová, 2010). 

V kontexte informačného priestoru budeme hovoriť o modeloch informačnej gramotnosti, 

ktoré sú východiskom následného koncipovania, projektovania, modelovania (prípadne 

overovania) východísk informačnej výchovy a vzdelávania intencionálne zameraných na 

dosiahnutie modelom stanovených prvkov – resp. kvalít, vyjadrených v sume požadovaných 

informačných kompetencií a ich úrovne. 

Základným cieľom modelov informačnej gramotnosti je teda skúmať, pochopiť a popísať 

informačnú gramotnosť ako jav, analyzovať jej štruktúru, hlavné prvky a ich vzťahy, 

napodobniť a simulovať informačné kvality –kompetencie v kontexte informačného 

správania. Analýza prvkov informačnej a mediálnej gramotnosti je nevyhnutná z hľadiska 

následného determinovania kľúčových oblastí vzdelávania a výchovy v rámci danej 

gramotnostnej oblasti, a teda zámerného a sofistikovaného ovplyvňovania informačného 

správania. 

Medzi ďalšie funkcie modelov a modelovania patrí optimalizácia, testovanie, analýza a 

syntéza vlastností a prvkov, abstrakcia určitých vlastností a naopak akcentovanie iných – 

podstatných z hľadiska skúmania, diagnostikovanie vlastností prvkov (napr. v reálnom 

prostredí, pri porovnávaní), sumácia a systematizácia poznatkov, schematizácia poznatkovej 

bázy o informačnej gramotnosti ako jave a pod. 

 

                                                 
73 Model – •schéma, predloha; vzor, ideál; vyjadrenie skutočnosti, matematický popis; originálny výrobok. 
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Východiskovým bodom (a často i veľkým problémom) pri tvorbe modelu býva výber podstatných 

stránok originálu a ich odlíšenie od nepodstatných74 (Miklovičová – Králová, 2010). Aj to je 

dôvod existencie mnohých modelov informačnej a mediálnej gramotnosti. Existujúce modely 

informačnej gramotnosti sú viac či menej odlišné, respektíve obdobné, nakoľko akceptujú 

jednotlivé prístupy k informačnej a mediálnej gramotnosti ako javu.  

Hlavný význam modelov informačnej gramotnosti je v tom, že analýzou prvkov a štruktúry 

modelu poskytujú možnosť implikácie všeobecných kompetenčných rámcov pre štandardné 

informačné situácie a základný (všeobecný) koncept požadovanej funkčnej a operačnej roviny 

kompetenčných oblastí a dimenzií v kontexte informačného správania v informačnom 

priestore. 

 

Modely informačnej gramotnosti, ktoré v nasledujúcej časti predkladáme, sledujú rovnaké či 

odlišné stránky skúmaných javov mediálnej a informačnej gramotnosti, pričom rešpektujú 

alebo ignorujú kontextové faktory určitých podmienok. 

 

6.1 Model ACRL  
 

Základom kompetenčne orientovaného modelu (a definície) informačnej gramotnosti ACRL 

je správa ALA z roku 1989. Model a súvzťažný štandard ACRL koncipuje informačnú 

gramotnosť do piatich hlavných oblastí: poznanie, prístup / získavanie, vyhodnocovanie, 

použitie a etické / právne otázky (ACRL, 2007).  
 

Tab. 4 Model informačnej gramotnosti ACRL 

Prvky informačnej gramotnosti   
je schopný určiť povahu a rozsah potrebných informácií; Poznanie 

získava potrebné informácie efektívne a účinne (je schopný efektívneho 
prístupu k nim); 

Prístup získavanie 

vyhodnocuje informácie a ich zdroje kriticky, integruje selektované 
informácie do svojej poznatkovej bázy a hodnotového systému; 

Vyhodnocovanie 

samostatne alebo ako člen skupiny využíva informácie efektívne za 
účelom dosiahnutia určitého cieľa; 

Využívanie 

In
fo
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ač

ne
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ra
m

ot
ný

 št
ud

en
t  

rozumie mnohým ekonomických, právnym a sociálnym otázkam 
týkajúcim sa využívania informácií, prístupu k nim, získava a využíva 
informácie legálne a eticky. 

Porozumenie 
etickým a právnym 
aspektom  

 

                                                 
74 ideálne je vylúčiť všetky nepodstatné vlastnosti pri zachovaní maximálnej adekvátnosti modelu 
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Hodnotenie modelu: Z predchádzajúceho náčrtu je zrejmé, že zreteľne ide o koncept 

orientovaný na kompetencie človeka – kompetenčne orientovaný model. Ak máme hodnotiť 

ACRL model a koncept informačnej gramotnosti, musíme poukázať na niekoľko ďalších 

zásadných skutočností: 

• Koncept ACRL integruje (a v štandarde rozpracováva) dva zásadné aspekty:  

1. hľadanie informácií a proces využívania informácií sú kľúčom ku koncepcii 

informačnej gramotnosti; 

2. etické využívanie informácií má mimoriadne dôležitý (priam prvoradý) význam.  

• Uvedené dva aspekty poukazujú na fakt, že model akceptuje zručnosti, schopnosti, 

vedomosti, ale i uznanie významu informácií a informačné povedomie.  

• V danom modeli sa stretáva autorstvo, technologické aspekty i kognitívne aspekty – 

učenie sa.  

Model ACRL je primárne zameraný na akademický vzdelávací priestor a detailne 

rozpracovaný v štandarde kompetencií Information Literacy Competency Standards for 

Higher Education (Information, 2000). 

 
6.2 Model PLUS  
 

Model PLUS75 vyvinutý Jamesom Herringom 

(odborníkom pre oblasť informačnej gramotnosti 

pôsobiacim na univerzite v Edinburghu) je 

procesuálnym modelom zahrňujúcim operačné 

informačné kompetencie, ktorý je navrhnutý tak, aby 

pomohol žiakom a študentom nadobudnúť nevyhnutnú 

škálu kompetencií na realizáciu informačných procesov 

vo vzdelávacích procesoch.  

Predstavuje jednoduchý koncept základných informačných operícií a kompetencií, ktoré 

predznačuje už názov modelu – akronym vytvorený zo začiatočných písmen pomenovaní 

základných informačných zložiek (prvkov). Symbolickú vizualizáciu názvu – znamienko plus – 

autor využíva ako metaforu vzájomnej prepojenosti a súvzťažnosti daných kľúčových prvkov.  

Zložky informačného procesu, ktorých začiatočné písmená reprezentujú názov modelu, 

zastrešujú 4 základné skupiny čiastkových informačných prvkov (a odvodených 

kompetencií):  
                                                 
75 Model Plus: http://www.ltscotland.org.uk/5to14/specialfocus/informationskills/plus.asp 
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Purpose + Location + Use + Self-evaluation. 

• Purpose – prvok (a zároveň kategória) 

zahŕňa kognitívne kompetencie pri 

identifikácii existujúcich znalostí a 

informácií, zvažovanie prieskumových 

otázok, plánovaní čiastkových 

prieskumových úloh a identifikáciu 

kľúčových slov podľa daného účelu. 

• Location – zastrešuje operácie a 

kompetencie vyhľadávať a lokalizovať 

informácie, schopnosti hľadať informácie 

v knižničných katalógoch, knihách, 

časopisoch, na CD-ROM a on-line informačné zdroje. Do tejto skupiny patria 

i kompetencie hodnotenia relevantnosti a selekcie pri výbere informačných zdrojov, 

kompetencie funkčného využívania IKT pri používaní elektronických zdrojov a internetu. 

• Use – zastrešuje operácie a príslušné kompetencie využívania informácií, ako: čitateľské 

schopnosti, vrátane schopnosti zozbierávať relevantné informácie alebo myšlienky, 

schopnosti porozumieť čítanému, videnému, počutému (interagovať s informáciami) a 

schopnosť vidieť relácie s existujúcou poznatkovou bázou; schopnosti funkčnej selekcie 

vrátane schopnosti negatívneho výberu nerelevantných informácií, schopnosti 

vyhodnocovať informácie a myšlienky, schopnosti excerpovania informácií systematickým 

spôsobom adekvátne účelu; kompetencie syntézy vrátane schopnosti spájať príbuzné 

nápady, fakty a informácie o téme, prezentačné kompetencie vrátane schopnosti napísať 

a skoncipovať verbalizovaný textový útvar (referát, správu, projekt) dobre štruktúrovaný, 

logicky usporiadaný, využívajúci zistené informácie a výsledky, prezentácia 

a komunikácia poznatkov a kompetencie tvorby bibliografie. 

• Self-evaluation – zložka zastrešuje operácie a adekvátne kompetencie, ktoré posúvajú 

človeka k záverom na základe získaných a spracovaných informácií, a to vrátane schopností 

sebahodnotenia, reflexie, premýšľania o informačných procesoch podieľajúcich sa na celej 

realizácii v záujme zlepšovania efektívneho využívania informačných zdrojov v budúcnosti, 

v neposlednom rade aj schopnosti implementovať tieto vedomosti o skúsenostiach do 

celkového rámca osobných kompetencií (Herring, 2009; Herring, 2011). 
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Ako je zrejmé z vyššie uvedeného popisu a predloženej schémy, model PLUS+ je v zásade 

koncipovaný ako primárne lineárny model s priamou cestou.76 

Hodnotenie modelu: Procesuálne orientovaný model PLUS+ môže byť vnímaný ako veľmi 

jednoduchý model, ktorý sa môže využívať vo vzdelávaní, poskytuje funkčný oporný 

procesuálny rámec pre školy a školských / akademických knihovníkov. Je koncipovaný ako 

lineárny model so spätnou navigáciou, ktorý možno využiť aj cyklicky. Zameriava sa hlavne 

na kognitívne procesy v kontexte práce s informáciami, technologické kompetencie 

využiteľné v rámci vyhľadávacích stratégií i významný prvok sebahodnotenia a reflexie. Je 

využiteľný na zvýšenie povedomia žiakov o význame precízneho zvažovania toho, čo čítať, 

prezerať alebo počúvať, a to v súvislosti s perspektívou zvyšovania dôležitosti efektívneho 

využívania informácií a myšlienok v rámci informačnej explózie v budúcnosti.  

 
6.3 Model Big6 
 

Model Big677 bol v roku 1997 vyvinutý pedagógmi Mikeom Eisenbergom 

a Bobom Berkowitzom. Ide o jeden z najznámejších prístupov 

a najrozšírenejších modelov implementovaných do vzdelávania ako problémovo-orientovaná 

a informačne a technologicky podporovaná výučba jednotlivých predmetov.78 Často je 

označovaný ako informačná stratégia riešenia problémov, model riešenia problémov za 

pomoci informácií a informačnej stratégie či ako problémovo orientovaný prístup k výučbe 

informačných schopností a zručností. 

Model bol vyvinutý v korelácii so štandardmi Standards for the 21st-Century Learner, ktoré 

vyvinuli AASL (American Association of School Librarians) a NETS-S (National Educational 

Technology Standards for Students) a je implementovaný do vzdelávacieho systému K-1279, 

                                                 
76 Modré šípky priamo od P po S ukazujú lineárny priebeh informačného procesu študenta s vysoko rozvinutou 
úrovňou informačných schopností. Pre študentov, ktorí sa v informačných procesoch stretnú s problémom, 
ukazuje model červenými šípkami kroky späť – tie navigujú na opakovanie a spätnú stratégiu v informačných 
a vyhľadávacích procesoch, ktorá je nevyhnutná hlavne pre študentov s nemej rozvinutými informačnými 
schopnosťami – napr. predefinovanie svojho cieľa a účelu v prípade nedostatku alebo naopak prílišného 
nadbytku irelevantných informácií.  
77 Model Big6: http://www.big6.com/2001/11/19/a-big6%E2%84%A2-skills-overview/ 
78 Informačné riešenie problémov je pojem, ktorý v sebe spája kompetencie potrebné pre prístup k informáciám a 
ich používanie a ich aplikácia pri riešení informačného problému (Americká asociácia knihovníkov školských 
knižníc 1998, Eisenberg – Berkowitz, 1990 uvedené vo Wolf, 2003). Inými slovami, ak študent narazí na 
problém, ktorý vyžaduje k vyriešeniu informácie, potýka sa s na informáciách založeným problémom, tiež 
nazývaným informačný problém (Eisenberg – Berkowitz, 1990 uvedené vo Wolf, 2003). 
79 Kindergarten throgh twelth grade (USA) – skratka pre dĺžku školovania od materskej školy po 12. ročník 
americkej školy (v organizačnej štruktúre K(6+6) alebo K(8+4)), v Kanade K-13 (Švec, 2002, heslo K-12, s. 
222).  
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používaný je však intenzívne aj na vysokých školách a univerzitách, vo firmách a 

vzdelávacích programoch dospelých (Eisenberg, 2001). 

Big6 rozlišuje šesť fáz riešenia problémov: definovanie úlohy, hľadanie informačnej stratégie, 

vyhľadávanie a prístup, využívanie informácií, syntéza a vyhodnotenie. 

Každá z fáz alebo krokov obsahuje podrobnejšie ďalšie dve subfázy: 

1. krok je definovanie úlohy – človek realizuje definovanie informačného problému 

a súčasne identifikáciou informačnej potreby.  

2. krok zastrešuje hľadanie informačnej stratégie – determinácia všetkých možných zdrojov 

a selekcia tých najlepších.  

3. krok predstavuje vyhľadávanie a prístup k informačným zdrojom – používateľ by mal 

vyhľadať zdroje (intelektuálne i fyzicky) 

a v rámci nich nájsť informácie.  

4. krok – do využívania informácií tvorcovia 

odporúčajú zapojiť čítanie, počúvanie 

i všetky ostatné zmysly v záujme 

dôsledného a zmysluplného využitia 

informácií.  

5. krok – syntéza – zahŕňa usporiadanie 

všetkých vhodných zdrojov, excerpciu 

a osobné porozumenie a vedie 

k prezentácií informácií.  

6. krok je záverečným krokom hodnotenia, 

v ktorom používateľ posudzuje jednak 

výsledok a jeho efektivitu, zároveň však i 

výsledok a jeho účinnosť (Eisenberg, Berkowitz, 2009). 

Ako bolo uvedené vyššie, model býva označovaný aj ako stratégia riešenia informačného 

problému, pretože študenti by mali prostredníctvom neho zvládnuť akýkoľvek problém alebo 

rozhodnutie a riešiť úlohu. Každý krok je inštrukciou pre splnenie jednotlivých čiastkových 

úloh. Model nestanovuje nutnosť dokončenia etáp v lineárnom poradí, je však potrebné riešiť 

problémové situácie vo všetkých fázach, aby si používateľ modelu osvojil základné zručnosti 

pre celý život. Ráta aj s možnými problematickými aspektmi (napr. nadmerné množstvo 

vyhľadaných zdrojov – zúženie témy, nedostatok zdrojov – rozšírenie témy a pod.), ktoré sa 

pokúša riešiť odporúčaniami pre spornú otázku. Model Big6 je svojím obsahom zameraný na 

Obr. 9 Model Big6 (Eisenberg, 2001) 
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samostatné vzdelávanie – možno ho považovať za metódu samostatného vzdelávania 

a riešenia problémov. 

Hodnotenie modelu: Na rozdiel od ACRL modelu, ktorý je primárne zameraný na knižnice 

(predovšetkým akademické knižnice, pre vysokoškolské a univerzitné vzdelávanie), model 

Big6 bol koncipovaný v duchu konceptu K-12. Na modeli ako základni je vytvorená celá 

stratégia vzdelávania: sú vypracované metódy, techniky, lekcie orientované na informačné 

kompetencie i predmetovo orientované lekcie integrujúce Big6.80 

Model možno označiť ako procesuálne a problémovo orientovaný. Od modelu ACRL sa 

model Big6 líši tým, že popisuje informačný proces riešenia problémov, neponára sa do 

aspektov etického a regulárneho využívania informácií – nerieši problémy autorstva, sociálnej 

zodpovednosti v informačnom priestore alebo kolaborácie, ktoré sú akcentované v nových 

modeloch. Model integruje v sebe informačný prieskum v kognitívnom i technologickom 

zmysle, ktorý je podporovaný technologickými nástrojmi v záujme systematického procesu 

vyhľadávania využívania, aplikovania a vyhodnocovania informácií pre špecifické potreby a 

úlohy (Eisenberg, 2001). 

Model Big6 sa zameriava takmer výhradne na informačnú gramotnosť ako prístup k 

informačnému riešeniu problémov – ako taký reflektuje v mnohých ohľadoch úrovne 

Bloomovej kognitívnej taxonómie. Nasledujúca tabuľka znázorňuje komparáciu model Big6 

(Eisenberg, 2006) s prvkami taxonómie Blooma (Dalton, 2001). 
 

Tab. 5 Big6 a Bloomova taxonómia kognitívnych cieľov (podľa Mitchell, 2009) 

Big 6 Bloomova taxonómia kognitívnych cieľov 

Definovanie úlohy  

(identifikácia problému / informačnej potreby)  

Znalosti  

(identifikácia / popísanie) 

Stratégia vyhľadávania informácií  

(určenie zdroja, výber najlepšieho) 

Porozumenie  

(re-štrukturalizácia, identifikácia detailov) 

Lokácia, prístup, získanie  

(vyhľadanie, stopovanie, prieskum) 

Aplikácie  

(zoskupovanie, vývoj) 

Používanie informácií  

(angažovanie, extrahovanie) 

Analýza  

(kategorizácia, vysvetlenie, objasnenie) 

Syntéza  

(usporiadanie, organizovanie, prezentácia) 

Syntéza  

(konštrukcia, dizajn) 

Evaluácia  

(hodnotenie, posudzovanie) 

Hodnotenie  

(posudzovanie, odporúčanie, argumentovanie) 

 
                                                 
80 viď bližšie: <http://www.big6.com/2001/11/19/a-big6%E2%84%A2-skills-overview/> 
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Odborníci často označujú Big6 ako metakognitívnu oporu – „lešenie“ (metacognitive 

scaffold) (Wolf, 2003). Metakogníciu možno charakterizovať ako premýšľanie o myslení, 

z čoho je implikované uvedomovanie si faktorov, ktoré ovplyvňujú učenie a ich kontrolu. 

K tomu je potrebná znalosť seba samého, znalosť cieľov a úloh, ako aj využiteľných stratégií 

(Baker a Brown 1984; Palincsar a Brown 1981 podľa Wolf, 2003). Aby bolo možné konať 

metakognitívne, musia byť študenti znalí (poučení o) svojich vlastných poznávacích 

aktivitách a musia byť schopní ovládať a monitorovať tieto činnosti. V tomto zmysle sa 

skutočne Big6 ukázal ako vhodná metakognitívna opora na poznávanie vlastných 

kognitívnych činností, stratégií a budovanie metakognitívnych kompetencií (Wolf, 2003).  

 
 
6.4 Model 5-As (5 áčiek) 
 

Autormi modelu sú Ian Jukes, Anita Dosaj, Bruce Macdonald (Jukes – Dosaj – Macdonald, 

2000), ktorých publikácia NetSavvy: building information literacy in the classroom (2000) 

prezentuje plnohodnotnú a operačnú integráciu IKT do vzdelávania a formovania funkčnej 

informačnej a technologickej gramotnosti. Model prináša základný procesuálny rámec 

technologicky podporovanej výučby. Zameriava sa 

na 5-As – teda 5 Áčiek, za ktorými sa skrýva 5 

zložiek informačných procesov:  

Asking – pýtanie sa – kladenie kľúčových otázok, 

ktoré majú byť zodpovedané; 

Accessing – prístup k relevantným informáciám, 

ich získavanie; 

Analyzing – analýza získaných informácií;  

Applying - využitie informácií a dát na riešenie 

úlohy;  

Assessing – hodnotenie konečného výsledku 

aj realizačného procesu. 

Integráciu modelu a informačných procesov do 

procesov vzdelávania názorne prezentuje obr. 10). 
 Obr. 10 5-As model v edukačnom procese 

 (podľa Jukes, 2000) 
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Ako vidíme na obrázku, každá zložka modelu je 

integrovaná do určitej časti výučby ako proces, 

zároveň predpokladá súbor schopností 

(kompetencií), ktoré podporujú, umožňujú 

a zároveň predikujú ich realizáciu, a to:  

• súbor kľúčových schopností;  

• súbor prerekvizitných schopností; 

• súbor technologických schopností; 

• súbor techník a technických schopností (metódy 

a techniky); 

• súbor posudzovacích schopností (Jukes – Dosaj – Macdonald, 2000).  

Daný model možno teda charakterizovať ako procesuálno-kompetenčný. Základné 

kompetencie predstavujú základné a / alebo kritické schopnosti, ktoré sú podstatou zvládania, 

ovládania či osvojenia si danej zložky „A“. Prerekvizitné schopnosti zahŕňajú fundamentálne 

schopnosti a zručnosti, ktoré už musia byť prítomné (zvládnuté) pre formovanie 

a zdokonaľovanie pokročilejších kompetencií. Technické kompetencie zahŕňajú súbor 

osvojených metód a techník, ktoré môžu byť použité, spolu so schopnosťou reálne a funkčne 

ich využiť. Technologické kompetencie sú schopnosti a zručnosti využiť technologické 

nástroje. Posudzovacie schopnosti majú študentom pomôcť zhodnotiť a zamyslieť sa nad 

svojím výsledkom a realizáciou celého procesu „A“. 

Na základe toho možno informačný proces a 5-zložkový model informačnej gramotnosti 

spresniť nasledovne:  

Asking – A-1 sa zameriava na jasné definovanie problému a jeho kontextu – z určitého 

hľadiska je svojim spôsobom najchúlostivejším bodom, nakoľko obsahuje identifikáciu 

základných parametrov celého ďalšieho procesu. Zahŕňa porozumenie riešenému problému, 

identifikáciu kľúčových slov a formovanie otázok súvzťažných k nim, brainstorming, 

laterálne myslenie, pochopenie etických otázok, pozorné / hĺbkové načúvanie, múdre 

prezeranie / prehliadanie a kritickú verbálnu komunikáciu, filtrovanie informačného šumu, 

zdieľanie osobných znalostí a skúseností. 

Accessing – A-2 prístup – je „divokou kartou“ informačného cyklu, nakoľko cesty 

k informačným zdrojom môžu byť nespočetné, ďalší postup sa môže javiť ako špekulatívny. 

Ku kľúčovým schopnostiam patria: determinovanie lokácie informácií, určenie schopností 

potrebných na vyhľadanie informácií, využívanie rôznych druhov papierových (tradičných) 

a e–zdrojov, výber priorizovaných stratégií vyhľadávania, sťahovanie (download), 
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skenovanie, kopírovanie a zabezpečovanie vhodných zdrojov s relevantnými údajmi, 

jednoduchý prieskum zdrojov a informácií pomocou zručností filtrovania a selekcie a 

samozrejme excerpovanie vhodných informácií. 

Analyzing – A-3 analyzovanie – prináša „aha efekt“ („aha“ skúsenosť), ktorý vyvolávaný 

nájdením informácií a odhalením ich vzájomných súvislostí. A-2 zahŕňa i usporiadanie, 

organizovanie a sumarizovanie dát z rozličných informačných zdrojov, kontrolu a hodnotenie 

relevancie dát a informácií, rozlišovanie a zaznamenávanie dobrých, zlých, správnych, 

nesprávnych informácií a zdrojov, rozlišovanie tzv. „informačnej špiny“, skúmanie dát 

a informácií z hľadiska ich významu a hľadanie skreslení; určovanie, kedy informácie 

dostatočne odpovedajú na pôvodné otázky a kedy sú dáta neúplnými informáciami. A-2 

obsahuje aj revíziu – prehodnotenie A-1 a A-2 v záujme vyplnenia informačných medzier, 

dokumentáciu, excerpovanie a poznámkovanie, overovanie z hľadiska určenia pravosti, 

vyhľadávanie pravdepodobných perspektív, trendov a najlepších odhadov, hľadanie ďalších 

údajov a informácií podľa potreby a tvorbu, t.j. premieňanie dát na užitočné informácie 

(využijúc všetky vyššie uvedené schopnosti). 

Applying – v rámci A-4 ide hlavne o identifikáciu a voľbu vhodnej formy a formátu 

prezentácie generovaných informácií, ako aj ich vhodnú aplikáciu v rámci komunikácie 

zistených informácií alebo riešenia problému; môže ísť o: esej, náčrt riešenia problému, 

správu, skompletizovanú argumentáciu, prezentáciu a pod.  

Assessing – A-5 je reflexívnou a posudzovacou zložkou, v rámci ktorej sa prehodnocuje 

každé „áčko“, a to nielen za účelom prehodnotenia výsledku (čo sme získali), ale aj spôsobu 

a stratégie postupu (ako sme to získali), nevyhnutne teda zahŕňa: kladenie otázok 

vzťahujúcich sa na použité postupy a získané informácie, kritickú reflexiu procesu, 

spracovanie úvah a internalizáciu nového poznania, následné konanie na základe týchto úvah 

– prenos nového poznania do iných situácií (Jukes, 2000).  

