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GRAMOTNOSŤ  

v nových súvislostiach a kontextoch 

 



Základné aspekty mnohodimenzionálnosti a extenzie  

pojmu gramotnosť  

 

Vágnosť a dynamika konceptu gramotnosti sú determinované historickou podmienenosťou 

ľudských spôsobilostí potrebných na prenos informácií jednotlivých historických obdobiach. 

Pojem gramotnosti človeka zreteľne a jednoznačne súvisí s realizáciou a komunikáciou 

informácií v sociálnom kontexte. Z hľadiska historického kontinua  možno rozlišovať vývoj 

foriem ich zaznamenávania a spredmetnenia, ako i rozličných spôsobov ich prenosu a 

komunikovania. No v historickom kontinuu možno paralelne sledovať i vývoj nárokov na 

jednotlivcov z hľadiska recepcie a získavania informácií v jednotlivých historických etapách 

vývoja spoločnosti. Gramotnosť ako komplexná spôsobilosť sa teda rozhodne vyvíjala 

spoločne so spoločnosťou, kultúrou a technológiami. Práve z tohto dôvodu je ťažké 

formulovať jej presnú a konštantnú definíciu či charakteristiku (Behrens 1994).  

Spočiatku  sa gramotnosť chápala ako schopnosť hovoriť, spievať a používať  hovorený jazyk 

pre spoločenské účely (History 2004). Neskôr ako schopnosť prečítať oznam a podpísať sa na 

úradnom doklade. Predpoklady gramotnosti, viazanej na využívania písaného jazyka, vytvoril 

vynález kníhtlače Johannom Guttenbergom
1
 v druhej polovici 15. storočia. Plnohodnotne sa 

gramotnosť ako aspekt sociálnej komunikácie (a zároveň ľudskej schopnosti) začala 

uplatňovať a rozvíjať až v 18. a 19. storočí s demokratizačnými zmenami a postupným 

presadzovaním a rozširovaním všeobecného základného školského vzdelania, ktorého 

hlavnou doménou bola gramotnosť širokých vrstiev spoločnosti. Na našom území to bolo 

koncom 18. storočia v rámci školských reforiem Márie Terézie a Jozefa II. Gramotnosť sa 

stala všeobecne dosiahnuteľnou pre každého človeka, prestala byť výsadou zámožných 

vrstiev, vzdelancov, učencov, úradov a kléru. V tomto zmysle by sa dalo konštatovať, že 

gramotný je každý človek každej kultúrnej krajiny s povinnosťou školskej dochádzky.  

Konvenčný definičný rámec predstavuje gramotnosť ako schopnosť používať jazyk na čítanie, 

písanie, počúvanie a hovorenie. V súčasnom ponímaní to znamená čítanie a písanie na 

adekvátnej úrovni, ktorá zabezpečuje písomnú komunikáciu a celkovo úroveň schopností 

umožňujúcich jedincovi úspešnú integráciu do spoločnosti. 

Integrácia charakteristík kompetentnosti, využiteľnosti, relativity a kontinuitnosti, ktoré v 

sebe gramotnosť nepochybne nesie, dalo vzniknúť novému pojmu – funkčná gramotnosť, 

ktorého história nie je dlhá, ale ani jednoduchá (Rabušicová 2002). Pojem funkčnej 

                                            
1
  Narodil sa asi v roku 1400 v Mohuči, zomrel 3. 2. 1468 taktiež v Mohuči. 



gramotnosti použil po prvýkrát W.A. Gray v roku 1956 (uvedené v Hrušecká 2008). Kirsch, 

Jungeblut, Jones ju chápu ako schopnosť používať tlačený a písaný materiál na splnenie 

širokých potrieb človeka doma, v rámci voľnočasových aktivít, v zamestnaní a pod. 

Gramotnosť je nástrojom na rozširovanie vedomostí a rozvoj potenciálu osobnosti. V podstate 

ide o vlastne spracovanie informácií uvedených v texte a ich použitie na riešenie životných 

situácií (uvedené v Gavora, Zápotocná 2003).  

Najvšeobecnejší pohľad na funkčnú gramotnosť ponúka Švec, podľa ktorého ide o  

postačujúcu úroveň kvality znalostí, schopností, hodnotových postojov a iných osobnostných 

charakteristík požadovaných na plné zapojenie dospelého človeka do hospodárskeho, 

sociálneho a kultúrneho života danej spoločnosti, na plnenie pracovných i mimopracovných 

funkcií, sociálnych rolí a životných aktivít (Švec 2004). V jeho koncepte sa objavuje nielen 

pedagogická rovina kvalít človeka dosahovaných vzdelávaním, ale i perspektívy ich 

uplatnenia a významu v plnohodnotnom živote. 

Kirsch presahuje konvenčný definičný rámec gramotnosti tým, že v rámci nej rozlišuje tri 

domény: 

 literárnu gramotnosť,  

 dokumentovú gramotnosť 

 a numerickú gramotnosť.  

Literárna gramotnosť predstavuje vedomosti a zručnosti potrebné na porozumenie a 

využívanie informácií v súvislých textoch. Dokumentová gramotnosť zasa obsahuje 

vedomosti a zručnosti potrebné na vyhľadávanie a používanie informácií v krátkych, často 

nesúvislých textoch. Numerická gramotnosť zahŕňa vedomosti a zručnosti potrebné na 

uskutočnenie operácií s číslami, ktoré sú integrované v textoch a dokumentoch (Gavora, 

Zápotocná 2003).  

Koncept gramotnosti v informačnom veku špecifikuje jej zložky nasledovne:   

Dokumentová gramotnosť (document literacy) je súbor vedomostí a zručností potrebných na 

vyhľadanie a využitie informácie, ktorá môže byt v rôznych formátoch (Literacy 2000). 

Kvantitatívna gramotnosť (quantitavive literacy) je súbor vedomostí a zručností potrebných 

na aplikovanie počtárskych operácií, buď samostatne alebo postupne (Literacy 2000). 

