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 Úvod 

Prirodzeným rámcom fungovania komunikácie v �udskej spolo�nosti je využívanie 

rozmanitých informa�ných �i komunika�ných technológií. Pod týmto pojmom sa zvy�ajne 

rozumie súbor techník, postupov a prostriedkov, ktoré �udia využívajú na komunikovanie 

informácií. Vývoj informa�ných technológií je zasadený v konkrétnom historickom kontexte 

a do zna�nej miery reflektuje podstatu technologického rozvoja toho-ktorého historického 

obdobia. Pri tom v zásade platí, že nové informa�né technológie nenahrádzajú tie staršie 

okamžite, ale skôr ich dop��ajú a koexistujú s nimi. Medzi najvýznamnejšie komunika�né 

technológie pri poh�ade z historickej perspektívy možno zaradi� napríklad jazyk, písmo, 

kníhtla�, telegraf, telefón, rozhlas, televíziu, ale aj po�íta�. 

Komunikácia sa takmer od samého po�iatku vývoja výpo�tovej techniky profilovala ako 

jeden zo základných smerov fungovania po�íta�ov. Pôvodne sa tieto funkcie formovali 

v podobe technológií a služieb, ktoré boli zamerané najmä na efektívne využívanie 

vzdialených výpo�tových zdrojov a na poskytovanie dia�kového prístupu k centralizovaným 

informa�ným zdrojom. V priebehu posledných 20 rokov sa realizuje radikálny obrat vo vývoji 

informa�ných technológií smerom ku skuto�ne integrovaným a sú�asne distribuovaným 

komunika�ným štruktúram založeným na využívaní mikropo�íta�ovej techniky. Vznikajú tak 

moderné informa�né technológie na báze výpo�tovej techniky, ktoré možno charakterizova� 

ako súbor technických a programových prostriedkov, koncep�ných nástrojov a 

komunika�ných infraštruktúr umož�ujúcich rozširovanie alebo dia�kový prístup 

k informáciám. 

Cie�om tohto u�ebného textu je zmapova� už akceptované i novovznikajúce teórie, 

hypotézy a výskumy, ktoré sa zaoberajú práve snahou o zachytenie špecifík, vysvetlenie 

podstaty a možností, �o poskytujú technológie elektronickej komunikácie z h�adiska 

posúvania tradi�ných paradigiem v chápaní sociálnych, psychologických a �alších aspektov 

sociálnej komunikácie.  

Zna�ná �as� textu je venovaná sumarizácii aktuálnych poznatkov o vz�ahu elektronickej 

komunikácie a vzdelávania na základe definovania kategórií informa�nej gramotnosti 

a elektronického vzdelávania. Túto problematiku približuje aj s pomocou prezentácie dvoch 

prípadových štúdií, na základe ktorých si študenti môžu urobi� bližšiu predstavu o funk�ných 

softvérových systémoch e-learningu a ich využití vo vzdelávaní. 

Následne sa materiál, vzh�adom na jeho primárne ur�enie pre predmet Výskumy 

elektronickej komunikácie, zameriava na priblíženie výsledkov nieko�kých výskumov 
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využívania elektronických informa�ných zdrojov, ktoré sa uskuto�nili v priebehu posledných 

rokov vo svete, ale predovšetkým na Slovensku. Ide o výskumy, ktoré boli v prevažnej miere 

sú�as�ou projektov orientovaných na h�adanie nových vzorcov a modelovanie informa�ného 

správania v sú�asnej informa�nej spolo�nosti, �i už na strane používate�ov (využívanie 

elektronických zdrojov) alebo autorov (publikovanie v elektronických komunika�ných 

kanáloch). 

Takýto prístup k prezentácii problematiky výskumov a teórií aplikovaných v oblasti 

elektronickej komunikácie ponúka študentom možnos� pochopi� základné špecifiká 

komunikácie v elektronickom sie�ovom prostredí, sledova� vývojové trendy v oblasti 

skúmania využívania elektronických informa�ných zdrojov i rozli�né prístupy a metódy, ktoré 

sa dajú vo výskume informa�ného správania v elektronickom sie�ovom prostredí využi�. 

Sú�asne text sprístup�uje aj koncepcie novších výskumných projektov, ktoré posúvajú 

skúmanie informa�ného správania používate�ov i autorov informácií do oblasti exaktnejších 

scientometrických prístupov. 
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1  Komunikácia v spolo�nosti 

 

1.1  Komunikácia 

Komunikácia je jedným z primárnych atribútov �udskej spolo�nosti a je základným 

pilierom jej napredovania - odovzdávanie informácií v komunikácii je prostriedkom 

osobnostného rastu každého �loveka i nástrojom budovania a udržiavania sociálnych štruktúr, 

noriem a hodnôt. Je to fenomén, ktorý je prirodzenou sú�as�ou, ba priam nevyhnutnou 

podmienkou našej sociálnej i biologickej existencie - poskytuje �udstvu jeden zo základných 

nástrojov ovplyv�ovania svojho vlastného vývoja mimo pôsobenia dlhodobých procesov 

biologickej evolúcie. Úloha týchto evolu�ných procesov je práve opa�ná - prispôsobova� 

�loveka vplyvom vonkajšieho prostredia a zabezpe�i� tak jeho prežitie ako každého iného 

živo�íšneho druhu v prírode. 

Z etymológie tohto pojmu (latinské communicare = spája�, �i všeobecnejší slovný základ 

commun-) vyplýva, že so slovesom komunikova� súvisia také významy ako ma� nie�o 

spolo�né, robi� nie�o spolo�ným, zdie�a�... Nie náhodou z toho istého základu vychádza aj 

pojem komunita, teda spolo�enstvo, pospolitos�. Komunita je sociálny útvar charakterizovaný 

jednak zvláštnym typom sociálnych väzieb vo vnútri, medzi jej �lenmi, a jednak špecifickým 

postavením navonok, v rámci širšieho sociálneho prostredia (Keller, 1996). Práve 

komunikáciu možno považova� za základný „tmeliaci materiál“, ktorý sa podie�a na 

vytváraní komunity ako organického celku. 

Rankov (2002) definuje komunikáciu ako proces výmeny informácií medzi dvoma 

systémami (organizmami), ktoré môžu predstavova� také rôznorodé entity ako zviera, �lovek, 

komunita, �i technologické zariadenie. Aj iní autori v snahe o zachytenie širokej škály 

komunika�ných procesov aj mimo �udskej spolo�nosti konštatujú, že pre živý organizmus je 

charakteristická vnútorná schopnos� správy posiela� do a prijíma� z rôznych �astí, ktoré ho 

vytvárajú, a takisto komunikova� s okolitým prostredím (Willett, 2000). Komunikácia na 

úrovni fyzikálnych �i biologických systémov je však kvalitatívne odlišná od komunikácie, 

ktorá prebieha medzi �u�mi. Rozdiely spo�ívajú najmä v spôsoboch kódovania i dekódovania 

prenášaných informácií a v povahe celého procesu. Komunikácia medzi �u�mi sa preto 

vy�le�uje �asto ako samostatný fenomén, ozna�ovaný naj�astejšie ako komunikácia sociálna, 

medzi�udská �i kultúrna a od�le�uje sa tak od komunikácie biologickej (genetickej). 
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1.2  Sociálna komunikácia 

Názory na podstatu sociálnej komunikácie sú v sú�asných komunika�ných teóriách 

rôznorodé. Pod�a predstavite�ov Paloaltskej školy (pod�a mesta Palo Alto v Kalifornii) 

spo�íva podstata komunikácie v rela�ných a interaktívnych procesoch, ktorých prvky sú 

menej dôležité ako vz�ahy medzi nimi, a všetko �udské správanie má komunika�nú hodnotu 

(Watzlawick, 1967). Komunikácia sa chápe ako neustály sociálny proces zahr�ujúci 

množstvo behaviorálnych režimov – re�, gestá, mimiku i fyzický priestor medzi 

jednotlivcami. V podobnom duchu Rogers definuje komunikáciu ako konvergen�ný proces, 

v ktorom ú�astníci vytvárajú a zdie�ajú informácie, aby dosiahli vzájomné porozumenie 

(Rogers, 1981). Vo svojich výskumoch a koncepciách nahrádza difuzionistický model 

metódou analýzy komunika�ných sietí, pri�om sie� pozostáva z jednotlivcov navzájom 

prepojených štruktúrami komunika�ných tokov. 

Pre jednu skupinu odborníkov môže by� sociálna komunikácia procesom vytvárania 

významu medzi dvoma alebo viacerými �u�mi (Tubbs, 1991), pre iných je to konanie, 

ktorého cie�om je z h�adiska komunikátora prenos správy jednej alebo viacerým osobám 

prostredníctvom symbolov (Kunczik, 1995). V podobnom duchu Flusser chápe komunikáciu 

v zmysle symbolického prenosu posolstiev a upres�uje: „�udská komunikácia je umelý 

proces. Spo�íva na fortie�och, vynálezoch, nástrojoch, totiž na symboloch usporiadaných do 

kódov... �udia sa nedorozumievajú medzi sebou ‘prírodným’ spôsobom“ (Flusser, 2002). 

V súlade so Žibritovou (1984) možno vymedzi� štyri prístupy k definovaniu sociálnej 

komunikácie: 

• komunikácia ako proces výmeny informácií, 

• komunikácia ako interakcia, 

• komunikácia ako použitie znakov, 

• komunikácia ako funkcia spätnej väzby. 

Použitie znakov sa vo všeobecnosti považuje za jednu z hlavných charakteristík sociálnej 

komunikácie a zdôraznenie tejto jej symbolickej podstaty v najširšom zmysle je východiskom 

umož�ujúcim chápa� kultúru ako komunikáciu. 

Komunika�ný proces zabezpe�uje v spolo�nosti štyri hlavné funkcie, sformulované už 

v 40. rokoch 20. storo�ia (Lasswell, 1948; Merton, 1949): 

• pozorovanie prostredia, ktoré poskytuje varovania o hrozbách a nebezpe�enstvách pre 

systém hodnôt komunity alebo jej �astí; 

• korelácia jednotlivých �astí spolo�nosti vo vz�ahu k prostrediu; 
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• odovzdávanie spolo�enského dedi�stva z generácie na generáciu (kultúrna transmisia); 

• rekrea�no-zábavná funkcia. 

 

1.3  Komunika�né technológie 

Pod pojmom komunika�né technológie sa zvy�ajne rozumie množina techník, postupov a 

prostriedkov, ktoré spolo�nos� využíva na komunikovanie informácií. Z tohto h�adiska medzi 

najvýznamnejšie komunika�né technológie možno zaradi� napríklad jazyk, písmo, kníhtla�, 

telegraf, telefón, rozhlas, televíziu a samozrejme po�íta�. Pozícia jazyka v tomto vývinovom 

rade je však diskutabilná, pretože jazyk má okrem komunika�nej funkcie aj významné funkcie 

kognitívne. 

Typickým predstavite�om komunika�ných technológií sú komunika�né (informa�né) 

médiá. Najbežnejšie vymedzenie termínu médium vychádza z technologického aspektu 

komunikácie, v ktorej plní úlohu sprostredkovate�a, nosi�a informácií. Médium ako 

technologický nástroj umož�uje informácie prenáša� v priestore (vzduch, elektromagnetické 

vlnenie, koaxiálne káble, optické káble, satelitné spojenia) alebo vo forme hmotných 

„konzerv“fixova� a prenáša� aj v �ase (papier, celuloidový pás, magnetická páska, skupina 

digitálnych médií – magnetické disky, optické disky, v širšom kontexte po�íta� a po�íta�ové 

siete a tak �alej). Fixáciou informácií na médium vzniká dokument.  

Dokument možno charakterizova� ako prostriedok sociálnej komunikácie tvorený 

množinou materiálne fixovaných a usporiadaných dát alebo informácií, ur�ený na ich prenos 

v priestore a �ase (Nováková, 1983). V druhej polovici 20. storo�ia bola rozpracovaná 

systematická typológia dokumentov, ktorá akcentovala predovšetkým formálne 

komunikované a ustálené dokumentové spektrum. Bola vybudovaná na báze tradi�ného 

publika�ného procesu, pretože okrem funk�ných charakteristík a rozdielov sa odvolávala aj na 

formálne vlastnosti klasifikovaných zdrojov (monografie, periodiká, zborníky at�.). 

Po�as vývoja komunika�ných technológií �udstvo vyvinulo pre ú�ely komunikácie 

množstvo médií a ich variácií. V schematickom vyjadrení evolúcia komunika�ných médií 

smerovala od prvotnej priamej mimojazykovej a jazykovej komunikácie (komunikácie tvárou 

v tvár) cez materiálne fixovanie informácií s cie�om prekona� priestorové a �asové bariéry, 

cez elektromagnetické médiá až po médiá elektronické, ktoré umož�ujú prekonáva� 

priestorové bariéry aj v oblasti multimediálnej interaktívnej komunikácie (teda na dia�ku 

komunikova� výmenou obrazových i zvukových dát). 

�alšie vymedzenie pojmu médium vychádza z charakteru percepcie u �loveka ako 

biologickej a sociálnej bytosti. Na za�iatku komunika�ného spojenia je �lovek, ktorý svoje 
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myšlienky a pocity formuluje do obrazovej a zvukovej, prípadne predmetnej podoby. Na 

konci spojenia ich iný �lovek prijíma cez svoje zmysly – naj�astejšie zrakom a sluchom, 

prípadne hmatom. Na základe zmyslu, ktorým príjemca vníma komunikovaný obsah, možno 

komunikáciu i informácie rozdeli� na vizuálne, audiálne a audiovizuálne. Komunikácia sa 

však nerealizuje len na základe fyzikálnych princípov (šírenie svetla, zvuku a podobne), ale aj 

v sociálnej rovine, kde na komunikáciu slúžia systémy symbolov a znakov. Re� ako systém 

dohovorených zvukov alebo písmo ako systém dohovorených znakov potom možno tiež 

chápa� ako médium – nástroj odovzdávania myšlienok (Charvát, 2001 a iní). 

Preh�ad vývoja komunika�ných technológií pod�a internetovej encyklopédie About 

(http://inventors.about.com/library/inventors/bl_history_of_communication.htm) obsahuje 

nieko�ko zásadných, prelomových objavov �i vynálezov, ktorým však predchádzali a po 

ktorých zvy�ajne aj nasledovali drobné úpravy v existujúcich technológiách a ktoré tak 

dláždili cestu k novým zásadným komunika�ným zlomom. Možno sem zaradi� napríklad: 

 

3000 p. n.l. vznik písma - Feni�ania vyvíjajú abecedu, Egyp�ania hieroglyfické písmo.  

1400 p. n.l.  najstarší písomný záznam v 	íne na kostiach. 

900 p. n.l.   najstaršia poštová služba - pre potreby vlády v 	íne. 

776 p. n.l.   najstarší záznam o použití holubov na posielanie správ v Grécku. 

530 p. n.l.   Gréci budujú prvú knižnicu. 

500 p. n.l.   Papyrusové zvitky - prvé �ahko prenosné médium na písanie. 

37  Heliografy - použitie zrkadiel na prenos správ v Ríme - cisár Tiberius. 

105  Tsai Lun v 	íne zhotovil papier. 

305  Prvé drevené tla�iarenské lisy zostrojené v 	íne. 

1455  Johannes Gutenberg konštruuje tla�iarenský stroj s kovovými pohyblivými typmi.  

1650  Prvý denník - Lipsko. 

1714  Angli�an Henry Mill získava prvý patent na písací stroj. 

1814  Joseph Nicéphore Niépce zhotovuje prvý fotografický obraz. 

1831  Joseph Henry vynachádza prvý elektrický telegraf. 

1835  Samuel Morse zostavuje svoj Morseov kód. 

1876  Alexander Graham Bell si patentuje elektrický telefón. 

1877  Thomas Edison vynachádza fonograf s voskovým cylindrom. 

1887  Emile Berliner zostrojuje gramofón. 

1894  Guglielmo Marconi zdokona�uje bezdrôtovú telegrafiu. 

1895  Bratia Lumierovci v Paríži vyvíjajú prvý filmový premieta�. 
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1899  Valdemar Poulsen vynašiel princíp magnetického záznamu. 

1916  Prvé rádioprijíma�e s ladením frekvencie. 

1927  Prvé televízne vysielanie v Anglicku. 

1958   Chester Carlson konštruuje fotokopírku (Xerox). 

1966  Xerox zostrojil Telekopírku - prvý úspešný faxovací prístroj.  

1969  ARPANET - prvá verzia internetu. 

1979  V Japonsku spustili prvú sie� mobilnej komunikácie. 

1983  	asopis Time menuje po�íta� "mužom roka". 

1994  Americká vláda uvo��uje kontrolu internetu - spustenie WWW. 

 

Jednou z pozoruhodných �
t vývoja komunika�ných technológií je skuto�nos�, že 

novovyvinuté technológie nevyradia z využívania už existujúce, zvä�ša len rozšíria diapazón 

komunika�ných možností danej generácie. Na základe použitého média a so zoh�adnením 

aspektu �asu možno všetky historické i sú�asné typy komunika�ných technológií a teda aj 

komunikáciu, ktorá sa ich prostredníctvom realizuje, roz�leni� do nieko�kých typových 

skupín: 

• priama - sprostredkovaná. Priama komunikácia prebieha tvárou v tvár, teda ak sú 

komunikátor i komunikujúci prítomní v rovnakom �ase na rovnakom mieste. 

Sprostredkovaná komunikácia sa zvä�ša realizuje s využitím materiálneho nosi�a, na 

ktorom je informácia fixovaná. V takomto prípade komunikátor a komunikujúci môžu by� 

od seba �asovo i priestorovo vzdialení. Sprostredkovanie sa však môže realizova� aj s 

využitím iných, ako materiálnych nosi�ov. Moderné komunika�né technológie dokážu za 

ur�itých podmienok ve�mi úspešne prekonáva� priestorovú bariéru a do zna�nej miery 

simulova� komunika�nú situáciu priamej komunikácie. Samozrejme, aj priama 

komunikácia je ur�itým spôsobom sprostredkovaná – ako médium tu funguje vzduch �i 

zvukové vlny. Jej priamos� vyplýva najmä z bezprostrednej blízkosti (okrem sluchového 

aj zrakový, prípadne �uchový �i hmatový kontakt) komunikujúcich a interakcieschopnosti 

v rámci komplexne vnímanej komunika�nej situácie. 

• synchrónna - asynchrónna. Priama komunikácia je vždy synchrónna, teda prebieha v 

reálnom �ase. Sprostredkovaná komunikácia sa zvä�ša realizuje ako asynchrónna, to 

znamená že komunikátor vyšle alebo vytvorí komunikát vo forme informa�nej konzervy a 

príjemca sa k nemu dostane až po ur�itom �ase.  

• perzistentná - volatilná. Priama komunikácia je v zásade volatilná (nestála, prchavá), hoci 

sa v niektorých špecifických prípadoch môže realizova� s využitím pomocných médií. 
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Sprostredkovaná komunikácia fixovaním informácií na nosi�och zabezpe�uje stálos� 

komunikovaných informácií a možnos� vráti� sa k nim. 

• z h�adiska topografie komunika�ných spojení sa naj�astejšie rozlišujú typy komunikácie  

• 1:1 (dyadická, párová forma komunikácie), pri ktorej jeden komunikátor 

odovzdáva správu jednému príjemcovi, 

• 1:N (napr. prednáška), kde jeden komunikátor odovzdáva správu sú�asne viacerým 

príjemcom, 

• M:N (napr. konferencia), v rámci ktorej sú komunika�né spojenia mnohonásobné, 

viacerí komunikátori vysielajú správu viacerým príjemcom. 

 



11  Sociálne a humánne kontexty elektronickej komunikácie 

2  Komunika�né teórie v sie�ovom prostredí 

 

Elektronická komunikácia sa definuje ako forma komunikácie, pri ktorej je komunikátor 

v priamej alebo nepriamej interakcii (na základe vytvoreného informa�ného zdroja) 

s recipientom prostredníctvom po�íta�a, cez niektoré jeho vstupno-výstupné zariadenie. 

Aspekt interpersonálnosti, ktorý je tradi�nou sú�as�ou definícií sociálnej komunikácie, sa 

v kontexte elektronickej komunikácie nezdôraz�uje, ke�že nie je vždy prvoradý. 

Hoci sa fenomén elektronickej komunikácie v masovejšom meradle rozširuje len 

v priebehu posledných 15 až 20 rokov, predmetom skúmania je už nieko�ko desa�ro�í. 	asto 

sa v literatúre prezentujú výskumné témy, ktoré sú predmetom záujmu komunika�ných štúdií 

všeobecne a do oblasti elektronickej komunikácie sa logicky transponujú, respektíve sa tu 

h�adajú ich nové dimenzie – napríklad vz�ah medzi charakteristikami mediálnych systémov a 

�udí, ktorí ich využívajú, kognitívne aspekty komunika�ných procesov v elektronickom 

prostredí, lingvistické špecifiká �i sociálno-psychologické faktory spojené s využívaním 

týchto technológií v procesoch sociálnej komunikácie. Aplikáciou týchto teórií na 

komunikovanie v sie�ach postavených na prepojení po�íta�ov a moderných informa�ných 

technológií sa definujú nové prístupy ku skúmaniu a chápaniu podstaty, významu a ú�elu 

komunikácie v �udskej spolo�nosti. 

 

Redukované podnety v elektronickej komunikácii 

Viaceré výskumy z obdobia 90. rokov 20. storo�ia potvrdzujú tézu, že podobne ako iné 

informa�né a komunika�né médiá aj po�íta� vstupuje do komunika�ného procesu ako prvok, 

�o špecificky modifikuje spôsob, akým sa komunikácia realizuje. Sociálna komunikácia tak 

nadobúda v prostredí po�íta�ových sietí špecifické media�né charakteristiky a podobu 

elektronickej komunikácie. (Detailnejšie k problematike definovania a typológie elektronickej 

komunikácie pozri Šušol, 2002.) 

Priama komunikácia sa vo vä�šine komunika�ných teórií považuje za optimálny spôsob 

komunikácie, pretože umož�uje kombinova� prejavy verbálnej a neverbálnej komunikácie 

(Vybíral, 2000). Všetky ostatné formy komunikácie, vrátane elektronickej, sú 

sprostredkované niektorým typom technologického média (papier, elektromagnetické vlnenie 

at�.), �o ich ochudob�uje o prejavy neverbálnej komunikácie, prípadne aj o spätnú väzbu. 

Osobitné postavenie po�íta�a ako komunika�ného média spo�íva v tom, že vo svojej 

digitálnej podstate je schopný zreprodukova� špecifiká všetkých ostatných médií pri prenose 
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ur�itého typu informácií a navyše zabezpe�i�, resp. simulova� priamu komunikáciu v jej 

základnej podobe, teda so všetkými sprievodnými zrakovými a sluchovými vnemami. 

Z tohto aspektu najvýznamnejšou teóriou, ktorá dominuje skúmaniu a chápaniu sociálnej 

podstaty elektronickej komunikácie, je teória redukovaných podnetov (angl. reduced cues). 

Táto teória súvisí so starším, v komunika�ných štúdiách už udomácneným pojmom bohatos� 

média (angl. media richness), ktorý je relevantný najmä pri skúmaní výberu média v 

individuálnej �i organiza�nej komunikácii (December, 1996). Bohatos� média možno 

charakterizova� ako jeho schopnos� zmeni� mentálne reprezentácie v špecifikovanom 

�asovom intervale a vyplýva z takých charakteristík média ako je rýchlos� spätnej väzby, 

varieta zapojených komunika�ných (senzorických) kanálov, intimita (personalness) zdroja a 

bohatos� jazyka (Fulk, 1991). Podstata redukovaných podnetov teda spo�íva v známom fakte, 

že v textovo sprostredkovanej komunikácii na internete z komunikácie vypadávajú nielen 

vizuálne podnety ako sú gestikulácia �i mimika hovoriaceho, ale aj zvukové aspekty prejavu 

(�asto ozna�ované ako parajazyk) – teda tón, sila hlasu, dôraz, rytmus re�i a pod. 

Princíp redukcie sa následne projektuje do vnímania psychologických, sociálno-

ekonomických i kognitívnych charakteristík elektronickej komunikácie a z tohto uhla poh�adu 

sa s ním možno v literatúre stretnú� v rôznych modifikáciách – pod názvami odfiltrované 

podnety (Culnan et al., 1987; Baym, 1995), nedostatok podnetov sociálneho kontextu (Sproull 

et al., 1986; Walther, 1993) �i redukované sociálne/kontextové podnety (Rheingold, 1993). 

V súvislosti s aplikáciou teórie redukovaných podnetov na prostredie elektronickej komu-

nikácie a s posudzovaním jej významu pri štúdiu technologicky sprostredkovanej komuni-

kácie ako typologicky zna�ne štruktúrovaného javu treba zdôrazni� dva významné momenty: 

Redukcia komunika�ných kanálov nie je špecifikom iba sie�ovej komunikácie, ale všetkej 

písanej, textovo sprostredkovanej výmeny správ – principiálny rozdiel medzi 

predelektronickou a elektronickou komunikáciou v tomto oh�ade spo�íva najmä v 

skuto�nosti, že prvýkrát a v takom rozsahu je text médiom interaktívnej komunikácie. V tomto 

prípade je písaná komunikácia (potenciálne) okamžitá; samozrejme, toto konštatovanie 

neplatí absolútne, je podmienené technológiou, ktorá sa na komunikáciu využíva. 

Nie všetka elektronická komunikácia sa realizuje textovo – aj ke� v priebehu 70. a 80. 

rokov 20. storo�ia text predstavoval takmer výhradné komunika�né médium internetu, v 

sú�asnosti sa stále �astejšie využívajú aj aplikácie (Netmeeting, CU-See me a pod.), ktoré 

umož�ujú interaktívny prenos obrazu a zvuku, a tak zobrazujú mnohé neverbálne 

a paralingvistické podnety, �o nie sú sú�as�ou textovej komunikácie na internete. 
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2.1  Kognitívno-komunika�né aspekty elektronickej komunikácie 

Na základe teórie redukovaných podnetov sa pod�a vä�šiny výskumov z prvej polovice 90. 

rokov elektronická komunikácia považuje za menejcennú v porovnaní s priamou 

interpersonálnou komunikáciou. V oblasti komunika�no-kognitívnej je hlavným dôvodom 

spomenutý užší mediálny rozsah a teda nekomunikovanie paralingvistických signálov, z �oho 

môže vyplýva� menšia zrozumite�nos�, respektíve vä�šia nejednozna�nos� komunikátu. 

Z h�adiska kognitívno-komunika�ných charakteristík a teórií elektronickej komunikácie sa 

však výskumy neobmedzovali a neobmedzujú len na tento úzky aspekt vnímania 

technologického sprostredkovania. V súlade s aplikáciou kontextualizmu v komunika�nej 

teórii (Georgoudi et al., 1985) sa komunikácia chápe ako proces ukotvený v neustále sa 

meniacom kultúrnom, poznatkovom a sociálnom kontexte. Takto sa interpretuje aj jej vývoj 

smerom k elektronickej komunikácii. 

Na podobnom princípe Stevan Harnad v oblasti vedeckej a odbornej komunikácie 

za�iatkom 90. rokov prezentoval názor, že elektronická komunikácia predstavuje �alšiu, 

v poradí už štvrtú revolúciu v histórii �udského myslenia a poznávania. Táto revolúcia sa 

nazýva elektronické písanie na oblohu (angl. electronic skywriting) a za jej hlavný prínos sa 

považuje najmä skuto�nos�, že sa obrodzuje prvok interaktivity v komunikácii pri odstránení 

bariéry vzdialenosti. Prvé tri revolúcie predstavujú jazyk, písmo a kníhtla�. Zatia� �o jazyk 

umožnil výmenu poznatkov na úrovni myšlienok, písmo sa vyvinulo ako „implementa�ne 

nezávislý kód“, ktorého hlavná nevýhoda spo�íva v tom, že je „nezosynchronizované s 

myslením, pomalé a priestorovo limitované“ a komunikácia na jeho základe je síce 

reflektívnejšia ale „osamelá“, málo interaktívna. Kníhtla� po svojom rozšírení �iasto�ne 

obnovila prvok interaktívnosti v komunikácii a poznávanie sa stalo kolektívnym, 

kumulatívnym (Harnad, 1991). 

Faktor zvýšenej interaktivity v elektronickej komunikácii sa premieta aj do sociálno-

psychologických podmienok spojených s využívaním rôznych technológií a ovplyv�uje obsah 

i formu komunikácie. Existujú „pomalé“ (v tradi�nej typológii asynchrónne) médiá �i 

komunika�né kanály, ktoré poskytujú dlhší �asový interval na reakciu – znižujú tým 

interaktivitu sociálnej výmeny a môžu vies� k opatrnejším, a zrejme detailnejším a presnejším 

správam. Niektoré skupiny médií poskytujú používate�ovi vopred presne definované alebo 

známe publikum. Inokedy, naopak, nevieme, kto môže prijíma� naše správy, a preto sme 

v komunikácii opatrnejší. Iné typy médií bránia alebo s�ažujú zistenie identity odosielate�a 

komunikátu, a to sa takisto môže prejavi� v spôsobe komunikácie (Smith, 1992; Peace, 1999). 

V tomto duchu sa realizovali viaceré projekty výskumov lingvistického charakteru, napríklad 
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ako sú gramotnos� a oralita ovplyvnené komunika�nými technológiami (Finnegan, 1988) �i 

analýza kompozi�ného procesu v rámci „elektronickej“ konverzácie (Murray, 1991). 

 

Elektronická textualita / hypertext 

Textualita vo forme tradi�ného písomníctva ako obrazová forma re�i predstavuje jeden 

z najstarších typov sprostredkovanej komunikácie. Vzh�adom na skuto�nos�, že prenos zvuku 

(prípadne aj obrazu) cez po�íta�ové siete si vyžaduje lepšie technické vybavenie a má aj 

vä�šie nároky na prenosovú kapacitu, komunikácia vo forme textu má v prostredí internetu 

stále dominantné postavenie. S oh�adom na potenciál zvýšenej interaktivity sa však textualita 

významne modifikuje – stráca svoj charakter stability a nemennosti a najmä vo svojich 

interaktívnych formách sa približuje k niektorým charakteristikám re�ovej komunikácie. 

(Bližšie k problematike kognitívnych aspektov elektronickej textuality pozri napr. Šušol, 

2002.) 

Pri porovnávaní elektronického a tradi�ného, neinteraktívneho procesu písania sa zvykne 

zdôraz�ova�, že „písanie sa realizuje v izolácii od okamžitej odpovede a negociácie...“ a „... je 

absolútne lokálne, lebo aj ke� si môžeme by� istí publikom, nemôžeme overi� jeho existenciu 

a spôsob, akým interpretuje náš text“ (Reymers, 1998). Diskurz na internete pod�a viacerých 

teoretikov elektronickej komunikácie prináša spä� predliterárne charakteristiky a predstavuje 

terciárnu formu orality ako priamu pokra�ovate�ku tradícií predliterárnej kultúry a 

„elektronických“ masmédií – rádia a televízie (December, 1993). 

Hypertext možno definova� ako textovú štruktúru (spôsob organizácie textu) a zárove� 

technológiu, ktorá v prostredí po�íta�ového systému umož�uje vytvára� a využíva� priame 

spojenia medzi rôznymi miestami v texte. V prípade, že softvérové prepojenia odkazujú aj na 

iné typy médií, ako je text (napríklad na obrazy), hovoríme �asto tiež o hypermédiu. 

Myšlienka hypertextu ako technológie nelineárnej prezentácie textových informácií 

vznikla na základe výskumov tímu vedeného Vannevarom Bushom tesne po druhej svetovej 

vojne. Dr. Vannevar Bush, riadite� Úradu pre vedecký výskum a rozvoj, koordinoval aktivity 

okolo 6 tisíc amerických vedeckých pracovníkov v oblasti aplikácie vedy do vojnového 

hospodárstva. Vo svojom �lánku As we may think, ktorý vyšiel krátko po skon�ení vojny 

v �asopise Atlantic monthly, sa zamyslel nad stavom poznania sveta a nad možnos�ami 

využitia niektorých revolu�ných vedeckých objavov a teórií v spolo�nosti, najmä v súvislosti 

so zefektívnením selekcie a prístupu k vedeckým informáciám. Zdôraznil, že „ak má by� 

vedecká informácia užito�ná, musí sa neustále obohacova�, spo�ahlivo uloži�, ale 

predovšetkým sa musí využíva�.“ Na základe analógie s �udským asociatívnym myslením 
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potom ako protiklad tradi�ných selek�ných systémov Bush na�rtol koncepciu zariadenia, 

ktoré nazval memex. Toto zariadenie by umož�ovalo okrem ukladania obrovského množstva 

plných textov dokumentov (v súlade s vtedajším stavom rozvoja technológií sa za hlavné 

médium navrhuje mikrofilm) a ich tradi�ného indexovania aj vytváranie väzieb medzi 

jednotlivými dokumentmi. Takto by si používate� mohol vo svojom vlastnom zariadení 

vytvori� celú dokumentovú sie�. Projek�né zariadenie, ktoré malo by� sú�as�ou memexu, 

malo zobrazova� vyh�adané dokumenty. V prípade záujmu by špeciálna reproduk�ná funkcia 

umožnila skopírova� (odfotografova�) celú postupnos� dokumentov a umiestni� ju do iného 

memexu. 

 

 
Obr.2.1  Štruktúra memexu  

(pod�a https://atlas.colorado.edu/~hofmocke/digitalpoetry/memex.html) 

 

Neskôr, v 60. rokoch 20. storo�ia sa podobnou technológiou založenou na myšlienke 

hypertextu pod názvom docuverse zaoberal Ted Nelson (Nelson, 1987). Postupne sa 

v priebehu druhej polovice 80. rokov technológia realizovala v podobe špeciálnych aplikácií 

pre osobné po�íta�e. V koncepcii WWW sa nakoniec stala základným pilierom tvorby 

svetovej pavu�iny poznania a v sú�asnosti jedným z najprirodzenejších spôsobov prezentácie 

a využívania informácií. 
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Obr. 2.2  Hypertext vo svojej najrozšírenejšej podobe – ako multimediálna webová stránka 

 

Základy teórie hypertextu sa v literatúre za�ali objavova� už v prvej polovici 90. rokov 20. 

storo�ia (Landow, 1992; Bolter, 1992; Tuman, 1992) a vychádzali predovšetkým z funk�ných 

porovnaní medzi tradi�ným a hypertextovým dokumentom. Tla�ené dielo možno 

charakterizova� ako stále, statické a lineárne, ponúkajúce �itate�ovi jednu cestu postupu pri 

štúdiu dokumentu, definovanú autorom. 	ítanie tla�eného dokumentu je v zásade pasívna a 

privátna aktivita. Na rozdiel od ú�astníkov priamej debaty sú �itatelia navzájom izolovaní, 

rovnako ako sú vzájomne izolované aj jednotlivé diela. 

V hypertextovom prostredí sa povaha textov mení. Sú nestabilné (ke�že ich možno 

neustále aktualizova�), fragmentujú sa a atomizujú do minimálnych �astí, pri�om tieto 

jednotky �ítania (angl. reading units) majú vlastný život, sú od seba nezávislé. Softvérové 

nástroje umož�ujú vytvára� aj využíva� prepojenia na iné texty, ale aj iné druhy médií. 

	itatelia sa môžu presúva� z jedného textu do druhého, nevnímajú rôzne diela ako oddelené, 

ale naopak ako prepojené.  

Hypertextualita a sie�ová prepojite�nos� sú zdrojom „fluidizácie“ textových štruktúr 

(Pepping, 1994), ktorá sa okrem iného prejavuje tak, že k základnému textu sa môžu pripája� 
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rôzne reakcie, komentáre �i aktuálnejšie verzie. Tento spôsob tvorby a využívania textu 

možno tiež charakterizova� ako „digitálnu plasticitu“, ktorá umož�uje vznik kolektívnej 

inteligencie v�aka informa�ným dia�niciam postmediálnej éry a vytvára podmienky na 

realizáciu kone�nej komunika�nej utópie – demokracie v reálnom �ase (Lévy, 1990). 

Významové vrstvy v rámci a medzi hypertextovými dielami môžu vies� k vzniku 

globálneho, kolaboratívneho textu, �o sa neustále mení. Táto vlastnos� elektronickej 

komunikácie je jeden z hlavných dôvodov h�adania nových paradigiem v praktických i 

teoretických disciplínach, ktoré sa zameriavajú na spracovanie, uchovávanie a 

sprístup�ovanie stabilných, overených a spo�ahlivých informa�ných zdrojov. Je však tiež 

jedným z hlavných argumentov v prospech symbolicko-interakcionistického chápania 

komunikácie (Myers, 1987), pod�a ktorého sa významy v sociálnej komunikácii neustále 

dohadujú prostredníctvom symbolickej interakcie. Takýto poh�ad bol neaktuálny 

v podmienkach jednosmernej masovej komunikácie, ale obnovuje sa v interaktívnych, 

po�íta�ovo založených médiách. 

Ke�že sa prístup realizuje cez po�íta�e, do textu možno vstúpi� cez ktorýko�vek bod. 

Hypertexty nemajú za�iatok ani koniec, nemajú interne zabudovanú rozpráva�skú ni� a autor 

nemôže vopred stanovi�, �o �itate� bude �íta�; môže len navrhnú� možnosti, ktoré 

individuálny �itate� bude akceptova� alebo, naopak, ich odmietne. Je otázne, do akej miery 

takýto spôsob štrukturácie textu zasiahne tradi�ný pedagogický proces, ktorý predpokladá 

hierarchiu a postupnos� odovzdávaných „kánonických“ poznatkov, ur�enie toho, �o je 

dôležité a �o až tak dôležité nie je. Pri takomto posune rolí sa dominancia spisovate�ov nad 

literárnou kultúrou stráca, �itate� môže tvori� a publikova� odpovede na publikované diela. 

Kritické reakcie na základné postuláty teórie hypertextu, ktoré boli ustanovené 

v za�iatkoch 90. rokov, sa dotýkajú najmä koncepcie autorstva v prostredí nových technológií 

a konštatujú, že autorstvo ani v tla�enom prostredí nie je jednozna�ne individuálne. Vo vede a 

technike je vä�ší po�et autorov bežným javom a autorstvo sa chápe skôr ako „mechanizmus 

distribúcie kreditu za výskum, nie ako metóda identifikácie manipulátora so slovami...“ Ani 

�ítanie v analógovom prostredí nemusí by� vždy izolovanou akciou, sta�í spomenú� rôzne 

kluby �ítania a pod. Hlavná kritika sa však zameriava na koncept interaktivity, ktorá v 

kone�nom dôsledku v hypertextovom prostredí nie je až taká absolútna, ako to nazna�ovali 

zakladatelia teórie hypertextu. Dokonca ani na webe dnes nie je úplne bežné vo�né vytváranie 

spojení medzi existujúcimi dokumentmi �i tvorba komentárov k existujúcim textom; len ak sa 

�itate� sám nepostaví do úlohy autora (Pang, 1998). 
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Textualita transformovaná do podoby hypertextu je postavená na fungovaní interných i 

externých súborových liniek, ktoré zabezpe�ujú zachovávanie vz�ahov. Vz�ahy medzi 

informáciami, ale i medzi �u�mi tak dostávajú v elektronickom prostredí „materializovanú“ 

podobu a mení sa ich podstata – z referen�ných v analógovom prostredí sa menia na 

asociatívne vz�ahy v elektronických sie�ach. Na ich základe potom vznikajú nielen 

spomenuté kolaboratívne texty, ale aj prepojené komunity �udí rovnakých záujmov, tzv. 

elektronické kmene (angl. electronic tribes). 

 

Rizomorfia poznania 

Princíp asociatívnosti informácií a informa�ných zdrojov je jedným z hlavných 

metodologických východísk aplikácie teórie rizomorfie poznania v elektronickej komunikácii 

(najmä odbornej), ktorá sa do tejto oblasti transponuje práve na základe hypertextových 

štruktúr. Tento prístup sa rozvíja najmä ako sú�as� teórie sie�ovej vedy (angl. network 

scholarship), vychádza z analógie s botanickými štruktúrami (rizóm ako druh rozvetveného 

rastlinného kore�a, ktorý má viacero uzlov a jeho výhonky sú navzájom poprepájané) a 

definuje komunika�ný a poznávací proces ako dynamický, interaktívny a výsostne 

individuálny. Rizomorfné štruktúry charakterizujú 4 základné princípy: 

• princíp spojenia a heterogénnosti – ktorýko�vek bod rizómu môže by� prepojený na 

ktorýko�vek iný bod; štruktúra sa realizuje na dvoch úrovniach – fyzická 

(telekomunikácie, hardvér a softvér) a kontextuálna (asocia�né väzby – správy, ich 

štruktúra a prepojenia). Vnímanie prepojení sa inicializuje individuálne – 

konektivita je demokratiza�ným princípom, ktorý funguje ako štruktúra 

individualizácie, lebo v každom momente je „centrom“ rizomorfnej štruktúry 

pozícia indivídua v tejto štruktúre; 

• princíp multiplicity – preferuje sa množstvo prístupových bodov (oproti existencii 

jedného bodu) a viacnásobné štruktúry pred jednou štruktúrou. Platí to aj v rámci 

„jedného“ textu – �itate� konštruuje nové texty prepájaním a anotovaním 

existujúcich textov; 

• princíp významového zlomu – rizomorfná štruktúra (poznania) nestojí na 

hierarchii, to znamená, že ju nemôže ovplyvni� definovanie/pridanie nových 

vz�ahov, ktoré predtým boli pre �u cudzie, ani ju nemožno novým vz�ahom nijako 

naruši�; 
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• princíp kartografie a dekalkománie (prenosu vzorov) – rizomorfné štruktúry sú 

dynamické a interaktívne, stále sa menia s postupom každého „cestovate�a“, ke�že 

je to práve jeho pozícia, �o vytvára poh�ad na rizomorfnú štruktúru v danom 

okamihu. Topológia týchto priestorov vyžaduje iné „mapy“, ktoré sa neustále 

menia s pohybom cestovate�a a s aktuálnym stavom jeho chápania resp. nechápania 

daného problému (vplyv takých faktorov ako je poznávací kontext, stav mysle a 

pod.) (Burnett, 1993). 

Na základe týchto princípov možno vníma� sie�ové poznávanie ako neustály proces 

samoorganiza�ného rastu a zmeny, ktorý si vyžaduje dynamické formy reprezentácie, ako sú 

rôzne simulácie, samogenerujúce sa modely, virtuálna realita a pod. Rizóm ako množina 

vzájomne prepojených informa�ných bodov je v rámci každého jednotlivého poznávacieho 

procesu taký individuálny, ako je individuálny jednotlivec, ktorý je s ním v kontakte. 

 

Transparentnos� média / otvorenos� diskurzu 

Textová mediovanos� sa z kognitívno-psychologického h�adiska ve�mi �asto chápe ako 

zdroj netransparentnosti elektronickej komunikácie, najmä v porovnaní s priamou 

komunikáciou. Telefón je z tohto poh�adu relatívne transparentné médium, ktoré sa najviac 

približuje okamžitosti priamej komunikácie, ke�že proces kódovania a dekódovania 

hovorených slov je takmer taký istý ako pri nemediovanej komunikácii. Prostriedky 

elektronickej komunikácie naproti tomu transparentné nie sú – v prevažnej vä�šine prípadov 

sa na vytváranie komunikátu používa klávesnica a recepcia sa realizuje �ítaním textu. 

Médium takto na seba „neustále upozor�uje“, ale na druhej strane je schopné generova� 

ve�mi silný pocit lokality, spolo�ného konverza�ného priestoru, ktorý pri telefóne neexistuje 

(Langham, 1994). 

Technológie elektronickej komunikácie pod�a viacerých autorov poskytujú vynikajúce 

prostredie na realizáciu diskurzu, ideálnej hovorovej situácie, tak ako ju definoval nemecký 

filozof a sociológ Jürgen Habermas. Ideálna hovorová situácia sp��a nasledujúce kritériá 

(pod�a White, 1988): 

1 Každý subjekt, ktorý je schopný hovori� a kona�, má povolené participova� v diskurze. 

2a Každý môže spochybni� akýko�vek výrok. 

2b Každý môže vnies� do diskurzu akýko�vek výrok. 

2c Každý môže vyjadri� svoje postoje, želania a potreby. 

3 Žiadnemu subjektu by sa nemalo bráni� – zvnútra diskurzu alebo zvonka – vo využívaní 

práv uvedených v bodoch 1 a 2. 
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Aj v tomto prípade však vstupujú do hry �alšie rizikové faktory – túto demokratickú 

harmóniu diskusie �asto ohrozujú technokratickí ideológovia (Lawley, 1992), ktorí si 

uzurpujú právo definova� a kontrolova� pravidlá hry. Deje sa tak najmä v prostredí 

technológií, ktoré umož�ujú ur�ité formy kontroly – teda predovšetkým v nesynchrónnych 

médiách ako sú diskusné skupiny �i elektronické konferencie. 

Otázka nájdenia kompromisu medzi neobmedzenou slobodou vyjadrenia a kvalitou 

diskusie, ktorá sa v oblasti nesynchrónnych médií tradi�ne prezentuje ako vo�ba medzi 

moderovanou (termín moderovaný je zvä�ša synonymom kontroly) a nemoderovanou 

komunikáciou, je dnes už klasickou komunika�nou dilemou. Nekontrolovaná možnos� 

zasielania príspevkov je zdrojom rizika, že sa diskusia oto�í neželanými smermi a prinesie so 

sebou množstvo balastu a nekvality. Obhajcovia tohto spôsobu komunikácie – predovšetkým 

v oblasti odbornej – tvrdia, že tieto nevýhody, ktoré sa prejavujú najmä v nutnosti výraznejšej 

kvalitatívnej selekcie na strane príjemcu, sú vyvážené práve zvýšeným potenciálom objavenia 

sa nových myšlienok, riešení �i postupov. 

�alším aspektom, ktorý ovplyv�uje realizáciu potenciálu diskurzu v podmienkach 

elektronických technológií, je používate�ské rozhranie, najmä jeho konviviálnos�. Platí, že ak 

sa používatelia pri danej technológii necítia dobre, zvä�ša nie sú schopní primerane 

participova� na vo�nom diskurze. 

 

Elektronická a masová komunikácia 

Z h�adiska zaradenia elektronickej komunikácie do systému komunika�ných technológií a 

médií je zaujímavý najmä vz�ah k priamej, respektíve masovej komunikácii. Pri posudzovaní 

tejto otázky je dôležité uvažova� o elektronickej komunikácii ako o multifazetovom médiu, 

ktoré v sebe zah
�a viacero technológií so špecifickými charakteristikami. Niektorí autori už 

za�iatkom 80. rokov 20. storo�ia identifikovali elektronické technológie ako fenomén, ktorý 

vyp��a mediálnu medzeru medzi tradi�nými komunika�nými metódami (list, telegram, 

konverzácia) a masmédiami (Tomita, 1980) v tom zmysle, že elektronická komunikácia je 

ideálna pre stredne ve�ké publikum, špecifikované v rozmedzí 10 až 10 000 ú�astníkov. 

Pod�a vä�šiny odborníkov sa v prostredí elektronických médií stierajú hranice medzi 

tradi�ne definovanými a odde�ovanými doménami interpersonálnej a masovej komunikácie – 

v literatúre sa v tejto súvislosti objavujú termíny interpersonálne masmédium �i many-to-

many massmedium (Jaffe, 1995). Za minimálny argument v prospech definovania internetu 

ako masmédia možno jednozna�ne uzna� po�et používate�ov, ktorí ho využívajú. Špecifikom 
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je však skuto�nos�, že toto médium zárove� umož�uje vytvori� množstvo rozli�ných 

komunika�ných kanálov, ktoré môžu by� ve�mi individualizované. 

Aplikácia masmediálneho prístupu na oblas� elektronickej komunikácie so sebou prináša 

potrebu predefinova� staré obsahy takých pojmov, ako sú masové publikum, komunika�né 

médium �i mediácia správ. Za jeden z najvýraznejších indikátorov masovosti sa považuje 

teória kritickej masy: pod�a nej médium možno považova� za masové (a teda ekonomicky 

vhodné pre inzerentov) vtedy, ak ho adoptuje kritická masa používate�ov. Najmä v prípade 

interpersonálnych „médií“ ako sú telefón �i elektronická pošta, platí, že sú užito�né tým viac, 

�ím viac �udí ich používa (Markus, 1991). Kvantitatívne vyjadrenie teórie kritickej masy 

v technologickom kontexte je konkrétnejšie – aj ke� je potrebné relatívne ve�ké množstvo 

používate�ov elektronickej pošty na to, aby bola vysoká pravdepodobnos� „stretnutia sa“ 

dvoch �udí pri konverzácii, pre danú konverzáciu kritické množstvo predstavujú práve dvaja 

konkrétni �udia, ktorí spolu komunikujú. 

Zaujímavá je aj úvaha o aplikácii tejto teórie na podmienky elektronickej konferencie. Aby 

konferencia „prežila“, jej obsah musí ma� dostato�nú h�bku a variabilnos� – ak publikum, 

ktoré je zárove� zdrojom informácií v konferencii, je kvantitatívne príliš obmedzené, diskusia 

zvä�ša odumiera pre nedostatok obsahu. Optimálny po�et ú�astníkov �ažko ur�i�, no pod�a 

niektorých autorov ich treba aspo� 100 (Morris, 1996). 

 

2.2  Sociálno-psychologické kontexty elektronickej komunikácie 

Nižší mediálny rozsah môže pod�a viacerých výskumov významne vplýva� aj na sociálno-

psychologické aspekty elektronickej komunikácie. Vedie k redukcii �i absencii podnetov 

sociálneho kontextu, ktoré v interpersonálnej komunikácii definujú charakter sociálnej 

situácie, ako aj identitu a relatívny status ú�astníkov. Technologické prostredie teda 

neumož�uje komunikova� „neverbálne indikátory vertikálnej hierarchie, postavenia a moci, 

ako sú napríklad pozícia pri sedení �i oble�enie...“ (Jaffe et al., 1995). Nedostatok takejto 

informácie potom spôsobuje aj to, že ú�astníci elektronickej komunikácie sú orientovaní „viac 

na seba ako na druhých“ (Walther, 1993). 

Na podobnom základe je postavená aj �alšia teória, teória sociálnej prítomnosti (angl. 

social presence), ktorá bola rozšírená najmä v priebehu 80. rokov (Kiesler et al., 1984). 

Vychádzala z predpokladu, že �ím je menej kanálov alebo kódov dostupných v rámci média, 

tým menej pozornosti venujú komunikujúci prítomnosti iných ú�astníkov komunikácie – 

dôsledkom tohto stavu je zvýšená sociálna anonymita. Kritika tejto teórie naopak zdôraz�uje, 

že sociálna prítomnos� nie je ani tak objektívnym atribútom média, ako skôr subjektívnym 
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vnímaním jeho charakteristík. Skúseným návštevníkom dialógových diskusných fór (tzv. 

„chat“) sa naozaj môže zda�, že ich sociálna prítomnos� v „miestnosti“, kde sa živo diskutuje 

o problematike, ktorá je im blízka, je omnoho reálnejšia než v anonymnom dave v roz�ahlej 

konferen�nej miestnosti �i na námestí. Iní autori v tejto súvislosti zdôraz�ujú skuto�nos�, že 

technologické sprostredkovanie komunikácie môže vies� k psychologickým stavom 

(redukovaný vplyv sociálnych noriem a obmedzení), ktoré podkopávajú sociálne, normatívne 

vplyvy a vedú k neregulovanému správaniu (Rheingold, 1993). 

Problematika sociopatologických javov spojených s využívaním elektronických technológií 

(alebo tiež virtuálna sociopatia) bola v analýze sociologických i psychologických aspektov 

elektronickej komunikácie pomerne rozšírená najmä v prvej polovici 90. rokov a názory 

prezentujúce morálny nihilizmus ako jej inherentný atribút (stelesnené v kategorických 

konštatovaniach, že internet je miestom klamu a ne�estnosti...) sa s prestávkami objavujú 

dodnes (Unsworth, 2001). 

Poh�ad z druhej strany však tú istú vlastnos�, teda primárnu textovos�, umož�uje 

interpretova� odlišne a charakterizova� technológie elektronickej komunikácie ako nástroje 

zrovnoprávnenia (Baym, 1995). Skuto�nos�, že v textovo sprostredkovanej komunikácii sa 

odfiltrujú všetky podnety fyzického vzh�adu osôb, dáva každému, kto vie písa�, rovnakú 

šancu na vyjadrenie názoru. Zabezpe�uje sa tým, aspo� teoreticky, rovnaké právo prejavu 

všetkým, bez oh�adu na pohlavie, rasu, národnos�. Tento stav sa pripisuje fenoménu 

disinhibície, nadobudnutia vä�šej odvahy v komunikácii. Naj�astejšie sa vysvet�uje práve ako 

dôsledok nedostatku podnetov sociálneho kontextu, anonymity reálneho života �i imúnnosti 

od fyzických represálií, teda všetko faktorov, ktoré viac alebo menej vyplývajú z textovej 

mediality komunikácie. Niektoré výskumy však poukazujú, že táto �rta sa do zna�nej miery 

prenáša aj do prostredia audiovizuálnych rozhraní v elektronickej komunikácii (Sempsey, 

1995). 

 

Identita 

Otázka identity najvýraznejšie vystupuje do popredia v textovo mediovaných 

technológiách, ale rovnako zaujímavá je aj v podnetovo bohatších médiách. Identitu možno 

charakterizova� ako typické „ja“ v ur�itom štádiu života, situované v kontexte 

organizovaných sociálnych vz�ahov (Weigert et al., 1986). 

V súvislosti so skúmaním povahy identity a jej prejavov v prostredí elektronickej 

komunikácie je vhodné konštatova�, že identita nie je singulárna, ale plurálna, pretože má len 

�iasto�nú trvanlivos�. Psychológovia zdôraz�ujú, že ani v reálnom svete neexistuje fixná 
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identita. To, ako sa svojmu okoliu prezentujeme, závisí od konkrétnej situácie �i ú�elu (Peace, 

1999). Identita je sociálny objekt, ktorý je výsledkom konštantných procesov subjektivizácie 

a objektivizácie, ktoré informujú vnímanie „seba“ a v ktorých sa projektujú sociálne 

o�akávania nás vo�i iným a iných vo�i nám – v súlade s chápaním komunikácie ako 

symbolickej interakcie (Reymers, 1998). Do života každého jednotlivca tak vstupuje 

komplikovaný proces manažovania identity, ktorý spo�íva najmä v úmyselnom zdôraz�ovaní 

alebo naopak zadržiavaní ur�itých sociálnych informácií. 

Aplikácia princípov manažovania identity v prostredí informa�ných technológií je 

mimoriadne aktuálna. Vo virtuálnom svete majú ú�astníci komunikácie možnos� o�isti� sa od 

stigmy svojich skuto�ných „ja“ (Smith, 1992) a na základe princípu redukovanej 

zodpovednosti by� niekým iným alebo naopak – ešte viac by� sami sebou, ako zvy�ajne 

priznávajú. 

K naj�astejším metódam manažovania a prezentovania identity v prostredí elektronickej 

komunikácie patrí: 

• používanie pseudonymov – najmä s cie�om ochrany pred reakciami iných ú�astníkov 

interakcie; 

• predstieranie (angl. role-playing) vrátane zámeny pohlavia – pod�a starších výskumov 

Rheingolda (1993) je táto tendencia silnejšia u mužov než u žien, ale uplat�uje sa 

najmä v rekrea�ných komunika�ných fórach; 

• mnohonásobná identita na rôzne ú�ely; 

• v prípade grafických technológií (MUD, WELL ap.) sa prezentácia identity 

uskuto��uje cez konštrukciu artefaktov, ktoré sa verejne komunikujú. 

Detailnejšie rozpracovanie rutín, praktík a techník, prostredníctvom ktorých sa identity 

komunikujú a na druhej strane komunika�ného re�azca interpretujú, ukazuje, že identitu 

komunikátora možno odha�ova� na základe dvoch typov informácií – tých, ktoré jednotlivci: 

• a/ explicitne komunikujú – nemožno však zabúda� na pravdepodobný proces 

autocenzúry, ke� sa na základe ur�itej motivácie niektoré informácie zatajujú, iné 

skreslia a pod.; 

• b/ implicitne prepúš�ajú – ide napríklad o informácie o tom, na aké správy zvyknú 

reagova�, akú štruktúru majú ich správy, �i komplex transtextuality ich komunikácie – 

odkazy na iné dokumenty a médiá (televízne programy, hudba, knihy) signalizujú 

„kultúrny kapitál“ jednotlivca a jeho politické, sociálne �i iné preferencie (Rutter et 

al., 1999). 
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Obr. 2.3  Karikatúra - „Na internete nikto nevie, že si pes.“  

(Peter Steiner, The New Yorker, 5. júl 1993). 

 

V súvislosti s interpretáciou identity komunika�ných partnerov v prostredí elektronickej 

komunikácie treba spomenú� �alšiu teóriu, ktorá sa stala známou v polovici 90. rokov pod 

skratkou SIDE – Social Identity Theory and De-Individuation Process, teda Teória sociálnej 

identity a proces deindividualizácie (Lea et al., 1995). Teória tvrdí, že absencia 

mimotextových podnetov a osobných poznatkov o partneroch v komunikácii spôsobuje, že 

nieko�ko známych osobnostných �
t, ktoré sa v priebehu komunika�ného procesu prejavia, 

majú príjemcovia tendenciu zveli�ova� a vytvára� si na ich základe stereotypné predstavy 

založené na jazykovom obsahu správ. Špecifickú úlohu v tomto procese zohrávajú prezývka 

(nickname), respektíve avatar (v grafickom prostredí) �i podpisový súbor v elektronickej 

pošte (s prípadným odkazom na webovú stránku). Sú to všetko nástroje komunikácie 

úvodných, prezenta�ných informácií, podobne ako „fyzické“ signály v interpersonálnej 

komunikácii. 
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Z �alších psychologicky orientovaných výskumov a štúdií možno spomenú� napríklad 

názory, že zmena identity (identity play) �i zmenená sebaprezentácia je ve�mi �asto len 

kompenzáciou za tie atribúty, ktoré ú�astníkom komunikácie chýbajú v reálnom živote 

(Bruckman, 1992); úvahy o tom, že bariéra elektronických technológií nie je ani tak dôvodom 

na hru s identitou, ako skôr podporuje ú�astníkov správa� sa otvorenejšie, odha�ova� svoje 

skuto�né „ja“ (Jakobsson et al., 1999); �i niektoré závery z oblasti rodových štúdií 

konštatujúce, že ženy sú v prostredí elektronickej komunikácie kompetitívnejšie, teda 

pohotovejšie sa púš�ajú do priamych konfliktov, ako v priamej osobnej komunikácii (Penkoff, 

1994). 

Otázka identity má však okrem všetkých uvedených rekrea�no-relaxa�ných rozmerov aj 

jeden podstatný seriózny dopad. Súvisí s �ou problém zodpovednosti, eventuálne 

dôveryhodnosti komunikovaných informácií. Pre odbornú, resp. vedeckú komunikáciu je 

práve z tohto dôvodu dôležitá možnos� bezpe�ne identifikova� zdroje informácií – kto za 

nimi stojí, �ie názory, postoje, alebo výsledky skúmania sa v nich prezentujú. Otázka 

správneho výberu „média“ �i komunika�nej technológie je preto v prostredí elektronickej 

komunikácie jednou z nosných tém. Zatia� �o „oficiálne“ publikovanie dokumentu 

prostredníctvom tla�ených médií a pod hlavi�kou renomovaného vydavate�a sa zvä�ša 

považuje za dostato�nú záruku kvality publikovaných informácií, v prípade elektronických 

médií sa pri hodnotení spo�ahlivosti prenáša vä�šia zodpovednos� na plecia používate�a. 

 

Socio-emocionálne faktory v elektronickej komunikácii 

Kapacita socio-emocionálnej a rela�nej komunikácie, teda výmeny osobných a intímnych 

informácií v prostredí redukovaných podnetov predstavuje �alší smer skúmania 

v elektronickej komunikácii. Rozšírený je názor, že textovo mediovaná elektronická 

komunikácia umož�uje len obmedzený stupe� emocionality a intimity v porovnaní s priamou 

komunikáciou (Jaffe et al., 1995). Sympatie �i antipatie medzi �u�mi do zna�nej miery 

závisia od neverbálnych a implicitných verbálnych prejavov, ktoré možno – analogicky s 

teóriou redukovaných podnetov – ozna�i� termínom interpersonal cues (Lea et al., 1995). 

Tieto podnety sú na komunika�nú šírku média omnoho citlivejšie ako sociálne podnety, a teda 

sa �ažšie komunikujú. Viaceré výskumy (Rafaeli, 1986; Smolowe, 1994; Parks et al., 1996) 

vo forme ankiet medzi ú�astníkmi komunikácie i priamej analýzy množiny správ (zistilo sa, 

že asi 35 % správ má „osobný“ charakter) však potvrdzujú opa�ný názor, teda že elektronická 

komunikácia nie je z h�adiska socio-emocionálneho a z h�adiska utvárania vz�ahov o ni� 

chudobnejšia než priama komunikácia. 
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Spomedzi faktorov, ktoré indikujú kvalitu interpersonálnej komunikácie v prostredí 

elektronických sietí, zohráva významnú úlohu �as. Teória o �asovom faktore ako 

neverbálnom podnete v elektronickej komunikácii tvrdí, že z h�adiska posúdenia intímnosti �i 

emocionálnosti komunikácie existuje priama súvislos� medzi typom správy (v tomto kontexte 

sa rozdiely mapujú najmä na oblas� správ sociálnych a administratívnych) a dvoma �asovými 

premennými – �asom, ke� bola správa odoslaná (pracovný �as, po pracovnom �ase, neskoro 

ve�er...) a �asom, ktorý ubehol medzi odoslaním správy a reakciou na �u (Walther et al., 

1995). 

