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Ročná správa o riešení projektu KEGA

Vedúci projektu

Doc. PhDr. Jaroslav Šušol PhD.

Kontaktné údaje

Doc. PhDr. Jaroslav Šušol PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
Telefónne číslo: +421-2-59339224
E-mailová adresa: susol@fphil.uniba.sk

Základné informácie

Oblasť: 3. Obsahová integrácia a diverzifikácia vysokoškolského štúdia
Názov: Informačné štúdiá v podmienkach web 2.0 a nových technológií (INWENT)

Hodnotenie projektu za predchádzajúci rok riešenia

Splnenie cieľov projektu za hodnotené obdobie

Hlavným cieľom projektu je inovácia a skvalitnenie obsahu študijného programu informačné
štúdiá prostredníctvom prípravy nových predmetov reflektujúcich aktuálne zameranie výskumu
v oblasti informačnej vedy na problematiku informačného správania a informačnej gramotnosti,
mediálne aspekty spracovania a využívania informácií a zdrojov, sieťové elektronické prostredie novej
generácie (web 2.0) a možnosti kolaboratívneho spracovania a využívania informácií v podmienkach
sociálnych sietí.

Čiastkové ciele na rok 2009 boli definované nasledovne:

1. Základný prieskum informácií a zdrojov

2. Vytvorenie knižnice elektronických i tradičných publikácií, ktoré sa venujú skúmanej
problematike

3. Syntéza poznatkov do podoby detailného návrhu syláb predmetov

4. Vnútorná oponentúra navrhnutých syláb

5. Modernizácia vybavenia počítačového multimediálneho laboratória na realizáciu praktických
kurzov orientovaných na prácu s elektronickými zdrojmi a médiami.

Diskusie riešiteľov v prvej polovici roka 2009 naznačili, že skupinu bazálnych predmetov by
bolo vhodné rozšíriť o bibliometriu a informetriu. Ciele 1 a 2 boli splnené, k vytipovaným predmetom
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informačných štúdií boli spracované úvodné prieskumy a realizoval sa nákup informačných zdrojov.
Zoznamy relevantných elektronických zdrojov sa spracúvajú do podoby webových zoznamov, ktoré
budú od októbra prístupné na stránke Katedry knižničnej a informačnej vedy FiF UK.

Tvorba syláb predmetov je vo finálnom štádiu, vnútorná oponentúra (ciele 3 a 4) prebehne do
konca novembra 2009.

Vzhľadom na to, že prostriedky pridelené na riešenie projektu v roku 2009 boli oproti pôvodnému
plánu krátené zhruba na tretinu (pridelené 6498 € oproti plánovaným 18800 €), nebolo možné
realizovať modernizáciu multimediálnej učebne (cieľ 5) v pôvodnom rozsahu. Namiesto toho sa
z pridelených prostriedkov nakúpili iba 4 PC a ako provizórne riešenie sa financoval upgrade
existujúcich počítačov v laboratóriu katedry navýšením ich pamäťovej kapacity.

Najdôležitejšie výsledky dosiahnuté pri riešení projektu za hodnotené obdobie

Najdôležitejšie výsledky projektu za rok 2009 možno zhrnúť do nasledujúcich bodov:

• identifikácia a akvizícia informačných zdrojov k problematike bazálnych predmetov
informačných štúdií

• príprava webového portálu s odkazmi na relevantné zdroje, elektronické i tradičné
• spracovanie syláb predmetov
• upgrade laboratória určeného na realizáciu technologicky orientovaných predmetov

informačných štúdií
• overenie využitia kolaboratívneho prostredia (http://stella.uniba.sk/texty2) v procesoch

a technológiách prípravy a spracovania textov

Najvýznamnejšie výstupy v podobe publikácií, prednášok a školení, ktoré spracúvali
a prezentovali čiastkové otázky riešenej problematiky, sú uvedené v časti Zoznam výstupov. Výsledky
boli prezentované na domácich (INFOS 2009) i zahraničných/medzinárodných konferenciách
(ABDOS, CASLIN, Opava, Zakopane...)