Rafferty uvádza i koncept textovej gramotnosti (text-based/alphabetic literacy) 

pozostávajúcej z 3 zložiek (Rafferty 1999): 

 naratívnej gramotnosti – schopnosti čítať predovšetkým prózu (naratívne texty); 

 výkladovej gramotnosti – schopnosť čítať pre učenie sa (,,read to learn“) 



 dokumentovej gramotnosti – schopnosť čítať pre realizáciu, konanie, tvorenie (,,read 

to do“), čo predstavuje interpretáciu a aplikovanie informácií pre špecifický cieľ 

(Rafferty 1999). 

V rámci gramotnosti uvažuje Rafferty o reprezentačnej (reprezentatívnej) gramotnosti 

(representational literacy), ktorá predstavuje schopnosť chápať, ako sa analyzovaním 

informácií tvoria významy (Rafferty 1999). Technologická gramotnosť (tool literacy) podľa 

neho zahŕňa schopnosť využívať technológie a počítače na učenie sa deklaratívnych, 

procedurálnych a podmienených vedomostí (Rafferty 1999).  

V poslednom období sa hlavne v edukačnej sfére objavuje pojem vedecká gramotnosť 

(scientific literacy), ktorá na jednej strane zahŕňa vedomosti, na druhej strane integruje i 

chápanie vedeckých myšlienok a procesov, potrebných pre vlastné rozhodovanie, pre 

participáciu na občianskych i kultúrnych záležitostiach a ekonomickej produktivite. Vedecky 

gramotný človek je schopný čítať s porozumením textové i netextové vedecké materiály a / 

alebo materiály o vede a vie kriticky zhodnotiť kvalitu vedeckého poznatku na základe zdroja 

a použitých metód pri jeho vytváraní (Hrušecká 2008). 

Svojbytné postavenie v súčasnej kultúre začína výrazne nadobúdať multikulturálna 

gramotnosť (multicultural literacy), ktorá predstavuje schopnosť rozpoznať, chápať a 

uvedomovať si podobnosti i rozdielnosti v oblasti zvykov, hodnôt, názorov, viery, medzi 

vlastnou kultúrou a kultúrami iných krajín. Človek, ktorý je multikulturálne gramotný, dokáže 

komunikovať a spolupracovať s ľuďmi z inej kultúrnej skupiny a v rámci toho vhodne 

využíva technológie (Hrušecká 2008). Povrchný a letmý pohľad ukazuje multikulturálnu 

gramotnosť ako vôbec nesúvisiacu s gramotnosťou informačnou, je tu však istý podstatný 

spoločný znak. Tento znak spočíva vo využívaní technológií a v intencii prenášať 

a komunikovať informácie kultúrneho charakteru.  

E-gramotnost (e-literacy) sa vzťahuje na využívanie elektronických médií a elektronických 

informačných zdrojov  a vyžaduje si širokú škálu kompetencií. V elektronickom prostredí sa 

môže okrem lineárnej stratégie čítania realizovať aj nelineárne čítanie a fyzická interakcia 

s textom, čo si vyžaduje rozmanitý repertoár recepcie, spracovania a produkcie informácií.  

V poslednom čase sa čoraz väčšmi akcentuje význam kritického hodnotenia informácií 

a s ním do popredia vystupuje strešná a prierezová kompetenčná oblasť – kritická gramotnosť  

(Gavora, Zápotocná 2003) 

Za určujúcu podmienku úspešnosti považujú odborníci ľudí a ich znalostí a schopnosti. 

Informačná gramotnosť, ktorá sa podľa J. Vymětala, A. Diačikovej a M. Váchovej skladá z 

funkčnej a počítačovej gramotnosti (Vymětal 2005, s. 21-26), by mala v informačnej a znalostnej 



spoločnosti hrať dominantnú a kľúčovú úlohu. Z nášho pohľadu je veľmi dôležitá najmä funkčná 

gramotnosť, ktorá sa definuje „ako schopnosť správne porozumieť poskytnutým správam, vybrať 

z nich relevantné informácie, porovnať a odlíšiť ich od podobných, ale predsa iných informácií a 

vhodným spôsobom použiť relevantné informácie”(Vymětal 2005). 

Všeobecný rámec funkčnej gramotnosti tvorí:  

 literárna gramotnosť – schopnosť nájsť a porozumieť informáciám v texte,  

 dokumentová gramotnosť – schopnosť vyhľadať a využiť presne definovanú informáciu 

a adekvátne na ňu reagovať,  

 numerická gramotnosť – schopnosť pracovať s číslami, aplikovať matematické operácie a 

správne interpretovať výsledky,  

 jazyková gramotnosť – schopnosť dorozumieť sa a komunikovať v cudzích jazykoch, 

najmä v angličtine (Vymětal 2005, s. 21-26). 

Odporúčanie Európskeho parlamentu v prílohe „Key competences for lifelong learning – 

a European framework“ (Kľúčové kompetencie pre celoživotné vzdelávanie) odporúča, aby 

členské štáty vzdelávacím procesom rozvíjali kľúčové kompetencie u všetkých členov 

spoločnosti ako súčasť stratégií celoživotného vzdelávania a stratégií na dosiahnutie 

všeobecnej gramotnosti. Hlavným nástrojom intencie dosahovania tohto cieľa má byť  – 

Európsky referenčný rámec, v ktorom sa uvádza jasná formulácia kľúčových kompetencií 

(Recommendation, 2006): 

1. komunikácia v materinskom jazyku (v tom aj čitateľská a literárna gramotnosť); 

2. komunikácia v cudzích jazykoch; 

3. matematické kompetencie (matematická gramotnosť) a základné kompetencie v oblasti 

vedy a technológií (prírodovedná gramotnosť a technologická gramotnosť); 

4. digitálne kompetencie (digitálna gramotnosť); 

5. zmysel pre iniciatívu a podnikavosť; 

6. kultúrne povedomie a kultúrny prejav (prezentácia, vyjadrenie sa) (Recomandation 

2006). 

