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Telefónne číslo: +421-2-59244563
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Základné informácie

Začiatok riešenia projektu: 2009
Ukončenie riešenia projektu: 2011
Komisia č.: 3. Obsahová integrácia a diverzifikácia vysokoškolského štúdia
Názov projektu (slovenský): Informačné štúdiá v podmienkach web 2.0 a nových technológií
(INWENT)
Názov projektu (anglický): Information studies under web 2.0 and new technologies

Splnenie cieľov projektu

Plán cieľov podľa podanej žiadosti o dotáciu na projekt KEGA

Žiadosť ešte nebola elektronicky podaná prostredníctvom on-line systému e-KEGA na Portáli VŠ.

Zhodnotenie splnenia/zrealizovania plánovaných cieľov podľa žiadosti o dotáciu

Hlavným cieľom projektu bola 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. Študijný program informačné štúdiá v rámci študijného odboru 3.2.4 knižnično-
informačné štúdia bol pripravený v priebehu akademického roka 2006/2007 a bol akreditovaný v roku
2007 (dekrét ministra školstva zo dňa 9. 11. 2007). Dôraz pri riešení projektu sa podľa pôvodného
zámeru kládol na 7 predmetov, ktorých obsah by sa mal v priebehu riešenia rekreovať, vrátane
vytvorenia novej/inovovanej koncepcie obsahu, syláb a prípravy učebných textov.

Čiastkové ciele v jednotlivých rokoch riešenia boli formulované nasledovne:

'mailto:susol@fphil.uniba.sk'
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2009

• Základný prieskum informácií a zdrojov
• Vytvorenie knižnice elektronických i tradičných publikácií, ktoré sa venujú skúmanej

problematike
• Syntéza poznatkov do podoby detailného návrhu syláb predmetov
• Vnútorná oponentúra navrhnutých syláb
• Modernizácia vybavenia počítačového multimediálneho laboratória na realizáciu

praktických kurzov orientovaných na prácu s elektronickými zdrojmi a médiami

2010

• Príprava a odovzdanie rukopisov učebných textov
• Vnútorná oponentúra učebných textov
• Pilotná realizácia vybraných predmetov - predmety, ktorá sa už v roku 2010 po spustení

novoakreditovaných študijných programov začali vyučovať
• Prezentácia výsledkov výskumu na konferenciách

2011

• Externé oponovanie učebných textov
• Záverečné redigovanie textov, tvorba finálnych elektronických publikácií
• Prezentácia výsledkov výskumu na konferenciách
• Zorganizovanie vedeckej konferencie, prezentovanie základných výsledkov výskumu

Postup pri dosahovaní cieľov projektu bol v zásade dodržaný. Práca na tvorbe a inovácii obsahu
predmetov prebiehala podľa plánu. V priebehu roka 2009 sa uskutočnil základný prieskum informácií
a zdrojov k problematike a boli pripravené prvotné sylaby predmetov, ktoré prešli vnútornou
oponentúrou v rámci workshopu zorganizovaného v novembri 2009. Pôvodne sa malo riešenie úlohy
zamerať na týchto 7 bazálnych predmetov:

• Organizácia informácií v elektronickom prostredí
• Autorské právo
• Tvorba multimédií
• Informačná a mediálna gramotnosť
• Sieťové informačné zdroje a médiá
• Semiotika nových médií
• Informačná politika

Tento tematický záber bol postupne modifikovaný vzhľadom na to, že v priebehu riešenia úlohy
sa ukázalo, že problematika nových médií je na trhu učebných textov dostatočne pokrytá. Riešiteľský
tím sa rozhodol doplniť oproti pôvodnému plánu medzi predmety ďalšie kurzy, reflektujúce tématické
okruhy, ktoré zohrávajú stále významnejšiu úlohu vo sfére informačnej činnosti v ére internetu:
Výskumy v elektronickej komunikácii, Informačná architektúra, Optimalizácia webových stránok,
Manažment informačných zdrojov a knižnično-informačných služieb, Bibliometria a informetria.

Ciele boli splnené aj v ostatných oblastiach. Bola vytvorená knižnica zdrojových elektronických
i tlačených učebných textov, bolo zakúpených 17 titulov odbornej literatúry pre študentov, ktoré sú
umiestnené v seminárnej knižnici katedry i v študovni fakultnej knižnice FiF UK. Bola vytvorená
webová stránka projektu, na ktorej sa priebežne ukladali a zverejňovali informácie o riešení úlohy a
základných výstupoch.
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Modernizácia vybavenia počítačového multimediálneho laboratória sa vzhľadom na zásadné
skrátenie rozpočtu oproti pôvodne plánovanej výške uskutočnila postupne, počas všetkých troch rokov
trvania projektu. V jej rámci bolo zakúpených 11 nových počítačov, 6 počítačov bolo upgradovaných
a bol zakúpený softvér Zoner Photo Studio a Adobe InDesign na prácu s grafickými súbormi.

Už v rokoch 2009 a 2010 sa postupne realizovali niektoré z projektovaných kurzov, tak ako sa
spúšťali v novootváranom programe informačných štúdií. Z toho dôvodu aj niektoré učebné texty
boli v predstihu pripravené pre publikovanie. V roku 2009 to boli skriptá k predmetu Výskumy v
elektronickej komunikácii a v roku 2010 skriptá k predmetom Informačná architektúra a Organizácia
informácií v elektronickom prostredí. Postupne sa tiež prezentovali výsledky projektu na domácich
i medzinárodných konferenciách a seminároch (podrobnejší výpočet v sekcii o výsledkoch).

Všetky plánované učebné texty boli v elektronickej podobe publikované na stránke výskumu.
Niektoré výsledky boli prezentované aj v rámci medzinárodnej konferencie Information ecology
and libraries, ktorá sa uskutočnila v Bratislave v dňoch 10.-12. októbra 2011 a ktorá bola
spoluorganizovaná v rámci projektu INWENT ako jeden z jej výstupov.

Výsledky za celé obdobie riešenia projektu vrátane ocenení a uznaní, ktoré sa
získali pri riešení projektu (konkrétne výstupy)

Sumarizácia základných výstupov projektu INWENT:

1. inovácia syláb 11 predmetov, ktoré sa vyučujú v rámci študijného programu informačné
štúdiá - Organizácia informácií v elektronickom prostredí, Autorské právo, Informačná a mediálna
gramotnosť, Informačná politika, Výskumy v elektronickej komunikácii, Informačná architektúra,
Optimalizácia webových stránok, Manažment informačných zdrojov a knižnično-informačných
služieb, Bibliometria a informetria, Tvorba multimédií, Úvod do nových médií.

2. modernizácia počítačového laboratória s dôrazom na možnosti realizácie výučby predmetov
orientovaných na informačnú architektúru, vyhľadávanie informácií, nové médiá a multimédiá (nákup
11 PC, upgrade počítačov, grafický softvér)

3. spracovanie a publikovanie 9 učebných textov, z ktorých 5 je kategorizovaných ako skriptá
(typ odbornej knižnej publikácie) a 4 ako vysokoškolské učebnice (typ vedeckej monografie). Finálna
sada učebných textov, ktoré sú prístupné na stránke výskumu, je nasledovná:

• Sociálne a humánne kontexty elektronickej komunikácie
• Vyhľadávanie informácií a organizácia poznania v elektronickom prostredí
• Informačná architektúra sieťových informačných zdrojov a médií
• Optimalizácia webových stránok pre vyhľadávacie nástroje
• Manažment informačných zdrojov a knižnično-informačných služieb
• Úvod do autorského práva pre informačné štúdiá
• Bibliometria
• Informačná politika
• Informačná gramotnosť ako kľúčová kompetencia pre 21. storočie

4. Výsledky riešenia boli publikované (okrem uvedených výstupov vo forme učebných textov)
v 77 publikáciách, z ktorých 38 malo vedecký a 39 odborný charakter, z toho 13 bolo publikovaných
v zahraničí.
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5. Výsledky riešenia boli prezentované na nasledujúcich domácich a zahraničných konferenciách
a seminároch:

• INFOS 2009, Stará Lesná 27.-30. 4. 2009
• 38. ABDOS Tagung 2009, Martin 18. - 21. 5. 2009
• Kniha ve 21. století, Opava (ČR), 4.-5. 2. 2009
• Rozprávka ako zdroj harmonizácie výchovy v rodine, škole a spoločnosti. Celoslovenský

seminár. Bratislava, 24. 4. 2009
• CASLIN 2009. 16. medzinárodný seminár, Klášter Teplá (ČR), 7.-11.6.2009
• International Conference - 10th Forum on Scientific and Technical Information, Zakopane

(Poľsko) 22.-25.9. 2009,
• ELAG 2010, Helsinki, 9.-11.6. 2010
• CoLIS 2010, London, 21.-24.6. 2010
• Kniha ve 21. století, Opava (ČR), 10.-11. 2. 2011
• Nové diskurzy mediálnych štúdií - megatrendy a médiá. Medzinárodná vedecká

konferencia, Smolenice, 22.-23.3.2011
• Infos 2011, Stará Lesná 9.-12. 5. 2011
• Information ecology and libraries. Medzinárodná konferencia , Bratislava, 10.-12.10.2011.
• Bibliografická konferencia, Martin, 7.-9.11. 2011

6. webová stránka INWENT - stránka, na ktorej sa priebežne ukladali a zverejňovali informácie
o riešení úlohy a základných výstupoch - učebných textoch - http://www.fphil.uniba.sk/index.php?
id=4752

7. Jedným z významných výstupov projektu je aj pilotná fáza spracovania Slovníka mediálnej
a informačnej gramotnosti (http://stella.uniba.sk/mig/index_old.html), ktorý:

a/ predstavuje operačnú rovinu kolaborácie viacerých predmetov informačných štúdií:

• portál predstavuje funkčný a pre odbornú (i laickú) verejnosť využiteľný elektronický
informačný zdroj sústreďujúci informácie hlavne zo zahraničných odborných zdrojov,

• portál predstavuje priestor, kde si študenti osvojujú zásady a metodiku tvorby
elektronických informačných zdrojov z hľadiska architektúry, dizajnu, funkčnosti zdroja a
kvality obsahu.

b/ realizuje kolaboratívne vzdelávanie - študenti tvoria spoločný vzdelávací obsah a tematicky
orientovaný vzdelávací priestor, ktorý plánujeme v ďalších semestroch rozširovať o ďalšie moduly:
hodnotenie zahraničných štandardov, modelov, výskumov, zaujímavostí, vlastné čiastkové prieskumy
a výskumy...

Využiteľnosť získaných výsledkov v praxi

Spracované učebné texty budú využiteľné predovšetkým vo vzdelávacom procese, pri príprave
študentov v rámci študijných programov študijného odboru knižnično-informačné štúdiá - nielen na
Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ale aj na ďalších fakultách či katedrách
príbuzného zamerania na Slovensku (Žilinská univerzita, Prešovská univerzita) alebo v českej
republike (Karlova univerzita Praha, Masarykova univerzita Brno, Opavská univezita).
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Texty však majú potenciálne aj širší vzdelávací, resp. odborný dopad a môžu byť zaujímavé aj
pre širšiu odbornú verejnosť, pre informačných profesionálov, knihovníkov, teoretikov i praktikov
marketingu a elektronickej komunikácie či webdizajnérov.

Anotácia originálnych výsledkov riešenia projektu v slovenskom jazyku

Hlavným cieľom projektu bola 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.

Primárnym výstupom riešenia projektu INWENT je 9 učebných textov reflektujúcich
vybrané aspekty informačnej činnosti v prostredí sieťovej komunikácie, konkrétne problematiku
sociálnych kontextov elektronickej komunikácie, vyhľadávania informácií a organizácie poznania
v elektronickom prostredí, informačnej architektúry sieťových informačných zdrojov a médií,
optimalizácie webových stránok pre vyhľadávacie nástroje, manažmentu informačných zdrojov a
knižnično-informačných služieb, autorského práva, bibliometrie, informačnej politiky a informačnej
a mediálnej gramotnosti. Texty sú určené predovšetkým pre študentov v rámci študijných
programov študijného odboru knižnično-informačné štúdiá, majú však potenciálne širšie využitie
aj pre informačných profesionálov, knihovníkov, teoretikov i praktikov marketingu a elektronickej
komunikácie či webdizajnérov.

Anotácia originálnych výsledkov riešenia projektu v anglickom jazyku

Principal goal of the INWENT project was the innovation and increasing quality of information
studies

program content. New courses reflecting up-to-date research in the area of information science
- namely the topics of information behaviour and information literacy, media aspects of information
and resources processing and usage, network electronic environment of new generation (web 2.0)
and collaborative processing and usage of information under the conditions of social networks - were
supposed to be devised.

Primary output of the project is embodied in 9 learning texts on selected aspects of information
activity within network communication. They are - social contexts of electronic communication,
information retrieval and knowledge organisation in the electronic environment, information
architecture of network information resources and media, web page optimisation for search engines,
management of information resources and information services, copyright, bibliometrics, information
policy and information and media literacy. The texts are intended primarily for the students of library
and information studies, but are also potentially usefull for information professionals, librarians,
theoreticians and practicians of marketing and electronic communication or web-designers.

Zhrnutie a zhodnotenie naplánovaných vecných zmien počas jednotlivých rokov
riešenia projektu
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V priebehu riešenia projektu došlo k dvom zásadným vecným zmenám. Prvá zmena bola
spôsobená modifikáciou rozpočtu - financovanie projektu bolo pôvodne plánované vo výške 32 000
eur, pridelená suma bola napokon znížená na menej ako na polovicu. Z tohto dôvodu bolo nutné
pôvodne plánované vybudovanie multimediálneho počítačového laboratória poňať menej veľkolepo.
Bolo zakúpených 11 počítačov so základným softvérovým vybavením a licencie na multimediálny
softvér, časť prostriedkov bola použitá na upgrade existujúcich počítačov. Výdavky na modernizáciu
počítačového laboratória tak boli znížené, ale aj rozptýlené do všetkých troch rokov riešenia.

Ďalšia zmena v riešení projektu vyplynula z prvotných analýz problematiky obsahového
zamerania programu informačné štúdiá v prvom roku riešenia. Uskutočnila sa príprava syláb
vytipovaných bazálnych predmetov, ktoré predstavujú nóvum v štruktúre programu určeného na
odbornú prípravu informačných profesionálov na bakalárskom i magisterskom stupni štúdia:

• Organizácia informácií v elektronickom prostredí
• Autorské právo
• Tvorba multimédií
• Informačná a mediálna gramotnosť
• Sieťové informačné zdroje a médiá
• Semiotika nových médií
• Informačná politika

V tejto etape prác sa zistilo, že pre niektoré predmety nie je potrebné spracúvať vlastné učebné
texty. Išlo najmä o predmety orientované na problematiku nových médií a multimédií, keďže táto
oblasť je z hľadiska dostupnej študijnej a inštruktážnej literatúry uspokojivo pokrytá. Obsah týchto
predmetov v podobe syláb však bol spracovaný a v uplynulých akademických rokoch sa začalo aj
s ich realizáciou.

Naopak, oproti pôvodnému plánu sme medzi predmety zaradili ďalšie kurzy, reflektujúce
tématické okruhy, ktoré zohrávajú stále významnejšiu úlohu vo sfére informačnej činnosti v ére
internetu: Výskumy v elektronickej komunikácii, Informačná architektúra, Optimalizácia webových
stránok, Manažment informačných zdrojov a knižnično-informačných služieb, Bibliometria
a informetria.

Medzinárodná spolupráca

Nemám

Časový harmonogram za celé obdobie riešenia projektu

Dátum Cieľ Opis
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.
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Dátum Cieľ Opis
2009/VII-XII Syntéza Vypracovanie detailného návrhu syláb

predmetov.
2009/VII-XII 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

2011/I-VI Oponentské posúdenie
učebných textov

2011/VI-X Redigovanie a tvorba
finálnych elektronických
publikácií

2011/X Organizácia vedeckej
konferencie

Prezentácia výsledkov riešenia výskumu.