V tlači je zborník FiF UK Knižničná a informačná veda 22, ktorý mapuje viaceré východiskové
analýzy k tematickým okruhom pokrývajúcim obsah nových predmetov študijných programov
informačné štúdiá.

Navrhované vecné zmeny v riešení projektu

V projekte sa pre rok 2010 nenavrhujú žiadne zásadné vecné zmeny.

Vzhľadom na to, že v aktuálnom roku riešenia boli finančné prostriedky krátené a nebolo možné
nakúpiť plánované technické vybavenie pre multimediálne laboratórium v predpokladanom rozsahu,
navrhujeme v roku 2010 rozšíriť ciele projektu o dobudovanie laboratória. To si vyžaduje mierne
navýšenie zdrojov a preto navrhujeme navýšiť rozpočet na rok 2010 oproti plánovanej sume o 1600 €.

Riešitelia
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Univerzita Komenského v Bratislave

Vedúci projektu Počet hodín
Doc. PhDr. Jaroslav Šušol PhD. 500

Spoluriešitelia Funkcia Počet hodín
Prof. PhDr. Soňa Makulová CSc. člen 400
Doc. PhDr. Pavol Rankov PhD. člen 400
Doc. PhDr. Jela Steinerová CSc. člen 300
PhDr. Lucia Lichnerová PhD. člen 400
Ing. Miriam Ondrišová PhD. člen 500
PhDr. Marta Matthaeidesová CSc. člen 500
PhDr. Ľudmila Hrdináková člen 400
Mgr. Katarína Buzová * ** člen 400
Mgr. Jana Šuchová * ** člen 400
Mgr. Linda Prágerová * ** člen 400

* - Doktorand v dennej forme doktorandského štúdia
** - Školiteľ sa podieľa na riešení projektu

Celkový počet fyzických osôb zapojených do realizácie projektu: 11 (vrátane zodpovedných
riešiteľov)

Zoznam výstupov z riešenia projektu v predchádzajúcom roku

Kategórie publikačnej činnosti

Kód kategórie Konkrétny výstup, názov (ISBN, počet strán...)
ADF ŠUŠOL, J. - ONDRIŠOVÁ, M. 2009. Informačné

zabezpečenie akademického prostredia - výzvy a
perspektívy. In IT lib, Roč. 13, č. 1 (2009), s. 4-14.

AFD ŠUŠOL, J. 2009. Publikačné správanie autorov v
akademickom prostredí . INFOS 2009, Bratislava :
Spolok slovenských knihovníkov, 2009 S. 178-194. http://
www.infolib.sk/index/podstranka.php?id=1873

BDE ŠUŠOL, J. 2009. Higher education and the academic
library : perspectives for Slovakia / Jaroslav Šušol. In
Educause review, Roč. 44, č. 4 (2009), s. 66-67.

AFD MAKULOVÁ, S. 2009. Analýza použiteľnosti webových
sídiel slovenských knižníc. In INFOS 2009. Pamäťové
inštitúcie v digitálnom prostredí. 35. medzinárodné
informatické sympózium , Stará Lesná , 27.-30.4.2009.
Bratislava : Spolok slovenských knihovníkov, 2009. -
ISBN 978-80-969674-3-8. - S. 103-115 Dostupné na
internete:<http://www.infolib.sk/index/podstranka.php?
id=1873>
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Kód kategórie Konkrétny výstup, názov (ISBN, počet strán...)
BDF MAKULOVÁ, S. 2009. Význam PageRanku ako

patentovanej techniky Google a jeho vplyv pri posudzovaní
dôležitosti webovej stránky. In ELET newsletter. 1.
september 2009 [online], [cit. 2009-09-01]. Dostupné na
internete: <http://www.elet.sk/?kredibilita-webovych-
sidiel&sprava=vyznam-pageranku-ako-patentovanej-
techniky-google-a-jeho-vplyv-pri-posudzovani-dolezitosti-
webovej-stranky> ISSN 1338-0419