IFIP TC-3 (The International Federation for Information Processing Technical Committee 3 

Education) formulovalo pre informačnú spoločnosť a znalostnú ekonomiku niekoľko 

zásadných kompetencií:  

 kompetencie sebahodnotenia, plánovania a efektívnej realizácie vzdelávania 

a autovzdelávania, celoživotného vzdelávania;  

 kompetencie komunikácie a spolupráce v heterogénnych tímoch; 

 kompetencie pokojného a tvorivého riešenia problémov; 



 kompetencie efektívneho operovania s informáciami (spracovania informácií); 

 kompetencie integrácie IKT v realizovaných úlohách; 

 kompetencie praktického uplatnenia vedomostí (formulované IFIP TC 3 International 

Conference podľa Kedzierka 2010). 

 

 
 

Obr. „Informačná gramotnosť spolu s ostatnými gramotnosťami tvorí základ pre celoživotné 

vzdelávanie. (Ralph 1999)“ 

 

To sú len niektoré z oficiálnych dokumentov a odborných koncepcií smerujúcich k funkčnej 

gramotnosti v 21. storočí alebo niektoré jej aspekty v referenčných rámcoch kľúčových 

kompetencií. Postavenie mediálnej, informačnej a čitateľskej gramotnosti  v nich je však 

zreteľné, logické a  nevyhnutnosť ich prítomnosti citeľná, odôvodnená a argumentovaná. 

Koncept gramotnosti pre 21. storočie formuluje v súvislosti s heterogénnym mediálnym 

a informačným prostredím základné kompetencie, ktoré možno považovať súčasne za výzvy 

z hľadiska rozvoja osobnosti človeka. Ide o: 

 informačnú gramotnosť (Information Literacy) zahrňujúcu i technologickú 

gramotnosť (Technology Literacy) – schopnosť využívania nových médií a IKT na 

efektívne sprístupňovanie a komunikovanie informácií; 

 mediálnu gramotnosť a mediálnu kreativitu (Media Creativity) – ako schopnosť 

porozumieť médiám a schopnosť aktívne sa podieľať na ich vzniku; 

 sociálne kompetencie a zodpovednosť (Social Competence and Responsibility) 

(White 2002).  

 



 

Obr. Koncept gramotnosti pre 21.storočie  

(uvedené v Dombrovská, Landová, Tichá, 2004) 

Tapio Varis
2
 rozširuje koncept gramotnosti pre 21. storočie a vymedzuje kompetencie 

s ohľadom všeobecné charakteristiky globálneho informačného prostredia rešpektujúc i 

dôsledky médií a IKT, a to nasledovne:  

 technologická gramotnosť (Technology Literacy) – schopnosť využívať nové médiá a 

IKT na prístup k informáciám a ich komunikáciu; 

 informačná gramotnosť (Information Literacy) – schopnosť zhromažďovať, organizovať a 

hodnotiť informácie, schopnosť tvorby logických úsudkov, súdov, názorov na ich základe; 

 mediálna gramotnosť (Media Literacy) – vyjadruje narastajúce rozmery, kapacity 

dispozície človeka na produkovanie a distribúciu obsahov v rozličnej forme; 

 globálna gramotnosť (Global Literacy) – predstavuje porozumenie a vzájomnú ústretovosť 

medzi ľuďmi a národmi, obsahuje schopnosť interaktivity a spolupráce medzi kultúrami; 

 gramotnosť a sociálna zodpovednosť – sociálne kompetencie (Literacy with 

Responsibility) – schopnosť zvažovať a hodnotiť sociálne dôsledky médií z hľadiska 

bezpečnosti, súkromia a pod. (Varis 2004).  

Tapio Varis nielen akceptuje možnosť produktívneho využívania a uplatnenia IKT, informácií 

a médií, výrazne upozorňuje na globálny komunikačný aspekt informačného prostredia, ale i 

zdôrazňuje možné sociálne dôsledky, negatíva a hrozby informačného prostredia a sveta 

médií. Tento sociálny rozmer podporuje nevyhnutnosť informačného a mediálneho 

vzdelávania a výchovy v záujme budovania globálneho „kultúrneho“ informačného prostredia 

a formovania korektného a etického informačného správania.  

Tapio Varis preto akcentuje, že vymedzenými kľúčovými kompetenciami by mali disponovať 

a aktívne ich využívať všetci členovia informačnej spoločnosti: učitelia, študenti, odborníci 

rozličných oblastí a zamestnanci rôznych inštitúcií, ako i civilní občania v rámci aktívneho 

                                            
2
 Tapio Varis – špecialista na mediálnu a informačnú gramotnosť, profesor fínskej univerzity v Tampere a 

predseda Global e-Learning v rámci UNESCO 



osobného života, a to v záujme zvyšovania poznatkovej, intelektuálnej úrovne a kritického 

myslenia. 

Podľa Varisa sa takto chápaný koncept gramotnosti musí preniesť do troch kľúčových oblastí, 

v ktorých sa premietne v zásadných zmenách: vzdelávanie; pracovné prostredie; civilné 

prostredie a verejná správa, verejné služby, administratíva (Varis 2004). 

National Council of Teachers of English (NCTE) sa k súčasným aspektom a rozmerom 

gramotnosti vyjadruje – „gramotnosť bola vždy súborom kultúrnych a komunikačných 

postupov zdieľania informácií a komunikácie obsahov medzi členmi jednotlivých skupín. So 

zmenami spoločnosti a technologických nástrojov komunikácie sa mení i koncept gramotnosti. 