Tézu o rovnocennosti socio-emocionálnej kapacity elektronickej komunikácie podporuje aj 

teória sociálneho spracovania informácií (Walther, 1992). Argumentuje sa v nej tým, že 

používatelia prispôsobujú existujúce komunika�né podnety daným technologickým 

podmienkam v rámci obmedzení jazyka a textového zobrazenia s cie�om realizácie 

manažmentu vz�ahov. Konkrétnym prejavom takého prispôsobenia sú okrem iného aj 

spomenuté spôsoby emotívneho vyjadrovania nálad, postojov �i hodnotení vo forme 

emotikonov alebo „póz“ v grafických prostrediach, ktoré sa zobrazujú ostatným ú�astníkom 

komunikácie. 

Existujú aj �alšie argumenty v prospech rovnocenného hodnotenia socio-emocionálnej 

kapacity elektronickej a priamej komunikácie, ktoré sú založené na znižovaní významu 

faktora negatívneho pôsobenia redukovaných podnetov. Medzi takéto argumenty patrí 

napríklad skuto�nos�, že vznik interpersonálneho dojmu z inej osoby je založený na 

informáciách, ktoré �lovek dostáva cez neverbálne i verbálne (textové) kanály v priebehu 

viacerých interakcií. Vyplýva z toho, že spracovanie správ a budovanie finálneho efektu 

(vytvorenie vz�ahu) síce trvá dlhšie ako v prípade priamej komunikácie, ale ak komunikujúci 

majú dostato�ný �as na výmenu potrebného množstva správ, elektronické prostriedky sa 

stávajú rovnako efektívnym nástrojom „vz�ahovej“ komunikácie ako priamy kontakt (Jaffe et 

al., 1995). 

 

2.3  Sociálne, socio-organiza�né a ekonomické aspekty elektronickej komunikácie 

Koncepcie informa�ných technológií prešli v priebehu posledných štyroch desa�ro�í 

výraznými zmenami, ktoré ovplyvnili aj nazeranie odborníkov i verejnosti na elektronicky 

sprostredkovanú komunikáciu. V 70. rokoch 20. storo�ia, v ére centralizovaných výpo�tových 

systémov a proprietárnych sietí, si vä�šina komunika�ných odborníkov predstavovala online 

médiá ako kanály na doru�ovanie informa�ných „produktov“ konzumentom. Realita sú�asnej 

elektronickej komunikácie sa však uberá iným smerom a poskytuje ú�astníkom 
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komplexnejšie interakcie, z ktorých mnohé sa realizujú z neekonomických dôvodov a 

zameriavajú sa skôr na tvorbu informa�ných a komunika�ných komunít než produktov. Zdroj 

tohto významového posunu treba jednozna�ne h�ada� v demokratickej, decentralizovanej 

povahe technológií internetu a jeho masovej akceptácii, ktorá pred 30 rokmi bola �ažko 

predstavite�ná. 

Prístupy k hodnoteniu spolo�enského významu aplikácie výpo�tovej techniky do 

komunika�ných procesov sú, prirodzene, rozporuplné. Na jednej strane sa zdôraz�ujú 

sociálne vplyvy po�íta�ov a elektronických sietí v tom zmysle, že rušia hierarchie, normy 

a organiza�né hranice (Kiesler, 1986), zvyšujú interaktivitu, poskytujú rovnaké možnosti 

a vytvárajú nehierarchické, recipro�né prostredie, �i umož�ujú �ahkú vymenite�nos� 

komunika�ných rolí medzi tvorcom a prijímate�om obsahu (Morris, 1996). 

Dochádza teda k posunu z h�adiska moci a kontroly komunikácie (December, 1994). 

O elektronickej komunikácii sa hovorí dokonca ako o subverzívnej neo-demokratickej 

(anarchistickej) kybernetickej kultúre (Strangelove, 1994). Shapiro v tejto súvislosti používa 

termín revolúcia v kontrole (angl. control revolution), aby charakterizoval podstatné zmeny 

v tom, kto ovláda základný komunika�ný materiál – informácie, skúsenosti, zdroje – 

a konštatuje, že „v dosia� nevídanej miere môžeme sami rozhodova� o tom, aké správy a aká 

zábava sa k nám dostane, s kým sa socializujeme...“ (Shapiro, 1999). 

Na druhej strane však existujú aj ur�ité obavy spojené s niektorými sociálnymi 

obmedzeniami, ktoré súvisia s aplikáciou moderných technológií v komunikácii. V kontexte 

polovice 90. rokov a v globálnom poh�ade z h�adiska dostupnosti pre celosvetovú populáciu 

sa o kultúre po�íta�ovej komunikácie �asto hovorí ako o elitnej informa�nej infraštruktúre, 

ktorá vyžaduje prístup k technike a nevyhnutné znalosti na prácu s nimi (Sorenssen, 1996). 

Na základe aplikácie sociologických prístupov a s využitím „triedneho“ aspektu sa 

dokonca objavujú pokusy o hierarchizáciu používate�ov webu. Aarseth rozoznáva dve 

kategórie používate�ov: „aristokratov“, ktorí sú okrem iného typickí tým, že majú vlastné 

webové stránky, a „proletariát bezdomovcov“ (mimoriadne výstižné pomenovanie, ke� 

berieme do úvahy existenciu „domovských stránok“), ktorí predstavujú masu tichých surferov 

bez vlastného hlasu (Aarseth, 1995). Na margo tejto kategorizácie však treba podotknú�, že 

v sú�asnosti sme svedkami významového posunu v pozícii „bezdomovcov“, ke�že v�aka 

komercializácii a rozšíreniu prvkov reklamy na webe sa surfer dostáva do centra pozornosti. 

Realistickejšie prístupy tak navrhujú oddramatizova� sociálnu hierarchizáciu internetu a 

použi� iný poh�ad na typológiu používate�ov elektronických komunika�ných technológií, kde 
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vlastníctvo a status používate�ov sú menej dôležité než spôsob používania sie�ových 

technológií a naviga�né zru�nosti. 

Obrovský potenciál interaktivity, ktorý je ukrytý v novom komunika�nom priestore, však 

sám o sebe nesta�í na naplnenie nádejí a o�akávaní, ktoré sú spojené s jeho využitím pri 

zmene sociálno-politických podmienok sú�asného sveta. Na to ho treba naplni� interaktívnou 

participáciou, vzdiali� sa od sú�asnej podoby webu, kde prevládajúcou tendenciou nie je 

produkcia obsahu, ale prezentácia už vyprodukovaných zdrojov a služieb, �ím sa internet stále 

viac podobá na tradi�né masmédiá (Downes, 2002). Aspekt aktivity sa zdôraz�uje aj v rámci 

úvah, že hodnota siete nie je založená len na po�te používate�ov, ale ešte viac na intenzite jej 

využívania. Ak sú používatelia �asto pripojení, sú zastihnute�ní, možno pridávajú do siete 

nejaký obsah, pravdepodobne vyskúšajú nové služby �i produkty; ich prítomnos� tým robí 

sie� hodnotnejšou pre ostatných (Odlyzko, 2001). Jürgen Habermas definuje verejnú sféru 

ako sprostredkujúci priestor medzi štátom a spolo�nos�ou, ktorý umož�uje verejnú diskusiu 

a konfrontáciu myšlienok. Cestu k demokratizácii verejnej sféry vidí v obnovení plurality 

foriem komunikácie vo verejnej sfére rozšírenej na celú spolo�nos� (Habermas, 1989). To je 

vízia fungovania spolo�nosti, ktorá by sa dala realizova� na základe elektronickej 

komunikácie. 

Významný je vplyv elektronickej komunikácie na oblas� organizácie práce a spôsoby 

komunikácie v rámci organizácie. Technológie sie�ovej komunikácie pomáhajú prekonáva� 

nielen priestor a �as, ale aj bariéry organiza�ných hierarchií a oddelení a menia štandardné 

procedúry �i organiza�né normy. Na tradi�ných poradách zvä�ša dominujú nieko�kí 

komunikujúci, �ím sa ubíja kreativita a produktivita, ke�že sa ve�a po�úva namiesto 

premýš�ania. V elektronickom prostredí je prítomných menej sociálnych tlakov ku 

konformite. Výskumy ukazujú, že zatia� �o v priamej komunikácii je silná tendencia 

potvrdzova� vyjadrenia predre�níkov a dosiahnu� rýchly konsenzus, v prípade elektronickej 

komunikácie je cesta ku konsenzu pomalšia, menej prediktabilná, vykazuje hlbší konflikt 

(dôvodom je zrejme nižšia úrove� komunika�ných podnetov a tým aj nižšia úrove� empatie), 

ale rozhodnutia sú zvä�ša demokratickejšie. 

Skupinové rozhodovanie pomocou prostriedkov elektronickej komunikácie síce pod�a 

výskumov trvá dlhšie (zhruba 4x v prípade troj�lennej skupiny), ale ušetrí sa �as na iných 

faktoroch, ako je cestovanie, písanie správ, telefónne rozhovory a pod. Navyše, v priamej 

komunikácii zohráva významnú úlohu tzv. procesná strata, ktorá vyplýva zo seriálovosti 

stretnutí, z faktu, že v danom okamihu môže hovori� len jeden komunikujúci, z opakovania 

informácií, z diskusie o veciach, ktoré už boli dohodnuté, ale znova sa otvárajú a pod. 
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(Sproull, 1991; Schank, 1997). Samozrejme, nie všetky tieto faktory treba považova� za 

jednozna�ne negatívne, avšak ekonomickú efektívnos� rozhodovacieho procesu ur�ite 

nezvyšujú. 

Na makroekonomickej úrovni možno vplyv elektronickej komunikácie sledova� nielen na 

zmenách v hodnote informácie a poznania �i v povahe práce (stále aktuálnejšia je 

problematika telepráce, teda vykonávanie práce z domu, „cez sie�“), ale aj na zmenách 

v sociálnych štruktúrach (Strangelove, 1994). Zatia� �o kapitalizmus pres�ahoval milióny 

�udí z vidieka do miest a zmenil meranie �asu z ro�ných období na sekundy, v informa�nom 

veku sa ekonomika presúva od závislosti od centralizovanej výroby k distribuovanej tvorbe, 

spracovaniu a šíreniu informácií. Hlavným výrobným prostriedkom už nie je továre�, ale 

nezávislá kreatívna myse�. Z h�adiska organizácie výroby je dôležité konštatovanie, že 

technológie elektronickej komunikácie vytvárajú podmienky na vertikálny marketing vysoko 

špecializovaných produktov mikrokomunitám a využitie týchto technológií zo strany malých 

podnikov smeruje k demokratizácii globálneho trhu. 

 

Komunita a priestor 

Celá skupina sociálnych, psychologických, politických a iných dopadov elektronickej 

komunikácie súvisí so zmenami, ktoré sa premietajú do chápania pojmu komunita. 

V tradi�nom, „fyzickom“ ponímaní možno komunitu definova� ve�mi rôznorodo, v závislosti 

od zorného uhla disciplíny, ktorou sa k jej skúmaniu pristupuje: 

• ako funkciu spolo�nej lokácie (miesta), záujmov a niekedy aj vlády a majetku... 

(Unsworth, 2001); 

• ako množinu prebiehajúcich sociálnych vz�ahov previazaných spolo�nými záujmami 

a rovnakými podmienkami (Smith, 1992); 

• ako skupinu �udí, ktorí majú spolo�nú vieru a hodnoty, ktorých vz�ahy sú priame 

a mnohostranné a ktorí praktizujú všeobecnú a vyváženú reciprocitu (Taylor, 1987). 

Dôležitým predpokladom úspechu komunity je jej optimálna ve�kos�, ke�že od nej sa 

odvíjajú náklady potrebné na komunikáciu a organizáciu skupiny. K základným atribútom 

fungovania komunity patrí udržiavanie väzby (zainteresovanosti) �lenov, monitorovanie 

a sankcionovanie ich správania a zabezpe�enie neustálej produkcie spolo�ných zdrojov 

a organizácia ich distribúcie. 

Pojem priestor v prostredí informa�ných technológií nadobúda špecifické charakteristiky. 

Lefebvre rozlišuje tri typy priestorov: fyzický, mentálny (priestor logických a formálnych 

abstrakcií) a sociálny (priestor, v ktorom sa realizujú sociálne interakcie). Medzi všeobecné 
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charakteristiky priestorov možno zaradi� možnos� akcie (fyzické transformácie – zmena 

stavu, pohyb); možnos� ži� v nich; vytváranie komunít (pojem sociálneho priestoru), ktoré sú 

nezávislé od priestorovej organizácie; �asová organizácia (�as je vlastnos�ou priestoru, lebo 

práve cez zmeny priestoru vnímame zmeny v �ase); priestorová organizácia (vytváranie 

štruktúr a metaštruktúr) (Lefebvre, 1991). 

Na základe aplikácie lingvistického prístupu Cicognani charakterizuje kybernetický 

priestor ako elektronický tok informácií, ktorého podstata nespo�íva len v po�íta�ovo 

generovanom prostredí, ale súvisí najmä s rýchlos�ou, prístupom a manipuláciou informácií. 

Je to lingvistická konštrukcia, ke�že akýko�vek objekt v tomto priestore je výsledkom 

nejakého jazyka (Cicognani, 1998). Typickou vlastnos�ou kybernetického priestoru je to, že 

ovláda svoj �as (ten je vo fyzickom priestore nezvratný), okrem toho však umož�uje aj 

„akcie“ (výmena informácií, modifikácie generovaných prostredí) i tvorbu komunít. Tak ako 

sa postupne zvä�šuje prenosové pásmo sietí a narastajú možnosti výpo�tovej techniky, 

kybernetický priestor sa prezentuje vo výraznejších multisenzorických a prí�ažlivých 

podobách. 

V prostredí elektronických sietí sa do popredia skúmania dostáva nová forma komunity. 

Virtuálnu alebo kybernetickú komunitu možno definova� ako množinu prebiehajúcich 

mnohostranných interakcií, ktoré sa realizujú najmä v po�íta�och alebo prostredníctvom 

po�íta�ov prepojených cez telekomunika�né siete (Smith, 1992). John December hovorí o 

online komunitách ako o najbohatšom type sociálnej štruktúry, aký možno online vytvori�. 

Nemá však na mysli syntetické komunity (typu hotwired a pod.), ktoré vznikajú tým, že sa 

cez internet dá verejnosti k dispozícii technológia a nástroje pre zábavu. „Skuto�né online 

komunity sa vyvíjajú z rovnakých problematických, zmäto�ných udalostí �udskej 

komunikácie ako komunity geografické, teda zdola nahor“ (December, 1997). 

Vznikajúce sociálne siete predstavujú novú sociálnu morfológiu spolo�nosti, podstatne 

modifikujú fungovanie a výstupy procesov výroby, skúseností, moci a kultúry. Takéto sie�ové 

prístupy k štúdiu komunity predstavujú nový poh�ad v komunika�nom výskume oproti 

starému prístupu, kde sa aplikovali vžité vzory rozde�ujúce príslušníkov komunity na 

vysielate�ov a prijímate�ov správ (Morris, 1996). V druhej polovici 90. rokov sa realizovali 

viaceré projekty zamerané na skúmanie sietí z h�adiska ich hustoty, klastrovania (vytvárania 

komunika�ne intenzívnejších podskupín), multiplexity (po�et relácií v rámci daného 

komunika�ného spojenia) a intenzity (predovšetkým z h�adiska intímnosti vz�ahu, ktorý sa 

v rámci takejto interakcie vytvorí) (Reymers, 1998) a konštatovalo sa, že prostriedky 

elektronickej komunikácie sprostredkujú sociálnu konštrukciu identity a vytvárajú unikátnu 
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kultúrnu komunitu, ktorá spolo�ne vytvára a využíva ur�ité významy cez kybernetický 

priestor. 

Význam elektronickej komunikácie pre komunitu spo�íva predovšetkým v tom, že mení 

ekonómiu komunikácie a koordinácie, takže aj vä�šie skupiny môžu uspie�/preži� bez 

výrazných ekonomických nákladov. Medzi hlavné kolektívne produkty virtuálnej komunity 

patrí to, že poskytuje priestor na stretávanie sa �udí rovnakých záujmov pri nízkych 

nákladoch, umož�uje výmenu myšlienok a koordináciu aktivít a napokon poskytuje svojim 

�lenom identifikáciu a pocit príslušnosti. 

Smith analyzuje 6 aspektov virtuálnej interakcie, �o majú vplyv na komunikáciu. Ide o 

charakteristiky, ktoré sa do zna�nej miery vz�ahujú na elektronickú komunikáciu všeobecne 

a niektoré z nich už boli spomenuté: 

• nepriestorovos� – ú�astníci komunikácie môžu by� kdeko�vek; virtuálne priestory tak 

dokážu zníži� význam tých ekonomických faktorov, ktoré viedli a vedú k rozvoju 

miest; 

• asynchrónnos� – skupina nemusí by� sú�asne online a napriek tomu dosahuje vysokú 

úrove� dynamiky; 

• nefyzickos� – interakcia v komunite sa realizuje bez fyzickej prítomnosti �lenov; 

mnohé procesy tvorby a kontroly skupín v reálnom svete zah
�ajú využitie alebo 

možnos� využitia sily na tele �loveka; 

• obmedzená dátová kapacita – limituje kvalitu prenášaných dát a ich typ – v sú�asnosti 

ide zvä�ša o textové dáta; 

• astigmatickos�; stigma sa chápe ako znak alebo prejav, ktorý zara�uje jedinca do 

ur�itého sociálneho rámca. Toto zaradenie môže ma� pri komunikácii negatívne 

i pozitívne vplyvy; pri virtuálnej interakcii sú stigmy (rasa, pohlavie, vek, telesná 

konštrukcia...) v�aka jej prevažne textovému charakteru odfiltrované; 

• anonymita – súvisí s otázkami identity a jej zatajenia; v extrémnych situáciách môže 

vies� k prejavom virtuálnej sociopatie (Smith, 1992). 

Zmeny v tradi�nom chápaní komunity majú, respektíve môžu ma� dopad na viaceré oblasti 

�udského života a spolo�enských aktivít. Prostriedky elektronickej komunikácie zvyšujú 

pravdepodobnos� nájdenia si partnerskej skupiny �i priate�ov s rovnakými záujmami 

(Rheingold, 1993). Umož�ujú tak vytváranie geograficky roztrúsených komunít �udí, ktorí 

majú ve�mi špecifické odborné, ale i rekrea�né záujmy. V reálnom živote inštitúcie �asto 

fungujú ako sila, ktorá pomáha �u�om dosiahnu� skupinovú identitu. Ak si ju �udia dokážu 
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vytvori� sami v rámci sie�ových aliancií, je otázne, akým spôsobom to ovplyvní offline 

inštitúcie (December, 1994). Jedna z možných odpovedí je to, že �udia sa už nebudú 

identifikova� s fyzickým susedstvom pri h�adaní spolo�nosti �i rady, ale pôjdu do 

kybernetického priestoru a staneme sa tak svedkami postupnej „erózie fyzického verejného 

priestoru“. 

Podobné obavy sa premietajú aj do oblasti politiky. Sie�ová komunikácia sa z poh�adu 

niektorých masmediálnych výskumov stáva zdrojom strachu z demasifikácie publika, ktoré je 

stále viac fragmentované (Warner, 1992). Ke�že spolo�né idey (reprezentované najmä 

televíznymi �i rozhlasovými správami) sú jedným z hlavných faktorov vytvárania 

spolo�enstva, znamená to, že táto demasifikácia bude ma� vplyv aj na koncepciu a fungovanie 

liberálneho pluralitného štátu? Identifikácia a politická ú�as� (teda demokracia) bola tradi�ne 

spojená s geograficky vymedzeným teritóriom, resp. štátom. Je však zrejmé, že už v 

sú�asnosti �oraz �astejšie vyvstávajú aj politické otázky, ktoré si vyžadujú špecifickú 

(záujmovú) komunitu, ktorej názor je smerodajný bez oh�adu na lokalizáciu �i štátnu 

príslušnos� jej �lenov (Laudal, 1995). 

Praktické skúsenosti z fungovania „zabehanej“ virtuálnej komunity v prostredí grafického 

rozhrania (tzv. MUD) nazna�ujú, že kvalita komunikácie sa po po�iato�ných turbulenciách 

vyrovnáva podmienkam v „reálnom“ svete. Komunita sa stabilizuje, vyvíjajú sa �rty známe 

z civilného života ako ur�ité samosprávne orgány (riadiaca rada), realizujú sa pravidelné 

spolo�enské udalosti (rôzne špeciálne semináre a pod.) (Unsworth, 2001). 

 

Zhrnutie 

Využívanie elektronických technológií v procesoch sociálnej komunikácie je síce 

z globálneho h�adiska a v porovnaní s inými komunika�nými metódami zatia� ešte stále 

v štádiu prvotného nárastu, ale jeho perspektívy – najmä z poh�adu potenciálnych sociálnych 

vplyvov – sú ve�mi s�ubné. Ako nazna�uje tento stru�ný preh�ad vybraných aplikovaných 

teórií a výskumov, štúdium fenoménu elektronickej komunikácie má výrazne 

interdisciplinárny charakter. Popri jeho technologických základoch, ktorým sa na stránkach 

našej odbornej literatúry už venovalo dos� priestoru, sú zaujímavým a frekventovaným 

objektom skúmania i sociálne, psychologické �i filozofické aspekty elektronicky 

sprostredkovanej komunikácie. Aspekty, �o sa venujú spracúvaniu a reflexii nových 

spôsobov, akými elektronické technológie modifikujú tradi�né komunika�né paradigmy a 

procesy, ktorými si �udia vymie�ajú informácie. Spôsobov, akými tieto technológie zasahujú 
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do vytvárania vz�ahov medzi �u�mi a vplývajú na dynamizáciu tradi�ných sociálno-

politických procesov a štruktúr. 
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3  Elektronická komunikácia a vzdelávanie 

 

Sociálno-ekonomickým trendom rozvoja západnej spolo�nosti v posledných desa�ro�iach 

dominuje koncept informa�nej spolo�nosti, ktorej hlavným atribútom je rýchly vývoj 

spolo�enského poznania a jeho premena na priamu výrobnú silu. Tento trend sa prejavuje 

najmä zrýchleným cyklom objavovania sa i zastarávania poznatkov a na nich postavených 

oblastí spolo�enskej praxe, potrebou neustáleho vzdelávania, nárastom významu 

samovzdelávania, trendov kolaboratívneho vzdelávania i využívaním nových typov 

informa�ných zdrojov. V porovnaní s érou, ktorá sa pomaly za�ala uzatvára� v 70. rokoch 20. 

storo�ia, sa mení poh�ad na to, akými poznatkami, schopnos�ami a zru�nos�ami musí 

disponova� �lovek, ktorý je vhodne pripravený, takpovediac použite�ný v sociálnych a 

ekonomických procesoch �udskej kultúry. 

Gramotnos� sa tradi�ne definuje ako schopnos� �íta�, písa� a po�íta�. Postupne s tým, ako 

sa objavovali �alšie oblasti poznania, ktoré sa stávali štandardnou sú�as�ou poznatkovej bázy 

moderného �loveka, posúvalo sa aj chápanie obsahu, �i skôr objemu pojmu gramotnos�. 

Jednou z nosných zložiek gramotnosti sa v informa�nej spolo�nosti stala informa�ná 

gramotnos�. Je signifikantné, že gramotnos� sama o sebe, v jej základnom význame, je do 

zna�nej miery „informa�ná“, pretože zah��a schopnosti, zru�nosti súvisiace s mentálnymi 

operáciami, ktoré �lovek vykonáva nad informáciami reprezentovanými prostredníctvom 

jednej z najstarších �udských technológií – písma. 

 

3.1  Gramotnos� v historickom kontexte 

Historický a fundamentálny rámec gramotnosti �loveka tvoria základné schopnosti písa� 

a �íta�, prípadne po�íta�. V tomto duchu definujú gramotnos� na najvšeobecnejšej úrovni 

viaceré medzinárodné normatívne materiály, napríklad dokumenty IFLA (Lau, 2006). By� 

gramotným znamená pre vä�šinu �udí aj dnes práve tento elementárny význam – vedie� 

používa� okrem hovorenej aj písanú re�. Napokon, aj anglický termín literacy (vi� litera, 

letter, teda písmeno), odzrkad�uje súvislos� s písaným textom, s jeho produkciou a 

dešifrovaním. 

Materiály UNESCO charakterizujú gramotnos� ako „schopnos� identifikova�, chápa�, 

interpretova�, vytvára�, komunikova�, spracúva� (kalkulova�) a použi� tla�ené a písané 

materiály spojené s rozli�nými kontextami. Gramotnos� zah��a vzdelávanie, ktoré má 

�loveku umožni� dosiahnu� jeho ciele, rozvinú� vlastné znalosti a potenciál a plne 

participova� na aktivitách spolo�nosti (UNESCO, 2004). 
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Pojem gramotnosti �loveka zrete�ne súvisí s realizáciou a komunikáciou informácií 

v sociálnom kontexte. Z h�adiska historického rozvoja možno rozlišova� vývoj foriem ich 

zaznamenávania a spredmetnenia, ako i rozli�ných spôsobov ich prenosu a komunikovania. 

Na druhej strane zaznamenávame vývoj nárokov na jednotlivcov z h�adiska realizácie 

a komunikácie informácií v jednotlivých historických etapách vývoja spolo�nosti. Tieto dve 

tendencie sa jednozna�ne premietajú do histórie a predznamenávajú �alší vývoj pojmu 

gramotnos� všeobecne.  

Ako bolo uvedené vyššie, poh�ad na problematiku gramotnosti sa odvíja od �udskej 

schopnosti �íta� a písa�. Jedným zo základných predpokladov rozvoja gramotnosti �udstva 

bol vynález kníhtla�e Johannom Guttenbergom v 2. polovici 15. storo�ia. Plnohodnotne sa 

tento aspekt sociálnej komunikácie (a zárove� �udskej schopnosti) za�al uplat�ova� a rozvíja� 

až v 18. a 19. storo�í s demokratiza�nými zmenami a postupným presadzovaním a 

rozširovaním všeobecného základného školského vzdelania, ktorého hlavnou doménou bola 

gramotnos� širokých vrstiev spolo�nosti. Gramotnos� sa stala všeobecne dosiahnute�nou pre 

každého �loveka, prestala by� výsadou zámožných vrstiev, vzdelancov, u�encov, úradov 

a kléru. 

Na prelome 19. a 20. storo�ia sa gramotnos� rozšírila na celú populáciu a stala sa normou. 

Zárove� sa stala predpokladom širšieho vzdelávania, ktoré už nie je zamerané výsostne na 

náboženské vzdelávanie, schopnos� podpísa� sa a elementárny písomný prejav bez 

požiadavky vytvárania vä�ších logických textov. V tomto období sa odborníci za�ali zaujíma� 

i o otázky gramotnosti verzus negramotnosti, resp. analfabetizmu, ako i otázku individuálnych 

dispozícií nau�i� sa �íta�.  

Od druhej polovice 20. storo�ia sa pozornos� psycholingvistov, sociológov a iných 

odborníkov na �ítanie za�ala bližšie sústre�ova� na rámec schopností �íta� a písa�, a to nielen 

v zmysle dysleksie. Pragmatické pedagogické skúsenosti doviedli k problému, že nie každý 

žiak, ktorý – i ke� technicky dobre – pre�íta text, mu i porozumie. Výskumy sa za�ali 

orientova� na technické zru�nosti a súvisiace intelektuálne �innosti spojené s �ítaním a 

písaním. Význam pojmu gramotnos� sa tak posunul o diskutovaný intelektuálny aspekt ako 

aktuálnu požiadavku spolo�nosti. Dva elementárne pojmy gramotnosti je potom potrebné 

interpretova� v širšom zmysle. �íta� neznamená len technicky pospája� písmená a artikulova� 

– pre�íta� ich, ale aj pre�ítanému porozumie� a pre�ítané intelektuálne spracova� (tzv. �ítanie 

s porozumením). Písa� neznamená len technicky pospája� písmenká a znázorni� – napísa� 

ich, ale aj koncipova� text. 
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Predchádzajúca podrobná špecifikácia ur�uje fundamentálne zru�nosti a schopnosti 

gramotného �loveka. Takéto chápanie pojmu gramotnos� si vyšpecifikujeme presnejšie 

doplnením o tretí základný rozmer, �ím dostaneme základné tradi�né trivium gramotnosti 

�loveka: �ítanie, písanie, po�ítanie. Uvedené schopnosti sa ozna�ujú ako �itate�ská a matematická 

gramotnos�, pri�om �itate�ská gramotnos� sa dnes v súvislosti so schopnos�ou koncipova� 

písomné, resp. literárne útvary ozna�uje ako literárna gramotnos�. S aktuálnou požiadavkou 

schopnosti používa� matematické a logické myslenie v profesionálnom a osobnom živote sa 

rozšíril aj význam pojmu matematická gramotnos�, dnes ozna�ovanej i ako numerická 

gramotnos�. Od 70. rokov 20. storo�ia sa v súvislosti so schopnos�ou (resp. neschopnos�ou) 

aktívne využíva� tieto kompetencie vo svojom študijnom, profesionálnom, �i osobnom živote 

hovorí o funk�nej gramotnosti. 

V dnešných podmienkach a nárokoch na �loveka, v dobe rozvoja informa�nej spolo�nosti 

a informa�ných technológií, však takéto bazálne po�atie gramotnosti neposta�uje. Ve� �o 

všetko musí �lovek vedie�, aby sa dnes mohol plnohodnotne uplatni� v spolo�nosti? Vhodný 

príklad nám poskytujú inzeráty na ponuku zamestnania, ktoré zrete�ne vymedzujú všeobecné 

požiadavky na jedinca a nevyhnutné znalosti, schopnosti a vedomosti. Medzi týmito ur�ite 

budú schopnos� práce s po�íta�om a internetom, znalos� angli�tiny, komunika�né schopnosti, 

kreativita, prípadne �alšie. Tieto sa dnes vo všeobecnosti považujú za základné a nevyhnutné 

pre akéko�vek profesionálne uplatnenie. Tradi�né po�atie gramotnosti sa tu ukazuje ako 

prinajmenšom triviálne a ploché. 

Za�iatkom 21. storo�ia sa v oblasti vnímania gramotnosti v sú�asnom digitálnom svete 

realizovali viaceré výskumy. NCREL (The North Central Regional Educational Laboratory) 

bolo jedným z desiatich výskumných laboratórií financovaných do roku 2005 z amerických 

federálnych zdrojov. Pod�a dokumentov, ktoré mapujú základné výsledky výskumu projektu, 

možno základné predpoklady akademického úspechu v 21. storo�í zhrnú� do 4 faktorov – 

gramotnos� digitálneho veku, inven�né myslenie, efektívna komunikácia a vysoká 

produktivita (enGauge, 2003). 

Gramotnos� digitálneho veku zahr�uje tzv. základnú gramotnos�, �alej gramotnos� 

vedeckú, ekonomickú, technologickú, vizuálnu, informa�nú, multikulturálnu, a globálne 

povedomie. Podobnú štruktúru gramotnosti uvádzajú vo svojom �lánku z polovice 90. rokov 

aj Shapiro a Hughes (1996). 
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3.2  Informa�ná gramotnos� 

V úvode k svojej stati Understanding Information Literacy Barbara Humes konštatuje, že 

v sú�asnosti vybavujeme naše školy, knižnice a domácnosti elektronickými technológiami 

a pýta sa, �i dostato�ne pripravujeme študentov na kvantum informácií, ku ktorým tieto 

technológie poskytujú prístup? (Humes, 2005) Možno ešte vä�ší problém, na ktorý 

v poslednej dobe upozor�ujú viacerí autori, je to, že v ére elektronických médií, 

v multimediálnom svete mladí �udia strácajú schopnos� efektívne prijíma� a spracúva� 

textové informácie. Toto sú niektoré z primárnych otázok, ktoré pokrýva a ktoré má 

zabezpe�ova� práve príprava v oblasti informa�nej gramotnosti. 

Podrobný preh�ad a analýzu vývoja skúmania problematiky informa�nej gramotnosti, tak 

z h�adiska teórie ako i praxe, so zameraním na rozli�né prístupy, koncepcie, metódy, 

výskumné projekty, publikoval v roku 2003 Sirje Virkus (Virkus, 2003). Termín informa�ná 

gramotnos� použil po prvýkrát v odbornej literatúre v roku 1974 Paul Zurkowski, vtedajší 

prezident Information Industry Association. V jeho po�atí za informa�ne gramotných možno 

považova� jednotlivcov „pripravených používa� informa�né zdroje pri práci, ktorí sa pri 

riešení problémov nau�ili využíva� širokú škálu techník a informa�ných nástrojov, ako i 

primárne zdroje“ (Dombrovská  – Landová – Tichá, 2004). 

V 70. rokoch sa objavili aj �alšie definície informa�nej gramotnosti. Tieto jednozna�ne 

upev�ujú status informácií ako materializovaného poznania a vyzdvihujú ich existen�nú 

funkciu na rozvoji vedecko-technického pokroku, �udstva a spolo�nosti všeobecne. Vtedajšie 

definície však hovoria o informa�nej gramotnosti ve�mi všeobecne, žiadna z nich presne 

nepopisuje a nešpecifikuje, �o je obsahom a aké sú zložky informa�nej gramotnosti, t.j. �o má 

vedie� informa�ne gramotný �lovek. 

V roku 1985 sa v definícii informa�nej gramotnosti Martina Tessmera objavuje 

konkretizácia schopností, ktorými má disponova� informa�ne gramotný �lovek: „informa�ná 

gramotnos� je schopnos� efektívne vyh�adáva� a hodnoti� informácie vz�ahujúce sa k ur�itej 

informa�nej potrebe“ (Dombrovská  – Landová – Tichá, 2004). 

O rok neskôr rozviedol toto po�atie Wiliam Demo, ktorý presne explikoval jednotlivé 

schopnosti informa�nej gramotnosti, rozšíril ju o kognitívny aspekt, teda o porozumenie 

informácii, intelektuálne spracovanie a intelektuálnu integráciu informácie do kognitívnej 

štruktúry �loveka, ako i aspekt aktívneho využívania informácií. Takéto po�atie je platformou 

pre dnešné koncepcie, modely a programy informa�nej gramotnosti vo vzdelávacích 

systémoch. 
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Aj na Slovensku sa pojem informa�ná gramotnos� za�al frekventovanejšie používa� na 

prelome 70. a 80. rokov 20. storo�ia, v súvislosti s rozširovaním koncepcií celoživotného 

vzdelávania. V súlade s dobovým ponímaním tzv. sociálnej informatiky sa informa�ná 

gramotnos� prezentovala predovšetkým vo forme informatickej výchovy, resp. prípravy. Táto 

sa rozvíjala predovšetkým v knižni�no-informa�nom prostredí a jej základný obsah definovali 

také tematické okruhy ako oboznámenie so základnými typmi informa�ných zdrojov (kniha, 

�asopis, hygiena �ítania, písmo a tla�), orientácia v knižnici a jej fonde, katalógy, 

bibliograficko-informa�ný aparát, metodiky a techniky samostatnej duševnej práce (Sakálová, 

1981). 

Sú�asné prístupy k chápaniu obsahu a štruktúry informa�nej gramotnosti sú rôznorodé. 

Americké Národné fórum informa�nej gramotnosti (National Forum on Information Literacy 

- http://www.infolit.org/), ktoré vzniklo v roku 1989 na podnet American Library Association, 

definuje informa�nú gramotnos� ako schopnos� vedie�, kedy �lovek potrebuje informáciu, 

schopnos� identifikova�, lokalizova�, zhodnoti� a efektívne využi� informáciu na riešenie 

konkrétneho problému. Už spomínaný projekt enGauge (http://www.ncrel.org/engauge/skills/ 

skills.htm) charakterizuje informa�nú gramotnos� ako schopnos� hodnoti� informácie na 

rozli�ných druhoch médií, rozpozna�, kedy je informácia potrebná, lokalizova�, syntetizova� 

a efektívne využi� informácie, to všetko s pomocou moderných technológií, komunika�ných 

sietí a elektronických zdrojov. 

Britské webové sídlo Information Literacy Website (http://www.informationliteracy. 

org.uk/) vzniklo ako spolo�ný projekt informa�ných profesionálov z Ve�kej Británie, ktorí sú 

aktívne zapojení do skúmania a praktického rozvíjania problematiky informa�nej gramotnosti. 

Vo svojej definícii informa�nej gramotnosti zdôraz�ujú, že informa�ná gramotnos� je v praxi 

známa pod rozli�nými názvami, ako sú orientácia v knižnici, bibliografická príprava, príprava 

používate�ov, výcvik informa�ných zru�ností. Každá z týchto oblastí nejakým spôsobom 

nadväzuje na tie ostatné. Zatia� �o orientácia v knižnici sa zameriava na to, ako využíva� 

budovu a zariadenia knižnice, bibliografická príprava a príprava používate�ov na mechanizmy 

využívania ur�itých zdrojov. Výcvik informa�ných zru�ností a informa�ná gramotnos� sa 

orientujú najmä na kognitívne a „prenosite�né“ zru�nosti ako je riešenie problémov, 

hodnotenie a komunika�né zru�nosti. 

Zrejme jeden z najkomplexnejších prístupov k definovaniu informa�nej gramotnosti 

ponúkajú Shapiro a Hughes vo svojom �lánku z roku 1996. Uvádzajú tu nieko�ko 

„špecifických aspektov“ informa�nej gramotnosti, ktoré definujú jej obsah so zrete�om na 

oblas� (Shapiro a Hughes, 1996): 
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• nástrojov – schopnos� pochopi� a využi� praktické a konceptuálne nástroje sú�asných 

informa�ných technológií v oblasti vzdelávania �i profesionálneho života;  

• zdrojov - schopnos� pochopi� formu, formát, umiestnenie a prístup k informa�ným 

zdrojom; 

• sociálnych štruktúr – pochopenie toho, ako je informácia sociálne situovaná 

a vytváraná; 

• výskumu - schopnos� pochopi� a využi� technologické nástroje vo vedeckej 

a výskumnej práci; 

• publikovania - schopnos� formátova� a publikova� výsledky výskumu elektronicky; 

• nových technológií – schopnos� neustále sa prispôsobova�, chápa�, hodnoti� 

a využíva� inovácie v informa�ných technológiách.; 

• kritického myslenia - schopnos� kriticky hodnoti� intelektuálne, �udské a sociálne 

silné a slabé stránky, možnosti a obmedzenia, prínosy a náklady spojené s 

informa�nými technológiami. 

Takýto širší, sociálne a technologicky orientovaný prístup k vnímaniu informa�nej 

gramotnosti má svoje opodstatnenie a je stále frekventovanejší; je za ním snaha postihnú� 

široký kontext práce s informáciami v 21. storo�í. 

Podobným smerom sa pri pokusoch o typológiu informa�nej gramotnosti uberajú aj 

Johnston a Anderson, ktorí vo svojej štúdii vychádzajú z porovnávania informa�nej 

gramotnosti a študijných zru�ností (Johnston a Anderson, 2005). Medzi typické študijné 

zru�nosti možno zaradi� napr. schopnos� �íta�, písa�, robi� poznámky, manažova� si �as, 

pracova� s druhými, kriticky a analyticky myslie�, pamäta� si. Autori konštatujú, že napriek 

množstvu spolo�ných ��t exitujú medzi týmito dvoma typmi zru�ností ur�ité rozdiely, ktoré 

vyplývajú predovšetkým z faktu, že informa�ná gramotnos� nie je striktne ukotvená vo 

vzdelávacom kontexte. 

Na základe analýz realizovaných kurzov v študijných programoch vy�le�ujú 3 koncepcie 

informa�nej gramotnosti, ktoré sa orientujú na: 

• knižnicu – zameriava sa na prístup k fondom a k internetu, prípravu žiakov/študentov 

a u�enie na základe zdrojov. 

• IKT a internet – zameranie na technológiu, konektivitu a komunikáciu 

• študijné zru�nosti a úlohy – dôraz na špecifický študijný obsah a prax u�enia, ktorá 

môže zah��a� aktivity realizované cez knižnicu, IKT a internet, ale aj �alšie �innosti 

(ankety medzi používate�mi, pozorovania a popis udalostí a pod.) 
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Ukážkou praktického prístupu k definovaniu obsahu informa�nej gramotnosti a zárove� 

prelínania so sadou princípov mapujúcich obsah študijných zru�ností môže by� napríklad 

tutoriál Information Literacy and You na webových stránkach Penn State University Libraries 

(Wright, 2002). Pre potreby tohto metodického materiálu sa informa�ná gramotnos� premieta 

do postupnosti krokov pri riešení študijnej úlohy �i problému. Tých krokov je devä�: 

• definovanie témy; 

• identifikácia zdrojov; 

• použitie periodík a �asopisov; 

• vyh�adávanie v online databázach; 

• lokalizácia zdrojov; 

• využívanie webových zdrojov; 

• vyhodnotenie výsledkov vyh�adávania; 

• citovanie zdrojov; 

• etické a legálne využívanie informácií v informa�nom veku. 

Pokusom o zastrešujúci poh�ad na informa�nú gramotnos� a jej miesto v celkovom obraze 

gramotnosti je model, ktorý napr. v �eskej republike rozpracovala Ludmila Tichá. Koncepcia 

funk�nej gramotnosti je postavená ako konglomerát literárnej, dokumentovej, numerickej 

a jazykovej gramotnosti, pri�om IKT gramotnos� a právne aspekty využívania informácií sa 

prelínajú všetkými týmito zložkami. Obsah jednotlivých uvedených zložiek možno 

charakterizova� nasledovne (Tichá, 2007):  

• literárna gramotnos� – pochopenie textu, práca s textom, písanie textu,  

• dokumentová gramotnos� – práca s databázami a formulármi,  

• numerická gramotnos� – práca s �íselnými údajmi, tabu�kami a grafmi,  

• jazyková gramotnos� – znalos� terminológie odboru v materskom i cudzom jazyku,  

• IKT gramotnos� – práca s po�íta�om a internetom, ovládanie po�íta�ových aplikácií.  

 

3.3  Informa�ná gramotnos� vo svetle projektov, aktivít, koncepcií a politík 

Od konca 90. rokov 20. storo�ia sa informa�ná gramotnos� stala internacionálnym 

problémom a predmetom svetových konferencií, vytvárania koncepcií, odporú�aní, politík 

a deklarácií na úrovni medzinárodných organizácií. UNESCO chápe informa�nú (a mediálnu) 

gramotnos� ako súbor zru�ností a schopností umož�ujúcich kritické prijímanie, hodnotenie 

a využívanie informácií a médií v profesionálnom i osobnom živote a vo svojich aktivitách 

v tejto oblasti sa snaží najmä zvyšova� spolo�enské povedomie o význame informa�nej 
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gramotnosti na všetkých úrovniach vzdelávania a vytvára� odporú�ania pre integrovanie 

otázok informa�nej gramotnosti do študijných osnov. Špeciálne sa zameriava na prípravu 

u�ite�ov s tým cie�om, aby boli vnímaví na problematiku významu informa�nej gramotnosti 

vo vzdelávacom procese a aby dokázali zaradi� otázky informa�nej gramotnosti do vlastného 

u�enia. Za týmto ú�elom UNESCO pripravilo sadu odporú�aných pedagogických metód 

a materiálov (UNESCO, 2008). 

Viacero aktivít v tejto oblasti vykonáva aj IFLA. V roku 2002 sa z bývalého Okrúhleho 

stola pre výchovu používate�ov stala Sekcia pre informa�nú gramotnos�. Jej hlavnou úlohou 

je podporova� medzinárodnú spoluprácu pri rozvoji vzdelávania v oblasti informa�ných 

zru�ností vo všetkých typoch knižníc. Sekcia sa zameriava na všetky aspekty informa�nej 

gramotnosti vrátane vzdelávania používate�ov, štýly u�enia, využívanie po�íta�ov a médií pri 

vyu�ovaní, sie�ové informa�né zdroje, partnerstvo s u�ite�mi pri tvorbe vzdelávacích 

programov, dištan�né vzdelávanie i príprava knihovníkov na u�enie informa�ných 

a technických zru�ností. (Guidelines, 2004). 

Významným krokom smerujúcim k zvyšovaniu informa�nej gramotnosti v širokej 

populácii sú konkrétne normy a štandardy, ktoré definujú základný obsah a kompetencie 

informa�ne gramotného �loveka. Jedným z �ažiskových dokumentov tohto typu je americký 

Štandard kompetencií informa�nej gramotnosti pre vyššie vzdelávanie, ktorý revidovala 

ACRL komisia pre štandardy a schválila Rada riadite�ov Asociácie školských a vedeckých 

knižníc (Association of College and Research Libraries  – ACRL) 18. januára 2000. Štandard 

schválili American Association for Higher Education (október 1999) a Council of 

Independent Colleges (február 2004). Štandardy kompetencií informa�nej gramotnosti 

vytvárajú rámec pre hodnotenie schopností a zru�ností indivídua. Kompetencie tu predstavujú 

ur�ité indikátory, ktorými možno charakterizova� študenta ako informa�ne gramotného 

s prihliadnutím na vekové kategórie a jednotlivé stupne formálneho vzdelávania. Tým 

charakterizujú i potenciálny výstup eduka�ného a formatívneho procesu a zrete�ne formulujú 

pre pedagogického pracovníka, na aké aspekty sa má sústredi�. 

V záujme objektívnosti treba uvies�, že koncept informa�nej gramotnosti nie je 

v odborných kruhoch prijímaný jednozna�ne pozitívne. Za všetky kritické hlasy spome�me 

aspo� názor Stanley Wildera, ktorý publikoval v Chronicle Review v januári 2005 tézu, že 

informa�ná gramotnos� je boom, ktorý je postavený na nesprávnych premisách (Wilder, 

2005). 

Pod�a Wildera už v roku 1989, teda 6 rokov pred objavením sa Netscape niektoré knižnice 

hovorili o explózii sie�ových informácií a prišli s myšlienkou „informa�nej gramotnosti“ ako 
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východiska, ktoré bolo modernou verziou vzdelávacej funkcie akademickej knižnice. 

Prieskum, ktorý realizovala Association of College and Research Libraries v USA o 6 rokov 

neskôr odhalil, že 22 % amerických akademických knižníc ponúkalo nejakú formu programu 

informa�nej gramotnosti. Z východiskového konštatovania, že používate�, študent, �i mladý 

�lovek všeobecne nevie h�ada� informácie, resp. že sa topí v informáciách, vyplynulo, že je 

potrebné nau�i� používate�ov vyh�adáva� informácie. Ale, ako zdôraz�uje Wilder, len 

knihovníci radi vyh�adávajú; všetci ostatní radi nachádzajú...! �alším dôvodom, pre ktorý 

Wilder považuje sú�asný trend „všadeprítomnosti“ informa�nej gramotnosti dokonca za 

škodlivý, je to, že takáto koncepcia podporuje u knihovníkov predstavu, že majú u�i� 

používate�ov, ako zvláda� zložitos� informa�ného vyh�adávania, namiesto toho, aby túto 

zložitos� redukovali.  

Aj ke� Wilderove argumenty možno považova� v nejednom oh�ade za relevantné, treba 

spomenú�, že orientácia na jednoduchos� vyh�adávania sa dostáva na program d�a v oblasti 

aktuálnych technologických riešení. V tomto smere už podnikli kroky viaceré knižnice �i 

tvorcovia knižni�ných softvérov. Za všetky spome�me aspo� OCLC, ktoré vytvorilo 

aplikáciu worldCat Local ako nadstavbu nad základnými funkciami súborného katalógu siete. 

Aplikácia funguje ako nástroj na vyh�adávanie a prístup k informa�ným zdrojom, integruje 

prístup k celému fondu zdrojov knižnice cez jednoduchý vyh�adávací box, ktorý preh�adáva 

worldCat (Gauder, 2008). 

Ako už bolo nazna�ené v predchádzajúcej kapitole, existujú významné tendencie 

rozširova� obsah pojmu informa�ná gramotnos�. V súvislosti s nárokmi, ktoré sú kladené na 

jednotlivca vzh�adom na zvládnutie základných technológií, technických prostriedkov, 

postupov, metód práce, návykov (a pod.) charakteristických pre danú dobu a dané socio-

kultúrne prostredie, sa stále �astejšie hovorí o novej resp. nových gramotnostiach1 (Leu, 2004) 

�i o civiliza�nej gramotnosti (Zápoto�ná, 2004, s. 75-76). V rámci nej v sú�asnosti 

identifikujeme sumu gramotností (multiliteracies)2, resp. špeciálnych oblastí gramotnosti 

a gramotnostných kompetencií, ktoré okrem tradi�ných – písa�, �íta� a po�íta� – zah��ajú 

                                                           
1   „Nové gramotnosti internetu a iných informa�ných a komunika�ných technológií obsahujú zru�nosti, 
stratégie, a predpoklady potrebné na úspešné využívanie a adaptovanie sa rýchlo sa meniacim IKT a kontextom, 
ktoré sa neustále objavujú v našom svete a ovplyv�ujú všetky oblasti nášho osobného a profesionálneho života. 
Tieto nové gramotnosti nám umož�ujú využíva� internet a iné IKT na to, aby sme dokázali identifikova� 
dôležité otázky, lokalizova� informácie, kriticky zhodnoti� využite�nos� informácií, syntetizova� informácie ako 
odpovede na otázky a komunikova� tieto odpovede druhým“ (Leu, 2004). 
2   The New London Group (2000) definuje multigramotnos� (multiliteracies) ako množinu otvorených a 
flexibilných viacnásobných gramotností, ktoré sú potrebné pre efektívnu prácu �loveka v rozli�ných kontextoch 
a komunitách.  
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i napr. jazykovú (cudzojazy�nú) gramotnos�, po�íta�ovú gramotnos�, dokumentovú, 

informa�nú, mediálnu gramotnos� at�. 

Ako sú�as� tendencie o ur�ité popretie tradi�ného chápania gramotnosti sa dokonca stále 

�astejšie objavuje otázka, �i termín gramotnos� je nevyhnutne podmienený a spojený s tla�ou, 

s textom. �i gramotnos� znamená porozumenie tla�e alebo porozumenie obsahu, ktorý má 

trvácnos�, takým spôsobom, akým sa to nedá s nezaznamenaným, orálne komunikovaným 

obsahom... (Leu, 2004). Tak sa potom dá hovori� o multimediálnej gramotnosti a v súvislosti 

s vnímaním multimediálnych informácií dokonca o modifikácii významu pojmu �ítanie? Sta�í 

sa pozrie� na stále vä�šie množstvo webových stránok, najmä v komer�nej a zábavnej oblasti, 

ktoré sa prezentujú skôr ako zbierka obrazov a zvukov, aby sme pochopili takýto posun 

(Flood & Lapp, 1995). 

S rozvojom výpo�tovej techniky sa najmä za�iatkom 90. rokov 20. storo�ia rozširuje aj 

termín po�íta�ová gramotnos� a prvé pokusy o explikáciu rozdielov po�íta�ovej a 

informa�nej gramotnosti. Pod�a niektorých, predovšetkým knihovníckych koncepcií, sa 

po�íta�ová gramotnos� chápe ako pojem podradený a kompetencie po�íta�ovej gramotnosti 

sú sú�as�ou informa�nej gramotnosti. Teoretici didaktiky z oblasti matematiky a informatiky 

toto prelínanie zvä�ša interpretujú opa�ne. Informa�nú gramotnos� chápu ako zru�nosti 

a schopnosti používa� základné informa�né nástroje (softvérové a hardvérové) a tiež 

vyh�adáva�, lokalizova�, transformova� a kontrolova� informácie z rôznych informa�ných 

zdrojov. Pojmom digitálna gramotnos� ozna�ujú viac než informa�nú gramotnos�, ide 

o súhrn základných IKT zru�ností a pokro�ilejších zru�ností, ktoré umož�ujú kreatívne 

a kriticky používa� digitálne nástroje a médiá. V každom prípade sa informa�ná gramotnos� 

považuje za sú�as� digitálnej gramotnosti (Kalaš, 2006). 

Rozdiel medzi informa�nou a po�íta�ovou gramotnos�ou treba pod�a nášho názoru vidie� 

podobne, ako Lynch chápe rozdiel medzi informa�nou (information) a technologickou 

(information technology) gramotnos�ou. Technologická gramotnos� sa zameriava na chápanie 

technologickej infraštruktúry, ktorá je základom dnešného života, chápanie nástrojov, ktoré 

táto technológia poskytuje a interakcie s touto infraštruktúrou, chápanie právnych, sociálnych 

a ekonomických otázok, ktoré sú v pozadí infraštruktúry, ako aj aplikácií a využitia 

technológií. Dva hlavné prúdy technologickej gramotnosti sa orientujú na získavanie 

zru�ností vo využívaní nástrojov, alebo na porozumenie toho, ako technológie, systémy 

a infraštruktúra pracujú. Informa�ná gramotnos� naproti tomu zah��a obsah a komunikáciu: 

autorstvo, vyh�adávanie a organizáciu informácií, analýzu a hodnotenie informácií. Zárove� 
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zdôraz�uje, že obe formy gramotnosti sú síce separátne, ale navzájom prepojené. (Lynch, 

1998). 

Informa�nú gramotnos� v zmysle schopností získava�, spracúva� a využíva� informácie 

teda vidíme ako podstatnú sú�as� sociálnej, funk�nej �i modernej multigramotnosti, ktorá 

zah��a všetky schopnosti nevyhnutné pre úspešné zapojenie sa �loveka do sociálno-

ekonomických vz�ahov a procesov spolo�nosti 21. storo�ia. Obsah tejto gramotnosti sa 

definuje historicky a vyvíja sa s rozvojom informa�ných a komunika�ných technológií, ktoré 

spolo�nos� konštruuje pre ú�ely vlastnej reprodukcie. Jej zložkami sú základná (bazálna) 

gramotnos�, �itate�ská gramotnos�, informa�ná gramotnos�, mediálna gramotnos�, jazyková 

gramotnos� a digitálna (IKT, po�íta�ová) gramotnos�. Všetky tieto zložky smerujú ku 

komplexu kompetencií, ktoré modernému �loveku umož�ujú komunikova� a vytvárajú 

predpoklady na jeho sociálne i pracovné uplatnenie. �itate�ská, resp. textová gramotnos� sa 

do ur�itej miery prekrýva s obsahom základnej gramotnosti, ako však už bolo povedané, 

mechanická schopnos� pre�íta� text neznamená, že �itate� aj porozumie obsahu, ktorý je 

v texte zakódovaný. 

 

 
Obr. 3.1  Informa�ná gramotnos� ako sú�as� funk�nej gramotnosti 21. storo�ia. 

 

3.4  Informa�né a komunika�né technológie vo vzdelávaní 

Komunikácia vo svojich rozmanitých formách predstavuje základný stavebný prvok 

vzdelávania. Je preto len logické, že moderné informa�né a komunika�né technológie sa stále 

výraznejšie presadzujú aj vo vzdelávaní. Základné faktory, ktoré ovplyv�ujú, podmie�ujú 

i vyžadujú aplikáciu IKT vo vzdelávacích procesoch, možno zhrnú� do nieko�kých bodov: 
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• didaktická stránka vzdelávania - zefektívnenie vyu�ovacieho procesu. Multimediálna 

podstata po�íta�a dáva u�ite�ovi i žiakovi k dispozícii moderné, názorné spôsoby 

prezentácie látky na vyu�ovacej hodine. Tieto sú užito�né najmä pri tých predmetoch 

a u�ebných celkoch, v rámci ktorých je potrebné vysvetli� nielen obsah, ale aj 

funk�nos� �i aplikovate�nos� ur�itého problému. 

• individualizácia vzdelávacieho procesu - moderné technológie umož�ujú bra� do 

úvahy individuálne rozdiely v dosiahnutej úrovni poznania a vybera� také zdroje, 

ktoré sú vhodné pre konkrétneho žiaka. Dôraz by sa mal stále viac presúva� na 

„u�enie u�enia sa“, na h�adanie a spracovanie informácií, nie „dodávanie“ hotových 

poznatkov. 

• internacionalizácia vzdelávania - integra�né a globaliza�né procesy na európskej 

i celosvetovej úrovni v oblasti pracovného trhu smerujú aj k tesnejšej spolupráci 

medzi vzdelávacími inštitúciami, k výmenám študentov i koordinácii u�ebných 

plánov. Tento trend je mimoriadne silný najmä na úrovni vysokých škôl; v Európe už 

nieko�ko rokov prebieha tzv. bolonský proces, ktorého cie�om je dosiahnutie ur�itej 

štandardizácie vysokoškolského vzdelávania z h�adiska jeho štruktúry (bakalárske, 

magisterské študijné programy), technológie (kreditový systém) i obsahu (spolo�né 

programy viacerých univerzít) tak, aby sa maximálne u�ah�ila mobilita študentov 

v rámci vytváranej sféry európskeho vysokoškolského vzdelávania. Jedným z 

podstatných prejavov tohto trendu je to, že znalos�, resp. štúdium cudzích jazykov 

(najmä angli�tiny) sa stáva nevyhnutnou podmienkou efektívnej participácie na 

vzdelávaní, a to nielen z h�adiska možností využívania zahrani�ných pobytov, ale aj 

dostupných vzdelávacích informa�ných zdrojov. 

• skúšanie (testovanie) - preverovanie získaných vedomostí tvorí neoddelite�nú sú�as� 

vzdelávacieho procesu, pri�om výsledky skúšania môžu by� užito�ným zdrojom 

spätnej väzby pre u�ite�a (kvalita pripraveného u�ebného/skúšobného materiálu) 

i žiaka (úrove� získaných vedomostí) a samozrejme sú podkladom pre formálne 

hodnotenie, klasifikáciu. Optimálnou formou skúšania v elektronickom prostredí je 

využitie testu s množinou preddefinovaných odpovedí. Hlavnou prednos�ou 

elektronického testovania je zefektívnenie procesu skúšania tým, že sa urých�uje 

spätná väzba a do zna�nej miery sa u�ah�uje (automatizuje) spracovanie výsledkov. 

• celoživotné vzdelávanie - jednou z hlavných charakteristík modernej informa�nej 

spolo�nosti je skuto�nos�, že vzdelávanie jednotlivca nemožno považova� za 
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ukon�ený proces. Ak má �lovek záujem na tom, aby bol úspešný na trhu práce a svoje 

pracovné miesto si aj udržal, musí sa neustále zdokona�ova� v tom, �o robí. Napokon, 

celá spolo�enská prax sú�asnosti a aj náš každodenný život v prostredí moderných 

technológií nie sú ni�ím iným len neustálym vzdelávaním sa v snahe udrža� tempo 

s vývojom sveta a rozumie� mu.  

Ako vidie�, informa�né a komunika�né technológie výrazne zasahujú aj do obsahu 

i organizácie tradi�ných vzdelávacích procesov a je preto nevyhnutné, aby u�itelia na 

všetkých stup�och vzdelávania boli schopní tieto technológie využíva� na úrovni doby. Tento 

fakt zoh�ad�ovali aj tvorcovia koncepcie u�ite�ských študijných programov v intenciách 

nového vysokoškolského zákona. Pod�a celoštátne platných rámcových obsahov študijných 

odborov vysokoškolského vzdelávania všetky novoakreditované študijné programy 

bakalárskeho stup�a v rámci študijného odboru 1.1.1 u�ite�stvo akademických predmetov 

musia obsahova� kurz zameraný na zvládnutie základov moderných informa�ných 

a komunika�ných technológií. 

Obsah takéhoto kurzu je, pochopite�ne, možné definova� ve�mi široko. Aj ke� sa v tomto 

kontexte hovorí o informa�nom vzdelávaní �i informa�nej gramotnosti, �asto sa tento pojem 

zužuje na zvládnutie práce s výpo�tovou technikou3. Výsledky viacerých medzinárodných 

prieskumov z posledného obdobia pritom ukazujú, že za svetom až tak ve�mi nezaostávame 

z h�adiska vybavenia a práce s technikou, ako skôr v oblastiach súvisiacich s pochopením 

pre�ítaného textu a so schopnos�ami nájs� a efektívne spracova� informácie. 

V roku 2006 sa na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského 

(FMFI UK) v Bratislave uskuto�nil anketový prieskum zameraný na obsah informa�nej 

gramotnosti u�ite�a. Pod�a respondentov má najvä�šiu prioritu problematika textového 

editora a internetu (uviedlo ju takmer 100% opýtaných), nasledujú �alšie aplika�no-

softvérové témy ako tabu�kový kalkulátor, eduka�ný softvér, práca so súbormi, prezenta�ný 

softvér at�. Sociálne aspekty informa�ných technológií sa s 35% odpovedí umiestnili na 9. 

mieste v 11-prie�kovej tabu�ke (Hrušecká, 2006, s. 46). Materiál pritom na viacerých 

miestach zdôraz�uje potrebu rozlišovania všeobecnej a predmetovej informa�nej gramotnosti. 

Vzdelávanie u�ite�ov na FMFI UK je v súlade s výsledkami tohto prieskumu, ale aj 

s potrebami u�ite�skej profesie v tejto oblasti exaktných disciplín orientované prevažne na 
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technicko-softvérovú problematiku, teda digitálnu gramotnos�. Šes� kurzov IKT sa zameriava 

na základný softvér, internet a multimédiá, detské programovacie jazyky, hardvér, osobné 

po�íta�e a po�íta�ové siete, teleprojekty, e-learning a nové technológie, sociálne aspekty 

informa�ných technológií a napokon na konkrétne využitie IKT v druhom aproba�nom 

predmete (Kalaš, 2006). 

Koncepcia predmetu Informa�né a komunika�né technológie vo vzdelávaní bola na 

Filozofickej fakulte Univerzity Komenského (FiF UK) rozpracovaná pre podmienky prípravy 

budúcich u�ite�ov humanitných a spolo�ensko-vedných disciplín. Reflektuje potrebu 

zvládnu� vybrané základné technológie, ale orientuje sa viac na zvyšovanie informa�nej 

gramotnosti v užšom, „nedigitálnom“ chápaní. Cie�om je najmä upriami� pozornos� 

študentov na skuto�nos�, že v sú�asnej informáciami nabitej dobe už nesta�í, ke� sa u�ite� 

nau�í prednies� svojim žiakom u�ebnú látku, ktorú mu predpisujú u�ebné osnovy. Je 

nevyhnutné nau�i� sa pracova� s novými informáciami, vedie� ich vyh�adáva�, spracováva� 

a prezentova�. A �o je sná� ešte podstatnejšie, nau�i� týmto štýlom pracova� aj svojich 

žiakov/študentov, teda nau�i� ich u�i� sa. 