Riešiteľský kolektív

Univerzita Komenského v Bratislave

Vedúci projektu
Prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD. 500 500 500
vysokoškolský učiteľ (vykonávajúci aj výskumnú alebo umeleckú činnosť)

Spoluriešitelia Funkcia Počet
hodín
(2009)

Počet
hodín
(2010)

Počet
hodín
(2011)

Prof. PhDr. Soňa Makulová, CSc. zástupca vedúceho projektu 400 400 400
Pracovné zaradenie: vysokoškolský učiteľ (vykonávajúci aj výskumnú alebo
umeleckú činnosť)
Pracovisko: Filozofická fakulta, Katedra knižničnej a informačnej vedy
Doc. PhDr. Pavol Rankov, PhD. člen riešiteľského kolektívu 400 400 400
Pracovné zaradenie: vysokoškolský učiteľ (vykonávajúci aj výskumnú alebo
umeleckú činnosť)
Pracovisko: Filozofická fakulta, KKIV
Prof. PhDr. Jela Steinerová, CSc. (50) člen riešiteľského kolektívu 300 300 300
Pracovné zaradenie: vysokoškolský učiteľ (vykonávajúci aj výskumnú alebo
umeleckú činnosť)
Pracovisko: Filozofická fakulta, KKIV
PhDr. Lucia Lichnerová, PhD. člen riešiteľského kolektívu 400 400 400
Pracovné zaradenie: vysokoškolský učiteľ (vykonávajúci aj výskumnú alebo
umeleckú činnosť)
Pracovisko: Filozofická fakulta, KKIV
Ing. Miriam Ondrišová, PhD. člen riešiteľského kolektívu 500 500 500
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Pracovné zaradenie: vysokoškolský učiteľ (vykonávajúci aj výskumnú alebo
umeleckú činnosť)
Pracovisko: Filozofická fakulta, KKIV
PhDr. Marta Matthaeidesová, CSc. člen riešiteľského kolektívu 500 500 0
Pracovné zaradenie: vysokoškolský učiteľ (vykonávajúci aj výskumnú alebo
umeleckú činnosť)
Pracovisko: Filozofická fakulta, KKIV
PhDr. Ľudmila Hrdináková člen riešiteľského kolektívu 400 400 400
Pracovné zaradenie: vysokoškolský učiteľ (vykonávajúci aj výskumnú alebo
umeleckú činnosť)
Pracovisko: Filozofická fakulta, KKIV
Mgr. Katarína Buzová(*) člen riešiteľského kolektívu 0 400 400
Pracovné zaradenie: doktorand v dennej forme štúdia do vykonania
dizertačnej skúšky
Pracovisko: Filozofická fakulta, KKIV
Mgr. Jana Šuchová(*) člen riešiteľského kolektívu 0 400 400
Pracovné zaradenie: doktorand v dennej forme štúdia po vykonaní dizertačnej
skúšky
Pracovisko: Filozofická fakulta, KKIV
Mgr. Linda Prágerová(*) člen riešiteľského kolektívu 0 400 400
Pracovné zaradenie: doktorand v dennej forme štúdia do vykonania
dizertačnej skúšky
Pracovisko: Filozofická fakulta, KKIV
Mgr. Andrej Chudý (28)(*) člen riešiteľského kolektívu 0 0 400
Pracovné zaradenie: doktorand v dennej forme štúdia po vykonaní dizertačnej
skúšky
Pracovisko: Filozofická fakulta, Katedra knižničnej a informačnej vedy

* Školiteľ sa podieľa na riešení projektu.

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

Zdôvodnenie prípadných zmien v zložení riešiteľského kolektívu, príp. pracoviska
za celé obdobie riešenia projektu

K zmenám riešiteľského kolektívu došlo dvakrát. V roku 2010 sme do riešenia zapojili 3
študentky doktorandského štúdia (Mgr. Buzová, Mgr. Prágerová, Mgr. Šuchová), ktoré sa venujú
výskumu v problematike, ktorú pokrývajú predmety inovovaného kurikula. V roku 2011 odišla
do dôchodku dr. Marta Matthaeidesová, na jej miesto sme kooptovali ďalšieho doktoranda, Mgr.
Chudého.

Realizované výstupy

Realizované výstupy projektu za celé obdobie riešenia projektu
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Názov
realizovaného

výstupu

Opis realizovaného
výstupu

Realizátor výstupu (názov pracoviska
vedúceho projektu alebo názov
spolupracujúceho pracoviska)

knižnica
informačných

zdrojov

vytvorenie bibliografie
elektronických sieťových
zdrojov k jednotlivým
inovovaným predmetom a
nákup tlačenej literatúry do
fondov seminárnej knižnice
i študovní fakultnej knižnice
FiF UK - celkovo 17 titulov
knižných publikácií

FiF UK

výpočtové
laboratórium

modernizácia laboratória na
realizáciu výučby predmetov
orientovaných na informačnú
architektúru, vyhľadávanie
informácií, nové médiá a
multimédiá (13 PC, grafický
softvér)

FiF UK

inovácia syláb 11 predmetov, ktoré sa
vyučujú v rámci študijného
programu informačné
štúdiá – Organizácia
informácií v elektronickom
prostredí, Autorské právo,
Informačná a mediálna
gramotnosť, Informačná
politika, Výskumy v
elektronickej komunikácii,
Informačná architektúra,
Optimalizácia webových
stránok, Manažment
informačných zdrojov a
knižnično-informačných
služieb, Bibliometria
a informetria, Tvorba
multimédií, Úvod do nových
médií.

FiF UK



Záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu KEGA
11/21

Názov
realizovaného

výstupu

Opis realizovaného
výstupu

Realizátor výstupu (názov pracoviska
vedúceho projektu alebo názov
spolupracujúceho pracoviska)

9 učebných textov 5 textov je kategorizovaných
ako skriptá, 4 ako
vysokoškolské učebnice. Ide
o texty Sociálne a humánne
kontexty elektronickej
komunikácie, Vyhľadávanie
informácií a organizácia
poznania v elektronickom
prostredí, Informačná
architektúra sieťových
informačných zdrojov
a médií, Optimalizácia
webových stránok pre
vyhľadávacie nástroje,
Manažment informačných
zdrojov a knižnično-
informačných služieb,
Úvod do autorského práva
pre informačné štúdiá,
Bibliometria, Informačná
politika, Informačná
gramotnosť ako kľúčová
kompetencia pre 21. storočie.

FiF UK

Realizované výstupy projektu v podobe publikácií a citácií

z tohoPočet 1. rok 2. rok 3. rok
v

domácich
v

zahraničných

spolu

1. Publikácie a citácie v karentovaných časopisoch
1.1. počet
publikácií

0 0 0 0 0 0

1.2. počet
citácií

0 0 0 0 0 0

2. Ostatné
2.1. počet
vedeckých prác
publikovaných
v
nekarentovaných
vedeckých
časopisoch

6 2 3 9 2 11
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z tohoPočet 1. rok 2. rok 3. rok
v

domácich
v

zahraničných

spolu

2.2. počet
odborných prác
publikovaných
v
nekarentovaných
odborných
časopisoch

7 16 14 34 3 37

2.3. počet
vedeckých prác
publikovaných
v
recenzovaných
vedeckých
zborníkoch

13 6 8 20 7 27

2.4. počet
odborných prác
publikovaných
v
recenzovaných
zborníkoch

1 0 0 0 1 1

2.5. počet
vedeckých
monografií

0 1 3 4 0 4

2.6. počet
odborných
knižných
publikácií

2 1 3 6 0 6

Zoznam výstupov projektu za celé obdobie riešenia

Publikačné výstupy

Kód kategórie Konkrétny výstup, názov (ISBN, počet strán...) %
podiel

riešenia
projektu
KEGA v

publikácii
BDE BDE Šušol, Jaroslav (100%): Higher education and the

academic library. ISSN 1527-6619
100

BDF BDF Šušol, Jaroslav (0%): INWENT - príprava informačných
profesionálov pre znalostnú spoločnosť. ISSN 1335-793X

100
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Kód kategórie Konkrétny výstup, názov (ISBN, počet strán...) %
podiel

riešenia
projektu
KEGA v

publikácii
AFC AFC Šušol, Jaroslav (100%): Library data in higher education

institution management. Zakopane : Polskie towarzystwo
informacji naukowej, 2009.