Keďže technológie 21. storočia zvýšili intenzitu a komplexnosť informačného a literárneho 

prostredia, všeobecným nárokom na človeka je celý rad schopností a zručností – nárokom byť 

multigramotným (multiliterate). Táto komplexná kompetencia začína čítaním tradičných novín 

a ťahá sa až po on-line účasť vo virtuálnych triedach alebo pracovných kolektívoch“ (The 

NCTE 2008). Rovnako ako v minulosti je však spojená so životnými príležitosťami a 

sociálnou dráhou jednotlivcov a skupín. 

V 21. storočí sú teda okrem čítania a písania potrebné: 

 rozvoj zručností pre prácu s technologickými nástrojmi; 

 budovanie vzťahov s ostatnými, schopnosť riešiť problémy,  

 spolupracovať a interkultúrne participovať, zdieľať a komunikovať; 

 zdieľať informácie v globálnom spoločenstve pre plnenie rôznych účelov; 

 spravovať, analyzovať a syntetizovať informácie z rozličných kanálov; 

 tvoriť, kriticky hodnotiť, analyzovať a hodnotiť multimediálne texty 

 dbať na etické povinnosti vyžadujú tieto zložité prostredie (The NCTE 2008). 

 

Zhrnutie 

Ako vidíme, koncepty gramotnosti pre 21. storočie odkazujú na schopnosti potrebné pre 

rozvoj osobnosti v súčasnej spoločnosti a odkazujú aj na perspektívy budúcnosti. Aj keď sa 

v súčasnosti pojem mediálna gramotnosť začína frekventovane skloňovať v mnohých 

významoch a kontextoch, význam informačnej gramotnosti je stále nedocenený. I význam 

čitateľskej gramotnosti akoby zaostával v mnohých aspektoch za podstatou veci. Pozornosť 

odbornej, pedagogickej i širokej laickej verejnosti sa viac upriamuje na počítačovú 

gramotnosť, ktorá je však len vstupnou bránou do sveta informácií. Typickým príkladom je 

využívanie internetu, ktorý sa stáva bežne dostupným zdrojom informácií. Pri jeho využívaní 



ovládame základné funkcie internetových prehliadačov, ako aj bežne dostupných 

vyhľadávačov. Tieto zručnosti sú postačujúce na uľahčenie rutinných a niektorých 

kognitívnych procesov  vyhľadávania informácií, ale sú absolútne nedostatočné pre účinné a 

účelné vyhľadávanie informácií. Nie sú zárukou relevantného výberu obsahov, textov, médií, 

ani ich následného kritického hodnotenia a funkčného využívania a spracovania.  

Mediálna, informačná a čitateľská gramotnosť ako previazané, podmieňujúce sa 

a komplementárne gramotnosť sú veľmi úzko previazaná aj s ďalšími kompetenciami, a to najmä 

s kompetenciou celoživotného vzdelávania a kultúrneho rozvoja nielen človeka ako jedinca, ale 

i celej spoločnosti. Tieto zásadné skutočnosti týkajúce sa v podstate perspektív ľudskej 

existencie si vyžadujú intenzívny interdisciplinárny prístup.  

 

_____________________________________________________________________________ 
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Mediálna gramotnosť 

 



Zmasovenie komunikácie  

ako základ potreby mediálnej komunikácie  

 

V modernej dobe, najmä v priebehu 20. storočia, sa zintenzívnil rozvoj technológií a následne 

masovokomunikačných prostriedkov, čím sa prudko rozšírili kanály sociálnej komunikácie  

do obrovských rozmerov expandujúcich masovým rozšírením internetu koncom 20. storočia. 

Komunikácia šírená prostredníctvom masmédií označovaná ako masová dosiahla v priebehu 

minulého storočia tzv. tri prahy zmasovenia: 

 rozšírenie rozhlasového vysielania,  

 následne televízneho vysielania, 

 a nakoniec rozšírenie elektronických spôsobov komunikácie (Rankov, 2002, s. 36).  

Za extrémne význammné faktory, ktoré podmieňujú potrebu mediálnej gramotnosti, patria 

signifikantné znaky súčasných médií:  

 sú súčasťou bežného každodenného života; 

 sú všadeprítomné; 

 zasahujú do celosvetového diania; 

 mediálna realita je je považovaná za skutočnejšiu ako je realita sama; 

 podieľajú sa na socializácii (Buckingham 2003, s. 8). 

 

Médiá sú dominujúcim sprievodným prvkom súčasného života dospelých i detí,  a ako také 

kontrastne a zásadným spôsobom zasahujú do rozvoja osobnosti človeka (Helus, 2009, s.11). 

Bujnenie mediálneho prostredia, expanzia médií a mediálnych obsahov, ich všadeprítomnosť 

a dosah na všetky sféry života človeka zásadným spôsobom ovplyvňuje existenciu 

a generovanie nových a nových problémov v informačnom a mediálnom prostredí.  

 

 

Negatívne stránky medializovaného života 

 

David Buckingham charakterizuje centrálnu úlohu a základné  funkcie masmédií nasledovne: 

„Médiá sú dôležitým priemyselným odvetvím, vytvárajúcim zisk a pracovné miesta; dávajú 

nám najviac informácií o politickom dianí; poskytujú nám názory, obrazy a reprezentácie (tak 

skutočné ako aj vymyslené), ktoré nevyhnutne formujú nás pohľad na realitu. Médiá sú dnes 



nepochybne hlavným prostriedkom kultúrneho vyjadrovania a komunikácie: stať sa aktívnym 

účastníkom verejného života nevyhnutne predpokladá využívanie moderných médií. Dnes je 

rozšírený názor, že médiá nahradili rodinu, cirkev a školu v úlohe hlavného socializačného 

faktora dnešnej spoločnosti” (Buckingham 2003, s. 5). Aby sa však spomínané  „formovanie“ 

nepremenilo na manipuláciu, sú nevyhnutné znalosti o tom, ako médiá fungujú. V súčasnosti 

nie je dôležité informáciami len disponovať, ale predovšetkým vedieť s nimi pracovať 

a správne ich interpretovať (Bakičová – Ruβ-Mohl, 2005, 11). 