Hodnotenie modelu: model je procesuálno-kompetenčne orientovaný, zakotvený do 

vzdelávacieho procesu realizovaného formou technologicky podporovanej výučby. Primárne je 

koncipovaný ako lineárny model, ktorý upriamuje zvláštnu pozornosť na rozlišovanie 

prerekvizitných kompetencií, kompetencií technických, metodických a technologických, ako aj 

kompetencií posudzovacích a hodnotiacich. Rešpektuje teda ako technologickú, tak i kognitívnu 

zložku informačnej gramotnosti, ale zvlášť upozorňuje aj na ovládanie súboru metód a schopnosť 

všetky svoje kroky a aktivity a výsledky hodnotiť (reflexívne a sebaregulačné kompetencie). 

Model vychádza z rozvoja internetu a jeho vplyvu na spoločnosť a vzdelávanie, ktorý vníma ako 

jeden z determinantov zahltenia informáciami a ich následnej sociálnej dysfunkcie, zároveň však 
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implementuje IKT a internet do vzdelávacieho prostredia ako riešenie a nástroj informačného 

prieskumu a riešenia informačných problémov. 

 
6.5 Model Sedem pilierov informačnej gramotnosti 
 

Model Sedem pilierov informačnej gramotnosti81 (Seven Pillars for Information Literacy) bol 

vyvinutý v rámci činnosti spoločnosti SCONUL (Society of College, National, and University 

Libraries) vo Veľkej Británii na konci 90. rokov 20. storočia. Vznikol ako prakticky 

orientovaný model pre odbornú verejnosť, respektíve ako základné východisko pre rozvoj 

koncepcie informačnej gramotnosti a zároveň ako základná platforma pre odbornú diskusiu 

o stratégiách využiteľných v knižniciach a v oblasti vzdelávania. Bol vytvorený už v roku 

1999, ale o päť rokov neskôr ho organizácia SCONUL pretvorila – precizovala, explikovala 

v záujme väčšej zrozumiteľnosti a zreteľnosti (The Seven, 2007).  

Koncept 7 pilierov v sebe spája predstavu o rozsahu nevyhnutných kompetencií a zároveň sa 

pokúša vyjadriť vzťah medzi informačnými kompetenciami a technologickými zručnosťami, 

o ktorých uvažuje v reláciách progresu v oblasti vyššieho vzdelávania prostredníctvom 

rozvoja vzdelávacích programov (The Seven, 2007). 

Model definuje dva aspekty informačných kompetencií: 1) oblasť študijných zručností 

(študenti využívajú nástroje pre získavanie informácií), 2) koncepčné schopnosti (študent vie, 

ako informácie generovať, vyrábať, tvoriť a využívať) (Mitchel, 2009).  

Podstatou modelu je sedem kľúčových kompetencií – základných pilierov, ktoré reprezentujú 

podstatu informačnej gramotnosti: 

1. pilier: schopnosť rozpoznať a uznať informačnú potrebu – model akcentuje formuláciu 

informačnej požiadavky ako zásadný bod riešenia informačného problému – upozorňuje, 

že môže byť východiskom preklenutia informačnej priepasti, zároveň však môže byť 

bodom kritickým v zmysle informačnej presaturácie; 

2. pilier: schopnosť identifikovať zdroje najvhodnejšie pre danú úlohu – znalosť 

informačných zdrojov, ich typov a kategórií; model akcentuje potrebu dobrej znalosti 

každého z nich z hľadiska adekvátnosti a relevancie vzhľadom k informačnej potrebe; 

3. pilier: tvorba vhodnej informačnej stratégie je kritickým pilierom, nakoľko neexistuje 

všeobecne použiteľný postup a univerzálna stratégia vyhľadávania pre všetky typy 

informácií; 

                                                 
81 Seven Pillars Model for Information Literacy: 
http://www.sconul.ac.uk/groups/information_literacy/seven_pillars.html 
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4. pilier: lokácia a prístup – tento pilier predstavuje znalosť a ovládanie vyhľadávacích 

stratégií a techník – v prostredí internetu možno využiť rôzne vyhľadávacie techniky, 

informačne gramotný človek musí byť zbehlý v získavaní informácií vhodným spôsobom; 

5. pilier: porovnávanie a vyhodnocovanie informácií z rôznych zdrojov – pilier je zreteľne 

kognitívnym pilierom – informácie nemusia byť neutrálne ani rovnakej hodnoty, rôzne 

druhy informácií poskytujú rôzne prístupy a perspektívy, preto model upozorňuje na 

schopnosť vyhodnocovať informácie kriticky vo vzťahu k informačnej potrebe; 

6. pilier: získavanie informácií človek realizuje za účelom ich organizácie, funkčného 

využitia ďalšej komunikácie, zdieľania a distribúcie (e-mailom, tvárou v tvár a pod.); 

7. pilier: je pilierom, v ktorom je obsiahnutá základná intencia informačných procesov –

syntéza, integrácia, tvorba nových poznatkov a informácií, publikovanie textových 

útvarov; v rámci piliera tvorivých kognitívnych kompetencií sú obsiahnuté i také aspekty 

modelu, ako: akceptovanie vhodného využívania informácií eticky, legálne a korektne, tým 

sú v tomto pilieri obsiahnuté základy práva duševného vlastníctva (The Seven, 2007). 

 

Uvedený koncept informačnej gramotnosti metaforicky prirovnáva podstatné schopnosti 

k pilierom informačnej gramotnosti (Bent, 2008). Na základe toho možno generovať 

nasledujúcu tabuľku kompetenčného rámca. 
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Tab. 6 Sedem pilierov informačnej gramotnosti – pôvodný štandard (The Seven, 2007) 

Prvky kompetenčného rámca informačnej gramotnosti 

Schopnosť rozpoznať potrebu informácií. 

Schopnosť rozlišovať spôsoby a stratégie, ako môžu byť riešené informačné „medzery“. 

Schopnosť vytvárať stratégie pre vyhľadávanie informácií (vyhľadávacie stratégie). 

Schopnosť nájsť a lokalizovať informácie, schopnosť prístupu k informáciám, ich získavania. 

Schopnosť porovnávať a vyhodnocovať informácie získané z rôznych informačných zdrojov. 

Schopnosť organizovať, aplikovať a komunikovať informácie adekvátnym spôsobom. 

Schopnosť syntetizovať a stavať na existujúcich informáciách, ktoré prispievajú k vytváraniu nových znalostí. 
 

Ako vidno, model predpokladá zvládnutie technologických a knihovníckych zručností. 

Upriamuje pozornosť aj na inštitucionálne zdroje, medzi ktorými významné miesto zastáva 

knižnica. Na rozdiel od predchádzajúcich modelov je priama súvislosť medzi vyučovacím 

procesom a využívaním knižničných služieb, nakoľko v koncepte sa spomína knižnica nielen 

ako inštitucionálny zdroj, ale aj ako miesto, kde môže prebiehať riešenie informačného 

problému vzdelávacieho procesu. 

Ako vyplýva z tabuľky 6, základné piliere modelu informačnej gramotnosti zodpovedajú 

kompetenciám v modeloch Big6 a ACRL. Za hlavnú líniu a ťažisko považuje model prácu 

s informáciami, a to od definovania informačného problému, cez efektívne preklenutie 

informačnej medzery, až po ďalšie komunikovanie získaných poznatkov. Stredobodom sú 

intelektuálne procesy s intenciou funkčnej aplikácie a tvorby nových poznatkov – toto zaradenie 

konceptu vytvárania (generovania) znalostí reflektuje a integruje Bloomovu taxonómiu.  

Hodnotenie modelu: Na rozdiel od ACRL a Big 6 modelov patria do kompetenčne 

orientovaného modelu SCONUL aj technologické a knihovnícke kompetencie – vytvárajú 

akési „podložie“ informačnej gramotnosti – pevnú základňu pre 7 pilierov IG – teda ďalšie 

informačné kompetencie. Začlenením knihovníckych a IKT schopnosti nie je tento model 

unikátny, skôr tým, ako model dané kompetencie vníma a kde ich stavia – dané usporiadanie 

kompetencií síce oddelí IKT a knihovnícke kompetencie od kompetencií ostatných (viac-

menej kognitívnych), každopádne model operacionalizuje a sfunkčňuje (Mitchell, 2009). 

Model upozorňuje aj na vývinový aspekt informačnej gramotnosti diferencovaním 5 úrovní 

kvality informačnej gramotnosti od začiatočníka po experta.  

Podľa charakteristiky SCONUL je informačná gramotnosť zastrešujúcim pojmom, ktorý 

zahŕňa ďalšie súvzťažné pojmy ako digitálna, vizuálna a mediálna gramotnosť, študijné 

(učebné) kompetencie (gramotnosť), manipulácia s informáciami, správa a manažovanie 

informácií a znalostí a správa dát (The Seven, 2011).  
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6.6 Revidovaný model 7 pilierov informačnej gramotnosti 
 

V roku 2011 predstavil SCONUL na konferencii LILAC nový, adaptovaný model 7 pilierov 

Informačnej gramotnosti (viď obrázok 13) 

Nový model vychádza z kritiky modelu 7 Pilllars v konfrontácii so správou RIN (Research 

Information Network): Mind the Skills Gap report82 (Mind, 2009), ktorá akcentovala rezervy 

v kompetenciách budúcich vedeckých a výskumných pracovníkov. 

V roku 2009 bola vytvorená pracovná skupina, ktorú tvorila koalícia pracovníkov 

akademických a univerzitných knižníc a iných inštitúcií.83 

 

 
Obr. 13 Revidovaný model Sedem pilierov informačnej gramotnosti (The SCONUL, 2011) 

 

 

Pracovná skupina vyhlásila „kolaps modelu 7 pilierov“ – konštatovala, že model neobsahuje 

niektoré generické kompetencie – t.j. má určité rezervy a medzery z hľadiska Councils 

Generic Skills List a vytvorila nový model, ktorý má niekoľko zásadných odlišností.  

Základný rámec modelu predstavuje tabuľka 7 (The SCONUL, 2011; Bent – Stubbings, 

2011b). 
 
                                                 
82 Mind the skills gap: Information-handling – Dôraz na rozdiely v kompetenčnej úrovni: spracovanie informácií 
– správa sa zameriava na výskum prípravy vedeckých a výskumných pracovníkov na univerzitách a vysokých 
školách. Zaoberá sa rolou knihovníkov a informačných odborníkova otázkou, ako realizovať prípravu, ktorá 
zapadá do širšej odbornej prípravy. Konštatuje, že odborná príprava výskumných pracovníkov vo vyhľadávaní 
informácií a jej riadenie sú nekoordinované a všeobecne nie je založená na systematickom vyhodnocovaní 
potrieb. Výskum realizoval RIN (Research Information Network): <http://www.rin.ac.uk/our-work/researcher-
development-and-skills/mind-skills-gap-information-handling-training-researchers> 
83 napríklad z: BAILER, BL, CILIP, DDC, HEA, Info Lit Website, JISC, JORUM, Sconul, RLUK, UKCGE, 
UUK, Vitae a pod 
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Tab. 7 Sedem pilierov IG – revidovaný štandard (The SCONUL, 2011) 

Pilier  Prvky kompetenčného rámca  

IDENTIFIKÁCIA schopnosť identifikovať osobnú potrebu informácií 
ROZSAH  schopnosť posúdiť aktuálnu poznatkovú bázu a identifikovať medzery 
PLÁN schopnosť postaviť stratégiu lokácie informácií a dát 

ZBER schopnosť vyhľadať informácie, získať prístup k informáciám a dátam, ktoré potrebuje 

HODNOTENIE  schopnosť kriticky posúdiť prieskumový proces, porovnávať a kriticky vyhodnocovať 

informácie a údaje 

MANAŽOVANIE schopnosť organizovať informácie profesionálne a eticky 

PREZENTÁCIA schopnosť použiť získané znalosti: prezentovať výsledky svojho výskumu, sumarizovať 

nové i staré informácie a údaje k vytváraniu nových znalostí a šíriť ich rôznymi spôsobmi 

 

Hodnotenie modelu: Revidovaný model nie je ani lineárny, ani krokovo-orientovaný – je 

cyklickým operačno-kompetenčne orientovaným modelom a rozpoznáva jednak atribúty 

a jednak kompetencie v rámci rôznych pilierov v rôznych etapách (pozri The SCONUL, 

2011). Model vychádza z ILL–modelu (model „Krajina informačnej gramotnosti“ Moiry 

Bentovej (viď kap. 6.7) – akceptuje a reflektuje všetky faktory vo vývine a rozvoji 

informačnej gramotnosti, ktoré tvoria podložie tohto revidovaného modelu (7 pilierov). V 

dôsledku toho kladie dôraz na zručnosti a schopnosti, ale práve tak i na povedomie 

a pochopenie podstaty informačnej gramotnosti (Bent, 2011). Okrem toho zaháňa 

nadobudnuté a osvojené skúsenosti praxe.  

 
6.7 ILL model (Information Literacy Landscape – „Krajina informačnej 

gramotnosti“) 
 

Model ILL – Information Literacy Landscape („Krajina informačnej gramotnosti“), ktorého 

autorkou je Moira Bent, zohľadňuje mikro i makro-úroveň informačného priestoru 

informačnej gramotnosti (Bent, 2008a). Naznačuje, že ide o veľmi individuálny priestor 

s individuálnymi špecifikami, ktoré sú formované a utvárané celým radom osobných kvalít 

a špecifikami recepcie jednotlivcov, no zároveň špecifickými vonkajšími faktormi. 

Konceptuálna mapa ukazuje zložitosť „krajiny informačnej gramotnosti“, nemá však 

tendenciu ašpirovať na konečný a úplný model, podľa autorky slúži skôr ako východiskový 

bod pre odbornú diskusiu.  
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Obr. 14 Kontextuálne ukotvenie informačnej gramotnosti v modeli ILL (Bent, 2008a) 

  
Základnou implikáciou modelu je, že tvorba, formovanie a zdokonaľovanie informačnej 

gramotnosti človeka, musí rešpektovať kontextuálne faktory vnútorného i vonkajšieho 

priestoru informačnej gramotnosti a vychádzať z nich (t.j. ak chceme informačnú gramotnosť 

zámerne ovplyvňovať, formovať a navigovať, musíme si uvedomiť, že krajina, z ktorej sa táto 

bude vynárať a v ktorej sa bude formovať, je ovplyvnená celým radom rôznych faktorov) 

(Bent, 2008). Každý jedinec môže mať trochu odlišnú – svojskú perspektívu tejto „krajiny“, 

preto informačné vzdelávanie musí byť flexibilné a musí umožniť rôzne reakcie a postupy. 

Príliš rigidný prístup môže viesť k strate vlastnej (individuálnej) cesty osobným informačným 

prostredím a prostredím informačnej gramotnosti. 

Hodnotenie modelu: Model ILL je veľmi špecifickým, široko koncipovaným kontextuálnym 

a zároveň relačným modelom: 1) akceptuje jednak kontextuálne – vonkajšie faktory 

a prediktory ovplyvňujúce informačnú gramotnosť – ide o precízne kontextuálne ukotvenie 

informačnej gramotnosti, 2) zároveň reflektuje relácie vonkajšieho a vnútorného prostredia, 

ako aj relačné vzťahy v rámci mikroprostredia informačnej gramotnosti – vzájomný vplyv 

jednotlivých prvkov štruktúry osobnosti človeka.  
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Model je univerzálne využiteľný, veľký význam nadobúda v kontexte psycho-sociálnych 

výskumov a pedagogických výskumov zameraných na intencionálne formovanie informačnej 

gramotnosti.  

 

6.8 Situovaný model informačnej gramotnosti  
 

Kontextuálny a situovaný model informačnej gramotnosti M. Luptonovej vychádza zo široko 

ponímaného modelu „Krajina informačnej gramotnosti“ M. Bentovej (uvedený v kapitole 

6.7), ktorý zohľadňuje mikro i makro-úroveň informačného priestoru, situáciu a aplikáciu.  

Luptonová kreuje situovaný, kontextuálny a operačný model informačnej gramotnosti 

v procese tvorby eseje, ktorá pojednáva o téme – určitej časti sociálneho kontextu, logickým 

predpokladom je, že táto má zreteľne nejaký určitý spoločenský význam. Informačné procesy 

vníma ako opakujúce sa procesy, interrelačne pôsobiace s procesmi učenia sa, ktoré zahŕňajú 

hľadanie zmyslu, významu a štruktúry (t.j . interrelačné dimenzie učenia sa) (Lupton, 2004, s. 

48). V rámci modelu ide v  podstate o tri základné procesy, resp. kategórie procesov:  

• Prvá kategória zahŕňa vytváranie zmyslu (Lupton, 2004, s. 48) – ide o procesy hľadania 

dôkazov, ktoré sú základom pre tvorbu a rozvoj argumentov – v tejto kategórii je známa 

téma eseje (zadania) a k téme disponibilné informácie pôsobia ako externý objekt k 

procesu učenia sa. Študenti volia inštrumentálne prístupy – vidia esej ako produkt, ktorý je 

potrebné urobiť. Kategória ďalej obsahuje 3 hlavné aspekty: hľadanie dôkazov (vrátane 

použitia jednoduchých štatistík pre podporu argumentu), hľadanie nápadov a názorov, 

ktoré podporujú názor študenta, sumarizáciu kontrastných pohľadov na prezentáciu a 

presadzovanie objektívneho pohľadu. V danom procese sa študenti zameriavajú skôr na 

esej ako úlohu, než na aspekty procesu učenia sa (poznávania) (Lupton, 2004). 

• V druhej kategórii procesov – rozvoj argumentov – sú informácie internalizované, 

interiorizované a personalizované, s cieľom dozvedieť sa viac o téme, zhromažďujú sa 

podklady, hľadajú a konštruujú súvislosti, tvorí sa celistvejší obraz predmetu skúmania. 

Medzi hlavné etapy vývoja argumentov patrí učenie sa o téme (ktorá je predmetom eseje) 

a poznávanie kontextu, prípadne preformulovanie témy. V danom procese sa študenti skôr 

zamerajú na zoznámenie s témou, poznanie a preskúmanie témy, než obmedzia 

sústredenie na dokončenie eseje (úlohy) (Lupton, 2004). 

• Učenie sa ako sociálna zodpovednosť – v tejto kategórii je informačná gramotnosť 

vnímaná ako vzájomný vzťah medzi esejou, informáciami a procesom učenia sa. Esej je 

vnímaná ako cieľ sám o sebe, súčasne je ale i nástrojom učenia sa a komunikácie. 
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Exteriorizáciu informácií predstavuje ich adekvátna prezentácia. Rovnako ako u druhej 

kategórie procesov sú k dispozícii rozličné varianty konceptov a sumarizácia 

protiargumentov znamená, že študenti sa zameriavajú skôr na proces učenia sa, než na 

samotné písanie eseje. V tomto prípade je však kladený dôraz na činnosti, ktoré presahujú 

rámec vzdelávacieho prostredia, napríklad použitie učenia sa a jeho výsledku v prospech 

spoločenských zmien.  

Ak zvážime, že písanie eseje je motivované spoločensky závažným problémom, musíme 

zdôrazniť vyšší dosah informačných procesov a informačnej gramotnosti na štruktúru 

osobnosti študenta – v tomto aspekte transformácia informácií pôsobí na osobnej i sociálnej 

úrovni. V tabuľke 7 je schematicky znázornený model M. Luptonovej. 
 

Tab. 7 Situovaný model informačnej gramotnosti  

Informačná gramotnosť  
hľadanie dôkazov schopnosť hľadať dôkazy, nápady a názory, sumarizovať kontrastné pohľady 
rozvoj argumentov schopnosť hľadať a konštruovať súvislosti, schopnosť zhromažďovania podkladov, 

tvorba celistvejšieho obrazu predmetu skúmania, schopnosť poznávať, učiť sa o téme, 
poznávať kontext, prípadne preformulovať témy – internalizácia, interiorizácia 
informácií 

učenie sa ako 
sociálna 
zodpovednosť 

schopnosť zvažovať rozličné varianty konceptov, sumarizácia protiargumentov, 
schopnosť učenia sa tvorbou výsledku, tvorba výsledku v prospech spoločenských 
zmien – sociálna úroveň myslenia – exteriorizácia poznatkov 

 

Hodnotenie modelu: situovaný model informačnej gramotnosti predstavuje špecifický model 

informačnej gramotnosti na mikroúrovni v rámci konkrétnej situácie a aplikácie. Situovaný 

a kontextualizovaný model informačnej gramotnosti je podmienený „krajinou informačnej 

gramotnosti“, je výsledkom pôsobenia všetkých (mnohých) činiteľov kontextu a akcentuje 

smerovanie k vyšším cieľom, ako je plnenie informačných úloh – poznávanie, spoločenský 

úžitok, sociálna zodpovednosť. Model integruje procesy učenia sa a vyššiu formu / úroveň 

sociálneho učenia sa a sociálnej zodpovednosti. 

Model je veľmi inšpirujúci z hľadiska detailného štúdia motivácií a realizácie informačných 

procesov v študentskom prostredí.  

 
6. 9  Sedem tvárí informačnej gramotnosti  
 

Medzi najznámejšie a najcitovanejšie modely informačnej gramotnosti patrí model Christine 

Bruce. Jej relačný prístup a model informačnej gramotnosti výrazne rozširuje pohľad na túto 

kompetenčnú oblasť a tému vôbec (Bruce, 1997).  
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Model – známy ako Sedem tvárí informačnej gramotnosti (The seven faces of information 

literacy) – je postavený na deskriptívnom fenomenologickom výskume skúseností 

vysokoškolských pedagógov dvoch austrálskych univerzít a identifikuje sedem rozličných 

chápaní využívania informačných kompetencií – t.j. 7 prístupov k informačnej gramotnosti, 

ktoré predstavujú jej 7 dimenzií.  

Možno konštatovať, že model Sedem tvárí poskytuje viacdimenzionálny obraz informačnej 

gramotnosti, ktorého obsah ide za hranicu jednoduchej sumy určitých kompetencií, zručností 

a atribútov uvádzaných v odbornej literatúre. Autorka popisuje informačnú gramotnosť (ďalej 

IG) ako sériu rozličných variácií relácií medzi človekom informáciami (Bruce, 2003). 

  

Kategória 1: koncept informačných 

technológií  

– IG je považovaná za schopnosť využívania 

IKT na získavanie informácií a ich 

komunikáciu. Kategória identifikuje IKT 

kompetencie – z tohto hľadiska sú informačne 

gramotní tí, ktorí prehľadávajú informačné 

prostredie, aby dosiahli vysokú úroveň 

informačného povedomia a v rámci tohto 

procesu sú schopní využívať IKT, v prípade, 

že schopnosť používať IKT človeku chýba, 

informačná gramotnosť sa stáva preň 

nedosiahnuteľným cieľom. 

Kategória 2: koncept informačných zdrojov  

IG je považovaná za schopnosť nájdenia 

informácií nachádzajúcich sa v informačných 

zdrojoch. Informačná gramotnosť sa vzťahuje na 

dobrú znalosť informačných zdrojov a schopnosť 

prístupu k nim. Zdroje (vrátane e–zdrojov) môžu 

mať rôznu formu, formát, môžu byť 

sprostredkované rozličnými médiami 

a informačnými kanálmi. Úspech z hľadiska tejto 

kompetenčnej kategórie determinujú 3 
Obr. 16 Sedem tvárí IG – 2 (Bruce, [1997]) 
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podkategórie: 1) znalosť informačných zdrojov a ich štruktúry; 2) schopnosť využívať 

informačné zdroje nezávisle – autonómne; 3) schopnosť využívať ich flexibilne – tie sú aj 

základom pre následné reálne získanie informácií v nich obsiahnutých. 

 

Kategória 3: koncept informačného procesu – procesuálna koncepcia 

IG je považovaná za realizáciu procesu. 

Kategória sa zameriava na účastníka 

informačného procesu a jeho funkcie – 

centrom pozornosti sú informačné procesy. Ide 

o zložité prepájanie skúseností, riešenia 

problémov a rozhodovacích procesov. 

Informačné procesy predstavujú stratégie 

vykonávané používateľom informácií, ktorý 

pociťuje nedostatok poznatkov (informácií). 

Podľa toho, akým spôsobom informácie 

spracováva, je formovaná vyššia úroveň jeho 

informačných kompetencií. Informačná 

gramotnosť je v podstate chápaná ako 

schopnosť čeliť novej situácii a riešiť túto situáciu procesmi vyhľadávania a využívania 

potrebných informácií. Účastník informačného procesu musí mať schopnosti týkajúce sa 

identifikovania a definovania problému, zváženia nadbytku či medzier v informáciách, 

zhromažďovania informácií z disponibilných 

zdrojov, ich analyzovania a realizácie 

rozhodnutia. Presná povaha tohto procesu sa líši 

od človeka k človeku a riešenie problémov, 

rozhodovací proces či účinnosť opatrení sú 

výsledkom skúseností. 

 

Kategória 4: koncept informačnej kontroly  

IG je považovaná za kontroling informácií. 