Východiskom takto postavenej koncepcie informa�ného vzdelávania študentov u�ite�ských 

študijných programov sú nasledujúce zásadné aspekty: 

• popri osvojení radu pedagogických kompetencií, musia posluchá�i pedagogických 

odborov nadobudnú� odborné poznatky daného predmetu, na ktorý sú špecializovaní 

a musia sa oboznamova� s �alšími odbornými zdrojmi v daných odboroch (mimo 

povinnej študijnej literatúry) 

• musia zárove� nadobudnú� kompetencie nevyhnutné pre vlastné permanentné 

vzdelávanie, v rámci ktorých sú základným nástrojom informa�né a technologické 

kompetencie – tieto musia vnies� nielen do vysokoškolského štúdia, výskumu, ale 

i �alšieho samostatného vzdelávania, 

• musia sa zárove� nau�i� dané kompetencie aktívne využíva� vo svojej budúcej 

pedagogickej praxi – musia ich aktívne za�leni� do kurikula konkrétnych  vyu�ovacích 

predmetov, aktívne ich využíva� v pedagogickej praxi, 

                                                                                                                                                                                     
3   Takýto prístup dokumentuje napríklad projekt Metodicko-pedagogického centra v Tren�íne 
s podporou Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpo�tu SR „Využitie IKT vo vyu�ovacích predmetoch – 
funk�ná gramotnos� pedagogických zamestnancov v informa�ných technológiách“. Projekt je orientovaný na 
zvýšenie k�ú�ových kompetencií u�ite�ov na medzinárodne porovnate�nú úrove�, so zameraním na efektívne 
využívanie multimédií, internetu, výu�bových programov, špecializovaného softvéru a nových technológií na 
skvalitnenie vyu�ovania. (Jakubeková, 2007) 
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• v neposlednom rade ich má informa�né vzdelávanie pripravi� na to, že sami budú 

zodpovední za informa�né vzdelávanie a informa�nú gramotnos� svojich budúcich 

žiakov/študentov v danej oblasti. 

 

V rámci prednáškovej �asti sa kurz zameriava na historicko-teoretické základy a súvislosti 

moderných informa�ných a komunika�ných technológií. Obsah predmetu je možné zhrnú� do 

nieko�kých základných poznatkových blokov: 

• úvod do teórie komunikácie ve�mi stru�ne definuje vybrané základné pojmy 

a typológiu komunika�ných aktivít a ponúka tiež základný preh�ad medzníkov vo 

vývoji technológií komunikácie. 

• vývoj informa�ných technológií na�rtáva základné prúdy technologických vynálezov 

a zlepšení, ktoré smerovali k modernej výpo�tovej technike, a má študentovi pomôc� 

pochopi� historický kontext problematiky. 

• základné princípy fungovania výpo�tovej techniky sú len elementárnou sumarizáciou 

najtriviálnejších poznatkov, o ktorých sa predpokladá, že študent ich má zvládnuté už 

z predchádzajúcich vzdelávacích úrovní – základné zložky výpo�tovej techniky, 

primárna typológia hardvéru a softvéru, po�íta�ové resp. informa�né siete lokálne 

i globálne. Podstatnou sú�as�ou tohto poznatkového bloku je tematika vyh�adávania 

informácií, �i už v lokálnom po�íta�ovom systéme alebo v globálnom prostredí 

internetu. 

• elektronická komunikácia, teda komunikácia prostredníctvom výpo�tovej techniky 

a globálnych informa�ných sietí, má oproti predchádzajúcim technológiám 

komunikácie svoje špecifiká, ktoré do ur�itej miery modifikujú zaužívané 

komunika�né modely a spôsoby komunika�ného správania. Ide najmä o rozli�né 

kognitívne, sociálno-psychologické, sociálno-organiza�né i autorskoprávne súvislosti 

komunikácie v sie�ovom prostredí. 

• informa�ná spolo�nos� je produktom druhej polovice 20. storo�ia a v rámci tohto textu 

sa, samozrejme, v kontexte vzdelávania, diskutujú také jej atribúty ako úrove� a formy 

politickej podpory tomuto fenoménu, informatizácia spolo�enských procesov, koncept 

informa�nej ekonomiky, informa�ná explózia, informa�né pre�aženie a informa�ný 

stres, u�iaca sa spolo�nos�, �i sie�ová spolo�nos� a kolektívna inteligencia. 

• informa�ná gramotnos� predstavuje jednu z k�ú�ových kompetencií �loveka 21. 

storo�ia. V tomto oh�ade sa predmet zameriava na preh�ad aktuálneho smerovania 
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a trendov vzdelávacích koncepcií, definovanie informa�ného vzdelávania a 

informa�nej výchovy, štrukturálny model informa�nej gramotnosti i pomerne detailný 

sumár projektovaného obsahu a cie�ov informa�ného vzdelávania a informa�nej 

výchovy na jednotlivých stup�och formálneho vzdelávania. Študenti sa tiež 

oboznámia s prekladom anglického návrhu Štandardu kompetencií informa�nej 

gramotnosti pre vyššie vzdelávanie. 

Vychádzajúc zo skuto�nosti, že základné technologické �i praktické aspekty IKT sa 

vyu�ujú už na základnej a strednej škole a úrove� základných zru�ností v oblasti práce 

s výpo�tovou technikou sa postupne (najmä medzi mladou generáciou) zvyšuje, obsah 

predmetu Informa�né a komunika�né technológie vo vzdelávaní na FiF UK sa orientuje 

výraznejšie na problematiku informa�nej gramotnosti. 

Teoretické poznatky získané v rámci prednášok i individuálneho štúdia by študenti mali 

zúro�i� na praktických cvi�eniach. Tie sa orientujú na dve oblasti:  

1. oboznámenie sa so sie�ovými zdrojmi a portálmi (dokumenty, u�ebné programy), ktoré 

ponúkajú študentom informácie vo vz�ahu k predmetom ich u�ite�skej aprobácie;  

2. problematiku vyh�adávania, posúdenie vhodnosti / relevancie nájdených informácií, ich 

spracovanie a prezentáciu s využitím informa�ných a komunika�ných technológií.  

 

 
Obr. 3.2  Tematická štruktúra predmetu Informa�né a komunika�né technológie  

vo vzdelávaní na FiF UK. 

 

Praktická �as� predmetu má aplika�ný charakter a okrem práce s informa�nými zdrojmi sa 

zameriava na prípravu prezentácie, pri ktorej si študenti precvi�ia prácu s viacerými 

aplika�nými softvérmi (práca so súbormi, Internet explorer, MS Word, MS PowerPoint). 

Ke�že cvi�enia sa realizujú v prostredí e-learningového systému Moodle, sú zárove� 

príležitos�ou, pri ktorej si študenti môžu prakticky vyskúša� aj túto formu využitia 
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informa�ných technológií v eduka�ných procesoch – prístup k u�ebným textom, testovanie 

vedomostí, diskusie, tvorba používate�ských slovníkov a podobne. 

 

3.5  Elektronické vzdelávanie 

Pojmy ako celoživotné/ �alšie vzdelávanie, vzdelávanie na dia�ku/ dištan�né vzdelávanie, 

elektronické vzdelávanie/ e-learning sa udomác�ujú v teórii i praxi pedagogických disciplín 

a reflektujú ich aj najvyššie legislatívne normy, vrátane slovenských. Zákon �. 131/2002 Z.z. 

o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov aj v súvislosti so štúdiom na 

vysokej škole v paragrafe 60 o formách a metódach štúdia hovorí, že študijný program 

v oboch formách štúdia, teda dennej i externej, sa môže uskuto��ova� prezen�nou metódou, 

dištan�nou metódou alebo kombinovane. Dištan�ná metóda pod�a zákona „nahrádza priamy 

kontakt u�ite�a so študentom komunikáciou prostredníctvom komunika�ných prostriedkov, 

najmä prostriedkov založených na využívaní po�íta�ových sietí“. 

E-learning je forma vzdelávania, ktorá využíva po�íta�ovú sie� na realizáciu, interakciu 

alebo podporu výu�by (pod�a Tet	evová, 2002b). Tá istá autorka �alej charakterizuje  

e-learning ako „široký pojem, ktorý reprezentuje zbližovanie vzdelávania a technológií. 

Zah��a celú škálu aplikácií a procesov na distribúciu obsahu vzdelávania prostredníctvom 

internetu, intranetu/extranetu, audio a videotechnológií, satelitných prenosov ap.“ Optimisti 

v elektronickom vzdelávaní vidia šancu rozšíri� prístup k vzdelávacím možnostiam a zbúra� 

hierarchie tradi�ných univerzitných byrokracií, pesimisti za ním tušia predovšetkým silný �ah 

smerom ku komercializácii vyššieho vzdelávania (pozri Wright, 2005). 

Vývoj kurzov v elektronickom prostredí v podstate spo�íva v 2 k�ú�ových aktivitách: 

• v príprave nových alebo zhromaždení existujúcich vzdelávacích materiálov; 

• v organizácii �inností s týmito materiálmi. 

Prísna organizácia a starostlivé plánovanie pokrývajú také aspekty riadenia zdrojov ako je 

množstvo �asu, ktoré má študent venova� ur�itej aktivite alebo aká je postupnos� aktivít 

s pomocou ktorých sa dá najlepšie dosiahnu� vzdelávací cie�. Možno sem zaradi� aj niektoré 

konven�né aspekty dizajnu ako je definovanie cie�ového publika (za�iato�níci, pokro�ilí) 

alebo kombinácia nástrojov (softvér, technické vybavenie, simulácie a podobne). 

V sú�asnosti najvyužívanejším štandardom pre e-learning je referen�ný model SCORM 

(Sharable Content Object Reference Model - Referen�ný model zdielate�ných obsahových 

objektov), ktorého úlohou je, podobne ako u iných referen�ných modelov, podporova� 

formálnu dátovú kompatibilitu a vymenite�nos� údajov medzi rôznymi systémami elearningu. 

Pod�a tohto modelu sa nápl�, obsah elektronických kurzov skladá z obsahových alebo 



51  Sociálne a humánne kontexty elektronickej komunikácie 

u�ebných objektov (SCO), �o sú vlastne jednotky �ubovo�nej ve�kosti, ktoré obsahujú 

výu�bovú informáciu a ktoré sa môžu hierarchicky sklada� z iných u�ebných objektov (Pejša, 

2005). Každý objekt sa skladá z vlastného obsahu a popisných metadát, ktoré objekt bližšie 

špecifikujú (ú�el, poznámky, popis, autor, výu�bový cie� at�.) a popisujú jeho vnútornú 

štruktúru (ak sa skladá z iných objektov). Okrem iného funkciou týchto metadát je aj 

zabezpe�i� vyh�adate�nos� objektov v prostredí globálnej siete. 

 

Systémy riadenia u�enia 

V pozadí záujmu o elektronické vzdelávanie sú už spomenuté sociálne aspekty 

a východiská procesov celoživotného vzdelávania moderného �loveka. Túto otázku však 

nemožno limitova� len na poh�ad zo strany indivídua, snažiaceho sa – �i už z vlastného 

presved�enia alebo z donútenia – o permanentné zvyšovanie svojej kvalifikácie a rozvoj 

svojich schopností. Problematiky �alšieho vzdelávania sa už chopili komer�né spolo�nosti, 

ktoré pochopili, že poznanie je sila, že vzdelaní zamestnanci predstavujú pre firmu výhodu na 

trhu. Pod�a nedávnej štúdie až 75 % firiem si myslí, že manažment poznatkov zohráva 

významnú úlohu pri zlepšovaní konkurencieschopnosti firmy (Learning, 2003).  

Jednou z nesporných výhod tohto komercializa�ného trendu je kladenie vä�šieho dôrazu na 

funk�nos� a komfortnos� prevádzky elektronického vzdelávania. Ak sa v po�iatkoch vývoja 

na realizáciu týchto aktivít využívali rozli�né �iastkové internetovo-komunika�né aplikácie, 

v sú�asnosti sme svedkami prechodu k vývoju a aplikácii špecializovaných integrovaných 

systémov, ktoré sa naj�astejšie ozna�ujú ako systémy riadenia vzdelávania (learning 

management systems, LMS). 

Vývoj systémov tohto typu ide ruka v ruke s boomom v oblasti iných systémov – systémov 

riadenia obsahu (content management systems, CMS). Ide o také systémy, ktoré 

prostredníctvom relatívne jednoduchého, �ahko zrozumite�ného a intuitívne ovládate�ného 

rozhrania, zvä�ša na úrovni klientského softvéru, umož�ujú interaktívne spravova� obsah 

webových stránok �i webového sídla. Užito�nos� takéhoto typu softvéru sa ukazuje 

predovšetkým v prostredí vä�ších organizácií, kde jednotlivé pracoviská sú do zna�nej miery 

nezávislé, majú špecifické úlohy a problémy a je preto efektívnejšie, ke� si môžu 

aktualizova� svoje webové prezentácie vo vlastnej réžii, bez potreby vyžadova� neustále 

zásahy zo strany centrálneho webového administrátora. CMS systémy umož�ujú do 

štandardne preddefinovaných webových stránok s jednotným dizajnom jednoducho vklada� 

nové dokumenty, aktuálne správy a podobne. 
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Integrované softvérové systémy pre oblas� vzdelávania sa od všeobecnejšie zameraných 

CMS systémov odlišujú predovšetkým vo funk�nosti zameranej na problematiku 

skúšania/overovania vedomostí (testy sú vlastne iba modifikáciou tradi�nejšieho konceptu 

„dotazníka“) prípadne v technologicky náro�nejších funkciách spojených s realizáciou 

videokonferencií. V prípade jednosmernej komunikácie (prednášky) sa táto �rta dá realizova� 

jednoduchým sprístupnením videosúborov na stránke kurzu; ak je záujem o vytvorenie 

prostredia pre interaktívnu diskusiu, je potrebné využi� špecializovanejšie a nákladnejšie 

softvéry a príslušné hardvérové vybavenie (kamery, mikrofóny, reproduktory/slúchadlá at�.). 

Všeobecne možno LMS charakterizova� ako softvérový produkt, ktorý ponúka 

automatickú podporu výu�bového procesu. Pod�a stru�ného manuálu k systému eDoceo 

(http://e-learn.uniba.sk/) takýto systém v sebe spravidla integruje: 

• nástroj na tvorbu elektronických kurzov, 

• nástroje na vytvorenie tzv. virtuálnej triedy (ú�astníci štúdia pripojení prostredníctvom 

internetu z rôznych, �ubovo�ne vzdialených miest sa „stretávajú“ v danom �ase vo 

fiktívnej triede), 

• nástroje na riadenie štúdia: 

o transfer študijných materiálov k študentovi; 

o zabezpe�enie spätnej väzby medzi študentom a vyu�ujúcim; 

o záznam a archivácia študijných aktivít a študijných výsledkov; 

o poskytovanie súhrnných informácií o kurzoch; 

o generovanie diplomov, certifikátov, potvrdení; 

• nástroj na umožnenie štúdia bez pripojenia na sie� (tzv. off-line štúdium). 

Ke�že jednou z hlavných predností realizácie výu�by v elektronickom prostredí má by� 

možnos� využitia multimediálnych prostriedkov, príprava elektronického dištan�ného kurzu 

si vyžaduje ur�itý �as a skúsenosti, ale aj minimálne technické/po�íta�ové zru�nosti. Medzi 

najpoužívanejšie metodológie výu�bového dizajnu pre prípravu tohto typu kurzov patrí model 

ADDIE (akronym z angl. Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation), ktorý 

je typickým príkladom aplikácie systémového prístupu. Pod�a tohto modelu sa efektívna 

príprava kurzu realizuje v piatich základných krokoch (analýza, dizajn, vývoj, implementácia 

a hodnotenie), pri�om každý z týchto krokov má ur�itý výstup, ktorý je zárove� vstupom do 

nasledujúceho procesu (bližšie pozri napr. Kruse, 2002). 

Výhody z využívania systémov elektronického vzdelávania na všeobecnej úrovni 

formulovali vo svojich príspevkoch viacerí autori (LMS, nedat.; Tet	evová, 2002a). 
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Z viacro�ných praktických skúseností realizácie kurzov tohto typu je možné konkretizova� 

nieko�ko záverov, ktoré sa dajú konceptualizova� ako výhody, resp. nevýhody/problémy 

tohto spôsobu organizácie výu�by, predovšetkým s oh�adom na aplikáciu technológie 

elektronickej diskusie: 

• vyššia �asová náro�nos� – tak na strane študentov, ako aj vyu�ujúceho; diskusiu je 

potrebné pravidelne sledova�, prípadne usmer�ova� a vyhodnocova�; 

• formulovanie diskusných príspevkov – diskusná forma komunikácie �asto zvádza 

diskutujúcich k hovorovému štýlu prejavu, pri ktorom zabúdajú na potrebu precízneho 

uvádzania kontextu �i presného odvolávania sa na iné „texty“; 

• menšia interaktívnos� diskusie v porovnaní s tradi�ným seminárom – ke�že všetci 

študenti nie sú prítomní naraz na jednom mieste, oslabuje sa moment 

„brainstormingu“. Platí to najmä v prípade prezentovania seminárnych prác a diskusie 

k nim; 

• jednou z hlavných výhod tejto formy práce je automatické archivovanie všetkej 

komunikácie, �o poskytuje u�ite�ovi možnos� pomerne „exaktného“ merania ú�asti 

študentov na diskusii. 

Študentom, ktorí sú zvyknutí na prezen�nú formu štúdia, �asto vyhovuje asynchrónnos� 

komunikácie pri elektronickom kurze. Oce�ujú to, že sa môžu „zú�ast�ova�“ na výu�be bez 

toho, aby boli viazaní na konkrétny �as a miesto, �o im sú�asne umož�uje lepšie si premyslie� 

reakcie. Jedným z podstatných obmedzujúcich faktorov môže by� zabezpe�enie prístupu 

k internetu.  

Je samozrejmé, že technológie e-learningu je možné využíva� aj v rôznych 

kombinovaných variantoch a aj v takých typoch štúdia, ktoré nie sú jednozna�ne definované 

ako externé �i dištan�né. Elektronickou formou sa napríklad môžu realizova� iba niektoré 

vybrané kapitoly z plánovaného u�iva. �alšou alternatívou je tá možnos�, ke� sa kompletný 

obsah predmetu pripraví vo forme elektronického kurzu, ale výu�ba sa realizuje za fyzickej 

prítomnosti študentov v škole. Výhodou tohto modelu je, že umož�uje operatívne riešenie 

akýchko�vek vzniknutých problémov. 

V nasledujúcej �asti tejto kapitoly si priblížime 2 príklady praktického využitia systémov 

e-learningu pri príprave a pedagogickej realizácii kurzov vysokoškolského štúdia. 
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3.6  Prípadová štúdia 1:  

Realizácia kurzu Elektronická komunikácia v prostredí portálu Infolib 

Teória elektronickej, alebo tiež po�íta�ovo-sprostredkovanej komunikácie sa ako 

samostatný predmet stala sú�as�ou u�ebných osnov rôznych študijných odborov vysokých 

škôl a univerzít. Okrem technických aspektov informa�ných technológií v rámci fakúlt 

technického zamerania sa od polovice 90. rokov 20. storo�ia najmä jej sociálne kontexty 

dostali ako samostatné kurzy do študijných plánov rôznych odborov spolo�enskovednej 

a humanitnej orientácie. 

Zaradenie kurzu elektronická komunikácia do u�ebných plánov knižni�nej a informa�nej 

vedy na KKIV FiF UK v Bratislave bolo jedným z výsledkov výskumu VEGA 1/9236/02 

Interakcia �loveka s informa�ným prostredím. Koncep�ná i technická príprava kurzu bola 

podporená aj grantom Nadácie Jána Husa (CI145) a realizovala sa najmä vo forme prieskumu 

zameraného na získavanie informácií o relevantných kurzoch na internete. Hlavným 

nástrojom výskumu bola analýza webových stránok, �o je pomerne nová a v oblasti 

spolo�enských vied zatia� nie ve�mi �asto využívaná metóda heuristických výskumov. 

Jedným z hlavných predpokladov jej úspešnosti v tomto prípade bola premisa, že kurzy 

elektronickej komunikácie predstavujú oblas�, ktorá by sa mala prednostne prezentova�, 

prípadne aj uskuto��ova� práve prostredníctvom webových technológií. 

Základným obmedzením tohto typu výskumu je fakt, že výsledky sú logicky limitované 

predovšetkým „webovou publika�nou kultúrou“, samozrejmos�ou �i pravdepodobnos�ou 

toho, že vysoká škola (kultúra) vôbec považuje za potrebné �i prospešné informácie tohto 

typu na webe publikova�. Pod�a o�akávania vä�šina informácií, ktoré sa pri prieskume našli, 

prezentovala kurzy realizované na amerických �i britských univerzitách. Situácia v iných 

krajinách západného sveta by sa pod�a výsledkov prieskumu dala zhrnú� tak, že inde sa takéto 

kurzy bu� realizujú podstatne zriedkavejšie, alebo sa informácie o nich publikujú na webe len 

sporadicky. 

Okrem dôležitých údajov o obsahu kurzov zameraných na výu�bu sociálnych aspektov 

elektronickej komunikácie boli výsledkom prieskumu aj �alšie zaujímavé a inšpiratívne údaje 

o spôsobe a organizácii výu�by �i hodnotenia študentov. Vyplynul z nich poznatok, že 

aplikácia niektorých týchto princípov by aj v našich podmienkach eventuálne mohla prispie� 

k dynamizácii, zefektívneniu i zatraktívneniu vyu�ovacieho procesu. Ako jedna 

z perspektívnych ciest realizácie kurzu sa javilo najmä využitie technológie e-learningu. 
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Realizácia kurzu v prostredí Infolib-edu 

Infolib-edu je modul portálu Infolib, ktorý umož�uje pripravi� a realizova� vzdelávacie 

kurzy v režime dištan�ného/elektronického vzdelávania. Podobne ako celý portál, aj tento 

modul funguje v systéme Romboid. Umož�uje definova� a realizova� dva typy kurzov – 

verejné a neverejné. Hlavný rozdiel medzi nimi spo�íva v tom, že do verejného kurzu má 

prístup ktoko�vek, v podstate bez registrácie. 

 

 
Obr. 3.3  Zoznam ponúkaných kurzov v systéme Infolib-edu. 

 

Softver má dve prezenta�né strany – webovú ú�astnícku (študentskú) a systémovú 

administrátorskú (Romboid). V oboch prípadoch pracuje s rovnakými objektmi (dokumenty, 

dotazníky a diskusie), administrátor má navyše k dispozícii aj �alšiu triedu objektov, ktorým 

sú ú�astníci kurzu. Rozhranie správy kurzu je o málo komplikovanejšie ako používate�ské 

rozhranie. Systém menu a tla�idiel umož�uje správcovi kurzu vklada� nové objekty 

(dokumenty, diskusie a pod.), vymazáva� ich, prípadne deaktivova� (zobrazi�/nezobrazi�). 

Všetky zmeny, ktoré administrátor urobí, sa ihne� premietnu do webovej prezentácie kurzu. 

Do kurzu je možné zaradi� akýko�vek súbor ako dokument, ktorý sa na stránke kurzu 

zobrazí vo forme hyperlinky. Kliknutím na linku sa, samozrejme pri správnej konfigurácii 

webového prehliada�a, spustí príslušná aplikácia a súbor sa otvorí. 
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Obr. 3.4  Zoznam registrovaných užívate�ov kurzu v systéme Infolib-edu. 

 

 
Obr. 3.5  Administrácia dokumentov kurzu v systéme Infolib-edu. 
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Obr. 3.6  Zoznam testov v rámci modulu „dotazníkov“ v systéme Infolib-edu. 

 

Dotazníky sú nástrojom zberu údajov, naj�astejšie vo forme odpovedí na otázky. Platí to aj 

v elektronickom prostredí všeobecne a aj v module Infolib-edu. Najlogickejším spôsobom ich 

využitia v systéme e-learningu je overovanie získaných poznatkov prostredníctvom testov. 

V systéme je možné definova� 4 typy dotazníkov:  

• štandardný dotazník – bez hodnotenia odpovedí,  

• dotazník s bodovým ohodnotením – každá odpove� má bodové ohodnotenie a pod�a 

sú�tu bodov sa vyhodnocuje celý dotazník,  

• dotazník so správnymi odpove�ami – v každej otázke sú ur�ené správne odpovede, 

ale nie sú bodovo ohodnotené,  

• dotazník so správnymi odpove�ami a bodovým ohodnotením – okrem toho, že je 

ur�ené, �i je odpove� správna alebo nesprávna, tento dotazník má aj bodové 

ohodnotenie. 

Diskusia je v sú�asnosti už tradi�ný formát známy z elektronických konferencií. 

Administrátor kurzu vytvára jednotlivé diskusné sledy, pri�om pod�a potreby môže naviaza� 

modul diskusia k celému kurzu, alebo len k jednotlivým materiálom. 

Evidencia ú�astníkov kurzu je funkcia, ktorá je prístupná len administrátorovi kurzu. 

Záujemcovia o kurz sa prihlasujú na stránke, ktorá ponúka zoznam všetkých realizovaných 

kurzov v rámci Infolib-edu, kliknutím na príslušnej linke. Administrátor kurzu akceptuje ich 
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prihlásenie, �ím sa im automaticky odošle na uvedenú e-mail adresu správa. Od daného 

okamihu majú na základe e-mail adresy a hesla prístup na stránku kurzu. 

 

 
Obr. 3.7  Užívate�ský portál elektronického kurzu v systéme Infolib-edu. 

 

Organizácia kurzu Elektronická komunikácia 

Vzh�adom na dištan�ný charakter kurzu dostali študenti na za�iatku semestra presný 

harmonogram úloh a termínov uzatvárania ich plnenia. Sú�as�ou úvodného stretnutia bola 

tiež podrobná inštruktáž súvisiaca s využívaním možností prostredia Infolibu. Jednotlivé 

tematické bloky boli reprezentované množinou vybraných informa�ných zdrojov – 

v prevažnej miere dostupných elektronicky a v anglickom jazyku. Túto základnú literatúru 

k jednotlivým témam si mali povinne naštudova� všetci študenti, so zameraním na 

porozumenie problematiky, schopnos� vyjadri� súhlasné, nesúhlasné stanoviská, identifikáciu 

diskutabilných tvrdení, výhrad a podobne. 

Štúdium každého tematického bloku sa realizovalo v priebehu 3 týžd�ov, úvodná diskusia 

k téme sa uzatvárala zhruba po týždni. V diskusii, ktorá bola primárnou aktivitou kurzu, sa 

hodnotila najmä aktívna a relevantná, ale tiež zrozumite�ná ú�as� orientovaná na polemiku 

s vyjadreniami autorov i kolegov. Na úvod každého tematického bloku dostali študenti 

nieko�ko otázok do diskusie, ale mohli reagova� aj na iné veci v texte, ktoré ich zaujali. 
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Druhou formou spracovania obsahového zamerania tematickej skupiny boli referáty. 

Okrem štúdia povinnej základnej literatúry si študenti vybrali aj �alšie dva tituly 

z odporú�anej literatúry, ktoré spracovali vo forme referátu. Pod�a inštrukcií malo ís� 

o maximálne 300-slovné elaboráty s podstatnými informáciami o danom zdroji (vrátane URL) 

a mali obsahova� kritickú analýzu textu, hlavné výsledky, závery, ku ktorým autor �lánku 

dospel, prípadne vlastný komentár študenta. Ku každému vybranému zdroju pripravili referát 

dvaja študenti nezávisle od seba a publikovali ho v pripravenej diskusii. Zámerom takéhoto 

usporiadania práce bolo to, aby sa po zverejnení dvoch rozli�ných poh�adov na ten istý text 

dala viacej rozvinú� diskusia k problematickým otázkam. Druhý referujúci mal navyše za 

úlohu zo svojho poh�adu zhodnoti� relevantnos� výpovede hlavného referujúceho. 

K referátom sa opä� otvorila diskusia, ktorá sa uzatvorila po cca 2 týžd�och. 

Významnou sú�as�ou hodnotenia kurzu boli 2 minitesty z hlavných tém. Vzh�adom na to, 

že v tejto zložke kurzu išlo o kontrolu získaných vedomostí a technológie využité pri 

realizácii kurzu nezabezpe�ovali jednozna�né overenie identity odpovedajúceho na dia�ku, 

tieto dva kurzové termíny sa museli uskuto�ni� prezen�nou metódou, teda študenti sa museli 

dostavi� do u�ebne v stanovenom �ase. 

 

Hodnotenie modulu a kurzu 

Z prvej etapy realizácie kurzu v prostredí Infolib-edu už vzišlo nieko�ko pripomienok 

k fungovaniu systému. Niektoré boli tlmo�ené tvorcom a úpravy sa už realizovali, niektoré 

zostávajú stále v polohe návrhov. K základným obmedzeniam systému v jeho terajšej podobe 

patrí: 

• nemožnos� zoskupova� vložené dokumenty do ur�itých tried pod�a tém, systém 

ponúka len jeden kompaktný zoznam všetkých dokumentov uložených do kurzu. 

• nemožnos� aplikova� metódu deaktivácie v danom okamihu nepotrebných 

dokumentov, podobne ako je to pri iných objektoch. Pri terajšej podobe systému platí, 

že ak sa niektorý dokument má vyradi� zo zobrazenia na stránke kurzu, je nevyhnutné 

ho vymaza�. 

• organizácia príspevkov v rámci diskusie – tá v sú�asnosti umož�uje len 3 úrovne 

odpovedí. Z h�adiska preh�adnosti by navyše bolo dobre, keby sa dali diskusné 

príspevky pod�a potreby radi�/ vyh�adáva� pod�a dátumu, autora a podobne. 

Respektíve by bolo vhodné zavies� nejakú inú funkciu, ktorá by upozor�ovala len na 

príspevky dodané od ur�itého dátumu. Takisto by bolo užito�né, keby sa v zozname 

diskusií na hlavnej stránke kurzu uvádzalo nielen to, kedy bola diskusia vytvorená 
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(táto informácia nie je z h�adiska �asovej orientácie ú�astníkov kurzu až tak 

významná), ale najmä to, kedy v nej pribudol posledný diskusný príspevok. 

 

3.7  Prípadová štúdia 2:  

Tvorba interaktívnych u�ebných textov z predmetu Informa�né systémy  

Výskumná úloha KEGA 3/3059/05, Súbor interaktívnych u�ebných textov pre integrovaný 

predmet Informa�né systémy v oblasti vedy, výskumu a vzdelávania, sa riešila na Katedre 

knižni�nej a informa�nej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 

v rokoch 2005-2007. Hlavným cie�om riešenia bolo navrhnú�, overi� a implementova� súbor 

interaktívnych u�ebných textov pre integrovaný predmet Informa�né systémy v oblasti vedy, 

výskumu a vzdelávania. Ide o interdisciplinárny predmet, ktorý sa vyu�uje alebo sa 

perspektívne bude prednáša� v rámci študijných odborov Knižni�no-informa�né štúdiá 

a Informa�né systémy v bakalárskych i magisterských (inžinierskych) študijných programoch 

na viacerých univerzitách (Univerzita Komenského, Prešovská univerzita, Žilinská univerzita, 

Slovenská technická univerzita), s rozdielnymi názvami ale s približne rovnakým obsahom. 

�iastkové ciele tohto výskumného projektu, tak ako boli formulované už v štádiu jeho 

prípravy, možno zhrnú� v nieko�kých bodoch: 

• analýza sú�asných osnov predmetov zameraných na princípy tvorby a využívania 

informa�ných systémov v oblasti vedy, výskumu a vzdelávania na univerzitách na 

Slovensku a v zahrani�í 

• vypracovanie inovovanej osnovy predmetu  

• autorské spracovanie integrovanej u�ebnice predmetu 

• rozpracovanie u�ebnice do interaktívnych blokov, ich sprístupnenie na internete 

a overenie funk�nosti  

• vyhodnotenie overovacej fázy, úpravy textov, sprístupnenie u�ebnice 

Cesta k dosiahnutiu definovaných cie�ov viedla cez skúmanie viacerých �iastkových 

problémov a otázok. V dlhodobom slede úloh, s ktorými sa postupne riešite�ský tím projektu 

v priebehu 3 rokov jeho riešenia zaoberal, možno vysledova� 7 základných línií: 

• analýza u�ebných osnov predmetov zameraných na informa�né systémy, vypracovanie 

osnovy predmetu, resp. predmetov a príprava u�ebného textu / publikovanie u�ebnice 

v tla�enej forme 
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• štúdia možností a foriem realizácie vedeckej a odbornej komunikácie so zrete�om na 

akademické prostredie a aplikáciu moderných informa�ných a komunika�ných 

technológií 

• analýza nástrojov dištan�ného elektronického vzdelávania ako prostredia realizácie 

interaktívnych u�ebných textov – porovnanie dostupných produktov a výber systému 

na tvorbu u�ebných textov predmetu Informa�né systémy v oblasti vedy, výskumu 

a vzdelávania. 

• implementácia vybraného softvérového systému Moodle, experimentovanie so 

systémom, overovanie funk�ných možností e-learningu z h�adiska používate�a –

študenta na iných predmetoch realizovaných na Katedre knižni�nej a informa�nej 

vedy FiF UK. 

• tvorba obsahu predmetu Informa�né systémy v oblasti vedy, výskumu a vzdelávania 

v prostredí e-learningového systému Moodle, overovanie funk�nosti kurzu. 

• štúdium fenoménu informa�nej architektúry a jej vplyvu na úspešnos� webového 

sídla, najmä s oh�adom na také parametre ako sú prístupnos�, nájdite�nos�, 

použite�nos�, kredibilita. 

• tvorba informa�ného portálu externých informa�ných zdrojov k oblastiam poznania 

zastúpeným na FiF UK ako podporného nástroja k výskumu a výu�be, najmä 

s oh�adom na zabezpe�enie informa�nej výchovy študentov. 

Hlavným výstupom, v súlade s celkovou koncepciou projektu, je interaktívny u�ebný text 

k predmetu, ktorý bol vytvorený v systéme Moodle. Okrem neho však v priebehu riešenia 

úlohy vznikli viaceré výstupy, ktoré prispeli k rozvoju poznania v oblasti aplikácie 

moderných technológií vo vzdelávacom procese vo sfére spolo�ensko-vedných 

a humanitných odborov. Ide najmä o analýzu syláb predmetov zameraných na problematiku 

teórie a projektovania informa�ných systémov, porovnanie softvérových produktov 

naj�astejšie využívaných na realizáciu e-learningových metód vyu�ovania a výber systému, 

ktorý najlepšie vyhovuje požiadavkám elektronického vzdelávania v podmienkach 

spolo�ensko-vedných odborov, inštalácia a overenie funk�nosti systému Moodle, praktické 

odskúšanie vytvárania kurzu a tvorby u�ebného textu v prostredí systému a získanie 

skúseností, ktoré predstavujú solídnu bázu poznatkov k metodike tvorby kurzov, vytvorenie 

informa�ného portálu externých zdrojov ako sú�asti aktivít smerujúcich k rozvíjaniu 

informa�nej gramotnosti študentov i u�ite�ov Filozofickej fakulty UK v Bratislave.  
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Príprava osnov a u�ebného textu 

Informa�né systémy vo svojich rôznych podobách sú dôležitou sú�as�ou a nástrojom 

v práci, vedeckom výskume, vzdelávaní, ale aj v bežnom živote. Naj�astejšie sa s nimi 

stretávame ako bežní používatelia, ale mnohí aj v úlohe navrhovate�ov resp. projektantov. 

Projektovanie informa�ných systémov a ich využívanie sa v priebehu posledných desa�ro�í 

stalo integrálnou sú�as�ou racionalizácie práce v akejko�vek inštitúcii. Tieto procesy sa 

spájajú najmä so skvalit�ovaním procesov riadenia na všetkých úrovniach.  

V oblasti informa�ných systémov existuje v sú�asnosti široká škála rôznych škôl 

a prístupov k navrhovaniu a projektovaniu, ktoré siahajú od úzkeho ponímania informa�ného 

systému ako súboru aplika�ných programov až po jeho komplexné chápanie ako systému 

celej organizácie so všetkými sú�as�ami vrátane �udí, organiza�ných útvarov a technológií. 

Vo všeobecnosti sa projektovanie považuje za �innos�, pri ktorej sa vyžaduje vysoká miera 

kreativity, znalosti metód a techník analýzy a navrhovania systémov. Je vhodné, ke� sú tieto 

teoretické znalosti �i danosti doplnené aj bohatými skúsenos�ami. 

Predmetom analýzy bolo 10 kurzov z oblasti informa�ných systémov, tak ako sa vyu�ujú 

na univerzitách v Európe a severnej Amerike. Dôležitým východiskovým materiálom sa stala 

analýza Spolo�nosti pre informa�né systémy (Association for Information systems). Je to 

jeden z najvýznamnejších subjektov, ktorý sa zaoberá problematikou vysokoškolského 

vzdelávania profesionálov v oblasti informa�ných systémov už nieko�ko rokov. Ide 

o združenie spolo�ností a univerzít v USA a Kanade. Výsledkom aktivít, ktoré koordinovali 

spolo�nosti ACM (Association for Computing Machinery), AIS (Association for Information 

Systems), AITP (Association of Information Technology Professionals), sú modelové študijné 

programy pre oblas� informa�ných systémov. Tie boli publikované v prvej verzii v roku 1997 

ako IS'97, novšia verzia bola vytvorená v roku 2002 pod názvom IS 2002 (Gorgone et al., 

2002).  

V modeli IS 2002 sa informa�né systémy chápu ako pole akademickej výu�by zah��ajúce 

dve rozsiahle oblasti: 

• získavanie, dislokáciu/distribúciu a manažment zdrojov informa�ných technológií 

a služieb (funkcie informa�ných systémov); 

• projektovanie a rozvoj technologickej infraštruktúry a systémov pre organiza�né 

procesy (projektovanie systémov). 

Modelový študijný program IS 2002 bol navrhnutý tak, aby absolventi tohto štúdia získali 

znalosti a zru�nosti z piatich navzájom sa prekrývajúcich a dopl�ujúcich oblastí: 

a) analytické a kritické myslenie, 
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b) základy prevádzky organizácie, 

c) interpersonálne, komunika�né a tímové zru�nosti, 

d) informa�né technológie, 

e) informa�né systémy ako technologicky podmienený vývoj organizácie. 

Z modelu vyplýva, že jadrom tohto konglomerátu znalostí sú poznatky z oblasti 

informa�ných systémov, ktoré sa budujú na prieniku �alších štyroch hrani�ných oblastí. 

V pôvodnej podobe modelu sa používa anglický termín business, sme však presved�ení, že 

vzh�adom na snahu o všeobecnejšiu platnos� tejto koncepcie aj mimo striktne ekonomického 

prostredia je možné termín preloži� širšie chápaným termínom organizácia. 

 

 
Obr. 3.8  Model znalostí a zru�ností absolventa programu IS 2002 (pod�a Gorgone et al., 2002). 

 

Obsah modelového programu IS 2002 vytvára skupina 11 predmetov, ktoré možno vníma� 

ako moduly, schopné v rôznych kombináciách a v rozli�ných polohách (povinné, povinne 

volite�né kurzy) saturova� potreby viacerých typov študijných programov: 

• Osobná produktivita s technológiou informa�ných systémov 

• Základy informa�ných systémov 

• Stratégie, architektúra a dizajn elektronického obchodu (e-business) 

• Teória a prax informa�ných systémov 

• Hardvér a softvérové systémy 

• Siete a telekomunikácie 
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• Programovanie, dátové, súborové a objektové štruktúry 

• Analýza a logický dizajn 

• Fyzický dizajn a implementácia SRBD 

• Fyzický dizajn a implementácia v novovznikajúcich prostrediach 

• Projektový manažment a prax 

Na základe analýz informa�ných zdrojov dostupných na internete bol zostavený preh�ad 

základných tematických okruhov, ktoré by mali tvori� jadro obsahu vzdelania v oblasti 

systémových disciplín. V podmienkach inovovaných študijných programov realizovaných 

v rámci študijného odboru 3.2.4 Knižni�no-informa�né štúdiá na KKIV Filozofickej fakulty 

Univerzity Komenského v Bratislave, sa systémové disciplíny premietli do 6 základných 

predmetov, ktoré sú uvedené nižšie. Dva úvodné predmety, ktoré možno považova� za 

praktickejší, technologický vstup do problematiky, sa realizujú na bakalárskom stupni štúdia, 

ostatné sú sú�as�ou navrhovaného magisterského študijného programu. 

Informa�né systémy 1. Cie�om predmetu je oboznámi� študentov so základmi teórie 

systémov a teórie informa�ných systémov, funkciami a službami informa�ných systémov 

v oblasti vedy, výskumu a vzdelávania, základnými princípmi fungovania integrovaných 

knižni�no-informa�ných softvérových systémov a vybranými technologickými problémami 

a riešeniami. Stru�nú osnovu predmetu tvoria nasledujúce tematické okruhy: Základy teórie 

systémov, systémová analýza a syntéza, teória informa�ných systémov. Druhy informa�ných 

systémov, funk�né a organiza�né vymedzenie knižni�no-informa�ného systému. Knižni�no-

informa�né softvérové systémy, história automatizovaných KIS, štandardizácia informa�ných 

systémov. Moduly knižni�ného softvérového systému – funkcie, dátové štruktúry, prepojenia, 

protokol Z39.50. Digitalizácia, archivovanie elektronických zdrojov, model OAIS, digitálne 

knižnice, model OAI, metadáta.  

Informa�né systémy 2. Cie� predmetu: Oboznámi� študentov s princípmi fungovania 

integrovaných knižni�no-informa�ných softvérových systémov, precvi�i� základné otázky 

spojené s ovládaním a správou knižni�ných softvérových systémov a postupmi pri výbere 

a hodnotení knižni�ného softvéru. Základný obsah predmetu pozostáva z nasledujúcich 

okruhov: Integrované knižni�no-informa�né softvérové systémy, funkcie a vlastnosti 

knižni�no-informa�ných softvérových systémov. Projektovanie knižni�no-informa�ných 

systémov, kritériá na výber softvérových systémov, implementácia softvérových systémov. 

Funkcie, vlastnosti a ovládanie vybraných knižni�no-informa�ných softvérových systémov.  
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Teória informa�ných systémov. Cie�om predmetu je oboznámi� študentov so základnými 

teoretickými a metodologickými prístupmi k vymedzeniu teórie informa�ných systémov 

a definovaniu knižni�no-informa�ných systémov. Osnovu predmetu definujú tieto tematické 

okruhy: Teoretické základy, vzájomné súvislosti a metodologické nástroje teórie systémov, 

teórie informa�ných systémov a teórie knižni�no-informa�ných systémov. Rámec teórie 

informa�ných systémov, prístupy k definovaniu a chápaniu informa�ného systému. Druhy 

informa�ných systémov. Navrhovanie informa�ných systémov na úrovni organizácie a na 

úrovni riadenia údajov. Ekonomika, efektívnos� a prevádzka informa�ných systémov. Audit 

informa�ných systémov.  

Projektovanie informa�ných systémov. Cie� predmetu: Oboznámi� študentov s metódami 

projektovania informa�ných systémov a aplikova� ich na spracovanie cvi�ného projektu. 

Stru�ná osnova predmetu: Prístupy k plánovaniu, vývoju a riadeniu informa�ných systémov. 

Životný cyklus návrhu informa�ného systému. Analýza požiadaviek. Metódy projektovania 

informa�ných systémov - procesovo orientované prístupy, dátovo orientované prístupy, 

štruktúrované prístupy. Architektúra systému. Používate�ský interfejs. Implementácia 

a testovanie. Metódy CASE.  

Digitálne knižnice. Cie�om predmetu je oboznámi� posluchá�ov s teoretickými 

a praktickými otázkami spojenými s projektovaním, budovaním a správou digitálnych 

knižníc. Osobitný dôraz sa kladie na používate�ský aspekt budovania digitálnych knižníc 

a hlavné smery výskumu v oblasti digitálnych knižníc. Hlavné tematické oblasti predmetu: 

Vymedzenie pojmu digitálna knižnica, klasifikácia prvkov digitálnej knižnice. Z histórie 

digitálnych knižníc, dôvody budovania digitálnych knižníc, charakteristika najznámejších 

projektov. Aktuálny stav, sú�asné aktivity a zdroje informácií o digitálnych knižniciach. 

Hlavné smery výskumu v oblasti digitálnych knižníc. DELOS ako sie� výnimo�nosti v oblasti 

digitálnych knižníc. Problémy interoperability, protokol Z39.50, Open Archives Initiatives, 

Stanfordský InfoBus, Open URL a SFX. Ekonomika digitálnych knižníc. Digitálne knižnice 

a ochrana duševného vlastníctva. Problém archivácie dokumentov v digitálnych knižniciach. 

Databázové systémy a informa�né modely. Cie� predmetu: Oboznámenie sa s vlastnos�ami 

a architektúrou databázových systémov a základnými princípmi dátových modelov. Osnovu 

predmetu tvoria nasledujúce problémové okruhy: Vlastnosti a architektúra databázových 

systémov. Ochrana integrity údajov. Interná organizácia údajov. Vytváranie štruktúry 

databázy pomocou jednotlivých dátových modelov. Entitno-rela�ný dátový model. 

Objektovo-orientovaný dátový model. Rela�ný dátový model. Jazyk SQL. XML databázy. 

Dátové sklady, data mining. 
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V prvej fáze tvorby výstupu z analýz vznikol návrh obsahu pilotného predmetu Informa�né 

systémy v oblasti vedy, výskumu a vzdelávania, ktorý obsahuje jadro vedomostí zo 

systémových disciplín. Tieto boli premietnuté do štruktúry východiskového u�ebného textu 

Princípy informa�ných systémov v roku 2006 (Kimli�ka, 2006a) a do definitívnej verzie 

monografie Informa�né systémy – teoretické východiská, princípy, metódy projektovania, 

ktorá vyšla tla�ou takisto v roku 2006 (Kimli�ka, 2006b). 

 

Prostredie systému Moodle 

Systém Moodle je naj�astejšie využívaným e-learningovým prostredím  v programoch 

podchytených na portáli Európskej únie (http://www.elearningeuropa.info/). Systém pochádza 

pôvodne z Austrálie, v sú�asnosti ho však vyvíja medzinárodný tím. Medzi jeho základné 

výhody patria: 

• sofistikované nástroje pre správu študentov v rámci systému; 

• podrobný monitoring aktivít študenta v kurze, ktorý môže by� napríklad jedným 

z podkladov pre hodnotenie; 

• možnos� kolaborácie pri tvorbe kurzov; 

• bohaté rozhranie pre vytváranie rôznych typov testov s uzavretými i otvorenými 

otázkami a flexibilné systémy ich hodnotenia; 

• integrované nástroje pre komunikáciu na všetkých úrovniach (u�ite� – študijná 

skupina, u�ite� – študent, študent –študijná skupina, študent – študent), ankety 

a diskusné fóra; 

• web 2.0 nástroje, ako napríklad možnos� vkladania RSS kanálov do prostredia kurzu, 

tvorba wiki stránok a pod.; 

• bohatý systém volite�ných modulov a rozšírení, ktoré vnášajú do systému novú 

funkcionalitu. 

Ukážka štruktúry kurzu v systéme Moodle je na nasledujúcom obrázku. V hlavnej strednej 

�asti vidie� roz�lenenie obsahu kurzu do jednotlivých kapitol – okruhov a ich �astí. Ide 

v podstate o samostatné HTML dokumenty, ktoré sú navzájom poprepájané a hierarchicky 

usporiadané. Ku každému okruhu je pripojený slovník, ktorý je dynamicky prepojený aj na 

hlavný slovník uvedený medzi zdrojmi na samom za�iatku. Študenti sa môžu podie�a� na 

tvorbe slovníka a dop
�a� ho pod�a potreby o termíny, ktoré im nie sú jasné s tým, že u�ite� 

môže túto aktivitu moderova� alebo dokonca použi� ako parameter pre závere�né hodnotenie 

študenta v kurze. Na konci jednotlivých okruhov sa tak isto nachádzajú testy. Tieto slúžia 
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predovšetkým študentom na preverenie si, nako�ko sa im podarilo správne pochopi� danú 

látku. Na konci semestra je možné sprístupni� hlavný test, ktorý náhodným, ale váženým 

výberom otázok z jednotlivých okruhov môže každému študentovi vygenerova� test, na 

základe ktorého je potom možné vytvori� hodnotenie kurzu. Známky, �i už vyhodnotené 

automaticky alebo v prípade písomných prác a otvorených otázok pridelené u�ite�om, je �alej 

možné exportova� do databáz alebo tabu�kového procesora (napr. Microsoft Excel), kde sa 

dajú �alej spracováva�. 

V �avom st
pci sa nachádzajú niektoré administratívne nástroje a odkazy na preh�ad 

jednotlivých zdrojov a vyh�adávanie, zatia� �o v pravom je preh�ad najnovších aktivít, 

plánovaných udalostí. Jednotlivé bloky je možné vo�ne konfigurova� a rozširova�, napríklad 

o RSS kanál, odkazy na príbuzné predmety, formulár pre spätnú väzbu a pod. 

 

 
Obr. 3.9  Preh�ad kurzu „Informa�né systémy v oblasti vedy, výskumu a vzdelávania“ v LMS Moodle. 

 

Tvorba u�ebných materiálov 

Elektronická verzia kurzu Informa�né systémy sa projektovala a vytvárala v priebehu roka 

2007, s. dôrazom na vytvorenie štruktúry u�ebných textov vrátane obrázkov, vytvorenie 
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základu priebežných testov na overovanie vedomostí študentov a vytvorenie interaktívneho, 

priebežne doplnite�ného slovníka základných termínov jednotlivých kapitol.  

Dôležitým výsledkom bolo praktické odskúšanie vytvárania kurzu a tvorby u�ebného 

textu. V jeho priebehu sa riešili najmä problémy spojené s vytváraním štruktúry jednotlivých 

kapitol, so zápisom nových textov, importovaním existujúcich textov, odstra�ovaním 

formátovania, spôsobom a formátom vkladania tabuliek a obrázkov. Všetky tieto skúsenosti 

predstavujú solídnu bázu poznatkov k metodike tvorby kurzov. 

Pri vytváraní e-learningového kurzu nie je cie�om zdigitalizova� a sprístupni� všetky 

dostupné informácie alebo všetky informácie nevyhnutné k úspešnému zloženiu skúšky. Ide 

skôr o to poskytnú� štruktúru, preh�ad, odkazy na užito�né zdroje a prostriedky, pomocou 

ktorých budú študenti a vyu�ujúci schopní o všetkom komunikova�. �alšou špecifickou 

vlastnos�ou kvalitného LMS je schopnos� spolo�ne využíva� a „recyklova�“ obsah, 

kolaboratívne ho upravova� alebo dokonca necha� študentov, aby nie len hodnotili jeho 

kvalitu, ale aj sami k nemu prispievali. Spolo�né využívanie kme�ových dokumentov medzi 

príbuznými kurzami prináša zvýšenie efektivity práce pri vytváraní kurzov i samotnom 

u�ebnom procese. 

Zamýš�aný obsah je vhodné rozdeli� si do dvoch základných kategórií (tabu�ka 3.1), 

pri�om nezáleží na tom, �i ide o text alebo multimediálny zdroj. 

Tabu�ka 3.1. Základné rozdelenie obsahu kurzu na statický a dynamický. 

Dynamický obsah Statický obsah 
�asto upravovaný, aktualizovaný minimálne raz 
ro�ne 

zriedka upravovaný, relatívne stále poznatky 

úzko prepojený s modulom nezávislý na konkrétnom module, prebiehajúcom 
semestri 

menší rozsah, resp. možnos� efektívneho 
rozdelenia na menšie samostatné celky 

�ubovo�ný rozsah 

možnos� spolo�ného využívania 
a kolaboratívneho dotvárania 

využite�ný ako kme�ový materiál pre viacero 
kurzov naraz 

zameraný na predávanie a vytváranie aktuálnych 
informácií 

zameraný najmä na uchovávanie informácií 

 

Zatia� �o dynamický obsah je vhodné do kurzu vklada� priamo a s každým �alším kurzom 

ho priebežne aktualizova�, statický obsah je výhodnejšie uklada� do digitálnych repozitárov 

a s konkrétnym kurzom �i kurzami ho dynamicky prepoji�. Žia�, tento prístup zatia� 

v dostato�nej miere nepodporujú všetky LMS, avšak úloha digitálnych repozitárov 

a digitálnych knižníc v e-learningu sa stáva stále významnejšou. Samotný LMS Moodle 

poskytuje zatia� jednoduchý nástroj pre vytváranie spolo�ného repozitára (Moodle Docs), ale 

v pripravovanej verzii 1.9 a najmä vo verzii 2.0 sa pripravuje nie len jeho vylepšenie, ale 
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najmä vytvorenie aplika�ného rozhrania (API) pre priamu komunikáciu s ostatnými 

digitálnymi repozitármi a ich integráciu do jedného systému (pozri preh�ad pripravovaných 

funkcií, Repository API – http://docs.moodle.org/en/Development:Repository_API).  

Elektronický kurz by nemali tvori� iba zdigitalizované u�ebné texty. Študijný materiál je 

potrebné rozdeli� do vhodných, kratších blokov, aktívne využíva� dynamické vytváranie 

hypertextových odkazov, multimediálny rozmer ktorý prostredie ponúka a možnos� priameho 

získavania okamžitej spätnej väzby �i konzultácií ako aj „susedskej podpory“, kedy si študenti 

pomáhajú navzájom medzi sebou – sta�í im na to vytvori� len vhodné prostredie. 

Ak chceme využi� možnos� kolaboratívnej tvorby alebo konverzie textov do elektronickej 

podoby, je potrebné hne� na za�iatku si ustanovi� základné metodické pravidlá, sprístupni� 

ich všetkým spolupracovníkom a vytvori� možnos� okamžite diskutova� o prípadných 

nejasnostiach, napríklad v diskusnom fóre. Pre vytváranie metodických návodov sa osved�ilo 

využitie video demonštrácií, ktoré ukazujú správny postup pri robení špecifického úkonu 

(vkladanie obrázkov, formátovanie textu) a sú sprevádzané �i už slovným komentárom, alebo 

textovými popismi. Zhotovovanie textových popisov k animáciám sa javí ako menej náro�né 

a umož�uje používate�ovi rýchlejšie pracova� s informáciami, nako�ko pri zrýchlenom 

prehrávaní video demonštrácie (napríklad pri preskakovaní �astí, ktoré sú mu už známe) nie je 

odkázaný na zvukovú informáciu ale textové komentáre sa mu zjavujú v priamom kontexte 

s každým daným úkonom. Na druhej strane vyhotovi� kvalitný zvukový komentár si vyžaduje 

�alšie technické vybavenie (mikrofón minimálne strednej triedy), môže by� �asovo 

náro�nejšie, nako�ko zvuk sa �asto dohráva aj tak až ex post a výsledné video je ove�a 

náro�nejšie na prenos po sieti, nako�ko zaberá rádovo vä�ší objem. 

Pri konvertovaní digitálnych alebo tla�ených textov a ich vkladaní do prostredia LMS je 

potrebné ma� na pamäti, že jadrom konverzie je v skuto�nosti prevedenie grafickej úpravy 

textu do jej sémantickej podoby. HTML a XML dokumenty sú zamerané predovšetkým na 

popis sémantickej štruktúry ako na finálny vzh�ad dokumentu. V�aka tomu ostáva zachovaná 

informa�ná hodnota a dokument je možné prispôsobi� rôznym výstupným zariadeniam, od 

tla�iarne, cez klasický po�íta� až po mobilné zariadenia alebo prístroje sprístup�ujúce obsah 

nevidiacim a inak znevýhodneným používate�om. Konverzia do sémantickej podoby 

znamená, že jednotlivé �asti neformátujeme po grafickej stránke, nezáleží na type a ve�kosti 

písma, ale záleží na tom, aby sme správne rozlišovali hierarchiu textu, �o je text základnej 

úrovne, �o nadpis, ktorý popis je spojený s ktorou tabu�kou, �o je �íslovaný zoznam a pod.  

Sémanticky správne upravený dokument má okrem iných výhod aj tú, že je spravidla 

ve�mi dobre prístupný pre znevýhodnených používate�ov. Autori LMS systémov vytvárajú 
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svoje novšie produkty tak, aby boli viac v súlade s pravidlami prístupnosti, avšak hoci sa 

jadro systému a orientácia v �om stávajú prístupnejšie, zabezpe�enie prístupnosti samotného 

obsahu stále zostáva zodpovednos�ou jeho autorov. Aj tu však treba pozna� rozumnú hranicu. 

Alternatívny textový popis k obrázku by mal by� samozrejmos�ou, avšak vytváranie zložitých 

textov podrobne opisujúcich komplexné schémy alebo grafy je �asovo ve�mi náro�né 

a opodstatnené naozaj len vtedy, ak vieme, že našou cie�ovou skupinou bude významné 

množstvo zdravotne postihnutých študentov. V takom prípade by na zabezpe�enie 

prístupnosti mali by� vy�lenené aj mimoriadne finan�né prostriedky �i �udské kapacity. 

 

Zhrnutie 

Pojem informa�ná gramotnos� možno v sú�asnosti interpretova� ve�mi široko, zvy�ajne 

zah��a také schopnosti a zru�nosti, ako je orientácia v primárnych i sekundárnych 

informa�ných, resp. knižni�ných zdrojoch a službách, problematiku hodnotenia informa�ných 

zdrojov, metodiku samostatného štúdia a celoživotného vzdelávania, oblas� osobného 

informa�ného systému, vz�ah tvorivých procesov a informácií i schopnos� prezentova� 

výsledky využitia a aplikácie všetkých uvedených procesov a �inností. Informa�ná 

gramotnos� je podstatnou sú�as�ou funk�nej sociálnej gramotnosti, ktorá zah��a všetky 

schopnosti nevyhnutné pre úspešné zapojenie sa �loveka do sociálno-ekonomických vz�ahov 

a procesov spolo�nosti 21. storo�ia. Obsah tejto gramotnosti sa definuje historicky a vyvíja sa 

s rozvojom informa�ných a komunika�ných technológií, ktoré spolo�nos� konštruuje pre 

ú�ely vlastnej reprodukcie. Jej zložkami sú predovšetkým základná gramotnos�, �itate�ská 

gramotnos�, informa�ná gramotnos�, mediálna gramotnos�, jazyková gramotnos� a digitálna 

(po�íta�ová) gramotnos�.  

Prudký rozvoj a rozmach využívania informa�ných a komunika�ných technológií sa 

nevyhol ani výchovno-vzdelávacej oblasti. Technológie výrazne zasahujú do obsahu 

i organizácie tradi�ných vzdelávacích procesov a je preto nevyhnutné, aby u�itelia na 

všetkých stup�och vzdelávania boli schopní tieto technológie využíva� na úrovni doby. 

V súlade s požiadavkami koncepcie u�ite�ských študijných programov je aj vo 

vysokoškolskej príprave u�ite�ov potrebné zoh�adni� tento technologický vývoj a pripravi� 

študentov tak, aby boli schopní po ukon�ení štúdia krá�a� s dobou. 

Koncepcia predmetu Informa�né a komunika�né technológie vo vzdelávaní bola na 

Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave rozpracovaná pre podmienky 

prípravy budúcich u�ite�ov humanitných a spolo�ensko-vedných disciplín. Reflektuje potrebu 

zvládnu� vybrané základné technológie, ale orientuje sa výraznejšie na zvyšovanie 
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informa�nej gramotnosti v užšom, „nedigitálnom“ chápaní. Cie�om je najmä upriami� 

pozornos� študentov na skuto�nos�, že v sú�asnej dobe už nesta�í, ke� sa u�ite� nau�í 

prednies� svojim žiakom u�ebnú látku, ktorú mu predpisujú u�ebné osnovy. Je nevyhnutné 

nau�i� sa pracova� s novými informáciami, vedie� ich vyh�adáva�, spracováva� 

a prezentova�. Vzdelávanie postavené na informa�ných zdrojoch umož�uje vytvori� aktívne 

študijné a vzdelávacie prostredie a poskytova� kvalitnú prípravu odborníkov v informa�nej 

a znalostnej spolo�nosti. 

Využitie informa�ných a komunika�ných technológií je v sú�asnosti jedným 

z najvýznamnejších nástrojov zvyšovania efektívnosti vzdelávacieho procesu. Softvérové 

prostredia elektronického vzdelávania umož�ujú vnies� do procesov u�enia významné prvky 

interaktivity a multimediálnosti, ktoré pôsobia ako stimula�né faktory u�enia. Napriek 

drobným obmedzeniam ktoré zvä�ša vyplývajú z nedostatkov konkrétneho systému, pilotné 

realizácie vybraných kurzov na Filozofickej fakulte UK v Bratislave nazna�ujú, že 

elektronická dištan�ná metóda fungovala ako vítané oživenie popri tradi�ných metódach 

vzdelávacieho procesu. 
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4  Elektronické informa�né zdroje 

 

V predelektronickom modeli sociálnej komunikácie zohrávali dôležitú úlohu v oblasti 

rozširovania informácií prostredníctvom formálnych, najmä publika�ných komunika�ných 

kanálov rôzne typy dokumentov. Ako materiálne fixované a nemenné „informa�né konzervy“ 

boli ideálnym nástrojom na zabezpe�enie funkcií, ktoré boli potrebné na zachovanie 

kontinuity a postupnosti rozvoja poznania. V digitálnom a najmä sie�ovom prostredí sa však 

ich povaha výrazne mení a mení sa tým aj samotný obsah pojmu dokument. 