100

ADF ADF Šušol, Jaroslav (0%): Informačná politika v kontexte
spoločensko-politických procesov 21. storočia. 2011 ISSN
1335-793X

100

ADF ADF Šušol, Jaroslav (50%); Ondrišová, Miriam (50%):
Informačné zabezpečenie akademického prostredia - výzvy a
perspektívy. ISSN 1335-793X

100

AED AED Šušol, Jaroslav (50%); Hrdináková, Ľudmila (50%):
Informačná gramotnosť a informačné technológie v
príprave vysokoškolských študentov. Bratislava : Univerzita
Komenského, 2009. ISBN 978-80-223-2698-8

100

BCI BCI Šušol, Jaroslav (90%); Hrdináková, Ľudmila (5%); Regec,
Milan (5%): Sociálne a humánne kontexty elektronickej
komunikácie. 2009

100

ACB ACB Chudý, Andrej (26%); Lichnerová, Lucia (48%); Šušol,
Jaroslav (26%): Úvod do autorského práva pre informačné
štúdiá. 2011

100

AFD AFD Šušol, Jaroslav (100%): Publikačné správanie autorov
v akademickom prostredí. Bratislava : Spolok slovenských
knihovníkov, 2009. ISBN 978-80-969674-3-8

100

AFD AFD Makulová, Soňa (100%): Analýza použiteľnosti webových
sídiel slovenských knižníc. Bratislava : Spolok slovenských
knihovníkov, 2009. ISBN 978-80-969674-3-8

100

AFC AFC Makulová, Soňa (100%): Aqualitative analysis of the
factors influencing findability of the websites of Slovak
libraries. Zakopane : Polskie towarzystwo informacji naukowej,
2009.

100

AFD AFD Makulová, Soňa (0%); Buzová, Katarína (0%):
Analýza vzorov návrhov interfejsu vyhľadávania. 2011
Bratislava : Spolok slovenských knihovníkov, 2011. ISBN
978-80-970693-0-8

100

BCI BCI Makulová, Soňa (0%); Buzová, Katarína (0%): Manažment
informačných zdrojov a knižnično-informačných služieb. 2011

100

BCI BCI Makulová, Soňa (0%); Hrčková, Andrea (0%):
Optimalizácia webových stránok pre vyhľadávacie nástroje.
2011

100

BCI BCI Makulová, Soňa (100%): Informačná architektúra
sieťových informačných zdrojov a médií. 2010

100
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Kód kategórie Konkrétny výstup, názov (ISBN, počet strán...) %
podiel

riešenia
projektu
KEGA v

publikácii
AFC AFC Steinerová, Jela (100%): Users´ behavior and institutional

repositories. Plzeň : Západočeská univerzita, 2009. ISBN
978-80-7043-806-0

100

AFD AFD Steinerová, Jela (100%): Digitálne knižnice ako inovatívne
produkty vo vzdelávaní, vede a kultúre. Bratislava : Spolok
slovenských knihovníkov, 2009. ISBN 978-80-969674-3-8

100

ADF ADF Steinerová, Jela (100%): Informačná ekológia -
využívanie informácií srdcom. ISSN 1335-793X

100

AFC AFC Steinerová, Jela (100%): Information products in the
electronic environment. Zakopane : Polskie towarzystwo
informacji naukowej, 2009.

100

BCI BCI Steinerová, Jela (50%); Grešková, Miroslava (30%);
Ilavská, Jana (20%): Vyhľadávanie informácií a organizácia
poznania v elektronickom prostredí. 2010

50

AED AED Steinerová, Jela (100%): Informačná ekológia -
východiská a princípy. Bratislava : Univerzita Komenského,
2009. ISBN 978-80-223-2698-8

100

AFG AFG Steinerová, Jela (0%): Users´ relevance behavior and
information ecology for digital libraries. Helsinki : [s.n.], 2010.

100

AFD AFD Rankov, Pavol (100%): Nové informačno-komunikačné
technológie a mladá generácia. Bratislava : Spolok slovenských
knihovníkov, 2009. ISBN 978-80-969674-3-8

100

BEC BEC Rankov, Pavol (100%): Beletristická literatúra a paradigma
jej komunikácie v 21. storočí. Opava : Slezská univerzita, 2008.
ISBN 978-80-7248-481-2

100

AED AED Rankov, Pavol (100%): Populárna kultúra, masmediálna
komunikácia a reklama. Bratislava : Book & book, 2009. ISBN
978-80-970247-0-3

100

ADF ADF Rankov, Pavol (100%): Slovensko a paradigmatické
zmeny v komunikácii súvisiace s elektronizáciou. ISSN
1335-7026

100

ADE ADE Rankov, Pavol (100%): Verejné a súkromné v
komunikácii. ISSN 1214-813X

100

ADF ADF Rankov, Pavol (100%): Vzťah dospelých a dospievajúcich
čitateľov literatúry k iným druhom umenia. ISSN 1335-7026

100

ADF ADF Rankov, Pavol (0%): Blog v kontexte žánrov
autobiografickej literatúry. ISSN 1335-7026

100

AFD AFD Lichnerová, Lucia (100%): Zu den Entstehungsmotiven
für den deutschsprachigen Buchdruck in der slowakischen
Buchkultur des 16. and 17. Jahrhunderts. Berlin :
Staatsbibliothek, 2010. ISBN 978-3-88053-162-8

100



Záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu KEGA
15/21

Kód kategórie Konkrétny výstup, názov (ISBN, počet strán...) %
podiel

riešenia
projektu
KEGA v

publikácii
AED AED Lichnerová, Lucia (100%): Manifestovanie autorského

práva v dejinách knižnej kultúry 15.-18. storočia v európskom
kontexte. Bratislava : Univerzitná knižnica, 2009. ISBN
978-80-89303-19-9

100

ADF ADF Lichnerová, Lucia (100%): Metodické usmernenia pre
písanie odborných textov. ISSN 1338-0133

100

AED AED Lichnerová, Lucia (100%): Niekoľko príkladov k vývoju
autorského práva v dejinách knižnej kultúry 16.-18. storočia v
slovenskom kontexte. Bratislava : Univerzitná knižnica, 2010.
ISBN 978-80-89303-24-3

100

ADF ADF Lichnerová, Lucia (0%): Problematika citovania a
odkazovania na klasické dokumenty. 2010 ISSN 1338-0133

100

ADE ADE Hrdináková, Ľudmila (0%): Sada hodnotiacich kritérií pre
vysokoškolské predmety.

100

BAB BAB Gašparovičová, Anna (25%); Hrdináková, Ľudmila
(25%); Kopáčiková, Judita (25%); Rankov, Pavol (25%):
Čítanie mládeže v Bratislavskom kraji. 2009

50

BDE BDE Prágerová, Linda (0%): Informačné správanie vo
virtuálnych komunitách. ISSN 1802-9736

100

BDE BDE Prágerová, Linda (0%): Informačné správanie. ISSN
1802-9736

100

GII GII Šuchová, Jana (100%): Štandardy na zdieľanie údajov zo
sociálnych sietí. ISSN 1335-793X

100

BDF BDF Buzová, Katarína (0%): Najdôležitejšie správy? Skúste
Facebook či Twitter. 2011

100

BDF BDF Buzová, Katarína (0%): Prístupný web (nielen) pre
dyslektikov. 2011

100

AFD AFD Buzová, Katarína (0%); Vlasák, Rudolf (0%); Návrat,
Pavol (0%): Prieskum kredibility elektronických obchodov.
2011 Bratislava : Univerzita Komenského, 2011. ISBN
978-80-223-3087-9

100

AFD AFD Makulová, Soňa (0%); Buzová, Katarína (0%); Vlasák,
Rudolf (0%); Návrat, Pavol (0%): New trends in designing
user search interfaces as a solution for search systems.
2011 Bratislava : Univerzita Komenského, 2011. ISBN
978-80-223-3087-9

100

AFD AFD Chudý, Andrej (0%): Knižné pirátstvo. 2011
Bratislava : Spolok slovenských knihovníkov, 2011. ISBN
978-80-970693-0-8

100
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Kód kategórie Konkrétny výstup, názov (ISBN, počet strán...) %
podiel

riešenia
projektu
KEGA v

publikácii
AED AED Chudý, Andrej (100%): Konvergencie v informačnom

ekosystéme sociálnych médií. Bratislava : Univerzita
Komenského, 2009. ISBN 978-80-223-2698-8

100

AFD AFD Chudý, Andrej (0%); Plencner, Alexander (0%);
Palovičová, Zuzana (0%): Zdieľanie a diskurzy protipirátskych
kampaní. 2011 Trnava : UCM, 2011. ISBN 978-80-8105-253-8