V tejto kategórii je stredom pozornosti 

schopnosť kontrolingu informácií. Existujú tri 

podkategórie odrážajúce rôzne formy kontroly: 

Obr. 17 Sedem tvárí IG – 3 (Bruce, [1997]) 

Obr. 18 Sedem tvárí IG – 4 (Bruce, [1997]) 
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• kontrola údajov prostredníctvom kartoték; 

• kontrola údajov za pomoci mozgu a pamäte, prostredníctvom rôznych foriem referencií 

a asociácií; 

• kontrola údajov za aktívneho použitia PC umožňujúcich uchovávanie a vyhľadávanie. 

Kontroling informácií znamená ich selekciu a uchovávanie na základe ich pravdepodobnej 

hodnoty a potenciálnej využiteľnosti vo výskume alebo výučbe, a to za účelom ich rýchleho 

vyhľadania, získania a manipulácie s nimi.  

 

Kategória 5: koncept konštruovania znalostí 

IG je považovaná za budovanie osobnej 

vedomostnej základne v danej oblasti záujmu. 

V tomto okruhu kompetencií sa centrom 

pozornosti stáva kritické využívanie informácií 

za účelom konštruovania osobných poznatkov. 

Informácie sa u jednotlivých používateľov 

stávajú predmetom hodnotenia a analýzy 

informácií jedinečnej, osobitej a subjektívnej 

reflexie. Idea poznatkovej bázy v tejto kategórii 

ide za intenciu zhromažďovania informácií, 

zahŕňa i ich adaptáciu z hľadiska osobnej 

perspektívy. To je dosiahnuteľné jedine prostredníctvom ich kritickej analýzy.  

 

Kategória šesť: koncept rozširovania 

znalostí  

IG je považovaná za prácu s poznatkami 

takým spôsobom, aby boli generované 

nové poznatky. 

Rozlišujúcim znakom tejto kompetenčnej 

oblasti je využívanie informácií zahŕňajúce 

schopnosť intuície a tvorivého pohľadu. 

Tieto vyústia do generovania nových 

myšlienok a tvorivých riešení. 

Vedomostná základňa je vnímaná (a 

Obr. 19 Sedem tvárí IG – 5 (Bruce, [1997]) 

Obr. 20 Sedem tvárí IG – 6 (Bruce, [1997]) 
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uznávaná) ako základ realizácie informačnej gramotnosti. V podstate ide o také využívanie 

informácií, ktoré je ich rozšírením. Odlišujúcim znakom od predchádzajúcej kategórie sú 

poznatky získané prostredníctvom osobných skúseností. Dôležitým prvkom je „činnosť 

mysle“ – teda tvorba a intuícia, ktoré sú uznávaným faktorom pri využívaní nových 

poznatkov a informácií efektívnym spôsobom. 

 

Kategória sedem: koncept múdrosti    

Informačná gramotnosť je považovaná za múdre využitie informácií v prospech druhých. 

Špecifickým znakom tejto koncepcie je 

rozumné využívanie informácií. Múdrosť je 

osobnostnou kvalitou prenesenou do 

využívania informácií. Rozumné využívanie 

informácií predpokladá vedomie osobných 

hodnôt, postojov a názorov, strategické 

uplatnenie informácií v širšom kontexte a na 

základe širšej skúsenosti. Ak je informácia 

vnímaná v širších súvislostiach a v kontexte 

vlastnej životnej skúsenosti, možno ju kvalitne 

použiť rôznymi spôsobmi. Vedomie osobnej 

hodnoty a etiky je potrebné k tomu, aby 

informácie boli využité v pozitívnom zmysle.  
 

Bruceovej relačný model informačnej gramotnosti vyjadruje, že rozdielne kultúrne a 

profesijné skupiny môžu determinovať rôzne prístupy a predstavovať rôzne koncepcie (Bruce 

1997b). Akcentuje aj význam rozličných osobných skúsenosti v informačných procesoch, 

ktoré zásadným spôsobom ovplyvňujú informačné správanie jednotlivcov.  

„Tváre informačnej gramotnosti“ v danom koncepte nie sú považované za spôsob 

„rozškatuľkovania“ ľudí podľa „tvárí“, intenciou modelu je pomôcť ľuďom reflektovať 

vlastný prístup k informačnej gramotnosti, pochopiť rozdielne prístupy ostatných ľudí, a tým 

nadobúdať vyššiu úroveň informačnej gramotnosti (Webber – Johnston, 2006). 

Hodnotenie modelu: Bruceovej model 7 tvárí informačnej gramotnosti je relačným 

modelom, ktorého význam možno zhrnúť do niekoľkých bodov :  

• ponúka nový prístup k učeniu, ktorý determinuje vzťah medzi žiakom / študentom 

a informáciou ako základ riešenia problémov praxe v rôznych informačných prostrediach; 

Obr. 21 Sedem tvárí IG – 7 (Bruce, [1997]) 
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• prístup má výrazné dôsledky pre informačnú výchovu a vzdelávanie, nakoľko je založený 

na interpretácii tohto javu „zdola nahor“ (od žiaka k pedagógovi: od tých, ktorí 

spracovávajú informácie → k tým, čo procesy navigujú); 

• Bruceová tým ponúka alternatívu ku kompetenčne-riadenému prístupu postavenému na 

princípe stanovenia kompetencií pedagógom a prísneho monitorovania a hodnotenia 

dosahovania informačných výkonov a kompetenčnej úrovne; 

• relačný prístup dáva jedinečnú možnosť dôsledného deskriptívneho popisu informačnej 

gramotnosti akceptujúc IKT, vyhľadávanie informácií, funkcie informačného procesu, 

vyhľadanie a organizáciu poznatkov, kritické hodnotenie, šírenie znalostí; 

• model akceptuje i technologickú a knihovnícku gramotnosť paralelne s učebnými 

kompetenciami a kognitívnymi schopnosťami; 

• deskriptívny popis informačnej gramotnosti, ktorý je odvodený od používateľských 

skúseností pripravuje pôdu pre nové „relačné“ prístupy k informačnému vzdelávaniu 

a výchove: 

• deskriptívny popis informačnej gramotnosti generuje nové smery výskumu; 

• relačný prístup poskytuje pedagógom novú možnosť vzdelávania – učenie, ktoré je 

založené na spôsoboch práce ľudí s informáciami (Andretta, 2010; Webber, Johnston, 

2006; Bruce 1997b). 

Autorka síce model prezentuje ako model pre oblasť vyššieho vzdelávania, ale s jednotlivými 

kategóriami modelu sa možno stretnúť už v programoch predprimárneho vzdelávania 

odzrkadľujúc jeho jednoduchšiu formu alebo v nových koncepciách vzdelávania (projektovo 

a problémovo orientované vzdelávanie). Model možno úspešne aplikovať nielen v oblasti 

štúdia, ale aj v pracovných procesoch (Bruce, 1999). 

 
 

6.10  Model informačného procesu vyhľadávania podľa Kuhlthau  
(Kuhlthau's information search process) 

 

Procesuálno-relačný model vyhľadávania informácií je založený na filozofii 

konštruktivistického učenia, ktoré sa jednoznačne dotýka všetkých stránok človeka – celej 

architektúry osobnosti: jeho myslenia, usudzovania a konania, ale i jeho pocitov (Kuhlthau, 

1994 uvedené v Erdelez – Basic – Levitov, 2011). Model sa snaží reflektovať potrebu 

pripravovať študentov k riešeniu problému nadbytku dostupných informácií – snaží sa ich 

orientovať na zámer, význam a podstatu. Intenciou modelu je pomôcť študentom pochopiť 
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informačný prieskum, poskytnúť určitého sprievodcu pri riešení študijných úloh a pomáhať 

pri výučbe informačných kompetencií (Erdelez – Basic – Levitov, 2011).  

Model bol vyvinutý ako reflexia na výzvy vzdelávacieho prostredia spojené s riešením 

vzdelávacích úloh a projektov. Jeho autorka konštatuje, že „...procesuálny prístup dáva nový 

pohľad na riešenie danej otázky“ (Kuhlthau, 1994). Jednotlivé etapy – zložky uvedené 

v rámci modelu akceptujú kognitívne i nonkognitívne aspekty (afektívnu zložku 

informačných procesov) – pocity, skúsenosti, náladu, postoje – ktoré sú smerodajné 

vzhľadom na úspešnosť v jednotlivých etapách. Kľúčovými etapami podľa daného modelu 

sú: začatie úlohy, výber témy; predzameranie a prieskum; formulácia zamerania; 

zhromažďovanie informácií, zavŕšenie vyhľadávania; začatie písania (viď v prílohe 3, podľa 

Kuhlthau 1994 uvedené v Erdelez – Basic – Levitov, 2011). 

1. Začatie úlohy obsahuje kognitívne procesy typu – uvažovanie o úlohe / zadaní, 

porozumenie úlohe, zvažovanie predchádzajúcich skúsenosti a poznatkovej bázy vzhľadom k 

možným témam. Okrem nich autorka upozorňuje na nonkognitívne prejavy ako: obavy pred 

samotným začatím práce, neistota. 

2. Výber témy sa realizuje prostredníctvom kognitívnych procesov: zvažovanie / hodnotenie 

tém podľa určitých kritérií (osobných záujmov, požiadaviek projektu, dostupných informácií 

a časovej dotácie), predvídanie výsledku možnej voľby, hodnotenie a výber témy s najväčším 

potenciálom na úspech. Aktuálne sú i nonkognitívne prejavy: zmätok, niekedy úzkosť, eufória 

po výbere, očakávanie vyplývajúce z nadchádzajúcich úloh. 

3. V predzameraní a prieskume ide o zisťovanie a prieskum informácií s intenciou nájsť 

zameranie. Realizuje sa vďaka kognitívnym procesom – adekvátne informovanie sa o témach, 

poznávanie tém, hľadanie zamerania / intencie vo vzťahu k téme, identifikáciu niekoľkých 

možných zameraní / intencií, niekedy sa vyskytuje neschopnosť formulovať presné 

informačné potreby. V rámci predzamerania sú aktuálne nonkognitívne prvky ako: zmätok, 

pochybnosti, niekedy obavy, neistota. 

4. Formulácia zamerania (ohniska skúmania) obsahuje kognitívne procesy zamerané na 

predvídanie výsledkov možných ohnísk (výskumu), využívanie kritérií osobného záujmu, 

požiadaviek zadania / úlohy, dostupnosti materiálov a časových limitov a ich konfrontáciu, 

ďalej aj identifikáciu nápadov v informáciách, formuláciu zamerania, ktoré vyplýva zo zistení 

a nápadov. Niekedy sa v rámci tejto etapy vyskytne náhly moment „osvietenia“ 

a porozumenia. Pri formulácii zamerania sú aktuálne nonkognitívne prejavy optimizmus, 

dôvera v schopnosť dokončiť úlohu. 
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5. Hľadanie informácií podporujúcich zámer a dotýkajúcich sa zamerania zahŕňa technické 

zručnosti a kognitívne schopnosti definovania a rozširovania zamerania prostredníctvom 

informácií, zhromažďovanie príslušných informácií z rôznorodých zdrojov, tvorba 

podrobných poznámok, excerpt s bibliografickými citáciami, usporadúvanie získaných 

informácií. V rámci etapy sa realizuje aj proces uvedomenia si dôležitosti a potreby realizácie 

rozsiahlej, ale nevyhnutnej práce, prichádza i dôvera v schopnosti dokončiť úlohu a často 

nárast záujmu a vnútornej motivácie.  

6. Zavŕšenie vyhľadávania – obsahuje identifikovanie potreby akýchkoľvek ďalších 

informácií, zvažovanie časového limitu, redukovanie nerelevantných zdrojov a vyhľadávanie 

doplňujúcich zdrojov – tzv. vyčerpávanie zdrojov. Danú etapu sprevádza pocit úľavy, niekedy 

spokojnosť, niekedy sklamanie. 

 
Tab. 8 Model informačného procesu vyhľadávania podľa Kuhlthau 

Proces  konštrukcia významu.  

Formulácia formovanie a zameranie pohľadu. 

Redundancia stretnutia s informáciami očakávané (zámerné) i neočakávané (nezámerné). 

Nálada  predpokladá postoj, vzťah a stanovisko, vyplýva z nich naladenie, nastavenie. 

Predikcia  rozhodovanie na základe očakávaní, vyhliadok, pravdepodobnosti a predvídania. 

Záujem  rastúca intelektová a kognitívna angažovanosť. 

 

Schematicky autorka prezentuje model nasledovne (obr. 22) 

 
Obr. 22  Model informačného procesu vyhľadávania podľa Kuhlthau (Kuhlthau, 1993) 

 

Procesný prístup aplikovaný v modeli zdôrazňuje afektívne aj kognitívne aspekty procesu. 

Model predpokladá u študentov (používateľov informácií) metakognitívne procesy zvažujúce 

nielen logiku a správnosť postupu a relevantnosť výsledkov, ale i hodnotenie emocionálnych 

prvkov. Má im pomôcť pochopiť, že pocity sú súčasťou výskumného procesu a prieskumu  
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a zvládať spontánny optimizmus a sklamanie, ktoré sprevádzajú zložité učenie sa, prieskum či 

výskum (Kuhlthau, 1993). Takisto musia zvládať stratégie riešenia takých javov, ako je 

informačná neuróza, úzkosť a informačné preťaženie. Zásadnou stratégiou je akceptovať 

emócie, porozumieť im a regulovať ich. Tendenciou modelu je pomôcť identifikovať 

a aplikovať užitočné stratégie, ako pocity eliminovať, ignorovať alebo filtrovať za účinnej 

pomoci adekvátnych stratégií: napríklad ignorovania alebo výberu určitých kategórií 

informácií; rozširovaním alebo zužovaním témy, preformátovaním a oklieštením emócií alebo 

požiadaním o intervenciu (Oberg, 1999). 

V rámci daného prístupu autorka z modelu implikuje aj možnosti intervencie, mediácie, 

edukácie a ich úrovne v rámci informačných procesov a knižnično-informačných služieb.  

 
Tab. 9 Model mediácie a intervencie v informačných procesoch (generované podľa Kuhltau, 2004) 

Úroveň 
mediácie Úroveň stratégie intervencie  Úroveň 

edukácie Úroveň stratégie intervencie  

Organizátor  bez intervencie. Organizátor žiadne pokyny, samoobslužné 
vyhľadávanie. 

Lokátor 
flexibilná „ad hoc“ referenčná 
intervencia, hľadanie 1 faktu alebo 
zdroja, otázka / odpoveď. 

Lektor 
orientačné inštrukcie, jednoduchý návod; 
jednorazové konzultácie: prehľad služieb 
a politika zbierky, žiaden osobitný problém.

Identifikátor 

štandardná referenčná intervencia: 
tematické vyhľadávanie skupiny 
zdrojov, problémovo orientované 
interview / zdroje. 

Inštruktor 

jednoduché zdrojovo orientované 
inštrukcie: rad nezávislých konzultácií: 
inštrukcie k riešeniu jedného typu 
konkrétneho problému. 

Poradca – 
konzultant  

vzorová intervencia v tematickom 
vyhľadávaní: skupina odporúčaní 
týkajúcich sa zdrojov, problémovo 
orientované interview / pokračujúci 
upresňujúci dialóg / zdroje, rámcové 
hodnotenie zdrojov. 

Tútor  

strategické inštruovanie, rad nezávislých 
konzultácií: inštrukcie na celú škálu 
vyhľadávaní zdrojov ku konkrétnemu 
problému. 

Poradca  

procesuálna intervencia – 
konštruktívne vyhľadávanie: 
komplexné skúsenosti – holistický 
prístup: problémy / dialóg / stratégie 
/ zdroje / tematické individuálne 
hodnotenie / sekvencie / 
predefinovanie. 

Poradca 

procesuálne inštruovanie, návod: holistické 
interakcie v čase, inštrukcie na identifikáciu 
a interpretáciu informácií pre riešenie 
problému. 

 

Hodnotenie modelu: Kuhlthauovej procesuálno-relačný model je výnimočný tým, že popisuje 

1) jednotlivé kognitívne a technické procesy realizované v rámci informačného prieskumu, 2) 

obsahuje konkrétne stratégie, metódy a techniky práce s informáciami (napr. denníky, 

excerpovanie, písanie poznámok, tvorba kľúčových slov), ktoré môžu študenti použiť pri 

získavaní informácií, 3) akcentuje dôležitosť emocionálneho rozvoja (emocionálnej 

gramotnosti), zvažuje afektívne symptómy neistoty, zmätku a frustrácie spojené s vágnou 
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úvahou o danej spracovávanej téme, nejasnou predstavou o nej s nedostatočným 

porozumením téme. Nadstavuje daný modiel modelom zámernej a diferencovanej intervencie 

s intervenčnými a edukačnými zónami, a to jednak v záujme odstraňovania negatívnych 

(afektívnych a emocionálnych) prvkov informačného procesu, ale i v záujme pomoci 

a v rámci informačného vzdelávania používateľov informácií (Kuhltau, 2004).  

 
6.11  Rozšírený význam modelov informačnej gramotnosti  
 

Predchádzajúca kapitola nám ponúkla niekoľko etablovaných i nemej známych modelov 

informačnej gramotnosti. Musíme zdôrazniť, že ani zďaleka nejde o úplný výpočet modelov 

existujúcich v predmetnej oblasti (náčrt niektorých ďalších je uvedený v prílohe 4). 

Z hľadiska významu pre oblasť knižničnej a informačnej vedy sme zásadné body uviedli už 

v úvode tejto kapitoly. V rámci revízie a aktualizácie modelu SCONUL-u formulovali ďalšie 

aspekty rozšíreného významu modelov informačnej gramotnosti Moira Bentová a Ruth 

Stubbingsová (Bent – Stubbings, 2011a). Zaradili medzi ne: 

1. Modely informačnej gramotnosti pomáhajú formulovať a systematizovať myšlienky 

o informačnej gramotnosti, zároveň môžu poskytnúť účinný rámec pre plánovanie 

(výskumov, vzdelávania, projektov a pod.).  

2. Nesporne významným sprievodným efektom je stimulácia rozličných odborných 

diskusií a štúdií, či už v oblasti terminológie alebo v oblasti zložiek informačnej 

gramotnosti.  

3. Modely informačnej gramotnosti pomáhajú merať pokrok v danej gramotnostnej 

a kompetenčnej oblasti a dovoľujú formulovať výsledky z hľadiska dlhodobých 

i krátkodobých snáh a iniciatív v oblasti informačnej gramotnosti.  

4. Jedným z hlavných cieľov a zároveň významov modelov informačnej gramotnosti je, 

že poskytujú kognitívne uchopiteľnú štruktúru informačnej gramotnosti, ktorá je 

východiskom pre formulovanie spoločných cieľov.  

5. Poskytujú tým i oporu a východiská pre ďalšie odborné výskumy a iniciatívy (v rámci 

rozličných disciplín a odborov) (Bent – Stubbings, 2011a). 

Jednou z nevyhnutných podmienok modelov informačnej a mediálnej gramotnosti však je, že 

musia byť flexibilné a adaptabilné, čím možno konštatovať, že pole modelovania informačnej 

gramotnosti je (a musí byť) dynamické a reflektovať celý sociálny a vzdelávací priestor.  
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Zhrnutie  
• Cieľom modelov informačnej gramotnosti je skúmať, pochopiť a popísať informačnú gramotnosť 

ako jav, analyzovať jej štruktúru, hlavné prvky a ich vzťahy, napodobniť a simulovať informačné 

kvality – kompetencie v kontexte informačného správania.  

• Analýza prvkov informačnej a mediálnej gramotnosti je nevyhnutná z hľadiska následného 

determinovania kľúčových oblastí vzdelávania a výchovy v rámci danej gramotnostnej oblasti, 

zámerného a sofistikovaného ovplyvňovania informačného správania a tvorbu kompetenčných 

rámcov pre štandardné informačné situácie, formulovania základného (všeobecného) konceptu 

požadovanej funkčnej a operačnej roviny kompetenčných oblastí a dimenzií v kontexte 

informačného správania v informačnom priestore. 

• K cieľom modelov informačnej gramotnosti patrí optimalizácia, testovanie, analýza a syntéza 

vlastností a prvkov, abstrakcia určitých vlastností a naopak akcentovanie iných – podstatných z 

hľadiska skúmania, diagnostikovanie vlastností prvkov (napr. v reálnom prostredí, pri 

porovnávaní), sumácia a systematizácia poznatkov, schematizácia poznatkovej bázy o informačnej 

gramotnosti ako jave a pod. 

• Existuje už pomerne dostatočné množstvo modelov informačnej gramotnosti. Existujúce modely sú 

viac či menej odlišné, respektíve obdobné, nakoľko akceptujú jednotlivé prístupy k informačnej 

a mediálnej gramotnosti ako javu. 

• V kapitole sme analyzovali niektoré z najznámejších modelov informačnej gramotnosti za účelom 

ich porovnania a poznania rozličných stránok informačnej gramotnosti.  

 

Diskusia  
• Pokúste sa generovať formulovať výhody a nevýhody modelov a modelovania informačnej 

a mediálnej gramotnosti ako takého.  
• Pokúste sa formulovať význam modelovania / modelov informačnej gramotnosti. 
• Pokúste sa formulovať výhody a nevýhody existencie mnohých modelov informačnej a mediálnej 

gramotnosti.  
• Pokúste sa schematicky načrtnúť komparáciu modelov. 
• Vyhľadajte ďalšie modely a pokúste sa ich zhodnotiť, doplňte ich do komparačnej schémy 

modelov informačnej a mediálnej gramotnosti. 
• Pokúste sa kategorizovať analyzované modely informačnej a mediálnej gramotnosti 
• Pokúste sa na základe modelov (nových modelov) obohatiť tradičný koncept informačnej 

gramotnosti.  
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7 Analytický pohľad na informačnú gramotnosť  

 

V predchádzajúcich častiach sme zamerali pozornosť na definíciu a definičný rámec 

informačnej gramotnosti, ktorý nám determinuje zložky jej základného kompetenčného 

rámca. Pre dôslednú informačnú výchovu a vzdelávanie však tento nepostačuje, zámery 

vzdelávania a sofistikovaný prístup k intencionálnemu rozvoju informačných kompetencií si 

vyžadujú hlbšiu analýzu informačnej gramotnosti. Východisko implikované z definícií 

uvedených v kapitole 5 je logicky nevyhnutné obohatiť o mnohé poznatky, ktoré priniesli 

jednotlivé modely informačnej gramotnosti uvedené v kapitole 6 – práve takýto prístup 

umožní presnejší popis a detailnejšiu špecifikáciu komponentov informačnej gramotnosti. 

 

Pozitívne zmeny, ktoré priniesli informačné zdroje, nové informačné prostredie a IKT, ešte 

neznamenajú reálne efektívne využívanie informácií. Ďalším východiskom pri stanovení 

rámca a komponentov informačnej gramotnosti bude to, že okrem informačných zdrojov a 

nástrojov musí mať človek informačnej spoločnosti niečo viac. Niečo, čo mu umožní 

informačné bohatstvo efektívne zužitkovať – konkrétne informačné kompetencie.  

Tretím východiskom nasledujúcich úvah je cieľ informačného vzdelávania a informačnej 

výchovy – utváranie, formovanie a usmerňovanie informačného správania, ktoré sa 

prejavuje v jednotlivých parciálnych zložkách štruktúry osobnosti človeka. Dané východiská 

budú smerodajné pre formulovanie a precízne vytýčenie zložiek štrukturálneho rámca 

a komponentov kompetenčného rámca informačnej gramotnosti.  

 

7. 1 Štrukturálny rámec informačnej gramotnosti 
 

Východiskom a zároveň intencionálnym zámerom informačnej gramotnosti (logicky i jej 

jadrom) je informačné správanie človeka – súhrn (akýchkoľvek) aktivít človeka v 

informačnom prostredí, ktorého činnosť je určovaná rôznymi motívmi a stimulmi 

a ovplyvnená rozličnými jeho stránkami – jednotlivými zložkami architektúry osobnosti 

človeka. Tieto stránky zároveň informačné správanie podmieňujú a v konečnom dôsledku sa 

v nich prejavujú.  

Pri modelovaní štrukturálneho rámca informačnej gramotnosti musíme logicky vychádzať z 

informačného správania, ktoré sa prejavuje v zložkách:  
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• neurofyziologickej; 

• kognitívnej (na intelektuálnej úrovni poznatkov a vedomostí); 

• senzomotorickej (na úrovni zvládania jednotlivých informačných činností); 

• hodnotovej (na úrovni postojov a vzťahov k informačnému prostrediu); 

• afektovej (na emocionálnej úrovni); 

• a v zložke najvyššej – integratívnej, ako nevyhnutného prvku na plnohodnotné 

porozumenie a využívanie informácie (Steinerová, 2005, s. 66-87). 