 

4.1  Elektronický dokument, elektronický zdroj 

V oblasti knižni�no-informa�nej teórie sa elektronický dokument zvy�ajne definuje ako 

prostriedok sociálnej komunikácie, ktorý sa od tradi�ných typov dokumentov (písomných, 

obrazových, zvukových) odlišuje nie obsahovými, ale formálnymi charakteristikami, najmä 

digitálnym spôsobom záznamu informácií a z neho vyplývajúcou vä�šou nezávislos�ou, 

oddelite�nos�ou obsahu dokumentu od materiálneho nosi�a – po�íta�ového pamä�ového 

média, zvä�ša magnetického alebo optického (Šušol, 1998). Využívanie termínu „dokument“ 

je však v prostredí elektronických komunika�ných kanálov pomaly na ústupe. Používa sa 

zvä�ša len v kontexte dokumentov textových, respektíve textovo-obrazových. 

Prí�iny tohto stavu treba h�ada� v technológiách, ktoré v sú�asnosti prevažujú pri tvorbe aj 

tých najbežnejších „elektronických dokumentov“. Hypertextové �i hypermediálne diela, �i už 

prístupné lokálne z CD-ROM alebo prostredníctvom po�íta�ovej siete, sa zvä�ša vytvárajú 

ako agregáty izolovaných po�íta�ových súborov, ktoré sa v�aka funk�ným možnostiam 

prehliada�ov a definovaniu väzieb v procese ich tvorby „ú�elovo“ stretávajú na obrazovke 

používate�a.1 V sie�ovom prostredí internetu sú však takéto súbory zvä�ša individuálne 

vyh�adate�né pomocou rôznych rešeršných nástrojov a, �o je podstatnejšie, používate� si ich 

môže prezera� aj mimo ich „primárneho“ kontextu. Samotné chápanie „primárneho kontextu“ 

je však tiež vcelku vágne, ke�že jeden a ten istý po�íta�ový súbor (obrázok a podobne) sa 

môže využi� ako �iastkový informa�ný zdroj v doslova neobmedzenom množstve 

dokumentov bez straty kvality a dokonca bez toho, aby musel by� fyzicky uložený na tom 

istom serveri, ako samotný „agregovaný“ dokument. 

                                                           
1  Lyman uvádza, že priemerná webová stránka obsahuje 15 liniek na iné stránky alebo objekty a asi 5 
zdrojových objektov, ktoré ju spolo�ne vytvárajú (napr. zvuky alebo obrazy). Práve preto sú hranice digitálnych 
objektov ve�mi neur�ité. Ak je konkrétna webová stránka odpove�ou na rešeršnú požiadavku používate�a, 
potom aj množina pripojených, referen�ných stránok je ur�itým spôsobom sú�as�ou daného „dokumentu“ 
(Lyman, 2001). 
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Protire�ivé chápanie pojmu elektronický dokument sa prejavuje aj v spojení s tak tradi�ným 

dokumentovým typom akým je monografia. V prípade rozsiahlejších diel sa jednotlivé 

kapitoly �i podkapitoly �asto ukladajú ako samostatné súbory a ak jednotlivé �asti nie sú 

starostlivo prepojené linkovým aparátom, �ahko sa môže sta�, že používate� si na sieti nájde 

jednu relevantnú kapitolu bez toho, aby �o i len tušil o existencii širšieho rámca, v ktorom je 

zasadená. 

Aj z týchto dôvodov sa holistický dokumentový prístup k definovaniu objektov sú�asného 

digitálneho sveta nahrádza parciálnym, ktorý rešpektuje �astú roztrieštenos� tradi�ných 

dokumentov i existenciu nových druhov informa�ných zdrojov v po�íta�ových sie�ach. Na 

ich všeobecné ozna�enie sa používa generický termín zdroje v spojení s viacerými 

adjektívami – elektronické zdroje, elektronické informa�né zdroje2, digitálne informa�né 

zdroje, alebo tiež termín elektronické/digitálne objekty. 

RFC 2396 ako jeden zo základných štandardiza�ných dokumentov na internete k 

problematike identifikácie, definuje zdroj ako „�oko�vek, �o má identitu“ a zdôraz�uje, že nie 

všetky informa�né zdroje sa dajú nájs� na sieti. Zdroj sa považuje za konceptuálne mapovanie 

k entite alebo množine entít, pritom však nie nevyhnutne k entite, ktorá korešponduje s týmto 

mapovaním v konkrétnom �ase. Takto môže zdroj zosta� konštantný aj ke� sa jeho obsah – 

entity, s ktorými aktuálne korešponduje – mení v �ase, a to za predpokladu, že konceptuálne 

mapovanie sa v tomto procese nezmenilo (Berners-Lee et al, 1998). 

V príru�ke pre katalogizáciu internetových zdrojov OCLC sa elektronický zdroj definuje 

ako manifestácia (verzia) diela kódovaná pre spracovanie v po�íta�i, uložená na médiu, ktoré 

je prístupné priamo alebo na dia�ku; pri�om niektoré elektronické zdroje môžu vyžadova� 

použitie periférneho zariadenia pripojeného k po�íta�u (CD-ROM a pod.) (Weitz, 2000). 

Diskutabilnou sú�as�ou definície je konštatovanie, že k takto chápaným elektronickým 

zdrojom nepatria tie zdroje, ktoré nevyžadujú využitie po�íta�a, napríklad hudobné disky 

alebo videodisky. Ke�že mikroprocesory sú dnes štandardnou sú�as�ou prevažnej vä�šiny 

elektronických zariadení a sú�asné osobné po�íta�e sú schopné prehráva� aj takéto typy 

zdrojov, toto obmedzenie nemožno považova� za relevantné. 

                                                           
2  Lynch obohacuje terminológiu tejto oblasti ešte o jeden pojem – sie�ové informa�né zdroje. Zara�uje 
sem objekty alebo interaktívne služby, ktoré sú dostupné cez sie�, teda súbory (text, obraz, štruktúrované dáta, 
audio, video alebo programy) interaktívne dátové, audio a video služby, interaktívne spojenia cez protokoly ako 
telnet, e-mailové služby. Patria sem tiež agregácie informácií ako sú databázy, archívy súborov a elektronických 
konferencií. V tejto typológii je vidite�ná široká škála granularity a komplexnosti, niektoré zdroje sú dokonca 
hierarchicky organizované. Medzi sie�ové informa�né zdroje patrí �oko�vek na sieti, �o možno adresova� 
pomocou URL. Sie�ové informa�né objekty sú podmnožinou zdrojov, ktorá neobsahuje interaktívne služby. 
Dôraz sa tu kladie na koncept „zbierky digitálnych informácií“, ktoré možno presúva� z po�íta�a na po�íta� pre 
ú�ely následného využitia (Lynch, 1995). 
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Vzh�adom na to, že v elektronickom sie�ovom prostredí sa komunika�né funkcie stále 

tesnejšie prelínajú s archívnymi funkciami, je nutné reflektova� aj termín informa�ný objekt. 

Tento je okrem iného rozpracovaný aj ako sú�as� projektu DSEP (Deposit system for 

electronic publications – Depozitný systém elektronických publikácií), v rámci referen�ného 

modelu OAIS. V rámci modelu OAIS (Standards, 2000) sa definuje informa�ný balík 

(information package) ako spojenie PDI (Preservation description information – popisné 

informácie pre uchovanie) a informa�ného objektu, ktorý tvoria reprezenta�né informácie 

a samotný digitálny objekt. Pod informa�ným objektom sa v tomto prípade rozumie digitálny 

objekt obohatený o ur�ité metaúdaje �i metadáta, v danom kontexte zamerané na archívne 

funkcie.3 

Aj napriek nazna�eným rozdielnym prístupom k definovaniu pojmov informa�ný zdroj 

a informa�ný objekt je potrebné zdôrazni�, že v kontexte tejto práce sú uvedené rozdiely 

nevýznamné a v �alšom texte sa tieto termíny budú vyskytova� ako synonymá. Informa�ný 

(elektronický �i digitálny) zdroj alebo objekt (prípadne dokument) je teda po�íta�ový súbor 

�ubovo�ného kognitívneho charakteru (obraz, text, zvuk at�.), ktorý je možné v po�íta�ovej 

sieti samostatne vyh�ada� na základe jeho sie�ovej adresy alebo názvu.4 

 

Vlastnosti elektronických zdrojov 

Elektronické zdroje majú celý rad charakteristík, ktorými sa odlišujú od tradi�ných 

dokumentov. Ak je v tla�enej knihe, �asopise �i zborníku text nerozlu�ne spätý so 

stránkovaním a každá strana má definitívnu, stabilnú podobu, v prípade elektronického textu 

je táto stabilita štruktúry diskutabilná. Základné charakteristiky a prednosti elektronických 

zdrojov v porovnaní s tla�enými dokumentmi možno zhrnú� do nasledujúcich bodov: 

• flexibilný formát – pokia� nie je informa�ný zdroj chránený proti zápisu alebo nie je 

vytvorený v špeciálnom type súboru (napríklad PDF), je možné jeho formát, vrátane 

stránkovania, kedyko�vek pod�a potreby zmeni�; 

• elektronické vyh�adávanie textových re�azcov – u�ah�uje prácu najmä 

s rozsiahlejšími typmi informa�ných zdrojov; 

                                                           
3  Reprezenta�né informácie v rámci modelu OAIS obsahujú také metadátové prvky ako špecifické 
požiadavky na hardvér, mikroprocesor, špecifické multimediálne požiadavky, špecifické požiadavky na periférie 
(zip), OS, aplikácia a pod. PDI zah��a metadátové prvky typu obsahový identifikátor, URL, checksum (bitová 
kontrola správnosti dát), zmeny v histórii objektu (významné modifikácie v životnom cykle objektu). 
4  Z h�adiska zaužívaných konvencií sú termíny dokument a zdroj preferované najmä v spojení 
s tradi�nými textovo-obrazovými prácami, zatia� �o na ozna�enie netextových diel sa �astejšie využíva termín 
elektronický/digitálny objekt. 
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• editovanie (úpravy textu) –ak nie je informa�ný zdroj chránený proti zápisu alebo nie 

je vytvorený v špeciálnom type súboru, je možné kopírova� jeho �asti, robi� v �om 

modifikácie pridávaním alebo odstra�ovaním textu; 

• možnos� dia�kového prenosu prostredníctvom telekomunika�ných sietí z po�íta�a na 

po�íta�, teda de facto z média na médium. 

Okrem týchto nových dimenzií elektronických zdrojov v oblasti kopírovania, editovania 

a prenosu sú v kontexte komunika�ného procesu dôležité niektoré aspekty, ktoré možno 

súborne nazva� integrita digitálnych informácií (Preserving, 1996). Ide o také �rty 

informa�ného objektu, ktoré ho definujú ako celistvé a jednotlivé dielo. Ich posúdenie 

zohráva dôležitú úlohu najmä v procesoch vyh�adávania a dlhodobého ukladania / archivácie 

digitálnych zdrojov. K týmto základným �rtám patrí obsah, stálos�, identifikácia, pôvod 

a kontext informa�ného objektu. 

Je pochopite�né, že tieto inherentné vlastnosti informa�ných zdrojov v elektronickej 

podobe majú dopad na kvantitu i kvalitu využívania informácií, na spôsoby interakcie 

používate�a s informáciami. Výsledky analýzy sú�asného stavu i vývojové tendencie 

využívania elektronických komunika�ných kanálov najmä v oblasti vedy ukazujú, že tento 

spôsob komunikácie sa z h�adiska objemu pomaly vyrovnáva s tradi�nými modelmi 

publikovania.  

 

4.2  Výskumy využívania elektronických zdrojov 

Jedným z aktuálnych výskumných trendov v oblasti informa�nej vedy je h�adanie 

typických vlastností a vzorcov správania používate�ských skupín v informa�nej spolo�nosti. 

Informa�né správanie sa zvy�ajne definuje ako komplexné �udské správanie vo vz�ahu 

k informa�ným zdrojom a kanálom, vrátane aktívneho i pasívneho vyh�adávania informácií, 

organizácie informácií a ich využívania (napr. Wilson 2000, Spink a Cole 2006). V tomto 

kontexte sa vyh�adávanie informácií chápe ako podmnožina informa�ného správania, ktorá 

zah��a ú�elné h�adanie informácií vo vz�ahu k špecifickému cie�u. Správanie v oblasti 

organizácie informácií odráža procesy analyzovania a klasifikácie materiálov do 

definovaných kategórií a správanie v oblasti využívania informácií zah��a spôsoby 

zara�ovania informácií do existujúcej poznatkovej základne �loveka (Spink a Cole 2001). 

Pod�a Wilsona informa�né správanie zah��a priamu komunikáciu s inými �u�mi, rovnako 

ako aj pasívne prijímanie informácií napríklad pri pozeraní televíznej reklamy, bez 

akéhoko�vek úmyslu s danými informáciami pracova�. Výskumy informa�ného správania tak 

z h�adiska jeho teoretických dimenzií, ako aj praktických prejavov predstavujú jeden 
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z najvýznamnejších prúdov vývoja informa�nej vedy za posledné desa�ro�ie (Sonnenwald 

1999, Miller 2002, Meho 2003, Talja 2003, Tenopir 2003, Harley 2006,). Jednou z 

originálnejších ciest k pochopeniu konceptu informa�ného správania je aplikácia historického 

prístupu na základe skúmania informa�ného správania vybraných historických osobností 

(Leonardo DaVinci, Casanova, Napoleon Bonaparte a iní). Tento model je založený na 

analýze osobných písomností, z ktorých autori extrahujú príklady spôsobov vyh�adávania 

informácií, ich organizovania a využívania (Spink a Cole 2006). 

Wilsonov model z roku 1996 znázor�uje informa�né správanie ako komplex faktorov, do 

ktorého zasahujú viaceré premenné psychologického, demografického �i interpersonálneho 

charakteru (Wilson 2000).  

 

 
Obr. 4.1  Model informa�ného správania pod�a Wilsona. 

 

V tomto duchu sa v poslednej dobe stále �astejšie realizujú aj výskumy akceptácie a 

preferencií vo využívaní informa�ných zdrojov v kontexte nových informa�ných technológií. 

Tieto výskumy sa uskuto��ujú na oboch stranách komunika�ného re�azca a sondujú ako sa 

k využívaniu elektronických komunika�ných kanálov stavajú autori i používatelia. 

 

Preferencie používate�ov 

Výskumy na používate�skej strane komunika�ného re�azca sú podstatne frekventovanejšie 

ako výskumy preferencií autorov. Aj spektrum použitých metód je rozsiahle. Všeobecnejšie 

závery je možné do ur�itej miery vyvodzova� z výskumov založených na jednoduchom 
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štatistickom sledovaní knižni�ných výpoži�iek. Znižujúca sa kvantita tradi�ných výpoži�iek 

a prudký nárast využívania elektronických zdrojov nazna�ujú, že používatelia sa 

preorientovávajú z tla�ených na digitálne zdroje. Judy Luther vo svojom preh�ade využívania 

elektronických �asopisov porovnávala štatistiky viacerých knižni�ných združení v USA. 

Vychádzala pri tom z po�tu tla�ených titulov, ktoré knižnice vlastnia na základe predplatného, 

a po�tu titulov, ktoré si knižnice za sledované obdobie apríl 1999 – marec 2000 stiahli 

z databázy Electronic Journal Center. Výsledný pomer sa pohyboval v rozpätí od 1:2 až po 

1:7 (v prípade knižníc s malým po�tom predplatených tla�ených titulov) v prospech 

elektronických titulov (Luther, 2001). 

Detailnejší prieskum preferencií používate�ov realizovalo v rokoch 2001/2002 americké 

združenie digitálnych knižníc, Digital Library Federation. Realizátori sa zamerali na 

skúmanie zmien vo vzorcoch využívania informácií pre vyu�ovanie, štúdium a výskum.5 

Participovalo na �om 3234 respondentov s rovnomerným zastúpením celej škály vedných 

disciplín (umenie a humanitné vedy, biologické vedy, obchod, technika, právo, 

fyzika/matematika a spolo�enské vedy). Výskum o. i. priniesol poznatok, že 67,8% u�ite�ov 

a 61% študentov využíva pri výskume výlu�ne tla�ené zdroje, zatia� �o 35% u�ite�ov a 49% 

študentov využíva výlu�ne alebo takmer výlu�ne zdroje elektronické (Friedlander, 2002). 

Výskum tiež ukázal, že v oblasti využívania jednotlivých typov informa�ných zdrojov vedú 

jednozna�ne tla�ené knihy a �asopisy (97%), nasledujú online abstrakty a indexy (88%), 

online databázy (82%) a elektronické �asopisy (75%). Pod�a výsledkov vä�šina respondentov 

nedôveruje online zdrojom – až 96% z nich uviedlo, že si informácie takto získané overujú 

iným spôsobom. Napriek tomu má však vä�šina používate�ov tendenciu h�ada� informácie 

najskôr v online zdrojoch (90%), až potom sa obracajú na zdroje tla�ené (Carlson, 2002). 

V súvislosti s narastajúcimi preferenciami i skuto�ným využívaním elektronických zdrojov 

sa potvrdzuje predpoklad, že �ahkos� použitia a rýchlos� prístupu zohrávajú stále dôležitejšiu 

úlohu ako faktor výberu informa�ného zdroja. Tento vývoj predikoval Lynch už v roku 1997, 

ke� tvrdil, že „�oskoro prejdeme cez akúsi kritickú hranicu, kde tie publikácie, ktoré nie sú 

okamžite dostupné v plnom texte, budú svojím spôsobom druhoradé – nie pre nízku kvalitu, 

ale preto, lebo používatelia budú preferova� dostupnos� tých zdrojov, ktoré môžu ma� ihne�“ 

(Lynch, 1997). Jeho názor v poslednej dobe potvrdzujú aj iní autori (Odlyzko, 2001b). 

                                                           
5  Spoluorganizátorom prieskumu bolo združenie CLIR (Council on Library and Information Resources) 
a realizovala ho firma Outsell s cie�om pochopi� principiálne paradigmy, na základe ktorých sa mení spôsob 
využívania knižníc. Vlastný dotazníkový prieskum sa uskuto�nil v priebehu roka 2001. Bol zameraný na zber 
údajov o relevantnosti existujúcich i potencionálnych knižni�ných služieb, ako aj na to, akým spôsobom študenti 
a u�itelia vysokých škôl vnímajú hodnotu knižnice v kontexte vedeckého informa�ného prostredia. 
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Preferencie autorov 

Už od za�iatku 90. rokov 20. storo�ia sa v oblasti komunika�ných štúdií objavovali 

teoretické i aplika�né �lánky, ktoré vychádzali z praktickej znalosti problematiky odborného 

publikovania s využitím po�íta�ov. Boli to najmä analýzy, hodnotenia, návrhy funk�ných 

i ekonomických modelov (Harnad, 1991, 1994; Odlyzko, 1997 a iní). V druhej polovici 90. 

rokov sa už objavujú zmienky o viacerých dotazníkových prieskumoch k tejto problematike. 

Jeden z prvých výskumov vnímania kvality elektronických zdrojov zo strany autorov 

realizovala v roku 1995 Helen Butler. Zamerala sa o. i. na hodnotenie výhod a nevýhod 

elektronických publikácií, porovnanie množstva a kvality spätnej väzby i predpokladané 

vnímanie dôležitosti elektronického publikovania (v porovnaní s tla�eným) zo strany vedeckej 

komunity. 21% respondentov považovalo elektronické publikovanie zo rovnocenné 

s tla�eným, zatia� �o 43% ho vnímalo ako menej dôležité (Butler, 1995). V rokoch 1996-1999 

sa realizoval rozsiahly kontinuálny prieskum na The Queen’s University v Belfaste, pod 

názvom Electronic Journals and Scientists Needs (Elektronické �asopisy a potreby vedcov).6 

Linda McCann z University of Southern California je autorkou závere�nej správy výskumu 

Academic Use of Electronic Publications in Social Sciences and Humanities and Changing 

Roles for Libraries, ktorý sa uskuto�nil v roku 1997.7 Na otázku, �i využívajú plnotextové 

elektronické publikácie vo svojej vednej disciplíne, 63% respondentov odpovedalo kladne, 

záporne 37%. Len 5% opýtaných už malo skúsenosti s elektronickým publikovaním 

(McCann, 1997). 

V roku 2000 sa realizoval v �asopise Pediatrics dotazníkový prieskum venovaný aj 

otázkam preferencií v oblasti elektronického publikovania (Anderson, 2001). Ukázal, že 

dotazovaní autori si uvádzali elektronické �lánky vo svojej publika�nej �innosti a aj 

v materiáloch ur�ených na akademické postupy. Prevažná vä�šina z nich však priznala, že to 

robí s ur�itými pochybnos�ami o vnímaní kvality tohto typu publikácií. Napokon, autori sami 

vnímali elektronické publikácie ako druhoradé v porovnaní s tla�enými. Realizátori výskumu 

pripísali tento fakt na vrub nedostato�nej informovanosti autorov o úspešnosti ich 

elektronických publikácií. Zárove� však takýto spôsob vnímania kvality elektronického 

publikovania samotnými autormi možno považova� za jeden z k�ú�ových faktorov pomalého 

presadzovania sa nových technológií v komunika�ných procesoch vo vede. 

                                                           
6  http://ggg.qub.ac.uk/comms/questionnaires.htm 
7  http://www.ala.org/acrl/paperhtm/d31.html 
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Z užšie odborovo orientovaných výskumov možno spomenú� nemecký Electronic 

Publishing – Promises and Problems, realizovaný na univerzite v Saarbrückene8 a zameraný 

na mapovanie stavu v oblasti chémie. Vä�šina respondentov (cca 80%) tohto prieskumu už 

publikovala v elektronickej forme, zvä�ša plné texty. Len 60% opýtaných bolo spokojných so 

sú�asným využívaním a dostupnos�ou elektronických zdrojov, to isté platí aj pre spracovanie 

elektronických materiálov vydavate�mi. Švédsky prieskum A Survey of the Impact of the 

Internet on Scientific Publishing in Construction IT and Construction Management z roku 

2000 bol orientovaný na situáciu v stavebníctve a zrealizovaný na Royal Institute of 

Technology v Štokholme.9 Z výsledkov vyplynulo, že študenti i profesori považujú 

recenzovanie za dôležitú sú�as� procesov elektronického publikovania (69% opýtaných). Pre 

75% respondentov bola dôležitá skôr rýchlos� publikovania na webe, aj za cenu vynechania 

formálnych publika�ných procedúr. Všetci okrem profesorov považovali rýchlu dostupnos� 

za dôležitejšiu ako recenzovanie. Z h�adiska formátu elektronických publikácií boli pre viac 

ako 75% respondentov dôležité najmä rýchly prístup, plnotextová dostupnos� a možnos� 

tla�i� dokument na papier. Naopak, medzi nedôležité atribúty elektronických publikácií 

opýtaní zaradili profesionálny grafický dizajn, množstvo hyperliniek, dostupnos� v tla�enom 

formáte a najmä dostupnos� na CD-ROM (Björk et al, 2000). 

Na ekonomické aspekty elektronického publikovania bol zameraný prieskum The Costs Of 

Electronic Publishing Of Scholarly Works, ktorý pre potreby Humanities And Social Sciences 

Federation Of Canada vypracovali na pôde Ryerson Polytechnic University.10 

Dôveryhodnos� elektronického publikovania bola v centre záujmu výskumu z roku 2000, 

ktorý pod názvom The Credibility of Electronic Publishing: A Report to the Humanities and 

Social Sciences Federation of Canada pripravil tím z nieko�kých kanadských univerzít 

(Malaspina University-College, University of Victoria a iné).11 V oblasti vytvárania 

elektronických zdrojov tento prieskum nazna�il, že len 16% respondentov publikovalo svoje 

práce v recenzovanom elektronickom zdroji, zatia� �o až 61% na to využilo iné komunika�né 

kanály (Rockwell, 2000). 

 

                                                           
8  http://www.uni-saarland.de/fak8/schneider/globalinfo/survey0206.htm 
9  http://www.itcon.org/2000/5/paper.htm 
10  http://www.ryerson.ca/gcm/cep/ 
11  http://web.mala.bc.ca/hssfc/Final/Credibility.htm 
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4.3  Využívanie elektronických informa�ných zdrojov na Slovensku 

Výskumy používate�ských a autorských preferencií v oblasti elektronického publikovania 

na Slovensku sa realizovali ako sú�as� širšie koncipovaného skúmania problematiky 

elektronickej komunikácie a informa�ného správania a zamerali sa na dve primárne oblasti: 

• vz�ah používate�ov k elektronickým zdrojom v procese uspokojovania informa�ných 

potrieb; 

• vz�ah autorov k elektronickým zdrojom pri publikovaní. 

V oboch prípadoch ide predovšetkým o vz�ah definovaný na báze vnímania 

dôveryhodnosti a spo�ahlivosti elektronických zdrojov v dvoch základných rovinách – reálne 

využívanie (respondenti už majú skúsenos� a využívajú/nevyužívajú elektronické zdroje) a 

potencionálna ochota využi� takéto zdroje. Pojem elektronické zdroje v tomto prípade zah��a 

najmä sie�ové elektronické zdroje, respektíve dokumenty dostupné cez internet, teda nie na 

rôznych typoch nosi�ov (CD-ROM a pod.). Skuto�nos�, že dokument bol vydaný a 

distribuuje sa na informa�nom médiu zvä�ša znamená, že za jeho produkciou stojí 

inštitucionálny vydavate�, a preto ho z h�adiska tohto výskumu (najmä s oh�adom na 

zvažovanie dôveryhodnosti, spo�ahlivosti zdroja) možno považova� za paralelu tla�enej 

publikácie. Dôležitejší je v tomto prípade distribu�ný kanál než skuto�nos�, že používate� si 

trebárs všetky relevantné �lánky pre potrebu neskoršieho využitia vytla�í na papier. 

Prieskum zámerne nebol realizovaný cez internet – jeho cie�om bolo oslovi� výskumne �i 

študijne aktívnu �itate�skú komunitu v knižniciach, s predpokladom získania ur�itej �asti 

odpovedí aj od respondentov, ktorí elektronické zdroje nevyužívajú. Otázky primárne 

smerovali k zisteniu používate�ských preferencií na ose spo�ahlivos�/serióznos� zdroja – 

pohotovos�/rýchlos� prístupu. Je pri tom jasné, že dôveryhodnos� je kvalita, ktorá nie je 

exkluzivitou tla�e, ale sa na základe aplikácie princípov recenzovania uplatní aj v oblasti 

formálneho elektronického publikovania. 

Výskum používate�ských preferencií vychádzal najmä z hypotéz založených na poznaní 

demografie slovenského internetu (Makulová, 2002), a na osobných skúsenostiach v oblasti 

elektronického publikovania. V úvodnej etape vyhodnocovania boli �ažiskové predovšetkým 

tézy spojené s niektorými sociografickými väzbami preferencií: 

• využívanie elektronických zdrojov v oblasti prírodovedných a technických disciplín je 

o nie�o vyššie ako v sociálnych a humanitných vedách; 

• využívanie elektronických zdrojov je výrazne vyššie vo vekových skupinách do 40 

rokov; 
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• varieta využívaných typov elektronických zdrojov je výrazne vyššia vo vekových 

skupinách do 30 rokov. 

Najbežnejšou formou odborného publikovania v sú�asnosti sú odborné �asopisy, ktoré sa 

zameriavajú na aktuálne komunikovanie najnovších vedeckých a odborných poznatkov. 

Dôležitú úlohu v systéme tradi�ného publikovania odborného �asopisu zohráva vydavate� ako 

inštitúcia, ktorá na seba berie záväzky spojené najmä s produkciou a šírením �asopisu. 

V súvislosti so silnejúcou tendenciou prechodu k neformálnemu elektronickému publikovaniu 

je zaujímavý vz�ah respondentov k elektronickým informa�ným zdrojom odborného 

charakteru, najmä: 

• �i ich vôbec využívajú; 

• aké typy elektronických sie�ových zdrojov naj�astejšie využívajú; 

• ktoré charakteristiky elektronických zdrojov považujú pre efektívnos� svojej práce za 

dôležité (najmä v porovnaní s tradi�nými dokumentmi); 

• �i využívajú aj platené zdroje a z akých prostriedkov sú platené; 

• aký je podiel používate�ov, ktorí dávajú prednos� zdrojom elektronickým pred 

tradi�nými/tla�enými. 

 

Prieskum autorských preferencií sa sústredil na tri skupiny otázok súvisiace 

s elektronickým publikovaním: 

• posúdenie kvalitatívnych charakteristík elektronického publikovania (dôveryhodnos� 

– recenzovanie, identita vydavate�a; fluidita textu, problémy s archivovaním) 

v porovnaní s tla�eným publikovaním na základe škálovania súhlasu respondenta 

s definovaným tvrdením – štruktúrované otázky E.1, E.2 a otvorená otázka E.1.1; 

• reálne skúsenosti s elektronickým publikovaním v rôznych druhoch elektronických 

„médií“ (webová stránka, elektronická konferencia, elektronický �asopis) – otázky E.3 

– E.6; 

• výber množiny faktorov, ktoré vplývajú na respondentovu selekciu publika�ného 

média – otázka E.7. 

Zber údajov prebiehal s pomocou 16 vedeckých a akademických knižníc z celého 

Slovenska v priebehu júla – augusta 2002. Vrátilo sa 800 vyplnených dotazníkov, ich po�et 

bol dokonca vyšší ako po�et rozposlaných dotazníkov, lebo niektoré zú�astnené knižnice si 

iniciatívne vytla�ili aj formuláre navyše z webovej stránky KKIV. Základom pre štatistické 

spracovanie bolo 793 aspo� �iasto�ne vyplnených dotazníkov, ktoré prešli formálnou 
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vstupnou kontrolou. Zápis údajov do systému Excel realizovali v novembri 2002 študenti 

odboru knižni�ná a informa�ná veda. Kontrola zápisu údajov prebehla v decembri 2002. 

Štatistické spracovanie sa uskuto�nilo �iasto�ne s využitím softvéru SPSS, verzia 8.0, 

�iasto�ne v prostredí programového systému Excel. Testy na porovnávanie významnosti 

rozdielov medzi jednotlivými zistenými hodnotami v tabu�kách (ANOVA a Fisherov exaktný 

test) boli spracované s využitím softvéru GraphPadInStat. 

Ke�že táto sekcia dotazníkového prieskumu bola primárne zameraná na používate�ov 

a autorov, ktorí aktívne využívajú elektronické sie�ové zdroje, �as� respondentov ju pod�a 

propozícií úplne vynechala, �as� odpovedala iba na niektoré otázky. Z tohto dôvodu sú�et 

absolútnych po�tov jednotlivých odpovedí pri otázkach sekcií D a E zvä�ša dosahuje hodnotu 

o nie�o vyššiu ako 600.  

V rámci vyhodnocovania otázok, pri ktorých respondenti mohli zvoli� nieko�ko odpovedí 

(D1, 3, 4, 6, 7, 8, E7), sa vyskytli v sumariza�ných tabu�kách viaceré percentuálne hodnoty. 

Okrem štandardného percentuálneho zastúpenia odpovedí (základom je celkový súhrnný 

po�et odpovedí, ktorý je pri každej otázke iný a je zvä�ša vä�ší ako celkový po�et 

respondentov i po�et tých, ktorí na otázku odpovedali) sú uvedené aj percentá prípadov 

(základom je po�et respondentov, ktorí na otázku odpovedali), prípadne percentá 

respondentov (základom je celkový po�et respondentov prieskumu). 

 

4.3.1 Sociografické rozvrstvenie respondentov 

Sociografické údaje (veková kategória, pohlavie, znalos� cudzích jazykov �i vedný odbor) 

zozbierané v dotazníku umožnili sledova� korelácie medzi špecifickými skupinami 

respondentov a ich prístupom k využívaniu elektronických informa�ných zdrojov. 

Medzi respondentmi je pomerne významná prevaha mužov – tento fakt súvisí s prevahou 

technických a prírodovedných disciplín nad spolo�enskými vedami a tá je do ur�itej miery 

spôsobená vä�ším množstvom dotazníkov, ktoré boli spracované v Centre vedecko-

technických informácií SR v Bratislave. Vekové rozvrstvenie zodpovedá výberu 

respondentov z h�adiska najaktívnejších skupín �itate�ov vedeckých a akademických knižníc, 

ktorí využívajú elektronické zdroje na pracovné, ale aj rekrea�né ú�ely. Veková skupina do 18 

rokov má v tejto vzorke najmenšie zastúpenie (len 1,5%), zvä�ša ide o študentov stredných 

škôl. Po�etne dominantnú vekovú skupinu reprezentujú respondenti 18–25-ro�ní (51,6%). 

Tento fakt priamo súvisí so skuto�nos�ou, že študenti vysokých (prípadne stredných) škôl 

predstavujú najvä�šiu skupinu respondentov aj z h�adiska kategórie knižni�ných používate�ov 

s po�tom 433 (54,6%), nasledovaní u�ite�mi a vedecko-výskumnými pracovníkmi (209 – 
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26,4%), manažérmi (44 – 5,5%) a ostatnými (104 – 13,1%) (graf 4.3). Až 104 respondentov 

sa nedokázalo zaradi� do preddefinovanej množiny kategórií; títo si vybrali alternatívu „iné“ 

a zvä�ša ju aj �alej spresnili. Spomedzi nich boli 3 právnici, 19 informa�ných pracovníkov 

a knihovníkov, 6 ekonómov, 15 technických pracovníkov, 11 nezamestnaných, 12 lekárov 

a zdravotníckych pracovníkov, 6 administratívnych pracovníkov, 6 novinárov, 6 umelcov, 

7 robotníkov, 2 dôchodcovia. 
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V rámci posledných troch vekových kategórií (31–40, 41–50 a viac ako 51 rokov) je 

možné pozorova� trend zvyšovania percentuálneho zastúpenia respondentov so zvyšujúcim sa 

vekom z 9,7% (31–40 rokov) na 12,0% (viac ako 51 rokov). Dôvodom po�etnejšieho 

zastúpenia respondentov z vyšších vekových skupín je zrejme použitá metodika výskumu 

a skuto�nos�, že mladšie vekové kategórie používate�ov vyh�adávajú informa�né zdroje 

�astejšie aj mimo knižnice, zatia� �o staršie kategórie sa výraznejšie spoliehajú na služby 

knižníc. 

 
 

 
Rozdelenie pod�a vedných odborov je zachytené v grafe 4.4. Do kategórie „iné“ boli 

zaradení všetci respondenti, ktorí si túto alternatívu vybrali v dotazníku a prípadne aj doplnili 
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vlastný názor na svoje zaradenie do systému vedných odborov (celkovo 13). Naj�astejšie sa 

v tejto kategórii vyskytol odbor architektúra (5), ale okrem neho aj �alšie – informatika, 

fyzika, šport, po�nohospodárstvo. Okrem tejto skupiny boli do kategórie „iné“ v rámci 

závere�ného štatistického spracovania zaradení aj tí respondenti, ktorí v dotazníku ozna�ili 

viac ako jeden vedný odbor (spolu ich bolo 39). Najfrekventovanejšími boli kombinácie 

technické a umelecké odbory (14 respondentov), prírodné vedy a medicína + technické 

disciplíny (6), technické a ekonomické disciplíny (6), resp. spolo�enské vedy a umelecké 

odbory (6). 

 

4.3.2  Elektronické zdroje pri využívaní informácií 

Využívanie elektronických zdrojov 

Otázky D1 a D2 boli úvodnými otázkami sekcie a sondovali základné predpoklady 

využívania a skúsenosti z práce s elektronickými zdrojmi. V kontexte tohto výskumu nie je 

prekvapením, že až v 40% odpovedí (graf 4.5) sa vyskytla knižnica ako miesto, kde 

respondenti využívajú prístup k internetu. S 27,7% sa ešte pomerne vysoko umiestnilo 

pracovisko. Len 4% odpovedajúcich uviedli, že nemajú prístup k internetu. V rámci otvorenej 

odpovede inde sa naj�astejšie vyskytli ako �alšie možnosti prístupu internát, škola a 

internetová kaviare�. Percentuálne vyhodnotenie prípadov (136,1%) napovedá, že zo 789 

respondentov, ktorí na túto otázku odpovedali, zhruba každý tretí uviedol dve miesta prístupu. 

 

 
 

Graf 4.5. 
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Z h�adiska frekvencie využívania elektronických zdrojov (graf 4.6) takmer 68% 

respondentov zhodnotilo svoje využívanie ako �asté a len necelých 6% konštatovalo, že 

elektronické zdroje pri svojej práci nikdy nevyužívajú. Analýza tejto otázky z h�adiska 

vekového rozvrstvenia (graf 4.7) a vedných odborov (graf 4.8) nazna�uje, že najvyššia miera 

využívania sa vyskytuje u vekových kategórií do 18 rokov (91,7%) a u 31–40-ro�ných 

(75,3%). Prekvapujúco nižšiu mieru �astého využívania vykazujú 18–25-ro�ní, u ktorých je 

možné pozorova� tiež najvyššiu mieru zriedkavého využívania elektronických zdrojov 

(27,6%).  

 

Graf 4.7. Používanie elektronických zdrojov – pod�a veku
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Graf 4.6. Využívanie elektronických zdrojov 
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Rozvrstvenie z h�adiska vedných odborov potvrdzuje úvodné tézy výskumu, ke�že 

najnižšia miera �astého využívania a zárove� najvyššia miera zriedkavého využívania a 

nevyužívania sa vyskytuje u respondentov z oblasti spolo�enských vied a umeleckých 

odborov. Vyššiu mieru využívania elektronických zdrojov potvrdzuje táto štatistika pre 

prírodovedné a technické, ale tiež ekonomické disciplíny. 

 

Graf 4.8. Používanie elektronických zdrojov – pod�a vedného 
odboru
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Využívanie platených zdrojov 

51% respondentov uviedlo, že využívajú iba elektronické zdroje, ktoré sú na internete 

dostupné zadarmo (graf 4.9). Takmer 36% opýtaných využíva aj platené zdroje, ku ktorým 

prístup zabezpe�uje knižnica �i iná inštitúcia. Iba 13% respondentov uviedlo, že si platí 

individuálne prístup k ur�itým elektronickým zdrojom. Z h�adiska správnej interpretácie tohto 

údaja je potrebné zdôrazni�, že na slovenské podmienky ide o dos� vysoké percento, ktoré 

zrejme vzniklo tým, že respondenti pravdepodobne za využívanie platených elektronických 

zdrojov považujú aj platenie si prístupu k internetu cez komer�ného poskytovate�a pripojenia. 

Je pri tom zaujímavé, že toto �íslo s pribúdajúcim vekom respondentov postupne klesá, 

z 15,1% prípadov u 18–25-ro�ných na 6,7% prípadov u viac ako 51-ro�ných. Opa�nú 

tendenciu, teda zvyšovanie podielu prípadov s pribúdajúcim vekom možno pre zmenu 

pozorova� v otázke využívania zdrojov, ktoré platí knižnica. 
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Využívané typy elektronických zdrojov 

Naj�astejšie využívaným typom elektronických zdrojov sú webové stránky odborných 

organizácií, nasledované elektronickými �asopismi a webovými stránkami jednotlivcov. Toto 

poradie platí takmer pri všetkých vekových skupinách respondentov (v skupine 18–25 a  

26–30-ro�ných si vymenili elektronické �asopisy a individuálne stránky 2. a 3. pozíciu), 

v skupine 41–50-ro�ných sa na prvé miesto dostali elektronické �asopisy s cca 76% prípadov.  

 

 

Graf 4.9. Využívanie platených el. zdrojov
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Poradie z grafu 4.10 platí aj pri analýze využívania z h�adiska jednotlivých 

používate�ských skupín, primárne postavenie elektronickým �asopisom prisudzujú iba 

vedecko-výskumní pracovníci. Elektronické �asopisy zohrávajú pomerne významnú úlohu 

v procesoch formálnej vedeckej komunikácie a tak by sa dalo o�akáva�, že táto úloha sa 

odrazí aj v ich pozícii v rebrí�ku využívania. Celkovú druhú pozíciu tohto typu 

elektronických zdrojov, ktoré sú zvä�ša platené, zrejme treba interpretova� aj z h�adiska 

ekonomických nárokov na zabezpe�enie prístupu, a teda celkovú nižšiu dostupnos� 

v porovnaní s vo�ne prístupnými zdrojmi. 

 

Preferovanie elektronických zdrojov 

Otázka D5 smerovala k zisteniu po�tu respondentov, ktorí z nejakého dôvodu jednozna�ne 

preferujú využívanie elektronických zdrojov pred tla�enými. Na otázku kladne odpovedal 

prekvapivo vysoký po�et respondentov, až 42% (graf 4.11).  

 

 
 

Analýza odpovedí pod�a vekových kategórií respondentov (graf 4.12) nazna�uje, že 

preferovanie elektronických zdrojov má so zvyšujúcim sa vekom jednozna�ne klesajúcu 

tendenciu. Korelácia s vednými odbormi (graf 4.13) potvrdzuje pomerne slabú úrove� 

využívania elektronických zdrojov aj na úrovni subjektívnych preferencií v oblasti 

spolo�enských vied a umeleckých odborov. Zhruba o polovicu je úrove� preferovania vyššia 

v prírodných a technických disciplínach a dokonca o 100% vyššia v ekonomických 

disciplínach. 

 

Graf 4.11. Preferovanie elektronických zdrojov 
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Graf 4.12. Preferovanie elektronických zdrojov 
– pod�a veku
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Graf 4.13. Preferovanie elektronických zdrojov 
– pod�a vedného odboru

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

sp
olo
�e

ns
ké

 ve
dy

prí
rod

né
 ve

dy
 a 

m
ed

icí
na

tec
hn

ick
é d

isc
ipl

ín
y

ek
on

om
ick

é d
isc

ipl
íny

um
ele

ck
é o

db
or

y

iné
 o

db
or

y

nie
áno
neodpovedal

 
 

Vlastnosti elektronických a tradi�ných zdrojov 

Postoj používate�ov k využívaniu elektronických zdrojov je zvä�ša daný predchádzajúcimi 

skúsenos�ami a ocenením ur�itých kvalít elektronických, alebo naopak tradi�ných tla�ených 

zdrojov. Vzh�adom na to sú�as�ou prieskumu bolo zmapovanie toho, ktoré charakteristiky �i 

vlastnosti elektronických i tradi�ných informa�ných zdrojov respondenti považujú za dôležité 

vzh�adom na efektívnos� svojej práce. V prípade elektronických zdrojov (graf 4.14) 
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odpovedajúci naj�astejšie z ponúkaného zoznamu vybrali rýchlu vyh�adate�nos� a 

dostupnos�, aktuálnos�, bezplatnos� a možnos� využíva� prepojenia na iné zdroje. Prvé tri 

charakteristiky predstavujú skôr technologické a sociálno-ekonomické vlastnosti systémov 

elektronického publikovania, vytváranie hypertextových prepojení možno považova� za 

vlastnos� elektronických zdrojov. Bezplatnos�, samozrejme, nie je všeobecnou vnútornou 

�rtou elektronických zdrojov ani publika�ných systémov, skôr ju možno považova� za 

typickú �rtu zdrojov, s ktorými respondenti prieskumu v prevažnej miere prichádzajú do 

styku. 

 
 

 

Graf 4.14. Charakteristiky el. zdrojov dôležité pre efektívnos� 
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Pri tradi�ných informa�ných zdrojoch (graf 4.15) sú najoce�ovanejšími charakteristikami 

najmä ich spo�ahlivos�, serióznos� a renomé vydavate�a a jednoduchos� využívania bez 

potreby zložitejších technológií. Spo�ahlivos� a serióznos� sú typickými �rtami stelesnenými 

vo formálnych komunika�ných kanáloch, ktoré majú ve�ký význam najmä v komunika�ných 

procesoch vedy. Analýza odpovedí pod�a kategórií knižni�ných používate�ov nazna�uje, že 

tieto dve vlastnosti sú o nie�o dôležitejšie pre u�ite�ov (63% odpovedí), vedecko-výskumných 

pracovníkov (65,9%) i manažérov (75%), než pre študentov (55%). 

 

Vyh�adávanie zdrojov na internete 

Cie�om otázky D8 bolo doplni� obraz využívania knižnice ako naviga�ného nástroja 

k sie�ovým informa�ným zdrojom. Napriek tomu, že knižnica figuruje na prvej pozícii ako 

miesto, kde respondenti využívajú prístup k internetu (graf 4.5), naj�astejším spôsobom 

vyh�adávania zdrojov na internete sú komer�né vyh�adávacie nástroje (google, altavista a 

pod.), až po nich nasledujú knižni�né online katalógy (graf 4.16). Knižni�né katalógy sa 

pritom vzh�adom na „intelektuálne spracovanie“ zaradených zdrojov vo všeobecnosti 

považujú za kvalitnejší nástroj vyh�adávania.  

 

 
 

Relatívne nízky stupe� ich využívania má zrejme dva hlavné dôvody. Jednak indikuje, že 

knižnice na Slovensku zatia� málo využívajú možnosti spracovávania elektronických 

sie�ových zdrojov a ich zaradenia do vlastnej databázy. Druhým dôvodom môže by� fakt, že 

Graf 4.16. Spôsob vyh�adávania zdrojov na internete
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ak aj knižnice takéto funkcie plnia, málo ich medzi svojimi používate�mi propagujú a málo 

zdôraz�ujú výhody katalogiza�ného spracovania – používatelia sa tak �ahko dajú zláka� 

vidinou obrovského množstva „relevantných“ zdrojov dostupných cez komer�né vyh�adáva�e 

a unikajú im výhody predselektovaných kvalitných zdrojov spracovaných v katalógoch. 

 

Zhrnutie 

Využívanie elektronických zdrojov sa v ére prehlbujúcej sa krízy vedeckého publikovania 

stáva jednou z hlavných metód prekonávania dôsledkov tohto už nieko�ko desa�ro�í 

trvajúceho javu, ktorý sa prejavuje nárastom kvantity publikovaných informácií i nárastom 

cien na ich získavanie. Zabezpe�ovanie prístupu k sie�ovým elektronickým zdrojom sa 

z polohy experimentu postupne presúva do pozície štandardnej metódy dopl�ovania 

knižni�ných „fondov“. Otázka je, do akej miery sú používatelia knižníc pripravení akceptova� 

elektronické zdroje ako regulérnu sú�as� knižni�ných služieb. Ako nazna�ujú výsledky 

prieskumu na Slovensku, akceptácia elektronických komunika�ných kanálov je pomerne 

vysoká – takmer 68 % respondentov �asto využíva elektronické zdroje pri svojej práci. 

Z h�adiska práce knižníc je zaujímavý údaj, že takmer 40 % respondentov uviedlo knižnicu 

ako miesto, kde využíva prístup k internetu. Napriek tomu však bude v budúcnosti 

nevyhnutné, aby knižnice na Slovensku skvalitnili a zefektívnili svoje pôsobenie v oblasti 

poskytovania prístupu k elektronickým zdrojom. Aby ich používatelia nevnímali iba ako 

miesto, kde sa môžu pripoji� k internetu, ale aj ako inštitúciu, ktorá im dokáže pomôc� pri 

selekcii kvalitných zdrojov relevantných pre ich informa�né potreby. 

 

4.3.3  Elektronické zdroje v publikovaní 

Publikovanie vo svojom tradi�nom, predelektronickom chápaní predstavuje podsystém 

komunika�ného systému spolo�nosti reprezentovaný špecifickými komunika�nými kanálmi, 

zameraný predovšetkým na produkciu a distribúciu informa�ných produktov ozna�ovaných 

naj�astejšie ako dokumenty. Ide o podsystém, ktorý je charakteristický nieko�kými 

základnými �rtami: 

• využívajú sa v �om prevažne diskurzívne metódy komunikácie a médiá, ktoré 

neumož�ujú okamžitú spätnú väzbu; 

• realizuje sa predovšetkým prostredníctvom formálnych/inštitucionalizovaných 

komunika�ných kanálov; 

• orientuje sa na širšie cie�ové publikum. 
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V elektronickom sie�ovom prostredí, na rozdiel od tradi�ných médií, je mimoriadne 

dôležité to, do akej miery je presne vymedzený rozdiel medzi všeobecnejším termínom 

elektronická komunikácia a užším termínom elektronické publikovanie. Ak sa za publikovanie 

považuje akéko�vek sprístupnenie vedeckej práce alebo informácie na internete (aj 

neformálne, teda napríklad na vlastnej webovej stránke alebo prostredníctvom elektronickej 

konferencie), potom možno hovori� o stieraní hraníc medzi pojmami komunikácia a 

publikovanie. 

Všetky formy skupinovej elektronickej komunikácie tým, že sú verejné a že sa archivujú, 

možno považova� za ur�itý spôsob publikovania. Toto konštatovanie ešte výraznejšie platí 

o technológiách asynchrónnej komunikácie, ktoré sú primárne orientované na vytváranie 

�asovo nelimitovaných a v podstate kedyko�vek vyh�adate�ných informa�ných zdrojov. Ak 

sa však vychádza z tradi�ného chápania publikovania s dôrazom na fakt, že ide o zámernú 

tvorbu informa�ných produktov / informa�ných konzerv a ich distribúciu, respektíve 

sprístup�ovanie, treba obsah pojmu elektronické publikovanie zúži� na také �innosti a 

technológie, ktoré sú intencionálne zamerané na tvorbu a �asovo neobmedzené poskytovanie 

prístupu k informa�ným zdrojom. 

 

Publikovanie a veda 

Veda je systematické skúmanie sveta, ktorého sú�as�ou je sústavné získavanie empirických 

údajov spolu s vytváraním teoretických prístupov a teórií, �o tieto dáta vysvet�ujú. Pri 

vedeckej �innosti sa kombinuje tvorba nových spôsobov uvažovania so starostlivým 

overovaním hypotéz a myšlienok. Jedným z hlavných rysov, ktorým sa veda odlišuje od 

ostatných myšlienkových systémov (napr. náboženstva) je predpoklad, že všetky vedecké 

myšlienky môžu iní vedci kritizova� a revidova� (Giddens, 1999). Z tohto poh�adu je veda 

predovšetkým poznávacia �innos�, ale zárove� systém poznatkov, ktoré sa v�aka tejto 

�innosti nahromadili. V neposlednom rade je to aj mohutná sociálna štruktúra, 

inštitucionalizovaná sociálna sila, ktorej úlohou je produkcia poznania. 

Nevyhnutnou podmienkou rozvoja vedy je komunikácia, ke�že poznanie predstavuje 

kontinuum, ktoré sa rozvíja v nadväzovaní na predchádzajúce teórie a využívaním 

predchádzajúcich poznatkov. Komunika�ný model vo vede má oproti všeobecnému modelu 

komunikácie ur�ité špecifiká, ktoré možno zhrnú� do dvoch základných charakteristík: 

• výraznejšia kruhovos�, resp. výraznejšia dialogická forma – najmä v prípade 

formálnych komunika�ných kanálov zrete�ne vidie�, že používatelia informácií sa 

�asto stávajú autormi, �ím sa uzatvára a obnovuje komunika�ný cyklus; 
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• výraznejšia funkcia sprostredkovate�ských �lánkov, ktoré stoja medzi 

komunikátorom (autorom) a recipientom (�itate�om, publikom) a zabezpe�ujú 

transmisiu relevantnej informácie k správnemu príjemcovi. 

Tradi�nú technologickú štruktúru vedeckej komunikácie predstavuje široká škála 

neformálnych (priama osobná komunikácia, korešpondencia a pod.) a formálnych 

komunika�ných kanálov (napr. vedecké konferencie a publikované dokumenty). Elektronické 

publikovanie existuje paralelne s ostatnými formami elektronickej komunikácie vo vede 

a jeho špeciálne postavenie vyplýva najmä z chápania vedy ako principiálne formalizovaného 

systému postaveného na odovzdávaní overených, vedecky podložených informácií. 

Vedecká komunikácia je špecifická nielen svojím jazykom, ale aj modifikovanými 

formami a inštitucionálnym zázemím. Tieto špecifiká do zna�nej miery vyplývajú z pohnútok, 

ktoré vedú vedeckých pracovníkov k tomu, aby komunikovali (teda z podstaty samotnej 

vedy), a z povahy vedeckého publikovania, ktorú možno vyjadri� termínom nekomer�nos�. 

Zatia� �o vo sfére komer�ného publikovania je jeden z primárnych motívov autorov preda� 

svoje diela so zámerom zisku, ekonomický cyklus vo vedeckom publikovaní je �iasto�ne 

modifikovaný. Vedeckí pracovníci sú v prevažnej miere platení za výskum, teda vopred, 

a publikovanie výsledkov výskumu je pre nich otázkou prestíže, ocenenia v  kruhu kolegov 

a v neposlednom rade otázkou akademického postupu. Harnad i Johnson uvádzajú, že „vedci 

publikujú preto, aby informovali svojich kolegov o svojich výsledkoch a zárove� aby boli 

informovaní z ich strany, aby s nimi boli v interakcii, v cykloch vzájomného ovplyv�ovania, 

ktoré konštituuje rozvíjajúci sa organizmus vedeckého bádania.“ (Harnad, 1992; Johnson, 

2002). 

Tento zásadný rozdiel v ekonomickom modeli komer�ného a nekomer�ného publikovania 

je prí�inou odlišností, ktoré sa prejavovali už v tradi�nom fungovaní publikovania a prejavujú 

sa i v cestách h�adania nových možností publikovania v elektronickom prostredí. 

Špecifiká elektronického publikovania vo vede treba vidie� v širších spolo�ensko-

ekonomických súvislostiach. Stevan Harnad vníma elektronickú komunikáciu ako štvrtú 

revolúciu v prostriedkoch tvorby poznania (v historickej postupnosti re� – písmo – tla� – 

elektronické publikovanie). Vychádza pri tom z predpokladu, že nové komunika�né 

technológie budú ma�, podobne ako tie predchádzajúce, kvalitatívny vplyv na spôsob 

myslenia. Nové formy elektronickej komunikácie vo vede Harnad pomenúva termínom 

scholarly skywriting („písanie na oblohu“) a na príklade vedeckého �asopisu porovnáva ich 

efektívnos� s tradi�ným publika�ným systémom (Harnad, 1991). 
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V tla�enom �asopise príspevok autora prechádza komplikovaným technologickým 

postupom prípravy rukopisu, posudzovania a publikovania, po ktorom so zna�ným 

oneskorením nasleduje distribúcia a �itate�ská percepcia, reakcie, zara�ovanie do iných teórií, 

prípadne rozvíjanie autorových myšlienok. V takomto systéme trvá aj nieko�ko rokov, kým 

literatúra vo forme iných �lánkov a citácií odpovie na autorov príspevok,12 samozrejme, ak sa 

tak vôbec stane. Paradoxom je pod�a Harnada to, že v tom �ase zvy�ajne autor už myslí na 

úplne iné vedecké problémy. Z vedeckej komunikácie vo forme publikovania sa tak vytráca 

dôležitý faktor okamžitej interakcie, výmeny myšlienok a kritických nápadov, ktorý by mohol 

proces vývoja vedeckého myslenia výrazne posunú� vpred. Práve elektronická komunikácia 

umož�uje obnovi� kontinuálnu formu vedeckého bádania a odstráni� „papyrocentrický model 

publikovania“, ktorý vidí celý proces ako smerovanie k lapidárnemu (tla�enému) kone�nému 

stavu (Harnad, 1992). 

 

Formálne komunika�né kanály a recenzovanie 

Kritika formálnych komunika�ných kanálov – aj v elektronickom publikovaní – už viac 

než jedno desa�ro�ie vychádza zo základnej tézy postavenej na ekonomickej analýze 

vedeckého komunika�ného procesu. Výskum sa realizuje v prevažnej miere vo verejných 

výskumných inštitúciách, respektíve na univerzitách, za peniaze da�ových poplatníkov, 

prípadne s výrazným prispením nadácií. Výsledky výskumu sa vo forme rukopisov odovzdajú 

vydavate�om, ktorí ich publikujú a spätne predávajú knižniciam a ich prostredníctvom 

výskumníkom. Štát tak vlastne za kolobeh informácií vo vedeckom výskume platí dvakrát – 

pri tvorbe poznania a pri jeho spätnom „nákupe“. Je otázne, �i hodnota, ktorú v procese 

publikovania k informa�ným produktom pridajú vydavatelia, naozaj zodpovedá neustále 

vzrastajúcej cene, �o za túto službu požadujú. Druhým aspektom kritiky formálnych 

komunika�ných kanálov v sie�ovom prostredí je už spomenutý �asový faktor, v súvislosti 

s oneskorovaním cyklov interakcie pri realizácii technologických procesov formálnej 

komunikácie. 

Recenzovanie / lektorovanie sa vo formálnych komunika�ných kanáloch považuje za 

hlavný mechanizmus zaru�ujúci kvalitu publikovaných informácií. �lánok pripravený na 

publikovanie sa predloží na posúdenie zvä�ša dvom nezávislým odborníkom, ktorí na základe 

                                                           
12  Viaceré analýzy procesu komunikácie �asopiseckého �lánku nazna�ujú, že takýto �lánok prechádza 
zd�havým spracovate�ským procesom, ktorý od odovzdania rukopisu po publikovanie trvá 12 až 36 mesiacov 
(Denning et al., 1995 a iní). Tieto odhady vôbec nie sú ojedinelé, aj ke� spodná hranica 12 mesiacov sa zdá by� 
o nie�o realistickejšia. 
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prísnej anonymity predložený materiál posúdia a odporu�ia ho (eventuálne s pripomienkami) 

na publikovanie alebo ho odmietnu. 

Napriek všeobecnému chápaniu a akceptovaniu miesta recenzovania v procesoch vedeckej 

komunikácie sa od polovice 90. rokov 20. storo�ia najmä v radoch propagátorov 

elektronického publikovania objavujú kritické výhrady, ktoré chápu úlohu recenzovania 

historicky. �asto sa v nich zdôraz�uje, že v procesoch tla�ového publikovania výrobné 

náklady fungovali ako komunika�ná bariéra, a preto bolo nevyhnutné starostlivo vybera�, �o 

sa bude publikova�. Oneskorovanie publikovania nových myšlienok ako dôsledok pomalej 

administrácie recenzovania je �alší faktor kritiky. Pod�a niektorých hrani�ných názorov je 

praktický význam recenzovania obmedzený len na funkcie spojené s akademickými 

postupmi,13 alebo dokonca sa mechanizmus recenzovania považuje len za nástroj na 

„potlá�anie nových myšlienok a presadzovanie pravidiel a záujmov vedeckej oligarchie“ 

(Vries, 2001). 

Zásadný význam má teda otázka, �i je vôbec a priori recenzovanie na webe potrebné, �i nie 

je lepšie publikova� elektronicky všetko, �o autori ponúkajú (aj v prostredí formálnych 

komunika�ných kanálov) s tým, že následné využívanie (v prípade potreby na sieti presne 

merate�né) odlíši kvalitu od balastu? Stevan Harnad (1996) síce konštatuje, že anarchiu 

internetu eliminuje práve zavedenie systému recenzovania, ktoré môže by� v sieti omnoho 

operatívnejšie než v prípade tla�ených �asopisov. Ako protiargument však vzápätí ponúka na 

zváženie výhody tzv. kreatívneho chaosu, ktorý je plne v intenciách idey scholarly skywriting. 

Pod�a neho sú niekedy bariéry zo strany recenzentov „nebiologické“: ak všetky myšlienky 

musia prejs� hodnotením nieko�kých recenzentov predtým, ako môžu vyvola� širší odborný 

ohlas, môže sa sta�, že aj niektoré významné spomedzi nich zostanú navždy nezverejnené. 

Medzi náhradné riešenia, ktoré by umožnili vylú�i� recenzovanie z publikovania, patria 

návrhy na využívanie iných typov informácií pri posudzovaní kvality materiálu. Vo 

všeobecnosti ide o informácie využívané aj v analógovom svete, ako je renomé autora alebo 

vydavate�a, prípadne nové formy on-line recenzovania, ktoré by neboli postavené na 

formálnych kanáloch a povereniach, ale na ohlasoch širšej vedeckej komunity. V  prípade 

prísne stanovených redak�ných kritérií môže by� posta�ujúca aj redak�ná / edi�ná kontrola 

toho-ktorého �asopisu. Viacerí autori však upozor�ujú (napr. Odlyzko, 2002), že dialógové 

a hypertextové prostredie webu ponúka aj inú ve�mi užito�nú formu odporú�ania, respektíve 

                                                           
13  „Pomalý a pracný proces recenzovania znamená, že �lánky v publikovanom �asopise sú historickým 
záznamom, nie aktívnou literatúrou v danej oblasti... V mnohých odboroch hlavné využitie recenzovaných 
�asopisov nie je v publikovaní výskumu, ale v tom, že poskytujú zdanlivo nestranné kritériá pre univerzity 
v procesoch spojených s akademickým postupom ich zamestnancov“ (Arms, 2002). 
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hodnotenia kvality, a to linkové prepojenia v hypertextoch – �ím viac odkazov / liniek 

smeruje k ur�itému zdroju, tým ho možno považova� za všeobecne akceptovanejší a teda 

kvalitnejší. 

H�adanie nových foriem recenzovania vedeckých publikácií v sie�ovom prostredí však 

nazna�uje, že princíp overovania kvality publikovaného materiálu má svoje opodstatnenie aj 

v elektronickom publikovaní (Harnad, 1996; Varian, 1997; Sandewall, 2001). Tieto nové 

formy zvä�ša spo�ívajú v tom, že hodnotenie sa realizuje viacúrov�ovo a až po po�iato�nom, 

nerecenzovanom zverejnení �lánku. Na podobnom technologickom základe sú postavené aj 

úvahy o zmenách v oblasti bibliografického aparátu a citovania vo vedeckých prácach. 

Poznámky a bibliografické odkazy v tla�enom dokumente sú vždy len vybranou vzorkou 

dostupného materiálu, ktorý má vz�ah k danému textu. Elektronické technológie umož�ujú 

napr. hypertextový prístup k omnoho širšej škále relevantných elektronických materiálov, 

primárnych aj sekundárnych, takže �itatelia sa nemusia spolieha� na autorovu selektívnu 

prezentáciu (Cummings et al., 1992). 