BDF MAKULOVÁ, S. 2009. Najdôležitejšie faktory, ktoré
vplývajú na umiestnenie stránky vo vyhľadávačoch. In
ELET newsletter. 1. júl 2009 [online], [cit. 2009-08-01].
Dostupné na internete: <http://www.elet.sk/?seo-
optimalizacia-1&sprava=najdolezitejsie-faktory-ktore-
vplyvaju-na-umiestnenie-stranky-vo-vyhladavacoch>ISSN
1338-0419

BDF MAKULOVÁ, S. 2009. Viete, aké ďalšie chyby znižujú
návštevnosť Vašej stránky?. In ELET newsletter.
1. jún 2009 [online], [cit. 2009-06-01]. Dostupné
na internete:<http://www.elet.sk/?pouzitelnost-
pristupnost&sprava=viete-ake-dalsie-chyby-znizuju-
navstevnost-vasej-stranky> ISSN 1338-0419

BDF MAKULOVÁ, S. 2009. Prečo sú dôležité spätné
spojenia a ich text vedúci na stránku. In ELET
newsletter. 1. august 2009 [online], [cit. 2009-08-01].
Dostupné na internete:<http://www.elet.sk/?seo-
optimalizacia-1&sprava=preco-su-dolezite-spatne-
spojenia-a-ich-text-veduci-na-stranku>ISSN 1338-0419

BDF MAKULOVÁ, S. 2009. Ak chcete, aby malo Vaše webové
sídlo rekordnú návštevnosť, mali by ste dodržiavať webové
konvencie. In ELET newsletter. 1. máj 2009 [online], [cit.
2009-05-01]. Dostupné na internete:<http://www.elet.sk/?
pouzitelnost-pristupnost&sprava=ak-chcete-aby-malo-
vase-webove-sidlo-rekordnu-navstevnost-mali-by-ste-
dodrziavat-webove-konvencie> ISSN 1338-0419

AFD STEINEROVÁ, J. 2009. Digitálne knižnice ako inovatívne
produkty vo vzdelávaní, vede a výskume. In: Infos
2009. Pamäťové inštitúcie v digitálnom prostredí.
Zborník z 35. medzinárodného sympózia, 27.-30 apríl,
Stará Lesná. Bratislava: SSK, 2009, s. 166-177. ISBN
978-80-969674-3-8.

ADF STEINEROVÁ, J. 2009. Informačná ekológia – využívanie
informácií srdcom. In: ITLib. Informačné technológie a
knižnice. Roč. 13, 2009, č. 2, s. 4-16. ISSN 1335-793X.
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Kód kategórie Konkrétny výstup, názov (ISBN, počet strán...)
AFC STEINEROVÁ, Jela. 2009. Users´ Behavior and

Institutional Repositories: Towards Information Ecology.
In CASLIN 2009. Institutional Online Repositories and
Open Access. 16th International Seminar. Teplá Monastery,
CR, 7-11 June 2009. Pilsen: University of West Bohemia
2009, p. 43-49. Dostupné aj na: http//www.zcu.cz/caslin09.
ISBN 978-80-7043-806-0. (v tlači).

BCI STEINEROVÁ, J, Grešková, M, Ilavská, J. 2009.
Vyhľadávanie informácií a organizácia poznania
v elektronickom prostredí. Súbor elektronických
učebných textov. (Verzia 1.0). 80 s. Dostupné na http://
stella.uniba.sk/texty2.

ADF RANKOV, P. 2009. Slovensko a paradigmatické meny v
komunikácii. Knižnica, 2009, roč. 10, č. 1, s. 3-6.

ADF RANKOV, P. 2009. Vzťah dospelých a dospievajúcich
čitateľov k literatúre. Knižnica, 2009, roč. 10, č. 3, s. 4-6.