Vychádzajúc z uvedených zložiek správania, ako aj zo všeobecnej definície pojmu 

kompetencia môžeme štrukturálny rámec informačnej gramotnosti stanoviť nasledovne: 

• informačné vedomosti; 

• informačné schopnosti – kognitívneho a nonkognitívneho charakteru; 

• informačné zručnosti (v tom aj technologické zručnosti); 

• motivácie a z nich vyplývajúce: 

o postoje k prijímaniu, využívaniu a tvorbe informácií, k informačnému a mediálnemu 

prostrediu; 

o etika a sociálna zodpovednosť v informačnom prostredí; 

o preferencie a informačné záujmy (záujmy vzťahujúce sa na informácie, informačné 

zdroje, médiá a mediálne obsahy a pod.); 

• návyky práce s informáciami vrátane informačnej hygieny; 

• osvojené metódy a techniky práce s informáciami (rozšírené podľa Sakálová – 

Matthaeidessová, 1999, s. 11). 

 

7. 1.1 Informačné vedomosti  

 

V rámci hlbšieho prieniku do prvej štrukturálnej zložky možno charakterizovať informačné 

vedomosti ako sústavu poznatkov:  

• o informačnej spoločnosti,  

• o jej problematických aspektoch,  

• o informačných javoch, prvkoch, aspektoch a zákonitostiach informačného prostredia,  

• o informačných zdrojoch a ich možnostiach,  

• o svete médií,  

• o vplyvoch IKT a elektronických médií na sociálne prostredie,  

• o využiteľných informačných stratégiách; 

• o modeloch informačnej gramotnosti; 
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• o modeloch informačného správania; 

• o informačnej fluencii; 

• o zásadách, zložkách a predpokladoch informačnej hygieny; 

• o formách pohybu jednotlivých zložiek architektúry osobnosti človeka v informačnom 

a mediálnom prostredí a pod. 

Zreteľné ide o súbor poznatkov z oblasti knižnično-informačnej vedy, mediálnych 

štúdií, z oblasti informačno-komunikačných technológií v integrácii s poznatkami 

z psychológie, pedagogiky, andragogiky a mnohých ďalších.  

Informačné vedomosti sú fundamentálnym základom a nevyhnutným predpokladom 

formovania informačných schopností a zručností, ale i motivácií a pod., každopádne samé 

o sebe nezaručujú funkčnú a efektívnu realizáciu informačných procesov.  

 

7. 1. 2 Informačné schopnosti a zručnosti 

 

Informačné schopnosti a zručnosti sú súborom kompetencií umožňujúcich riešenie 

školských a študijných zadaní, pracovných úloh, vedeckých a výskumných problémov, 

profesionálnych úloh v zamestnaní a iných informačných problémov v pracovnom, ale 

i súkromnom prostredí.  

Adekvátne informačné zručnosti determinujú realizáciu informačných úloh presne a ľahko – 

ide o určitú úroveň zbehlosti, štruktúrovaný spôsob informačných operácií a zovšeobecnenú 

techniku zvládnutia informačného problému (modifikované podľa Švec, 2002). Schopnosti 

idú nad rámec informačných zručností. Ide o schopnosti presného identifikovania a 

formulácie informačnej potreby, schopnosti vyhľadania, získania, aktívneho a tvorivého 

spracovania a funkčného uplatnenia informácií. V rámci toho je aktuálna schopnosť tvorivého 

využívania rozličných nástrojov tradičného i elektronického a sieťového informačného 

prostredia vrátane zvládnutia rozličných softvérových aplikácií pri riešení rozličných zadaní v 

rámci konkrétnych predmetov. Špecifickou skupinou sú schopnosti, ktoré sú poznávacieho 

alebo intelektového typu – kognitívne kompetencie – sú potrebné na riešenie problémov, 

odhaľovanie súvislostí, posudzovanie a tvorbu informácií a obsahov a pod. Sú latentné (alebo 

aj neviditeľné, invisible) a prejavujú sa hlavne v úrovni a kvalite výsledkov informačných 

činností (Badke, 2010).  

Okrem kognitívnych kompetencií je nevyhnutné v rámci súboru schopností akceptovať 

i nonkognitívne schopnosti – z nich hlavne emocionálne kompetencie, ktoré predstavujú 

mimoriadne vplyvnú doménu informačnej gramotnosti nakoľko psychologické výskumy 
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zamerané na správanie človeka potvrdzujú, že regulujúcim prvkom informačného správania sú v 

prvom rade emócie, vôľa a postoje voči informačnému prostrediu (Steinerová, 2005). I zvládanie 

mnohých nepriaznivých faktorov informačných procesov závisí od úrovne emocionálnej 

informačnej gramotnosti (viď model Kuhlthauovej v kap. 6, podľa Kuhlthau, 2004).  

V danej kategórii svoju rolu hrajú aj technologické schopnosti a zručnosti. V rámci tejto 

kategórie schopností nejde primárne o ich rozsah (vzhľadom na prudký rozvoj a široké 

spektrum IKT), skôr o adaptívnosť, flexibilitu a schopnosť pružnej aktualizácie. V dôsledku 

nízkej úrovne IKT kompetencií alebo slabej adaptívnosti a nízkej flexibility ich aktualizácie 

môže dôjsť k zaostávaniu v pracovných procesoch, strate konkurencieschopnosti, pracovnej 

pripravenosti a kvalifikácie, k technostresu a pod.  

Presnejšiu špecifikáciu informačných kompetencií uvedieme v nasledujúcej podkapitole, 

ktorá predstaví kompetenčný rámec.  

 

7. 1. 3 Motivácie 

 

Motivácia je súhrnným označením pre motívy a ich pôsobenie. Motívy (nie v zmysle 

dôvodov, ale psychologických dôvodov) sú faktormi, ktoré uvádzajú niečo do pohybu, ktoré 

určujú smer a intenzitu správania. V informačnom priestore to nemusí byť len pohyb týkajúci 

sa IKT, aj keď veľmi často je práve prostredníctvom IKT realizovaný. Ide vlastne o 

informačné správanie realizované v informačnom priestorea svete médií. Mechanizmus 

fungovania motivácie je postavený na dvoch základných predstavách: nedostatku (vákua) a 

vybitia (pretlaku) (Říčan, 2008; Nakonečný, 2009). V prvom prípade je teda východiskom 

pocit informačného nedostatku, informačnej medzery, informačnej priepasti alebo 

informačnej prázdnoty. Tieto pocity generujú tzv. informačnú potrebu, ktorá je druhom 

sociogénnych a psychogénnych potrieb človeka vyjadrujúcich potrebu jeho informovanosti 

(bežnej, masovej, odbornej, mediálnej). Informačné potreby sú zložkou potrieb v oblasti 

poznávacej a kultúrnej aktivity človeka, motivujú ho k osvojeniu si fondu poznatkov, 

odborných, umeleckých, estetických a iných informácií. V tomto prípade sa zjavne jedná 

o kognitívny pohyb v informačnom priestore.  

Predstava vybitia (pretlaku) vyplýva z opačného prípadu eliminačnej potreby – 

v informačnom priestore môže ísť o: 

• negatívny jav – informačná presaturácia a preťaženie,  

• pozitívny jav – tvorba informácií, mediálnych obsahov, informačných produktov, 

publikovanie – ako uvoľnenie pretlaku. 
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Informačná potreba, ktorá stojí v jadre motivácie, môže byť a) prejavená (aktuálna), 

vyjadrená zreteľne sformulovanou informačnou požiadavkou používateľa, alebo b) latentná 

informačná potreba, ktorá nie je vyjadrená konkrétne sformulovanou požiadavkou (otázkou). 

Treba si uvedomiť, že v informačnom priestore je veľmi veľa činností a aktivít, ktoré sú 

automotivačné (sú odmenou samy o sebe), pričom sa nemusí vždy jednať o činnosti 

produktívne a žiaduce (hranie akčných počítačových hier, sledovanie reality show a pod.). 

Ďalšími pálčivými otázkami motivácie sú: 

• konflikt motívov (napr. ďalšie zhromažďovanie zdrojov alebo ich štúdium?),  

• informačné skúsenosti ako hybný mechanizmus:  

o negatívne skúsenosti – majú tendenciu odrádzať od určitých aktivít, demotivovať; 

o pozitívne skúsenosti vedú k opakovanej aplikácii postupov, dôvere v tieto postupy.  

Z hľadiska informačnej gramotnosti si treba uvedomovať, že jadrom mnohých negatívnych 

skúseností je práve nekompetentnosť, nedostatočné zvládanie kompetencií a zručností, 

neinformovanosť, resp. nedostatočná gramotnosť. I jadrom negatívnych a nesprávnych 

informačných motivácií obyčajne bývajú rezervy v informačnej gramotnosti. 

 

7. 1. 4 Postoje k prijímaniu a využívaniu informácií  

 

Postoje k prijímaniu a využívaniu informácií sú dôležitou oblasťou informačnej gramotnosti, 

a to jednak ako regulujúci prvok informačného správania (Steinerová, 2005), na druhej strane 

ako prvok sociálnej a axiologickej domény informačnej gramotnosti – t.j. sociálnej 

zodpovednosti voči informačnému prostrediu.  

Zvyšovaním informačnej gramotnosti – systematickým vzdelávaním, informačnou prípravou, 

priebežnou prácou s informáciami od raného veku (už v prostredí elementárneho vzdelávania) 

– možno eliminovať psychologické bariéry, negatívne emócie a negatívne javy informačného 

správania. Naopak, naberajú sa pozitívne skúsenosti funkčného využívania informačného 

prostredia a zvládnutého informačného problému. Tým sa výrazne posilňujú kladné postoje, 

motivácie, emocionálne naladenie jednotlivcov voči informačnému prostrediu, informačným 

zdrojom a informačným činnostiam a vytvárajú sa existenčné predpoklady pre ďalšie 

informačné vzdelávanie, samostatné štúdium, celoživotné vzdelávanie.  

V rámci postojov je špecifickou problematika etiky a sociálnej zodpovednosti v rámci 

informačného prostredia, a to z hľadiska tvorby obsahov na strane tvorcov obsahov a 

z hľadiska etického využívania mediálnych obsahov na strane percipientov.  
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Postojová a emocionálna stránka výrazne determinujú aj ďalšie zložky informačnej 

gramotnosti a informačného správania človeka – návyky a záujmy. 

 

7. 1. 5 Informačné návyky 

 

Z pedagogického hľadiska je nevyhnutné budovať a systematicky podporovať základné 

informačné návyky, medzi ktoré zaraďujeme: čítanie, štúdium, práca s informačnými 

zdrojmi, aktualizácia osobného informačného systému, permanentné doplňovanie vlastnej 

poznatkovej bázy, aktívne využívanie informačných metód, postupov, techník a informačno-

komunikačných technológií v práci, permanentné doplňovanie si vedomostí a 

technologických zručností, recepcia mediálnych obsahov, tvorba a médií, korektné pracovné 

informačné správanie, korektné voľnočasové informačné a mediálne správanie a pod. 

Osobitou stránkou problému informačných návykov je:  

• etické informačné správanie z hľadiska korektného, oprávneného a regulárneho 

využívania informácií a informačných zdrojov v súlade s legislatívou a s morálnymi 

princípmi spoločnosti; 

• tvorba vhodných obsahov; 

• informačná hygiena – ako súbor preventívnych opatrení a prostriedkov, ktoré: 

o majú zmierniť dosah spoločenského informačného problému na jednotlivca (Katuščák 

– Matthaeidesová – Nováková, 1998),  

o majú vytvárať a intenzifikovať obranu proti informačnej neuróze (Papík, 1996), 

o majú čo najúčinnejšie zabezpečovať čo najlepšie využívanie informačného bohatstva 

a IKT v ich plnej hodnote. 

 

7.1.6 Informačné záujmy 

 

V rámci pedagogického procesu rozvoja informačnej gramotnosti je významné i formovanie 

záujmov o samostatné poznávanie, čítanie, využívanie informácií pri sebarealizácii, tvorbu 

mediálnych obsahov, cielený a kritický záujem o určité mediálne obsahy a pod. Záujmy sú 

svojskou formou informačných motívov a sú determinované dlhodobým aktívnym kontaktom 

s informačným a mediálnym prostredím, no zároveň vytvárajú predpoklady pre potenciálny 

permanentný kontakt s informačným a mediálnym prostredím. 

Informačné záujmy sú determinované v prvom rade:  
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• mobilizáciou pozornosti vzhľadom na mediálny obsah, IKT, informačné zdroje a pod. (ide 

o tzv. zaujatý záujem); 

• emocionálnym vzťahom k mediálnym obsahom, IKT, médiám, informačným zdrojom 

a pod.; 

• snahovými tendenciami človeka v informačnom prostredí (generované na základe 

Nakonečný, 2008). 

Z hľadiska zámerného formovania informačnej gramotnosti je dôležité, že informačné záujmy 

a preferencie do značnej miery ovplyvňujú individuálne skúsenosti, z nich odvodený systém 

apetencií a averzií, dôsledky vlastného správania a napodobňovanie vzorov (generované na 

základe Nakonečný, 2008). Tieto prediktory a faktory by sa mali rozhodne stať jednou 

z hlavných intencií formovania informačnej gramotnosti a informačnej výchovy. 

 

7.1.7  Informačné metódy 

 

Súčasťou štrukturálnych zložiek informačnej gramotnosti sú informačné metódy. Vzdelávací 

systém má viesť k správnemu využívaniu informačných metód identifikácie, vyhľadávania a 

lokácie informácií, ich získavania, kritického hodnotenia informácií, informačných zdrojov 

a mediálnych obsahov, intelektuálneho spracovania a tvorby informácií, metód v procesoch 

vzdelávania, metód tvorby mediálnych produktov, ale i metód sebavzdelávania a 

sebarealizácie. V tomto zmysle majú informačné metódy autodidaktický charakter a profilujú 

obsah a kvalitu vzdelania jednotlivca, jeho poznávania a rozvoja (Sakálová – Matthaeidesová, 

1999, s. 11). 

 

7.2 Kompetenčný rámec informačnej gramotnosti 
 

Kompetenčný rámec informačnej gramotnosti rámcuje, že informačne gramotný človek vie: 

1. identifikovať a formulovať rozsah informačnej potreby: 

• uznáva potrebu informácie, prezentuje a demonštruje jej význam,  

• je schopný rozpoznať, kedy a aké informácie potrebuje, 

• je schopný určiť rozsah informácií, ktoré potrebuje, 

• je schopný zamerať pozornosť na informácie; 

• je schopný definovať a formulovať svoju informačnú potrebu, 

2. vyhľadávať informácie: 
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• je schopný efektívne a účelne vyhľadávať potrebné informácie, 

• vie lokalizovať informácie a informačné zdroje, 

• ovláda širokú škálu vyhľadávacích stratégií, metód a techník, 

• vie určiť najvhodnejšie metódy a informačné systémy pre získanie potrebných 

informácií, 

• vie vytvoriť a používať efektívnu stratégiu pre vyhľadávanie, 

• je schopný upraviť (vyladiť) vyhľadávaciu stratégiu, ak je to potrebné, 

3. efektívne a funkčne pracovať s informačnými zdrojmi: 

• je schopný identifikovať rôzne typy potenciálnych informačných zdrojov, 

• vie hodnotiť rôzne typy a druhy informačných zdrojov a selektovať ich; 

• vie získavať a organizovať informačné zdroje, 

• uvedomuje si hodnotu a význam získaných informácií a informačných zdrojov, 

• prehodnocuje povahu a rozsah svojich informačných potrieb, 

4. hodnotiť a selektovať informácie: 

• vie kriticky hodnotiť, posudzovať informácie; 

• vie porovnávať informácie a na základe toho ich vyberať, 

• vie získavať (excerpovať, dolovať, selektovať) informácie z informačných zdrojov, 

• vie implikovať, dedukovať a generovať informácie na základe informačných zdrojov, 

• pozná a využíva rôzne kritériá pre hodnotenie informácií (ich zdrojov), 

• porovnáva nové poznatky s poznatkami skôr získanými a na základe toho hodnotí 

novozískané informácie, 

• je schopný rozhodnúť, či je potrebná zmena pôvodnej požiadavky, 

5. selektované informácie vie správne a efektívne zaradiť do svojej kognitívnej štruktúry: 

• selektované zdroje a informácie zaraďuje do svojho poznatkového fondu (do vlastnej 

poznatkovej bázy) a systému hodnôt, 

• integruje novozískané poznatky, vie nájsť súvislosti nových informácií s už známymi; 

6. efektívne využívať informácie pri riešení bežných i špecifických problémov a situácií:  

• samostatne, alebo ako člen určitej skupiny efektívne využíva informácie k dosiahnutiu 

daného cieľa, 

• rieši úlohy v závislosti na potrebách jednotlivých odborov, 

• je schopný kreatívne spracovať informácie, 

• vie vhodným spôsobom prezentovať výsledky svojej odbornej práce (volí vhodný 

spôsob prezentácie vzhľadom na auditórium, vzhľadom na typ, formát a druh 

prezentácie, vzhľadom na technológie), vytvára vhodné a užitočné obsahy; 
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• nevytvára a nešíri nevhodné obsahy, má k takýmto produktom kritický vzťah, 

7. rozumie ekonomickým, právnym a sociálnym aspektom využívania informácií: 

• orientuje sa v problematike ekonomických, právnych a spoločenských aspektov práce 

s informáciami, 

• informácie získava a využíva legálne, 

• informácie získava a využíva v súlade s etickými zásadami, 

• je si vedomý rizík a nebezpečenstiev vo virtuálnom prostredí, 

• má prehľad o etických, právnych a spoločensko-ekonomických otázkach spojených s 

informačnými technológiami, 

• berie do úvahy informačné zdroje ako nástroj pre komunikáciu výsledkov práce, 

• vie posúdiť hodnotu zmysel a užitočnosť svojich informačných činností, realizuje len 

informačné činnosti, ktoré prispievajú k rozvoju a rastu jeho osobnosti (generované na 

základe Information, 2005, Džuganová – Vokálová, 2003). 

Okrem kognitívnych kompetencií je nevyhnutné v rámci súboru schopností akceptovať 

i nonkognitívne schopnosti:  

• schopnosť zvládať informačné preťaženie a z toho vyplývajúce sklamanie, neistotu, 

informačnú neurózu,  

• schopnosť spracovať alebo preformátovať hnev, frustráciu a zmätok v dôsledku 

informačnej únavy a pod., 

• schopnosť odbúravať kognitívny stres, 

• schopnosť korigovať nevhodne nasmerovaný entuziazmus a nadšenie, napr. nadšenie 

z PC hier, z interaktívnej komunikácie v anonymnom prostredí, zo zhromažďovania 

informácií; 

• a naopak, schopnosť využiť optimizmus pri objavovaní informácií, vzťahov medzi 

nimi, pri kreatívnej informačnej činnosti,  

• schopnosť korigovať nesprávne nasmerovanú zvedavosť, napr. na nevhodné mediálne 

obsahy,  

• naopak, schopnosť využiť intelektuálne emócie (zvedavosť, motivácie) v pracovných 

informačných procesoch v študijnom / pracovnom prostredí a pod. 

• schopnosť prekonávať strach práce s počítačom, softvérovými aplikáciami a 

internetom, nedôveru voči sieťovým elektronickým zdrojom, neochotu pracovať s 

informačnými zdrojmi. apod. 
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V uvedenom stručnom prehľade sú obsiahnuté základné kompetencie informačnej 

gramotnosti: vedomosti, schopnosti (technologické i intelektuálne), právne povedomie a 

etické zásady, ktoré sa prejavujú v informačnou správaní človeka, v jeho návykoch, 

činnostiach, prípadne záujmoch. 

 

7.3 Atribúty informačnej gramotnosti 
 

Dôležitosť informačnej gramotnosti sme si už na niekoľkých miestach dokumentovali. Jej 

nevyhnutnosť je opodstatnená a zreteľná. V predchádzajúcich častiach sme analyzovali 

informačnú gramotnosť v detailnom pohľade a stanovili sme jej štrukturálny a kompetenčný 

rámec. Nasledujúcej časti si stanovíme zásadné vlastnosti informačnej gramotnosti a / alebo 

požiadavky na rozvinutú informačnú gramotnosť.  

Základným atribútom, o ktorom je nevyhnutné v súvislosti s informačnou gramotnosťou 

uvažovať je fakt, že informačná gramotnosť ako taká je socio-kultúrnym konštruktom. 

Informačná gramotnosť zásadne existuje a funguje v sociálnom prostredí, realizuje zdieľanie 

poznatkov medzi ľuďmi (i v rámci vzdialených generácií), mechanizmus i základné prvky jej 

funkčnej aplikácie sú produktom tvorivej ľudskej aktivity. Na druhej strane je výrazne 

ovplyvnená kultúrou a technologickými výdobytkami daného obdobia.  

Heterogénnosť, resp. heterogénny koncept informačnej gramotnosti vyplýva z toho, že 

informačná gramotnosť (negramotnosť) sa realizuje v kultúrnom, vzdelávacom, odbornom, 

pracovnom, spoločenskom i politickom prostredí a v rámci týchto špecifických kontextov má 

rôzne zámery: likvidácia nezdravých závislosti na televízii, na počítačových hrách, na 

internetovej komunikácii a pod., eliminácia manipulačného potenciálu médií, smerovanie IKT 

na rozvoj vedy a techniky, implementácia IKT do vzdelávacieho prostredia, vedy a výskumu, 

verejného sektora, odkrývanie dôsledkov IKT, médií a mediálnych obsahov, kultúrne 

pôsobenie informačného a mediálneho prostredia, ochrana detí a dospievajúcich pred 

negatívnym vplyvom médií, bezpečnosť virtuálneho prostredia a pod.  

Vnútorná diferenciácia konceptu informačnej gramotnosti sa odráža v rozličných 

konceptualizáciách a modeloch informačnej gramotnosti (a následne i v odlišnostiach 

vzdelávacích koncepcií). 

Informačná gramotnosť je rozbaľujúca sa – rozvíjajúca sa kompetencia: ku gramotnosti 

nedospeje človek vekom, informačná gramotnosť je záležitosťou systematického, zámerného, 

kontinuitného a postupného rozvíjania a formovania (za intenzívneho vplyvu externých 
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činiteľov: rodičov, edukátorov, mediálnych špecialistov a pod.). Informačná gramotnosť je 

zároveň rozvíjajúca – je to kompetencia, ktorá je stratégiou, možnosťou, nástrojom rozvoja, 

rastu, poznávania, kultivácie a enkulturácie a akulturácie človeka (v tom zmysle by nemala 

byť konečným cieľom edukácie).  

Informačná gramotnosť je neviditeľná (invisible) – len malá časť informačných kompetencií je 

zreteľne viditeľná a očividne preukázateľná (len niektoré technologické kompetencie a zručnosti), 

väčšina kompetencií je však kognitívneho alebo nekognitívneho duševného charakteru 

a záležitosťou vyššej psychickej činnosti. Tieto sú kvalifikovateľné len na základe výstupov tejto 

činnosti: ich kvalite, pôvodnosti a novosti, presnosti spracovania, divergentnosti riešení a pod. 

V danom atribúte je i najväčšie úskalie informačnej výchovy a vzdelávania (Badke, 2010). 

Informačná gramotnosť je multimodálna. Na rozdiel od tradičných foriem komunikácie 

informácií a poznatkov, pre ktoré boli charakteristické dokumentové, textové a verbalizované 

formy a ktoré disponujú jednou alebo maximálne dvoma komunikačnými stratégiami, nové 

formy komunikácie sú multimodálne. Preto mnohí autori zaraďujú do konceptu informačnej 

gramotnosti i vizuálnu gramotnosť, audiálnu a audiovizuálnu gramotnosť a pod.  

Informačná gramotnosť by mala zahŕňať kreatívnu fluenciu a interpretatívnu schopnosť. 

Informačná gramotnosť znamená schopnosť formulovať a vytvárať nápady s využitím nových 

foriem komunikácie, chápať mnohovrstevnatosť významov informačných zdrojov a 

mediálnych obsahov a schopnosť správne ich interpretovať (A Global, 2005). 

Informačná gramotnosť je v podstate „multilingválna“ – obsahuje potrebu zvládnuť ďalšie 

„nové“ jazyky: jazyk IKT, jazyk médií, jazyk nového informačného prostredia.  

Informačná gramotnosť je metaforicky orientovaná – jadrom novej gramotnosti 21. storočia je 

chápanie sily symbolov, nakoľko sa týka používania (prípadne až zneužívania) metafor 

v súčasnom mediálnom svete – informačná a mediálna gramotnosť umožňuje spoznať silu 

metafor, pomáha odhaľovať ich významy a hybné sily stratégií manipulácie prostredníctvom nich. 

Informačná gramotnosť je kognitívne podporená – až metakognitívna – má nielen výrazne 

kognitívne dispozície, ale i potenciál chápať a zmeniť spôsob, akým sa učíme, čím smeruje 

k maximálnej angažovanosti v poznávaní a učení sa.  

Informačná gramotnosť je nealgoritmická – nepredstavuje pevný, univerzálny a jednoznačný 

algoritmus riešenia problémov, ale súbor kompetencií stratégií a metód, ktoré pomáhajú pri 

riešení zložitých a komplexných informačných problémov.  