Spoluexistencia s médiami so sebou prináša aj mnoho otázok. Najmä pokiaľ ide o deti a 

mládež, existuje veľa nejasností,  ktoré sa vzťahujú na vplyv médií - prevažne negatívny 

(ktorý  môžu mať). Ponuka médií je dnes len ťažko prehliaduteľná, odhadnuteľná i 

hodnotiteľná. Aby bolo možné správne sa orientovať v tejto „mediálnej džungli“ a správne 

využívať televíziu, internet, mobilné telefóny atď., je prinajmenšom užitočný kompetentný 

vzťah k médiám a, samozrejme, ich kompetentné využívanie. Kompetentnú  manipuláciu 

s médiami  je potrebné rozvíjať a vyvíjať. Hlavne  deti a mladí ľudia potrebujú podporu 

rozvoja mediálnej gramotnosti. Tá sa môže realizovať prostredníctvom rodičovskej mediálnej 

výchovy, ale aj prostredníctvom vzdelávania v škole za pomoci odborníkov  na medálnu 

pedagogiku. 

Nebývalý rozmach, popularita, ale i nebývalá sila médií prináša obrovské výhody, ktoré 

súvisia s rozširovaním poznatkového horizontu, pružnou komunikáciou, počítačmi 

podporovaným vzdelávaním, dostupnosťou odľahlých končín sveta a pod. Rovnako  niektoré 

čiastkové výskumy potvrdzujú motivujúci a pozitívni efekt médií na kognitívny a sociálny 

vývin detí a mládeže, súčasne však upozorňujú na ich značné riziká (Child, 2001).  

Priame negatíva, z ktorých najsilnejšie sa prejavuje vnucovanie a pretláčanie rozličných 

spôsobov a foriem zábavy posilňujúcich nežiaduce sklony a negatívne správanie, médiá 

nepochybne prinášajú. Je nesporné, že médiá majú silu ovplyvňovať nielen skladbu a režim 

dňa človeka (a hlavne detí), ale i ich záujmy, názory, postoje, hodnotné systémy – v tomto 

zmysle sú nepochybne významným prostriedkom a činiteľom socializácie mladých 

(Koncepcia, 2009), sú atraktívnym priestorom prezentácie kultúrnych vzorcov a vzorov 

správania.  

Najzraniteľnejšou a najohrozenejšou skupinou sú deti a mládež – ich vek a často i limitovaná 

úroveň mediálnej gramotnosti im totiž neumožňuje dostatočne rozlíšiť a posúdiť kvalitu 

ponúkaných mediálnych obsahov. Spomínaná skutočnosť sa vzťahuje najmä na mladšie deti – 

dieťa neodlišuje (alebo len slabo odlišuje) fikciu od skutočnosti, obrazy v televízií prijíma ako 



skutočné, chýba mu tzv. estetická a kognitívna dištancia (Majchrák, 1998; Šuverová, 2008; 

Potter, 2010). 

Ďalším kritickým momentom je polarizácia recipientov, v rámci ktorej sa vytvára skupina 

„závislých konzumentov čohokoľvek multimediálneho“, v kategórii detských recipientov i s 

prípadnou tendenciou siahnuť po najnebezpečnejšej alebo najnevhodnejšej ponuke (Helus, 

2009, s.78; Baacke, 1997; Baacke, 1998). V súvislosti s tým je povšimnutiahodná zmena 

trávenia voľného času viazaná na priestor nových technológií a médií, v ktorom sa realizuje 

široké spektrum voľnočasových aktivít: sledovanie filmov, počúvanie hudby a rozhlasového 

vysielania, vzdelávanie, animácia, kontakt s priateľmi, telefonovanie, písanie dopisov, 

skupinová komunikácia, literárna tvorba atď. – mnohé z týchto záujmov človek kedysi 

realizoval prostredníctvom činností v záujmových organizáciách ako sociálnu skupinovú 

činnosť. V súčasnosti sa zmieňované aktivity dajú uskutočňovať doma, v pohodlí a intimite, 

v individualizovanom prostredí. „Médiá sa čoraz viac zmocňujú širšieho výseku činností a 

zaberajú čoraz viac časopriestoru mladého človeka, až sa postupne stávajú akýmsi 

symbiotickým organizmom, kedy mladí ľudia nemôžu žiť bez nich a naopak“ (Šuverová, 2008) 

a svojim spôsobom implikujú inverznú socializáciu – sociálnu izoláciu, asocializáciu, 

diferenciáciu, prípadne dezintegráciu (zvyšovanie individuálnosti a odlišnosti dieťaťa).  

Pôsobenie medializovaného sveta generuje negatívny atribút charakterizovaný ako 

konzumnosť.  Človek (a hlavne  dieťa)  je vystavený mediálnemu tlaku reklamy a ponuke trhu 

ohrozujúcich autonómnosť, a tým i osobnosť (Helus, 2009). Hlavným činiteľom je pôsobenie 

reklamy, jej tlak a vtieravá ponuka trhu; čo umocňuje stratu svojbytnosti, nezávislosti.  

Agresívne detstvo patrí k tým najzávažnejším negatívam súčasnosti (Říčan, 1995). K 

príčinám rastúcich prejavov násilia (už i u najmenších detí) zaraďujú odborníci nadmieru 

správ o násilí doma i vo svete (a to kdekoľvek a neustále), ktoré tvoria základnú líniu 

informácií médií obklopujúcich dieťa. Tie však nie sú jediné, ďalším faktorom sú filmy, 

televízne programy, hry, ktorých základným stavebným prvkom deja je akcia, brutalita a 

násilie sprevádzajúce rozvoj osobnosti dieťaťa a v neposlednom rade je to i citová deprivácia, 

pocit prázdnoty a nenaplnenosti, ktoré sú jedným z efektov medializácie brutality a násilia a 

ich pretvárania na zábavu (Helus, 2009).  