 

Publika�né preferencie autorov vo vede 

Z uvedeného vyplýva, že elektronická komunikácia má výrazný potenciál na urýchlenie 

spolo�enských komunika�no-poznávacích procesov. Jeho plnej realizácii však stojí v ceste 

nieko�ko faktorov. Tie súvisia najmä so sú�asnou demografiou internetu a jeho stereotypným 

vnímaním ako média nevhodného na vedeckú komunikáciu, s predpojatos�ou, ktorá súvisí 

s vnímaním takých veli�ín ako kvalita publikácie, akademický kredit, bezpe�nos� 

publikovaných informácií �i autorské právo a v neposlednom rade tiež vplyv publika�ného 

priemyslu a jeho záujmov.  

Problém teda �asto pretrváva predovšetkým na strane samotných autorov, v ich ochote �i 

neochote využíva� nové formy komunika�ných kanálov. Táto ochota je v akademickej oblasti 

úzko spätá s akceptovaním elektronických foriem publikovania ako rovnocennej alternatívy 

k produkcii papierových publikácií (Martin et al., 2002; Troll, 2001). Dôležitou sú�as�ou 

výskumných aktivít je preto skúmanie dôvodov, ktoré stoja v pozadí postojov používate�ov aj 

autorov k využívaniu elektronických zdrojov. Významné je tiež mapovanie vplyvov 

formujúcich preferencie u rozli�ných skupín používate�ov. 

Analýza niektorých špecifík komunikácie v oblasti vedy teda nazna�uje, že nie je 

optimálne skúma� univerzum elektronickej komunikácie, resp. elektronického publikovania 

ako jednoliaty celok. Ide o oblas� tvorivej a ekonomickej aktivity, do ktorej zasahujú rozli�né 

záujmy v závislosti od toho, �i ide o publikovanie komer�né, nekomer�né, resp. rekrea�né. 
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Toto roz�lenenie možno považova� za jedno zo základných východísk analýzy autorských 

preferencií. 

Do skupiny komer�ných publika�ných aktivít možno zaradi� všetky formy publikovania, 

ktoré sa ekonomicky realizujú s cie�om zabezpe�i� zdroj finan�ných príjmov na pokrytie 

nákladov produk�nej sféry, najmä autorských a vydavate�ských zložiek informa�ného 

re�azca. Typickým predstavite�om nekomer�ného publikovania je publikovanie v oblasti 

vedy. V ekonomickej rovine je pre� typická snaha o pokrytie nákladov spojených 

s produkciou informa�ných zdrojov, no náklady na produkciu poznania a náklady spojené 

s autorstvom sa zvä�ša hradia z iných finan�ných prostriedkov, nie z predaja informa�ných 

produktov. Rekrea�né publikovanie je jav, ktorý je takmer výlu�ne spojený s elektronickými 

komunika�nými kanálmi. Rozmáha sa ako dôsledok demokratizácie prístupu k nástrojom 

elektronického publikovania a jeho hlavným prejavom je bezplatné sprístup�ovanie/ 

publikovanie množstva zdrojov v prostredí webu.  

Evidentné je, že aj skúmanie autorských preferencií musí vychádza� z takejto typológie 

elektronického publikovania a bra� na vedomie primárny ú�el komunikovania. Jedným 

z cie�ov tejto analýzy je pozrie� sa bližšie na špecifiká publikovania vo vede, resp. zmapova� 

rozdiely a vy�leni� preferencie z h�adiska konkrétnych typov autorov. Vychádza� sa pri tom 

dá z nieko�kých základných hypotéz, ktoré vystihujú principiálne rozdiely v preferenciách 

rozli�ných skupín autorov: 

1. miera akceptácie kanálov elektronického publikovania je v prostredí vedy o nie�o vyššia 

než v prostredí komer�ného publikovania; 

2. praktické skúsenosti respondentov s využívaním kanálov elektronického publikovania sú 

v prostredí vedy o nie�o vyššie než v oblasti komer�ného i rekrea�ného publikovania; 

3. aspekty dôveryhodnosti a bezpe�nosti elektronických informa�ných zdrojov sú vnímané 

ako problematické najmä v prostredí vedy; 

4. zabezpe�enie autorských práv a ekonomické ohodnotenie publikovania je dôležité 

predovšetkým v oblasti komer�ného publikovania; 

5. recenzovanie elektronických publikácií ako faktor zabezpe�ovania kvality je dôležitejšie 

v prostredí vedeckého publikovania než v ostatných oblastiach. 

 

Výsledky analýz 

Pre ú�ely h�adania konvergen�ných a divergen�ných bodov vedeckého a ostatných typov 

publikovania sa v tejto �asti prieskumu dáta okrem iného analyzovali aj z h�adiska 5 kategórií 

knižni�ných používate�ov, tak ako ich ozna�ili v dotazníku sami respondenti – študenti VŠ, 
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SŠ; u�itelia VŠ, SŠ; vedecko-výskumní pracovníci; manažéri a iní. Tieto kategórie síce nie 

celkom presne reflektujú zjednodušenú škálu typov elektronického publikovania, ale 

umož�ujú nám aspo� približne vies� hranicu medzi odborným �i vedeckým publikovaním 

(kategórie u�itelia VŠ, SŠ a vedecko-výskumní pracovníci) na jednej strane a rekrea�ným 

publikovaním (študenti VŠ, SŠ) na strane druhej. Relatívne malá vzorka manažérov v tomto 

prípade reprezentuje skupinu respondentov, ktorá sa na problematiku elektronického 

publikovania pozerá skôr z uhla komer�ného využívania zdrojov. Kategória iné je síce o nie�o 

rozsiahlejšia, ale vzh�adom na jej nehomogénnos� nie je možné považova� ju za konzistentnú 

skupinu z h�adiska výskumu preferencií a z jej odpovedí vyvodzova� závery relevantné 

k problematike typológie elektronického publikovania. 

 

Postoj k elektronickému publikovaniu 

Otázky E.1 a E.1.1 boli orientované na skúmanie vz�ahu slovenských respondentov 

k fenoménu elektronického publikovania na základe explicitného vyjadrenia 

rovnosti/nerovnosti (graf 4.17). Odpove� „áno“ možno interpretova� ako jednozna�né 

ocenenie kvalít elektronického publikovania a prejav akceptácie tejto publika�nej technológie. 

Odpove� „nie“ s ve�kou pravdepodobnos�ou vyjadruje odmietanie elektronických 

technológií, avšak (ako vyplýva zo spresnenia v otázke E.1.1) v niektorých prípadoch tiež 

môže by� vyjadrením preferencií pre elektronické publikovanie. 

 

Graf 4.17 Rovnocennos� elektronického a tradi�ného 
publikovania
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Len cca 28% respondentov považuje elektronické a tradi�né publikovanie za rovnocenné. 

Toto �íslo možno vníma� ako nízke najmä vzh�adom na to, že viac ako 50% respondentov sú 
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mladí �udia do 25 rokov. Z tohto h�adiska zrejme nemožno považova� za hlavný dôvod 

nízkej úrovne deklarovania rovnocennosti nedôveru �i neschopnos� opýtaných pracova� 

s modernými informa�nými technológiami. Prí�iny nízkej úrovne dôvery elektronickému 

publikovaniu treba teda h�ada� inde. Najvyššiu mieru dôvery vykazujú vedecko-výskumní 

pracovníci (ide o štatisticky významný rozdiel oproti skupine študentov i u�ite�ov). 

Z h�adiska východiskových hypotéz tejto analýzy je prekvapujúce, že najnižšia miera 

vyjadrenia rovnocennosti spomedzi všetkých kategórií respondentov bola zistená v skupine 

u�ite�ov (len 22,2%), ktorí by spolu s vedeckými pracovníkmi mali spoluvytvára� 

podkategóriu nekomer�ného publikovania. 

Viac ako 30% opýtaných si myslí, že tieto dve formy publikovania rovnocenné nie sú. Aj 

ke� sa pri zápornej odpovedi �loveku odchovanému na tradi�ných informa�ných 

paradigmách automaticky ponúka interpretácia „elektronické je teda menej hodnotné“, zo 

samotnej odpovede to jasné nie je, a tak je dos� dobre možný aj opa�ný výklad. Ur�itou 

indíciou pri �alších úvahách o eventuálnej preferovanosti elektronického publikovania môžu 

by� odpovede na otázku E.1.1, kde mali respondenti uvies� dôvody svojho hodnotenia. 

Na otázku E.1.1 odpovedalo 250 respondentov, teda 31,5%. Išlo o otvorenú otázku, to 

znamená, že odpovedajúci vo�ne formulovali svoje dôvody, pre ktoré tradi�né a elektronické 

publikovanie nepovažujú za rovnocenné. Problém s vyhodnocovaním tohto typu odpovedí pri 

využití neinteraktívnej metódy anonymného dotazníka spo�íva najmä v tom, že 

vyhodnocovate�ovi môže �ahko uniknú� kontext a celkový význam respondentovej odpovede. 

Pokusy o formalizovanie a sumarizovanie týchto odpovedí napovedajú, že respondenti 

v prevažnej miere uvádzali (aj ke� inými slovami) niektoré z faktorov, ktoré sú predmetom 

skúmania v otázke E.7. 

V 53 prípadoch (zhruba 20% z horeuvedeného množstva respondentov) sa v odpovediach 

objavili také dôvody, z ktorých je možné dedukova�, že opýtaní (za ur�itých okolností) dávajú 

prednos� elektronickým publika�ným kanálom pred tradi�nými. Najvä�šia �as� týchto 

respondentov (25) argumentovala vä�šou dostupnos�ou elektronických publikácií, vrátane 

geografickej a �asovej, teda že si elektronické zdroje na internete záujemca môže nájs� 

a prezera� kedyko�vek. Je pri tom paradoxné, že dostupnos� bola tiež jedným z hlavných 

argumentov zástancov tradi�ného publikovania, pod�a ktorých je prístup k internetu ešte stále 

limitujúcim faktorom. 

Z �alších argumentov uvedených v prospech elektronického publikovania treba spomenú� 

rýchlos� publikovania, flexibilnos� elektronických zdrojov, dostupnos� spätnej väzby, menšie 

náklady spojené s elektronickým publikovaním, synergický efekt skuto�nosti, že „ve�a �udí sa 
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pohybuje na elektronických zdrojoch“, až po názor, že „za informácie na internete netreba 

plati� ako za knihy a �asopisy“(!) 

Zástancovia tradi�ného publikovania v prospech svojej vo�by naj�astejšie uvádzajú (okrem 

už spomenutej dostupnosti) argumenty kvality a spo�ahlivosti publikovaných informácií, 

zabezpe�enie autorských práv, bezpe�nos� a rutinnos� archivácie zdrojov, lepšie ekonomické 

ohodnotenie autorstva pri publikovaní v tradi�ných zdrojoch, pohotovejšiu manipuláciu 

s tla�enými zdrojmi (�ahká možnos� prenosu, na percepciu netreba technické vybavenie). 

V spektre emotívnejších vyjadrení sa objavilo konštatovanie „Kniha je kniha, kto to nechápe, 

tomu toto píšem!“. Brilantným vystihnutím rozdielov vo fyzikálnej podstate oboch 

komunika�ných systémov je odpove�: „Elektronickým �asopisom sa nedá zabi� mucha“! 

Všetky uvedené názory odrážajú znalos� problematiky na základe konkrétnych skúseností 

a v konkrétnom používate�skom/publika�nom kontexte. Najmä otázky porovnávania 

dostupnosti, ekonomickej efektívnosti a spo�ahlivosti v prostredí oboch technológií 

publikovania sú však otvorené, pretože je skuto�ne možné argumenta�ne ich použi� na oboch 

stranách, respektíve ich uvies� do takého kontextu, v ktorom sa rozdiely eliminujú. 

Zo zastúpenia jednotlivých odpovedí v tabu�ke 4.1 vyplýva, že pomerne vyhranený názor 

v tejto otázke majú práve vedeckí pracovníci, spomedzi ktorých na otázku neodpovedalo 

alebo odpovedalo „neviem“ iba 23%, zatia� �o u ostatných kategórií respondentov sa táto 

hodnota pohybuje v rozpätí od 31,3 % (u�itelia) po 52,2 % (manažéri). 

 

Tabu�ka 4.1. (otázka E.1) Vnímanie rovnocennosti elektronického a tradi�ného publikovania  

– pod�a kategórií respondentov. 

kategória 
respondenta  

áno nie neviem neodpo-
vedal 

spolu 

študent VŠ, SŠ 118 114 91 110 433 
%  27,3% 26,3% 21,0% 25,4% 100,0% 

u�ite� VŠ, SŠ 32 67 38 7 144 
%  22,2% 46,5% 26,4% 4,9% 100,0% 

ved.-výsk. prac. 29 21 9 6 65 
%  44,6%* 32,3% 13,8% 9,2% 100,0% 

manažér 11 10 13 10 44 
%  25,0% 22,7% 29,5% 22,7% 100,0% 

iné 27 31 25 21 104 
%  26,0% 29,8% 24,0% 20,2% 100,0% 

neuvedená 1 1 0  1 3 
%  33,3% 33,3% 0%  33,3% 100,0% 

spolu  218 244 176 155 793 
%  27,5% 30,8% 22,2% 19,5% 100,0% 

* p 	 0,05 - štatisticky významný rozdiel oproti skupine študent VŠ, SŠ a u�ite� VŠ, SŠ (Fisherov exaktný test) 
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Kvality elektronického publikovania 

Skupina otázok E.2 bola zameraná na skúmanie ohodnotenia významu niektorých 

faktorov, ktoré sa považujú za základné determinanty rozdielov medzi tla�eným a 

elektronickým publikovaním. Išlo o hodnotenie významu recenzovania v elektronickom 

publikovaní, dôveru v archivovanie, resp. zabezpe�enie dostupnosti elektronických 

dokumentov, dôveryhodnos� elektronických zdrojov, problematiku stálosti publikovaných 

elektronických zdrojov a hodnotenie renomé vydavate�a pre elektronické publikácie. Ešte raz 

sa v tejto otázke objavilo konštatovanie, že nie je rozdiel v kvalite medzi dokumentom 

publikovaným tradi�ne a elektronicky. Hodnotenie významu týchto faktorov sa realizovalo na 

základe vyjadrenia súhlasu/nesúhlasu s tvrdeniami na 5-stup�ovej škále: 

1 - absolútne súhlasím, 2 - súhlasím, 3 - neviem, 4 - nesúhlasím, 5 - absolútne nesúhlasím 

Celkový po�et odpovedí bol v jednotlivých otázkach rozdielny (tabu�ka 4.2). Zo všetkých 

odpovedí na danú otázku (teda 1 – 5) sa vypo�ítal priemer a štandardná odchýlka vo�i tomuto 

priemeru. V žiadnej otázke sa priemer hodnotenia neposunul za hodnotu 3, teda k nesúhlasu 

s daným tvrdením. Najbližšie neutrálnemu hodnoteniu (3), a teda najviac k nesúhlasu sa 

v globále priblížilo tvrdenie, že nie je rozdiel medzi elektronickým a tla�eným publikovaním 

(priemer 2,82), spolu s reflektovaním problému archivovania pri elektronických publikáciách 

(2,81). Pri prvej otázke je však aj najvyššia hodnota štandardnej odchýlky, �o signalizuje, že 

v tomto prípade boli odpovede respondentov najviac „rozkolísané“. Naopak, najvyššiu mieru 

súhlasu (priemer 2,06) dosiahlo konštatovanie, že renomé �i poves� vydavate�a sú pre 

dokument publikovaný elektronicky rovnako dôležité ako pre tla�ené publikácie. 

Detailnejší rozpis hodnôt súhlasu/nesúhlasu (teda 1-5) v tabu�ke 4.2 ukazuje, že otázka 

významu povesti vydavate�a získala súhlasnú podporu (1+2) takmer 78% respondentov. Na 

druhej strane škály najviac odporcov získalo tvrdenie, že nie je rozdiel v kvalite medzi 

elektronickým a tla�eným publikovaním (4+5, celkovo takmer 35%), hoci s týmto tvrdením 

súhlasí ešte vä�šia �as� opýtaných (1+2, 45%). V absolútnom vyjadrení sa najviac 

respondentov (5 - 7,4%) vyjadrilo proti tvrdeniu, že v súvislosti s elektronickými 

publikáciami je jedným z hlavných problémov otázka ich archivovania a zabezpe�enia 

dlhodobej dostupnosti. 

Celkovo teda možno konštatova�, že v slovenskom prostredí ešte stále prevláda názor, že 

publikovanie v tla�i je dôveryhodnejšie, hoci vo vnímaní kvality oboch skupín 

komunika�ných kanálov už dochádza k zbližovaniu. 

Rozpis priemeru hodnotenia pod�a jednotlivých kategórií respondentov pri konštatovaní, 

že nie je rozdiel v kvalite medzi elektronickým a tradi�ným publikovaním, v podstate len 
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potvrdzuje najvyššiu úrove� akceptácie elektronických publika�ných kanálov medzi vedecko-

výskumnými pracovníkmi. Význam recenzovania pre zabezpe�enie kvality v elektronických 

publikáciách pod�a o�akávania najviac pozitívne hodnotia vedecko-výskumní pracovníci 

a u�itelia, ke�že ide o problematiku, ktorá sa primárne dotýka oblasti vedeckého/odborného 

publikovania a zrejme s �ou majú tieto kategórie respondentov aj najvä�šie skúsenosti. 

Otázku archivovania elektronických publikácií vnímajú ako najviac problematickú vedecko-

výskumní pracovníci, manažéri a s menším odstupom u�itelia. V tomto prípade sa zdá, že 

pozícia komer�ného a nekomer�ného publika�ného spektra sa približuje, zatia� �o sféra 

rekrea�nej komunikácie (študenti) tento problém až tak ve�mi neprece�uje. 

Konštatovanie, že publikovanie v tla�i je dôveryhodnejšie, našlo najvyššiu súhlasnú 

odozvu v kategórii u�ite�ov (2,46), najmenej s ním súhlasili študenti a manažéri. Postoj 

u�ite�ov v tomto prípade opä� potvrdzuje najvyššiu úrove� nesúhlasu tejto kategórie 

respondentov s tvrdením o rovnocennosti oboch foriem publikovania z tabu�ky 4.1. Pri 

hodnotení hrozby, ktorá vyplýva z možnosti meni� obsah dokumentu publikovaného 

elektronicky, je pozícia všetkých kategórií respondentov vzácne vyrovnaná, ke� sa úrove� 

súhlasu pohybuje medzi priemermi 2,50 – 2,60. V otázke posudzovania významu renomé 

vydavate�a pre elektronické publikácie najvyššiu hodnotu súhlasu vykazujú manažéri (1,81), 

najmenšiu dôležitos� tomuto faktoru prikladajú vedecko-výskumní pracovníci (2,19). 

 

Graf 4.18. Priemerné hodnoty súhlasu respondentov 
s výrokmi
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Vznik uvedených rozdielov medzi kategóriami respondentov teda možno vysvetli� na 

základe formulovaných hypotéz tak, že respondenti sa pohybujú v prostredí rôznych typov 

publikovania a pracujú s rôznymi typmi informa�ných zdrojov, ktorých kvality vplývajú na 
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formovanie postojov autorov k celému publika�nému procesu. Je však potrebné zdôrazni�, že 

zo spomínaných rozdielov iba v dvoch prípadoch ide o také hodnoty, ktoré možno považova� 

za štatisticky významné. Ide o názor študentov a vedecko-výskumných pracovníkov na 

problematiku archivovania v elektronickom prostredí a názor študentov a u�ite�ov na to, �i je 

publikovanie v tla�i dôveryhodnejšie ako elektronické publikovanie. 

 

Tabu�ka 4.2. (otázky E2.1 – E2.6) Distribúcia hodnôt súhlasu respondentov s výrokmi  

(v % k po�tu odpovedí) 

Otázka Po�et 1 2 3 4 5 
 1. nie je rozdiel v kvalite medzi elektronickým a tla�eným pub. 644 11,9 33,3 20,0 29,9 4,9 
 2. princípy redak�ného recenzovania zaru�ujú kvalitu 636 10,6 34,4 36,3 16,2 2,5 
 3. problém archivovania pri el. publikáciách 648 10,2 32,6 30,5 19,3 7,4 
 4. publikovanie v tla�i je dôveryhodnejšie 648 12,8 35,6 24,6 22,7 4,3 
 5. hrozbou je možnos� meni� el. dokument 639 14,2 38,9 28,5 14,7 3,7 
 6. dôležitos� povesti vydavate�a el. dokumentu 640 25,9 51,9 14,7 5,7 1,8 
  

Tabu�ka 4.3. (otázka E.2) Súhlas s výrokmi o kvalitách elektronického publikovania 

 – pod�a kategórií respondentov. 

kategória respondenta študent  u�ite�  ved.-výsk. manažér iné spolu 
priemerný po�et odpovedí 308 128 57 34 84 644 
   P ŠO P ŠO P ŠO P ŠO P ŠO P ŠO 
 nie je rozdiel v kvalite 
medzi el. a tradi�. publ. 

2,82 1,13 2,82 1,05 2,73 1,10 2,76 1,10 2,93 1,26 2,82 1,13

 redak�né recenzovanie 
zaru�uje kvalitu 

2,66 0,90 2,59 0,95 2,53 1,06 2,74 0,95 2,79 1,10 2,66 0,96

 problém  
archivovania 

2,95 1,09 2,72 1,06 2,48 1,10* 2,53 1,16 2,81 1,02 2,81 1,09

 publikovanie v tla�i  
je dôveryhodnejšie 

2,80 1,12 2,46 1,06* 2,62 1,10 2,92 1,05 2,70 0,95 2,70 1,09

 možnos� meni�  
elektr. dokument 

2,55 1,05 2,52 0,96 2,58 1,00 2,50 1,03 2,60 1,04 2,55 1,02

 dôležitos� povesti 
vydavate�a 

2,11 0,94 2,02 0,81 2,19 0,96 1,81 0,62 1,93 0,89 2,06 0,89

 P = priemer, ŠO = štandardná odchýlka 
*p 	 0,05 - štatisticky významný rozdiel oproti skupine študent (ANOVA test) 

 

 

Skúsenosti/ochota využi� elektronické komunika�né kanály na publikovanie 

Praktické skúsenosti a ochota respondentov publikova� výsledky svojej práce v niektorých 

druhoch internetových komunika�ných kanálov boli zmapované v otázkach E.3 – E.6 

dotazníka. Konkrétne išlo o elektronické konferencie, webové stránky a elektronické 

�asopisy. Otázka E.3 smerovala k zisteniu toho, �i má respondent k dispozícii vlastnú alebo 

inštitucionálnu webovú stránku ako jeden zo základných predpokladov neformálneho 

publikovania v prostredí world wide webu. Ke�že niektorí respondenti v dotazníku ozna�ili 
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obidva typy stránok, teda osobnú i inštitucionálnu, pri vyhodnocovaní sa takáto dvojitá 

odpove� evidovala ako nová samostatná alternatíva.14 

 

Graf 4.19. Existencia webovej stránky
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Graf 4.20. Zverejnenie práce v elektronickej konferencii
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Pod�a tabu�ky 4.4 necelá tretina respondentov (cca 32%) disponuje niektorým druhom 

webovej stránky. Spomedzi štyroch relevantných kategórií respondentov študenti pod�a 

o�akávania vykazujú najnižšie percento prístupu k možnosti publikova� na webe. Mladší 

�udia síce môžu by� po�íta�ovo zru�nejší ako starší respondenti, ale prístup k vlastnej, no 

                                                           
14  Kvôli skráteniu a spreh�adneniu sa v nasledujúcich tabu�kách (4.4 – 4.7) neeviduje riadok s kategóriou 
respondenta „neuvedená“, takže �íslo uvedené v sú�tovom riadku (spolu) môže by� iné ako skuto�ný sú�et 
hodnôt v st�pci. Ide o troch respondentov, ktorých odpovede sú z h�adiska celkového štatistického obrazu 
irelevantné. 
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najmä inštitucionálnej stránke majú – celkom prirodzene – podstatne obmedzenejší ako iné 

kategórie používate�ov. 

 

Graf 4.21. Publikovanie práce na web-stránkach
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Graf 4.22. Publikovanie v elektronickom �asopise
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Z tabuliek 4.5 – 4.7 vyplýva, že najmenej praktických skúseností majú respondenti 

s publikovaním v elektronickom �asopise (6%). Toto zistenie je celkom pochopite�né, ak 

berieme do úvahy fakt, že publikovanie v �asopise je formálne náro�nejšie. Elektronický 

�asopis je zárove� aj komunika�ný kanál, ktorý je posudzovaný ako potencionálne 

najprijate�nejší pomedzi troch skúmaných, ke� ochotu publikova� v �om vyjadrilo �alších 

39% opýtaných. Táto relatívne najvyššia dôvera je zrejme dôsledkom toho, že elektronický 
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�asopis najlepšie sp��a predstavu komunika�ného kanála, ktorý aspo� �iasto�ne supluje 

kvality známe z „papierového sveta“. 

Pomerne vyrovnaný zostáva stupe� striktného odmietania využitia spomenutých troch 

kanálov na publikovanie. Pohybuje sa (v presnom percentuálnom vyjadrení) v rozmedzí 

35,3% – 36,3%, pri�om prekvapivo najvyšší stupe� možno pozorova� opä� u elektronických 

�asopisov. 

Pri podrobnejšom skúmaní skúseností a preferencií pod�a jednotlivých kategórií 

respondentov vyvstávajú zaujímavé poznatky. Ak berieme do úvahy reálne skúsenosti 

s využitím troch typov elektronických komunika�ných kanálov na publikovanie, na 

poslednom mieste sú vo všetkých troch študenti. Vedúcu pozíciu pri elektronických 

konferenciách a webových stránkach majú vedecko-výskumní pracovníci, v prípade 

elektronických �asopisov sú však, prekvapivo, až na tre�om mieste za manažérmi a u�ite�mi! 

Mohlo by z toho vyplýva�, že pre vedecko-výskumných pracovníkov nie je otázka 

formálnosti v publikovaní až taká dôležitá ako pre u�ite�ov a, samozrejme, komer�nejšie 

orientovaných manažérov? 

 
Tabu�ka 4.4. (otázka E.3) Existencia webovej stránky (osobnej, inštitucionálnej)  

– pod�a kategórií respondentov. 

kategória 
respondenta 

áno, mám 
osobnú 
stránku 

áno, máme 
inštituc. 
stránku 

mám 
osobnú aj 
inštituc. 
stránku 

nie neodpo-
vedal 

spolu 

 študent VŠ, SŠ 52 32 2 240 107 433 
 %  12,0% 7,4% 0,5% 55,4% 24,7% 100,0% 

 u�ite� VŠ, SŠ 27 44 3 63 7 144 
 %  18,8% 30,6% 2,1% 43,8% 4,9% 100,0% 

 ved.-výsk. prac. 12 22 1 25 5 65 
 %  18,5% 33,8% 1,5% 38,5% 7,7% 100,0% 

 manažér 7 14 1 14 8 44 
 %  15,9% 31,8% 2,3% 31,8% 18,2% 100,0% 

 iné 9 22 0  56 17 104 
 %  8,7% 21,2% 0%  53,8% 16,3% 100,0% 

 spolu  108 135 7 399 144 793 
 %  13,6% 17,0% 0,9% 50,3% 18,2% 100,0% 

 

U tých respondentov, ktorí nemajú praktické skúsenosti s využitím elektronických kanálov 

na ú�ely publikovania, v podstate platí, že ochota využi� daný typ komunika�ného kanála je 

vyššia ako jeho odmietanie. Odlišná situácia je u u�ite�ov, kde miera odmietania 

(„nepublikoval by som“) je v prípade elektronických konferencií a webových stránok vyššia 

ako miera eventuálnej akceptácie („publikoval by som“) a v prípade elektronického �asopisu 

sú obe hodnoty rovnaké. Navyše je miera odmietania u u�ite�ov vo všetkých troch typoch 
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elektronických kanálov najvyššia spomedzi všetkých štyroch relevantných kategórií 

respondentov. Zdá sa, že aj tieto údaje opä� podporujú zistenia o rezervovanom vz�ahu 

u�ite�ov k využívaniu elektronických komunika�ných kanálov na ú�ely publikovania, tak ako 

vyplynuli z predchádzajúcich otázok dotazníka. 

U manažérov je ochota na publikovanie cez elektronické kanály o nie�o vä�šia, hoci aj 

u nich možno v prípade elektronickej konferencie pozorova� vyššiu mieru odmietania ako 

akceptácie. V každom prípade je rozdiel medzi odmietaním a akceptáciou elektronických 

kanálov podstatne menší ako u iných kategórií respondentov (študenti, vedecko-výskumní 

pracovníci). 

 

Tabu�ka 4.5. (otázka E.4) Zverejnenie práce v elektronickej konferencii  

– pod�a kategórií respondentov. 

kategória 
respondenta 

áno, 
zverejnil 

som 

áno, 
zverejnil 
by som 

nie, 
nezverejnil 

by som 

neodpo-
vedal 

spolu 

 študent VŠ, SŠ 36 155 132 110 433 
 %  8,3% 35,8% 30,5% 25,4% 100,0% 

 u�ite� VŠ, SŠ 19 48 70 7 144 
 %  13,2% 33,3% 48,6% 4,9% 100,0% 

 ved.-výsk. prac. 15 24 20 6 65 
 %  23,1% 36,9% 30,8% 9,2% 100,0% 

 manažér 4 15 16 9 44 
 %  9,1% 34,1% 36,4% 20,5% 100,0% 

 iné 8 34 46 16 104 
 %  7,7% 32,7% 44,2% 15,4% 100,0% 

 spolu  82 277 286 148 793 
 %  10,3% 34,9% 36,1% 18,7% 100,0% 

 

Tabu�ka 4.6. (otázka E.5) Publikovanie práce na webovej stránke  

– pod�a kategórií respondentov. 

kategória 
respondenta 

áno, 
publikoval 

som 

áno, 
publikoval 

by som 

nie, 
nepubliko-
val by som 

neodpo-
vedal 

spolu 

 študent VŠ, SŠ 39 154 131 109 433 
 %  9,0% 35,6% 30,3% 25,2% 100,0% 

 u�ite� VŠ, SŠ 19 54 65 6 144 
 %  13,2% 37,5% 45,1% 4,2% 100,0% 

 ved.-výsk. prac. 11 27 22 5 65 
 %  16,9% 41,5% 33,8% 7,7% 100,0% 

 manažér 7 15 14 8 44 
 %  15,9% 34,1% 31,8% 18,2% 100,0% 

 iné 7 33 48 16 104 
 %  6,7% 31,7% 46,2% 15,4% 100,0% 

 spolu  83 286 280 144 793 
 %  10,5% 36,1% 35,3% 18,2% 100,0% 
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Tabu�ka 4.7. (otázka E.6) Publikovanie práce v elektronickom �asopise  

– pod�a kategórií respondentov. 

kategória 
respondenta 

áno, 
publikoval 

som 

áno, 
publikoval 

by som 

nie, 
nepubliko-
val by som 

neodpo-
vedal 

spolu 

 študent VŠ, SŠ 17 159 145 112 433 
 %  3,9% 36,7% 33,5% 25,9% 100,0% 

 u�ite� VŠ, SŠ 15 61 61 7 144 
 %  10,4% 42,4% 42,4% 4,9% 100,0% 

 ved.-výsk. prac. 6 30 23 6 65 
 %  9,2% 46,2% 35,4% 9,2% 100,0% 

 manažér 6 15 15 8 44 
 %  13,6% 34,1% 34,1% 18,2% 100,0% 

 iné 4 40 44 16 104 
 %  3,8% 38,5% 42,3% 15,4% 100,0% 

 spolu  48 308 288 149 793 
 %  6,1% 38,8% 36,3% 18,8% 100,0% 

 

Faktory výberu publika�ného média 

Poslednou �as�ou analýzy autorských preferencií bolo zis�ovanie toho, ktoré faktory majú 

najvä�ší vplyv na výber publika�ného média. Množina faktorov bola vytypovaná na základe 

analýzy dostupnej literatúry k tejto problematike i realizovaných výskumov podobného 

zamerania vo svete. Ide o charakteristiky, ktoré sa v odbornej literatúre naj�astejšie uvádzajú 

ako faktory definujúce sociálne, ekonomické i psychologické pozadie a rozdiely medzi 

systémami elektronického a tradi�ného (mediálneho) publikovania. 

 

Graf 4.23. Faktory výberu publika�ného média
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k) Rýchlos� publikovania

l) Iné

 
 

Na otázku E.7 v dotazníku odpovedalo 612 respondentov. Ke�že každý respondent mohol 

v tomto prípade vo svojom dotazníku ozna�i� viacero faktorov, celkovo bolo získaných 1477 
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odpovedí. V priemere teda každý opýtaný ozna�il 2,41 faktorov. Percentuálne hodnoty 

v tabu�ke sú percentá prípadov – nehovoria teda o tom, aký je pomer daného faktora vo�i 

celkovému po�tu ozna�ených faktorov, ale aký je jeho pomer k celkovému po�tu 

respondentov (danej kategórie). Preto je aj celkový sú�et percent v spodnej �asti tabu�ky vä�ší 

ako 100. 

Najvä�šiu váhu (nad 25 % prípadov) respondenti v globále prisúdili štyrom faktorom – 

vhodnosti média pre vedeckú komunikáciu, šírke �itate�skej obce, rýchlosti publikovania a 

vä�ším možnostiam na publikovanie (tab. 4.8). Zatia� �o vhodnos� média na ú�ely 

vedeckej/odbornej komunikácie i šírka �itate�skej obce sú zvä�ša individuálne charakteristiky 

konkrétnych publika�ných kanálov nezávislé od elektronickej �i papierovej technológie 

šírenia, rýchlos� a vä�šie možnosti publikovania sú vzh�adom na technologické limity tla�e 

predsa len viac vnímané ako kvality inherentné elektronickej komunikácii. Najmenšiu 

pozornos� respondentov v celkovom preh�ade získali faktory ekonomické hodnotenie, prestíž 

(redak�né hodnotenie) a vnímanie „hodnoty“ média okolím. 

Je zjavné, že sa dá vcelku bez problémov sledova� paralela medzi štyrmi preferovanými 

faktormi a naj�astejšími dôvodmi, ktoré respondenti uviedli v otázke E.1.1 ako dôvody, pre�o 

považujú/nepovažujú elektronické a tradi�né publikovanie za rovnocenné. Zatia� �o vhodnos� 

média na ú�ely vedeckej/odbornej komunikácie i šírka �itate�skej obce sú zvä�ša individuálne 

charakteristiky konkrétnych publika�ných kanálov nezávislé od elektronickej �i papierovej 

technológie šírenia, rýchlos� a vä�šie možnosti publikovania sú vzh�adom na technologické 

limity tla�e predsa len viac vnímané ako kvality inherentné elektronickej komunikácii. 

Potvrdzujú to aj údaje v tabu�ke 4.9, kde sú preferencie jednotlivých faktorov rozdelené 

pod�a toho, ako respondenti odpovedali na otázku E.1, teda �i považujú/nepovažujú 

elektronické a tradi�né publikovanie za rovnocenné, resp. na otázku nevedia odpoveda�. 

�íselné hodnoty vyjadrujú percentá prípadov, teda pomer po�tu odpovedí k po�tu 

respondentov, ktorí na otázku odpovedali (áno = 206, nie = 236, neviem = 159). Z tohto 

dôvodu je sú�et percentuálnych hodnôt v každom st�pci vyšší ako 100. Významnejšie rozdiely 

medzi st�pcami ÁNO a NIE sú vidite�né v otázke autorských práv, vedeckého hodnotenia a 

vnímania hodnoty média okolím, ktoré sú preferovanejšie medzi odporcami rovnosti oboch 

systémov publikovania. Naopak, zástancovia rovnosti viac preferujú faktor nízkych 

výrobných nákladov, prípadne oce�ujú vä�šie možnosti na publikovanie. Exaktné štatistické 

testy (Fisherov test) však ukázali, že rozdiely medzi oboma skupinami nie sú signifikantné. 

Preferencie jednotlivých kategórií respondentov v tejto oblasti sú dos� eklektické a je 

ve�mi �ažké vystopova� ur�ité súvislosti medzi kategóriami, najmä s oh�adom na 
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predpokladanú príbuznos� v kategóriách u�ite� a vedecko-výskumný pracovník. 

Najmarkantnejšie odchýlky medzi kategóriami možno pozorova� vo faktoroch  

• ekonomické hodnotenie, kde je rozdiel medzi u�ite�mi a študentmi aj štatisticky 

významný; 

• vä�šie možnosti na publikovanie, ktoré oproti ostatným kategóriám podstatne menej 

berú do úvahy vedecko-výskumní pracovníci; 

• prvenstvo a autorské práva menej berú do úvahy u�itelia; 

• kritériá vedeckého hodnotenia sú výrazne vyššie hodnotené u u�ite�ov, rozdiel je 

dokonca štatisticky významný oproti kategórii manažérov; 

• vnímanie hodnoty konkrétneho média svojím okolím omnoho viac berú do úvahy 

študenti a vedecko-výskumní pracovníci; 

• nízke výrobné náklady sú dôležitejšie pre študentov a manažérov ako pre „vedecké“ 

kategórie respondentov; 

• šírka �itate�skej obce je výrazne dôležitejšia pre študentov; 

• relevantnos� �itate�skej obce je o nie�o významnejšia pre študentov a vedecko-

výskumných pracovníkov; 

• rýchlos� publikovania je o nie�o dôležitejšia pre študentov a manažérov. 

 

Tabu�ka 4.8. (otázka E.7) Faktory pri výbere publika�ného média  

– porovnanie kategórií respondentov. 

Faktor študent u�ite� ved-výsk. manažér iné celkovo 
a) vhodnos� média pre vedeckú kom. 42,8 50,0 51,7 36,4 28,4* 43,1 
b) ekonomické hodnotenie 16,1 3,8*, ++ 11,7 6,1 13,5 12,1 
c) vä�šie možnosti na publikovanie 27,7 24,2 13,3 30,3 25,7 25,5 
d) prvenstvo a autorské práva 21,5 12,9 18,3 18,2 6,8* 17,3 
e) kritériá vedeckého hodnotenia 10,9 30,3 13,3 6,1** 8,1* 14,7 
f) prestíž – redak�né hodnotenie 11,9 9,8 13,3 9,1 14,9 11,8 
g) vnímanie "hodnoty" média okolím 14,5 6,8 11,7 6,1 10,8 11,6 
h) nízke výrobné náklady 24,4 12,1 11,7 21,2 18,9 19,6 
i) šírka �itate�skej obce 38,3 20,5 21,7 21,2 37,8 31,9 
j) relevantnos� �itate�skej obce 22,5 15,2 25,0 15,2 14,9 19,9 
k) rýchlos� publikovania 32,8 28,8 25,0 36,4 37,8 31,9 
l) iné faktory pri výbere média 2,6 0,8 3,3 - 1,4 2,0 
Spolu % prípadov 265,9 215,2 220,0 206,1 218,9 241,3 
Spolu po�et respondentov 311 132 60 33 74 612 
Faktory 
a) *p 	 0,05 - štatisticky významný rozdiel oproti skupine u�ite� 
b) *p 	 0,05 - štatisticky významný rozdiel oproti iné a ++p 	 0,01 - štatisticky významný rozdiel oproti študent 
d) *p 	 0,05 - štatisticky významný rozdiel oproti študent 
e) *p 	 0,05 - štatisticky významný rozdiel oproti u�ite� a **p 	 0,01 - štatisticky významný rozdiel oproti u�ite� 
(Fisherov exaktný test) 
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Tabu�ka 4.9. (otázka E.7) Faktory pri výbere publika�ného média – porovnanie výsledkov skupín 

respondentov rozdelených pod�a toho, ako odpovedali na otázku E.1 o rovnocennosti elektronického 

a tradi�ného publikovania 

Faktor E.1 =  
áno 

E.1 =  
nie 

E.1 =  
neviem 

celkovo 

a) vhodnos� média pre vedeckú komunikáciu 45,1 41,5 44,0 43,1 
b) ekonomické hodnotenie 12,6 12,3 10,1 12,1 
c) vä�šie možnosti na publikovanie 29,1 25,0 20,1 25,5 
d) prvenstvo a autorské práva 14,1 21,2 15,7 17,3 
e) kritériá vedeckého hodnotenia 11,7 18,2 14,5 14,7 
f) prestíž – redak�né hodnotenie 11,2 14,4 9,4 11,8 
g) vnímanie "hodnoty" média okolím 9,7 14,0 10,1 11,6 
h) nízke výrobné náklady 23,8 17,4 18,2 19,6 
i) šírka �itate�skej obce 31,6 34,3 28,9 31,9 
j) relevantnos� �itate�skej obce 20,9 22,9 15,7 19,9 
k) rýchlos� publikovania 32,5 33,9 28,3 31,9 
l) iné faktory pri výbere média 2,9 2,1 0,0 2,0 
Spolu % prípadov 245,1 257,2 215,1 241,3 

 

 

Zhrnutie 

Publikovanie ako formalizovaný spôsob komunikácie prostredníctvom verifikovaných 

informa�ných zdrojov má v oblasti vedy dôležitú pozíciu v systéme odovzdávania vedeckých 

poznatkov a v produkcii nového poznania. To isté je možné poveda� aj o publikovaní 

v elektronickom prostredí. Vzh�adom na špecifiká elektronickej komunikácie je publika�ný 

systém v digitálnom svete o nie�o otvorenejší a poskytuje bohatšie možnosti realizácie 

niektorých funkcií formálneho publikovania. Jeho využívanie je však podmienené vä�ším 

množstvom faktorov, medzi ktoré možno zahrnú� osobné skúsenosti a hodnoty autorov, ale aj 

vplyv vedeckých komunít a požiadavky inštitucionálnych štruktúr. Na základe toho bolo 

v úvode k tejto analýze výsledkov dotazníkového prieskumu formulovaných nieko�ko 

hypotéz o špecifikách preferencií autorov z oblasti vedy v porovnaní s inými skupinami 

autorov. 

Tézy o vyššej miere akceptácie i praktického využívania kanálov elektronického 

publikovania v prostredí vedy je možné považova� na základe výsledkov prieskumu za len 

�iasto�ne potvrdené. Z h�adiska reálnych skúseností s využitím troch typov elektronických 

komunika�ných kanálov na publikovanie si vedúcu pozíciu pri elektronických konferenciách 

a webových stránkach držia vedecko-výskumní pracovníci. Títo percentuálne vykazujú aj 

najvyššiu pripravenos� publikova� v uvedených typoch médií. Situácia je odlišná u u�ite�ov, 

kde miera odmietania je v prípade elektronických konferencií a webových stránok vyššia ako 

miera eventuálnej akceptácie. Tieto údaje podporujú zistenia o rezervovanom vz�ahu u�ite�ov 
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k využívaniu elektronických komunika�ných kanálov na ú�ely publikovania, tak ako 

vyplynuli aj z iných otázok (E.1, E.2) dotazníka. 

Otázka dôveryhodnosti elektronických informa�ných zdrojov je v prostredí vedy skuto�ne 

vnímaná o nie�o citlivejšie ako v oblasti komer�ného a rekrea�ného publikovania. Pri 

škálovaní súhlasu s tvrdením, že tla�ené publikácie sú dôveryhodnejšie ako elektronické, je 

tento rozdiel zjavný, pri�om v skupine u�ite�ov je dokonca štatisticky významný v porovnaní 

so skupinou študentov. Problematiku bezpe�nosti možno rozdeli� do dvoch oblastí – 

archivovania a zabezpe�enia nemennosti publikovaných zdrojov. Najmä otázka archivovania 

elektronických zdrojov vykazuje významnejšie odchýlky v odpovediach jednotlivých skupín 

respondentov. Ako najviac problematickú ju vnímajú vedecko-výskumní pracovníci, 

manažéri a s menším odstupom u�itelia. V tomto prípade je možné konštatova�, že pozície 

reprezentantov komer�ného a nekomer�ného publikovania sa približujú. 

Téza o tom, že aspekty zabezpe�enia autorských práv a ekonomického ohodnotenia 

publikovania sú dôležité predovšetkým v oblasti komer�ného publikovania, sa v prieskume 

nepotvrdila. Údaje zosumarizované v tabu�ke 4.8 ukazujú, že ekonomické ohodnotenie ako 

faktor výberu publika�ného média berie do úvahy len 3,8% u�ite�ov a až 16,1% študentov, 

pri�om rozdiel medzi u�ite�mi a študentmi je aj štatisticky významný. V prípade vedecko-

výskumných pracovníkov a manažérov sú však získané hodnoty také, že neumož�ujú potvrdi� 

uvedenú tézu. Podobne je to aj pri faktore autorských práv, kde najnižšiu hodnotu preferencií 

opä� vykázala skupina u�ite�ov (12,9%), ale pozície vedecko-výskumných pracovníkov i 

manažérov sú ve�mi blízke. 

V prieskume sa takisto jednozna�ne nepotvrdila téza, že recenzovanie elektronických 

publikácií ako faktor zabezpe�ovania kvality je dôležitejšie v prostredí vedeckého 

publikovania ako v ostatných oblastiach. Najvyššie percento preferencií ako faktor 

zoh�ad�ovaný pri výbere publika�ného média (tabu�ka 4.8) získalo redak�né hodnotenie 

u kategórie vedecko-výskumných pracovníkov (13,3%). U�itelia v tomto smere opä� 

vykazujú nižšie preferencie, dokonca pod úrove� preferencií študentov. Je tu však ur�itá 

indikácia, že obe „vedecké“ kategórie respondentov sú si vedomé významu recenzovania 

v procesoch vedeckej komunikácie. V rámci otázky E.2 je úrove� ich súhlasu s tvrdením, že 

redak�né recenzovanie zabezpe�uje pri elektronickom publikovaní kvalitu rovnako ako pri 

tla�ených publikáciách, predsa len o nie�o vyššia ako u študentov a manažérov. 

Za jedno z hlavných zistení prieskumu však možno považova� popretie východiskovej tézy 

o príbuznosti správania u�ite�ov a vedecko-výskumných pracovníkov. Tieto dve kategórie 

respondentov mali tvori� jednu skupinu reprezentujúcu sféru nekomer�ného publikovania. 
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Údaje o preferenciách i praxi využívania elektronických zdrojov týchto kategórií 

respondentov nášho prieskumu však napovedajú, že u�itelia sa k využívaniu moderných 

technológií v procesoch vedeckej komunikácie stavajú omnoho skeptickejšie ako vedecko-

výskumní pracovníci a to zrejme ovplyv�uje aj celkové výsledky v skúmaní ich preferencií. 

Dôvodom tohto stavu môže by� skuto�nos�, že v tejto kategórii sú do ur�itej miery zastúpení 

aj stredoškolskí pedagógovia, pre ktorých výskum nie je štandardnou sú�as�ou ich výkonov. 

Okrem toho na rozdiel od vedecko-výskumných pracovníkov sa u�itelia zrejme viac 

spoliehajú na využívanie tradi�ných, overených �i nebodaj „predpísaných“ materiálov a teda 

ich väzba na výskum a najaktuálnejšie informa�né zdroje nie je až tak dominantná. 
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5 �alšie analýzy dát o využívaní elektronických zdrojov 

 

Elektronické komunika�né kanály v priebehu posledných 20 rokov získavajú na dôležitosti 

z h�adiska objemu informácií, ktoré sa ich prostredníctvom komunikuje. Ponúkajú viacero 

výhod oproti tradi�ným spôsobom komunikácie (publikovania), ktoré spo�ívajú v širokej 

škále operatívnych možností �alšieho spracovania komunikátov a najmä v obrovskom 

potenciále interaktívnosti týchto komunika�ných technológií.  

Výskum informa�ného správania používate�ov elektronických informa�ných zdrojov 

v prostredí slovenských akademických knižníc, ktorého základné výsledky boli prezentované 

v predchádzajúcej kapitole, sa zameral predovšetkým na sie�ové informa�né zdroje, teda tie, 

ktoré sú dostupné prostredníctvom moderných sie�ových technológií. Boli zvolené dva smery 

skúmania sociálnej akceptácie tohto technologického javu – miera využívania elektronických 

informa�ných zdrojov pri štúdiu, získavaní informácií, a miera využívania elektronických 

komunika�ných kanálov pre potreby publikovania. Hovoríme o nich tiež ako o preferenciách 

využívania a publika�ných preferenciách.  

Rozsiahla báza údajov, ktorá bola získaná prostredníctvom dotazníkového prieskumu, 

poskytla cenný materiál pre �alšie analýzy, ktoré bolo možné orientova� na špecifické typy 

používate�ov informácií �i ú�ely využívania informácií. V nasledujúcej kapitole u�ebného 

textu sa zameriame na tri takéto špecifické analýzy zozbieraných dát – skúmanie vz�ahu 

používate�ských a autorských preferencií v elektronickom prost�edí, skúmanie eventuálnych 

rodových rozdielov pri využívaní elektronických informa�ných zdrojov a publika�ných 

kanálov a h�adanie jazykovej podmienenosti informa�ného správania v elektronickom 

prostredí. 

 

5.1 Elektronické zdroje – vz�ah používate�ských a autorských preferencií 

Ako už bolo zdôraznené, elektronické informa�né zdroje a sie�ové komunika�né kanály sú 

hlavným hnacím motorom publika�nej revolúcie posledných 20 rokov. Objem informácií, 

ktoré sa ich prostredníctvom komunikujú, sa stále zvyšuje. Tieto technológie ponúkajú 

viacero výhod oproti tradi�ným spôsobom komunikácie (publikovania), ktoré spo�ívajú 

v širokej škále operatívnych možností �alšieho spracovania komunikátov a najmä v 

obrovskom potenciále interaktívnosti. Napriek týmto výhodám však využívanie 

elektronických informa�ných zdrojov vnáša do procesov sociálnej, a najmä odbornej 

komunikácie nieko�ko ��t, ktoré možno vníma� ako ohrozenie, resp. oslabenie niektorých 
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základných funkcií publika�ného procesu v jeho tradi�nej, tla�ovej podobe (kvalita resp. 

spo�ahlivos� publikovaných informácií, archivovanie publika�ných produktov at�.). 

Cie�om jednej z �alších analýz dát získaných v rámci dotazníkového prieskumu 

informa�ného správania používate�ov v elektronickom prostredí bol pokus o sumarizáciu 

argumentov pre podporu východiskovej tézy, že najmä v oblasti odborného/vedeckého 

publikovania je miera využívania elektronických zdrojov (teda pri štúdiu) vyššia ako miera 

ich využitia pri publikovaní – inak povedané, že tí istí �udia majú iný prístup k využívaniu 

elektronických zdrojov a iný k publikovaniu vlastných prác v takýchto zdrojoch. Tieto 

rozdiely zrejme vyplývajú práve z vyššie uvedených charakteristík publika�ného procesu, 

ktoré sú vnímané ako problematické, a teda do ur�itej miery odrádzajú autorov od využívania 

elektronických komunika�ných kanálov pri publikovaní výsledkov ich práce. 

Budovanie mýtu o ekonomickej prevahe elektronického publikovania nad tradi�ným, 

najmä v oblasti vedy, bolo jednou z hlavných tém teoretikov elektronickej komunikácie 

z obdobia prvotných fáz vývoja internetu (December, Harnad, Odlyzko a iní). V po�iato�nej 

eufórii rozvoja systémov elektronickej komunikácie a publikovania za�iatkom 90. rokov 20. 

storo�ia bol rozšírený názor, že elektronické komunika�né kanály môžu – okrem množstva 

�alších prínosov – prispie� k radikálnej redukcii nákladov spojených s publikovaním. Táto 

redukcia sa mala dosiahnu� predovšetkým odbúraním reproduk�nej fázy, v rámci ktorej sa 

v tradi�nom publikovaní vytvárajú (tla�ia) publika�né produkty.  

V sú�asnosti sa �oraz viac autorov stavia k tejto téze skepticky. Haank z pozície svojich 

dlhoro�ných skúseností v publika�nom priemysle napríklad argumentuje, že elektronické 

publikovanie neznižuje celkové náklady systému, náklady na infraštruktúru. To, že publikáciu 

je potrebné nielen napísa�, recenzova�, zalomi�, ale aj archivova�, sprístup�ova�, prelinkova� 

at�. – to všetko zvyšuje publika�né náklady. �o však tomuto spôsobu publikovania nemožno 

uprie�, je dramatické zníženie výdavkov spojených s poskytovaním prístupu dodato�ných 

�itate�ov. Teda ke� sa už raz publikácia pripraví, prístup k nej môže ma� za nezmenenú cenu 

(na strane vydavate�a) de facto neobmedzený po�et záujemcov (Haank, 2002).  

Zdá sa, že na akceptovanie a význam elektronických publika�ných kanálov v spolo�nosti 

majú vplyv viaceré faktory, medzi ktoré môžeme okrem ekonomickej agendy zaradi� 

napríklad aj otázku hodnoty pridanej vo formálnom publika�nom procese, spo�ahlivos� 

a trvácnos� publika�ného média, ochranu autorských práv, �i autorské preferencie. Clines 

hovorí konkrétnejšie o „autorských preferenciách a komunitnej prestíži“ a vychádzajúc 

z vlastných skúseností taktiež konštatuje, že autori na základe osobnej motivácie alebo na 
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základe tlaku z (akademického) prostredia v deviatich prípadoch z desiatich dávajú prednos� 

tradi�nému publikovaniu tla�ou (Clines, 2000).  

Ochota publikova� elektronicky je v akademickej oblasti úzko spätá s akceptovaním 

elektronických foriem publikovania ako rovnocennej alternatívy k produkcii papierových 

publikácií (Martin et al., 2002; Troll, 2001). Na tento problém upozor�uje aj Sweeney 

a uvádza, že v súvislosti s rozmachom technológií elektronického publikovania a v snahe 

o zabezpe�enie ich širšej akceptácie na pôde univerzity Florida State University už v roku 

2000 prišla s návrhom metodických pokynov a nariadení týkajúcich sa elektronického 

publikovania a akademických postupov. Tieto pokyny majú u�ah�i� situáciu vysokoškolským 

u�ite�om, ktorí sa rozhodujú, �i sa vyda� „zdanlivo rýchlou publika�nou cestou alebo 

pomalou (hoci možno vhodnejšou), ktorá neurých�uje rozširovanie vedomostí“ (Sweeney, 

2000). 

V posledných rokoch sa viacero štúdií a výskumných projektov zameralo na to, akým 

spôsobom �udia využívajú elektronické zdroje všeobecne alebo niektoré ich špecifické typy 

(napr. Bonthron et al., 2003, Tenopir et al., 2003a) a aké sú ich postoje k elektronickým 

a tla�eným zdrojom v knižnici. Pochopite�ne, akceptácia elektronických publikácií môže ma� 

rozdielne dimenzie v rozli�ných krajinách �i vedných disciplínach. Správa amerického Coucil 

on Library and Information Resources napríklad konštatuje, že odborníci v rozli�ných 

oblastiach majú rozdielne vzorce využívania a rôzne preferencie pre tla�ené �i elektronické 

zdroje, a teda neexistuje jediný správny model pre tvorbu služieb �i systémov pre všetky 

vedné disciplíny (Tenopir et al., 2003b). Na tento fakt poukazuje aj nedávny prieskum medzi 

rozhodujúcimi vedeckými osobnos�ami v slovenskom akademickom prostredí, �lenmi 

komisií a subkomisií Vedeckej grantovej agentúry (VEGA) a �lenmi Akredita�nej komisie 

SR. Predbežné výsledky ukázali, že v budúcnosti bude potrebné zahrnú� do kritérií na 

hodnotenie publika�nej �innosti ako jedného z aspektov výkonov v oblasti vedy a vzdelávania 

aj elektronické zdroje, ktoré sú pri splnení ur�itých formálnych náležitostí rovnocenné 

tla�eným zdrojom (Kimli�ka, 2005). 

Ako vidie�, vnímanie kvality, vhodnosti �i nevhodnosti elektronických komunika�ných 

kanálov pre prácu s informa�nými zdrojmi ovplyv�uje vä�šie množstvo rozli�ných faktorov. 

Je na mieste otázka, �i tieto faktory rovnakým spôsobom vplývajú na vnímanie kvality 

elektronických zdrojov a v kone�nom dôsledku aj ich využívanie na oboch stranách 

komunika�ného re�azca - tak na strane používate�ov informácií, ako aj autorov. Predbežné 

analýzy dotazníkových údajov i osobné skúsenosti nazna�ujú, že miera využívania 
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elektronických komunika�ných kanálov zo strany používate�ov informácií je vyššia ako miera 

ich využívania na ú�ely publikovania. 

 

Metodika analýzy 

Ke�že dotazník skúmal obe komunika�né roly respondentov výskumu sú�asne, teda 

využívanie informácií i publikovanie prostredníctvom elektronických kanálov, jeho 

vyhodnotenie umož�uje formulova� aj ur�ité závery na úrovni korelácie týchto dvoch typov 

komunika�ných aktivít. Vzh�adom na rozdielny stupe� penetrácie komunika�ných 

technológií do komunika�no-publika�nej praxe v rôznych oblastiach poznania sme skúmali 

reálne využívanie (výskyt, frekvencia, resp. ochota využi� komunika�ný kanál) i deklarované 

preferencie respondentov. Konkrétne išlo o nasledujúce zis�ovania: 

1. frekventovanos� využívania elektronických zdrojov (vyjadrená na nominálnej škále 

�asto - zriedka - nepoužívam); 

2. preferovanie využívania elektronických zdrojov pred tradi�nými (áno - nie); 

3. charakteristiky elektronických a tradi�ných zdrojov, ktoré používatelia považujú za 

dôležité pre efektívnos� svojej práce. Vlastnosti boli vopred vytypované na základe 

analýzy odbornej literatúry; 

4. autorské deklarovanie rovnocennosti elektronických a tradi�ných informa�ných 

zdrojov z h�adiska ich využitia na publikovanie (považujem/nepovažujem 

elektronické zdroje za rovnocenné); 

5. skuto�né využívanie a ochota využi� špecifické typy elektronických komunika�ných 

kanálov (elektronické konferencie, elektronické �asopisy, webové stránky) na 

publikovanie (publikoval som - publikoval by som - nepublikoval by som) za 

predpokladu, že práca publikovaná elektronicky nie je, resp. nebola sú�asne 

publikovaná aj tla�ou. 

Porovnávanie vz�ahu používate�ov a autorov k elektronickým informa�ným zdrojom je 

založené na údajoch o reálnom využívaní elektronických zdrojov na oboch komunika�ných 

póloch, teda na prístup k informáciám i na publikovanie. Pre tieto ú�ely sú metodologicky 

najvhodnejšie výsledky z oblasti 1 a 5. Údaje o deklarovaných preferenciách (oblasti 2 a 4) 

síce poskytujú obraz o subjektívnom vnímaní a hodnotení kvalít elektronických 

komunika�ných kanálov, ale ako už bolo nazna�ené, deklarované preferencie a skuto�né 

využívanie zdrojov sa v�aka pôsobeniu rozli�ných faktorov ve�mi �asto odlišujú. 
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Preferencie využívania elektronických zdrojov 

Vz�ah subjektívnej používate�skej preferencie a skuto�ného využívania elektronických 

zdrojov je dos� rozporuplný. Elektronické zdroje jednozna�ne preferuje 42% respondentov 

(graf 4.11). �asto ich skuto�ne využíva 68% respondentov (graf 4.6). V absolútnych �íslach je 

tento rozdiel medzi „(subjektívnym) preferovaním“ a „(reálnym) využívaním“ elektronických 

informa�ných zdrojov vyše 200 respondentov (333 : 538).  

Zaujímavé je porovnanie vz�ahu týchto dvoch faktorov z h�adiska ich prekrývania sa 

u tých istých respondentov (tab. 5.1). Napriek tomu, že vysoký podiel (47%) opýtaných 

elektronické zdroje nepreferuje, až cca 64% z nich ich využíva �asto. Naopak, z tých 

respondentov, ktorí uviedli, že elektronické zdroje preferujú, cca 12% ich využíva zriedka. 

Kuriózne pôsobí zistenie, že spomedzi tých opýtaných, ktorí elektronické zdroje preferujú, 

bolo 5 takých, �o uviedli, že tieto zdroje vôbec nepoužívajú. 

Miera reálneho využívania elektronických komunika�ných kanálov je do zna�nej miery 

podmienená dostupnos�ou príslušnej infraštruktúry, preferovanie zasa skúsenos�ami 

(vlastnými i prevzatými) a o�akávaniami vzh�adom na možnosti, ktoré daná technológia 

ponúka. Je prirodzené, že medzi reálnym využívaním technológií a ich preferovaním nie je 

absolútna zhoda. Tí istí používatelia môžu by� vonkajšími podmienkami nútení k �astému 

využívaniu elektronických zdrojov, hoci im ich kvality nekonvenujú, a naopak mnohí by dali 

prednos� využívaniu elektronických zdrojov, ale ich možnosti sú v tomto smere obmedzené 

(prístup k internetu, dostupnos� zdrojov v konkrétnej vednej disciplíne a pod.). 

Výrazná prevaha �astého využívania elektronických zdrojov nad ich preferovaním môže 

by� tiež signálom toho, že tieto zdroje sa postupne stávajú štandardnou sú�as�ou 

používate�skej kultúry aj na Slovensku, a že �asto ich využívajú aj používatelia, ktorým 

„nesedia“. Môžeme tento fakt interpretova� aj tým spôsobom, že dostupnos� elektronických 

informa�ných zdrojov je na Slovensku už dostato�ne vysoká? To je zrejme otázka do �alších 

diskusií i detailnejších výskumov. 

 

Tabu�ka 5.1. Preferovanie elektronických zdrojov (EZ) a frekvencia ich reálneho využívania – prienik 

Dávam prednos� EZ  
 

neuvedené nie áno Spolu 

Používam EZ Po�et % Po�et % Po�et %   
�asto 15 17,05 237 63,71 286 85,89 538 67,84 
zriedka  31 35,23 126 33,87 41 12,31 198 24,97 
nepoužívam  35 39,78 6 1,61 5 1,50 46 5,80 
neodpovedal  7 7,95 3 0,81 1 0,30 11 1,39 
Celkovo  88 100,0  372 100,0 333 100,0 793 100,0 
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Postoj používate�ov k využívaniu elektronických zdrojov je zvä�ša daný predchádzajúcimi 

skúsenos�ami a ocenením ur�itých kvalít elektronických alebo tradi�ných (tla�ených) 

zdrojov. Za najdôležitejšie charakteristiky elektronických zdrojov (graf 4.14) respondenti 

považujú �ahkú vyh�adate�nos� a dostupnos�, aktuálnos�, bezplatnos� a možnos� využíva� 

prepojenia na iné zdroje. V prípade tradi�ných informa�ných zdrojov (graf 4.15) sú 

najoce�ovanejšími charakteristikami najmä ich spo�ahlivos�, serióznos� a renomé vydavate�a 

a jednoduchos� využívania bez potreby zložitejších technológií. 