Informačná gramotnosť je polyfunkčná – umožňuje riešiť rôzne problémy jednej domény, 

rozličné prípady a rôznorodé problémy v rozličných sférach informačného prostredia. 
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Informačná gramotnosť je prenosná / prierezová / transformovateľná na rôzne sociálne 

domény (na rozličné oblasti, činnosti oblasti, sféry ľudského života) – vzťahuje sa na 

informačné procesy a činnosti vo vzdelávacom, výskumnom, vývojovom, pracovnom 

i civilnom prostredí. 

Informačná gramotnosť vyžaduje komplexnú a zložitú mentálnu organizáciu – nevyhnutne 

zahŕňa kognitívne i metakognitívne schopnosti, vrátane intelektuálnych i emocionálnych 

kvalít, ktoré sú podporované správnymi motívmi a informačnými a mediálnymi záujmami. 

Je zložito organizovaná a pre realizáciu si vyžaduje celý súbor rozličných čiastkových 

zručností a schopností (vrátane schopnosti spolupráce, porozumenia, uvažovania, 

argumentácie, plánovania, kritického posudzovania, reflexie). 

Fundamentálnou oporou (a súčasťou) informačnej a mediálnej gramotnosti je kritické 

myslenie / kritická gramotnosť, ktoré by človeku malo: pomôcť porozumieť mediálnym 

obsahom a informáciám, teda tomu, čo čítajú, vidia a počujú v médiách, viesť k väčšej 

selektivite pri voľbe médií a konkrétnych informácií a správ, podporiť vnímavosť a schopnosť 

úsudku, a tak umožniť zužitkovať percepciu tak informačných, ako aj zábavných obsahov. 

Zreteľnou požiadavkou na informačnú a mediálnu gramotnosť je reflexivita, ako aj 

sebahodnotenie a sebaregulácia – práve v súvislosti s IKT, informačnými zdrojmi a médiami 

je často aktuálna otázka reflexívnej pozície voči nim, ktorá implikuje odviazanie sa / 

odpútanie sa z okúzľujúceho vzťahu s nimi, narušenie neproblematizovanej komunikácie na 

úrovni konzumácie, docenenie a uprednostnenie vlastného života, prežitkov a úsudkov pred 

životom vo svete médií a mediálnych obsahov (podľa Winther, 1990; A Global, 2005). 

Zastrešujúcim atribútom informačnej gramotnosti v záujme jej reálnej existencie a aplikácie je 

jej funkčnosť – tzv. funkčná informačná gramotnosť (ako schopnosť reálneho využívania 

informačnej gramotnosti v praxi). Najvyššou požiadavkou na informačnú gramotnosť ako 

komplexnú mnohovrstevnú a mnoho dimenzionálnu kompetenciu a víziou či métou 

informačnej výchovy a vzdelávania je informačná fluencia. 

 

7. 3. 1 Informačná fluencia 

 

Informačná fluencia je najvyšším cieľom a nadstavbou informačnej gramotnosti siahajúcou 

za hranice informačnej gramotnosti samotnej. 

Informačná fluencia (plynulosť) je schopnosť aplikovať zručnosti spojené s informačnou 

gramotnosťou, technologickou gramotnosťou a kritickým myslením pri riešení informačných 
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problémov vo všetkých odboroch, na všetkých úrovniach vzdelávania a vzhľadom na všetky 

formáty a štruktúry informácií (Information, 2005-2011). Bližšie nám vzťah informačnej 

gramotnosti a informačnej fluencie naznačí obrázok 23. 

 

 
Obr. 23 Informačná fluencia v kontexte kompetencií 21. storočia (Information, 2005-2011) 

 

Informačná fluencia je viac než schopnosť zvládnuť jednu techniku, stratégiu alebo model 

učenia a vzdelávania, má totiž oveľa širší základ. Informačná fluencia je schopnosť 

analyzovať informačné potreby, kompetentne a s dôverou sa pohybovať v informačnou 

priestore a vo svete médií, prostredníctvom informačnej a IKT gramotnosti smerovať k 

efektívnemu uplatňovaniu stratégie alebo stratégií, ktoré budú najlepšie vyhovovať daným 

potrebám (Overholtzer –Tombarge, 2003). 

Koncept informačnej fluencie zahŕňa využívanie IKT na podporu kritického myslenia a 

schopností riešiť problémy v záujme presadzovania, 

podpory a formovania schopnosti celoživotného 

vzdelávania. Informačná fluencia ako hlavné prvky 

funkčne kombinuje: 

• informačnú gramotnosť,  

• kritické myslenie, 

• počítačovú gramotnosť (viď obr. 24) 

 

V drobnohľade informačná fluencia zahŕňa: 

Obr. 24 Informačná fluencia  

(Information, 2005-2011) 
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• zvládnutie kompetencií informačnej gramotnosti na „majstrovskej úrovni“; 

• spôsobnosť funkčne, kolaboratívne a flexibilne využívať rozličné modely 

informačného správania a informačnej gramotnosti; 

• spôsobnosť funkčne, kolaboratívne a flexibilne kombinovať rozličné gramotnosti na 

aplikačnej úrovni (je multigramotný) (Overholtzer –Tombarge, 2003). 

Z hľadiska multigramotností odborníci vidia v informačnej fluencii kompetenciu, ktorá 

zahŕňa: informačnú gramotnosť, kritickú gramotnosť, mediálnu gramotnosť, technologickú 

gramotnosť, vizuálnu gramotnosť, interdisciplinaritu (Information, 2005-2011).  

Z hľadiska kompetenčnej úrovne je v odborných kruhoch diskutovaná explorácia hierarchie 

od najnižšej úrovne až k informačnej fluencii uvedená v tabuľke 10. 

 
Tab. 10 Kompetencií človeka z hľadiska i-fluencie (podľa Information, 2005-2011) 

5.úroveň informačná fluencia 
4.úroveň informačné skúmanie a objavovanie ako proces poznávania a učenia sa  
3.úroveň informačná a mediálna gramotnosť  
2. úroveň informačné kompetencie 
1.úroveň knihovnícka gramotnosť  
 

Zásadný rozdiel vo vzťahu ku gramotnosti prináša fluencia vzhľadom na proces 

celoživotného vzdelávania, okrem toho fluencia znamená personalizáciu informačných 

kompetencií na úrovni skutočne majstrovského zvládnutia, dokonalého ovládania 

(„majstrovstva“), v neposlednom rade sa fluencia skladá z troch druhov kompetencií – 

aktuálne moderné kompetencie, základné gramotnosti a intelektuálne schopnosti 

(Information, 2005-2011). 

 

7.4 Existenčné aspekty informačnej gramotnosti  

 

Ako sme uviedli v predchádzajúcich častiach, informačná gramotnosť ako existenčný 

prediktor úspešného života v informačnej spoločnosti našla ukotvenie v rozličných 

politických dokumentoch a programoch, čo je jednoznačne najzreteľnejším dôkazom 

dôležitosti informačnej gramotnosti.  

Pražská deklarácia a Alexandrijská proklamácia artikulovali okrem definičného rámca 

informačnej gramotnosti i jej existenčné aspekty vzhľadom na život v informačnej 

spoločnosti (The Prague, 2003): 



 - 148 - 

• informačná gramotnosť je základným predpokladom pre možnosť aktívnej účasti v 

informačnej spoločnosti; 

• informačná gramotnosť je súčasťou základného ľudského práva na celoživotné vzdelanie; 

• informačná gramotnosť sa týka všetkých sektorov spoločnosti a má byť prispôsobená ich 

špecifickým potrebám; 

• informačná gramotnosť, možnosť prístupu k dôležitým informáciám a schopnosť efektívne 

využívať IKT hrajú hlavnú úlohu v zmierňovaní nerovností medzi štátmi a jednotlivými 

ľuďmi, ako aj v podpore tolerancie a porozumenia prostredníctvom zdieľania a využívania 

informácií v multikultúrnom a multilingválnom kontexte (generované z The Prague, 2003; 

Alexandria, 2006). 

Ako sa dá usudzovať z predchádzajúceho textu, informačná gramotnosť má mimoriadne 

dispozície pre stávajúcu spoločnosť a existenciu v nej. Preto ďalej Pražská deklarácia 

odporúča:  

• povinnosťou vlád je vyvinúť národné programy zvyšovania úrovne informačnej 

gramotnosti ako krok nevyhnutný k zmiereniu nerovností v prístupe k informačným a 

komunikačným technológiám a k informačne gramotným občanom fungujúcej informačnej 

občianskej spoločnosti a konkurencieschopnej pracovnej sily; 

• informačná gramotnosť musí byť nevyhnutnou súčasťou programu Vzdelanie pre všetkých 

(Education for All84) organizácie UNESCO; 

• problematika informačnej gramotnosti musí byť zaradená do programu ”Dekáda 

gramotnosti 2003-2012” (United Nations Literacy Decade85) organizácie OSN 

(generované z The Prague, 2003). 

Nadväzujúca Alexandrijská proklamácia konštatovala, že informačná gramotnosť 

(Alexandria, 2006) zahŕňa všetky informačné kompetencie uplatňované v rôznorodých 

pracovných a spoločenských kontextoch, a preto ju nemožno chápať izolovane od reálneho 

pracovného či osobného života, preniká do všetkých sfér života človeka. Zdôraznila, že je 

rozhodujúcou pre konkurencieschopnosť jednotlivcov, podnikov (najmä malých a stredných 

podnikov), regiónov a národov (Alexandria, 2006).  

Proklamácia načrtla pevné spojenie medzi informačnou gramotnosťou a školstvom (učebnými 

kompetenciami), zdravotníctvom (zdravotnou gramotnosťou) a sociálnymi službami a 

                                                 
84 Pozri UNESCO - Education for All na: www.unesco.org/education/efa/index.shtml  
UNESCO - Education for All by 2015 na:<http://portal.unesco.org/education/en/ev.php-
URL_ID=15200&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html>. 
85 United Nations Literacy Decade 2003-2012 pozri na URL: <http://portal.unesco.org/education/en/ev.php-
URL_ID=5000&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html>. 
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všetkými ostatnými aspektmi súčasnej spoločnosti, a tým ju predstavila ako kompetenciu 

prenikajúcu všetkými kontextami spoločnosti. Proklamácia výrazne akcentovala, že 

informačná gramotnosť prekračuje súčasné technológie integrujúc do svojho rámca učenie a 

vzdelávanie, kritické myslenie a interpretačné kompetencie (Garner, 2006). V konečnom 

dôsledku Alexandrijská konferencia implikovala a súčasne dokladovala informačnú 

gramotnosť ako jednu zo základných prvkov celoživotného vzdelávania (Alexandria, 2006).  

 

Zhrnutie 

• Informačná gramotnosť sa prejavuje vo všetkých zložkách architektúry osobnosti 

človeka, preto je významné stanoviť štrukturálny rámec informačnej gramotnosti, ktorý 

obsahuje informačné vedomosti, informačné schopnosti – kognitívneho 

a nonkognitívneho charakteru, informačné zručnosti (v tom aj technologické zručnosti), 

motivácie a z nich vyplývajúce: postoje k informačnému a mediálnemu prostrediu, etiku 

a sociálnu zodpovednosť, preferencie a informačné záujmy (záujmy vzťahujúce sa na 

informácie, informačné zdroje, médiá mediálne obsahy a pod.) a adekvátne návyky práce 

s informáciami vrátane informačnej hygieny, ako aj osvojené metódy a techniky práce 

s informáciami. 

• Kompetenčný rámec obsahuje súbor nevyhnutných a rozvíjajúcich kompetencií v oblasti 

informačnej gramotnosti. 

• Informačná gramotnosť má niektoré vlastnosti, ktoré treba zohľadňovať pri jej formovaní 

a usmerňovaní, okrem toho má v perspektívnom pláne určitý súbor požadovaných 

vlastností a kvalít. 

• Najvyššou kvalitou, mierou a métou informačnej gramotnosti je informačná fluencia, ako 

funkčná nadstavba nad informačnou gramotnosťou. 

• Informačná gramotnosť obsahuje zásadné existenčné aspekty pre človeka 21. storočia.  

 
Diskusia  
• V odbornej literatúre vyhľadajte ďalšie koncepty a rámce informačnej gramotnosti porovnajte 
ich s uvedeným. 
• Vytvorte porovnávaciu tabuľku rámcov informačnej gramotnosti. 
• Dôsledne porovnajte informačnú gramotnosť a informačnú fluenciu. 
• Pokúste sa formulovať negatívny rámec – odvrátený rámec k rámcu informačnej gramotnosti. 
• Pokúste sa generovať prediktory informačnej gramotnosti a faktory, ktoré ju ovplyvňujú. 
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8 Výskumy v oblasti informačnej gramotnosti  

Informačná gramotnosť sa postupne stáva uznávaným zásadným problémom v oblasti 

vzdelávania, na pracoviskách a v spoločnosti ako celku. Rozpracovanie, štúdium a podrobný 

výskum jednotlivých aspektov informačnej gramotnosti na celom svete začína prinášať 

výrazné benefity. Výskumné iniciatívy a tendencie vyplývajú zo zásadnej spoločnej 

koncepcie: zhromaždiť, porovnať a sumarizovať dôležité výsledky výskumov a súčasné 

iniciatívy v oblasti informačnej gramotnosti a ich koordináciou posúvať, zdokonaľovať 

a podporovať informačnú výchovu a vzdelávanie (Bruce, Candy, 2000). 

Výskumy informačnej gramotnosti sa realizujú v rozličných častiach sveta, v rozvinutých 

i rozvojových krajinách: v Európe, Ázii, Afrike, Oceánii či Amerike. Sú ukotvené v rôznych 

kontextoch (komunity, pracoviská, univerzity, školy, ďalšie vzdelávanie, rodinné prostredie 

a pod.) a skúmajú rozličné aspekty, či už informačnej gramotnosti ako takej, alebo 

informačného vzdelávania a informačnej výchovy ako jej predpokladu.  

Niektoré výskumy už majú charakter rozsiahlych projektov, mnohé ostávajú ohraničenými 

iniciatívami v presne limitovanom kontexte; niektoré z výskumov sú dokončené výskumné 

projekty, zatiaľ čo iné sú kontinuitnými štúdiami alebo v podstate víziami pre ďalšie 

rozšírenie výskumného priestoru informačnej gramotnosti či odhaleniami jednotlivých 

aspektov výskumného vákua v danej oblasti. 

Z hľadiska efektívnosti a užitočnosti treba konštatovať významné prínosy výskumov 

informačnej gramotnosti: väčšina z nich prináša svojský model informačnej gramotnosti 

a artikuluje zásadné implikácie pre ďalší výskum i prax v oblasti informačnej edukácie.  

V nasledujúcej časti sú predstavené niektoré konkrétne výskumy, ktoré majú dokumentovať 

rôznorodosť výskumných iniciatív a rozširujúci sa priestor výskumu informačnej gramotnosti 

a informačnej výchovy a vzdelávania.  
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8. 1 Projekt Big Blue 

http://www.jisc.ac.uk/whatwedo/programmes/programme_jos/proj

ect_big_blue.aspx  

 

Projekt Big Blue86 realizoval výskum aktuálnej praxe 

odborného vzdelávania a prípravy v oblasti 

informačných kompetencií študentov vysokých škôl 

a frekventantov ďalšieho vzdelávania (realizovaný 

JISC v Manchester Metropolitan University Library 

a Leeds University Library). Projekt bol orientovaný na 

niekoľko zásadných intencií: 

• koncipovanie a tvorbu detailného plánu – „blueprint“ – budúceho vzdelávania; 

• získanie obrazu informačného vzdelávania v rámci celej krajiny; 

• identifikáciu a overovanie rôznych metód a osvedčených postupov informačného 

vzdelávania, výchovy a prípravy (Big, 2011).  

Z pôvodného výskumného a projektového zámeru neskôr vzišiel aj aplikačný a operačný 

výstup praktického zamerania – Big Blue Information SkillsToolkit87 (Information, 2009). 

V rámci neho boli vypracované dve sady nástrojov na podporu vysokých škôl a univerzít, 

ktoré chcú začať vzdelávanie v oblasti informačnej gramotnosti alebo skvalitňovať existujúce. 

Sada nástrojov spája niektoré kľúčové výstupy výskumného projektu Big Blue: prípadové 

štúdie, analýzy dokumentov a interpretáciu kľúčových požiadaviek na kvalifikáciu 

a kompetenčnú úroveň informačnej gramotnosti (Big, 2011). 

Inštrumentár informačných kompetencií (IS Toolkit) je internetom podporovaná príručka – je 

rozdelená do deviatich častí, z ktorých každá sa týka kľúčového prvku úspešného programu 

informačnej prípravy (Big, 2011). 

Hodnotenie výskumu: Výskumný zámer širšieho záberu (2 vysoké školy) bol orientovaný na 

informačné vzdelávanie v akademickom prostredí. Mal nielen priamy výskumný výstup 

s množinou empirických dát, ale i praktický dosah v podobe inštrumentálneho, 

aplikovateľného výstupu – elektronický inštrumentár nástrojov využiteľných v informačnom 

vzdelávaní (Information, 2009). 
                                                 
86 Výskumn Big Blue bol realizovaný od apríla 2001 do júla 2002 financovaný a podporovaný JISC (Joint 
Information Systems Committee) prostredníctvom JISC Committee for Awareness, Liaison and Training 
(JCALT), manažovaný a realizovaný v spolupráci s Manchester Metropolitan University Library a Leeds 
University Library (Webber –Johnston, 2002). 
87 http://www.library.mmu.ac.uk/bigblue/toolkit/toolkitpost16.php 

 

Obr. 25 Inštrumentár nástrojov  

Big Blue (Big, 2011). 
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8. 2 Projekt BRUM (Birmingham Re-Usable Materials) 

http://www.library.bham.ac.uk/ 

 

 
Obr. 26 BRUM Project – logotyp projektu (BRUM, [2010]) 

 

Projekt BRUM (Birmingham Re-Usable Materials) financovaný nadáciou Eduserv 

Foundation je inštitucionálnou prípadovou štúdiou skúmajúcou informačné správanie 

akademických percipientov a využívanie opakovane využiteľných elektronických 

výučbových objektov (zdrojov) pri informačnom vzdelávaní v rámci University of 

Birmingham (oficiálny názov prípadovej štúdie je „Institutional case study to explore 

academics’ perceptions and use of electronic reusable learning objects for information 

literacy“).  

Projekt vypracoval 15 opakovane využiteľných učebných tém (RLOs – Re-Usable Learning 

Objects) informačnej gramotnosti piatich typov a skúmal ich praktické využitie, účinnosť 

a efektívnosť (HE, 2010; BRUM, [2007] ). 

Na výskumnej štúdii participovalo 5 akademických pedagogických pracovníkov, ktorí mali 

možnosť v rôznych študijných skupinách využiť RLOs, rôznorodú škálu technológií 

vyhovujúcich rôznym štýlom učenia so širokým inventárom metód výučby (zahŕňajúcich aj 

online), a to jednak pre individuálne vzdelávanie, ale i pre skupinovú prácu, čím štúdia 

umožnila štúdium jednotlivcov i štúdium akademických kohort (Graham, James, 2007; 

BRUM, [2007]).  

Výskumná štúdia overila životaschopnosť projektu BRUM a jeho ambície a koncepciu 

informačného vzdelávania a implikovala stratégiu jeho širokého uplatnenia v praxi, jeho 

distribúcie, podpory a propagácie, ako aj jeho obsahového a tematického rozširovania 

(Graham, James, 2007; BRUM, [2007]). 

Hodnotenie výskumu: Primárnym výskumným zámerom projektu je informačné vzdelávanie. 

Ide o kvalitatívny výskum – inštitucionálnu prípadovú štúdiu skúmajúcu informačné 
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správanie akademických percipientov a využívanie elektronických výučbových objektov. 

Okrem empirických dát patrí k jej výstupom aj overenie koncepcie vzdelávania, edukačných 

nástrojov a metód a pedagogického materiálu v elektronickej forme – vzdelávacieho balíka 

elektronických objektov.  

8. 3 The JUSTEIS Project 

http://www.dil.aber.ac.uk/dils/research/justeis/JISCTop.htm 

http://www.dil.aber.ac.uk/dils/research/justeis/cyc2rep.pdf 

 

 
Obr. 27 The JUSTEIS Project Home Page (The JUSTEIS, 1999) 

 

Projekt JUSTEIS bol vytvorený ako reakcia na výzvu Higher Education Funding Councils' 

JISC88 – je známy ako „Minitorovanie a hodnotenie používateľského správania a využívania 

informačných technológií a informačných služieb vo vysokoškolskej edukácii vo Veľkej 

Británii“89 (The JUSTEIS, 1999). 

Z danej výzvy vzišiel projekt JUSTEIS – JISC Usage Surveys: Trends in Electronic 

Information Services, ktorý sa zameriaval na trendy v oblasti elektronických informačných 

služieb. Jednalo sa o rozsiahle štúdie v priebehu niekoľkých rokov (1999-2003). 

Výskum využíval metodologickú trianguláciu,90 ktorá umožňovala zastrešiť a korelovať dva 

základné prvky spomínanej výzvy: 

• oblasť A: všeobecný prieskum koncových používateľov všetkých elektronických 

informačných služieb; 

• oblasť C: všeobecný prehľad poskytovaných elektronických informačných služieb (EIS) 

(The JUSTEIS, 1999). 

Ako základnú metódu skúmania používateľského informačného správania a hlbšieho prieniku 

do využívania elektronických informácií respondentmi využil projektový tím metódu 

interview, ktorá integrovala techniku kritických incidentov (CIT – Critical Incident 

                                                 
88 Higher Education Funding Councils' Joint Information Systems Committee 
89 „Monitoring and Evaluating User Behaviour in Information Seeking and Use of Information Technology and 
Information Services in UK Higher Education“ (The JUSTEIS, 1999). 
90 Na štúdii pracovala The University of Wales Aberystwyth Department of Information Studies v spolupráci s 
Information Automation Limited's Centre for Information Quality Management – navrhli uvedenú metodológiu. 
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Technique) a techniku kritických faktorov úspešnosti (CSF – Critical Success Factors ).91 V 

rámci výskumnej triangulácie boli použité aj dotazníky92 (HE, 2010). Prieskum používateľov 

elektronických informačných služieb sa týkal celého radu odborov a rozličných typov 

vysokých škôl (Armstrong, C. J. et al. 2001). 

Dané výskumné metódy nadväzovali na webový prieskum intencionálne zameraný na 

poskytovanie elektronických informačných služieb. Už z webového prieskumu vyplynulo, že 

elektronické informačné služby možno interpretovať rôznymi spôsobmi – jedným z 

prvoradých cieľov výskumu bolo vyvinúť taxonómiu pokrývajúcu celé spektrum 

elektronických informačných služieb (Armstrong, C. J. et al. 2001). 

Štúdia overila výhody komplementárneho výskumu dvoch uvedených prvkov realizovaného 

v rámci dvoch spomínaných oblastí: 

• v oblasti C zisťovala elektronické informačné zdroje a služby, ktoré sú k dispozícii,  

• prvky v oblasti A určovali rozsah ich využitia (Armstrong, C. J. et al. 2001).  

Rozhovory s manažérmi knižničných a informačných služieb sa týkali akvizičných zámerov 

vzťahujúcich sa na elektronické informačné zdroje a služby, objasnili zároveň problémy a 

príležitosti na strategickej úrovni.  

Údaje výskumu poskytli užitočné zázemie pre pochopenie niektorých problémov využívania 

elektronických zdrojov a služieb študentmi a akademickými zamestnancami, okrem toho 

umožnili hlbší prienik do problémov vývoja internetových knižničných a informačných 

služieb (Armstrong, C. J. et al. 2001).  

Hodnotenie výskumu: JUSTEIS bol niekoľkoročným rozsiahlym výskumným projektom 

realizovaným v univerzitnom prostredí Veľkej Británie, zameriaval sa na využívanie e-

zdrojov v rozličných odboroch vysokoškolského vzdelávania. Okrem používateľského 

správania a preferencií skúmal intenzitu a rozsah využívania mnohých e-zdrojov, problémy 

akvizície elektronických informačných zdrojov v univerzitných knižniciach. V záujme čo 

najhlbšieho prieniku do problematiky využil v metodologickom pláne funkčnú metodologickú 

trianguláciu: dotazníky, interview, CIT – Critical Incident Technique, CSF – Critical Success 

Factors, intencionálny webový prieskum e–zdrojov. 

Okrem rozsiahleho súboru dát priniesol taxonómiu elektronických informačných služieb a 

závažné odporúčania pre informačné vzdelávanie, ako aj prax akvizície informačných zdrojov 

v univerzitných knižniciach na strategickej úrovni. 