AFD RANKOV, P. 2009. Nové informačno-komunikačné
technológie a mladá generácia. INFOS 2009, Bratislava :
Spolok slovenských knihovníkov, 2009 S. 149-158. http://
www.infolib.sk/index/podstranka.php?id=1873

BEC RANKOV, P. 2009. Beletristická literatúra a paradigma jej
komunikácie v 21. storočí. In Kniha v 21. století. - Opava :
Slezská univerzita, 2008. - ISBN 978-80-7248-481-2. - S.
48-52

GAI Gašparovičová, A. – HRDINÁKOVÁ, Ľ. – Kopáčiková,
J. – RANKOV, P. Čítanie mládeže v Bratislavskom kraji :
Interpretácia výsledkov výskumu. Bratislava : Centrum
vedecko-technických informácií SR, 2009. 108 s. ISBN
978-80-89354-03-0.

ADF HRDINÁKOVÁ, Ľ. 2009. Sada hodnotiacich kritérií pre
vysokoškolské predmety. In Kritické listy : Čtvrtletník pro
kritické myšlení ve školách, léto 2009, č. 36 (v tlači)

ADE LICHNEROVÁ, L. 2009. Zu den Entstehungsmotiven
der deutschsprachigen gedruckten Produktion in
slowakischer Buchkultur des 16.- 17. Jahrhunderts.
ABDOS Mitteilungen (v tlači).

ADF LICHNEROVÁ, L. 2009. Manifestovanie autorského
práva v dejinách knižnej kultúry 15. - 18. storočia v
európskom kontexte. Studia bibliographica posoniensia (v
tlači).

ADC RANKOV, P. 2009. Verejné a súkromné v komunikácii:
blog ako príklad aktuálnych zmien. In Sociální studia (v
tlači – október 2009).
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Kód kategórie Konkrétny výstup, názov (ISBN, počet strán...)
AFC MAKULOVÁ, S. 2009. A Qualitative Analysis of

the Factors Influencing Findability of the Websites of
Slovak Libraries. In: 10th symposim of Polish Society for
Information Science. Zakopane, 22-24 Sept. 2009. 12s. (v
tlači).

AED STEINEROVÁ, J. 2009. Informačná ekológia –
východiská a princípy. In: Knižničná a informačná veda
22. Zborník FiFUK. Bratislava: Univerzita Komenského,
2009, s. 7-30. (v tlači).

AFC STEINEROVÁ, J. 2009. Information products in the
electronic environment: from users´ experience to
information ecology. In: 10th symposim of Polish Society
for Information Science. Zakopane, 22-24 Sept. 2009. 10s.
(v tlači).

AED ŠUŠOL, J. – HRDINÁKOVÁ, Ľ. 2009. Informačná
gramotnosť a informačné technológie v príprave
vysokoškolských študentov. In: Knižničná a informačná
veda 22. Zborník FiFUK. Bratislava: Univerzita
Komenského, 2009, s. 31-52. (v tlači).

AFC ŠUŠOL, J. 2009. Library Data in Higher Education
Institution Management: Publishing Behaviour Research
as a Factor of Academic Assessment. In: 10th symposim of
Polish Society for Information Science. Zakopane, 22-24
Sept. 2009. 15s. (v tlači).

Kategórie umeleckých výstupov

Kategórie ohlasov

Iné výstupy (napr. e-learning, webové stránky, virtuálne laboratórium, školenia, kurzy,
workshop a pod.)

Názov výstupu  Popis výstupu
pozvaná prednáška STEINEROVÁ, J. Pozvaná prednáška: Trendy výskumov

informačného správania a digitálnych knižníc (marec
2009). CVTI SR.

prednáška HRDINÁKOVÁ, Ľ. Prednáška: Rozprávka a jej vplyv na
formovanie EQ dieťaťa (24. apríla 2009, celoslovenský
seminár: Rozprávka ako zdroj harmonizácie výchovy v
rodine, škole a spoločnosti).

prednáška HRDINÁKOVÁ, Ľ. Prednáška a tvorivá dielňa pre
detských knihovníkov: Sme (S) detským čitateľom. 9. júna
2009, Mestská knižnica v Bratislave
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Názov výstupu  Popis výstupu
školenie HRDINÁKOVÁ, Ľ. – Sakálová, E. Čitateľská a

informačná gramotnosť (školenie v rámci projektu „Škola
tradícií“), 19.6. – 3.7. 2009. Miesto konania: Základná
škola Valaská Belá.