Mimoriadne negatívnym aspektom vrastania médií do života človeka a mladej generácie je 

ich všadeprítomnosť a nevyhnutnosť. Sak (2006) konštatuje, že „osobnosť súčasného človeka 

sa tak na jednej strane stáva mediálnym produktom a na druhej strane v interakcii s 

digitálnymi technológiami sa vo svete virtuálnej reality stáva akýmsi prídavným zariadením 

týchto technológií“ Sak (2006). 



Negatívne vplyvy zanechávajúce zreteľné efekty  možno na základe odbornej literatúry 

sumarizovať nasledovne: 

 zreteľné narúšanie pozornosti, schopnosti koncentrácie a sústredenia; redukcia reči 

a orálnych komunikačných schopností;  

 narúšanie hodnoty autentických zážitkov – „túžba žiť život svojich celebrít“;  

 medializovaný voľný čas; 

 regulácia prestíže detí, médiá motivujú nežiaduce napodobňovanie;  

 neovplyvniteľná všadeprítomnosť médií a ich správ o desivých činoch a násilí, z čoho 

vyplýva:  

o emocionálne preťaženie detí; 

o emocionálna otupenosť – bezohľadnosť a surovosť detí; 

 stimulácia agresivity, násilníckych sklonov a drzosti; 

 médiá ponúkajú ako vzor správania „bizarne trpaslíkovské“ detstvo a vytvárajú ilúziu, že 

médiá (mediálne obsahy) deťom rozumejú, no implantovaný model správania musí 

nevyhnutne vyvolávať konflikty pri kontakte dieťaťa s dospelým; 

 médiá predkladajú a formujú návyky správania (Baacke, 1997; Baacke, 1998; Helus, 

2009; Šuverová, 2008). 

Alliance for Children vo svojom materiáli Fool's Gold: A Critical Look at Computers in 

Childhood (Bláznovo zlato: Kritický pohľad na počítače v rámci detstva – pozri Cordes, 

Miller, 2004) sumarizuje riziká médií a IKT nasledovne:  

1. Riziká vzťahujúce sa na fyzický vývin a zdravotný stav: 

 poškodenia pohybového aparátu; 

 namáhanie zraku a nadmerná zraková záťaž a krátkozrakosť (myopia); 

 obezita a iné komplikácie spôsobené sedavým spôsobom života; 

 počítačová epilepsia – kombinácia napätia PC hier a rýchle blikanie obrazovky môžu 

spustiť záchvat; 

 možné vedľajšie účinky toxických emisií a elektromagnetickej radiácie (žiarenia) 

(Cordes, Miller 2004). 

Predchádzajúca sumarizácia explikuje značné relácie medzi časom stráveným s médiami 

a poruchami vývinu detí a mládeže či rizikom zdravotných problémov.   

2. Emocionálne a sociálne riziká: 

 sociálna izolácia; 

 oslabenie väzieb s rovesníkmi, rodinnými príslušníkmi a s vychovávateľmi; 

 nedostatok sebadisciplíny a sebamotivácie; 



 citové odlúčenie od komunity; 

 komerčný tlak a strata autonómnosti (Cordes, Miller 2004). 

3. psychické intelektové riziká 

 nedostatok tvorivosti; 

 nerozvinutá predstavivosť (imaginácia); 

 ochudobnené jazykové kompetencie a kompetencie gramotnosti; 

 zlé sústredenie, poruchy sústredenia; príliš málo trpezlivosti vzhľadom na učenie 

a náročnejšie úlohy, oslabovanie koncentrácie; 

 neschopnosť zamerať pozornosť na význam; 

 plagiátorstvo (Cordes, Miller 2004). 

 

4. morálne riziká 

 vystavenie on-line násiliu (kybernásiliu), pornografii, fanatizmu a sektárstvu a ďalším 

nevhodným materiálom a obsahom; 

 dôraz na informácie bez akéhokoľvek etického a morálneho kontextu; 

 nedostatok účelu a zodpovednosti pri hľadaní a využívaní poznatkov (Cordes, Miller 

2004). 

Okrem toho možno rozpoznať ďalšie negatívne javy a dôsledky médií: šikana 

prostredníctvom internetu, násilie a zneužívanie detí prostredníctvom internetu, akčné filmy s 

detskou obeťou.  

 

Štyri hlavné problémy pri kontakte s médiami 

 

W. James Potter špecifikoval štyri hlavné, zásadné a takpovediac strešné problémy, ktoré 

vznikajú pri kontakte s médiami:  

 informačná presýtenosť,  

 falošný dojem informovanosti,  

 falošný dojem kontroly,  

 falošné presvedčenia (Potter 2005, s. 7-13).
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Mediálna výchova je nástrojom, ktorý môže publiku môže eliminovať a pomôcť prekonať 

tieto nežiaduce efekty médií.  

 

Z hľadiska negatívnych vplyvov sa v odborných kruhoch sociológov, psychológov, 

mediálnych expertov, odborníkov na edukáciu, odborníkov na mediálnu a informačnú 

výchovu diskutuje o možných riešeniach tohto komplexného a mnohodimenziálneho 

problému. Tak, ako v prípade iných problémov, ponúkajú sa hlavne reštriktívne opatrenia. 

Vzhľadom na pozitívne efekty médií sa v poslednom čase pozornosť presmerúva na mediálnu 

výchovu vo formálnom vzdelávaní i iných prostrediach, rodičovskú mediáciu a programy 

informačnej a mediálnej gramotnosti, ktoré sa sústreďujú na stratégie oboznamovania detí 

s médiami a s informačným a technologickým prostredím od najútlejšieho veku, rozvíjanie 

aktívneho prístupu k práci s informáciami, zdokonaľovanie schopností posudzovať ich 

význam a hodnotu, budovať rozumný a kritický odstup a správne postoje, formovať kritický 

a reflexívny náhľad na médiá a IKT (Pavlovkin – Volníková, 2001). Doplniť literatúru 

z mojich skrípt 

 

 

Mediálna gramotnosť  

a jej zložky a súčasti  

 

Byť gramotný pôvodne znamenalo byť schopný vyjadrovať a dekódovať slová. Gramotnosť 

dnes spočíva nielen v tom, že dokážeme čítať, písať, počítať, ale najmä v schopnosti dokázať 

svoje znalosti kontextuálne využívať (Rabušicová, 2002, s.10). 