 

                                                 
91 prepísané dáta boli analyzované pomocou NUD*IST softvérom 
92 analyzované pomocou SPSS 
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8. 4  Projekt SAILS  

(Project for Standardized Assessment of Information Literacy Skills)  

https://www.projectsails.org/AboutTest 

 

 
Obr. 28 Projekt SAILS (Project, 2011) 

 

Projekt SAILS (Project for Standardized Assessment of Information Literacy Skills)93 sa začal 

v roku 2001 na Kent State University za účelom vytvorenia štandardizovaného testu 

informačnej gramotnosti vysokoškolských študentov.  

V záujme úspechu a kvality spojil projekt do tímu celý rad odborníkov z oblasti knihovníctva, 

projektovania testov a meraní, dátovej analýzy a programovania. Tri roky výskumu a vývoja 

zahrnul viac ako 80 vysokých škôl v USA a Kanade a vyvrcholil v roku 2006 v produkcii 

adekvátnej, funkčnej a využiteľnej verzie SIALS-testu (Project, 2011). 

Webom podporovaný monitoringový nástroj umožňuje akademickým knižniciam 

monitorovať, hodnotiť a dokumentovať úroveň kompetencií informačnej gramotnosti 

jednotlivých skupín študentov a ďalej identifikovať, navrhovať a projektovať oblasti 

a stratégie jej zlepšovania. Štandardizovaný test informačnej gramotnosti SAILS je založený 

                                                 
93 Projekt má sídlo na Kent State University v Kente v štáte Ohio, je financovaný Institute of Museum and 
Library Studies za účinnej podpory ARL (Association of Research Libraries – Združenie vedeckých knižníc) a je 
opatrený ochrannou známkou SAILS® Kent State University (Project, 2011). 
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na ACRL štandarde informačnej gramotnosti pre vyššie vzdelávanie (ACRL Information 

Literacy Competency Standards for Higher Education) (HE, 2010; Project, 2011). 

Dnes je SAILS celoštátne uznávaným monitorom a hodnotením informačnej gramotnosti, 

s dvoma formami testu: 

• pre individuálne testovanie jednotlivcov (Individual Scores Test); 

• pre testovanie skupín študentov (Cohort Test) (Project, 2011).  

Ako bolo uvedené vyššie, oba testy sú založené priamo na detailne prepracovanom ACRL 

štandarde informačnej gramotnosti.  

Hodnotenie výskumu: Výskum sa začal ako projektovanie, dizajnovanie a overovanie 

štandardizovaného testu úrovne informačnej gramotnosti vysokoškolských študentov. Dnes 

pokračuje ako riadny monitor – testovanie úrovne informačnej gramotnosti v jednotlivých 

kompetenčných oblastiach – ktorý jednak ukazuje celkovú úroveň informačnej gramotnosti 

vysokoškolákov, jednak umožňuje dolaďovať stratégie informačného vzdelávania a výchovy. 

 

8. 5 SIALS Second International Adult Literacy Survey  

http://www.oecd.org/dataoecd/24/21/39437980.pdf 

 

Projekt SIALS – Second International Adult Literacy Survey (Druhý medzinárodný 

výskum funkčnej gramotnosti dospelých), ktorý bol realizovaný od januára 1997 do decembra 

1998, bol zameraný na monitoring, zisťovanie a hodnotenie funkčnej gramotnosti dospelej 

populácie, ako schopnosti človeka aktívne participovať na svete informácií. Projekt SIALS94 

nadviazal na prvý veľký porovnávací výskum funkčnej gramotnosti, ktorý sa konal v rokoch 

1994-1996 v ôsmich krajinách (Francúzsko, Holandsko, Kanada, Nemecko, Poľsko, Švédsko, 

Švajčiarsko a USA) (Literacy, 2000).  

Záverečná správa z medzinárodného prieskumu zahŕňajúceho 20 krajín, ktorá bola 

publikovaná pod názvom Literacy in the Information Age (Gramotnosť v informačnom veku), 

sumarizovala a predložila fakty o povahe a rozsahu medzier v gramotnosti, ktorým čelia 

krajiny OECD. Zároveň poskytla nový pohľad na faktory, ktoré ovplyvňujú rozvoj 

kompetencií dospelých v rôznych prostrediach (doma, v práci) a na základe komparácie 

výsledkov výskumu zúčastnených krajín implikovala fundované hodnotenie. Výsledky 

výskumu možno sumarizovať do nasledujúcich bodov:  

                                                 
94 Projekt bol podporovaný významnými svetovými organizáciami (OECD, UNESCO, EUROSTAT) a odborne 
vedený Statistics Canada a ETS Princeton (Literacy, 2000). 
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• zreteľné a zrejmé zníženie úrovne gramotnosti u všetkých skupín dospelej populácie, aj 

keď v rôznych rozmeroch; 

• značné rozdiely v úrovni gramotnosti dospelej populácie; 

• rozdiely v rozložení obyvateľstva podľa úrovne gramotnosti vo vnútri krajín; 

• rozdiely gramotnosti medzi rozličnými krajinami; 

• výrazné odlišnosti úrovne gramotnostných kompetencií vo väčšine skúmaných krajín, a 

to v závislosti na faktoroch domáceho prostredia a úrovne dosiahnutého vzdelania; 

• zreteľný, zrejmý vzťah medzi gramotnosťou a vzdelaním, ten je však veľmi zložitý – 

mnohým dospelým sa podarilo dosiahnuť vysokú úroveň gramotnosti aj napriek nízkej 

úrovni vzdelania a naopak (niektorí jednotlivci s vysokou úrovňou vzdelania majú nízku 

úroveň gramotnostných kompetencií); 

• úroveň a rozdiely v gramotnosti majú spoločenské i ekonomické implikácie: gramotnosť  

ovplyvňuje prácu, kvalitu a flexibilitu, zamestnanosť, 

príležitosti vzdelávania, príjmy z práce a širšiu účasť v 

občianskej spoločnosti (Literacy, 2000). 

Výsledky naznačujú, že kvalitný základ vzdelávania v školách 

je najdôležitejším východiskom a fundamentálnym základom 

gramotnosti, ale nestačí ako jediný prostriedok 

zdokonaľovania jej úrovne. Dôležitú úlohu hrá aj firemná 

politika a jej strategické zámery na jednotlivých pracoviskách 

a verejná politika zameraná nielen na informačnú politiku, ale 

aj na rodinné prostredie a rodinnú gramotnosť (Literacy, 2000). 

Na základe precízne analyzovaných faktorov úrovne 

gramotnosti predložila správa i náčrt zásadných riešení. Správa jednoznačne konštatuje, že 

zlepšenie gramotnosti súčasnej populácie zostáva veľkou výzvou pre stratégov a tvorcov 

politík. 
 

Hodnotenie výskumu: spočiatku jednorazový výskum sa v súčasnosti realizuje opakovane. Je 

zameraný na hodnotenie úrovne funkčnej gramotnosti dospelých a meranie (hodnotenie) 

relácie medzi gramotnosťou a vzdelaním, prípadne inými ovplyvňujúcimi kontextovými 

faktormi. Medzi závažné výstupy patria aj odporúčania pre strategické ciele krajín OECD 

a vzdelávaciu politiku. 

 

Obr. 29 Záver. správa SIALS 

(Literacy, 2000) 
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8. 6  Súbor informačných kompetencií zamestnancov (The Staff 

Information Skills Set project)  

http://www.jisc.ac.uk/whatwedo/programmes/programme_jos/project_siss.aspx 

 

Projekt Súbor informačných kompetencií zamestnancov (The Staff Information Skills Set 

project) sa sústreďoval na definovanie a mapovanie potrieb rozvoja informačných 

kompetencií zamestnancov akademického prostredia v rámci ich profesionálneho rastu. Bol 

kontinuitným pokračovaním práce JISC (Joint Information Systems Committee) v oblasti 

informačnej gramotnosti a informačných kompetencií. Daný projekt staval hlavne na projekte 

Big Blue (HE, 2010). Medzi základné východiská výskumu patrili: 

• informácie ako veľmi zložitý, rastúci zdroj, ktorý existuje v mnohých formách, vzťahujúci 

sa na rozličné médiá a rozličné kontexty; 

• informácie ako zdroj využiteľný vo všetkých sférach života a v rozličných prostrediach: vo 

vzdelávacom, akademickom, podnikateľskom, sociálnom i osobnom prostredí; 

• vyhľadávacie stratégie súčasného človeka – nerozvážne, neinformované a nepoučené, 

nekompetentné, nekvalifikované, bez premýšľania, naivné – štúdia poukazuje na účinky 

„Google syndrómu“ a frekventované naivné presvedčenie, že všetky informácie, ktoré 

človek potrebuje, sú k dispozícii stlačením tlačidla klávesnice PC (Staff, 2009). 

Z daného východiska implikoval výskum základnú výskumnú premisu, že akýkoľvek odbor, 

akékoľvek formálne vzdelávanie, akákoľvek vysoká škola a všetci jej zamestnanci potrebujú 

primeranú úroveň informačných kompetencií a túto transformoval do parciálnych cieľov 

výskumu: 

• definovať a zmapovať potreby rozvoja zamestnancov a vedúcich pracovníkov z hľadiska 

informačných kompetencií; 

• vytvoriť zamestnancami využiteľný model – účinný pri rozvoji ich informačných 

zručností; 

• pokračovať v spolupráci s kľúčovými pracovníkmi agentúr / organizácií, ktoré sa 

podieľajú na výskumoch a rozvoji informačných kompetencií, vrátane vývoja odporúčaní 

a pomôcok; 

• poskytnúť zásady a odporúčania pre inštitúcie na rozvoj informačných kompetencií 

zamestnancov (Staff, 2009). 
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Výskumná realizačná fáza daného projektu prebiehala od roku 2003 až do roku 2005. 

Operačným výstupom projektu je model využiteľný pri rozvoji informačných kompetencií 

akademických zamestnancov (ale ďalších) (Staff, 2009). 

 

Hodnotenie výskumu: výskum bol zameraný hlavne na 

vysokoškolských zamestnancov, v prvom rade 

edukátorov, ktorí by mali disponovať vysokou úrovňou 

informačných kompetencií, a to jednak pre osobný rast, 

jednak v záujme pedagogických procesov. Operačným a 

aplikačným výstupom inštrumentálneho charakteru je 

manuál „Improving Staff i-Skills: An introductory guide“ 

 (viď ukážka na obrázku, manuál: 
http://www.jisc.ac.uk/uploaded_documents/JISC-SISS-Improving-

v1-08.pdf) 

 

8. 7 Kritická evaluácia informačnej 

gramotnosti v záujme podpory študijného odboru (PIRES)  

 

Výskum a celý projekt je realizovaný v prostredí akademickej knižnice Loughborough 

University Library. Hlavným zámerom projektu Kritická evaluácia informačnej gramotnosti 

v záujme podpory odboru politológie, medzinárodných vzťahov európskych štúdií (PIRES) 

(Critical evaluation of information literacy questions used to support the Department of 

Politics, International Relations European Studies (PIRES))95 bolo zvýšiť informačnú 

gramotnosť študentov v záujme realizácie kvalitného výskumu. Informačná gramotnosť bola 

vložená do modulu zameraného na prieskumové metódy (Modul EUB608) a poskytovaná 

prostredníctvom virtuálneho univerzitného vzdelávacieho prostredia (VLE) (Stubbings, 

2005/2006). Knižnica univerzity v Loughborough poskytovala priame aj on-line vzdelávanie 

pre študentov PIRES a v rámci výskumného modulu formulovala čiastkový cieľ – pripraviť 

približne 140 študentov v oblasti informačných kompetencií (v rámci modulu sa študenti učili 

                                                 
95 Projekt Kritická evaluácia informačnej gramotnosti v záujme podpory odboru politológie, medzinárodných 
vzťahov európskych štúdií (PIRES) (Critical evaluation of information literacy questions used to support the 
Department of Politics, International Relations European Studies (PIRES)) bol na universite v Loughboroughu 
financovaný inštitúciou Higher Education Academy Information and Computing Sciences Centre  

Obr. 30 Metodika JICS 
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formulovať stratégiu vyhľadávania literatúry, používať databázy a hodnotiť a selektovať 

kvalitné informačné zdroje).  

Intenciou výskumnej časti projektu bolo: hodnotiť pochopenie základných princípov 

informačnej gramotnosti, informačného prieskumu študentmi; overiť a zhodnotiť metódy 

hodnotenia informačnej gramotnosti (Stubbings, 2005/2006). 

Čiastkovým cieľom projektu bolo vytvoriť metodiku na meranie efektívnosti on-line 

testovania v kontexte zvyšovania kompetenčnej úrovne informačnej gramotnosti študentov 

Katedry politológie, medzinárodných vzťahov európskych štúdií (PIRES). V tejto intencii 

projekt vytvoril sadu otázok, ktoré testovali celkové informačné znalosti a schopnosti 

študentov, ako aj znalosť, zvládanie a hlavne pochopenie procesu vyhľadávania informácií 

(HE, 2010). 

Hodnotenie výskumu: Projekt kontextualizoval otázku informačnej gramotnosti v odbornom 

vysokoškolskom prostredí a ukotvil kritické hodnotenie informačnej gramotnosti v záujme 

podpory študentov konkrétneho odboru (študentov Katedry politológie, medzinárodných 

vzťahov a európskych štúdií Loughborough University). Aplikačným výstupom bola 

metodika merania efektívnosti on-line testovania v rámci zvyšovania kvalifikácie študentov v 

informačnej gramotnosti v rámci PIRES, set testovacích otázok zameraných na vyhľadávanie 

a prieskumové kompetencie, aplikovateľný e–monitor a hodnotenie on-line monitoringu. 

 

8. 8  PIL (Project Information Literacy: A large-scale study about early 

adults and their research habits) 

http://projectinfolit.org/ 

http://www.youtube.com/watch?v=C58U8iUFK5Y 

 

Projekt informačnej gramotnosti so sídlom v University of Washington's iSchool je národnou 

štúdiou zameranou na informačné správanie dospievajúcich a mladých ľudí a ich kompetencie 

vzťahujúce sa na vzdelávacie úlohy, riešenie projektov a výskumov (Project, 2011). 

Rozsiahly výskumný projekt je determinovaný základnou intenciou prieniku do bežného 

(každodenného) informačného správania v rámci štúdia vysokoškolských študentov. 

Fundamentálnou premisou výskumu je, že informačná gramotnosť je nevyhnutná pre kritické 

myslenie, celoživotné vzdelávanie, úspech v práci a profesionálnom živote, rozvoj komunít 

a celej spoločnosti. Základným operačným cieľom výskumu je pochopiť, ako mladí ľudia 

stojaci na prahu svojej profesionálnej dráhy konceptualizujú a operacionalizujú svoje 
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prieskumové aktivity, a predovšetkým, ako riešia problémy dôveryhodnosti, autority, 

relevancie a kredibility v digitálnom veku (Project, 2011). 

 

 

Obr. 31 Vstupná obrazovka Projektu 

 

Výskumná štúdia formulovala niekoľko základných výskumných otázok: 

Aké to je byť vysokoškolákom v digitálnom veku? Ako študenti hľadajú informácie, 

realizujú prieskum v rámci štúdia i každodenného života? Aké bariéry a prekážky dnes 

považujú študenti za ťažké pri vyhľadávaní informácií? Ako študenti riešia problémy 

dôveryhodnosti, autority a hodnoty informácií? Na koho sa študenti obracajú, koho 

žiadajú o pomoc pri riešení informačných problémov? Čo nového vnášajú do praxe 

vzdelávania sociálne médiá, aké nové študijné praktiky vytvárajú študenti využívajúc 

sociálne médiá? Ako sú schopní študenti riešiť informačné problémy, keď skončia 

štúdium? (Project, 2011). 

Od roku 2008 sa do výskumu zapojilo viac ako 11.000 študentov zo 41 kampusov v USA. Na 

jar roku 2011 sa realizoval výskum so vzorkou 560 univerzitných študentov prostredníctvom 

počas tzv. „časovej krízy“ (posledné týždne semestra). V rámci tejto štúdie sa výskum 

zameral hĺbkový prienik do „individualizovaného informačného priestoru“. Parciálny výskum 

študoval činnosť a tvorbu študentov na obrazovkách ich počítačov, aby skúmal ich tvorivú 

a komunikačnú aktivitu (príp. zábavu) a sekundárne implikoval ich informačné správanie, 

stereotypy a návyky. Zistenia konfrontované s rozhovormi so študentmi v 10 inštitúciách v 

USA sú spracované v správe vydanej 12. októbra 2011 (Project, 2011). 
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PIL je (na rozdiel od väčšiny výskumov IG) štúdiou „naprieč“ rôznymi druhmi vzdelávacích 

zariadení (komunitné školy, štátne vysoké školy a verejné a súkromné vysoké školy) z 

rôznych geografických oblastí v USA. Jej cieľom je pomôcť zaplniť niektoré časti 

výskumného vákua vzťahujúceho sa na informačnú gramotnosť a poskytnúť dáta, ktoré 

pomáhajú odpovedať na niektoré z nasledujúcich otázok: 

1. Ako mladí (podľa ich vlastných slov) integrujú svoje schopnosti informačnej gramotnosti 

do praxe vzdelávacieho prostredia v digitálnom veku, bez ohľadu na merania úrovne 

informačnej gramotnosti podľa štandardov? 

2. Ako mladí rozpoznávajú potrebu informácii, ako sa vyhľadávajú, hodnotia, selektujú a 

využívajú informácie, ktoré sú pre nich potrebné v ére značného rozmnožovania on-line 

zdrojov a rozširovania nových technológií? 

3. Ako sa možno učiť a vzdelávať ku kritickej a informačnej gramotnosti, ktoré sú potrebné 

k celoživotnému vzdelávaniu, ako ich možno čo najlepšie transferovať na 

vysokoškolských študentov?  

Jedna z čiastkových výskumných úloh bola zameraná na informačnú gramotnosť 

a plagiátorstvo – štúdia analyzovala výskumné práce študentov (191 prác z 25 amerických 

vysokých škôl a univerzít) a hodnotila ich z hľadiska pôvodnosti, resp. plagiátorstva, v 

druhom rade diskutovala plagiátorstvo ako formu akademického podvodu. Jej zámerom bolo 

zistiť, ako si študenti vysvetľujú jeho existenciu či využívanie v akademickom prostredí 

a naopak, ako a prečo sa mu vyhýbajú. Štúdia sa pokúsila zmapovať reštriktívne i preventívne 

metódy výchovy a vzdelávania v oblasti plagiátorstva v akademickom prostredí (Palfrey, 

2010). 

Hodnotenie výskumu: ide o rozsiahly, integrovaný, mnohovrstvový celoplošný projekt 

realizovaný v USA, ktorý má kontinuitný charakter a v prvom rade hodnotí úroveň 

informačných kompetencií študentov akademického prostredia, študuje čiastkové aspekty 

informačnej gramotnosti a popri tom mapuje jednotlivé úskalia informačného vzdelávania. 

 

8. 9 Kontextové faktory ovplyvňujúce informačné vzdelávanie 

 

Výskumná iniciatíva Kontextové faktory ovplyvňujúce vzdelávanie v Laose a implikácie pre 

informačné vzdelávanie (Contextual factors affecting learning in Laos and the implications for 



 - 163 - 

information literacy education)96 je prípadovou štúdiou vzťahujúcou sa na vzdelávacie 

prostredie v konkrétnej chudobnej rozvojovej krajine (Laose), jeho možnosti a výstupy a ich 

dopad na informačné vzdelávanie a informačnú gramotnosť. Výskum zreteľne potvrdil, že 

neuspokojivá úroveň a systém vzdelávania sú jadrom informačnej negramotnosti. 

Hlavnou intenciou štúdie bolo bližšie skúmať, akým spôsobom kontextové faktory 

ovplyvňujú informačné vzdelávanie a následne aj informačnú gramotnosť, ako aj adekvátnosť 

a funkčnosť ich využívania v prospech zlepšovania vzdelávania (Dorner – Gorman, 2011). 

Výskum realizovaný na základe pozorovaní počas návštev laoských škôl a rozhovorov s ich 

učiteľmi poukázal na faktory, ktoré veľmi priaznivo ovplyvňujú formálne vzdelávanie – 

miestne zvyky a tradície, lokálne normy, etnicita, lokálne kultúrne stereotypy a normy a pod. 

Identifikujú však aj určité regresné a subverzívne faktory, ako napr. nedostatok adekvátnych 

zdrojov, nedostatok prostriedkov, veľké triedy a pod. (Dorner – Gorman, 2011).  

Výskum potvrdil mimoriadnu silu a účinnosť využívania znalosti lokálnych podmienok 

a kontextových faktorov učiteľmi a ich využiteľnosť v niekoľkých smeroch:  

• využívanie pozitívnych vplyvov skúmaných faktorov priamo pri vzdelávaní; 

• vytváranie sociálnej integrity a kolaborácie na eliminovanie nedostatku zdrojov 

a prostriedkov (Dorner – Gorman, 2011). 

Hodnotenie výskumu: kvalitatívny výskum je prípadovou štúdiou vychádzajúcou 

z pozorovaní, rozhovorov. Zistenia výskumu majú výrazný vplyv na rozvoj stratégií, 

propagáciu a podporu kultúrno-kontextových programov informačného vzdelávania v 

rozvojových krajinách, vhodnosť a funkčnosť využívania kontextových faktorov.  

Výskum ma aj ďalší významný rozmer – upozorňuje na nevyhnutnosť kontextového 

ukotvenia strategických a štandardizovaných odporúčaní a noriem v rámci projektovania, 

realizácie a uplatnenia konkrétnych programov: špecialisti, experti, poradcovia i projektoví 

manažéri by si mali byť vedomí miestnych kultúrnych noriem a mali by vyzývať učiteľov 

k precíznemu prieskumu lokálnych kontextových faktorov a hľadaniu spôsobov integrácie 

tradícií a znalostí miestnych (etnických) súvislostí ako pomôcky do programov informačnej 

výchovy (Dorner – Gorman, 2011). 

Výskum bol významný aj z hľadiska širších súvislostí – ešte stále veľa chudobných krajín 

nemôže poskytnúť svojim občanom ani minimálne základné vzdelanie, týka sa to hlavne 

odľahlých vidieckych oblastí. Popísaný výskum odkazuje na projekt informačného 

                                                 
96 http://informationr.net/ir/16-2/paper479.html 
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vzdelávania Opatrenia na rozvoj prostredníctvom programov knižníc97 (v rámci ktorého sa 

realizoval), ktorý sa ukázal ako mimoriadne vhodný práve v takých situáciách, upozornil a 

navigoval knižničné programy na takýto typ programov ako na „nový koncept pre nás“. 

 
8. 10  Potenciál pre inklúziu a integráciu stretu s informáciou do modelov 

informačnej gramotnosti 
 

Výskumná štúdia skúma potenciál na inklúziu a integráciu stretu s informáciou (informačného 

stretu) do modelov informačnej gramotnosti (Potential for inclusion of information 

encountering within information literacy models). Orientuje sa na doteraz nepovšimnutý jav 

information encountering (alebo aj "bumping into" information), ktorý možno preložiť ako 

informačné stretnutie, „naďabenie“ či narazenie na informáciu, stret s informáciou – ide o 

druh viac-menej náhodného odhalenia informácií, ktoré je zjavným doplnkom k účelným či až 

sofistikovaným vyhľadávacím stratégiám.  

Základnou motiváciou daného výskumu bolo zistiť, či súčasné modely informačnej 

gramotnosti (ako východiska pre informačné vzdelávanie) obsahujú informácie o danom jave 

– o strete s informáciou, či ho reflektuje informačná výchova a vzdelávanie alebo 

vyhľadávacie stratégie (Erdelez – Basic – Levitov, 2011). 

Prieskum postavený na hĺbkovej obsahovej analýze odborných literárnych zdrojov podrobne 

skúmal 5 selektovaných, intencionálne identifikovaných modelov informačnej gramotnosti 

využívaných vo vzdelávacom prostredí základných a stredných škôl v USA.  

Pre hodnotenie boli zámerne identifikované nižšie uvedené modely, a to na základe ich 

životnosti, popularity, výskytu v odbornej literatúre, ich intencii a špecifikácii: 

Model procesu vyhľadávania informácií Kuhlthauovej; Model Big6™ – Eisenberga and 

Berkowitza; Modelu prieskumového procesu – autoriek Stripling and Pitts; Model ciest k 

poznaniu – autorov Pappas and Tepe (1997); model prieskumového cyklu – autor Jamie 

McKenzie (2000). 
 

Uvedené modely boli vybrané pre účely expertízneho hodnotenia nielen kvôli ich dôležitosti 

a populárnosti, ale aj ich vzájomnej odlišnosti a špecifikácii: 
• Kuhlthauovej model obsahuje pocity používateľa počas prieskumového procesu; 

                                                 
97 projekt financovaný Švédskou medzinárodnou agentúrou pre rozvojovú spoluprácu (Swedish International 
Development Cooperation Agency) a realizovaný prostredníctvom medzinárodnej federácie IFLA 
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• Big6TM je pravdepodobne najrozšírenejším modelom na školách v USA a kladie dôraz 

na informácie reálnom v čase (real-time informácie) a ich efektívne využívanie pri 

riešení problémov; 

• Striplingovej a Pittsovej model si všíma „vytváranie pocitu z informácií“ 

prostredníctvom reflexie a zapojenia vyšších kompetencií kritického myslenia;  

• Model Marjorie L. Pappasovej a Ann E. Tepeovej sa zameriava na modelovanie 

zložitosti a nelineárnej povahy procesu vyhľadávania; 

• McKenzie kladie vo svojom modeli dôraz na využitie technológií v procese výskumu 

(Erdelez – Basic – Levitov, 2011). 