100

AFD AFD Chudý, Andrej (0%); Vlasák, Rudolf (0%); Návrat,
Pavol (0%): Empirical studies of file-sharing motivations.
2011 Bratislava : Univerzita Komenského, 2011. ISBN
978-80-223-3087-9

100

AFD AFD Šuchová, Jana (0%); Vlasák, Rudolf (0%); Návrat, Pavol
(0%): Online sociálne siete a ich aplikácia v informačnej
činnosti. 2011 Bratislava : Univerzita Komenského, 2011. ISBN
978-80-223-3087-9

100

AFD AFD Prágerová, Linda (0%); Vlasák, Rudolf (0%); Návrat,
Pavol (0%): Informačné stratégie softvérových inžinierov pri
využívaní informačných zdrojov. 2011 Bratislava : Univerzita
Komenského, 2011. ISBN 978-80-223-3087-9

100

AFD AFD Molnár, Ľudovít (50%); Ondrišová, Miriam (50%): What
engineering education needs more. Brussels : SEFI, 2010. ISBN
978-2-87352-003-8

50

AFD AFD Molnár, Ľudovít (50%); Ondrišová, Miriam (50%):
Potrebujeme slovenskú terminológiu pre informačné
technológie?. Bratislava : AnaPress, 2009. ISBN
978-80-89137-57-2

50

AED AED Ondrišová, Miriam (100%): Inštitucionálny repozitár ako
akcelerátor výskumu. Bratislava : Univerzita Komenského,
2009. ISBN 978-80-223-2698-8

100

BCI BCI Šušol, Jaroslav (et al.): Informačná politika. Bratislava,
STIMUL 2011. 117 s. ISBN 978-80-8127-039-0

33

ACB ACB Hrdináková, Ľudmila (100%): Informačná gramotnosť
ako kľúčová kompetencia pre 21. storočie. Bratislava, STIMUL
2011. 199 s. ISBN 978-80-8127-037-6

100

ACB ACB Ondrišová, Miriam (100%): Bibliometria. Bratislava,
STIMUL 2011. 133 s. ISBN 978-80-8127-035-2

50
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Iné výstupy (napr. e-learning, webové stránky, virtuálne laboratórium, školenia, kurzy,
workshop a pod.), ak sú oficiálne dostupné na internete, uvedie sa link.

Názov výstupu Opis výstupu Link %
podiel

riešenia
projektu
KEGA

vo
výstupe

séria 30 odborných
článkov k problematike
použiteľnosti a
optimalizácie webových
sídiel od prof. PhDr.
Soni Makulovej, PhD.

publikované v odbornom časopise
ELET Newsletter

http://www.elet.sk/?seo-
optimalizacia-1

100

INWENT - webová
stránka projektu

stránka, na ktorej sa priebežne
ukladali a zverejňovali informácie
o riešení úlohy a základných
výstupoch - učebných textoch

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

100

Slovník mediálnej
a informačnej
gramotnosti

pilotná fáza spracovania slovníka
predstavuje operačnú rovinu
kolaborácie viacerých predmetov
informačných štúdií, realizovanú
v podobe kolaboratívneho
vzdelávania - ako študentský
projekt

http://stella.uniba.sk/mig/
index_old.html

100

STEINEROVÁ, J.:
Trendy výskumov
informačného správania
a digitálnych knižníc

Pozvaná prednáška, marec 2009.
CVTI SR.

100

HRDINÁKOVÁ,
Ľ.: Sme (S) detským
čitateľom

prednáška a tvorivá dielňa
pre detských knihovníkov, 9.
júna 2009, Mestská knižnica v
Bratislave

100

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.

50

Rozpočet projektu

Skutočne čerpaná finančná dotácia v roku ukončenia riešenia projektu KEGA
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Konkretizácia rozpočtu

Typ Konkretizácia Vysvetlenie Čerpané
631001 cestovné náhrady - domáce

konferencie
3x Infos 2011, 3x Nové diskurzy
mediálnych štúdií - megatrendy a médiá,
2x Bibliografická konferencia 2011

234.92

631002 cestovné náhrady -
zahraničné konferencie

Opava (Kniha ve 21. století, február 2011) 50.86

633002 4 PC dovybavenie PC laboratória 2822.4
637027 dohody o vykonaní práce oponentské posudky k projektu 300
637001 konferencie vložné na domáce a zahraničné

konferencie
155

625 poistné poplatky - úrazové a garančné poistenie k
dohodám o vykonaní práce

11.62

633006 tonery do tlačiarní 2 riešiteľov 55.99
637200 elektronické publikovanie dohody o vykonaní práce - grafická

príprava, zalomenie, webové publikovanie
811.21

Spolu: 4442

Špecifikácia podľa ekonomickej klasifikácie

Typ Názov Čerpané
600 Bežné výdavky 4442
610 Mzdy, platy,

služobné príjmy
a ostatné osobné
vyrovnania

0

620 Poistné a
príspevok do
poisťovní

11.62

630 Tovary a služby 4430.38
Typ Názov Čerpané
700 Kapitálové

výdavky
0

710 Obstarávanie
kapitálových aktív

0

Sumarizácia skutočne čerpaných finančných prostriedkov v roku ukončenia riešenia projektu

Sumarizácia skutočne čerpaných finančných
prostriedkov v roku ukončenia riešenia projektu

KV BV
0 4442

BV MV
4442 0
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Zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov

Bežné výdavky: 0
Kapitálové výdavky: 0

Zdôvodnenie nevyčerpaného zostatku, ktorý bude vrátený na účet MŠVVaŠ SR

Skutočne čerpaná finančná dotácia za celé obdobie riešenia projektu

Konkretizácia rozpočtu

Typ Konkretizácia Vysvetlenie Čerpané
631001 domáce konferencie 3x INFOS (Stará Lesná) 2009, 1x

ABDOS (Martin) 2009, 3x Infos
(Stará Lesná) 2011, 3x Nové diskurzy
mediálnych štúdií - megatrendy a médiá
(Smolenice) 2011, 2x Bibliografická
konferencia (Martin) 2011

884.92

631002 zahraničné konferencie 3x International Conference - 10th Forum
on Scientific and Technical Information,
Zakopane (Poľsko) 2009, 1x Opava (ČR)
2009, 1x Opava 2011

710.86

633009 knihy a učebnice nákup materiálov k príprave učebných
textov

575

633002 výpočtová technika nákup 11 PC s príslušenstvom, upgrade
RAM 8 PC

7927.4

637011 štúdie, expertízy spracovanie vstupných analytických štúdií
k problematike organizácie poznania v
elektronickom prostredí a informačnej
architektúry

430

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)

1096

633013 Zoner Photo Studio, Adobe
InDesign

softvér do PC laboratória 2488

637027 dohody o vykonaní práce oponentské posudky k projektu 300
637001 konferencie vložné na domáce a zahraničné

konferencie
155
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Typ Konkretizácia Vysvetlenie Čerpané
625 poistné poplatky - úrazové a garančné poistenie k

dohodám o vykonaní práce
11.62

633006 tonery do tlačiarní 2 riešiteľov 55.99
637200 elektronické publikovanie dohody o vykonaní práce - grafická

príprava, zalomenie, webové publikovanie
811.21

Spolu: 15446

Špecifikácia podľa ekonomickej klasifikácie

Typ Názov Čerpané
600 Bežné výdavky 15446
610 Mzdy, platy,

služobné príjmy
a ostatné osobné
vyrovnania

0

620 Poistné a
príspevok do
poisťovní

11.62

630 Tovary a služby 15434.38
Typ Názov Čerpané
700 Kapitálové

výdavky
0

710 Obstarávanie
kapitálových aktív

0

Sumarizácia skutočne čerpaných finančných prostriedkov za celé obdobie riešenia projektu

Sumarizácia skutočne čerpaných finančných prostriedkov za celé obdobie riešenia projektu
KV BV
0 15446

BV MV
15446 0

Bežné výdavky Kapitálové výdavky
Finančná dotácia presunutá
z predchádzajúceho roku,
ktorá bola dočerpaná v roku
ukončenia riešenia projektu:

0 0

Realizované spolufinancovanie projektu za celé obdobie riešenia projektu

1. rok 2. rok 3. rok SpoluFinančné prostriedky
BV KV BV KV BV KV BV KV

Rozdelenie
finančných

prostriedkov v %
z dotácie KEGA 6421 0 4583 0 4442 0 15446 0 100
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1. rok 2. rok 3. rok SpoluFinančné prostriedky
BV KV BV KV BV KV BV KV

Rozdelenie
finančných

prostriedkov v %
zo štátneho rozpočtu
(projekty podporené zo
štátneho rozpočtu, napr.
projekty VEGA atď.)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

zo súkromných zdrojov
(príspevky zo súkromného
sektora atď.)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

zo zahraničných alebo z
iných zdrojov (zahraničné
projekty, finančné
príspevky atď.)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Spolu 6421 0 4583 0 4442 0 15446 0 100

Zdôvodnenie zmien použitia finančných prostriedkov oproti schválenej žiadosti za
celé obdobie riešenia projektu

Financovanie projektu bolo pôvodne plánované vo výške 32 000 eur. Vzhľadom na to, že
celková pridelená suma bola napokon znížená na 15 446 eur (6421 + 4583 + 4442 eur), teda
na menej ako na polovicu, bolo nevyhnutné urobiť v pôvodne zamýšľanom rozpočte úpravy. Tie
sa dosiahli jednak podstatným znížením plánovaných výdavkov na modernizáciu počítačového
laboratória, ale aj ich rozptýlením do všetkých troch rokov riešenia. Ďalšie štrukturálne zmeny vo
financovaní - v snahe zabezpečiť aspoň minimálne technické a softvérové vybavenie laboratória - sa
dosiahli znížením rozpočtových položiek plánovaných na účasť riešiteľov na vedeckých podujatiach
i nákladov súvisiacich so službami hradenými v podobe dohôd o vykonaní práce.

Keďže primárne výstupy úlohy boli realizované v elektronickej podobe, minimálne sa čerpali aj
prostriedky plánované na technicko-administratívne zabezpečenie činností, ako bolo poštovné, papier
či tonery.

Dosiahnutie hlavných cieľov a výstupov projektu však nebolo týmito zmenami nijako dotknuté.

Finančné prostriedky z MŠVVaŠ SR

Bežné výdavky Kapitálové výdavky
Čerpané v roku 2009 6421 0
Čerpané v roku 2010 4583 0
Čerpané v roku 2011 4442 0
Čerpané za celé obdobie
riešenia projektu

15446 0



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

Záverečná oponentúra

Dátum konania: 5. 1. 2012

Miesto konania: Bratislava

Predseda oponentskej rady: Anton Eliáš, doc. PhDr., PhD.

Priebeh uskutočnenia záverečnej oponentúry

Zloženie oponentskej rady pri záverečnej oponentúre

Meno, priezvisko a tituly Názov pracoviska
Predseda oponentskej rady: Anton Eliáš, doc. PhDr., PhD.FiF UK Bratislava
1. oponent projektu: Katuščák Dušan, prof. PhDr.,

PhD.
SNK Martin

2. oponent projektu: Ján Gondoľ, Mgr., PhD. SU Opava
Zástupca, ktorý je odborníkom v
danej oblasti:

Richard Papík, doc. PhDr.,
PhD.

FiF KU Praha

Zástupca, ktorý je odborníkom v
danej oblasti:

Bronislava Jakubíková, Mgr.,
PhD.

ŽU Žilina

Iný člen:
Iný člen:

Závery oponentskej rady pri záverečnej oponentúre

1. Hodnotenie dosiahnutých výsledkov:

2. Hodnotenie výdavkov a hospodárenia pri riešení projektu:

3. Hodnotenie oponentskej rady k splneniu plánovaných (celkových i čiastkových) cieľov a
úloh vedúceho projektu za celé obdobie riešenia projektu:

 - splnil ciele excelentne (s dosiahnutím celospoločenských prínosov)

X - splnil ciele výborne

 - splnil ciele

 - nesplnil ciele

4. Oponentská rada sa vyjadruje o návrhu na vyplatenie odmien členom riešiteľského
kolektívu:



 - odporúča vyplatiť odmeny členom riešiteľského kolektívu

 - neodporúča vyplatiť odmeny členom riešiteľského kolektívu

X - vedúci projektu nepredložil návrh na vyplatenie odmien členom riešiteľského kolektívu

Oponentské posudky

Oponentský posudok č. 1:
Informačné štúdiá v podmienkach web 2.0 a nových technológií (INWENT)

Výskumný projekt KEGA 3/7275/09
plánovaný na roky 2009-2011
vedúci projektu: prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD.

Riešiteľmi výskumného projektu KEGA boli pedagógovia a výskumníci Filozofickej fakulty
UK, Katedry knižničnej a informačnej vedy s primeraným zapojením doktorandov a ďalších
spolupracovníkov.

Komplexné posúdenie dosiahnutých výsledkov riešenia projektu za celé obdobie riešenia
projektu

Téma výskumu a výskumný problém projektu KEGA 3/7275/09 boli zvolené vhodne.
Informačná veda a v rámci nej knižničná a informačná veda je jedna z oblastí teórie a praxe, v ktorých
je vývoj poznania výnimočne dynamický.

Mimoriadnou dynamikou sa tento odbor vedy výrazne odlišuje od iných spoločenskovedných
disciplín. Hlavným dôvodom a zdrojom tejto dynamiky je previazanosť knižničnej a informačnej
vedy s informačnými a komunikačnými technológiami, novými médiami, novými metódami, formami
a nástrojmi komunikácie.

Zmeny vo informačnej vede a praxi, nové poznatky a riešenia si vyžadujú, aby na ne primerane
reagoval aj študijný program informačné štúdiá.

Považujem za správne, že hlavným cieľom projektu bola inovácia a skvalitnenie obsahu
študijného programu informačné štúdiá prostredníctvom prípravy nových predmetov reflektujúcich
aktuálne zameranie výskumu v oblasti informačnej vedy. Výskum bol zameraný primárne 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.

Riešitelia sa zamerali na 7 predmetov, ktorých obsah výskumníci prehodnotili a vytvorili novej/
inovovanú koncepciu obsahu, nové sylaby a učebné texty.

1. Hodnotenie dosiahnutých výsledkov:

b) posúdenie celospoločenských prínosov dosiahnutých v oblasti školstva, pedagogiky alebo
tvorivého a interpretačného umenia

Konštatujem, že dostupné výsledky tvoria dobrý základ pre modifikáciu konceptu vzdelávania
vo všetkých stupňoch v študijnom programe informačné štúdiá.



Riešitelia veľmi starostlivo dokumentovali a prezentovali výsledky jednotlivé etapy
výskumu a parciálne výstupy. Všetky výsledky sú verejne dostupné na stránke katedry: http://
www.fphil.uniba.sk/index.php?id=4752.

Učebné texty sú publikované v elektronickej podobe a sú prístupné nielen študentom katedry, ale
aj ostatných katedier, ktoré pripravujú informačných profesionálov na Slovensku (Žilinská univerzita,
UPJŠ Prešov) i v zahraničí (Univerzita Karlova v Prahe, Slezská univerzita v Opave, Masarykova
univerzita Brno). Učebné texty sú vhodné aj pre študentov študijných programov v rámci príbuzných
študijných odborov – žurnalistika, masmediálne štúdiá.

c) posúdenie konkrétnych výstupov, ktoré vznikli počas riešenia projektu, t. j. zhodnotenie
publikácií, nových metodík a technologických postupov výučby, nových pedagogických dokumentov,
umeleckých diel, umeleckých výkonov a ďalších aktivít, ktoré sa uskutočnili pri riešení projektu

V roku 2009 výskumníci uskutočnili rozsiahly informačný prieskum k téme výskumu
a čiastkovým výskumným problémom. Vytvorili knižnicu elektronických i tradičných publikácií,
ktoré sa venujú skúmanej problematike. Výsledkom syntézy poznatkov sú podrobné návrhy syláb
predmetov, ktoré prešli vnútornou oponentúrou. V rámci aktivít projektu sa v menšej miere podarila
modernizácia vybavenia počítačového multimediálneho laboratória na realizáciu praktických kurzov
orientovaných na prácu s elektronickými zdrojmi a médiami.

V roku 2010 výskumníci pripravili a odovzdali rukopisy učebných textov, ktoré takisto prešli

Internou oponentúrou. Pedagógovia začali pilotnú realizáciu vybraných predmetov a predstavili
výsledky výskumu na konferenciách.