Konkrétny návrh postupu na dosiahnutie cieľa v nasledujúcom roku riešenia

Práce na projekte budú pokračovať podľa pôvodného zámeru a budú sa realizovať v troch
základných smeroch:

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

2. Pilotná realizácia vybraných predmetov – overovanie obsahu jednotlivých kurzov. V prvej
polovici roka 2010 pôjde o predmety, ktoré sa vyučujú v letnom semestri (Organizácia informácií
v elektronickom prostredí, Sieťové informačné zdroje a médiá, Informačná politika, Bibliometria a
informetria), v druhej o predmety zimného semestra (Autorské právo, Tvorba multimédií, Informačná
a mediálna gramotnosť)

3. dobudovanie multimediálneho laboratória (marec-jún 2010). Vzhľadom na to, že v aktuálnom
roku riešenia boli finančné prostriedky krátené a nebolo možné nakúpiť plánované technické
vybavenie pre multimediálne laboratórium v predpokladanom rozsahu, navrhujeme v roku 2010
navýšiť rozpočet projektu oproti plánovanej sume o 1600 € a zakúpiť celkovo 4 ďalšie PC.

Kontrolné workshopy riešiteľov k stavu a postupu prác na učebných textoch sa uskutočnia
koncom júna a koncom novembra 2009. Plánované sú prezentácie čiastkových výsledkov
na domácich (Digitálne knižnice) aj medzinárodných konferenciách (CASLIN, INFORUM,
International Conference - 11th Forum on Scientific and Technical Information).

Skutočne čerpaná finančná dotácia v predchádzajúcom roku

Konkretizácia rozpočtu:

Druh
položky

Konkretizácia položky Vysvetlenie použitia finančných
prostriedkov

Čerpané

631001 domáce konferencie 3x INFOS (Stará Lesná), 1x ABDOS
(Martin)

650,00 €

631002 zahraničné konferencie 3x International Conference - 10th Forum
on Scientific and Technical Information,
Zakopane (Poľsko), 1x Opava (ČR)

660,00 €

633009 knihy a učebnice nákup materiálov k príprave učebných
textov

575,00 €

633002 výpočtová technika nákup 4 PC s príslušenstvom, upgrade
RAM 8 PC

3 010,00 €

637011 štúdie, expertízy spracovanie vstupných analytických štúdií
k problematike organizácie poznania v

430,00 €
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Druh
položky

Konkretizácia položky Vysvetlenie použitia finančných
prostriedkov

Čerpané

elektronickom prostredí a informačnej
architektúry

637005 služby dohody o vykonaní práce - posudky a
jazyková redakcia na zborník Knižničná
a informačná veda, typografia zborníka,
práce spojené s upgradom počítačov v
laboratóriu, autorský podiel na učebnom
texte k organizácii poznania mimo
riešiteľského kolektívu (Grešková,
Ilavská)

1 096,00 €

Spolu: 6 421,00 €

Špecifikácia podľa ekonomickej klasifikácie:

Číslo Názov Čerpané
600 Bežné výdavky 6 421,00 €
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 0,00 €
620 Poistné a príspevok do poisťovní 0,00 €
630 Tovary a služby 6 421,00 €
631 Cestovné náhrady 1 310,00 €
631001 Tuzemské 650,00 €
631002 Zahraničné 660,00 €
633 Materiál 3 585,00 €
633002 Výpočtová technika 3 010,00 €
633009 Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné

pomôcky
575,00 €

637 Služby 1 526,00 €
637005 Špeciálne služby 1 096,00 €
637011 Štúdie, expertízy, posudky 430,00 €
Číslo Názov Čerpané
700 Kapitálové výdavky 0,00 €
710 Obstarávanie kapitálových aktív 0,00 €