Analýza a deskriptívny popis modelov tvorili východisko pre odbornú expertízu vzhľadom na 

výskyt stretu s informáciou (information encountering) v definičnom rámci či zložkách 

modelu.  

Štúdia preukázala, že ani jeden zo skúmaných modelov informačnej gramotnosti neobsahoval 

daný jav, ale ani odkaz na nejaký iný typ oportúnnych98 a náhodných javov odhaľovania a 

objavovania informácií, ktorými však komponenty ovplyvňujúce informačné správanie 

človeka rozhodne disponujú (Erdelez – Basic – Levitov, 2011). 

Hlavnou funkciou modelov informačnej gramotnosti je pomôcť študentom úspešne dokončiť 

prieskumový proces pre konkrétne úlohy v danej časovej línii. Modely implikujú, že študenti 

by mali čas informačného prieskumu funkčne využívať na účelnú aplikáciu užitočných 

informačných zdrojov, jedná sa teda o viazanosť na úlohy (zadania) a časové lehoty, ktoré 

nepodporujú náhodné a rozšírené hľadanie informácií. Tieto charakteristiky vzdelávacieho 

prostredia môžu však limitovať slobodu študentov pokúšať sa „objavovať informácie“ 

(pokúšať sa o nové náhodné stretnutia s informáciami). 

Súčasné trendy vo vzdelávaní podporujú štandardizáciu a rigoróznu kontrolu učebných osnov, 

správanie pedagógov a vzdelávanie študentov. Tým sú učitelia zrejme navigovaní k prísnemu 

vedeniu triedy a k dohľadu na činnosti študentov v súvislosti s plnením hlavných cieľov 

výučby. V tomto kontexte sa môže jav, ktorý sme charakterizovali ako informačný stret 

(narazenie, „naďabenie“ na informácie), javiť ako kontraproduktívny a subverzívny 

vzhľadom na naplánované vyučovacie aktivity (Erdelez – Basic – Levitov, 2011). 

Na základných a stredných školách je cieľovo orientované vzdelávanie často veľmi presné, 

premyslené a organizované na jednotlivé kroky. Neskôr sa však úroveň sofistikovanosti 

                                                 
98 dávajúcich príležitosť, využívajúcich príležitosti  
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študentov značne posúva – celý ich výskumný proces a aj informačný prieskum sa stáva viac 

intuitívnym, študent paralelne rieši viac informačných úloh, skúsení študenti sú schopní 

interdisciplinárneho hľadania informácií. V rámci takéhoto prirodzenejšieho procesu 

výskumu a prieskumu sa vyskytujú situácie oportúnnych a náhodných objavení či odhalení 

informácií v rámci informačných stretov (Erdelez – Basic – Levitov, 2011).  

Výstupy výskumu navrhujú začlenenie daného javu (information encountering) do aktuálnych 

modelov informačnej gramotnosti, pričom dôvody pre túto inklúziu formulujú nasledovne: 

• „information encountering“ môže posunúť povedomie študentov a obohatiť výskum a 

prieskumové procesov o naturalistický aspekt; 

• môže podporiť ucelenejší a komplexnejší pohľad na informačnú gramotnosť; 

• prvky tzv. „stretu s informáciami“ môžu posunúť kvalitu fáz výskumných a informačných 

procesov – definovanie úlohy, výber témy, zber informácií a hľadanie, zúženie témy, 

vyhľadávanie, zhromažďovanie, selektovanie a triedenie; 

• obohatenie modelov informačnej gramotnosti môže zvýšiť povedomie o možnosti „stretu 

s informáciami“ u učiteľov, školských knihovníkov a učiteľov IKT, ktorí sa zvyčajne 

spoliehajú na modely informačnej gramotnosti ako na hlavný učebný nástroj; 

• prostredníctvom modelov rozšírenej informačnej gramotnosti obohatených o tzv. „strety 

s informáciami“, budú študenti nútení tento jav využívať, riešiť danú situáciu, budú si viac 

vedomí svojich vlastných skúseností a následne budú intenzívnejšie pociťovať potrebu 

naučiť sa, ako riešiť tieto neočakávané situácie efektívnymi stratégiami spracovania 

a manažovania informácií (Erdelez – Basic – Levitov, 2011). 

Inklúzia tzv. „stretnutia s informáciami“ (v zmysle náhodného odhalenia, objavenia či 

naďabenia na informácie) do modelov informačnej gramotnosti jednoznačne rozširuje 

koncept informačnej gramotnosti o nové aspekty a perspektívy a podporí rozvoj nových 

stratégií riešenia informačných problémov (Erdelez – Basic – Levitov, 2011). 

Hodnotenie výskumu: výskum má kvalitatívny a výsostne teoretický charakter. 

Z metodologického hľadiska využíva hĺbkovú obsahovú analýzu odborných literárnych 

zdrojov, deskriptívny popis a porovnávanie modelov, ako aj modelovanie samotné. Následnou 

implikáciou je návrh začlenenia doteraz nepovšimnutého javu (ani z hľadiska modelovania, 

ani z hľadiska vzdelávania) „information encountering“ do existujúcich modelov 

informačnej gramotnosti.  

 

 
 



 - 167 - 

8. 11  Akademické a pedagogické koncepcie informačnej gramotnosti  
vo Veľkej Británii 

 
http://dis.shef.ac.uk/literacy/project/about.html 

 

Výskumné rozmery a zameranie akademických koncepcií v oblasti edukácie informačnej 

gramotnosti (hlavne v akademickom prostredí) vo Veľkej Británii sledoval výskum Britské 

akademické a pedagogické koncepcie informačnej gramotnosti (UK academics' conceptions 

of, and pedagogy for, information literacy) na univerzite v Sheffielde v rokoch 2002 až 2005 

(Sheffield University Department of Information Studies). Hlavným imperatívom 

a kontextom výskumu bol fakt, že dovtedy neexistoval žiaden základný výskum vzťahujúci sa 

na informačnú gramotnosť v akademickom priestore vo Veľkej Británii, ktorý by bol 

zreteľným a transparentným indikátorom úrovne informačnej gramotnosti vysokoškolských 

študentov i celej akademickej obce vo Veľkej Británii, a tým aj podkladom pre rozvoj 

stratégií získavania najlepších hodnôt a kvalít vyššieho vzdelávania a samozrejme 

i návratnosť investícií do vysokého školstva (Webber – Johnston, 2005).  

Celý koncept výskumu sa orientoval na niekoľko základných výskumných otázok:  

• Ako chápu informačnú gramotnosť akademickí pracovníci Veľkej Británie?  

• Ako sa tieto koncepcie sa vzťahujú k predchádzajúcim výskumom? 

• Aká je prax akademických pracovníkov v oblasti informačného vzdelávania študentov? 

• Aký je vzťah medzi koncepciou a praxou? 

• Zodpovedajú rozdiely v koncepcii a praxi rozdielom v disciplíne / odbore? (Webber – 

Johnston, 2005). 

Hodnotenie výskumu: Hlavným cieľom a zámerom výskumu bolo prispieť k rozvoju oblasti 

informačnej gramotnosti koncipovaním akademickej koncepcie vo Veľkej Británii a porovnať 

výsledky výskumu informačnej gramotnosti na medzinárodnej úrovni. Jedným z parciálnych 

operačných zámerov bolo i vypracovať rámec vzdelávania v akademickej praxi vzťahujúci sa 

na informačnú gramotnosť a pomocou tohto rámca zozbierať a vyhodnotiť dáta vypovedajúce 

o výskumných otázkach; zistiť, či existujú rozdiely v koncepcii a praxi v rôznych disciplínach 

(Webber – Johnston, 2005). 
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8. 12 Problémy výskumnej praxe  

 

V úvode záverečného hodnotenia výskumnej praxe v oblasti informačnej gramotnosti musíme 

konštatovať potešujúci fakt rozširujúceho sa výskumného teritória (viď napr. prílohu 5). 

Napriek existencii významných výskumných iniciatív a dokumentujúcich materiálov, ktoré 

predkladajú prehľad i závažné výstupy výskumov (Spitzer – Eisenberg – Carrie, 1998; 

Loertscher – Woolls, 1999; Bruce, 1997; Bruce – Candy, 2000, Todd, 1999 uvedené v Bruce, 

2000), možno však konštatovať pretrvávajúce problémy v oblasti výskumu informačnej 

gramotnosti:  

• výskum informačnej gramotnosti je v porovnaní s inými oblasťami stále ešte v plienkach a 

objem štúdií, ktorých doménou je uvedená kompetenčné oblasť, je stále relatívne malý; 

• malý je i počet ukončených štúdií; 

• relevantný teoretický rámec a východiská sú v začiatkoch výskumu; 

• nestála definícia a dynamický (posúvajúci sa) definičný rámec informačnej gramotnosti 

spôsobuje problémy formulácie výskumov; 

• program výskumu býva chybne definovaný; 

• skreslenia v rozsiahlych kvantitatívnych výskumoch; 

• skreslenia v požívateľsky orientovaných (na človeka orientovaných) teoretických rámcoch 

a následne i výskumoch, ktoré skresľujú výsledky významné pre prax; 

• výskumná činnosť je značne rozptýlená; 

• z toho vyplývajúca nedostatočná integrácia a komplementárnosť výskumov; 

• nedostatočná kolaborácia výskumných iniciatív; 

• mnohé z výskumov sa realizujú na disciplinárnej báze – existuje málo výskumov 

interdisciplinárne ukotvených (Bruce, 2000; Webber – Johnston, 2002). 

 

V rámci výskumných aktivít však možno sledovať i progresívne trendy a tendencie, ktoré 

sľubujú významné perspektívy pre ďalšie výskumy, ktorých doménou je informačná 

gramotnosť: 

• vznikajú centrá pre výskum informačnej gramotnosti, ktoré realizujú výskum, so 

zvláštnym zreteľom na prioritné oblasti informačnej gramotnosti a budujú výskumné 

kapacity; 

• v rámci výskumných centier a špecializovaných organizácií vznikajú podporné programy 

a metodické materiály o dizajnovaní, projektovaní, realizácii a administrovaní výskumov; 
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• vznikajú poskytujú finančné príležitosti alebo realizujú poradnú činnosť v oblasti 

získavania finančných príspevkov; 

• zisťujú a artikulujú výskumné vákuum, a to najmä prostredníctvom predbežných 

a pilotných prieskumov; 

• distribuujú a zdieľajú výskumné výsledky a výstupy; 

• budujú výskumné kapacity formou vzdelávania, ďalšieho vzdelávania, štipendií, mobilít, 

inovácií a pod.; 

• podporujú zavádzanie výstupov výskumov do praxe; 

• realizujú, podporujú a koordinujú kolaboratívny výskum v oblasti informačnej 

gramotnosti.  

 

Zhrnutie 
• Výskumná prax zameraná na informačnú gramotnosť je pomerne mladá, výskumy sú roztrieštené, 

obyčajne disciplinárne ukotvené, nekoordinované.  

• Výskumy sa zameriavajú na rozličné stránky informačnej gramotnosti.  

• Výskumami sa odkrývajú jednotlivé stránky informačnej gramotnosti, rozširuje sa poznatková 

báza o danej kompetenčnej oblasti, odkrývajú sa ďalšie dimenzie vhodné na skúmanie (jednotlivé 

dimenzie výskumného vákua) i ďalšie rezervy v oblasti informačnej gramotnosti.  

• V čoraz väčšej miere sa distribuujú a komunikujú výsledky parciálnych výskumov. 

• Vznikajú výskumné pracoviská a inštitúcie špeciálne zamerané na informačnú gramotnosť.  
 

Diskusia 

• Popíšte a zhodnoťte niektorý z ďalších (hore neuvedených) špecifických výskumov informačnej 
gramotnosti. Na základe analýzy výskumov implikujte a rozšírte výskumnú doménu o ďalšie 
aspekty. 

• Charakterizujte niektorú z výskumných inštitúcií v oblasti informačnej gramotnosti. 
• Implikujte a doplňte ďalšie významné perspektívy a rezervy výskumnej praxe. 
• Systematizuje a kategorizujte výskumné iniciatívy, schematizujte ich v tabuľke. 
• Zhodnoťte metódy výskumov informačnej gramotnosti alebo vzdelávacej praxe.  
• Vyhľadajte a analyzujte výskumy na českom a slovenskom území. 
• Porovnajte a charakterizujte stav výskumnej činnosti v našej geografickej oblasti. 
• Pokúste sa artikulovať aktuálne potreby a výzvy pre slovenské prostredie. 
• Pokúste sa formulovať výskumný problém v oblasti informačnej gramotnosti. 
• Pokúste sa na základe analyzovaných výskumov doplniť tradičný rámec informačnej gramotnosti.  
• Generujte na základe modelu ILL (M. Luptonovej) všetky štrukturálne prvky informačného 

makro a mikroprostredia, kategorizujte ich na prvky informačnej gramotnosti a faktory 
ovplyvňujúce informačnú gramotnosť. 
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9  Výzvy pre rozvoj informačnej gramotnosti  
 

Oficiálne uznanie informačnej gramotnosti Pražskou deklaráciou, Alexandrijskou 

proklamáciou ako základnej sociálnej kompetencie je progresívnym impulzom k 

nevyhnutným zmenám a novým dimenziám, z ktorých vyplývajú zreteľné aktuálne úlohy a 

výzvy pre spoločnosť, vzdelávacie systémy a vzdelávacie koncepcie: 

• Akútnou je požiadavka realizácie politiky a programov na podporu informačnej 

gramotnosti a celoživotného vzdelávania a ich vládnu podporu, bez ktorej sa ostane 

v rovine ideovej.  

• Akútna je i požiadavka regionálnych a tematických stretnutí, ktoré umožnia 

implementáciu informačnej gramotnosti a celoživotného vzdelávania v rámci jednotlivých 

regiónov a sociálno-ekonomickej sektorov. 

• Nevyhnutný je odborný rozvoj pracovníkov v oblasti vzdelávania, knižníc, informačných 

inštitúcií, archívov, zdravotníckych a sociálnych služieb vzhľadom princípy, zásady, 

metódy a postupy informačnej gramotnosti v súlade s konceptom celoživotného 

vzdelávania. 

• Ako existenčný sa javí aspekt integrácie konceptu informačnej gramotnosti 

a informačného vzdelávania do počiatočného a ďalšieho vzdelávania pre kľúčové 

odvetvia hospodárstva a vládnej politiky a správy, ako aj do praxe obchodných poradcov, 

poradcov pre priemysel a poľnohospodárstvo. 

• Zo strategického hľadiska je významný rozvoj programov na zvýšenie zamestnanosti a 

podnikateľskej spôsobilosti žien a znevýhodnených osôb (vrátane imigrantov), 

nezamestnaných, nevhodne zamestnaných.  

• Uznanie celoživotného vzdelávania a informačnej gramotnosti ako kľúčových prvkov pre 

rozvoj všeobecnej schopnosti, ktoré je nutné pre akreditáciu všetkých vzdelávacích a 

školiacich programov (Garner, 2006; ). 

• Vlády musia vyvinúť celoštátne medziodborové programy na zvyšovanie úrovne 

informačnej gramotnosti ako krok nevyhnutný k zmiereniu nerovností v prístupe k IKT a k 

informačne gramotným občanom fungujúcej informačnej občianskej spoločnosti a 

konkurencieschopnej pracovnej sily; 

• Dôležitá je funkčná kontextualizácia na aplikačnej úrovni – informačná gramotnosť sa 

týka všetkých sektorov spoločnosti a má byť prispôsobená ich špecifickým potrebám. 
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• Informačná gramotnosť sa má stať nevyhnutnou súčasťou programu UNESCO Vzdelanie 

pre všetkých (Education for All99) a zároveň tak prispieť k dosahovaniu cieľov, ktoré si 

OSN vytýčila pre nasledujúce tisícročie (United Nations Millenium Development 

Goals100). 

Práve intenzívne investície v oblasti informačnej gramotnosti a celoživotného vzdelávania 

vytvárajú verejné hodnoty a sú nevyhnutné pre rozvoj informačnej spoločnosti. 

Oficiálne uznanie a etablovanie informačnej gramotnosti ako základnej sociálnej rozvíjajúcej 

sa (formovateľnej) kompetencie Pražskou deklaráciou a Alexandrijskou proklamáciou je 

progresívnym impulzom k nevyhnutným zmenám a novým dimenziám, z ktorých vyplývajú 

vzhľadom na gramotnosť človeka v informačnej spoločnosti zreteľné aktuálne úlohy pre 

spoločnosť, vzdelávacie systémy a vzdelávacie koncepcie.  

Pražská deklarácia a Alexandrijská proklamácia skutočne posunuli vnímanie informačnej 

gramotnosti, jej politické ukotvenie a integráciu do vzdelávania a výchovy človeka, v zmysle 

symbolického konštatovania Sarah D. Garner: „Praha a Alexandria: kroky k sociálnej 

inklúzii“. 

 

Diskusia 

• Formulujte strategické body pre politiku informačnej gramotnosti v slovenských podmienkach. 

• Formulujte operačné body (požiadavky) pre politiku informačnej v slovenských podmienkach. 

• Formulujte zásadné strategické body pre informačné vzdelávania a informačnú výchovu v slovenských 

   podmienkach. 

 

 

 
 

                                                 
99 Pozri UNESCO - Education for All na: www.unesco.org/education/efa/index.shtml  
UNESCO - Education for All by 2015 na: <http://portal.unesco.org/education/en/ev.php-
URL_ID=15200&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html>. 
100 Pozri Millennium Development Goals na URL: <http://www.un.org/millenniumgoals/> a pre Slovenskú 
republiku URL: <http://mdgr.undp.sk/DOCUMENTS/MDG_Slovak_SK_1.pdf>. 
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Príloha 1  

Projekty štatistického výskumu v rámci 5. rámcového programu 
výskumu a vývoja EÚ – „podprogram“ – štatistické indikátory pre novú 
ekonomiku  
 

 

V Európskej únii sa v rámci 5. rámcového programu výskumu a vývoja EÚ realizujú: 

• NESIS - New Economy statistical information system  
• NEWKIND - New indicators for the knowledge based economy 

• STILE – Statistics and indicators on the labour market in the e-Economy 

• STING – Evaluation of scientific and technological innovation and 

• progress in Europe, through patents 

• EICSTES – European indicators, cyberspace and the sciencetechnology-economy 

system  

(Zdroj: Príprava, 2008)  
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Príloha 2 

Projekt informatiky a informatizácie školstva  
(Zdroj: Projekt, 2007) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výchova + vzdelávanie = kultúra 
Nová výchova + nové vzdelávanie = nová kultúra 

Filozofia využívania IKT vo výchove a 
vzdelávaní sa mení z gramotnosti na 
kompetencie, od funkcie k obsahu 

Otázniky - ako používať IKT? Po akú úroveň 
kompetencie? 

Moderné využívanie IKT vo výchove 
a vzdelávaní = evolučná zmena 

Podstatný je edukačný obsah: 
- vlastná tvorba/programovanie 
- memorandá 
- konverzia/lokalizácia na SVK 
- zdieľaný (white-boards) 
- národný  

Kľúčoví hráči na scéne: 
- žiaci, študenti (vrátane zdravotne oslabených a 
marginalizovaných) 
- pedagógovia (+ edukační špecialisti/psychológovia) 
- ŠaSŽ, ZŠ, SŠ, VŠ 

škola = kľúčový hráč 
- rodičia + pestúni 
- samospráva (8 VÚC, 79 okresov, obce) 
- výrobná + komerčná sféra 
- verejnosť 
- ostatné ministerstvá 
- vláda 
- médiá 

= spoločenská objednávka 
Garancia: 
- štandardov 
- ochrana intelektuálneho vlastníctva 
- bezpečnosť a ochrana systémov 
- merateľnosť výsledkov v praxi 
- obsahu e-vzdelávania (jadro kurikula) pre 
pedagóga i žiaka/študenta 
- dosiahnutia vytýčených cieľov Princípy: 

- dobrovoľnosť 
- tímová spolupráca 
- nesmie sa zabudnúť na žiadneho 
žiaka/študenta/pedagóga  
- integrované prostredie pre žiakov/študentov, 
pedagógov, rodiny 
- asistencia a prostredie pre využitie schopností 
a dosiahnutie individuálneho potenciálu 
žiaka/študenta 
- rešpektovanie a podpora prípravy pre ďalšie 
štúdium alebo výrob. prax 

Kritické faktory úspechu: 
- motivácia 
- nadšenie realizačných tímov 
- bezpečnosť a ochrana systémov 
- publicita/medializácia 
- spoločenské nadšenie 
- nadšenie rodičov 
- nadšenie regiónov 
- partnerstvo 

Od robenia domácich úloh k zdieľaniu 
ideí, informácií, vedomostí 

Partnerstvo – celostný a celospoločenský prístup 
k modernej výchove a vzdelávaniu 

Kľúčoví hráči implementácie – edukovaní 
mentori – partneri žiakov/študentov 

Cieľový výstup: - vzdelané regióny 

Informatika a informatizácia nie ako cieľ, 
ale ako nástroj, prostriedok 

Ďalší kľúčoví hráči: 
- ÚIPŠ KŠÚ - MPC – ŠVS  ŠPÚ

Podmienky: 
- časový rad/nadväznosť 
- obsahový rad/nadväznosť 
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Online 24/7 tok informácií (webové rozhranie): 
- registre 
- štatistika 
- výkazy 
- financie - normatívy 

Misia: 
Žiaci a študenti potrebujú prvotriedne 
zručnosti, aby boli schopní súťažiť 
v globálnej, na vedomostiach založenej 
ekonomike a úspešne pôsobiť 
v globálnej spoločnosti. 

Kľúčové oblasti: 
- regionálne školstvo vrátane umeleckého a špeciálneho 
- vysoké školstvo 
- veda a technika (výskum, vývoj, inovácie) 
- mládež a šport 

Kontinuita: 
- materská škola 
- veta o žiakovi/študentovi 
- základná škola - testovanie 
- stredná škola - maturita 
- vysoká škola 1., 2., 3. stupeň 
- kariérový rast 
- celoživotné vzdelávanie 
- formálne, neformálne, informálne 
vzdelávanie 
- verejnosť 

„Tento „telefón“ má príliš veľa 
nedostatkov aby sa o ňom uvažovalo 
ako o prostriedku komunikácie“: 
Western Union, 1876 
 
verzus 
 
iPhone (mobil + foto + video + hudba + 
e-mail + web + mapy + navigátor)  

Každý študent by mal byť: 
- kriticky rozmýšľajúci 
- riešiaci problém 
- inovatívny 
- invenčný 
- efektívny komunikátor 
- efektívny spolupracovník 
- schopný učiť sa sám 
- informačne a mediálne zručný 
- mysliaci globálne 
- finančne a ekonomicky zručný 

Rizikové miesta/faktory: 
- neúplnosť legislatívy 
- nepripravenosť regiónov 
- nevyrovnaná pripravenosť pedagógov v praxi  
- nevyrovnaná pripravenosť žiakov/študentov 
- neúplnosť zosieťovania 
- nevyrovnaná pripravenosť budúcich pedagógov 
- nevyrovnaná pripravenosť pedagógov budúcich 
pedagógov 
- nejednoznačná aplikačná a cieľová architektúra 
- nepripravenosť/nedostatok ľudí (implementačná 
kapacita MŠ SR na riadenie projektov, systémovú 
a priebežnú integráciu) 

Vstupné údaje a ponuka na spoluprácu: 
- 13 000+ pedagógov MŠ 
- 36 700+ pedagógov ZŠ  
- 27 300+ pedagógov SŠ 
- 13 500+ pedagógov VŠ 
- 140 000+ 
- 2 400+ ZŠ 
- 800+ SŠ 
- 20 VVŠ + 3 ŠVŠ + 10 NVŠ 
- 537 000+ žiakov ZŠ  
- 317 000+ študentov SŠ 
- 199 000+ študentov VVŠ/ŠVS + NVŠ

„Všetko, čo malo byť 
objavené, už objavené bolo.“ 
Charles Duell, Komisár US 
patentového úradu, 1899 
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výučba 

vyučovanie 

komunikácia 
manažovanie 

žiak/študent 

pedagóg 

obsah infraštruktúra 

Prínosy – žiak/študent: 
- škola hrou 
- prístup a možnosti pre každého 
kedykoľvek a kdekoľvek 
- individualizácia výučby 
(rýchlosť, zdroje, forma . . .) 
- konkurencieschopnosť 
- motivácia 
- sebavedomie 
- kreativita 
- priebežné sebahodnotenie 
- zlepšenie výsledkov štúdia 
- efektívnejšia komunikácia 
a spolupráca . . . 