Analýza preferovania jednotlivých charakteristík pod�a toho, �i respondenti dávajú alebo 

nedávajú prednos� využívaniu elektronických zdrojov, nazna�uje, že zopár významnejších 

rozdielov medzi týmito dvoma skupinami používate�ov je v oboch typoch zdrojov. 

U elektronických zdrojov je to najmä v otázke rýchlej vyh�adate�nosti, bezplatnosti 

a ekologickosti, kde sú preferencie tých používate�ov, �o dávajú prednos� elektronickým 

zdrojom, vyššie. V prípade tradi�ných zdrojov sa názory oboch skupín respondentov 

výraznejšie rozchádzajú pri otázke oce�ovania serióznosti/renomé vydavate�a, spo�ahlivosti 

využívaných zdrojov �i jednoduchosti ich využívania. V týchto prípadoch sú preferencie pre 

zmenu podstatne vyššie u tých požívate�ov, �o elektronické zdroje nepreferujú.  

Pre túto komparatívnu �as� analýzy je celkovo prízna�ný fakt, že miera oce�ovania kvalít 

elektronických zdrojov u tých, �o elektronickým zdrojom dávajú prednos�, ani v jednej 

položke neklesla pod mieru oce�ovania respondentmi, ktorí týmto zdrojom prednos� 

nedávajú. Analogicky to platí pre vlastnosti tradi�ných zdrojov a tých používate�ov, ktorí 

elektronické zdroje nepreferujú. Inými slovami – respondenti v prevažnej miere ozna�ili za 

dôležité kvality toho typu informa�ného zdroja, ktorému dávajú prednos�. 

 

Publika�né preferencie 

Ako bolo uvedené v kapitole 4, postoje respondentov prieskumu k publikovaniu vlastných 

dokumentov cez elektronické komunika�né kanály sa skúmali v dvoch rovinách:  

1. ako deklarovaná rovnocennos� využívania elektronických a tradi�ných 

komunika�ných kanálov; 

2. ako miera ich reálneho, resp. potenciálneho využívania. 

Len cca 28% respondentov považuje obe formy publikovania za rovnocenné, 30% ich za 

rovnocenné nepovažuje. Pozitívnu odpove� možno interpretova� ako prejav akceptácie 

elektronického publikovania, negatívna reakcia v prevažnej miere vyjadruje odmietanie 

elektronických technológií. Podstatným údajom v tomto kontexte je však to, že takmer 20% 
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respondentov, ktorí nemajú žiadne skúsenosti s elektronickým publikovaním, na túto otázku 

neodpovedalo. 

Pre potreby skúmania korelácie medzi využívaním elektronických zdrojov a publikovaním 

sa ako vhodnejšie javia zistenia týkajúce sa reálneho využívania a ochoty/neochoty využi� 3 

typy elektronických komunika�ných kanálov (elektronická konferencia, elektronický �asopis, 

webová stránka) na publikovanie. Situácia s využívaním jednotlivých typov elektronických 

médií je v zásade vyrovnaná (grafy 4.20, 4.21 a 4.22). Najmenej praktických skúseností majú 

respondenti s publikovaním v elektronickom �asopise (6%), ktorý je zárove� aj 

najprijate�nejším typom elektronického komunika�ného kanála – ochotu publikova� v �om 

vyjadrilo �alších 39% opýtaných. Tento stav zrejme vychádza z faktu, že publikovanie 

v �asopise je formálne náro�nejšie ako pri ostatných typoch technológií a elektronický �asopis 

zárove� najlepšie sp	�a predstavu spo�ahlivého a seriózneho komunika�ného média. 

Vzh�adom na to, že pomerné zastúpenia skupín respondentov z h�adiska skúsenosti �i 

ochoty publikova� sa v troch uvedených typoch elektronických publika�ných médií nijako 

dramaticky neodlišujú, elektronická konferencia (a príslušná tabu�ka) bola zvolená ako 

referen�ný model pre celú oblas� elektronického publikovania. Už zbežné porovnanie 

percentuálnych podielov �i absolútnych �ísel v tabu�kách 5.1 (frekvencia využívania 

a preferovanie využívania elektronických zdrojov) a 5.2 (reálna skúsenos� s publikovaním 

a ochota publikova�, teda st	pce „publikoval“ a „publikoval by“) napovedá, že medzi oblas�ou 

využívania elektronických zdrojov a publikovaním v nich existuje disproporcia. Absolútny 

po�et tých respondentov, ktorí už využili alebo sú ochotní využi� technológiu elektronického 

publikovania, je 359. Toto �íslo je relatívne blízko po�tu respondentov, ktorí preferujú 

využívanie elektronických zdrojov (333), avšak ani z�aleka sa nepribližuje po�tu tých, ktorí 

elektronické zdroje využívajú �asto (538). Rozdiel cca 30% teda indikuje všeobecne vyššiu 

mieru využívania oproti publikovaniu. 

 

Tabu�ka 5.2. Publikovanie v el. konferencii – pod�a skupín respondentov z h�adiska toho, ako �asto 

využívajú elektronické zdroje 

Publikovanie v 
elektr. konferencii  

publikoval publikoval by nepublikoval by neodpovedal Spolu 

Využíva EZ Po�et % Po�et % Po�et % Po�et % Po�et % 
�asto 69 12,83 215 39,96 168 31,23 86 15,99 538 67,84 
zriedka 10 5,05 53 26,77 91 45,96 44 22,22 198 24,97 
nie 3 6,52 8 17,39 23 50,00 12 26,09 46 5,80 
neodpovedal  0 0,00 1 9,09 4 36,36 6 54,55 11 1,39 
Celkovo  82 10,34 277 34,93 286 36,07 148 18,66 793 100,0 
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Korelácie 2 faktorov využívania elektronických informa�ných zdrojov (frekvencia 

využívania: odpove� využívam �asto / a preferencia využívania: odpove� preferujem) 

s využívaním elektronických komunika�ných kanálov na publikovanie ponúkajú ve�mi 

podobné výsledky, ktoré sú z dôvodu zjednodušenia reprezentované údajmi v tabu�ke 5.2. Je 

zrejmé, že miera akceptovania elektronických komunika�ných kanálov na publikovanie je 

pod�a o�akávania vyššia u tých respondentov, ktorí elektronické zdroje využívajú �asto – 

reálna skúsenos� (publikoval) a ochota publikova� (publikoval by) bola zistená zhruba u 52% 

respondentov tejto skupiny. Zaujímavý je pritom fakt, že aj v tejto skupine je približne 

tretinový podiel (31%) respondentov, ktorí nie sú ochotní elektronicky publikova�. 

Uvedené údaje nám umož�ujú konštatova�, že na základe analýzy odpovedí respondentov 

v slovenských knižniciach sa potvrdzuje téza o tom, že akceptácia elektronických 

komunika�ných kanálov pri využívaní informa�ných zdrojov je vyššia ako pri publikovaní. 

Dôvodov tohto stavu môže by� nieko�ko. V procesoch využívania informácií síce zvažovanie 

kvality zdrojov zohráva takú istú úlohu ako pri publikovaní, ale sú tu ur�ité odlišnosti. Zatia� 

�o u používate�ov môže v prospech využívania sie�ových elektronických zdrojov vystupova� 

predovšetkým argument okamžitej a pohodlnej dostupnosti, z poh�adu autora pri výbere – 

tentoraz ve�mi �asto v neprospech elektronických zdrojov – vstupujú do hry ešte faktory 

spojené s celkovým kontextom vnímania kvality �i vhodnosti publikovania v elektronických 

sie�ových médiách v pracovnom/akademickom prostredí. Z tohto h�adiska je preto skuto�ne 

dôležité, aby sa postupne menil názor na tieto druhy informa�ných zdrojov v rámci celej 

akademickej komunity a predovšetkým u tých jej predstavite�ov, ktorí majú mienkotvornú 

silu alebo rozhodovaciu právomoc v oblasti kritérií posudzovania výstupov vedecko-

publika�nej �innosti. 

 

Zhrnutie 

Cie�om výskumu preferencií používate�ov slovenských akademických knižníc v oblasti 

elektronických informa�ných zdrojov bolo zisti�, do akej miery sú používatelia ochotní 

využíva� elektronické zdroje a autori pripravení akceptova� elektronické komunika�né kanály 

ako regulérnu formu publikovania. Predchádzajúce analýzy niektorých výsledkov výskumu 

(Steinerová et al., 2004) nazna�ili, že v zásade je úrove� akceptácie porovnate�ná so situáciou 

vo svete, aj ke� do zna�nej miery závisí od vednej disciplíny a takisto od veku 

používate�ov/autorov.  

Analýza dát z dotazníkového prieskumu z h�adiska porovnania preferencií a reálneho 

využívania elektronických komunika�ných kanálov skuto�ne nazna�uje, že pripravenos� 
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využíva� informa�né zdroje je o nie�o vyššia ako ochota publikova� prostredníctvom 

elektronických sietí. Dokonca aj zhruba tretina tých respondentov, ktorí využívajú 

elektronické zdroje �asto, odmieta využíva� sie�ové technológie na publikovanie svojich prác. 

Tieto rozdiely v preferenciách môžu ma� nieko�ko dôvodov. Jedným z najdôležitejších je 

zrejme efekt zotrva�nosti a aplikácie tradi�ných kritérií pri posudzovaní kvality a vhodnosti 

elektronických publika�ných kanálov v rámci širšej, najmä akademickej komunity. Presnejšie 

zmapovanie a pochopenie týchto dôvodov by si vyžadovalo detailnejší prieskum medzi 

autormi, s využitím individuálnejších, kvalitatívnych výskumných metód. 

 

 

5.2 Elektronické zdroje – rozdiely v rodových preferenciách 

Vzh�adom na rozdielny stupe� penetrácie komunika�ných technológií do komunika�no-

publika�nej praxe v rôznych oblastiach poznania sme skúmali objektívne (reálne využívanie) 

i deklarované subjektívne preferencie respondentov. Miera reálneho využívania 

elektronických komunika�ných kanálov je do zna�nej miery podmienená dostupnos�ou 

príslušnej infraštruktúry, preferovanie zasa skúsenos�ami (vlastnými i prevzatými) 

a o�akávaniami vzh�adom na možnosti, ktoré daná technológia ponúka. Je prirodzené, že 

medzi reálnym využívaním technológií a ich preferovaním nie je absolútna zhoda. Tí istí 

používatelia môžu by� vonkajšími podmienkami nútení k �astému využívaniu elektronických 

zdrojov, hoci im ich kvality nekonvenujú, a naopak mnohí by dali prednos� využívaniu 

elektronických zdrojov, ale ich možnosti sú v tomto smere obmedzené (prístup k internetu, 

dostupnos� zdrojov z danej disciplíny a pod.). 

V súlade s aktuálnymi tendenciami skúmania rodových rozdielov v najrozli�nejších 

oblastiach spolo�enskovedných a humanitných disciplín sme sa aj v rámci analýz výsledkov 

výskumu informa�ného správania používate�ov informácií v elektronickom prostredí 

sústredili na analýzu dotazníkových dát s oh�adom na správanie mužov a žien. Vychádzali 

sme pri tom z predpokladu, že v súlade s prevládajúcim vnímaním rodových stereotypov 

výsledky analýz našich údajov potvrdia ur�ité rozdiely v preferenciách �i reálnom 

informa�nom správaní žien a mužov. 

 

Využívanie elektronických informa�ných zdrojov 

Prístup k internetu je, pochopite�ne, základnou podmienkou využívania sie�ových 

informa�ných zdrojov. V kontexte tohto prieskumu, ktorý sa realizoval medzi používate�mi 

slovenských vedeckých a akademických knižníc, neprekvapuje, že až 40% respondentov 
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využíva prístup k internetu práve v knižnici. Iba necelých 16% používate�ov akademických 

knižníc deklaruje, že má prístup k internetu aj doma, zatia� �o 3% nemajú prístup k internetu 

vôbec. V tejto oblasti významnejšie disproporcie medzi ženami a mužmi nenachádzame. Ženy 

síce uvádzajú o nie�o nižšie percento využívania prístupu k internetu doma i v knižnici 

a naopak, vyššie vyžívanie na pracovisku, avšak tieto rozdiely nie sú významné. 

Frekvencia používania elektronických zdrojov pri práci sa sledovala v dotazníku na troj-

stup�ovej nominálnej škále �asto – zriedka – nevyužíva. V priemere takmer 68% 

respondentov uviedlo, že využíva elektronické zdroje �asto, zatia� �o len necelých 6% ich 

nevyužíva vôbec. Ženy vykazujú vo vzorke používate�ov slovenských akademických knižníc 

o nie�o rezervovanejší vz�ah k využívaniu elektronických informa�ných zdrojov v tom 

zmysle, že u nich možno pozorova� vyššie zastúpenie zriedkavého využívania a nevyužívania 

týchto zdrojov, a naopak nižšiu frekvenciu �astého využívania. Tieto rozdiely však opä� 

nemožno považova� z h�adiska štatistickej významnosti za signifikantné. 

Markantnejšie odchýlky medzi pohlaviami je možné pozorova� v otázke využívania 

platených elektronických zdrojov. Zdá sa, že muži vä�ší dôraz kladú na bezplatný prístup 

k zdrojom, zatia� �o ženy omnoho �astejšie využívajú zdroje, ktoré im je na základe 

príslušných licen�ných zmlúv schopná poskytnú� ich vlastná inštitúcia. Rozdiel v tomto 

prípade zrejme nie je v ochote �i neochote takéto zdroje využíva�, ale skôr v poznaní 

možností, ktoré pracovisko/knižnica svojim �itate�om ponúka. Tento výsledok by tiež bolo 

možné interpretova� v tom zmysle, že ženy vykazujú systematickejší prístup k informa�nému 

prieskumu, k zis�ovaniu možností, ktoré sú im dostupné, ako aj vä�šiu informovanos�, možno 

aj zodpovednos� z h�adiska h�adania optimálnych a spo�ahlivých informa�ných zdrojov. 

Potvrdením týchto strategických rozdielov sú preferencie v oblasti charakteristík 

elektronických a tradi�ných informa�ných zdrojov, ktoré respondenti považujú za dôležité pre 

efektívnos� svojej práce (tab. 5.3). Aspekt bezplatnosti elektronických zdrojov je pre ženy 

menej dôležitý ako pre mužov (11,4% - 16%). Naopak, možnos� využíva� prepojenia na iné 

zdroje oce�ujú viac muži ako ženy (11,5% - 14,8%). Pri tradi�ných zdrojoch ženy oproti 

mužom výraznejšie reflektujú úlohu vydavate�a, jeho serióznos� a renomé, a prekvapivo 

menej je pre ne dôležitá jednoduchos� využívania.  

Rozdiel medzi oboma pohlaviami je pri otázke oce�ovania bezplatnosti elektronických 

zdrojov dokonca štatisticky významný (tab. 5.4). Zaujímavé je pri tom uvedomenie si 

skuto�nosti, že bezplatnos� nie je inherentnou vlastnos�ou elektronických sie�ových zdrojov, 

aj ke� sa to ve�kej �asti internetovej populácie takto môže javi�. Zdá sa, že do ve�kej miery 

táto �rta elektronických zdrojov, resp. jej prece�ovanie môže súvisie� s úrov�ou oce�ovania 



126  Sociálne a humánne kontexty elektronickej komunikácie 

(nedoce�ovania?) �alších vlastností, akými sú napr. kvalita �i spo�ahlivos� informa�ných 

zdrojov. 

 

Tabu�ka 5.3. (otázka D6) Charakteristiky elektronických zdrojov dôležité pre efektívnos� práce 

Ženy Muži Celkovo 
Vlastnos� Frekv. % odp. Frekv. % odp. Frekv. % odp. 
rýchla vyh�adate�nos� 208 30,5 289 30,6 510 30,8 
aktuálnos� 183 26,8 230 24,4 419 25,3 
bezplatnos� 78 11,4 151* 16,0 232 14,0 
vyh�adávanie textových re�azcov 56 8,2 91 9,7 149 9,0 
prepojenie na iné zdroje 101 14,8 108 11,5 213 12,9 
ekologickos� 16 2,3 25 2,7 41 2,5 
multimediálnos� 32 4,7 42 4,5 77 4,6 
iné 9 1,3 7 0,7 16 1,0 
Spolu  683 100,0 943 100,0 1657 100,0 

*p 
 0,05 - štatisticky významný rozdiel medzi mužmi a ženami (Fisherov exaktný test) 
 

Tabu�ka 5.4. (otázka D3) Využívanie platených elektronických zdrojov 

Ženy Muži Celkovo Využívanie zdrojov 
Frekv. % odp. Frekv. % odp. Frekv. % odp. 

vo�ne dostupných  135 46,6 234 55,2 376 51,6 
platených inštitúciou  122 42,1 130* 30,7 259 35,5 
individuálne platených 33 11,4 60 14,2 94 12,9 
spolu  290 100,0 424 100,0 729 100,0 

*p 
 0,05 - štatisticky významný rozdiel medzi mužmi a ženami (Fisherov exaktný test) 
 

Napriek uvedenému však výsledky prieskumu aj v �alšej otázke potvrdzujú, že muži sú 

vo�i využívaniu elektronických zdrojov o nie�o otvorenejší. I z h�adiska deklarovania 

subjektívnych preferencií (na škále dávam - nedávam prednos� elektronickým zdrojom pred 

tradi�nými) je možné konštatova�, že úrove� preferovania elektronických zdrojov je u mužov 

o nie�o vyššia a naopak u žien je vyššia úrove� ich odmietania (tab. 5.5). 

 

Tabu�ka 5.5. (otázka D5) Uprednost�ovanie elektronických zdrojov pred tla�enými 

Ženy Muži Celkovo Uprednost�ovanie el. zdrojov 
Frekv. % odp. Frekv. % odp. Frekv. % odp. 

áno 123 38,1 206 45,4 333 42,0 
nie 157 48,6 204 44,9 372 46,9 
neodpovedal(a) 43 13,3 44 9,7 88 11,1 
spolu  323 100,0 454 100,0 793 100,0 

 

 

Publika�né preferencie 

Vo všeobecnosti platí, že respondentky-ženy vykazujú celkovo vä�šiu nerozhodnos� pri 

výbere odpovede na všetky otázky tejto �asti dotazníka (neviem, neodpovedal) – vypovedá to 
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zrejme o tom, že majú menšie skúsenosti s využívaním elektronických komunika�ných 

kanálov na publikovanie a zrejme nemajú tak vyhranený názor na možnosti, ktoré tieto 

technológie ponúkajú. Potvrdzujú to aj odpovede na otázky sondujúce situáciu v oblasti 

využívania – reálneho aj potenciálneho – rôznych typov komunika�ných technológií na 

publikovanie. Konkrétne išlo o elektronické konferencie, webové stránky a elektronické 

�asopisy.  

Existenciu osobnej alebo inštitucionálnej webovej stránky možno považova� za jeden zo 

základných predpokladov neformálneho publikovania v prostredí world wide webu. Len 

necelá tretina respondentov (31,5%) disponuje niektorým druhom webovej stránky. Odpovede 

mužov a žien sú v zásade porovnate�né, aj ke� aj tu je možné pozorova� u žien o nie�o nižšiu 

úrove� akceptovania technológií – vyšší je podiel tých respondentiek, ktoré uvádzajú, že 

nemajú žiadnu stránku. Markantnejšie sa tento odstup prejavuje najmä z h�adiska existencie 

osobnej webovej stránky – oproti 17 % mužov len 9 % žien deklaruje, že má svoju personálnu 

webovú stránku. 

Spomedzi troch uvedených typov komunika�ných technológií – elektronické konferencie, 

webové stránky a elektronické �asopisy – najmenej praktických skúseností majú respondenti 

s publikovaním v elektronickom �asopise (6,1%). Elektronický �asopis je zárove� aj 

komunika�ný kanál, ktorý je posudzovaný ako potenciálne najprijate�nejší pomedzi troch 

skúmaných, ke� záujem publikova� v �om vyjadrilo �alších 38,8% opýtaných. Pomerne 

vyrovnaný je stupe� odmietania využitia spomenutých troch kanálov na publikovanie. 

Pohybuje sa v rozmedzí 35,3%-36,3%, pri�om prekvapivo najvyšší stupe� možno pozorova� 

opä� u elektronických �asopisov.  

Opä� platí, že ženy vykazujú menšie praktické skúsenosti a zárove� o nie�o vä�šiu skepsu 

z h�adiska ochoty využi� technológie na publikovanie. Podstatnejšie rozdiely (na úrovni 

štatistickej významnosti) sú v praktických skúsenostiach s publikovaním v elektronickej 

konferencii (ženy 5,9%, muži 13,7%) a na webových stránkach (ženy 6,8%, muži 12,6%). Je 

zaujímavé, že rozdiel v prípade elektronického �asopisu nie je až tak dramatický (ženy 5,3%, 

muži 6,4%), aj ke� len v�aka tomu, že s publikovaním v tomto médiu majú podstatne menšie 

skúsenosti i muži. Z h�adiska poradia využívaných komunika�ných kanálov je u mužov na 

prvom mieste elektronická konferencia, u žien webová stránka. Dôvody tohto rozdielu môžu 

by� okrem iného aj historické – elektronické konferencie predstavujú starší typ komunika�nej 

technológie, ktorá nikdy nebola tak masovo rozšírená a populárna ako web. 

U tých respondentov, ktorí nemajú praktické skúsenosti s využitím elektronických kanálov 

na ú�ely publikovania, v podstate platí, že ochota využi� daný typ komunika�ného kanála 
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(alternatíva „publikoval by som“) je vo všetkých prípadoch okrem elektronickej konferencie 

o nie�o vyššia ako jeho odmietanie („nepublikoval by som“). Treba však doda�, že tento 

výsledok je výrazne ovplyvnený všeobecne vyšším akceptovaním technológií z mužskej 

strany. U mužov je pomer ochoty a neochoty u všetkých technológií v prospech publikovania, 

zatia� �o u žien vo všetkých troch prípadoch v neprospech (prevažuje odpove� „nepublikoval 

by som“). Kým ženy najvýraznejšie odmietajú („nepublikoval by som“) predstavu 

publikovania v elektronickej konferencii (40,9%) a najmenej sa im nepozdáva publikovanie 

v elektronickom �asopise (38,7%), u mužov je situácia presne opa�ná – najmenej odmietajú 

publikovanie v elektronickej konferencii (32,2%) a najviac elektronický �asopis (34,6%). 

Pravda, aj tak je celková miera odmietania elektronického �asopisu zo strany mužov nižšia 

ako u žien.  

Zdá sa teda, že aj tieto údaje podporujú zistenia o rezervovanejšom vz�ahu žien 

k využívaniu elektronických komunika�ných kanálov na ú�ely publikovania, tak ako 

vyplynuli z predchádzajúcich otázok dotazníka. �alším potvrdením tohto postoja môže by� 

(tab. 5.6) omnoho jednozna�nejšia podpora mužov novým technológiám pri deklarovaní 

rovnocennosti elektronického a tradi�ného publikovania (otázka E1 - Ako autor považujete 

elektronické sie�ové publikovanie a tradi�né publikovanie za rovnocenné?). Na zis�ovanie 

konkrétnych charakteristík systémov tradi�ného a elektronického publikovania, ktoré 

respondenti považujú za dôležité, boli využité dve metódy. V prvom prípade sa vychádzalo 

z množiny tvrdení, ktorými sa v odbornej literatúre zvyknú definova� rozdiely medzi týmito 

dvoma systémami a ku ktorým respondenti mali priradi� hodnotou svojho súhlasu/nesúhlasu 

na škále 1 (súhlasím) - 5 (nesúhlasím). V druhom prípade boli vytypované faktory, ktoré 

môžu zohráva� úlohu pri výbere publika�ného média, a respondenti boli vyzvaní, aby vybrali 

tie, ktoré sú z ich poh�adu najdôležitejšie. 

Výsledky škálovania súhlasu s tvrdeniami o kvalite elektronického a tradi�ného 

publikovania (tab. 5.7) ukazujú, že v žiadnej otázke sa priemer hodnotenia neposunul za 

hodnotu 3, teda k nesúhlasu s daným tvrdením. Postoje mužov a žien sa výrazne odlišujú 

v dvoch aspektoch. Muži sa viac stotož�ujú s tvrdením, že využitie princípov redak�ného 

recenzovania pri elektronickom publikovaní zaru�uje kvalitu podobne ako v neelektronickom 

publikovaní. Ženy podstatne viac zneis�uje skuto�nos�, že v oblasti elektronického 

publikovania je problémom zabezpe�enie dlhodobej dostupnosti dokumentov (archivovania). 

Ide o dve tvrdenia, ktorých význam by bolo možné v súlade s už spomenutými rodovými 

stereotypmi interpretova� aj tým spôsobom, že ženy v duchu „technologickej skepsy“ menej 
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dôverujú možnostiam moderných komunika�ných technológií z h�adiska zabezpe�enia tých 

funkcií a úloh, ktoré v publikovaní už dlhodobo poskytujú tradi�né komunika�né kanály.  

 

Tabu�ka 5.6. (otázka E1) Rovnocennos� elektronického a tradi�ného publikovania 

Ženy Muži Celkovo Rovnocennos� elektr. a tradi�. 
publikovania Frekv. % odp. Frekv. % odp. Frekv. % odp. 

áno 64 19,8 149** 32,8 218 27,5 
nie 103 31,9 136 30,0 244 30,8 
neviem 85 26,3 88 19,4 176 22,2 
neodpovedal(a) 71 22,0 81 17,8 155 19,5 
spolu  323 100,0 454 100,0 793 100,0 

**p 
 0,01 - štatisticky významný rozdiel medzi mužmi a ženami (Fisherov exaktný test) 
 

Tabu�ka 5.7. (otázka E2.1-E2.6) Kvality elektronického a tradi�ného publikovania 

Ženy Muži Celkovo Kvality elektr. a tradi�. 
publikovania Priemer Odch. Priemer Odch. Priemer Odch. 

nie je rozdiel v kvalite 2,91 1,09 2,77 1,15 2,82 1,13 
princípy redak�ného recenzovania 2,77 ,90 2,58* ,98 2,66 0,96 
problém archivovania pri e-publik. 2,69 ,96 2,89* 1,17 2,81 1,09 
publik. v tla�i je dôveryhodnejšie 2,70 1,02 2,70 1,13 2,70 1,09 
hrozba - možnos� meni� e-dok. 2,51 ,98 2,59 1,06 2,55 1,02 
význam renomé vydavate�a e-dok. 2,06 ,91 2,06 ,89 2,06 0,89 

*p 
 0,05 - štatisticky významný rozdiel medzi mužmi a ženami (Nepárový t-test) 
 

Tabu�ka 5.8. (otázka E.7) Faktory pri výbere publika�ného média 

 Ženy Muži Celkovo 
Faktor Frekv. % odp. Frekv. % odp. Frekv. % odp. 
a) vhodnos� média pre vedeckú kom. 118 20,3 141 16,3 264 17,9 
b) ekonomické hodnotenie 15 2,6 55** 6,4 74 5,0 
c) vä�šie možnosti na publikovanie 64 11,0 88 10,2 156 10,6 
d) prvenstvo a autorské práva 44 7,6 59 6,8 106 7,2 
e) kritériá vedeckého hodnotenia 36 6,2 52 6,0 90 6,1 
f) prestíž – redak�né hodnotenie 18 3,1 51** 5,9 72 4,9 
g) vnímanie „hodnoty“ média okolím 27 4,6 43 5,0 71 4,8 
h) nízke výrobné náklady 42 7,2 75* 8,7 120 8,1 
i) šírka �itate�skej obce 83 14,3 110 12,7 195 13,2 
j) relevantnos� �itate�skej obce 48 8,3 72 8,3 122 8,3 
k) rýchlos� publikovania 82 14,1 109 12,6 195 13,2 
l) iné faktory pri výbere média 4 0,7 8 0,9 12 0,8 
Spolu 581 100,0 863 100,0 1477 100,0 

*p 
 0,05, **p 
 0,01 - štatisticky významný rozdiel medzi mužmi a ženami (Fisherov exaktný test) 
 
 

Táto téza je napokon �itate�ná aj vo výsledkoch sumarizujúcich význam jednotlivých 

faktorov výberu publika�ného média (tab. 5.8). Pre ženy-respondentky sú v porovnaní 

s mužmi o nie�o dôležitejšie „tradi�nejšie“ faktory (hoci ich interpretácia v tradi�nom duchu 

a technologickom prostredí je v nejednom oh�ade problematická!), ako je vhodnos� média pre 

vedeckú komunikáciu, šírka �itate�skej obce, zabezpe�enie prvenstva a autorských práv �i 
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sp	�anie kritérií vedeckého hodnotenia. Na druhej strane treba poveda�, že ženy oce�ujú aj 

niektoré faktory, ktoré technologickej skepse jednozna�ne nenasved�ujú – napríklad rýchlos� 

publikovania. Muži oproti tomu viac zoh�ad�ujú ekonomickú stránku publikovania, �i už 

z h�adiska honorovania autorstva alebo nižších výrobných nákladov, a takisto už spomínaný 

aspekt vedeckej/odbornej prestíže daného komunika�ného kanála. 

 

Zhrnutie 

Rozdiely medzi mužmi a ženami zistené v prieskume používate�ov knižníc v SR 

nazna�ujú podobné tendencie, aké sa konštatujú vo všeobecnom kontexte rodových štúdií 

a vo výsledkoch podobných empirických výskumov. Aj ke� vzorka štatisticky analyzovaných 

údajov bola pomerne malá, v zásade sa potvrdzujú všeobecnejšie poznatky a stereotypné 

modely rodovo podmieneného správania.  

Výsledky prieskumu využívania a preferencií elektronických komunika�ných kanálov 

v oblasti používate�skej (prístup k informa�ným zdrojom) i autorskej (publikovanie) 

nazna�ujú, že z poh�adu rodových rozdielov je možné ešte stále hovori� o potvrdzovaní 

tradi�ne vnímaných vzorcov informa�ného správania u žien a mužov. Ženy vykazujú vo 

vzorke používate�ov slovenských akademických knižníc o nie�o nižšiu úrove� praktického 

využívania elektronických informa�ných zdrojov a takisto z h�adiska deklarovaných 

preferencií u nich pozorujeme vyššiu úrove� odmietania tohto typu informa�ných zdrojov. Na 

druhej strane však prístup žien k elektronickým informa�ným zdrojom možno z h�adiska 

h�adania optimálnych a spo�ahlivých ciest ich využívania charakterizova� ako zodpovednejší, 

informovanejší. Nazna�uje to tá skuto�nos�, že ženy omnoho �astejšie využívajú zdroje, ktoré 

im je schopná poskytnú� ich vlastná inštitúcia, a nevyberajú si tieto zdroje tak výrazne na 

základe kritéria „bezplatnosti“, ale skôr s uvedomovaním si ich kvality �i spo�ahlivosti. 

Aj v oblasti využívania informa�ných technológií na ú�ely publikovania ženy vykazujú 

menšie praktické skúsenosti a zárove� o nie�o vä�šiu skepsu z h�adiska ochoty perspektívne 

využi� technológie na publikovanie. Táto menšia otvorenos� technológiám zrejme vyplýva 

z nižšej dôvery, ktorú ženy majú k možnostiam moderných komunika�ných technológií 

z h�adiska zabezpe�enia tých funkcií a úloh, ktoré v publikovaní už dlhodobo poskytujú 

tradi�né komunika�né kanály (zabezpe�enie kvality odborného publikovania cez funkcie 

vydavate�a, otázka dlhodobého archivovania informa�ných zdrojov a pod.). Možno však 

predpoklada�, že s postupujúcou penetráciou informa�ných technológií do všetkých oblastí 

spolo�enského života sa rozdiely medzi ženami a mužmi budú stále viac stiera�. 
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5.3 Elektronické zdroje – využívanie z h�adiska jazykových kompetencií 

 

Wilsonov model informa�ného správania znázor�uje informa�né správanie ako komplex 

faktorov, do ktorého zasahujú viaceré premenné psychologického, demografického �i 

interpersonálneho charakteru (Wilson 2000). Medzi takéto premenné možno celkom 

prirodzene zaradi� aj používate�ovu schopnos� komunikova� v cudzom jazyku, a teda 

využíva� širokú škálu informa�ných zdrojov dostupných v cudzom jazyku. V tomto kontexte 

vyvstáva ako zaujímavá otázka, �i existuje súvislos� medzi jazykovými kompetenciami 

používate�ov a ich preferenciami v oblasti využívania elektronických informa�ných zdrojov 

na ú�ely štúdia i publikovania. 

Vedecká, resp. odborná komunikácia je tradi�ne determinovaná snahou, ba priam potrebou 

prekonávania geografických bariér a širokého publikovania výsledkov vedeckého výskumu 

tak, aby nové poznatky boli dostupné s minimálnym �asovým oneskorením a �o možno 

najširšiemu okruhu záujemcov z radov odbornej i laickej verejnosti. Práve preto je 

komunikácia v oblasti vedy výrazne pozna�ená dominanciou ur�itých medzinárodne 

akceptovaných komunika�ných kanálov a angli�tiny ako jazyka komunikácie – aj ke� je 

z praxe známe, že miera tejto dominancie je rozdielna v rozli�ných oblastiach �udského 

poznania.  

Elektronické komunika�né kanály podporujú globalizáciu komunika�ného priestoru vedy 

v ešte výraznejšej miere ako je tomu vo vedeckej komunikácii v tradi�ných komunika�ných, 

resp. publika�ných modeloch. Je predpoklad, že v takomto globálnom priestore 

mnohojazy�ných informa�ných zdrojov sa budú lepšie orientova� tí odborní/vedeckí 

pracovníci, ktorí sú schopní tieto cudzojazy�né (najmä anglické) zdroje a komunika�né 

kanály aktívne využíva�. 

Na overenie tohto predpokladu sme využili dáta z dotazníkového prieskumu informa�ného 

správania používate�ov informácií. Pre potreby tejto analýzy bola z celkovej množiny 

respondentov vybraná skupina tých, ktorí využívajú informa�né zdroje v profesionálnej 

komunikácii, nie v rámci rekrea�ných aktivít. Ide o skupinu respondentov, ktorí sú 

profesionálne �inní v oblasti vedy, výskumu a vzdelávania a ktorí boli v kategorizácii 

knižni�ných používate�ov zaradení do kategórie u�ite� VŠ, SŠ a vedecko-výskumný pracovník. 

Ich celkový po�et bol 209. Vekové rozvrstvenie zodpovedá výberu skupín respondentov 

v produktívnom veku, ktorí využívajú elektronické zdroje primárne na pracovné / vedecké 

ú�ely. Veková skupina 18-25 rokov má v tejto kategórii používate�ov najmenšie zastúpenie 

(len 6,7%), zvä�ša ide o �erstvých absolventov vysokých škôl, najmä študentov 
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v doktorandskej forme štúdia. So zvyšujúcim sa vekom sa zvyšuje aj percentuálne zastúpenie 

vekových kategórií, zo 16,3% (26-30 rokov) na 31,6% (viac ako 51 rokov). 

 

Východiská analýzy 

Znalos� cudzích jazykov na úrovni porozumenia odbornému textu respondenti deklarovali 

výberom z alternatív, ktoré boli uvedené v dotazníku (angli�tina, nem�ina, francúzština, 

ruština, španiel�ina, talian�ina, ma�ar�ina, po�ština a iné), pri�om bolo možné ozna�i� 

viacero jazykov. Preh�ad frekvencie jazykov ako aj po�et jazykov, ktoré respondenti 

ovládajú, je v tabu�kách 5.9 a 5.10. 

 

Tabu�ka 5.9. Znalos� jazykov u respondentov prieskumu 

jazyk  po�et 
% 

výskytov 
% 

prípadov 
angli�tina 154 33,05 73,68 
nem�ina 106 22,75 50,72 
francúzština 33 7,08 15,79 
ruština 108 23,18 51,67 
španiel�ina 8 1,72 3,83 
talian�ina 6 1,29 2,87 
ma�ar�ina 32 6,87 15,31 
po�ština 18 3,86 8,61 
iné 1 0,21 0,48 
Spolu 466 100 222,97 

 

Tabu�ka 5.10. Po�et jazykov, ktoré respondenti ovládajú 

po�et jazykov po�et % 
0 13 6,22 
1 42 20,10 
2 74 35,41 
3 53 25,36 
4 19 9,09 
5 7 3,35 
6 1 0,48 
Spolu 209 100 

 

Analytický poh�ad na populáciu respondentov rozdelenú pod�a po�tu ovládaných jazykov 

napovedá, že angli�tina má dominantné postavenie v skupine tých respondentov, ktorí 

ovládajú iba jeden cudzí jazyk (60%), druhá v poradí je nem�ina (24%). V skupine tých, �o 

ovládajú 2 jazyky, takisto dominuje angli�tina (38%), ale na druhom mieste je ruština (26%), 

a až po nej nasleduje s malým odstupom nem�ina (25%). V skupine respondentov, ktorí 

ovládajú 3 jazyky, je poradie jazykov podobné, ale pomer medzi nimi sa postupne vyrovnáva 

(angli�tina 30%, ruština 25%, nem�ina 21%), až napokon v kategórii respondentov 
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ovládajúcich 4 jazyky dosahuje úrove� znalosti týchto 3 jazykov zhodne po 24%. Zaujímavé 

je predovšetkým významné postavenie ruštiny v tomto rozložení jazykových znalostí. Tento 

stav s ve�kou pravdepodobnos�ou odzrkad�uje vekovú štruktúru respondentov, v ktorej – ako 

už bolo uvedené – prevládajú vekové skupiny nad 30, resp. 40 rokov.  

Pre ú�ely zis�ovania vz�ahu preferencií v oblasti elektronických zdrojov a jazykových 

kompetencií používate�ov bolo vyselektovaných 5 otázok, ktoré umož�ujú vcelku 

priamo�iaru interpretáciu tohto vz�ahu. 

 

Sekcia D: Využívanie a hodnotenie elektronických zdrojov 
D.2. Používate pri svojej vedeckej / študijnej práci elektronické zdroje? 

a) áno, �asto     b) zriedka     c) nie, nevyužívam 
D.5. Dávate prednos� využívaniu elektronických zdrojov pred tradi�nými (tla�enými) zdrojmi? 

a) Nie.     b) Áno 
 
Sekcia E: Publikovanie v elektronických zdrojoch 
E.1. Ako autor považujete elektronické (sie�ové) publikovanie a tradi�né publikovanie za rovnocenné? 

a) áno     b) nie     c) neviem 
E.5. Publikovali ste už, alebo publikovali by ste niektoré svoje práce na webových stránkach (bez 
toho, aby vyšli tla�ou)? 

a) Áno, publikoval som     b) Áno, publikoval by som     c) Nie, nepublikoval by som 
E.6. Publikovali ste už, alebo publikovali by ste niektoré svoje práce v �isto elektronickom �asopise 
(bez toho, aby vyšli tla�ou)? 

a) Áno, publikoval som     b) Áno, publikoval by som     c) Nie, nepublikoval by som 
 

V podmienkach tohto dotazníkového prieskumu sa predpoklad o priaznivejšom postoji 

jazykovo zdatných používate�ov k elektronickým zdrojom dá vyjadri� konkrétnejšie 

v nasledujúcich hypotézach: 

• respondenti, ktorí ovládajú angli�tinu, využívajú elektronické zdroje �astejšie a dávajú 

prednos� ich využívaniu; 

• respondenti, ktorí ovládajú viacero jazykov, využívajú elektronické zdroje �astejšie a 

dávajú prednos� ich využívaniu; 

• respondenti, ktorí ovládajú angli�tinu, považujú elektronické publikovanie za 

rovnocenné s tradi�ným a �astejšie elektronicky publikujú; 

• respondenti, ktorí ovládajú viacero jazykov, považujú elektronické publikovanie za 

rovnocenné s tradi�ným a �astejšie elektronicky publikujú. 

 

Výsledky analýzy 

Odpovede na otázky D.2, D.5, E.1, E.5 a E.6 boli analyzované vo vz�ahu k skupinám 

respondentov, ktorí deklarovali znalos� 5 najfrekventovanejších jazykov v tomto prieskume – 



134  Sociálne a humánne kontexty elektronickej komunikácie 

angli�tiny, nem�iny, ruštiny, francúzštiny a ma�ar�iny. Z h�adiska �astosti reálneho 

využívania elektronických informa�ných zdrojov výsledky anglicky hovoriacich 

respondentov nazna�ujú o nie�o vyššiu úrove� �astého využívania a naopak nižšiu úrove� 

zriedkavého využívania �i nevyužívania, ako je tomu u iných jazykov. 

Pri otázke na preferovanie elektronických zdrojov pred tradi�nými však situácia už taká 

jednozna�ná nie je. Pomer tých, ktorí dávajú prednos� elektronickým zdrojom, je síce 

relatívne vysoký (cca 41%, teda druhý najlepší výsledok za francúzštinou – 42,5%), ale 

v porovnaní s inými jazykmi je relatívne vysoký aj pomer tých, ktorí elektronické zdroje 

nepreferujú (51,3%, �o je druhý najvyšší podiel po ruštine). Relatívne vysoké zastúpenie 

odpovedí „áno“ a „nie“ v skupine respondentov, ktorí ovládajú angli�tinu, má za následok to, 

že v porovnaní s inými jazykmi je tu málo frekventovaný po�et tých, ktorí na otázku 

nedopovedali. To by mohlo signalizova� súvislos� so skuto�nos�ou, že „angli�tinári“ 

elektronické zdroje využívajú �astejšie (otázka D.2) a majú aj v oblasti preferencií 

jednozna�nejší postoj ako ostatné jazykové skupiny používate�ov. 

 

Tabu�ka 5.11. (otázka D2) Používanie elektronických zdrojov – pod�a znalosti jazykov 

                       Odpove� 
Jazyk 

áno, �asto zriedka nie neodpo-
vedal 

Spolu 

angli�tina 118 27 7 2 154 
% 76,62 17,53 4,55 1,30 100,00 
nem�ina 64 30 10 2 106 
% 60,38 28,30 9,43 1,89 100,00 
ruština 73 23 11 1 108 
% 67,59 21,30 10,19 0,93 100,00 
francúzština 17 12 3 1 33 
% 51,52 36,36 9,09 3,03 100,00 
ma�ar�ina 17 9 5 1 32 
% 53,13 28,13 15,63 3,13 100,00 

 
 

Tabu�ka 5.12. (otázka D5) Preferovanie elektronických zdrojov – pod�a znalosti jazykov 

                                      Odpove� 
Jazyk 

nie áno neodpo-
vedal 

Spolu 

angli�tina 79 63 12 154 
% 51,30 40,91 7,79 100,00 
nem�ina 50 37 19 106 
% 47,17 34,91 17,92 100,00 
ruština 56 36 16 108 
% 51,85 33,33 14,81 100,00 
francúzština 12 14 7 33 
% 36,36 42,42 21,21 100,00 
ma�ar�ina 14 12 6 32 
% 43,75 37,50 18,75 100,00 
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Analýza otázok týkajúcich sa praxe a preferencií pri využívaní elektronických 

komunika�ných kanálov na ú�ely publikovania nazna�uje, že v tejto oblasti žiadne 

výraznejšie vplyvy znalosti jazykov nie sú. V žiadnom z troch analyzovaných parametrov 

(rovnocennos�, publikovanie na webe a publikovanie v elektronickom �asopise) skupina 

respondentov hovoriacich po anglicky nevykazuje odchýlky od hodnôt zistených v ostatných 

jazykových skupinách. 

Pri konštatovaní o rovnocennosti tradi�ného a elektronického publikovania jedinou 

jazykovou skupinou, v ktorej kladné vyjadrenie (36,4%) prevažovalo nad negatívnym 

(33,3%), boli francúzštinári. V tejto skupine bolo však aj najvyššie zastúpenie odpovedí 

„neviem“ (30%), takže vcelku pozitívne hodnotenie tohto atribútu môže by� spôsobené 

celkovou slabou úrov�ou praktických skúseností s elektronickým publikovaním. 

 

Tabu�ka 5.13. (otázka E1) Rovnocennos� elektronického publikovania – pod�a znalosti jazykov 

                       Odpove� 
Jazyk 

áno nie neviem neodpo-
vedal 

Spolu 

angli�tina 50 63 34 7 154 
% 32,47 40,91 22,08 4,55 100,00 
nem�ina 29 44 25 8 106 
% 27,36 41,51 23,58 7,55 100,00 
ruština 32 51 20 5 108 
% 29,63 47,22 18,52 4,63 100,00 
francúzština 12 11 10 0 33 
% 36,36 33,33 30,30 0,00 100,00 
ma�ar�ina 8 12 9 3 32 
% 25,00 37,50 28,13 9,38 100,00 

 
 

Tabu�ka 5.14. (otázka E5) Publikovanie na webe – pod�a znalosti jazykov 

                       Odpove� 
Jazyk 

publiko-
val som 

publiko-
val by 
som 

nepubli-
koval by 

som 

neodpo-
vedal 

Spolu 

angli�tina 26 60 61 7 154 
% 16,88 38,96 39,61 4,55 100,00 
nem�ina 13 41 46 6 106 
% 12,26 38,68 43,40 5,66 100,00 
ruština 21 44 39 4 108 
% 19,44 40,74 36,11 3,70 100,00 
francúzština 6 12 15 0 33 
% 18,18 36,36 45,45 0,00 100,00 
ma�ar�ina 4 8 18 2 32 
% 12,50 25,00 56,25 6,25 100,00 

 
 

Praktické skúsenosti s publikovaním na webe a v elektronickom �asopise kopírujú 

všeobecne platný trend, pod�a ktorého majú respondenti viacej skúseností s publikovaním na 
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webe („publikoval som“), ale sú ochotnejší publikova� v elektronickom �asopise („publikoval 

by som“). Neochota publikova� („nepublikoval by som“) na webe je vo všeobecnosti vyššia 

v porovnaní s neochotou publikova� v elektronickom �asopise – nižšia je len u tých 

respondentov, ktorí hovoria po nemecky. Jedinou jazykovou skupinou, kde je neochota 

publikova� na webe vyššia ako 50%, je skupina ma�ar�inárov.  

 

Tabu�ka 5.15. (otázka E6) Publikovanie v elektronickom �asopise – pod�a znalosti jazykov 

                       Odpove� 
Jazyk 

publiko-
val som 

publiko-
val by 
som 

nepubli-
koval by 

som 

neodpo-
vedal 

Spolu 

angli�tina 16 71 60 7 154 
% 10,39 46,10 38,96 4,55 100,00 
nem�ina 8 42 48 8 106 
% 7,55 39,62 45,28 7,55 100,00 
ruština 16 50 37 5 108 
% 14,81 46,30 34,26 4,63 100,00 
francúzština 5 13 14 1 33 
% 15,15 39,39 42,42 3,03 100,00 
ma�ar�ina 2 15 13 2 32 
% 6,25 46,88 40,63 6,25 100,00 

 

Skúmanie postojov používate�ov k využívaniu elektronických informa�ných zdrojov 

z h�adiska po�tu ovládaných jazykov nazna�uje, že rozdiely medzi jednotlivými skupinami sú 

v tomto prípade o nie�o markantnejšie. Miera �astého využívania elektronických zdrojov je 

najnižšia u skupiny respondentov, ktorá nedeklaruje znalos� žiadneho cudzieho jazyka (cca 

46%), postupne táto miera stúpa s po�tom jazykov na maximum cca 72% (2 jazyky) a znova 

klesá na cca 53% (4 jazyky). Zriedkavé využívanie elektronických zdrojov má naj�astejšie 

zastúpenie opä� v najmenšej skupine používate�ov, ktorí neovládajú žiadny jazyk, najmenej 

ho deklarujú používatelia ovládajúci 2 jazyky. 

Podobná situácia je aj v oblasti deklarovaných preferencií využívaniu elektronických 

zdrojov. Najvyššiu podporu (cca 43%) elektronickým zdrojom vykazuje skupina 

používate�ov, ktorí ovládajú 2 jazyky, pri�om v tejto skupine zárove� pozorujeme najmenší 

rozdiel medzi pomerom tých, �o elektronické zdroje preferujú, a tými, �o ich nepreferujú. 

V snahe zisti�, v �om spo�íva špecifikum skupiny respondentov ovládajúcich 2 jazyky, 

bola vykonaná detailnejšia analýza rozloženia jazykov v tejto skupine. Z celkového po�tu 74 

používate�ov najviac deklaruje znalos� angli�tiny a ruštiny (25), �alej angli�tiny a nem�iny 

(22), nem�iny a ruštiny (9) a angli�tiny a ma�ar�iny (7). Aj prvotné údaje hovoriace o tom, že 

spomedzi respondentov, ktorí ovládajú 2 jazyky, takmer 60% hovorí po anglicky, nazna�ujú, 
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že práve angli�tinu možno považova� za ten jazyk, ktorý sa najvýraznejšie spája s pozitívnym 

vz�ahom používate�ov k elektronickým zdrojom. 

 

Tabu�ka 5.16. (otázka D2) Používanie elektronických zdrojov – pod�a po�tu jazykov 

                       Odpove� 
Po�et jazykov 

áno, �asto zriedka nie neodpo-
vedal 

Spolu 

0 6 6 1 0 13 
% 46,15 46,15 7,69 0,00 100,00 
1 27 9 6 0 42 
% 64,29 21,43 14,29 0,00 100,00 
2 53 12 7 2 74 
% 71,62 16,22 9,46 2,70 100,00 
3 37 14 1 1 53 
% 69,81 26,42 1,89 1,89 100,00 
4 10 8 1 0 19 
% 52,63 42,11 5,26 0,00 100,00 

 
 

Tabu�ka 5.17. (otázka D5) Preferovanie elektronických zdrojov – pod�a po�tu jazykov 

                                      Odpove� 
Po�et jazykov 

nie áno neodpo-
vedal 

Spolu 

0 8 3 2 13 
% 61,54 23,08 15,38 100,00 
1 22 13 7 42 
% 52,38 30,95 16,67 100,00 
2 33 32 9 74 
% 44,59 43,24 12,16 100,00 
3 30 18 5 53 
% 56,60 33,96 9,43 100,00 
4 10 7 2 19 
% 52,63 36,84 10,53 100,00 

 

Na základe údajov zosumarizovaných v tabu�kách 5.18 až 5.20 možno vo všeobecnosti 

konštatova�, že podpora elektronickému publikovaniu sa medzi autormi so zvyšujúcim sa 

po�tom ovládaných jazykov mierne zvyšuje. Prejavuje sa to najmä vo vyššej podpore tvrdeniu 

o rovnocennosti elektronického publikovania s publikovaním tradi�ným (tab. 5.18). �o sa 

týka reálneho publikovania na webe a v elektronickom �asopise (tab. 5.19 a 5.20), z h�adiska 

východiskových hypotéz tohto prieskumu je zaujímavým javom to, že praktické skúsenosti 

s týmto publikovaním má vä�ší podiel tých respondentov, ktorí neovládajú žiadny cudzí 

jazyk, než je podiel tých, ktorí ovládajú jeden jazyk. Tento podiel je dokonca vyšší ako 

u respondentov ovládajúcich 2 jazyky. 

Respondenti ovládajúci 1 jazyk nemajú síce žiadne praktické skúsenosti s elektronickým 

publikovaním, zato deklarujú vysokú úrove� ochoty publikova� týmto spôsobom – na webe je 

to 52%, v elektronickom �asopise 50%. Odráža sa to na skuto�nosti, že miera deklarovania 
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neochoty publikova� na webe a v elektronickom �asopise je v tejto skupine zhruba na 

rovnakej úrovni ako v iných, jazykovo zdatnejších skupinách. Z tohto h�adiska najvyššiu 

mieru neochoty využíva� elektronické komunika�né kanály na publikovanie vykazujú 

respondenti, ktorí neovládajú žiadny jazyk. 

 

Tabu�ka 5.18 (otázka E1) Rovnocennos� elektronického publikovania – pod�a po�tu jazykov 

                       Odpove� 
Po�et jazykov 

áno nie neviem neodpo-
vedal 

Spolu 

0 3 6 3 1 13 
% 23,08 46,15 23,08 7,69 100,00 
1 9 17 11 5 42 
% 21,43 40,48 26,19 11,90 100,00 
2 21 32 17 4 74 
% 28,38 43,24 22,97 5,41 100,00 
3 19 21 11 2 53 
% 35,85 39,62 20,75 3,77 100,00 
4 6 9 4 0 19 
% 31,58 47,37 21,05 0,00 100,00 

 

Tabu�ka 5.19. (otázka E5) Publikovanie na webe – pod�a po�tu jazykov 

                       Odpove� 
Po�et jazykov 

publiko-
val som 

publiko-
val by 
som 

nepubli-
koval by 

som 

neodpo-
vedal 

Spolu 

0 3 1 8 1 13 
% 23,08 7,69 61,54 7,69 100,00 
1 0 22 16 4 42 
% 0,00 52,38 38,10 9,52 100,00 
2 9 29 32 4 74 
% 12,16 39,19 43,24 5,41 100,00 
3 15 18 19 1 53 
% 28,30 33,96 35,85 1,89 100,00 
4 2 9 8 0 19 
% 10,53 47,37 42,11 0,00 100,00 

 

Tabu�ka 5.20. (otázka E6) Publikovanie v elektronickom �asopise – pod�a po�tu jazykov 

                       Odpove� 
Po�et jazykov 

publiko-
val som 

publiko-
val by 
som 

nepubli-
koval by 

som 

neodpo-
vedal 

Spolu 

0 2 4 6 1 13 
% 15,38 30,77 46,15 7,69 100,00 
1 0 21 16 5 42 
% 0,00 50,00 38,10 11,90 100,00 
2 7 31 31 5 74 
% 9,46 41,89 41,89 6,76 100,00 
3 10 21 21 1 53 
% 18,87 39,62 39,62 1,89 100,00 
4 1 12 6 0 19 
% 5,26 63,16 31,58 0,00 100,00 
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Napriek nazna�eným rozdielom v jednotlivých atribútoch využívania elektronických 

zdrojov v skupinách respondentov rozdelených pod�a znalosti jazykov treba zdôrazni�, že po 

štatistickom spracovaní údajov pomocou Fisherovho exaktného testu rozdiely v žiadnej 

tabu�ke (okrem tabu�ky 5.19) neboli štatisticky významné. Štatistická významnos� však 

v tomto prípade paradoxne zvýraz�uje tie rozdiely v údajoch, ktoré východiskové hypotézy 

nepodporujú, ale naopak, hovoria proti nim. 

 

Zhrnutie 

Berúc do úvahy závery štatistického vyhodnocovania výsledkov výskumu treba 

konštatova�, že pôvodné hypotézy sa na základe použitých údajov nepotvrdili. Nepodarilo sa 

dokáza� súvislos� medzi znalos�ou jazykov a vzorcami využívania elektronických 

informa�ných zdrojov v sie�ovom prostredí. Do zna�nej miery je to spôsobené použitou 

metódou, najmä spôsobom zberu dát, pretože takýto výskum by si vyžadoval špecifickejší 

prístup k výberu respondentov. 

Na rozdiel od ostatných sociografických kritérií, akými sú napríklad vek, pohlavie, vedný 

odbor �i vzdelanie, množina ovládaných jazykov nevytvára výlu�né kritérium umož�ujúce 

rozdelenie respondentov do diskrétnych, navzájom striktne oddelených skupín. Z tohto 

h�adiska môžeme hovori� o synergickom efekte znalosti viacerých jazykov, ke�že do 

preferencií ”ruštinárov” zasahujú aj vplyvy znalosti angli�tiny a naopak. Pre dosiahnutie 

exaktnejších výsledkov by bolo vhodné zopakova� výskum na skupine takých respondentov, 

ktorí ovládajú iba jeden jazyk.  

Tento problém je vypuklejší pri interpretácii výsledkov prvej �asti prieskumu, teda pri 

h�adaní súvislostí medzi znalos�ou jedného konkrétneho jazyka a preferenciami vo využívaní 

elektronických zdrojov. Údaje v tabu�kách napríklad nazna�ujú, že anglicky hovoriaci 

používatelia využívajú elektronické informa�né zdroje �astejšie, to však môže by� spôsobené 

viacerými dôvodmi, okrem iného aj prevahou anglických zdrojov na webe. Spomedzi �alších 

limitujúcich faktorov, ktoré s�ažujú interpretáciu výsledkov výskumu požadovaným 

spôsobom, možno spomenú� napríklad spo�ahlivos� deklarovania znalosti jazyka samotným 

respondentom, ako aj úrove� tejto znalosti. 

Z h�adiska uvedeného metodologického problému nediskrétneho vymedzenia množín/ 

skupín respondentov je druhá �as� výskumu, zameraná na h�adanie súvislostí medzi 

využívaním zdrojov a po�tom ovládaných jazykov, korektná. Ani tu sa však, napriek 

výsledkom nazna�ujúcim rozdiely medzi skupinami respondentov, nemožno odvola� na 

štatisticky významné odchýlky. 
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Angli�tina bola ešte v nedávnej minulosti považovaná za k�ú�ový jazyk internetu, podobne 

ako je považovaná za k�ú�ový jazyk v medzinárodnej komunikácii. Zdá sa však, že 

v prostredí sie�ovej komunikácie sa bez nej pri využívaní odborných informa�ných zdrojov 

dá zaobís�. Napriek tomu, že sa výraznejšie nemení charakter formálnej vedeckej 

komunikácie v elektronickom prostredí, internet predsa len umož�uje výraznejšiu 

internacionalizáciu prístupu i publikovania a tá sa okrem iného prejavuje aj tak, že sa zvyšuje 

množstvo informa�ných zdrojov aj v iných jazykoch ako je angli�tina. 

V súlade s výsledkami pôvodného vyhodnocovania prieskumu preferencií používate�ov 

a autorov (Šušol 2003, 2004) treba tiež zdôrazni�, že jazykové znalosti predstavujú zrejme len 

jednu zložku v mozaike faktorov, ktoré vplývajú na formovanie preferencií používate�ov 

v oblasti elektronických informa�ných zdrojov, �i všeobecnejšie na spôsob informa�ného 

správania konkrétneho používate�a. Tie �alšie, významnejšie faktory reprezentujú najmä 

vedná disciplína/odbor a v �om zaužívané modely komunikácie, ako aj veková skupina 

používate�ov. 

Prezentovaná analýza bola orientovaná na jednu špecifickú zložku informa�ného 

správania, vzorce reálneho využívania resp. preferovania využívania elektronických 

informa�ných zdrojov. Závery tejto analýzy však nemožno zovšeobec�ova� v tom zmysle, že 

znalos� cudzích jazykov nemá vplyv na iné zložky informa�ného správania používate�ov. Je 

evidentné, že schopnos� �íta� informa�né zdroje, resp. aktívne komunikova� v cudzom jazyku 

zohráva významnú úlohu pri selekcii a využívaní dokumentov i pri publikovaní. 
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6  Novšie výskumy využívania elektronických zdrojov 

 

6.1 Využívanie elektronických zdrojov medzi absolventmi vysokoškolského štúdia 

Výsledky prieskumu používate�ských postojov v rokoch 2002 a 2003 nazna�ili, že 

akceptácia elektronických komunika�ných kanálov medzi používate�mi na Slovensku je 

pomerne vysoká – takmer 68% respondentov �asto využíva elektronické zdroje pri svojej 

práci. Úrove� akceptácie elektronických komunika�ných kanálov medzi autormi je zatia� 

slabšia ako úrove� ich odmietania, takže vä�šina slovenských autorov pri výbere 

publika�ného média dáva prednos� tradi�ným, tla�eným komunika�ným kanálom.  

Pri výbere publika�ného kanála sa autori naj�astejšie rozhodujú pod�a štyroch faktorov – 

vhodnosti média pre vedeckú komunikáciu, šírky �itate�skej obce, rýchlosti publikovania 

a vä�ších možností na publikovanie. Otázky autorských práv, vedeckého hodnotenia 

a vnímania hodnoty média okolím sú dôležitejšie pre zástancov papierového publikovania. 

Autori, ktorí oce�ujú kvality elektronického publikovania, naopak viac preferujú faktor 

nízkych výrobných nákladov, prípadne vä�šie možnosti na publikovanie. 

V rokoch 2004 a 2005 sa uskuto�nil �alší slovenský prieskum využívania elektronických 

zdrojov, tentoraz v skupine respondentov reprezentujúcich slovenské vysoké školy a ústavy 

SAV. Skúmalo sa 9 typov elektronických online zdrojov a postoje respondentov 

z jednotlivých skupín vedných odborov, ako aj prí�iny ich nevyužívania. Výsledky ukázali, že 

najviac sa využívajú elektronické online �asopisy a elektronické zborníky z konferencií, resp. 

vedecké zborníky. Naopak, zriedka sa využívajú elektronické dizertácie i archívy 

elektronických výskumných správ a projektov (Kimli�ka, 2005). 

Novší výskum využívania a preferencií v oblasti elektronických informa�ných zdrojov sa 

ako sú�as� širšieho skúmania problematiky relevancie realizoval v rámci výskumnej úlohy 

VEGA 1/2481/05 Využívanie informácií pri informa�nom správaní vo vzdelávaní a vede. 

Taktiež sa primárne zameriaval na informa�né zdroje, ktoré sú prístupné v sieti. Od 

predchádzajúceho výskumu sa odlišoval okrem menšieho rozsahu predovšetkým v tom, že pri 

�om boli aplikované kvalitatívne prístupy ku skúmaniu problematiky. 