V roku 2011 prebehlo externé oponovanie a redakcia učebných textov a tvorba finálnych
elektronických publikácií ako aj prezentácia výsledkov výskumu na vedeckých konferenciách.

Priame hodnotenie výstupov, výsledkov informačného prieskumu, syláb, publikácií
nepovažujem za nevyhnutné, nakoľko v rámci výskumu prebehol riadny proces interného a externého
posudzovania.

Oceňujem výsledok výskumu, ktorým je finálna sada učebných textov, ktoré sú prístupné na
stránke výskumu. Ide o predmety a učebné texty:

• Sociálne a humánne kontexty elektronickej komunikácie
• Vyhľadávanie informácií a organizácia poznania v elektronickom prostredí
• Informačná architektúra sieťových informačných zdrojov a médií
• Optimalizácia webových stránok pre vyhľadávacie nástroje
• Manažment informačných zdrojov a knižnično-informačných služieb
• Úvod do autorského práva pre informačné štúdiá
• Bibliometria
• Informačná politika
• Informačná gramotnosť ako kľúčová kompetencia pre 21. storočie

Okrem týchto učebných textov boli v rámci projektu publikované aj ďalšie výstupy. Zoznam
publikácií za prvé 2 roky je uvedený v ročných správach výskumu (2009 a 2010).

Významným výstupom pre odbornú komunitu a študentov je Slovník mediálnej a informačnej
gramotnosti.

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


2. Hodnotenie výdavkov a hospodárenia pri riešení projektu:

a) posúdenie účelnosti, efektívnosti a primeranosti použitia finančných prostriedkov z
poskytnutých dotácií zo štátneho rozpočtu za celé obdobie riešenia projektu.

Plánované aktivity sa uskutočňovali veľmi ťažko kvôli ustavičnej rozpočtovej neistote
a výraznému kráteniu rozpočtu na jednotlivé roky, čo bolo pre riešiteľov dozaista veľmi zneisťujúce
a demotivujúce.

V prvom roku 2009 sa nemohla uskutočniť plánovaná a nevyhnutná modernizácia vybavenia
počítačového multimediálneho laboratória na realizáciu praktických kurzov orientovaných na prácu
s elektronickými zdrojmi a médiami - táto časť úlohy sa zrealizovala len čiastočne, keďže rozpočet
projektu na prvý rok riešenia bol skrátený z pôvodne plánovaných 18800 eur na 6498 eur –
zakúpili sa 4 počítače.

V druhom roku riešenia, v roku 2010 bol rozpočet projektu opätovne krátený z pôvodne
plánovaných 4800 eur na 4583 eur – napriek tomu sa plánované výdavky reštrukturalizovali tak, aby
bolo možné zakúpiť ďalšie 3 počítače do vybavenia laboratória.

V treťom roku riešenia bol rozpočet projektu krátený z pôvodne plánovaných 8400 na 4442 eur.
Prostriedky sa vynaložili čiastočne na medzinárodnú vedeckú konferenciu, na ktorej boli prezentované
niektoré výsledky výskumu a pôvodne plánované výdavky sa reštrukturalizovali tak, aby bolo možné
zakúpiť ďalšie 4 počítače do vybavenia laboratória.

Konštatujem, že prostriedky pridelené na výskumný projekt KEGA 3/7275/09 boli vynaložené
účelne, efektívne a primerane na plánované aktivity projektu.

Posudzovateľ

Prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD.

Oponentský posudok č. 2:
Oponentský posudok grantového výskumného projektu

KEGA č. 3/7275/09

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

Deklarované ciele: 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),
· možnosti kolaboratívneho spracovania a využívania informácií v podmienkach
sociálnych sietí.

Implementačný plán a jeho naplnenie: Kľúčové čiastkové ciele pre roky 2009-2011 boli
podľa výročných správ naplnené.

Výstupy, posúdenie výsledkov: Dôraz bol položený na inováciu predmetov, ku ktorým boli



spracované prehľady informačných zdrojov (rok 2009), sylaby (rok 2010), učebné texty
a ďalšie publikácie (roky 2009-2011). Výsledky boli o.i. prezentované na konferenciách a tiež
v niekoľkých desiatkach publikácií kategórie A a B (detaily sú uvedené v ročných správach
o riešení projektu), pričom boli okrem pedagógov zapojení aj doktorandi. Oceňujem, že
projekt bol prijatý „širokospektrálne“ a že sa na ňom riešiteľsky podieľalo viac ako 10
interných členov katedry. Podrobný zoznam aktivít a výstupov je opäť dostupný v ročných
správach a vnímam ho ako bohatý. Viaceré publikácie, ktoré som prečítal, považujem za
vysoko aktuálne, kvalitne spracované a prínosné nielen pre študentov, ale aj širšiu odbornú
verejnosť a ďalších záujemcov.

Prebehla aj modernizácia hardvéru a softvéru, ktorý poslúži na realizáciu kurzov. Tieto
investície predstavovali v rozpočte výraznú položku – bez vhodnej techniky však nie je
možné vyučovať viaceré nové či „vynovené“ predmety.

Celospoločenský prínos: Elektronické prostredie sa neustále mení a vyvíja a preto je
potrebné priebežne inovovať učebné materiály aj nástroje, s ktorými študenti pracujú.
Publikácie, ktoré vznikli, vnímam ako zaujímavé aj mimo Filozofickej fakulty UK: pre
informačných profesionálov, knihovníkov či webdizajnérov. Navyše sú výstupy projektu
INWENT inšpiratívne aj pre ostatné príbuzné katedry v česko-slovenskom regióne
a poukazujú na neustálu potrebu inovovať a zlepšovať svoju ponuku.

Odporúčania: Pri hodnotení som nenarazil na nijaké kritické nedostatky. Predsa len by som
však odporúčal v prípade informačných zdrojov k niektorým predmetom (výstupy projektu
z roku 2009) doplniť najnovšiu literatúru. Učebné texty a ďalšie publikácie, ktoré vznikli, sú
dostupné elektronicky na weboch FiF UK, firmy Elet s.r.o. a tiež serveri stella.uniba.sk. Bolo
by príjemné, ak by prostredníctvom nejakého centrálneho úložiska boli spolu s ostatnými
učebnými textami v elektronickej podobe sprístupnené pre študentov katedry aj pre ostatných
záujemcov mimo katedry (knihovníkov, absolventov a pod.).

Ján Gondoľ, PhD.
V Opave, 14.12.2011



Prílohy

Nemám

Základné informácie o publikačných výstupoch (v prípade,
ak výstupom projektu je monografia, učebnica, zborník...)

Základné informácie o publikácii

Publikačný výstup č. 1

Titulný list

Autor(i): Šušol, Jaroslav - Hrdináková, Ľudmila - Regec, Milan
Názov: Sociálne a humánne kontexty elektronickej komunikácie
Vyd. údaje: Bratislava : Stimul, 2009
Kategória: BCI - Skriptá a učebné texty
Rozsah: 199 s.
ISBN 978-80-89236-67-11
Dostupné na internete:
http://www.fphil.uniba.sk/uploads/media/
Socialne_a_humanne_kontexty_elektronickej_komunikacie_2009_01.pdf

Obsah

Dostupné na internete:
http://www.fphil.uniba.sk/uploads/media/
Socialne_a_humanne_kontexty_elektronickej_komunikacie_2009_01.pdf

Úvod

Dostupné na internete:
http://www.fphil.uniba.sk/uploads/media/
Socialne_a_humanne_kontexty_elektronickej_komunikacie_2009_01.pdf

Tiráž

Dostupné na internete:
http://www.fphil.uniba.sk/uploads/media/
Socialne_a_humanne_kontexty_elektronickej_komunikacie_2009_01.pdf



Publikačný výstup č. 2

Titulný list

Autor(i): Steinerová, Jela - Grešková, Miroslava - Ilavská, Jana
Názov: Vyhľadávanie informácií a organizácia poznania v elektronickom prostredí
Vyd. údaje: Bratislava : Stimul, 2010
Vydanie: 1. vyd.
Kategória: BCI - Skriptá a učebné texty
Rozsah: 180 s.
Dostupné na internete:
http://stella.uniba.sk/texty/VIOPvEP.pdf