Sumarizácia:

Sumarizácia skutočne čerpaných finančných prostriedkov v predchádzajúcom roku
KV BV

0,00 € 6 421,00 €
BV MV

6 421,00 € 0,00 €

Zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov
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Bežné výdavky: 77,00 €
Kapitálové výdavky: 0,00 €

neboli vyčerpané všetky prostriedky plánované na nákup literatúry, je možné ich vyčerpať v
budúcom roku

Rozpočet projektu na rok 2010

Konkretizácia rozpočtu:

Druh
položky

Konkretizácia položky Vysvetlenie použitia finančných
prostriedkov

Čerpané

631001 domáce konferencie konferencia Digitálne knižnice, máj 2010 500,00 €
631002 zahraničné konferencie CASLIN - máj 2010, INFORUM - jún

2010, International Conference - 11th
Forum On Scientific And Technical
Information - september 2010

1 200,00 €

632003 telefóny, poštovné 130,00 €
633002 výpočtová technika nákup 4 PC, prevádzka, opravy, softvér na

tvorbu multimédií na vyučovacie účely
3 250,00 €

637005 služby dohody o vykonaní práce - posudky
a jazyková redakcia učebných textov,
grafická úprava, technická redakcia

1 300,00 €

Spolu: 6 380,00 €

Špecifikácia podľa ekonomickej klasifikácie:

Číslo Názov Čerpané
600 Bežné výdavky 6 380,00 €
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 0,00 €
620 Poistné a príspevok do poisťovní 0,00 €
630 Tovary a služby 6 380,00 €
631 Cestovné náhrady 1 700,00 €
631001 Tuzemské 500,00 €
631002 Zahraničné 1 200,00 €
632 Energie, voda a komunikácie 130,00 €
632003 Poštové služby a telekomunikačné služby 130,00 €
633 Materiál 3 250,00 €
633002 Výpočtová technika 3 250,00 €
637 Služby 1 300,00 €
637005 Špeciálne služby 1 300,00 €
Číslo Názov Čerpané
700 Kapitálové výdavky 0,00 €
710 Obstarávanie kapitálových aktív 0,00 €
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Sumarizácia:

Plánované finančné prostriedky požadované od MŠ
KV BV

0,00 € 6 380,00 €
BV MV

6 380,00 € 0,00 €

Časový harmonogram riešenia projektu

Dátum Cieľ Popis
2009/I-VI Vyhľadávanie a analýza

zdrojov z predmetnej oblasti
Zameranie na dostupné sieťové zdroje, ale
aj publikácie monografického charakteru.
Vytvorenie webového portálu relevantných
sieťových informačných zdrojov.

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

2009/VII-XII Syntéza Vypracovanie detailného návrhu syláb
predmetov.

2009/VII-XII Technické vybavenie Zabezpečenie a implementácia technického
vybavenia potrebného na prípravu a realizáciu
kurzov – multimediálne PC (8 ks), dataprojektor
(1 ks), tlačiareň (1 ks), softvér na tvorbu a
využívanie multimédií a sieťových zdrojov.

2010/I-XII Pilotná realizácia vybraných
predmetov

2010/I-XII Príprava rukopisov učebných
textov

Príprava prvotných textov, ich overenie v rámci
pilotnej realizácie vybraných predmetov

2011/I-VI Oponentské posúdenie
učebných textov

2011/VI-X Finálne výstupy Redigovanie a tvorba finálnych elektronických
publikácií. Niektoré publikácie budú pripravené
aj pre tlač.

2011/X Syntetická prezentácia
výsledkov projektu

Organizácia záverečného workshopu, prezentácia
výsledkov riešenia výskumu

Začiatok riešenia projektu: 2009
Ukončenie riešenia projektu: 2011

Prílohy

Medzinárodná spolupráca