 

Pozadie a metodológia výskumu 

Kvalitatívny výskum je prístup k vedeckému skúmaniu, ktorý sa aplikuje predovšetkým 

v oblasti sociálnych a humanitných disciplín a zvä�ša sa chápe ako protiklad kvantitatívnych 

výskumných metód využívaných najmä v takzvaných exaktných vedách. Za kvalitatívne 

metódy sa považujú prístupy založené na „záujme o skúmanie �udského správania a 
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sociálneho sveta, ktorý obývajú �udské bytosti“ (Hancock, 1998). Dôraz sa kladie nie na 

vysvetlenie �udského správania v jednoducho merate�ných jednotkách, ale skôr na h�adanie 

odpovedí na otázky typu „pre�o“. Jadrom výskumu nie je testovanie hypotéz, ale objavovanie 

a chápanie nových javov, nepracuje sa s numerickými dátami a presným meraním, ale 

s textom, dokumentmi, pozorovaniami. Spo�ahlivos� výsledkov sa neoveruje štatistickými 

testami, ale trianguláciou a posúdením zo strany �alších výskumníkov (Šauperl, 2005). Tento 

prístup k skúmaniu sa považuje za protiklad tradi�ného, pozitivistického chápania vedy 

a výraznejšie sa za�al využíva� v spolo�enskovedných výskumoch od 70. rokov 20. storo�ia. 

Najvýznamnejšími typmi kvalitatívneho výskumu sú prístupy fenomenológie, etnografie �i 

prípadových štúdií, pri�om ako metódy zberu dát sa naj�astejšie využívajú individuálne 

rozhovory a pozorovania. 

Fenomenografia (z gréc. popis výskytov, vzh�adov, podôb, javov) je typ empirického 

štúdia rozli�ných spôsobov, akými �udia prežívajú, vnímajú, osvojujú si, chápu, 

konceptualizujú rôzne javy a aspekty sveta okolo nás (Marton, 1994). Podstatnou zložkou 

fenomenografického prístupu je formálna pojmová/konceptuálna analýza, pri ktorej sa 

skúmaný problém rozloží na formálne objekty a ich formálne atribúty (Priss, 2006). Tie je 

možné graficky zobrazova� v podobe sie�ových �i hierarchických štruktúr. 

Výskumy možností aplikácie konceptuálnej analýzy prebiehajú okrem iného aj v oblasti 

vyh�adávania informácií, reprezentácie znalostí �i umelej inteligencie. Formálna 

konceptuálna analýza sa považuje za „protiklad niektorých tradi�ných, štatistických nástrojov 

dátovej analýzy a reprezentácie znalostí práve kvôli svojmu prístupu so zameraním na 

�loveka“ (Priss, 2006). Medzi jej základné obmedzenia patrí to, že analýzy výsledkov sú 

prirodzene subjektívne, takže v záujme objektivizácie interpretácií je potrebné, aby na nich 

participovalo viacero výskumníkov. 

Pri tradi�nom dotazníkovom prieskume sa respondentom ponúkne ku každej otázke škála 

možných / štandardných odpovedí a respondenti sami na základe h�adania zhody so svojimi 

vlastnými názormi, postojmi �i znalos�ami vyberajú vhodné alternatívy. Odpovede 

respondentov sa zvy�ajne kódujú pre ú�ely po�íta�ového spracovania a následne kvantitatívne 

vyhodnocujú s využitím štandardných štatistických metód a prístupov. V prípade 

kvalitatívneho výskumu vo forme interview respondenti na položené otázky odpovedajú 

vo�ne, vlastnými slovami. Fenomenografický prístup k vyhodnocovaniu výskumu spo�íva 

v tom, že výskumník analyzuje získané odpovede, interpretuje ich a až ex post h�adá �i 

vytvára v získanom univerze poznatkov/názorov ur�itý systém, hierarchie, kategorizácie. Táto 

metóda skúmania ur�itého problému teda neumož�uje len zis�ova� po�ty, pomery známych 
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faktorov �i charakteristík, ale skôr odha�ova�, pomenúva� nové súvislosti, náh�ady na 

skúmaný objekt. 

Prezentovaný výskum stavu a preferencií využívania elektronických informa�ných zdrojov 

možno ozna�i� za typ hybridného výskumu. Popri aplikácii zaužívaných kvantitatívnych 

metód pomerného posudzovania výskytu javov, ktorému sa pri skúmaní využívania 

informa�ných zdrojov dá len �ažko vyhnú�, dominantnou metódou bolo fenomenografické 

vyhodnocovanie získaných údajov. Zber dát sa uskuto�nil vo forme rozhovorov 

s respondentmi, prevažne študentmi doktorandského štúdia na Filozofickej fakulte Univerzity 

Komenského v Bratislave, v priebehu roka 2006. Respondentov bolo spolu 21 (z toho 12 

žien), 9 denných a 7 externých doktorandov, ostatní boli absolventi magisterského štúdia 

knižni�nej a informa�nej vedy na FiF UK. Táto skupina ú�astníkov prieskumu bola zvolená 

na základe predpokladu ich špecifického vz�ahu k využívaniu informa�ných zdrojov, ktorý 

vplýva z pokra�ujúceho zainteresovania v odbornej/vedeckej �innosti. Štruktúra otázok bola 

vopred pripravená, avšak bez alternatívnych odpovedí na ne. Z rozhovorov boli vyhotovené 

zvukové záznamy, ktoré boli v rámci prvotného spracovania prepísané a odpovede následne 

zoskupené pod�a otázok. 

 

Tabu�ka 6.1. Respondenti výskumu pod�a disciplín 

disciplíny po�et % 
knižni�ná a informa�ná veda 13 61% 
etnológia a kultúrna antropológia 2 9% 
filozofia a dejiny filozofie 2 10% 
psychológia 1 5% 
všeobecné dejiny 1 5% 
žurnalistika 2 10% 

 

Otázky aktuálneho prieskumu boli 4, s nieko�kými podotázkami:  

1. Ako �asto používate pri svojej práci (štúdiu) sie�ové elektronické zdroje? 

Relatívne k tradi�ným (tla�eným) zdrojom na škále  

1 (zriedka, menej �asto ako tradi�né) - 2 (rovnako �asto) - 3 (�astejšie ako tradi�né) 

2. Dávate prednos� využívaniu sie�ových elektronických zdrojov pred tradi�nými? 

a. Ak áno, pre�o? (rýchlos�, pohotovos�, pohodlie...?) 

b. Ak nie, pre�o? (spo�ahlivos�...?) 

3. Publikujete odborné/vedecké práce elektronicky? 

a. Ak áno, kde? 
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(typ zdroja – elektronický �asopis, webová stránka osobná/ inštitucionálna/ 

konferen�ná, elektronická konferencia...) 

b. Aký percentuálny podiel (odhad) elektronické publikovanie predstavuje na Vašej 

celkovej publika�nej �innosti? 

4. Dávate prednos� sie�ovému elektronickému publikovaniu pred tradi�ným? 

a. Ak áno, pre�o? (rýchlos�, pohotovos�, pohodlie...?) 

b. Ak nie, pre�o? (spo�ahlivos�, „hodnota“ publikovania...?) 

Otázky boli zámerne formulované tak, aby boli analogické s otázkami dotazníkového 

prieskumu z roku 2002 a aby sa eventuálne v neskorších fázach analýz dali ich výsledky 

porovnáva�. Kurzívou je nazna�ené smerovanie skúmania, pomocné �i podporné otázky 

a informácie pre prípad, že by respondent potreboval návod pre svoje úvahy. 

Interpretácia výsledkov sa robila v 2 základných fázach. V prvej fáze sa analyzovali 

jednotlivé odpovede respondentov, h�adali sa významné pojmy, ktoré reprezentovali každú 

charakteristiku (v takej forme, v akej boli použité samotným respondentom) – v niektorých 

prípadoch to bol jeden pojem, v iných ich bolo viacero. Následne sa zis�ovala po�etnos� 

týchto prvotných pojmov, pojmy sa zhlukovali na základe sémantickej príbuznosti do vä�ších 

skupín, pre ktoré bol zvolený súhrnný pojem, kategória. 

Týmto analyticko-syntetickým spracovaním sa dospelo k nieko�kým základným 

kategóriám, ktoré z poh�adu interpretátora reprezentujú celú škálu významov použitú 

v odpovediach respondentov. Je samozrejmé, že zaradenie pojmov do kategórií nie je vždy 

jednozna�né, v niektorých prípadoch sa dokonca dá hovori� o presahoch, o možnom zaradení 

jedného pojmu do viacerých kategórií. Výsledkom spracovania je grafický model, ktorý 

reprezentuje hierarchiu kategórií – tie sú vo výsledných grafoch zvä�ša prezentované 

v zostupnom poradí, od tých, ktoré majú najvä�šiu váhu (naj�astejší výskyt v odpovediach 

respondentov), k tým, ktoré majú najmenšiu váhu.  

 

Frekvencia využívania elektronických sie�ových zdrojov 

V otázke �. 1 sa zis�ovala frekvencia reálneho využívania elektronických sie�ových 

zdrojov, so zameraním na porovnanie využívania zdrojov elektronických a tradi�ných. Otázka 

bola formulovaná tradi�nejšie, dotazníkovo, s ponukou 3 základných alternatív odpovedí, 

takže v tomto prípade si vyhodnocovanie nevyžadovalo komplikovanejšie postupy na úrovni 

fenomenografických analýz. Z tabu�ky je zrejmé, že po�et odpovedí bol vyšší ako bol po�et 

respondentov, pretože niektorí si zvolili viaceré alternatívy s oh�adom na rôzne kontexty 

využívania informa�ných zdrojov. Jeden respondent uviedol, že elektronické zdroje využíva 
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�astejšie pri štúdiu vo svojom primárnom vednom odbore, ale rovnako �asto ako tla�ené 

zdroje ich využíva v doplnkovej oblasti výskumu, pedagogike a psychológii. Zaujímavou 

ukážkou diametrálnej odlišnosti spôsobov, resp. frekvencie využívania typov zdrojov je 

situácia, kedy respondent v zásade využíva elektronické zdroje zriedka, menej �asto ako 

tradi�né, ale vo vzdelávacom procese tieto zdroje (ako študijný materiál) dominujú.  

Ako už vyplynulo z viacerých analýz výskumov podobného charakteru, frekvencia 

využívania elektronických zdrojov môže by� do zna�nej miery podmienená aj situáciou 

v konkrétnom vednom odbore. Tak sa môže sta�, že používate� síce využíva elektronické 

zdroje �astejšie, pretože v danom odbore �i téme publikovanie v elektronických zdrojoch 

prevažuje, ale subjektívne preferuje zdroje tradi�né. �alším dôvodom môže by� aj 

skuto�nos�, že téma, ktorej sa výskumník venuje, je v domácej literatúre pokrytá len okrajovo 

a zahrani�né zdroje sú dostupnejšie v elektronickej forme. 

 

Tabu�ka 6.2. Relatívna frekvencia využívania elektronických zdrojov v porovnaní s tradi�nými. 

Frekvencia Využívanie elektronických zdrojov 
16 �astejšie ako tradi�né 
6 rovnako �asto 
2 zriedka, menej �asto ako tradi�né 

 

Tézu o rozdieloch vo vzorcoch využívania elektronických a tradi�ných zdrojov 

spôsobených špecifikami predmetu �i zamerania výskumu �iasto�ne podporujú aj výsledky 

analýzy tejto otázky. Frekvencia využívania elektronických zdrojov je o nie�o nižšia u tých 

respondentov, ktorí sa pri štúdiu orientujú na historické pramene – história, �iasto�ne 

etnológia, vrátane doktorandov knižni�nej a informa�nej vedy, ktorí sa zameriavajú na 

historické knižné fondy. 

 

Uprednost�ovanie elektronických zdrojov 

V �alšej �asti skúmania problému sme sa zamerali na zis�ovanie, �i respondenti preferujú 

elektronické zdroje a aké na to majú dôvody. Otázka bola rozdelená na dve podotázky. 

V 1. �asti sa od respondentov opä� o�akávala jednozna�ná odpove�, �i subjektívne dávajú 

prednos� využívaniu elektronických zdrojov, v druhej �asti zdôvodnenie týchto preferencií, 

teda pre�o, na základe akých vlastností �i predností doktorandi elektronické zdroje preferujú, 

resp. nepreferujú. Ide o subjektívne preferencie, ktoré sú výraznejšie podmienené osobnými 

skúsenos�ami, takže priamu súvislos� medzi vedným odborom alebo témou výskumu na 
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jednej strane a vzorcami využívania informa�ných zdrojov na strane druhej zrejme nemožno 

o�akáva�. 

 

Tabu�ka 6.3. Úrove� preferovania využívania elektronických informa�ných zdrojov  

v porovnaní s tradi�nými. 

Frekvencia Preferovanie elektronických zdrojov 
6 áno 

12 nie 
3 áno / nie 

 
 
Tabu�ka 6.4. Kvantitatívne hodnotenie analýzy pojmov/kategórií – dôvody uprednost�ovania/ 

neuprednost�ovania elektronických informa�ných zdrojov. 

Frekvencia Kategória Pojem 
dostupnos� 8 
rýchlos� prístupu 8 
množstvo informácií 4 
pohodlnos� 2 
jednoduchos� prístupu 2 

25 dostupnos� 

operatívnos� 
hodnovernos� 2 
verifikácia 2 
spolo�enská váha 
publikuje ktoko�vek 
kompaktnos� 

8 kvalita 

špecializácia 
�ítanie z obrazovky 3 
vnímanie tla�eného textu 2 
kontakt s knihou 
inštruktívnos� 

8 percepcia 

sústredenie 
dynamickos� 
spolo�né využívanie informácií 
slovníkový preklad 
súvisiace informácie  

5 dynamickos� / interaktívnos� 

multimediálnos� 
spracovanie obsahu dokumentu 2 4 práca s dokumentom 
efektívnos� práce s dokumentmi 2 

4 aktuálnos� aktuálnos� 4 
bezplatnos� 
objektívna nevyhnutnos� 

3 ostatné 

zvyk 
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Obr. 6.1  Hierarchický model fenomenografickej analýzy dôvodov uprednost�ovania/ 
neuprednost�ovania elektronických informa�ných zdrojov. 

 

Pri vyhodnocovaní prvej podotázky aj nerozhodnú odpove� (teda áno/nie) možno vlastne 

považova� za negatívnu, ke�že cie�om bolo zistenie jednozna�ných preferencií vo využívaní 

elektronických zdrojov. Len 6 respondentov odpovedalo na otázku pozitívne, pri�om aj 

spomedzi nich jeden uviedol, že jeho preferencia vlastne preferenciou ani nie je, lebo je 

podmienená prevahou zdrojov, ktoré sú k jeho téme dostupné. Zárove� tento respondent 

popísal to, �o je stále bežným modelom práce s elektronickými zdrojmi – že totiž síce radšej 

pracuje s elektronickými dokumentmi, ale pred �ítaním si ich vždy najskôr vytla�í na papier. 

Potvrdzuje sa teda, že elektronická �i sie�ová forma je výhodná najmä ako forma distribúcie 

elektronických informa�ných zdrojov, ako forma poskytovania prístupu k nim. Neznamená to 

však, že v tejto forme používatelia informa�né zdroje aj konzumujú. V tejto súvislosti sa 
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v odpovediach respondentov dvakrát objavilo konštatovanie, že nie je dôležitá forma 

publikovania, ale „autorita“, ktorá je za konkrétnou publikáciou. 

Spomedzi kategórií definujúcich pojmovú mapu verbalizácie preferencií pri využívaní 

elektronických zdrojov je 8 takých, ktoré boli vyhodnotené ako významné – dostupnos�, 

kvalita, percepcia, dynamickos� resp. interaktívnos�, práca s dokumentom a aktuálnos�. 

Dostupnos� sa naj�astejšie vníma ako atribút, ktorý je prednos�ou elektronických zdrojov 

v porovnaní so zdrojmi tla�enými. Vo výpovediach doktorandov ju reprezentujú také 

koncepty ako dostupnos�, jednoduchos� prístupu, pohodlnos�, rýchlos�, okamžitý prístup, 

prístup cez osobné stránky autorít. V tejto kategórii sa však vyskytla aj jedna charakteristika, 

ktorá v ponímaní respondenta reprezentuje výhody tradi�ných informa�ných zdrojov – ide 

o operatívnos� prístupu, možnos� �íta� tla�ené informácie kdeko�vek a kedyko�vek, 

v dopravnom prostriedku �i v posteli, bez potreby využitia po�íta�a.  

Dostupnos� je však podmienená aj množstvom informácií, ktoré sa na webe nachádza 

a ktoré k téme možno nájs�. Z tohto h�adiska používatelia u sie�ových informa�ných zdrojov 

oce�ujú, že ponuka zdrojov je zvä�ša širšia, hoci situáciu je opä� potrebné hodnoti� 

v kontexte konkrétnej vednej disciplíny i zamerania výskumu (jeden respondent uviedol, že je 

málo informácií v elektronických zdrojoch, iný respondent poci�uje nedostatok informácií 

v tradi�ných zdrojoch). Naopak, pre niekoho je informácií na internete až príliš ve�a. 

V rámci zaužívaného systému hodnotenia vedeckej komunikácie sa atribúty kvality 

prisudzujú zvä�ša zdrojom tradi�ným. Predstavujú ich také charakteristiky ako hodnovernos�, 

spolo�enská váha, vyššia potreba verifikácie kvality elektronických zdrojov. Verifikácia však 

bola v jednom prípade verbalizovaná aj ako �rta definujúca prednos� elektronických zdrojov 

– konkrétne v takom prípade, ke� doktorand síce neuprednost�uje elektronické zdroje, ale 

používa ich na overovanie informácií zistených v tradi�ných dokumentoch. Okrem toho sa vo 

výpovediach respondentov objavili aj názory, pod�a ktorých je možné nájs� signifikantné 

atribúty kvality aj u elektronických zdrojov – napríklad vä�šia kompaktnos� („býva tam 

menej vaty, pri tradi�ných zdrojoch musia autori dodržiava� rozsah“) i hlbšia špecializácia 

(užšie zameranie elektronických zdrojov, „na krátkom priestore vedia ís� viac do h�bky“). 

�alší okruh pojmov determinujúcich vz�ah používate�ov k využívaniu elektronických 

zdrojov sú pojmy súvisiace s kategóriou percepcie, vnímania dokumentu. Negatívne 

konotácie v tejto oblasti sa naj�astejšie spájajú s potrebou �ítania obsahu (textu) z obrazovky 

po�íta�a. Respondenti zdôraz�ujú, že vnímanie textu v tla�enej podobe je komfortnejšie, 

„inštruktívnejšie“, že na štúdium textu v elektronickej podobe sa �ažko sústre�uje, že 

nezanedbate�ným psychologickým aspektom tohto procesu je vítaný „kontakt s knihou“. 
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S problematikou percepcie je prepojená �alšia kategória vlastností elektronických 

informa�ných zdrojov, ich dynamickos�. Ide o také �rty elektronických dokumentov, ktoré 

používatelia pre zmenu vnímajú zvä�ša pozitívne – možnosti aktualizácie informácií po�as 

výskumu, spolo�né využívanie informácií viacerými (spolupracujúcimi) používate�mi, 

prepojenia na príbuzné �i súvisiace informa�né zdroje, multimediálnos�, možnos� 

bezprostrednej aplikácie automatizovaných prostriedkov na preklad (rôzne automatizované 

slovníky a pod.). 

Ako �alšiu prednos� elektronických informa�ných zdrojov používatelia uvádzajú 

rýchlejšiu a efektívnejšiu prácu s dokumentom (používate� si môže sám vytvára� dokumenty, 

napr. v Adobe Acrobat, uklada� ich a vyh�adáva�, jednoduchšie s nimi manipulova�) 

a spracovanie obsahu dokumentu. Vo výpovediach respondentov sa len raz objavil pojem 

odkazujúci na finan�né aspekty prístupu a využívania informa�ných zdrojov, konkrétne 

bezplatnos� v súvislosti s elektronickými zdrojmi. Tento fakt môže by� náznakom toho, že 

používatelia si stále viac uvedomujú, že aj v sie�ovom prostredí je kvalita informácie spojená 

s adekvátnym spracovaním a teda aj s ur�itými finan�nými nákladmi. 

 

Publikovanie v elektronických zdrojoch 

Samostatnú kapitolu problémov, orientácií �i súvislostí v oblasti využívania elektronických 

zdrojov predstavujú otázky spojené s využívaním elektronických komunika�ných kanálov na 

ú�ely publikovania, teda vo sfére produkcie informácií. Ke�že súvisiaca otázka bola opä� 

postavená pomerne priamo�iaro, vyhodnocovanie odpovedí si v procese analýzy 

nevyžadovalo vysokú mieru pojmovej konsolidácie. 18 respondentov nepublikuje 

elektronicky, iba traja z opýtaných majú takúto skúsenos�. Z komentárov k otázke vyplýva, že 

�asto ide skôr o nedostatok alebo neznalos� možností, ktoré sú v konkrétnom odbore 

k dispozícii. Významným faktorom ovplyv�ujúcim uvedený pomer publikujúcich 

a nepublikujúcich je aj relatívna neskúsenos� mladých �udí s publikovaním vôbec, ke�že išlo 

v prevažnej miere o študentov dennej formy doktorandského štúdia. Vo svetle uvedených 

faktov je zaujímavé, že tí 3 respondenti, ktorí publikujú elektronicky, využívajú elektronické 

publika�né kanály dos� intenzívne – iba jeden z nich uviedol, že v štruktúre jeho/jej 

publika�nej �innosti elektronické zdroje predstavujú menej ako polovicu. Fenomenografická 

analýza odpovedí bola relatívne jednoduchá, výsledný model vzh�adom na malé množstvo 

premenných zoh�ad�uje nielen hierarchiu pojmov z h�adiska frekvencie ich výskytu vo 

výpovediach respondentov, ale nazna�uje aj vz�ahy medzi nimi. 
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Tabu�ka 6.5. Kvantitatívne hodnotenie analýzy pojmov/kategórií – publikovanie  

v elektronických informa�ných zdrojoch. 

Frekvencia Kategória Pojem / Väzba 
18 nepublikovanie nepublikuje 18 

publikoval 3 7 elektronický �asopis 
publikoval by 4 

3 publikovanie publikuje 3 
2 komunikácia nepublikuje 2 
2 málo možností nepublikuje 2 
1 ochota nepublikuje 
1 ranking v Googli nepublikuje 
1 renomovaný zdroj nepublikuje 
1 vlastná stránka nepublikuje 

 
 
 

 
 

Obr. 6.2  Hierarchický model fenomenografickej analýzy – publikovanie v elektronických 
informa�ných zdrojoch. 

 

 

Základnú dichotómiu v modeli predstavujú pojmy publikovanie a nepublikovanie, 

zachytávajúce pomer medzi respondentmi z h�adiska ich praktických skúseností 

s elektronickým publikovaním. Elektronický �asopis uvádzajú ako naj�astejší komunika�ný 

kanál všetci doktorandi, ktorí už elektronicky publikovali. Zárove� ho naj�astejšie spomínajú 

aj tí respondenti, �o zatia� týmto spôsobom nepublikovali – uviedli �asopis ako komunika�ný 

kanál, v ktorom by boli ochotní v budúcnosti publikova�. 
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Dvaja spomedzi tých, �o elektronicky nepublikujú, však zárove� precizovali, že do 

kategórie „publikovanie“ nezara�ujú využívanie neformálnych sie�ových komunika�ných 

kanálov. Ich vlastnými slovami – „zverej�ovanie vecí na internete preto, aby som získal názor 

druhých �udí, nepovažujem za publikovanie“, resp. „ide skôr o skupinovú komunikáciu“. 

�alší dvaja nepublikujúci respondenti uviedli, že majú málo možností na elektronické 

publikovanie, že nepoznajú žiadnu vhodnú slovenskú odbornú stránku, kde by mohli 

publikova�, resp. že takých stránok je málo. Vo svojich úvahách o charakteristikách 

potenciálne vhodných publika�ných kanálov �alej doktorandi uviedli niektoré rozporuplné 

vlastnosti – že by to mali by� zdroje vydávané renomovaným vydavate�stvom, také, ktoré by 

sa v rankingu vyh�adávania v Googli objavili na prvom mieste, ale tiež publikovanie na 

vlastnej webovej stránke. 

Ochotu elektronicky publikova� spomedzi všetkých nepublikujúcich explicitne vyjadril iba 

jeden respondent („nebráni sa“), ale z odpovedí všeobecne vyplýva vcelku priaznivý postoj 

k využívaniu elektronických publika�ných kanálov (ochota využíva� elektronický �asopis, 

konštatovanie o nedostatku možností a podobne). 

 

Preferencie publikovania v elektronických zdrojoch 

Ak využívanie elektronických informa�ných zdrojov a prípadne aj preferovanie ich 

využívania je do zna�nej miery ovplyvnené praktickými skúsenos�ami používate�ov 

informácií (súvisiace najmä s vedomos�ou o ich existencii, ich po�tom resp. dostupnos�ou), 

na využívanie a preferovanie elektronických komunika�ných kanálov pre ú�ely publikovania 

u autorov zvä�ša vplývajú aj �alšie faktory spojené s prostredím, predovšetkým 

akademickým, v ktorom sa autori pohybujú. 

Súvisiaca otázka bola opä� formulovaná ako dvojzložková, najskôr sa �ou sondovalo, �i 

respondent dokáže explicitne vyjadri� svoje preferencie publikovania v elektronických 

zdrojoch (áno/nie), následne sa skúmali dôvody tohto postoja. 

Respondenti uvádzajú v podstate 3 typy odpovedí na túto otázku: 

1. bu� preferujú elektronické publikovanie a konkretizujú svoje dôvody,  

2. alebo nepreferujú elektronické publikovanie (resp. nepublikujú, nemajú s ním 

skúsenosti) ale oce�ujú niektoré prednosti tohto spôsobu publikovania a formulujú, za 

akých podmienok by elektronicky publikovali (1 uvádza, že sa elektronickému 

publikovaniu nebráni),  

3. nepreferujú elektronické publikovanie a uvádzajú dôvody, pre ktoré dávajú prednos� 

tla�eným zdrojom (�o je vlastne vo vä�šine prípadov obrátený poh�ad na vlastnosti 
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zdrojov elektronických), prípadne uvádzajú aj potenciálne výhody elektronických 

zdrojov. 

Vä�šia �as� respondentov na priamu otázku o preferovaní elektronického publikovania 

nedokázala jednozna�ne odpoveda�, ale ak to dokázali, tak prevažne v neprospech tohto 

spôsobu publikovania – 8 doktorandov uviedlo jednozna�né nie, vyskytlo sa jediné áno, 

a jedenkrát odpove� formulovaná ako „50:50“. 

Z odpovedí vyplýva, že respondenti si uvedomujú, že nie všetky elektronické zdroje sú 

rovnaké, a vidia potrebu rozlišova� z h�adiska ich renomé, prestíže v radoch odbornej 

verejnosti, ale okrajovo takisto zvažova� aj otázku finan�nej vhodnosti zdroja / média, vrátane 

podmienok autorského odme�ovania. 

 

Tabu�ka 6.6. Kvantitatívne hodnotenie analýzy pojmov/kategórií – preferovanie/ nepreferovanie 

publikovania v elektronických informa�ných zdrojoch. 

Frekvencia Kategória Pojem 
rýchlos� 4 
aktuálnos� 3 
�as 2 

10 �as 

stálos� 
dostupnos� 5 
šírka publika 2 
jednoduchos� šírenia 

9 dostupnos� 

vyh�adate�nos� 
prestíž 2 
uznávanos� 
o�akávanie 
rovnocennos� 
materiálna podoba 
samo�úbos� 

8 renomé 

dehonestácia 
málo elektronických zdrojov 3 4 množstvo zdrojov 
skuto�né el. periodiká 
demokratizácia 
interaktívnos� 

3 sie�ové kvality 

kontext 
korektnos� používania 2 etika 
citovanie 

2 kvalita kvalita 2 
2 relevancia relevancia 2 

finan�ná rovnocennos� 
percepcia 

3 ostatné 

prácnos� 
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Obr. 6.3. Hierarchický model fenomenografickej analýzy – preferovanie/ nepreferovanie publikovania 
v elektronických informa�ných zdrojoch. 

 

Trojicu najfrekventovanejších kategórií prestavujú �as, dostupnos� a renomé. �as je 

v odpovediach respondentov prezentovaný ako kategória, ktorá je dominantnou prednos�ou 

elektronických zdrojov. V konkrétnych vyjadreniach ho reprezentujú pojmy ako �as, 

aktuálnos� (jedenkrát formulovaná negatívne ako neaktuálnos� tla�ených publikácií), 

rýchlos�, stálos� (pre zmenu výhoda tradi�ných informa�ných zdrojov), �asová náro�nos� 

publika�ného procesu u tradi�ných publikácií. 

Dostupnos� je takisto kategória, ktorá sa predovšetkým koncipuje ako výhoda v súvislosti 

s elektronickými zdrojmi – okrem použitia naj�astejšieho pojmu dostupnos� ju respondenti 

verbalizujú ako šírku potenciálneho publika, jednoduchos� šírenia �i vyh�adate�nos� 

elektronických zdrojov. V prípade kategórie renomé je smerovanie pozitívnych hodnotení 

skôr opa�né, smerom k tradi�ným zdrojom. V odpovediach sa objavujú také pojmy ako 

prestíž, uznávanos�, o�akávanie, oce�ovanie. V menšej �asti z týchto odpovedí sa konštatuje, 

že ak ide o elektronický zdroj, ktorý je všeobecne akceptovaný ako kvalitný, používatelia 

nevidia problém v publikovaní v �om. O nie�o vä�šia �as� odpovedí však jednozna�ne 

uvádza, že tradi�né publikácie sú cenené viac, pri�om sa medzi argumentmi objavujú aj ur�ité 
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psychologické momenty ako bazírovanie na forme, materiálnej podobe publikácie, �i 

v podobe samo�úbosti a uspokojenia („ma� svoje meno na knihe“). Jedna respondentka 

dokonca odpovedá, že publikovanie v elektronickom �asopise považuje za dehonestujúce, 

zárove� však paradoxne konštatuje, že „sprístupni� texty na internete alebo zasiela� niekomu 

�lánky je v poriadku“. 

Za jeden z dôvodov nepreferovania elektronického publikovania niektorí doktorandi 

ozna�ili objektívnu skuto�nos�, že v danom vednom odbore je nedostatok elektronických 

zdrojov, v ktorých by mohli publikova�. V jednom prípade bola táto situácia lakonicky 

zhrnutá vo vete, že „v odbore všetko ide tradi�ným smerom“. Zárove� sa objavuje aj 

konštatovanie, že niektorí respondenti poci�ujú absenciu skuto�ných elektronických periodík, 

teda takých, ktoré nie sú len elektronickou verziou tradi�ne vydávaných �asopisov. Spomedzi 

sie�ových kvalít elektronických zdrojov sa spomína to, že elektronické publikovanie pôsobí 

ako demokratiza�né médium podporujúce široký prístup k informáciám, �alej interaktívna 

podstata elektronických zdrojov umož�ujúca spolo�né využívanie prípadne kolektívnu tvorbu 

informácií, a napokon možnos� vnímania informácií v širšom kontexte, napríklad na osobnej 

webovej stránke autora. 

Kategóriu etiky spomenuli niektorí doktorandi v súvislosti s problematikou korektnosti 

využívania zdrojov resp. citovania, kde sú elektronické zdroje hodnotené negatívne – tento 

aspekt však nie je v celkovom obraze atribútov publikovania mimoriadne výrazný. Relatívne 

málo respondentov tiež hovorilo o kvalite zdrojov – ke� sa tak stalo, pochopite�ne, oce�ovali 

kvalitu tradi�ných zdrojov, resp. o �alších atribútoch elektronických zdrojov uvažovali len 

v tom prípade, ak išlo o zdroje „kvalitné“. Kontext relevancie sa objavil vo výpovediach 

dvakrát, v oboch prípadoch v konštatovaniach, že tradi�né informa�né zdroje sú relevantnejšie 

ako zdroje elektronické. 

Z ostatných publika�ných atribútov používatelia ešte v obmedzenej miere berú do úvahy 

finan�nú rovnocennos� oboch publika�ných alternatív (najmä s oh�adom na eventuálne 

príjmy z publikovania, honoráre), rozdiely v percepcii (iný spôsob �ítania a vnímania 

informácií v tla�enej a elektronickej podobe) a prácnos�, ktorá je spojená s prípravou 

tradi�ných dokumentov. 

 

Zhrnutie 

Prevažná vä�šina respondentov prieskumu uviedla, že využívajú elektronické zdroje 

�astejšie ako tradi�né. Frekvencia využívania tohto typu zdrojov však môže by� do zna�nej 

miery podmienená ich dostupnos�ou v konkrétnom vednom odbore a v špecifickejších 
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prípadoch i tým, že téma, ktorej sa konkrétny bádate� venuje, je v domácej literatúre pokrytá 

len okrajovo a zahrani�né zdroje sú v našich podmienkach dostupnejšie v elektronickej forme. 

Okrem toho sa ukazuje, že frekvencia využívania elektronických a tla�ených informa�ných 

zdrojov sa môže u toho istého používate�a líši� v závislosti od kontextu využívania. 

Potvrdením týchto trendov môže by� skuto�nos�, že viac ako polovica ú�astníkov 

prieskumu jednozna�ne nepreferuje využívanie elektronických zdrojov pred tradi�nými. 

Zdôvodnenie postojov používate�ov k obom typom informa�ných zdrojov je možné mapova� 

do 8 základných kategórií – dostupnos�, kvalita, percepcia, dynamickos� / interaktívnos�, 

práca s dokumentom a aktuálnos�. Zatia� �o dostupnos�, dynamickos�, širšie možnosti práce 

s dokumentom a aktuálnos� používatelia vä�šinou považujú za výhody elektronických 

zdrojov, kvalitu a atribúty percepcie vnímajú najmä ako �rty vlastné tla�eným dokumentom. 

Zdá sa, že sumarizácia týchto kategórií a ich výskytu u oboch typov zdrojov nazna�uje, že 

používatelia zatia� vidia silnú stránku elektronických zdrojov predovšetkým v oblasti 

distribúcie, resp. spracovania informácií, avšak nie v oblasti ich priameho využívania, 

percepcie. 

Iba traja ú�astníci prieskumu (14%) majú už skúsenos� s publikovaním svojich prác 

v sie�ovom elektronickom prostredí. Ako dôvod tejto nízkej participácie sami respondenti 

�asto uvádzajú nedostatok alebo neznalos� publika�ných kanálov, ktoré sú v danom odbore 

k dispozícii. Naj�astejšie využívaným, resp. uvádzaným typom elektronického informa�ného 

zdroja je elektronický �asopis – spomínajú ho všetci respondenti, ktorí už elektronicky 

publikovali, ale ako najvhodnejší publika�ný kanál aj tí, �o týmto spôsobom ešte 

nepublikovali.  

Z poh�adu preferencií publikovania v elektronických publika�ných kanáloch je situácia 

podobná, ako pri využívaní elektronických zdrojov. Postoje respondentov sú v prevažnej 

miere rozporuplné, iba 1 ú�astník prieskumu uviedol, že jednozna�ne preferuje publikovanie 

v elektronických zdrojoch, zatia� �o 8 doktorandov prezentovalo negatívne stanovisko. 

Komentáre k odpovediam nazna�ujú, že reálni i potenciálni autori si uvedomujú rozdiely 

medzi rozli�nými elektronickými zdrojmi z h�adiska ich kvality, renomé, ale takisto finan�nej 

vhodnosti. Napriek relatívne silnému odmietaniu elektronických publika�ných kanálov 

fenomenografická mapa zdôvod�ovania postojov obsahuje (paradoxne?) ako 3 

najfrekventovanejšie kategórie �as, dostupnos� a renomé, pri�om prvé dve (�as a dostupnos�) 

respondenti v prevažnej miere spájajú práve s elektronickým publikovaním. Tieto výsledky 

takisto napovedajú, že odmietanie elektronických publika�ných kanálov je skôr spôsobené ich 
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neakceptáciou v okolí autorov, a nie neuvedomením si všetkých súvislostí, výhod a nevýhod 

zo strany samotných autorov. 

 

 

6.2  Relevancia v elektronických informa�ných zdrojoch 

Relevancia je jednou zo základných kategórií informa�nej vedy, s ktorou sa pracuje najmä 

v oblasti vyh�adávania informácií a rešeršných informa�ných systémov. Je to kategória 

vyjadrujúca vz�ah medzi h�adanou a nájdenou informáciou, vz�ah zhody, potrebnosti, 

využite�nosti.  

Tefko Saracevi� vo svojej analýze prístupov k výskumu relevancie taktiež uvádza, že 

relevancia nazna�uje ur�itý vz�ah, pri�om typ tohto vz�ahu definujú entity, ktoré do vz�ahu 

vstupujú. Na základe toho rozpoznáva 5 základných typov relevancie:  

• systémová alebo algoritmická – definovaná vz�ahom medzi rešeršnou 

požiadavkou/dotazom a informa�ným objektom,  

• tematická – vz�ah medzi obsahom, resp. témou informa�nej / rešeršnej požiadavky 

a témou informa�ného objektu,  

• kognitívna (pertinencia) – vz�ah medzi stavom poznania, resp. informa�nou 

potrebou subjektu a informa�ným objektom,  

• situa�ná (užito�nos�) – vz�ah medzi aktuálnou situáciou, úlohou, problémom 

a informa�ným objektom,  

• a motiva�ná / afektívna relevancia – vz�ah medzi úmyslami, cie�mi, motiváciou 

a informa�ným objektom (Saracevi�, 1994). 

V súlade s nazna�enou typológiou Howard Greisdorf zdôraz�uje relativistický charakter 

relevancie, ke� konštatuje, že to, �o je známe resp. relevantné, závisí od poznávajúceho 

subjektu (Greisdorf, 2000). Relevancia je však kategória, ktorá má významné miesto aj 

v iných vedných disciplínach, predovšetkým v teórii komunikácie, lingvistike, sémantike, 

logike, kognitívnej vede i psychológii. Na základe tejto širokej aplikovate�nosti pojmu 

relevancia sa najmä v priebehu 90. rokov minulého storo�ia objavili pokusy o definovanie 

princípov všeobecnejšej, komunika�nej teórie relevancie (napr. Wilson, Sperber). Pod�a nej je 

relevancia „potenciálnou vlastnos�ou nielen výpovedí a iných pozorovate�ných javov, ale aj 

myšlienok, spomienok a záverov uvažovania. Akýko�vek externý stimul alebo interná 

reprezentácia, ktorá tvorí vstup pre kognitívne procesy, môže by� v ur�itom �ase pre �loveka 
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relevantná“ (Wilson, 1994). Pod�a tejto teórie majú na posudzovanie miery relevancie 

najvä�ší vplyv dve premenné: 

• pozitívny kognitívny efekt – ak sú ostatné faktory rovnaké, �ím vyšší je pozitívny 

kognitívny efekt dosiahnutý spracovaním vstupu, tým vä�šia je relevancia vstupu 

pre �loveka v danom �ase. 

• úsilie vynaložené na spracovanie – ak sú ostatné faktory rovnaké, �ím vyššie je 

úsilie vynaložené na spracovanie, tým nižšia je relevancia vstupu pre �loveka 

v danom �ase (Wilson a Sperber, 2004). 

Skúmanie relevancie v nových podmienkach elektronickej komunikácie je zatia� len 

v za�iatkoch. Elektronické informa�né zdroje za�ali do procesov sociálnej komunikácie 

výraznejšie zasahova� predovšetkým v poslednom desa�ro�í 20. storo�ia a v sú�asnosti už 

predstavujú rozšírenú alternatívu k tla�eným informa�ným zdrojom. Výskumy zamerané na 

zis�ovanie miery využívania a akceptácie elektronických zdrojov sú v zahrani�í pomerne 

frekventované, ale zmenám vo vnímaní, resp. hodnotení relevancie informa�ných zdrojov 

v elektronickom sie�ovom prostredí sa sústredená pozornos� dosia� nevenovala. 

 

Pozadie a metodológia výskumu 

Výskum problematiky relevancie na Katedre knižni�nej a informa�nej vedy FiF UK 

v Bratislave bol sú�as�ou širšie koncipovanej výskumnej úlohy Využívanie informácií pri 

informa�nom správaní vo vzdelávaní a vede. Tento výskum bol charakteristický 

predovšetkým tým, že pri �om boli výraznejšie aplikované kvalitatívne prístupy ku skúmaniu 

problematiky.  

Sú�as�ou výskumu bolo aj zis�ovanie kritérií a postupov pri posudzovaní relevancie 

informácií v tradi�nom a elektronickom prostredí. Prvé �iastkové výsledky zamerané na 

otázky vnímania relevancie nazna�ujú, že rozdiely v posudzovaní relevancie medzi 

tradi�nými a elektronickými informa�nými zdrojmi sa objavia najmä na vyšších úrovniach 

relevancie – kognitívnej, situa�nej a motiva�nej. 

Na zis�ovanie kritérií a postupov pri posudzovaní relevancie informácií v tradi�nom 

a elektronickom prostredí boli zamerané 3 otázky prieskumu. Text v kurzíve nazna�uje 

smerovanie skúmania, pomocné �i podporné otázky a informácie pre prípad, že by respondent 

potreboval návod pre svoje úvahy. 

1. Aké kritériá uplat�ujete pri posudzovaní relevancie informácií z odborných textov (pri 

štúdiu odborných tla�ených dokumentov, odborné �lánky a štúdie) 
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2. Ako postupujete pri posudzovaní relevancie informácií z elektronických zdrojov 

v internete? (vyh�adané odkazy v Google, sekundárne informácie, rešerš, bibliografia, plné 

texty, �lánky z �asopisov) 

3. Vidíte rozdiel v posudzovaní relevancie informácií v tla�enej a elektronickej forme?  

Zber dát, ako už bolo uvedené v predchádzajúcej podkapitole, sa uskuto�nil vo forme 

rozhovorov s respondentmi, prevažne študentmi doktorandského štúdia na Filozofickej 

fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, v priebehu roka 2006.  

 

Posudzovanie relevancie informácií v tla�ených textoch 

Základná konceptuálna analýza odpovedí ukazuje, že ústredným kritériom posudzovania 

relevancie tla�ených odborných textov je autor (13 výskytov). V konkrétnych výpovediach 

respondentov ho reprezentujú také koncepty ako meno autora, renomé autora, známos� autora 

�i dôveryhodnos� autora. �alšie kritériá sú vo svojej po�etnosti zna�ne rozptýlené, avšak 

�rtajú sa ur�ité možnosti ich integrácie do kompaktnejších celkov.  

S relatívne vysokou frekvenciou (15 krát) sa vo výpovediach respondentov uvádzajú 

rozli�né textové charakteristiky informa�ného zdroja, ako sú �itate�nos�, jednoduchos�, h�bka 

spracovania, jasnos�, �ahká orientácia, štruktúrovanos�. Do tejto skupiny kritérií môžeme 

zaradi� aj jazykovú charakteristiku dokumentu (dostupnos� v jazyku, ktorý je pre �itate�a 

zrozumite�ný), ale tiež jeho argumenta�nú hodnotu – správnos� použitých argumentov a 

dostato�né odôvod�ovanie tvrdení. Z h�adiska frekvencie nasleduje skupina pojmov spojená 

v integrovanej kategórii odkazový aparát zdroja. Patria sem také kritériá posudzovania 

zdrojov ako citovanie (odkazovanie na iné zdroje je samo o sebe znakom kvality a relevancie 

textu, ke�že do ur�itej miery „objektivizuje tvrdenia a myšlienky autora“), konkrétne 

citované zdroje k danej problematike, spôsob citovania, druhy citovaných dokumentov. 

Niektorí respondenti tiež uviedli snahu o vyh�adávanie citácií a citovaných prame�ov a o ich 

overovanie, prípadne h�adanie iných interpretácií, ako sú tie, ktoré vo svojom texte uviedol 

autor nájdeného dokumentu. 

Analýza procesov spojených s posudzovaním relevancie nazna�ila ur�ité paralely so 

Saracevi�ovou typológiou relevancie. Pre niektorých respondentov sa posudzovanie kon�í 

zhodnotením formálnych charakteristík a základnej obsahovej zhody informa�ného zdroja 

s informa�nou požiadavkou, pre iného je sú�as�ou aj detailnejšie pochopenie obsahu. Z tohto 

h�adiska môžeme hovori� aj o „prvotnej“ a „druhotnej“ relevancii, resp. pertinencii. Ak sa pri 

posudzovaní „prvotnej“ relevancie používatelia rozhodujú, �i vôbec informa�ný zdroj zaradia 
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medzi dokumenty ur�ené na detailné štúdium, posudzovanie „druhotnej“ relevancie už do 

istej miery možno považova� za sú�as� študijného �i výskumného procesu. 

 

Tabu�ka 6.7 Kvantitatívne hodnotenie analýzy pojmov/kategórií – kritériá pri posudzovaní  

relevancie informácií z odborných textov. 

Frekvencia Kategória Pojem 
13 autor autor 13 

�itate�nos� 
�ítavos� 
h�bka spracovania 
zrozumite�nos� 2 
jednoduchos� 
orientácia v texte 
rozvíjanie myšlienok 
štruktúra 2 
výpovednos� 
jazyk 2 

15 textové charakteristiky 

argumentácia 2 
citované zdroje 6 
citovanie 2 
citácie - h�adanie interpretácií 
citácie - overovanie 

11 odkazový aparát 

citácie - vyh�adávanie 
téma 5 
k�ú�ové slová 2 
názov 2 

11 obsahové charakteristiky 

obsahová analýza 2 
aktuálnos� 
�asové pokrytie 

6 �as 

vro�enie 4 
odbornos� 3 
podujatie 
terminológia 

6 odbornos� 

vedný odbor 
inštitúcia 2 
vydavate� 2 

5 inštitucionalita 

knižnica 
novos� 
užito�nos� 2 
autenticita 2 
dostupnos� 
intuícia 
proveniencia výskumu 
tla� 

10 ostatné 

umiestnenie zdroja 
 

V súlade s touto tézou o dvoch úrovniach chápania pojmu relevancie medzi respondentmi 

výskumu sa posudzovanie súboru obsahových charakteristík ako kritéria relevancie 

umiestnilo zhruba v strede frekven�nej tabu�ky pojmov. V tomto kontexte doktorandi na 
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všeobecnej úrovni používajú také charakteristiky ako relevantnos� témy, vz�ah k téme alebo 

pokrytie rôznych aspektov problematiky. Pri rozhodovaní o vhodnosti využitia ur�itého 

dokumentu pre spracovanie danej témy naj�astejšie vychádzajú z posudzovania k�ú�ových 

slov, názvu, prípadne z obsahovej analýzy vo forme štúdia obsahu dokumentu, jeho registrov, 

resp. analýzy vybraných kapitol. 

�asový faktor sa medzi kritériami posudzovania relevancie objavuje najmä ako 

všeobecnejšie formulovaná požiadavka na aktuálnos� informácií, v konkrétnych prejavoch ide 

o údaj typu vro�enia �i dátumu vydania daného informa�ného zdroja, resp. �asové obdobie, 

ktoré prezentované informácie pokrývajú, skúmajú. Požiadavka na odbornos� reflektuje 

úrove� prezentovaných informácií a ich spracovanie so znalos�ou veci, zara�ujeme sem však 

aj také jej aspekty ako úrove�, odbornos� informa�ného zdroja (napr. �asopisu, zborníka 

z konferencie), v rámci ktorého bola informácia publikovaná, vedný odbor/disciplína, v ktorej 

autor daného informa�ného zdroja pôsobí a jeho kompetentnos� skúma� ur�itý problém. 

Sú�as�ou tejto skupiny kritérií je aj posúdenie terminologickej stránky informa�ného zdroja. 

Inštitucionálne ukotvenie informa�ného zdroja najmä ako faktor jeho spo�ahlivosti, 

serióznosti, je �alším aspektom, ktorý používatelia berú do úvahy pri posudzovaní relevancie 

informácií. Táto inštitucionálna väzba sa v ponímaní respondentov prieskumu prejavuje vo 

viacerých podobách. Ide predovšetkým o inštitucionálnu príslušnos� autora (univerzita, 

výskumná inštitúcia), ale tiež o to, �i zdroj bol publikovaný v niektorom „oficiálnom“ 

vydavate�stve, resp. �i je sú�as�ou fondu knižnice. 

Spomedzi ostatných, nehomogénnych kritérií treba spomenú� otázku utilitárnosti 

informácií, najmä aspekt novosti a užito�nosti, možností využitia nových informácií 

v kontexte aktuálneho výskumu. Pre nieko�kých respondentov sa javí ako dôležitá aj otázka 

autenticity informácií, najmä z h�adiska využívania digitalizovaných informa�ných zdrojov 

staršieho dáta. Tu sa využívajú predovšetkým postupy porovnávania viacerých zdrojov 

a vyh�adávanie v tradi�ných bibliografiách. 

 

Posudzovanie relevancie informácií z elektronických zdrojov v internete 

Aj ke� nieko�kí respondenti (4 odpovede) zdôraznili, že kritériá posudzovania relevancie 

sú u elektronických zdrojov na internete podobné �i dokonca rovnaké ako u zdrojov 

tla�ených, výsledky výskumu predsa len ur�ité rozdiely nazna�ujú. Zdá sa, že používatelia si 

v elektronickom sie�ovom prostredí výraznejšie uvedomujú potrebu overovania kvality 

informácií. Z konceptuálnych analýz výpovedí respondentov a z následnej pojmovej 

integrácie vyplýva, že najfrekventovanejším kritériom posudzovania relevancie je samotný 
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informa�ný zdroj a jeho spo�ahlivos�, dôveryhodnos�, osved�enos�, renomé, „dobré meno“ 

a podobne. Niektorí respondenti dokonca hovoria o „oficiálnosti“ – túto charakteristiku tiež 

možno zaradi� do integrovanej skupiny vlastností informa�ných zdrojov, hoci už �iasto�ne 

indikuje konkrétnejšiu väzbu na inštitucionálne pozadie informa�ného zdroja. V súvislosti 

s diskusiou o uvedených charakteristikách sie�ových informa�ných zdrojov sa tiež objavuje 

konštatovanie, že „tla�ené zdroje sú jednozna�ne dôveryhodnejšie“. 

Ako dôsledok vä�šieho dôrazu na kvalitu informa�ného zdroja sa v polohe kritéria 

relevancie v sie�ovom prostredí výraznejšie berie do úvahy jeho inštitucionalita – ako 

inštitúcia, ktorá stojí za autorom, vydavate�om �i prevádzkovate�om webového sídla. Ide teda 

o �alší rozmer aspektu dôveryhodnosti informa�ného zdroja a je zaujímavé, že kritérium 

inštitucionality sa objavuje v odpovediach respondentov o nie�o �astejšie ako �alší atribút 

kvality zdroja – autor a jeho renomé a odbornos�. Úlohu autora pri posudzovaní relevancie 

informa�ného zdroja vnímali respondenti v oblasti tradi�ných zdrojov významnejšie. Tento 

posun môže do istej miery súvisie� s tým, že používatelia si uvedomujú, že v sie�ovom 

elektronickom prostredí sa nachádza obrovské množstvo potenciálne relevantných zdrojov 

a spolieha� sa len na meno známeho autora nesta�í. 

Posudzovanie obsahových charakteristík informa�ných zdrojov uviedli respondenti ako 

tretie najdôležitejšie kritérium relevancie. Naj�astejšie bolo formulované všeobecne ako 

obsahová zhoda dokumentu a informa�nej požiadavky, adekvátnos� téme �i tematický záber. 

Sú�as�ou tejto širšie koncipovanej skupiny atribútov sú však aj zmienky o konkrétnych 

typoch textových štruktúr, na základe ktorých sa usudzovanie o zhode realizuje (abstrakt, 

k�ú�ové slová, predmetové heslá, „zbežné“ �ítanie textu) i o využívaní automatizovaných 

spôsobov vyh�adávania a porovnávania informácií v texte (plnotextové vyh�adávanie 

termínov). 

V rámci kategórie štrukturálnych a formálnych charakteristík zdroja sa objavili aj zmienky 

o preferovaných �i vhodných digitálnych formátoch dokumentu, konkrétnejšie o využívaní 

formátu pdf, ktorý je schopný zabezpe�i� vernos� digitálnej kópie vo�i originálu. V tejto 

kategórii sa tiež vyskytlo negatívne vymedzenie kritéria relevancie, a to vo vz�ahu ku grafike 

elektronických zdrojov – „predimenzovanú“ grafiku je možné vníma� ako synonymum 

neodbornosti. Je takisto zaujímavé, že medzi kritériami posudzovania relevancie 

elektronických sie�ových zdrojov sa objavili aj také, ktoré by sa dali ozna�i� za kritériá 

zabezpe�enia predrelevancie. Ide o spoliehanie sa na také automatizované nástroje, ktoré 

kvalitne nájdu (predselektujú) zdroje z internetu – patrí sem napríklad využívanie pokro�ilého 

vyh�adávania (advanced search) v internetových vyh�adáva�och, preferovanie predmetových 
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katalógov, �i výskyt informa�ného zdroja v prvej dvadsiatke odkazov, ktoré pri vyh�adávaní 

ponúkne google. 

 

Tabu�ka 6.8. Kvantitatívne hodnotenie analýzy pojmov/kategórií – posudzovanie relevancie informácií 

z elektronických zdrojov v internete. 

Frekvencia Kategória Pojem 
10 zdroj dôveryhodnos� zdroja 10 
9 inštitúcia inštitúcia 9 

abstrakt 
k�ú�ové slová 2 
obsahová zhoda 4 
plnotextové vyh�adávanie 

9 obsahové charakteristiky 

zbežné �ítanie 
8 autor autor 8 

kolegovia 2 
školite� 

4 referencie 

literatúra 
grafika 
štruktúra a forma 2 

4 štruktúra / forma 

formát pdf 
linky 2 3 odkazový aparát 
citácie 
pokro�ilé vyh�adávanie 
predmetové katalógy 

3 vyh�adávanie 

ranking v googli 
aktuálnos� 
cena 2 
doména 
jazyk 
rozsah informácie 

8 ostatné 

verifikácia v tla�ených dokumentoch 2 
 

Spomedzi ostatných kritérií za zmienku stoja cena (používatelia vychádzajú z predpokladu, 

že platené zdroje sú kvalitnejšie), rozsah informácie (posudzovanie toho, do akej miery sú 

informácie v zdroji podrobné – �ím vä�ší rozsah, tým môžu by� informácie, definície 

podrobnejšie), ale aj možnos�/potreba verifikácie a porovnávania informácií s informáciami 

publikovanými v tla�ených dokumentoch. Niektoré zo spomenutých kritérií potvrdzujú tézu, 

že existujú rozdiely v posudzovaní relevancie z h�adiska rôznych vedných disciplín a rôznych 

predmetov skúmania. Otázka autenticity a potreba verifikovania nájdených elektronických 

zdrojov s „pôvodnými“, tla�enými dokumentmi je dôležitá predovšetkým v disciplínach, kde 

sa využívajú prístupy historického skúmania a kde sa elektronické dokumenty vnímajú len 

ako náhrada za originály. 
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Obr. 6.4  Hierarchický model fenomenografickej analýzy kritérií posudzovania relevancie informácií – 
porovnanie kritérií používaných v tradi�ných a elektronických zdrojoch. 

 

Model na obrázku 1 integruje základné kategórie, resp. kritériá posudzovania relevancie 

v tla�ených i elektronických informa�ných zdrojoch. Kategórie sú tu prezentované 

v zostupnom poradí, od tých, ktoré majú najvä�šiu váhu (naj�astejší výskyt v odpovediach 

respondentov), k tým, ktoré majú najmenšiu váhu. Na modeli sú vidite�né spolo�né i 

rozdielne �rty posudzovania relevancie v oboch komunika�ných technológiách. Šípky od 

kategórií posudzovania relevancie v analógovom prostredí smerom k tým istým, prípadne 

príbuzným kategóriám v elektronickom prostredí indikujú posuny v dôležitosti (hierarchii) 

jednotlivých kategórií. Z modelu vyplýva, že používatelia venujú v elektronickom prostredí 

zvýšenú pozornos� posudzovaniu charakteristík informa�ných zdrojov, ktoré nie priamo 

súvisia s ich obsahom, ako je kvalita informa�ného zdroja, jeho inštitucionálna príslušnos�. 

Naproti tomu v prostredí tla�ených informa�ných zdrojov sa ako prvotné kritérium relevancie 

používa posudzovanie textových �i obsahových charakteristík. Vä�ší dôraz na mimoobsahové 

charakteristiky u elektronických zdrojov zrejme reflektuje zvýšenú potrebu posúdenia 

spo�ahlivosti, dôveryhodnosti informácií nájdených v sie�ovom prostredí.  
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Rozdiel v posudzovaní relevancie informácií v tla�enej a elektronickej forme 

Hoci otázka bola zameraná na vytipovanie rozdielov pri posudzovaní relevancie, mnohí 

respondenti sa v odpovediach orientovali skôr na praktickejšie odlišnosti v kvalitách, 

v prednostiach jednotlivých druhov informa�ných zdrojov. Sedem respondentov konštatovalo, 

že nie je rozdiel v posudzovaní relevancie informácií v tla�enej a elektronickej forme. 

Niektorí formulovali toto záporné vyjadrenie ako kategorické (nie je žiadny rozdiel), iní boli 

vo svojich hodnoteniach opatrnejší (nie je žiadny zásadný rozdiel). Jeden z opýtaných 

v odpovedi precizoval, že nie je dôležitá forma, ale autorita, „to, kto informáciu podáva“. 

Koncept rovnakosti kritérií je zárove� najpo�etnejším výsledným prvkom primárnej 

konceptuálnej analýzy.  

Ostatné pojmy vyskytujúce sa vo výpovediach respondentov boli podstatne viac 

diverzifikované, a preto boli vo vytvorených kategoriálnych klastroch zoskupené do širších 

kategórií. Hodnotenie kvality informácií, resp. informa�ných zdrojov je pochopite�ne 

štatisticky významnou kategóriou. Tradi�né, tla�ené zdroje sú z h�adiska kvality hodnotené 

lepšie, alebo sa konštatuje, že v prípade elektronických zdrojov je hodnotenie kvality 

nevyhnutnejšie, a teda zd�havejšie a zložitejšie. Samostatnú skupinu kritérií hodnotenia 

kvality predstavuje finan�ná otázka. Viacerí respondenti sa zhodli na tom, že platenie, potreba 

finan�ného vkladu (�i už pri tvorbe alebo pri prístupe k informáciám) je faktorom, ktorý 

prispieva ku kvalite a relevancii informácií. Táto skúsenos� platí u oboch typoch zdrojov, teda 

u tla�ených i elektronických. 

Po�etná skupina pojmov sa zhlukuje okolo charakteristík, ktoré reprezentujú výhody 

vyh�adávania, ako sú jednoduchos�, rýchlos�, flexibilnos� �i množstvo informácií. Všetky 

tieto aspekty sa prevažne definujú ako prednosti elektronických zdrojov. Pri kritériu množstva 

informácií sa však okrem jeho základnej výhody (ktorou sú v elektronickom prostredí lepšie 

možnosti výberu, možnos� pochopi� širšie súvislosti problematiky) objavuje aj negatívne 

hodnotenie prejavu tohto aspektu, a síce fenomén nadmerného množstva, presýtenia 

informáciami na internete. 

�alšou po�etnou kategóriou, ktorá vzišla z analýzy tejto otázky, je stabilnos� – �i už 

v zmysle stálosti, nemennosti obsahu, textu zdroja, alebo stabilnos� umiestnenia 

informa�ného zdroja v sie�ovom prostredí. Z tohto poh�adu respondenti jednozna�ne 

pozitívnejšie hodnotia tradi�né zdroje. V súvislosti so stálos�ou obsahu sa objavujú aj obavy 

(možno prece�ované) z toho, že HTML kód umož�uje robi� zásahy do elektronického textu, 

manipulova� s pôvodným, originálnym dielom, jeho obsahom i formou. Nestálos� fyzickej 

lokácie zdroja na webovom serveri môže ma� za následok jeho stratu, pri nedostato�nom 
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zálohovaní dokonca absolútnu (toto riziko je pri dokumentoch tla�ených a uchovávaných 

v knižniciach vo vä�šom množstve kópií predsa len menšie), ale aj �ažkosti pri identifikácii 

správneho zdroja na webe. 

 

Tabu�ka 6.9. Kvantitatívne hodnotenie analýzy pojmov/kategórií – rozdiel v posudzovaní relevancie 

informácií v tla�enej a elektronickej forme. 

Frekvencia Kategória Pojem 
7 rovnaké kritériá aplikácia rovnakých kritérií 7 

citácie, literatúra 
balast 2 
hodnotenie - náro�né 2 

9 kvalita 

platené zdroje 4 
jednoduchos� 
rýchlos� 2 
flexibilnos� 

7 vyh�adávanie 

množstvo informácií 3 
stálos� 3 
strata 
identifikácia 

6 stálos� 

manipulácia 
verifikácia 2 5 hodnovernos� 
hodnovernos� 2 
dostupnos� 4 5 dostupnos� 
pružnos� prístupu 
prácnos� 3 
�itate�nos� 2 
aktuálnos� 

7 ostatné 

interaktívnos� 
 

Tradi�né zdroje používatelia vnímajú ako hodnovernejšie, spo�ahlivejšie, v súvislosti 

s elektronickými dokumentmi sa uvádza potreba ich dôkladnejšej verifikácie – hoci sa objavil 

(paradoxne?) aj názor, že verifikácia je v prípade elektronických dokumentov jednoduchšia. 

Elektronické zdroje sú naproti tomu hodnotené pozitívnejšie z h�adiska dostupnosti, v zmysle 

odstránenia priestorových a �asových obmedzení prístupu k vzdialeným informa�ným 

zdrojom.  