V súčasnosti sa však medzi základné domény gramotnosti zahŕňa i mediálna gramotnosť,m 

ktorá sa stala v modernej dobe kľúčovou kompetenciou. O tom, že má tento status, rozhodne 

niet pochýb. Pretože médiá sú všadeprítomné v našom každodennom živote. Prostredníctvom  

médií sme stále informovaní o pokroku a dianí vo svete,  médiá uľahčujú či zjednodušujú 

našu prácu v mnohých smeroch – či už sa jedná o výskum v určitej výskumnej doméne tému, 

výpočty rozličných konštrukčných alebo matematických úloh. Tiež oblasť  voľného času si 

bez médií nemožno predstaviť (televízny film, ktorý zabezpečí zábavu vo večerných 

hodinách, alebo počítačová hra, s ktorou možno nudu zahnať veľmi rýchlo). 



IMEC – Centrum mediálnej gramotnosti charakterizuje mediálnu gramotnosť ako cieľ a 

výsledok procesu mediálnej výchovy. Na najvšeobecnejšej úrovni je možné mediálnu 

gramotnosť definovať ako súbor zručností a schopností, ktoré sú nevyhnutným predpokladom 

zodpovedného využívania médií a prístupu k nim, a ktoré určujú proces komunikácie 

(Mediálna 2011-2013). 

Mediálna gramotnosť je komplexná schopnosť, ktorá zahŕňa niekoľko aspektov. Je súčasťou 

"komunikačných  kompetencií" a dotýka sa aj všetkých oblastí učenia a vzdelávania, ako aj 

oblastí každodenného života, do ktorých sú médiá včlenené alebo v rámci ktorých s médiami 

prichádzame do styku a v rámci ktorých médiá využívame.  

Mediálna gramotnosť je „schopnosť médiá a techniku podporujúcu sociálnu komunikáciu 

riadiť  (ovládať) a využívať: 1) k pochopeniu, 2) zmysluplnému  využívaniu a 3) 

zmysluplnému  využívaniu“ (Theunert 1999, S. 53) , aby mohol človek svoj životný priestor 

prostredníctvom médií lepšie pochopiť osvojiť a tvarovať ho (formovať). Aké zručnosti by 

mala zahŕňať mediálna gramotnosť, možno popísať na troch úrovniach: 

 mediálna gramotnosť znamená kriticky hodnotiťa kriticky refelktovať rozvoj (vývoj) 

médií; 

 mediálna gramotnosť znamená slobodné, kritické, reflexívne a príjemné využívať mediálne 

produkty a mediálne obsahy; 

 mediálna gramotnosť umožňuje aktívne využívať  médiá ako komunikačný nástroj.(Schorb 

1995, s. 18). 

Tieto zručnosti nemožno naučiť direktívnym vzdelávaním  a autoritatívnym predkladaním 

informácií a názorov, ale aktívnou vzájomnou diskusiou. V súvislosti s účelovou a zameranou 

výučbou mediálnej gramotnosti má dôležitý význam prakticky a funkčne orientovaná prax 

mediálnej výchovy, ktorá poskytuje mládeži a deťom priestor, aby sa aktívne zaoberali 

médiami. 

Odvtedy, ako sa ľudia zaoberajú médiami a ako uvažujú o médiách, majú i obavy, že médiá 

môžu ovplyvniť dospievajúcich v zápornom slova zmysle. Najstarší príklad týchto obáva a je 

Goetheho dielo „Utrpenie mladého Werthera“, ktoré čitateľov a mládež motivovalo  k 

samovraždám (vgl. z. B. Schorb 1995, S. 18).  

S príchodom a šírením audiovizuálnych médií, ako je rozhlas, televízia, kino, ktorými sa deti 

a mladí ľudia nechajú pripútavať, sa tieto obavy výrazne zväčšujú a stupňujú, no rovnako sa 

zvyšuje záujem o úvahy, ako možno naučiť deti a mladých ľudí správne vnímať média, 

manipulovať s médiami. Tieto úvahy neostali v diskrétnych a ohraničených kruhoch, ale 



rozšírili sa do verejnej diskusie a prvých vedeckých výskumov. Mediálna pedagogika – ak 

keď nie pod týmto menom – bola na počiatku svojej existencie.
4
  

 

Vo všeobecnom zmysle je mediálna gramotnosť schopnosť získavať, analyzovať, hodnotiť a 

komunikovať mediálne odkazy rozličných typov. Definícia, ktorá vzišla z jednej 

z významných autorít orientovaných na mediálnu gramotnosť –  National Leadership 

Conference on Media Literacy  – z roku 1992 je pomerne vágna, mediálnu gramotnosť 

popisuje ako schopnosť „dekódovať, analyzovať, hodnotiť a produkovať komunikáciu 

v rôznych formách“ (Aufderheide, b.d.). Wally Bowen rozširuje tento základný koncept   

o rozmer  „splnomocniť občanov a premeniť ich pasívny vzťah k médiám na aktívne a kritické 

zapojenie sa – aby boli schopný kriticky rozoberať zvyky a štruktúry súkromnej, komerčnej 

mediálnej kultúry a nájsť nové cesty občianskeho prejavu a diskurzu“ (Bowen, b.d).  

Mediálne gramotný človek nepovažuje médiá za jediný a všeobecne autoritatívny zdroj 

informácií. Mediálne texty / obsahy si vyberá podľa určitého kľúča. Je aktívny a slobodný 

účastník procesu mediálnej komunikácie: dokáže selektovať, hodnotiť, odlišovať obsahy 

a vyhľadávať kvalitné mediálne texty a navyše má kritický zmysel pre formu a obsah 

mediálnych obsahov.  