Prínosy – vysokoškolák: 
- motivácia 
- prístup a možnosti pre 
každého kedykoľvek a 
kdekoľvek 
- individualizácia výučby 
(rýchlosť, zdroje, forma . . .) 
- priebežné sebahodnotenie 
- konkurencieschopnosť 
- kreativita 
- sebavedomie 
- motivácia . . . 
- zlepšenie výsledkov štúdia 
- efektívnejšia komunikácia 
a spolupráca . . . 

Prínosy – pedagóg: 
- prístup a možnosti pre každého 
- flexibilita 
- individualizácia prístupu  
- konkurencieschopnosť 
- kariérový rast 
- motivácia 
- sebahodnotenie 
- efektívnejšia komunikácia 
a spolupráca . . . 

Škola a jej život 

Princípy pre výchovno-
vzdelávaciu oblasť 

„Ale . . . na čo je to vôbec 
dobré?“ 
Komentár inžiniera oddelenia 
pokročilých počítačových 
systémov, IBM, hľadiac na 
mikročip, 1968 

Kľúčové slová učenia sa: 
- pýtam sa  - radím 
- opisujem  - vymieňam si 
- vysvetľujem  - hľadám 
- dôverujem  - zdieľam 
- komunikujem - rešpektujem 
- získavam  - povzbudzujem 
- pamätám si  - rozumiem 
- používam  - analyzujem 
- hodnotím  - tvorím 
- spolupracujem - diskutujem 
. . .
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Prínosy – manažment školy: 
- integrovaný spôsob chodu 
školy, hodnotenia/dochádzky 
- evidencia 
- veta o žiakovi/študentovi 
- jednotné informačné 
prostredie 24/7 
- online webové rozhranie pre 
tok informácií (štatistika-
výkazníctvo) 
- individualizované prostredie 
školy  
- spätná väzba (+ absolventi 
školy + región + výrobná sféra)  
- komunikácia s rodičmi 
- analýzy, prognózy, plánovanie 
. . . 

Využitie potenciálu 
žiaka/študenta: 
- invencia  
- netradičné prístupy/riešenia 
- bezbariérovosť v prístupe 
- starší žiaci/študenti učia 
mladších 
- žiaci/študenti učia rodičov, 
regióny 

Prostredie pre: 
- bezpečný internet a e-mail  
- zdieľanie informácií 
- sieťové vzdelávanie 
- vzdialené vzdelávanie 
- využitie e-priemyslových  
a e-komunikačných 
technológií 
- globálnu vedomostnú a 
informačnú spoločnosť 
- zdieľanie cudzojazyčného 

Portálové riešenie umožňuje: 
- žiakovi  
- triede 
- ročníku 
- pedagógom 
- manažmentu 
- rodičom + pestúnom 
- verejnosti 

= 24/7 zdieľať prostredie 
podľa príslušných prístupových 

práv 
- edukačné materiály 
- e-mail 
- diskusné skupiny 
- četovanie 
- hlasová komunikácia 
- obrazová komunikácia 
- videokonferenčná 
komunikácia 

Podpora projektu: 
- tlačené médiá (UN, 
denníky)  
- web 
- rozhlas, TV 
- workshopy 
- konferencie 
- asociácie (fakulty, školy) 
- samospráva (VÚC, obce, 
ZMOS, ZMOT) 
- videokonferencie 
- e-mail 
- diskusné skupiny 
- „četovanie“ 
- hlasová komunikácia 

Vzdelávanie založené 
na spolupráci: 
- spoločenstiev žiakov, 
študentov, pedagógov 
- komunikácii 
- kolektívnom učení sa 
- kolektívnej výučbe 
- kolektívnej pamäti 
- kolektívnej 
inteligencii 

Rýchlosť prijatia technológií: 
Roky potrebné pre získanie 50 
M predplatiteľov: 
 
- rádio    38 
- TV    18 
- telefón    12 
- internet    5 
- mobilný telefón    2 

„Myslím si, že 
existuje 
svetový trh 
snáď tak pre 5 
počítačov.“ 
Thomas 
Watson, 
prezident IBM, 
1943 

Globálne zmeny: 
Postupne sa v e-prostredí formuje e-výchova 
+ e-vzdelávanie podporované e-technikami. 
K tomu je potrebné zmeniť aj existujúci 
obsah, formy, metódy a tým aj kultúru 
výchovy a vzdelávania 

„Precestoval som šíravy 
a diaľavy tejto krajiny, 
rozprával som sa s jej najlepšími 
ľuďmi a môžem vás uistiť, že 
spracovávanie údajov je 
bláznivý výstrelok, ktorý 
nepotrvá dlhšie ako rok.“ 
Hlavný redaktor obchodnej 
literatúry, Prentice Hall, 1957
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Výzva pre 21. storočie: 
- svet je komplexnejší, ciele sú 
vyššie, viac zodpovednosti sa 
prenáša na jednotlivca  
- dnešný žiak/študent bude 
denne konfrontovaný v súťaži 
novej vedomostnej spoločnosti 
a znalostnej ekonomiky 
- rozsah súťaživosti sa dnes 
výrazne mení 
- podstata práce sa dnes výrazne 
mení 
- požiadavky na pracovné 
nasadenie sa výrazne menia 
- zamestnávatelia potrebujú 
pracovníkov, ktorí majú 
vedomosti+ a zručnosti+ 

Mladá generácia dnes 
preferuje: 
- stály prístup k technológiám 
a médiám, používa ich 
autonómne  
- hypertextové rozmýšľanie 
- rýchly prístup k informáciám 
- prijímanie a odovzdávanie 
informácií 
- audio-vizuálnu komunikáciu 
- učenie sa objavovaním 
- viacúlohový prístup, rýchly 
presun pozornosti, cenia si 
rýchlosť komunikácie 
- spoločenskú, neobmedzenú 
komunikáciu s okolím a školou 

Zručnosti pre 20 st. – klasický absolvent 
- počet zamestnaní: 1-2 
- požiadavky: majstrovstvo v 1 oblasti 
- vyučovací model: majstrovstvo v predmete 
 
- model hodnotenia: majstrovstvo v predmete

„Kým počítač ENIAC má 
18 000 vákuových elektrónok, 
zaberá priestor 6 x 12 m, 
produkuje 174 000 W tepla, 
váži 30 ton, počítače 
budúcnosti budú mať možno 
len 1 00 elektrónok a budú 
vážiť snáď len 1,5 tony. 
Popular Mechanics, 1949 

Prečo nové zručnosti pre 21. st.? – 
dnešný študent: 
- počet zamestnaní: 10-15 do veku 
38 rokov 
- požiadavky: flexibilita a 
adaptabilita 
- vyučovací model: integrácia 
požiadaviek na zručnosti pre 
majstrovstvo v predmete 
- model hodnotenia: integrácia 
požiadaviek na zručnosti pre 
majstrovstvo v predmete 

Členenie projektov 

„Nie je žiadny dôvod, aby 
ktokoľvek chcel mať počítač 
vo svojom dome“ 
Ken Olson, prezident 
a zakladateľ Digital Equipment 
Corp., 1977

Vzdelávanie v sieťovej 
spoločnosti – faktory a 
podmienky: 
- nové vedomosti, znalosti 
a prístup k nim  
- komunikácia v sieti 
- nové vyučovanie a učenie sa 
- nové pomôcky, zdroje, 
pedagógovia 
- nový priestor a čas 
- nová príprava učiteľskej 
profesie 
- digitálne kompetencie 
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dopytovo orientované 

nové projekty MŠ SR 

už uskutočňované MŠ SR 

národné 

Možnosti financovania 
projektov 

OP Vzdelávanie, OP 
Výskum a vývoj 

štátny rozpočet 

iné zdroje 7. RP 

Je fakt, že: 
- počet webových stránok sa zdvojnásobuje každých 58-62 dní 
- počet užívateľov rastie asi o 140 ľudí za minútu – skoro 72 M ročne 
- 3,6 MLD textových správ bolo odoslaných mesačne v roku 2006 
- každých 8 sekúnd sa narodí 34 detí 
- v roku 2006 promovalo v USA 1,3 M študentov, v Indii 3,1M, v Číne 3,3 M 
- v Indii 100 % absolventov univerzít v roku 2006 komunikovalo anglicky 
- odhaduje sa, že do 10 rokov bude najviac ľudí na Zemi rozprávať po anglicky . . . . v Číne 
- kto bol schopný toto predpovedať pred 60, 40, 20 rokmi? 
- je fakt, že jazyk anglický má dnes viac ako 540 000 slov . . . asi 5 x viac, ako 
v Shakespearovych časoch 

Informačná spoločnosť: 
spoločnosť, v ktorej informácie sú 
tovar, ktorý môže človek vymieňať, 
kupovať, predávať, skladovať, 
transportovať, spracovávať. 
Spoločnosť digitálneho 
prerozdeľovania.  
 
Vedomostná spoločnosť: spoločnosť 
ľudí, v ktorej by mali vedomosti 
priniesť spravodlivosť, solidaritu, 
demokraciu, mier . . . Spoločnosť, 
v ktorej môžu byť vedomosti motorom 
pre jej zmenu. Spoločnosť, ktorá by 
mala poskytovať univerzálny 
a rovnocenný prístup k informáciám. 
(UNESCO) 
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Žijeme v exponenciálnom čase 
- prvá komerčná textová správa bola 
odoslaná v decembri 1992 
- dnes počet denne odoslaných a prijatých 
textových správ presahuje počet obyvateľov 
planéty 
- internet sa začal široko používať 
verejnosťou na jar 1995 
- viac ako 2,9 MLD vyhľadávaní sa 
uskutočnilo cez Google . . . . . tento mesiac 
- komu boli adresované tieto otázky pred 
Google? 
- virtuálna krajina na webe (MySpace) je 8. 
najväčšou krajinou na svete, čo sa týka počtu 
„obyvateľov“ 
- viac ako 3 000 kníh bolo publikovaných . . . 
dnes 
- počet technických informácií sa 
zdvojnásobuje každého 1,5 roka 
- odhaduje sa, že do roku 2010 sa budú 
zdvojnásobovať každých . . . 72 hodín 
- 3. generácia optických vlákien bola úspešne 
testovaná na priepustnosť 10 triliónov bitov 
za sekundu – to je napr. 150 M simultánnych 
telefonických hovorov každú sekundu 
- uvedená prenosová rýchlosť sa 
strojnásobuje každých 6 mesiacov 

Mnohé zo študijných odborov pred 10 rokmi 
neexistovali: 
- nové médiá 
- organické poľnohospodárstvo 
- nové hmoty a materiály 
- e-obchod 
- nanotechnológie 
- národná bezpečnosť 
 
Vie niekto povedať, čo má dnes študovať 
žiak, stredoškolák, vysokoškolák pre potreby 
globálneho trhu a predpovedať, čo sa bude 
študovať a vyučovať o 10 rokov? 

Odhaduje sa, že: 
- viac ako 50 % obsahu webu v USA 
vytvorili mladí ľudia do veku 21 rokov 
- viac ako 70 % detí v USA vo veku 4 roky 
používa počítač 

Skoro 2 MLD detí žijú v rozvojových 
krajinách 
- každé tretie z nich neukončí 5. ročník 
základného vzdelania 
- v roku 2005 bol navrhnutý projekt „One 
Laptop per Child“ – jeden laptop na dieťa 
pre tieto krajiny 
- prvá dodávka laptopov sa očakáva 
v polovici roka 2007 . . . 
- deti, ktoré nikdy nedržali v rukách 
učebnicu, budú teraz držať v rukách svet ... 
. 
- . . . a budú pripojené k nám . . . 

Odhaduje sa, že: 
- deti, ktoré sa narodené v roku 2007 vo veku 6 rokov sa narodia 
do superpočítačových možností, ktoré presiahnu schopnosti 
ľudského mozgu 
- samotné počítače za „1000 USD“ presiahnu počítačové kapacity 
ľudstva 
 
Čo to môže znamenať? 
 
- nastane posun, veľký posun 
- dnes pripravujeme študentov pre povolania a technológie, ktoré 
ešte neexistujú . . . a miesto toho, aby sme riešili problémy s tým 
spojené, my dnes tie problémy ešte ani nepoznáme . . . 

„Nemôžeme vyriešiť dnešné problémy 
používajúc rovnaký spôsob myslenia, aký 
sme používali, keď sme ich vymysleli“  
Albert Einstein  

. . . a študenti v Číne, Austrálii, 
Bangladéši, Indi či USA tak činia . . . . . 
na projektoch . . . . . . . . každý deň 
- opýtajme sa našich detí . . . . pedagógov . 
. . robíte toto a takto v škole? . . . . aby boli 
absolventi škôl pripravení a úspešní? . . . . 
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Príloha 3 
Model jednotlivých fáz informačného procesu podľa Kuhlthauovej (Kuhlthau, 1993) 

 
Stupeň 1 – Začiatok úlohy 

úloha  myšlienky pocity  aktivity  stratégie  

príprava na 
rozhodnutie 
výbere 
témy  

úvahy o úlohe / zadaní  
chápanie úlohy (porozumenie) 
zvažovanie predchádzajúcich skúsenosti 
a poznania vzhľadom k možným témam 

Obavy pred 
začatím 
práce  
neistota 

komunikácia s 
ostatnými 
prezerenie 
knižnice 

brainstorming 
diskutovanie; 
uvažov. o možných 
témach 
tolerovanie neistoty 

 
Stupeň 2 -- Výber tém 

úloha  myšlienky pocity  aktivity  stratégie  

Rozhodnu-
tie o téme 
pre 
prieskum  

Zvažovanie / hodnotenie tém 
podľa kritérií osobných 
záujmov, požiadaviek projektu, 
dostupných informácií 
a determinovanej časovej 
dotácie  
predvídanie výsledku možnej 
voľby 
výber témy s nejväčším 
potenciálom na úspech 

zmätok 
niekedy úzkosť
eufória po 
výbere 
očakávania 
z nadchádzajúc
ich  úloh 

Konzultácie s 
neformálnymi 
mediátormi 
predbežné hľadanie 
/prieskum knižnice 
Použitie 
referenčných 
materiálov a zdrojov 

Diskutovanie možných 
tém 
Predvídanie výsledku 
výberu 
Použitie všeobecných 
zdrojov pre prehľad o 
možných témach 

 
Stupeň 3 – Prefokálne (predzamerané) skúmanie 

úloha  myšlienky pocity  aktivity  stratégie  

Zisťovanie 
a prieskum  
informácií –
intencia nájsť 
zameranie 

Adekvátne informovanie 
sa o témach 
Hľadanie zamerania / 
intencie vo vzťahu  
k téme 
Identifikácia niekoľkých 
možných zameraní / 
intencií 
Neschopnosť vyjadriť 
presné informačné 
potreby  

Zmätok, 
pochybnosti, 
niekedy obavy,
neistota 

Hľadanie 
relevantných 
informácií 
Čítanie za účelom 
sa stať 
informovaným 
Písanie poznámok o 
faktoch a nápadoch
Tvorba 
bibliografických 
citácií 

Čítanie s cieľom dozvedieť 
sa o téme 
Tolerancia a akceptácia 
rozporuplnosti 
a nezlučiteľnosti 
informácií, ktoré človek 
nájde 
Zámerné hľadanie 
možných intencií / 
zámerov 
Výpis / zaznajmenávanie 
deskriptorov / kľúčových 
slov 

 
Stupeň 4 – Formulácia zamerania / ohniska skúmania  

úloha  myšlienky pocity  aktivity  stratégie  

Formulácia 
zamerania z 
nájdených  
informácií 

Predvídanie 
výsledkov možných ohnísk 
(výskumu) 
Použitie kritéria osobného 
záujmu, požiadaviek 
zadania/úlohy, dostupnosti 
materiálov a časových 
limitov 
Identifikácia nápadov  v 
informáciách, z ktorých sa 

Optimizmus 
Dôvera v schopnosť 
dokončiť úlohu 

Čítanie 
poznámok k 
témam 

Vytvorenie 
prehľadu poznámok 
Výpis možných ohnísk 
/zameraní (skúmania)  

Výber 
konkrétneho zamerania, 
ignorovanie niektorých 
iných zameraní, alebo 
kombinácia niekoľkých 
tém do jedného 
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formuluje zameranie 
Niekedy náhly moment 
„osvietenia“ / porozumenia  

zamerania 

 
Stupeň 5 – Zhromažďovanie informácií  

úloha  myšlienky pocity  aktivity  stratégie  

Získavanie 
informácií, ktoré 
definujú, 
dotýkajú sa, 
rozširujú a 
podporujú 
zameranie 
skúmania 

Hľadanie informácií 
podporujúcich zámer 
a dotýkajúcich sa 
zamerania 
Definovanie a 
rozšírenie zamerania 
prostredníctvom 
informácií 
Zhromažďovanie 
príslušných 
informácií 
Usporiadanie 
informácií v 
poznámkach 

Uvedomenia si a 
potreba 
realizácie 
rozsiahlej 
nevyhnutnej 
práce  
Dôvera v 
schopnosť 
dokončiť úlohu
Zvýšený záujem 

Použitie knižnice 
zhromažďujúc 
relevantné 
informácie 
Požiadanie o 
konkrétne knižničné 
zdroje  
Tvorba podrobných 
poznámok, excerpt s 
bibliografickými 
citáciami 

Využívanie 
deskriptorov  na vyhľadanie 
pertinentných informácií 
Realizácia podrobného 
prieskumu, vyhľadávanie 
rôznych druhov materiálov, 
napr. referenčné materiály, 
časopisy, literatúra faktu, 
biografie ai. 
Využívanie indexov 
Žiadanie o asistenciu  
knihovníka 

 
Stage 6 – Zavŕšenie vyhľadávania   

úloha  Myšlienky/idey/úmysly/plán pocity  aktivity  stratégie  

Záverečné 
vyhľadávanie 
informácií  

Identifikovanie potreby 
akýchkoľvek ďalších 
informácií 
Zvažovanie časového limitu 
Redukcia – zmenšovanie 
relevantnosti 
zvýšenie redundancie 
Vyčerpávanie zdrojov  

Pocit úľavy, 
Niekedy 
spokojnosť, 
Niekedy 
sklamanie 

Opakované 
prezeranie  
zdrojov informácií a 
overovanie, 
Potvrdenie 
informácií a 
bibliografických 
citácií 

 
 

Návrat do knižnice 
a sumarizácia 
vyhľadávania 
Výpožička 
dopkuemntov až do 
ukončenia 
excerpovania, 
kontroly a overovania 
informácií   
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Príloha 4 
Vybrané modely informačnej gramotnosti  

 Autor rok URL 
Eisenberg & Berkowitz 2000 http://big6.com/ 

Research Cycle  Jamie McKenzie   http://www.fno.org/dec99/rcycle.html 

The Alberta Model     http://www.ifla.org/IV/ifla65/papers/078-119e.htm 

The 7 Pillars Model     http://www.sconul.ac.uk/groups/information_literacy/sp/sp/model.html  

Guided Inquiry Carol Kuhlthau, Ross 
Todd   http://guidedinquiry.ning.com/ 

Research Steps to 
Success Sandra Hughes   http://www3.sympatico.ca/sandra.hughes/sandra.hughes/research/resear

chs.html 

The 8 Ws     http://eduscapes.com/tap/topic71.htm  

Stripling and Pitts 
Research Process 
Model  

School of Library and 
Information Science at 
San José State 
University 

1988 http://slisweb.sjsu.edu/courses/250.loertscher/modelstrip.html 

The Learning 
Journey   

Houghton Valley 
School     

Louisiana IL Model 
for Lifelong 
Learning 

    http://mconn.doe.state.la.us/lessonplans/lit_model.htm 

Action Learning 
Model Gwen Gawith  1983   

SAUCE Information 
Literacy & Inquiry 
Learning model 

T. Bond    http://ictnz.com/SAUCE.htm 

3 Doors    Gwen Gawith     
eVew: The Research 
Process 

Saskatchevan Multitype 
Library   http://www.saskschools.ca/curr_content/modgr8ss/files/ 

CURICULINK: 
Library Information 
Literacy Skills 

Otsego Northern 
Catskills BOCES 
School Library System 

2006 http://encompass.cerfinfo.com/ 

Information Fluency, 
Digital Information 
Fluency Model  Missouri Distance 

Learning Association. 
2009 http://21cif.com/resources/difcore/ 

PLUS Model James E. Herring   http://farrer.csu.edu.au/PLUS/ 

Steps to the 
Research Cycle Bellingham Schools 1999 http://www.bham.wednet.edu/sites/default/files/studentgal/onlineresearc

h/oldonline/literacy.htm 

Matrix of PSU 
Information Skills 
and Abilities 

Portland State 
University 2007 www.lib.pdx.edu/instruction/Matrix%20v10.doc 

The Seven Steps of 
the Research 
Process 

Olin and Uris Libraries, 
Cornell University 2009 http://www.library.cornell.edu/olinuris/ref/research/skill1.htm 

I-SEARCH 
(Information Age 
Inquiry) 

Danny CallisonAnnette 
Lamb,   http://virtualinquiry.com/inquiry/isearch.htm 
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Príloha 4 
Vybrané modely informačnej gramotnosti  
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Príloha 5 

Niektoré realizované výskumy v oblasti informačnej gramotnosti  
Niektoré realizované výskumy v oblasti IG  

Zameranie  Názov  Autori Krajina 

Analýza programov informačnej 

gramotnosti: ľudia, politika a potenciál 

Information literacy programs : people, 

politics and potential 

Christine Bruce 

Philip Candy  

Austrália 

Uspokojovanie potrieb študentov 

dištančného vzdelávania 

Meeting the needs of distance education 

students 

Margaret 

Appleton, Debbie 

Orr 

Austrália 

Vývoj webom podporovaných programov 

na podporu informačného vzdelávania 

The development of Web-based 

programs to support information 

courses 

Nancy Fjällbrant Švédsko 

Skúsenosti Južnej Afriky s podporou 

kvality vzdelávania (projekt INFOLIT) 

INFOLIT : a South African experience 

of promoting quality education 

Cathy-Mae 

Karelse 

Južná 

Afrika 

Rozvoj programov informačnej gramotnosti 

(v Singapure) 

Developing information literacy 

programs in Singapore 

Mark Hepworth Singapur 

Rámec informačnej gramotnosti na VŠ 

(skúsenosti University of Ballarat) 

Framing information literacy : the 

University of Ballarat experience 

Natalie Radomski Austrália 

Integrácia informačnej gramotnosti do VŠ 

vzdelávania (skúsenosti University of 

Wollongong) 

Integrating information literacy : 

University of Wollongong experience 

Lynne Wright and 

Catriona McGurk 

Austrália 

Austrálske domorodé komunity online Australian indigenous communities 

online 

Mary Mortimer Austrália 

Zvyšovanie informačnej gramotnosti 

v gramotnostne chudobných firmách 

Working towards an information literate 

law firm 

Gayle Gasteen 

and Carmel 

O'Sullivan 

Austrália 

Nástroje na pomoc zdravotníckemu 

personálu manažovať ich informačné 

potreby 

Tools to assist physicians to manage 

their information needs 

John Parboosingh Kanada 

Výskum informačnej gramotnosti v 

digitálnom veku, schopnosti dolovania 

poznatkov 

Mining in Cyberia : researching 

information literacy for the digital age 

/ Philip Candy Austrália 

Kritická realistická analýza informačnej 

gramotnosti:  

Information literacy : a critical realist 

perspective 

Alistair Mutch Veľká 

Británia 

Teória informačnej gramotnosti A theory of information literacy : in-

formation and outward looking 

Ross J. Todd Austrália 

Explorácia informačnej gramotnosti na 

pracovisku: a procesuálny prístup 

Exploring information literacy in the 

workplace : a process approach 

Bonnie Wai-yi 

Cheuk 

Singapur 
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Analýza a explikácia vzťahu medzi 

vyhľadávaním informácií a učením 

Is there a relationship between 

information seeking and learning 

outcomes? 

Louise Limberg Švédsko 

Pochopenie vedeckej a profesionálnej 

komunikácie: Thesaurus a vyhľadávanie v 

databázach 

Understanding scholarly and 

professional communication : thesauri 

and database searching 

Helmut Klaus Austrália 

Osobný / personalizovaný  manažment 

informačného prieskumu 

Personal research information 

management : information literacy and 

the research student 

Paul Genoni and 

Jan Partridge 

Austrália 

Sociálno-ekonomické status a informačná 

gramotnosť (Južná Afrika) 

Socio-economic status and information 

literacy in South Africa 

Yusuf Sayed Južná 

Afrika 

Profesionálny  rozvoj pre informačné 

vzdelávania a výchovu 

Learning together : staff development 

for information literacy education 

Penny Moore Nový 

Zéland 

Niektoré problémy  hodnotenia informačnej 

gramotnosti 

Some issues in assessing information 

literacy / Ralph Catts (Australia). 

Ralph Catts Austrália 

Big Blue Information literacy programs : people, 

politics and potential 

Christine Bruce 

Philip Candy  

Austrália 
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