Spomedzi ostatných kritérií za zmienku stoja dve. Kritérium prácnosti reflektuje rozdielne 

názory respondentov – pod�a niektorých sa jednoduchšie pracuje s tla�enými informa�nými 

zdrojmi, pod�a iných naopak s elektronickými. Preferencie sú v tejto otázke evidentne závislé 

od uhla poh�adu – tí používatelia, ktorí pri spracovaní informácií využívajú možnosti 

automatizovaného vyh�adávania textových re�azcov a iné funkcie softvérového prístupu, 

považujú za komplikovanejšiu prácu s tla�enými dokumentmi. Naopak, ak používate� nemá 

prístup alebo nerád využíva po�íta�, práca s tla�enými zdrojmi sa mu môže vidie� 
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jednoduchšia. V súvislosti s elektronickými zdrojmi bola spomenutá ako výhodná ešte jedna 

ich �rta, a to interaktívnos�. Sú�as�ou informa�ných zdrojov na internete sú zvä�ša nástroje, 

ktoré umož�ujú �itate�ovi nadviaza� okamžite komunikáciu s autormi a reagova� tak na 

informácie, ktoré sú v dokumente publikované. 

 

Zhrnutie 

Výsledky fenomenografickej analýzy odpovedí respondentov prieskumu nazna�ujú ur�ité 

rozdiely v posudzovaní relevancie v tradi�ných a elektronických informa�ných zdrojoch. 

Zatia� �o vo sfére tla�ených informácií sa ako prvotné kritérium relevancie používa 

posudzovanie textových �i obsahových charakteristík zdrojov, v elektronickom prostredí 

používatelia venujú zvýšenú pozornos� posudzovaniu tých vlastností informa�ných zdrojov, 

ktoré nie priamo súvisia s ich obsahom. Vä�ší dôraz na charakteristiky ako je kvalita 

informa�ného zdroja �i jeho inštitucionálna príslušnos� u elektronických zdrojov zrejme 

súvisí s potrebou posúdenia spo�ahlivosti, dôveryhodnosti informácií nájdených v sie�ovom 

prostredí.  

Analýza procesov spojených s posudzovaním relevancie nazna�uje ur�ité paralely so 

Saracevi�ovou typológiou relevancie. Rozdiely v kritériách aplikovaných na posudzovanie 

relevancie medzi tradi�nými a elektronickými informa�nými zdrojmi sa objavujú najmä na 

vyšších úrovniach relevancie – kognitívnej, situa�nej a motiva�nej. Pre niektorých 

používate�ov sa hodnotenie relevancie kon�í zhodnotením formálnych charakteristík a 

základnej obsahovej zhody informa�ného zdroja s informa�nou požiadavkou, pre iného je 

sú�as�ou tohto procesu aj detailnejšie pochopenie obsahu. Z tohto h�adiska môžeme hovori� 

aj o „prvotnej“ a „druhotnej“ relevancii. Zatia� �o pri posudzovaní „prvotnej“ relevancie sa 

používatelia zvä�ša rozhodujú, �i vôbec informa�ný zdroj zaradia medzi dokumenty ur�ené 

na detailné štúdium, posudzovanie „druhotnej“ relevancie už do ur�itej miery možno 

považova� za sú�as� študijného �i výskumného procesu. 

Výsledky analýzy takisto nazna�ujú, že existujú rozdiely v postupoch pri posudzovaní 

relevancie v rôznych vedných disciplínach. Napríklad autenticita a verifikovanie nájdených 

elektronických zdrojov s „pôvodnými“, tla�enými dokumentmi sú dôležité najmä pre 

disciplíny založené na prístupoch historického bádania, kde sa elektronické dokumenty 

vnímajú len ako náhrada za tla�ené originály. 
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6.3  Publika�né správanie autorov v akademickom prostredí 

Publika�né správanie predstavuje významnú zložku informa�ného správania používate�ov 

informácií. Ak informa�né správanie chápeme v najširšom zmysle ako súhrn rozli�ných 

spôsobov interakcie �loveka, resp. aktéra informa�ného procesu s informáciou, publika�né 

správanie je špecifickou podmnožinou tohto javu, ktorá sa vyskytuje na produk�nej strane 

informa�no-komunika�ného spektra. 

Informa�né správanie v jeho konzumnej podobe je teda v tej �i onej forme vlastné všetkým 

spolo�ensky / informa�ne aktívnym jedincom �udského druhu, produk�ná zložka tohto 

správania, najmä v publika�nej podobe, sa obmedzuje na menšiu �as� spolo�nosti. Publika�né 

správanie potom zah��a reálne spôsoby / vzorce využívania publika�ných kanálov 

i subjektívne preferencie jednotlivých autorov pri výbere týchto kanálov s oh�adom na také 

faktory ako sú napríklad jazyk publikácie, typ a geografické vymedzenie publikácie, 

spoluautorstvo, spôsoby odkazovania na iné zdroje �i publikovanie v sie�ovom prostredí. 

Publika�né správanie je jednou z výskumných tém, ktoré sa na KKIV FiF UK v Bratislave 

riešia od roku 2009. Iniciálna fáza tohto výskumu sa pokúša analyzova� rozdiely 

v publika�nom správaní v rozli�ných oblastiach vedy, najmä s oh�adom na typológiu 

publikovaných prác. Predmetom analýzy sú údaje databázy evidencie publika�nej �innosti 

Akademickej knižnice Univerzity Komenského v Bratislave. 

 

Publika�né správanie a jeho výskumy 

Publika�né správanie je možné skúma� viacerými prístupmi, kvantitatívne i kvalitatívne, 

na základe zis�ovania skuto�nosti medzi samotnými autormi (sociologické �i etnologické 

prístupy v podobe dotazníkov, ankiet, rozhovorov) alebo analýzou objektívnych údajov 

v podobe publika�nej produkcie. 

Skúmanie publika�ného správania autorov v akademickom prostredí je takmer také staré 

ako moderná veda, ke�že reflexia vedeckej komunikácie patrí medzi základné sú�asti 

filozofie vedy. Významným impulzom pre rozvoj tejto oblasti výskumu bola aplikácia 

prostriedkov výpo�tovej techniky do procesov spracovania sekundárnych informa�ných 

zdrojov v 60. rokoch 20. storo�ia, ke�že umožnila automatizované spracovanie obrovského 

množstva uložených údajov bibliografického charakteru. Do tohto obdobia spadá aj vznik ISI 

(Institut of Scientific Information) pod vedením Eugena Garfielda, priekopníka bibliometrie 

a scientometrie. 

Výskumy zamerané na publika�né správanie autorov v akademickom prostredí a na jeho 

rozli�né aspekty sú v odbornej literatúre prezentované v nespo�etnom množstve. Výskumné 
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projekty tohto charakteru zvä�ša boli, pochopite�ne, orientovaného na špecifické podmienky 

a problémy konkrétnej vednej disciplíny. Preh�ad situácie v ekonómii od za�iatku 70. rokov 

20. storo�ia ponúka napr. Cox a spomína rôzne aspekty, ktoré sa študovali v súvislosti 

s produkciou a distribúciou ekonomickej literatúry (príspevky jednotlivých inštitúcií do 

ekonomických �asopisov a ich vplyv na vývoj ich renomé, zis�ovanie „doktorandských 

kore�ov“ jednotlivých autorov, relatívna kvalita �asopisov a ich vplyv na ekonomickú 

literatúru). Ako Cox sám uvádza, poznanie publika�ného správania môže plni� rozli�né ú�ely. 

Ak sa predpokladá, že publika�né správanie jednotlivcov je stabilné v �ase, môže to napríklad 

pomôc� pri odhade pravdepodobnosti výskytu viacnásobného publikovania tých istých 

výsledkov výskumu u týchto jednotlivcov v budúcnosti. Okrem toho sa z takto získaných 

údajov dajú odvodzova� také poznatky ako implicitné stratégie výskumníkov vo výbere 

oblastí výskumu, tendencie k spolupráci (spoluautorstvo) alebo vz�ah medzi množstvom 

publikácií a fázou kariéry výskumníka (Cox, 1993). 

Luukkonen sa už za�iatkom 90. rokov pokúšal overi� predpoklad, že vedci sú vo svojom 

publika�nom správaní zameraní na výber prestížnych publika�ných kanálov na základe 

h�adania optimálnej úrovne v hierarchii publikácií. Rozhovory s výskumníkmi v troch 

oblastiach (zoológia, biomedicína, automatizácia a technológia riadenia) nazna�ili, že fínski 

vedci pri výbere publika�ného kanála berú do úvahy kritériá prestíže i komunika�né funkcie 

na rovnakom stupni dôležitosti, ale skuto�né publika�né správanie biomedikov skôr ukazuje 

na príklon k vyššiemu hodnoteniu prestížnosti publikácie (Luukkonen, 1992). Novšie 

výskumy z Ve�kej Británie hovoria, že vä�šina vedeckých pracovníkov sa pri výbere 

�asopisu, v ktorom chcú publikova� svoju prácu, zameriava skôr na tie tituly, ktoré majú 

relevantnú �itate�skú obec. Takýto výber nie vždy korešponduje s �asopismi, ktoré majú 

najvyšší faktor vplyvu („impact factor“ - IF) v danej disciplíne. Publikovanie v �asopisoch 

s vysokým IF síce prináša výhody v podobe vyššieho ohodnotenia z h�adiska formálnych 

kritérií, ale dosah na relevantnú �itate�skú komunitu v kone�nom dôsledku vyús�uje do 

vyššieho ocenenia medzi kolegami v rámci vednej disciplíny (Swan, 2008). 

Pokusom o globálnejšie zhodnotenie vývoja publika�ného správania na ploche takmer 

2 desa�ro�í bol výskum Sveina Kyvika, ktorý analyzoval zmeny v publika�ných vzorcoch na 

nórskych univerzitách. Na základe 3 dotazníkových prieskumov z rokov 1982, 1992 a 2001 

dospel k záverom, že spoluautorstvo sa stáva všeobecnejšie rozšíreným spôsobom 

publikovania, že sa zvýšil záber publikovania orientovaného na medzinárodné vedecké 

publikum, že vedecký �lánok v medzinárodnom �asopise si upevnil pozíciu ako dominantný 

typ publikácie a že po�et publikácií na jedného akademického zamestnanca sa zvýšil. 
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Konštatuje tiež, že najvýraznejšie zmeny možno pozorova� v spolo�enských vedách, ktoré sa 

do zna�nej miery priblížili publika�ným vzorcom prírodných vied (Kyvik, 2003).  

Podobný výskum sa uskuto�nil v Španielsku so zameraním na oblas� agronómie. Analýza 

výstupov publikovaných v domácich i medzinárodných �asopisoch za roky 1980-1995 

ukázala, že dominantnou zmenou v publika�ných zvykoch autorov tejto vednej disciplíny bol 

posun k publikovaniu prác v �asopisoch evidovaných v SCI a zvýšená produkcia kníh 

a monografií (Rey, 1998). 

Dôveryhodnos� elektronického publikovania bola v centre záujmu výskumu z roku 2000, 

ktorý realizoval tím z nieko�kých kanadských univerzít. V oblasti vytvárania elektronických 

zdrojov tento prieskum nazna�il, že len 16% respondentov publikovalo svoje práce 

v recenzovanom elektronickom zdroji, zatia� �o až 61% na to využilo iné komunika�né 

kanály (Rockwell, 2000). Švédsky prieskum z toho istého roka bol orientovaný na situáciu 

v stavebníctve. Z výsledkov vyplynulo, že študenti i profesori považujú recenzovanie za 

dôležitú sú�as� procesov elektronického publikovania. Pre 75% respondentov bola pri 

porovnávaní tradi�ných a elektronických režimov publikovania dôležitá skôr rýchlos� 

publikovania na webe, aj za cenu vynechania formálnych publika�ných procedúr (Björk et al, 

2000). 

Sú�as�ou výskumov publika�ného správania je však aj reflexia aktuálnych nedostatkov 

systému vedeckého publikovania. Ako uvádza �asopis Nature, „vedecká produktivita je 

z poh�adu množstva publikácií na historickom maxime. Ukážkové príklady neetického 

správania vo vede však hovoria, že nie všetkým týmto publikáciám sa dá veri� – ko�kým teda 

a ktorým veri� možno? Vychádzajúc z aktuálneho tlaku na kvantitu v publikovaní, je dôležité 

ma� na pamäti spôsoby, ktorými sa dajú podkopáva� tradi�né normy vedeckej komunity. 

Obavy sú opodstatnené najmä v súvislosti s troma hriechmi moderného publikovania – 

duplikáciou, viacnásobným publikovaním v rôznych zdrojoch a plagiátorstvom.“ (Errami, 

2008). 

Výskumy publika�ného správania v akademickom prostredí sa uskuto�nili v minulosti aj 

na Slovensku. Z tých posledných spome�me dotazníkový prieskum z roku 2002, ktorý sa 

uskuto�nil prostredníctvom vedeckých knižníc. Výsledky prieskumu podporili tézu, že 

akceptácia elektronických komunika�ných kanálov na publikovanie výsledkov vedeckého 

výskumu je závislá od vednej disciplíny, so silným nepomerom medzi spolo�enskovednými, 

respektíve humanitnými disciplínami na jednej strane a prírodovednými a technickými 

disciplínami na strane druhej. Prieskum takisto podporil tézu, že hodnotenie a využívanie 

nástrojov elektronického publikovania závisí od veku autora (je vyššie vo vekových 
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skupinách do 40 rokov), aj ke� jednozna�ne nepotvrdil korelácie medzi znižujúcim sa vekom 

a zvyšujúcou sa podporou elektronických komunika�ných technológií. (Šušol, 2004) 

Z uvedených príkladov i výsledkov výskumov publika�ného správania je zrejmé, že ide 

o oblas� so širokým tematickým záberom, ke�že správanie aktérov informa�ného procesu 

ovplyv�uje množstvo faktorov. Postoje, názory, preferencie, ktoré spoludefinujú publika�né 

správanie autorov v akademickej oblasti, podliehajú zrejme nielen vývoju v �ase, ale majú aj 

ur�ité lokálne �i národné špecifiká. 

 

Publikovanie v elektronickom prostredí 

Tradi�ne sa publikovanie v systéme vedeckej komunikácie definuje ako forma 

asynchrónnej a difúznej komunikácie, ktorá sa uskuto��uje prostredníctvom formálnych 

komunika�ných kanálov. Publikovanie existuje paralelne s ostatnými formami komunikácie 

a jeho špeciálne postavenie v akademickom prostredí vyplýva najmä z chápania vedy ako 

principiálne formalizovaného systému postaveného na odovzdávaní overených, vedecky 

podložených informácií. 

S rozvojom informa�ných a komunika�ných technológií, a najmä možností sie�ovej 

elektronickej komunikácie, sa podstata publikovania koncom 20. storo�ia zásadne mení, 

pretože podmienku zabezpe�enia asynchrónneho, verejného prístupu k verejne uloženým 

informáciám v podstate sp��a ktorýko�vek webový server. Publikovanie v zmysle verejného 

sprístup�ovania tak z technologického h�adiska prestáva by� výlu�ne inštitucionálnou 

doménou. Pochopite�ne, potreba inštitucionálneho pokrytia publika�ného procesu v zmysle 

zabezpe�enia kvality výstupov v tej �i onej forme pretrváva aj v sie�ovom prostredí, a preto 

inštitucionálny rozmer v akademickom publikovaní neprestáva zohráva� významnú úlohu. 

V súlade s týmito tendenciami sa už od za�iatku 90. rokov objavujú v oblasti vedeckej 

komunikácie koncepcie a iniciatívy, ktorých cie�om je nájs� rovnováhu medzi potrebou 

formalizovaného publikovania a možnos�ami elektronickej komunikácie. Základom 

viacerých takýchto programov a iniciatív je koncept otvoreného prístupu. Jeho korene treba 

h�ada� v systéme preprintov. Nárast využívania webu za�iatkom 90. rokov viedol aj k zmene 

technológie distribúcie a vzh�adu preprintov, ktoré sa postupne transformovali na e-printy. 

O vznik prvého archívu e-printov v oblasti fyziky pod názvom ArXiv sa v roku 1991 

(www.arxiv.org) zaslúžil Paul Ginsparg z Národného fyzikálneho laboratória v Los Alamos. 

Jedným zo základných znakov fungovania ArXiv je princíp samoarchivovania, �o znamená, 

že o zverejnenie dokumentov sa starajú samotní autori, bez sprostredkovania vydavate�ov. 
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Asociácia vedeckých knižníc USA bola hlavným iniciátorom programu SPARC (Scholarly 

Publishing and Resource Coalition), ktorý vznikol v roku 1998 a ktorého hlavným cie�om je 

podpora konkurencie na trhu vedeckého publikovania. 	ažiskom h�adania nových riešení, 

najmä v oblasti publikovania �asopisov, je rozširovanie prístupu k informa�ným zdrojom 

podporovaním využívania nových technológií a vytváranie strategických partnerstiev 

s vydavate�mi za ú�elom sprístupnenia kvalitného nízkonákladového výskumu širšej 

verejnosti (Buckholtz, 2001). 

Vo februári 2002 vznikla Budapeštianska iniciatíva otvoreného prístupu (Budapest Open 

Access Initiative) ako peti�ná akcia s finan�nou podporou Open Society Foundation. 

Sústre�uje sa na mobilizáciu finan�ných zdrojov na podporu transformácie ekonomického 

modelu existujúcich �asopisov, ale aj na podporu vzniku nových �asopisov �i univerzít, ktoré 

majú záujem participova� na princípoch samoarchivovania s využitím myšlienok a štandardov 

presadzovaných v rámci modelu OAI (Open archives initiative). K�ú�ovú úlohu v iniciatíve 

samoarchivovania zohrávajú inštitucionálne repozitáre – digitálne zbierky uchovávajúce 

intelektuálnu produkciu jednej, prípadne viacerých (predovšetkým univerzitných) komunít. 

Takýto spôsob publikovania by mal prispie� k vytvoreniu globálneho distribuovaného 

systému, akejsi ‘virtuálnej’ organizácie s multivyh�adávaním v geograficky rozptýlených 

archívoch. 

 
Obr. 6.5  Vstupná stránka archívu e-printov ArXiv 
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Aktuálnou iniciatívou zameranou na skúmanie potenciálu otvoreného prístupu je projekt 

PEER (Publishing and the Ecology of European Research), ktorý má overi� možnosti 

spolupráce vydavate�ov, repozitárov a akademickej komunity. V rámci projektu by sa malo 

cca 16 000 recenzovaných rukopisov vedeckých �lánkov, ktoré budú ur�ené na publikovanie 

v �asopisoch ISI, sprístupni� na online archivovanie po dobu 3 rokov. Cie�om výskumu je 

zisti� vplyv takéhoto široko koncipovaného uloženia digitálnych zdrojov (tzv. Green Open 

Access) na prístup používate�ov, zvidite�nenie autorov i na životnos� �asopisu. 

Projekt sa zameriava na vplyv systematického archivovania tzv. výstupov 2. fázy, teda 

autorských rukopisov po finálnom recenzovaní (nie pracovných verzií ani publikovaných 

�lánkov). Výskum má 3 hlavné prúdy: behaviorálny, systémový (využívanie zdrojov) 

a ekonomický. K�ú�ovou otázkou výskumu je zisti�, aký bude vplyv archivovania tohto typu 

materiálov v otvorených repozitároch na �asopisy a celkovú ekológiu vedeckého výskumu 

v Európe. (Behavioural, 2008) 

Výskumy spôsobov využívania systémov otvoreného prístupu nazna�ujú, že vedeckí 

pracovníci túto publika�nú alternatívu postupne akceptujú. Jedna z takýchto štúdií sa 

uskuto�nila v roku 2006 na pôde Ludwig-Maximilans-University v Mníchove (Nemecko) 

v spolupráci s University of Arkansas v Little Rock (USA). Z odpovedí 688 respondentov 

vyplynulo, že postoj vedcov vo�i otvorenému prístupu je zvä�ša pozitívny, za kladné stránky 

považujú najmä rýchlos�, dosah a potenciálne vyššiu citovanos�, negatíva reprezentujú najmä 

nižší faktor vplyvu publikácií, zabezpe�enie ich dlhodobej dostupnosti, nižšia schopnos� 

dosta� sa priamo k špecifickým cie�ovým skupinám vedcov v danej disciplíne a nižšia úrove� 

využívania medzi najbližšími kolegami. (Hess, 2007) 

Význam princípov otvoreného prístupu k vedeckej literatúre spo�íva v demokratizácii 

využívania výsledkov vedeckého bádania a �asto sa prezentuje ako výhoda najmä pre 

rozvojové krajiny, ktorým sa takto poskytuje prístup k vedeckému poznaniu bohatého 

„severu“. Výsledky výskumov skuto�ného využívania vo�ne dostupných sie�ových zdrojov 

sú však �asto protire�ivé. Frandsen (2009) v bibliometrickej analýze z oblasti biológie 

porovnáva využívanie zdrojov v režime otvoreného prístupu zo strany výskumníkov 

z rozvojových krajín a konštatuje, že štruktúra autorov sa zásadne neodlišuje od štruktúry 

prispievate�ov do tradi�ných (tla�ených i online) platených periodík. Navyše, autori 

z rozvojových krajín pod�a nej necitujú zdroje v otvorenom prístupe �astejšie ako autori 

z rozvinutých krajín. 

Evans a Reimer (2009) naproti tomu vo svojom �lánku ukazujú, že zna�ná �as� nárastu 

citácií, ktorá je spôsobená práve fenoménom otvoreného prístupu, pochádza od autorov 
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z krajín tretieho sveta, ktorí �astejšie citujú �lánky publikované v režime otvoreného prístupu. 

Uvádzajú 4 hlavné závery: 

1. ke� sa �lánky sprístupnia komer�ne online, ich cita�ný vplyv sa zvýši v porovnaní so 

stavom, ke� boli prístupné komer�ne len v tla�enej podobe; 

2. ke� sa �lánky sprístupnia vo�ne online, ich cita�ný vplyv sa zvýši v porovnaní so 

stavom, ke� neboli vo�ne prístupné; 

3. pomer miery citovania komer�ného online prístupu oproti komer�nému 

sprístup�ovaniu tla�ou je vyšší ako pomer miery citovania vo�ného prístupu 

v porovnaní s komer�ným sprístup�ovaním tla�ou a online spolu; 

4. výhoda otvoreného prístupu je omnoho vä�šia v rozvojovom svete (porovnanie miery 

citovania zdrojov dostupných vo�ne a zdrojov dostupných komer�ne v �lánkoch 

autorov z tretieho sveta) (Evans a Reimer, 2009). 

Otvorený prístup má však pod�a niektorých autorov aj �alší spolo�ensko-ekonomický 

rozmer, a tým je vplyv na trvalo udržate�ný rozvoj vedy v rozvojových krajinách. Tento 

spôsob publikovania poskytuje širší priestor na komunikovanie výsledkov výskumu 

z rozvojových krajín a sprístup�uje ho tak širšiemu publiku v rozvojových i rozvinutých 

krajinách (Kirsop et al., 2007). 

 

Scientometria a bibliometria 

Jedným z prístupov ku skúmaniu publika�ného správania je využitie kvantitatívnych metód 

scientometrie, resp. bibliometrie. Je to disciplína, ktorá nie je nová, na Slovensku je však 

aktuálna a v akademických kruhoch živo diskutovaná najmä v�aka tomu, že sa jej metódy 

v ur�itej podobe v posledných rokoch používajú ako významná sú�as� riadenia, resp. 

rozde�ovania finan�ných prostriedkov na vysoké školy. 

Bibliometriu definoval Alan Pritchard v roku 1969 ako „aplikáciu matematických 

a štatistických metód na knihy, �lánky, a iné prostriedky komunikácie“ (Pritchard, 1969). 

Termín scientometria sa za�al využíva� o nie�o neskôr na ozna�enie špecializovanej 

bibliometrie, ktorá sa využíva v oblasti vedeckých a technických informácií, predovšetkým 

ako nástroj štúdia pokroku a hodnoty vo vede. Hlavnými funkciami scientometrie sú analýza, 

hodnotenie a grafická reprezentácia informácií pomocou štatistických metód, matematiky 

a dátovej analýzy. Cie�om takejto analýzy je nájs� odpove� na otázku „Kto robí �o a kde?“ 

(Expanding, 1994), so zameraním na meranie vedeckého prínosu jednotlivca alebo inštitúcie. 

Tento prínos sa primárne meria prostredníctvom dvoch fenoménov – publika�ných 

výstupov a ohlasov na ne. V súvislosti s prezentáciou projektu posudzovania úrovne výskumu 
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vo Ve�kej Británii v rámci projektu UK Research Assessment Exercise (RAE) Harnad et al. 

uvádzajú viacero atribútov scientometrického hodnotenia. Okrem tradi�ných, ako sú úrove� 

kvality a cita�né štatistiky pre �asopis, cita�né štatistiky pre konkrétny �lánok �i autora, sa 

spomínajú aj �alšie, napr. sledovanie intertextuality, resp. intercitovanosti (s kým, resp. s �ím 

iným je daný �lánok, autor citovaný), štatistiky citovania pre preprint �lánku, štatistiky 

využívania („hity“, webometria), analýzy �asových radov, analýzy spojení 

(endogamia/exogamia) at�. (Harnad, 2003) 

Jednou z konkrétnych výhod presunu publika�ných aktivít do elektronického prostredia je 

v oblasti scientometrických aktivít vývoj nástrojov, ktoré dokážu zefektívni� manažovanie 

týchto procesov. Príkladom takéhoto nástroja je služba CiteAlert, ktorá automaticky 

upozor�uje autorov prostredníctvom e-mailu na to, ak ich dielo bolo citované 

v novopublikovanom �lánku v systéme ScienceDirect. Služba je ur�ená pre tých autorov, 

ktorí publikovali �lánok po roku 2005 a tento �lánok, resp. zdroj je zaradený v databáze 

Scopus (http://www.elsevier.com/ wps/find/authorsview.authors/cite_alert). 

Aplikácia metód scientometrie v rozpo�tových podmienkach vysokého školstva na 

Slovensku vychádza z toho, že vysoké školy sú nielen pedagogické, ale aj vedecko-výskumné 

inštitúcie, že vzdelávanie je nevyhnutne naviazané na vlastný výskum vysokoškolských 

u�ite�ov a že teda výsledky �innosti vysokej školy sú podmienené jej vedeckými kvalitami. 

Rozpo�tové prostriedky sa rozde�ujú pod�a ministerstvom stanoveného pomeru medzi 

výkonom vo vzdelávaní a výkonom vo vede, pri�om tento pomer sa postupne zvyšuje, 

v tomto roku je 65:35. 

V oblasti vzdelávania je hlavným parametrom množstvo študentov, koeficient ur�ujúci 

ekonomickú náro�nos� študijného odboru, �i koeficient kvalifika�nej štruktúry u�ite�ov. 

V oblasti hodnotenia vedeckého výskumu sa berú do úvahy také premenné ako po�et 

a finan�ná hodnota vedecko-výskumných grantov, doktorandské štúdium, publika�né 

výstupy. 

Scientometrické postupy pri hodnotení vedeckých výkonov sú permanentne podrobované 

kritike, pri ktorej naj�astejšie odznieva pripomienka, že sa týmto spôsobom zoh�ad�uje iba 

kvantita a neberie sa do úvahy kvalita. Pravdou však je, že v zásade kvantitatívny systém 

v priebehu rokov do seba infiltroval mnohé kvalitatívne indikátory, ktoré sa využívajú najmä 

v rámci inštitucionálnych hodnotení vedeckej i pedagogickej produktivity – hoci táto 

„kvalifikácia“ je nie vždy rovnako úspešná. Po�et študentov ako kritérium merania výkonu vo 

vzdelávaní je jednozna�ne kvantitatívny parameter, ktorý núti vysoké školy prijíma� 

množstvá študentov a zárove� cite�ne znižuje úrove� univerzitného vzdelávania. Snahou 
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o zoh�adnenie kvalitatívneho aspektu je napríklad zavedenie koeficientov kvalifika�nej 

štruktúry u�ite�ov (vychádza z predpokladu, že �ím vyššiu kvalifikáciu má u�ite�, tým lepšie 

u�í?) �i ekonomickej náro�nosti študijného odboru. V samotnej scientometrii sú ur�itými 

metódami zavádzania kvalitatívnych parametrov postupy, ktoré zoh�ad�ujú nielen po�ty 

publikácií �i citácií, ale aj ich charakter (typológia EPC, typológia ohlasov), resp. kvalitu 

zdroja, v ktorom sa publikuje (Current Contents, ISI, impact factor, Hirschov index a iné). 

Praktickým dôsledkom a zárove� nástrojom zoh�ad�ovania výkonov jednotlivých 

vysokých škôl v publika�nej �innosti je na Slovensku zavedenie systému evidencie 

publika�ných výstupov, ktorý na mikroúrovni zabezpe�ujú akademické knižnice. Z týchto dát 

sa potom na makroúrovni buduje Centrálny register publika�nej �innosti, ktorý má viacero 

funkcií, okrem iného verejnú prezentáciu výsledkov univerzitných pracovísk, 

zhromaž�ovanie údajov pre potreby manažmentu finan�ných prostriedkov, i zabezpe�ovanie 

odstra�ovania duplicít v evidencii jednotlivých škôl (Skalka, 2008).  

Diskusia o mieste kvantity a kvality v scientometrickom hodnotení výskumu nie je na 

Slovensku ojedinelá. V rámci už spomínaného projektu hodnotenia výskumu vo Ve�kej 

Británii sa v britskej populárnej i odbornej tla�i objavila séria �lánkov a komentárov k tejto 

téme, konkrétne k posudzovaniu relevantnosti scientometrických kritérií v porovnaní 

s hodnotením expertov (napr. Harnad, 2008a). Jedným z frekventovaných záverov diskusií je 

odvolávanie sa na skuto�nos�, že prirodzeným kritériom, pod�a ktorého sa dá validova� 

metrický prístup, je expertné hodnotenie odborníkmi z príslušnej vednej disciplíny. Zatia� �o 

práve ukon�ené hodnotenie britského výskumu (RAE) bolo postavené najmä na expertnom 

posudzovaní publikácií, pozornos� sa v sú�asnosti už sústre�uje na budúcu podobu projektu 

hodnotenia – the Research Excellence Framework (REF). Jeho hlavným princípom bude 

hodnotenie na základe metrických údajov, vrátane citácií, po�tu skon�ených študentov 

doktorandského štúdia �i objemu prostriedkov získaných na grantoch. Uvažuje sa tiež 

o ur�itej forme vstupu expertného hodnotenia, aj ke� možno len na úrovni interpretácie 

výsledkov získaných z metrických údajov. (Harnad, 2008b) 

Podobný model hodnotenia vedy sa aplikoval v roku 2008 v Austrálii v projekte Australian 

Research Quality Framework. Posudzovanie expertov vychádza z kvantitatívnych 

výkonových ukazovate�ov, vrátane bibliometrie. Tieto ukazovatele sa berú do úvahy spolu 

s �alšími údajmi, ktoré majú príslušné komisie k dispozícii – kontextuálne informácie od 

samotných hodnotených skupín, plné texty publikácií, ktoré považujú za najlepšie, kompletný 

zoznam publikácií za sledované obdobie 6 rokov (Butler, 2008). V mnohom oh�ade sa tieto 
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kritériá hodnotenia podobajú na princípy komplexnej akreditácie vysokých škôl, ktorá 

v tomto období prebieha na Slovensku. 

Viacerí autori (Harnad, Oppenheim) vo svojich analýzach však upozor�ujú na to, že závery 

hodnotenia postavené na princípoch scientometrie sa zhodujú s hodnoteniami expertov, takže 

v kone�nom dôsledku je výsledok využitia oboch prístupov rovnaký. Ako uvádza Charles 

Oppenheim v diskusii na American-scientist-open-access-forum, „cita�né a iné metrické 

metódy výborne korelujú so subjektívnym expertným hodnotením. Obe metódy majú svoje 

slabiny ale zjavne merajú tie isté, resp. ve�mi príbuzné veci“ (Oppenheim, 2008). Zdá sa teda, 

že meranie kvality cez kvantitu je spo�ahlivou a relatívne lacnou metódou ako dosiahnu� 

objektívne výsledky v hodnotení vedeckého výskumu. 

 

Publika�né správanie ako sú�as� informa�nej ekológie akademického prostredia 

Termínom informa�ná ekológia, resp. ekológie sa v súlade s koncepciou digitálneho 

informa�ného priestoru (napr. pod�a Fast, 2005) zvyknú ozna�ova� kooperatívne, vzájomne 

závislé a vyvíjajúce sa vz�ahy medzi aktérmi a ich prostredím. Informa�né správanie v širšom 

kontexte, a teda aj publika�né správanie autorov, z tohto h�adiska predstavuje významnú 

sú�as� informa�nej ekológie akademického prostredia. Skúmanie informa�ného správania, 

postojov, motivácie a jeho �alších aspektov môže odhali� základné modely fungovania 

i efektívne spôsoby uspokojovania potrieb používate�ov i autorov v informa�nom prostredí. 

Aplikácia ekologickej paradigmy na podmienky informa�nej �innosti je postavená na 

hierarchii troch prostredí – externého, organiza�ného a informa�ného. Tieto prostredia sa 

navzájom prelínajú a ovplyv�ujú a výsledný efekt ich vzájomného spôsobenia je 

komplikovaným, �ažko predvídate�ným konglomerátom vplyvov rôznych faktorov. Jadrom 

informa�ného prostredia sú také pojmy ako informa�ná stratégia, politika, správanie / kultúra, 

pracovníci, procesy, architektúra (Davenport, 1997). Ekologický prístup sa dá použi� na 

základe analógie, pod�a ktorej informa�né systémy predstavujú komplexné štruktúry 

s množstvom zložiek. Existujú v dynamicky sa meniacom prostredí a interakcie entít 

a procesov, ktoré v nich prebiehajú, sú omnoho významnejšie ako by mohli by� jednotlivé 

izolované entity. (Robertson, 2008) 

Výskum publika�ného správania v rámci skúmania informa�nej ekológie akademického 

prostredia sa bude v najbližších rokoch realizova� s využitím viacerých metód a bude 

orientovaný na viaceré aspekty tejto problematiky: 

• preferencie autorov (dotazník) 

• postoje k publikovaniu v elektronických publika�ných kanáloch / repozitároch 
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• stratégie a politiky v oblasti publikovania (rozhovory s manažérmi) 

• reálne vzorce publikovania v širokom spektre vedných disciplín (metrické analýzy) 

Bibliometrická zložka analýz sa zameria najmä na tieto okruhy: 

• publikovanie v cudzom jazyku / karentovanom �asopise (možnosti, po�ty) 

• využívanie zahrani�ných (cudzojazy�ných) zdrojov / elektronických zdrojov 

• typy publikácií 

• spoluautorstvo 

• spôsoby a kvantita citovania 

• vz�ah k publikovaniu v sie�ovom prostredí / v režime otvoreného prístupu. 

Výsledkom by malo by� definovanie vzorcov publika�ného správania autorov 

v akademickom prostredí, s oh�adom na špecifiká humanitných/spolo�enskovedných, 

prírodovedných a technických disciplín. Ambíciou riešite�ov je posunú� výskum na 

medzinárodnú úrove� a v spolupráci s partnerskými katedrami (
eská republika, Po�sko, 

Slovinsko) sa pokúsi� o porovnanie situácie v nieko�kých krajinách EU, ktoré majú podobné 

východiskové podmienky z h�adiska vplyvu na štruktúru publika�ného správania (jazykové, 

geografické, historické determinanty), eventuálne následne s krajinami ostatnej západnej 

Európy (Nemecko, Rakúsko, Grécko, Holandsko). Cie�om takéhoto porovnávania je zistenie 

miery kompetitívnosti slovenského vedeckého prostredia vzh�adom na podmienky 

v okolitých krajinách. 

 

Analýza dát o publika�ných výstupoch 

Pilotná fáza bibliometrických analýz sa realizovala v podmienkach Univerzity 

Komenského v Bratislave, na dátach evidencie publika�nej �innosti, ktoré sú prístupné cez 

iPortál Akademickej knižnice UK (http://edo.uniba.sk:8000/cgi-bin/gw_45_1e/chameleon). 

Cie�om analýzy je mapovanie základných publika�ných vzorcov pracovníkov UK, s oh�adom 

na postihnutie rozdielov v publikovaní v rozli�ných oblastiach vedného výskumu. 

Databáza publika�nej �innosti UK k 15. 3. 2009 obsahovala 182 713 záznamov o rôznych 

typoch publika�ných výstupov. H�bka retrospektívy je rozli�ná, ke�že sa databáza za�ala 

systematicky budova� v polovici 90. rokov 20. storo�ia, v zásade možno konštatova�, že 

výstupy publikovania za posledných 10-15 rokov sa evidujú v plnom rozsahu, staršie 

výberovo. 

Vzh�adom na zámer porovna� publika�né správanie autorov vo vybraných oblastiach 

výskumu, boli do prvej fázy analýz vybrané údaje za 4 fakulty UK – Filozofickú fakultu 
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(FiF), Lekársku fakultu (LF), Fakultu matematiky, fyziky a informatiky (FMFI) 

a Prírodovedeckú fakultu (PrF). Údaje zvyšných 9 fakúlt sa v tomto okamihu odrážajú len 

v celouniverzitnom sú�te. Rozdelenie po�tov záznamov medzi jednotlivé fakulty v celej 

retrospektíve je nasledujúce: 

 

Tabu�ka 6.10. Po�ty záznamov v databáze EPC UK pod�a fakúlt 

FiF FMFI PrF LF UK spolu 
31 139 14 697 29 673 37 405 182 713 

 

 

 
 

Obr. 6.6  iPortál Akademickej knižnice Univerzity Komenského 
 

Z tabu�ky 6.10 vyplýva, že 4 uvedené fakulty zabezpe�ujú takmer 62% produkcie 

univerzity z h�adiska kvantity publika�ných výstupov. V tejto etape porovnávania sa neberie 

do úvahy aspekt produktivity, teda prepo�ítavanie po�tu výstupov na 1 zamestnanca. 

Zaujíma� nás bude štruktúra publikácií z h�adiska ich typológie. 

Scientometria na úrovni publika�ných výstupov zvä�ša pracuje s dvoma typmi údajov – 

množstvom publikácií a množstvom ohlasov na ne. Ide o kvantitatívne údaje, ktoré sa v praxi 

do ur�itej miery dajú kvalifikova�. Hierarchia tejto kvalifikácie je nasledovná: 

- publikácia – typ  

- publikácia – ohlas  
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- ohlas – typ (domáce, zahrani�né, registrované v cita�ných indexoch, 

neregistrované, recenzie, umelecké kritiky) 

Typológia publika�nej �innosti, ktorá sa používa na Slovensku, vychádza zo Smernice MŠ 

SR �. 13/2008-R o bibliografickej registrácii a kategorizácii publika�nej �innosti, umeleckej 

�innosti a ohlasov, ktorá zárove� definuje, že táto evidencia je v pôsobnosti príslušnej 

akademickej knižnice. Typológia je postavená na 3 typotvorných úrovniach, každý typ 

dokumentu má pridelený kód, ktorý je zostavený z troch písmen: 

1. pozícia vyjadruje pôvodnos� a druhovo-funk�nú charakteristiku dokumentu (A. vedecké 

práce, B. odborné práce, C. umelecké práce, D. kvalifika�né práce at�.) 

2. pozícia vyjadruje bibliografickú úrove� a charakter dokumentu (A. monografie, práce 

typu kniha ako celok, B. kapitoly v knihách, C. u�ebnice a u�ebné texty, D. �lánky 

v �asopisoch at�.) 

3. pozícia vyjadruje teritorialitu, príp. hodnotenie dokumentu (A. zahrani�né 

vydavate�stvo, B. domáce vydavate�stvo, C. zahrani�né karentované �asopisy a recenzované 

zborníky, D. domáce karentované �asopisy a recenzované zborníky at�.) (pozri napr. 

Kimli�ka, 2001). 

Celkovo tak kategorizácia obsahuje 79 typov publika�ných výstupov. Z uvedených 

atribútov vyplýva, že niektoré kategórie možno považova� za kvalitnejšie (napr. A – vedecké 

práce), ke�že zverej�ujú výsledky originálneho vedeckého výskumu, ktoré navyše mohli by� 

validované publikovaním v „kvalitnom“ publika�nom zdroji/�asopise (karenty, recenzované 

zborníky a pod.). Pre ú�ely hodnotenia výskumu v rámci komplexnej akreditácie �inností 

vysokej školy Akredita�ná komisia SR vypracovala vlastnú kategorizáciu výstupov, ktorá 

nekorešponduje s nastavením atribútu A v typológii pod�a MŠ SR. Vedecká monografia 

vydaná v domácom vydavate�stve napríklad patrí do kategórie „C“. V tejto typológii sú 

najvyššie hodnotené práce, ktoré boli vydané v cudzom jazyku, v zahrani�í, resp. 

v karentovanom/ recenzovanom zdroji. 

Z preh�adu vyplýva, že najfrekventovanejšími typmi výstupov sú �asopisecké �lánky 

v domácich �asopisoch a príspevky na domácich konferenciách. Zhruba 5% produkcie 

predstavujú �lánky v zahrani�ných karentovaných �asopisoch a príspevky na zahrani�ných 

konferenciách. V prvej dvadsiatke typov publikácií sa vôbec neobjavujú monografie 

(kategórie AAA, resp. AAB), ktoré sa považujú za �ažiskový vedecký výstup v oblasti 

humanitných a spolo�enskovedných disciplín. 
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Tabu�ka 6.11. 20 najfrekventovanejších typov publikácií na celouniverzitnej úrovni  

(absolútne po�ty a percentuálny podiel) 

 Kód Kategória UK UK % 
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných �asopisoch 22276 12,19 
BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných �asopisoch 18009 9,86 
AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií 15588 8,53 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 15186 8,31 

AED 
Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, 
monografiách 11527 6,31 

ADC Vedecké práce v zahrani�ných karentovaných �asopisoch 9689 5,30 
AFG Abstrakty príspevkov zo zahrani�ných konferencií 9331 5,11 

GII 
Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradi� do žiadnej 
z predchádzajúcich kategórií. 9244 5,06 

ADE Vedecké práce v zahrani�ných nekarentovaných �asopisoch 7645 4,18 
AFC Publikované príspevky na zahrani�ných vedeckých konferenciách 6339 3,47 
EDJ Preh�adové práce, odborné preklady v �asopisoch a zborníkoch 6298 3,45 
EDI Recenzie v �asopisoch a zborníkoch 6289 3,44 
ADD Vedecké práce v domácich karentovaných �asopisoch 3797 2,08 

AEG 
Stru�né oznámenia, abstrakty vedeckých prác v zahrani�ných 
karentovaných �asopisoch 2775 1,52 

BCI Skriptá a u�ebné texty 2696 1,48 

BED 
Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferen�ných 
aj nekonferen�ných) 2592 1,42 

BEF 
Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch 
(konferen�ných aj nekonferen�ných) 2481 1,36 

FAI Redak�né a zostavovate�ské práce knižného charakteru 2431 1,33 
AGI Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách 2419 1,32 
DAI Dizerta�né a habilita�né práce 2116 1,16 

 

Bližší poh�ad na percentuálny podiel vybraných fakúlt na produkcii UK v rámci 

jednotlivých kategórií EPC nazna�uje ich špecifiká. Zatia� �o Fakulta matematiky, fyziky 

a informatiky a Prírodovedecká fakulta majú zhodne výrazne vyšší podiel na kategóriách EPC 

ADC (Vedecké práce v zahrani�ných karentovaných �asopisoch) a AFC (Publikované 

príspevky na zahrani�ných vedeckých konferenciách), teda na publikáciách v zahrani�í, 

Prírodovedecká fakulta dominantne ovplyv�uje univerzitný výkon v kategóriách ADD 

(Vedecké práce v domácich karentovaných �asopisoch) a AGI (Správy o vyriešených 

vedeckovýskumných úlohách), Lekárska fakulta v publika�ných typoch ADF (Vedecké práce 

v domácich nekarentovaných �asopisoch), AFH (Abstrakty príspevkov z domácich 

konferencií), ADE (Vedecké práce v zahrani�ných nekarentovaných �asopisoch), AEG 

(Stru�né oznámenia, abstrakty vedeckých prác v zahrani�ných karentovaných �asopisoch) 

a Filozofická fakulta v kategóriách GII (Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno 

zaradi� do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.), EDI (Recenzie v �asopisoch a zborníkoch), 

EDJ (Preh�adové práce, odborné preklady v �asopisoch a zborníkoch), BEF (Odborné práce 
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v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferen�ných aj nekonferen�ných)), FAI 

(Redak�né a zostavovate�ské práce knižného charakteru). 

 

Tabu�ka 6.12. Percentuálny podiel fakulty na produkcii UK v rámci danej kategórie 

  FiF FMFI PrF LF UK 
ADF 9,91 5,16 14,52 35,18 22276 
BDF 19,44 1,98 4,52 19,80 18009 
AFH 0,82 2,63 19,28 39,21 15588 
AFD 15,46 11,94 19,70 11,10 15186 
AED 18,19 6,77 24,39 14,40 11527 
ADC 0,91 30,98 29,69 13,55 9689 
AFG 1,23 6,96 26,63 33,74 9331 
GII 34,91 3,68 7,35 10,77 9244 
ADE 6,92 17,58 14,17 27,09 7645 
AFC 12,71 26,00 18,93 7,95 6339 
EDJ 43,84 1,21 2,97 24,42 6298 
EDI 59,80 1,02 1,45 5,23 6289 
ADD 9,77 7,56 41,35 14,43 3797 
AEG 0,29 2,05 11,57 49,73 2775 
BCI 12,39 8,61 12,65 13,65 2696 
BED 14,16 3,13 6,67 8,72 2592 
BEF 42,40 1,53 4,80 3,75 2481 
FAI 39,53 6,62 5,92 5,18 2431 
AGI 10,21 8,97 28,94 17,94 2419 
DAI 13,61 10,54 10,35 25,85 2116 

 

 

Podobný obraz sa naskytne aj pri poh�ade na metriku publika�nej �innosti z h�adiska 

percentuálneho podielu danej kategórie na celkovej produkcii každej z uvedených fakúlt. Na 

Filozofickej fakulte dominujú preh�adové práce, recenzie a odborné práce v domácich 

nekarentovaných �asopisoch, �alej príspevky v domácich nekarentovaných �asopisoch a na 

domácich konferenciách. 	ažisko publikovania na FMFI predstavujú vedecké práce 

v zahrani�ných karentovaných �asopisoch, príspevky na domácich a zahrani�ných 

konferenciách a práce v domácich a zahrani�ných nekarentovaných �asopisoch. V prírodných 

vedách je na najfrekventovanejších prie�kach rovnomerne zastúpených 5 typov publikácií – 

vedecké práce v domácich nekarentovaných �asopisoch, príspevky a abstrakty z domácich 

konferencií, práce v zahrani�ných karentovaných �asopisoch a v domácich recenzovaných 

zborníkoch, abstrakty príspevkov zo zahrani�ných konferencií. V produkcii Lekárskej fakulty 

dominujú vedecké práce v domácich nekarentovaných �asopisoch, abstrakty príspevkov 

z domácich konferencií, odborné práce v domácich nekarentovaných �asopisoch a abstrakty 

príspevkov zo zahrani�ných konferencií. 
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Pre humantiné a spolo�enskovedné disciplíny je typickejšia orientácia na publikovanie 

v domácich informa�ných kanáloch, v �asopisoch a na konferenciách, ako aj vä�ší podiel 

zdrojov odborného a preh�adového charakteru. Ak zoberieme do úvahy, že zna�ná �as� 

disciplín v tejto oblasti má filologicko-literárnovedný charakter, je pochopite�né, že výrazný 

podiel na publikovaní majú recenzie. Analýza z h�adiska vývoja v �asovom rade posledných 

10 rokov však nazna�uje, že kategórie BDF, GII a EDI majú na FiF UK klesajúcu tendenciu, 

�o možno považova� za výsledok prirodzeného vývoja smerujúceho k autorskej 

samoregulácii a publikovaniu v kategóriách, ktoré z pragmatického ekonomického h�adiska 

„majú zmysel“ (teda kategórie A), ale tiež za výsledok administratívneho usmer�ovania 

v snahe zara�ova� do databázy len „kvalitné“ výstupy. 

 

Tabu�ka 6.13. Percentuálny podiel kategórie EPC na celkovej produkcii fakulty 

  FiF FMFI PrF LF 
ADF 7,09 7,82 10,90 20,95 
BDF 11,24 2,43 2,74 9,53 
AFH 0,41 2,79 10,13 16,34 
AFD 7,54 12,34 10,08 4,50 
AED 6,73 5,31 9,48 4,44 
ADC 0,28 20,43 9,70 3,51 
AFG 0,37 4,42 8,37 8,42 
GII 10,36 2,31 2,29 2,66 
ADE 1,70 9,14 3,65 5,54 
AFC 2,59 11,21 4,04 1,35 
EDJ 8,87 0,52 0,63 4,11 
EDI 12,08 0,44 0,31 0,88 
ADD 1,19 1,95 5,29 1,47 
AEG 0,03 0,39 1,08 3,69 
BCI 1,07 1,58 1,15 0,98 
BED 1,18 0,55 0,58 0,60 
BEF 3,38 0,26 0,40 0,25 
FAI 3,09 1,10 0,49 0,34 
AGI 0,79 1,48 2,36 1,16 
DAI 0,92 1,52 0,74 1,46 
Spolu 31139 14697 29673 37405 

 
 

V disciplínach „exaktného“ charakteru, ako je matematika, fyzika alebo prírodné vedy, je 

publikovanie viacej zamerané na zahrani�ie a tým pádom logicky aj na karentované �asopisy. 

Táto orientácia je do zna�nej miery daná výraznejším medzinárodným charakterom výskumu 

v týchto disciplínach. Je otázne, ako na �u vplývajú aj iné faktory, napríklad schopnos� 

atraktívne sformulova� a prezentova� regionálny �i národný výskumný problém, alebo 

schopnos� komunikova� publika�ný výstup v cudzom jazyku. 
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Obr. 6.7  Percentuálny podiel kategórie EPC na celkovej produkcii fakulty 

 

Pozícia lekárskej fakulty je zaujímavá z toho h�adiska, že predstavuje akési premostenie 

medzi publika�nými vzorcami humanitných a spolo�enskovedných disciplín na jednej strane 

a prírodovedných disciplín na strane druhej. Je relatívne silná v publika�ných kategóriách, 

ktoré sú typické skôr pre humanitné odbory (silná orientácia na domáce publikovanie – 

vedecké a odborné práce v domácich �asopisoch, príspevky na domácich konferenciách), 

výraznejšie sa však presadzuje na zahrani�ných konferenciách a aj v zahrani�ných 

karentovaných �asopisoch. Lekárska fakulta sa spomedzi všetkých 4 fakúlt najviac približuje 

priemernému univerzitnému vzorcu publikovania. Vypovedá o tom aj skuto�nos�, že pri 

vyhodnocovaní individuálnych rankingov 20 najfrekventovanejších typov publika�ných 

výstupov v rámci jednotlivých fakúlt sa v celouniverzitnej „Top 20“ objavilo 17 typov 

z najvyššieho rankingu LF (pre porovnanie – FMFI 15, PrF 14, FiF 13). Možno to tiež 

pozorova� na grafe 6.6, ktorý znázor�uje percentuálny podiel kategórie EPC na celkovej 

produkcii fakulty a ktorý má v súlade so znižujúcou sa frekvenciou typov (z�ava doprava) 

v prípade LF UK takisto zostupnú tendenciu (bledomodrá �iara). 

 

Zhrnutie 

Skúmanie publika�ného správania autorov v akademickom prostredí má, samozrejme, 

v prvom rade význam pre samotné vysoké školy, resp. fakulty, ktorým pomáha odhali� 

základné fakty o štruktúre ich publika�ných výstupov i tendencie v ich vývoji. Kedže 

bibliometrické, resp. scientometrické analýzy zohrávajú významnú úlohu v procesoch 
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makrosystémového manažovania sféry vysokoškolského vzdelávania, toto poznanie poskytuje 

vysokým školám nielen nástroj na definovanie ich miesta v systéme vedecko-výskumných 

kapacít Slovenska a posúdenie ich úspešnosti pri uchádzaní sa o finan�né zdroje zo štátneho 

rozpo�tu, ale tiež možnos� programovo pôsobi� na zmenu publika�ného správania s oh�adom 

na kritériá hodnotenia kvality vedeckého výskumu. Poznanie základných vzorcov 

publika�ného správania autorov je však dôležité aj pre akademické knižnice, ktorým 

umož�uje lepšie pochopi� princípy publikovania v ur�itej vednej disciplíne a na základe toho 

napríklad aktívnejšie pristupova� k formovaniu akvizi�nej �i licen�nej politiky. 

Výsledky úvodného porovnávania publika�nej produkcie 4 fakúlt Univerzity Komenského 

v Bratislave na základe kvantitatívnej analýzy zastúpenia kategórií EPC v databáze 

Akademickej knižnice zatia� potvrdzujú tradi�ný model rozdelenia vzorcov publikovania 

medzi humanitnými a prírodovednými disciplínami. Publika�ná �innos� v humanitných 

disciplínach je viac endogénna, zameraná na komunikovanie domácich vedecko-výskumných 

tém a problémov v domácich publika�ných kanáloch. Publikovanie v prírodovednej oblasti je 

výraznejšie exogénne, orientované viac na zahrani�né konferencie a �asopisy. Táto orientácia 

je do zna�nej miery daná prevažujúcim medzinárodným charakterom výskumných 

problémov, ktoré sa v publika�ných výstupoch z tejto oblasti prezentujú. 
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Príloha:  
�as� dotazníka prieskumu informa�ného správania používate�ov knižníc, orientovaná na 
využívanie elektronických informa�ných zdrojov 
 
 
   pe�iatka knižnice 
  dátum: 
 
ANONYMNÝ DOTAZNÍK - INFORMA�NÉ SPRÁVANIE 
 
Cie�om tohto dotazníka je získa� údaje o informa�nom správaní používate�ov akademických a vedeckých knižníc. 
Získané údaje budú použité pri riešení výskumnej úlohy VEGA na Katedre knižni�nej a informa�nej vedy FiFUK 
v Bratislave. Zakrúžkujte možnosti alebo vpíšte svoj text v základnej �asti. V �alších �astiach vyzna�te mieru 
stotožnenia sa s výrokmi, prípadne vpíšte vlastný text.  
 
Vysvetlenie pojmov: 
Informa�ný prieskum: vyh�adávanie, získavanie a štúdium informácií 
Informa�ný problém: poci�ovaný nedostatok informácií súvisiaci s riešením intelektuálnej úlohy (napr. 
študentská práca, projekt, výskumná úloha ap.) 
Informácie: ide o typ odborných a vedeckých informácií používaných na riešenie informa�ného problému 
Relevancia: tematická príslušnos�, vhodnos� informácií na použitie 
Elektronické zdroje: v tomto dotazníku najmä elektronické zdroje (dokumenty) dostupné cez internet, teda 
nie na nosi�och (CD-ROM a podobne) 
 
I. �as�. Základné údaje 
 
1. pohlavie: a) žena   b) muž        2. vek:  a) menej ako 18,   b) 18-25,   c) 26-30,   d) 31-40,   
    e) 41-50,   f) viac ako 51 
 
3. cudzie jazyky:  ANG   NEM   FRA   RUS   SPA   TAL   MAD   POL   Iné: 
(na úrovni porozumenia odbornému textu) 
 
4. kategória používate�a: 
a) študent VŠ (SŠ)    b) u�ite� VŠ, SŠ    c) vedecko-výskumný pracovník    d) manažér 
e) iná kategória: uve�te povolanie: ______________ 
 
5. vedný odbor/ disciplína: 
a) spolo�enské vedy (napr. filozofia, právo, filológia)   b) prírodné vedy a medicína   c) technické disciplíny  
d) ekonomické disciplíny   e) umelecké odbory   f) iné: uve�te odbor: _____________________ 
 
 
II. �as�. Dotazník (sekcie A, B, C, D, E) 
 
Sekcia D 
Využívanie a hodnotenie elektronických zdrojov 
 
D.1. Prístup k internetu využívate: 
a) doma    b) v práci    c) v knižnici    d) inde .........................................      e) nemám prístup k internetu 
 
D.2. Používate pri svojej vedeckej / študijnej práci elektronické zdroje? 

a) áno, �asto     b) zriedka     c) nie, nevyužívam 
 
Otázky D.3 - D.8 vyplnia len tí respondenti, ktorí využívajú elektronické zdroje 
 
D.3. Využívate aj platené elektronické zdroje? 

a) Nie, využívam len vo�ne dostupné zdroje 
b) Áno - prístup zabezpe�uje knižnica, prípadne iná inštitúcia.  
c) Áno - platím si individuálne prístup k niektorým zdrojom. 
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D.4. Ktoré typy odborných informa�ných zdrojov na internete naj�astejšie využívate? (možno ozna�i� viac 
alternatív) 

a) individuálne (osobné) webové stránky,  
b) elektronické �asopisy,  
c) webové stránky odborných organizácií a spolo�ností,  
d) webové stránky konferencií a kongresov,  
e) diskusné skupiny (cez e-mail),  
f) elektronické konferencie (newsgroups),  
g) iné .................................................................. 

 
D.5. Dávate prednos� využívaniu elektronických zdrojov pred tradi�nými (tla�enými) zdrojmi? 

a) Nie.     b) Áno 
 
D.6. Ktoré charakteristiky elektronických zdrojov považujete pri Vašej práci za najdôležitejšie? 

a) rýchla vyh�adate�nos� 
b) aktuálnos� - rýchle sprístupnenie údajov, výsledkov výskumu... 
c) bezplatnos� 
d) možnos� vyh�adávania textových re�azcov 
e) prepojenie na iné, príbuzné zdroje 
f) ekologickos� (ušetrím papier...) 
g) multimediálnos� 
h) iné............................................... 

 
D.7. Ktoré charakteristiky tradi�ných (tla�ených) zdrojov považujete pre efektívnos� vašej práce za primárne? 

a) serióznos� - renomé vydavate�a, �asopisu... 
b) spo�ahlivos� publikovaných údajov 
c) stabilnos�/trvácnos� dokumentu 
d) jednoduchý spôsob využívania (netreba techniku, možno využíva� kedyko�vek...) 
e) iné ..................................................... 

 
D.8. Akým spôsobom h�adáte relevantné zdroje na internete? 

a) cez online katalógy knižníc 
b) cez portály 
c) cez web vyh�adáva�e 

 
 
Sekcia E 
Publikovanie v elektronických zdrojoch 
 
E.1. Ako autor považujete elektronické (sie�ové) publikovanie a tradi�né publikovanie za rovnocenné? 

a) áno     b) nie     c) neviem 
 
E.1.1. Pre�o ich považujete / nepovažujete za rovnocenné? Ak viete, uve�te hlavný dôvod: 

................................................................................................................................ 
 
E.2. V nasledujúcich otázkach vyjadrite svoj vz�ah k uvedeným tvrdeniam v škále 1 - 5 (zakrúžkujte):  
1 - absolútne súhlasím, 2 - súhlasím, 3 - neviem, 4 - nesúhlasím, 5 - absolútne nesúhlasím 
 
E.2.1. Nie je žiadny rozdiel v kvalite medzi dokumentom publikovaným elektronicky a dokumentom 
publikovaným tla�ou. 

1  -  2  -  3  -  4  -  5 
 
E.2.2. Využitie princípov redak�ného recenzovania pri elektronickom publikovaní zaru�uje kvalitu podobne ako 
v neelektronickom publikovaní. 

1  -  2  -  3  -  4  -  5 
 
E.2.3. V oblasti elektronického publikovania je problémom zabezpe�enie dlhodobej dostupnosti dokumentov 
(archivovania). 

1  -  2  -  3  -  4  -  5 
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E.2.4. V sú�asnosti je publikovanie v neelektronických prostriedkoch (tla�) dôveryhodnejšie ako publikovanie 
elektronické. 

1  -  2  -  3  -  4  -  5 
 
E.2.5. Vážnou hrozbou pre vedecké publikovanie je možnos� meni� a korigova� už sprístupnené elektronické 
dokumenty v prostredí internetu. 

1  -  2  -  3  -  4  -  5 
 
E.2.6. Renomé / poves� vydavate�a �i �asopisu sú pre dokument publikovaný elektronicky rovnako dôležité ako 
pre tla�ené publikácie. 

1  -  2  -  3  -  4  -  5 
 
E.3. Máte k dispozícii webovú stránku (osobnú/inštitucionálnu), na ktorej môžete publikova� výsledky svojej 
práce? 

a) Áno, mám osobnú stránku     b) Áno, máme inštitucionálnu stránku     c) Nie 
 
E.4. Zverejnili ste už, alebo zverejnili by ste niektoré výsledky svojich výskumov v elektronickej konferencii �i 
diskusnej skupine (bez toho, aby vyšli tla�ou)? 

a) Áno, zverejnil som     b) Áno, zverejnil by som     c) Nie, nezverejnil by som 
 
E.5. Publikovali ste už, alebo publikovali by ste niektoré svoje práce na webových stránkach (bez toho, aby vyšli 
tla�ou)? 

a) Áno, publikoval som     b) Áno, publikoval by som     c) Nie, nepublikoval by som 
 
E.6. Publikovali ste už, alebo publikovali by ste niektoré svoje práce v �isto elektronickom �asopise (bez toho, 
aby vyšli tla�ou)? 

a) Áno, publikoval som     b) Áno, publikoval by som     c) Nie, nepublikoval by som 
 
E.7. Ktoré faktory hrajú úlohu pri Vašom výbere publika�ného média (elektronické versus tradi�né): 

a) Vhodnos� média pre vedeckú komunikáciu 
b) Ekonomické ohodnotenie – možnos� získa� honorár 
c) Vä�šie možnosti na publikovanie 
d) Problém zaru�enia prvenstva a autorských práv 
e) Kritériá vedeckého hodnotenia na pracovisku 
f) Prestíž (redak�né hodnotenie) 
g) Vnímanie "hodnoty" konkrétneho média v mojom okolí 
h) Nízke výrobné náklady 
i) Šírka �itate�skej obce 
j) Relevantnos� �itate�skej obce 
k) Rýchlos� publikovania 
l) Iné................................................................................ 

 
 
�akujeme za spoluprácu! 
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