Obsah

Dostupné na internete:
http://stella.uniba.sk/texty/VIOPvEP.pdf

Úvod

Dostupné na internete:
http://stella.uniba.sk/texty/VIOPvEP.pdf

Tiráž

Dostupné na internete:
http://stella.uniba.sk/texty/VIOPvEP.pdf

Publikačný výstup č. 3

Titulný list

Autor(i): Makulová, Soňa
Názov: Informačná architektúra sieťových informačných zdrojov a médií
Vyd. údaje: Bratislava : ELET, 2010
Vydanie: 1. vyd.
Kategória: BCI - Skriptá a učebné texty
Rozsah: 137 s.
ISBN 978-80-88812-21-0.
Dostupné na internete: http://www.elet.sk/monografia/obsah-informacna-architektura.pdf

Obsah



Dostupné na internete: http://www.elet.sk/monografia/obsah-informacna-architektura.pdf

Úvod

Dostupné na internete: http://www.elet.sk/monografia/obsah-informacna-architektura.pdf

Tiráž

Dostupné na internete: http://www.elet.sk/monografia/obsah-informacna-architektura.pdf

Publikačný výstup č. 4

Titulný list

Autor(i): Makulová, Soňa - Hrčková, Andrea
Názov: Optimalizácia webových stránok pre vyhľadávacie nástroje
Vyd. údaje: Bratislava: Elet, 2011.
Kategória ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
Rozsah: 150 s.
ISBN 978-80-88812-22-7.
Dostupné na internete: www.elet.sk/seo/makulova-hrckova.pdf

Obsah

Dostupné na internete: www.elet.sk/seo/makulova-hrckova.pdf

Úvod

Dostupné na internete: www.elet.sk/seo/makulova-hrckova.pdf

Tiráž

Dostupné na internete: www.elet.sk/seo/makulova-hrckova.pdf

Publikačný výstup č. 5

Titulný list

Autor(i): Makulová, Soňa - Buzová, Katarína
Názov: Manažment informačných zdrojov a knižnično-informačných služieb
Vyd. údaje Bratislava : ELET, 2011



Vydanie 1. vyd.
Kategória ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
Rozsah 174 s.
ISBN 978-80-88812-23-4.
Dostupné na internete: http://www.elet.sk/externe/MIZKIS_ucebnica.pdf

Obsah

Dostupné na internete: http://www.elet.sk/externe/MIZKIS_ucebnica.pdf

Úvod

Dostupné na internete: http://www.elet.sk/externe/MIZKIS_ucebnica.pdf

Tiráž

Dostupné na internete: http://www.elet.sk/externe/MIZKIS_ucebnica.pdf

Publikačný výstup č. 6

Titulný list

Autor(i): Chudý, Andrej - Lichnerová, Lucia - Šušol, Jaroslav
Názov: Úvod do autorského práva pre informačné štúdiá
Vyd. údaje: Bratislava : Stimul, 2011
Vydanie: 1. vyd.
Kategória: ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
Rozsah: 147 s.
Dostupné na internete: http://stella.uniba.sk/texty/CHLS_pravo.pdf

Obsah

Dostupné na internete: http://stella.uniba.sk/texty/CHLS_pravo.pdf

Úvod

Dostupné na internete: http://stella.uniba.sk/texty/CHLS_pravo.pdf

Tiráž

Dostupné na internete: http://stella.uniba.sk/texty/CHLS_pravo.pdf



Publikačný výstup č. 7

Titulný list

Autor(i): Ondrišová, Miriam
Názov: Bibliometria
Vyd. údaje: Bratislava : Stimul, 2011
Kategória: ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
Rozsah: 133 s.
ISBN 978-80-8127-035-2
Dostupné na internete: http://stella.uniba.sk/texty/MO_bibliometria.pdf

Obsah

Dostupné na internete: http://stella.uniba.sk/texty/MO_bibliometria.pdf

Úvod

Dostupné na internete: http://stella.uniba.sk/texty/MO_bibliometria.pdf

Tiráž

Dostupné na internete: http://stella.uniba.sk/texty/MO_bibliometria.pdf

Publikačný výstup č. 8

Titulný list

Autor(i): Šušol, Jaroslav - Hrčková, Andrea - Hrbeková, Veronika - Martišová, Mária - Špačková,
Júlia - Haršányiová, Martina - Račková, Martina - Šefčík, Maroš - Falatová, Mária - Kovaľová, Jana
- Jahnátek, Peter - Lisická, Mariana - Maliková, Mariana - Vašková, Eva - Strížová, Nina - Dušková,
Marta - Frankovičová, Lenka - Hlinková, Marcela
Názov: Informačná politika
Vyd. údaje: Bratislava : Stimul, 2011
Vydanie: 1. vyd.
Kategória: BCI - Skriptá a učebné texty
Rozsah: 117 s.
ISBN 978-80-8127-039-0
Dostupné na internete: http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/kkiv/Dokumenty/
Veda_a_vyskum/INWENT/politika-susol.pdf

Obsah



Dostupné na internete: http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/kkiv/
Dokumenty/Veda_a_vyskum/INWENT/politika-susol.pdf

Úvod

Dostupné na internete: http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/kkiv/
Dokumenty/Veda_a_vyskum/INWENT/politika-susol.pdf

Tiráž

Dostupné na internete: http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/kkiv/
Dokumenty/Veda_a_vyskum/INWENT/politika-susol.pdf

Publikačný výstup č. 9

Titulný list

Autor(i): Hrdináková, Ľudmila
Názov: Informačná gramotnosť ako kľúčová kompetencia pre 21. storočie
Vyd. údaje: Bratislava : Stimul, 2011
Vydanie: 1. vyd.
Kategória: ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
Rozsah: 200 s.
ISBN 978-80-8127-037-6
Dostupné na internete: http://stella.uniba.sk/texty/LH_gramotnost.pdf

Obsah

Dostupné na internete: http://stella.uniba.sk/texty/LH_gramotnost.pdf

Úvod

Dostupné na internete: http://stella.uniba.sk/texty/LH_gramotnost.pdf

Tiráž

Dostupné na internete: http://stella.uniba.sk/texty/LH_gramotnost.pdf

Publikačný výstup č. 10

Titulný list



Autor(i): Steinerová, Jela - Rankov, Pavol - Ondrišová, Miriam - Bellérová, Beáta - Ilavská,
Jana - Jedličková, Ľubica - Ondriašová, Helena - Šuchová, Jana - Chudý, Andrej - Kaščák, Michal -
Haršániyová, Martina - Špačková, Júlia - Prágerová, Linda
Názov: Knižničná a informačná veda XXIII
Vyd. údaje: Bratislava : Univerzita Komenského Bratislava, 2011
Kategória: Domáci recenzovaný vedecký zborník
Rozsah: 242 s.
ISBN 978-80-223-3131-9
Dostupné na internete: http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/kkiv/Dokumenty/
KaIV-23.pdf

Obsah

Dostupné na internete: http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/kkiv/
Dokumenty/KaIV-23.pdf

Úvod

Dostupné na internete: http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/kkiv/
Dokumenty/KaIV-23.pdf

Tiráž

Dostupné na internete: http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/kkiv/
Dokumenty/KaIV-23.pdf
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Potvrdenie o podaní správy

Univerzita Komenského v Bratislave

Filozofická fakulta

Informačné štúdiá v podmienkach web 2.0 a nových technológií (INWENT)
Projekt č. 3/7275/09

2011

Prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD.

Týmto čestne vyhlasujem a potvrdzujem, že všetky údaje v záverečnej správe k uvedenému projektu
sú pravdivé, že finančné zúčtovanie za celé obdobie riešenia je v súlade s pravidlami KEGA
a príslušnými platnými pokynmi a že poskytnutá dotácia bola účelne, efektívne a primerane použitá
len na výdavky spojené s riešením projektu, a teda nedošlo k neoprávnenému, neodôvodnenému alebo
neplánovanému čerpaniu finančných prostriedkov. Týmto čestným vyhlásením som si vedomý/-á
následkov vyplývajúcich z uvedenia nepravdivých informácií.

.........................................................
podpis vedúceho projektu

......................................................... .........................................................
Schválené dňa meno, priezvisko, tituly a podpis rektora, resp. povereného

akademického funkcionára s odtlačkom pečiatky