Preniknúť do podstaty existencie a produkcie médií, ich zámerov, ktoré razantne a existenčne 

ovplyvňujú ich obsahy, pomáha mediálna gramotnosť tým, že umožňuje recipientovi 

neformálne a kriticky chápať povahu masmédií, ich techniky a vplyv týchto techník. Súčasťou 

mediálnej gramotnosti je teda rozhodne vzdelanie, ktoré má recipientom pomôcť pochopiť, 

ako médiá pracujú, ako sú organizované a ako vytvárajú realitu. 

Pat Kipping
5
 podčiarkuje, že „mediálne gramotní ľudia chápu, že médiá sú konštruované, aby 

tlmočili názory, informácie a správy z perspektívy niekoho iného. Chápu, že na vytvorenie 

emocionálnych efektov boli použité špecifické techniky. Dokážu rozoznať tieto techniky a ich 

úmyselný a skutočný účel. Sú si vedomí, že médiá prinášajú prospech niektorým ľuďom, 

a iným nie. Dokážu klásť a niekedy aj zodpovedať otázky o tom, kto (z médií, pozn. autorka) 

profituje, a kto nie, a vysvetliť prečo. Mediálne gramotní ľudia hľadajú alternatívne zdroje 
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informácií a zábavy. Vedia využiť médiá vo svoj prospech a pre svoju zábavu“ (Kipping, 

online).   

Radovan Plášek odkrýva ešte širší kontext mediálnej gramotnosti a právom ju považuje za 

„jednu z řady novodobě definovaných ´gramotností´ (patří sem například gramotnost funkční 

či informační); měla by v ideálním případe být stejně tak schopností či kompetencí „číst“ 

v symbolicky komplikované „knize“ mediálně zachycovaného a konstruovaného světa, jako do 

ní umět „připisovat“, ovládat její znaky a jejich gramatiku“ (Plášek 2004, 9).  

Produktívny rozmer mediálnej gramotnosti dáva mediálne gramotnému jedincovi schopnosť 

tvoriť mediálne produkty. Heslár časopisu Revue pro média definuje  mediálnu gramotnosť 

nasledovne: „série komunikačních kompetencí, které zahrnují schopnost vyhledávat, 

analyzovat, hodnotit a dále předávat informace v nejrůznějších formátech. To znamená, že 

nezáleží na tom, zda se jedná o informace v tištěné, elektronické nebo digitální podobě a zda 

je získáváme z novin, rozhlasu, televize nebo internetu. Mediálně gramotný člověk je schopen 

maximálně využívat dostupná média pro své vzdělání, osobní rozvoj a uspokojení potřeb“ 

(Vránková 2004, 40-41).  

Gramotnosť na jednej strane zahŕňa: 1) rovinu znalostnú, teda osvojenie si základných 

vedomostí o histórii médií, ich fungovaní, spoločenskej úlohe a 2) rovinu praktickú, teda 

produktívne schopnosti a zručnosti umožňujúce aktívnu tvorbu mediálnych posolstiev / 

obsahov. Význam druhého, produktívneho rozmeru akcentuje Roy Stafford v práci Redefining 

Creativity, keď akcentuje, že ľudia sa nemôžu stať skutočnými kritickými konzumentmi 

médií, pokiaľ sami nemajú skúsenosti s mediálnou produkciou, napr. s fotografovaním, 

písaním článkov a scenárov, s vystupovaním pred mikrofónom a kamerou (Stafford 1990, s. 

16). Práve preto produktívny a kreatívny rozmer je napríklad Vo Veľkej Británii zásadnou 

súčasťou mediálnej výchovy.  

V najširšom koncepte možno v rámci mediálnej gramotnosti uvažovať o jednotlivých 

zložkách, ktoré akcentujú zložky štruktúry osobnosti človeka (a zároveň :  

 motiváciách, ktoré vedú recipienta k výberu, recepcii a konzumpcii určitých 

mediálnych obsahov, prípadne i motiváciách, ktoré ho vedú k produkcii mediálnych 

obsahov,  

 potrebách vzťahujúcich sa na konzumpciu a tvorbu obsahov,  

 hodnotách vzťahujúcich sa na jednotlivé médiá; 

 mediálnych preferenciách  

 a nepochybne i osvojených metódach vzťahujúcich sa na recepciu, konzumpciu 

i tvorbu médií.  



Mediálna výchova a vzdelávanie  

– nástroj dosahovania mediálnej gramotnosti  

 

Cieľom mediálnej výchovy je zvyšovať úroveň mediálnej gramotnosti a eliminovať mediálnu 

negramotnosť. Očami Maureen Baron sa svet „vyvíja a médiá vo všeobecnosti – 

predovšetkým tie populárne – zastávajú oveľa významnejšiu úlohu ako v minulosti. Dnes, keď 

médiá tvoria takú významnú súčasť života, potrebujú študenti vedomosti, zručnosti, 

schopnosti a kompetencie komunikovať, kritizovať, pozorovať a prispievať“ (Baron, b.d).    

Tradične sa medzi základné úlohy mediálnej výchovy radia:  

 formovanie názorov recipientov a ovplyvňovanie rebríčka hodnôt;` 

 formovanie a zvyšovanie odolnosti voči manipulácii; 

 eliminovanie nekritickosti a pasivity mediálnych konzumentov (Bakičová – Ruβ-Moh 

2005, s. 1). 

 

Zásadnými aspektmi mediálnej výchovy a edukácie podľa British Film Institute (BFI) sú:
 
 

 Mediálne faktory – Kto komunikuje s kým a prečo? Kto produkuje obsahy a aké má 

postavenie v procese produkcie? Mediálne inštitúcie, ekonomika a ideológia, zámery a 

výsledky. 

 Mediálne kategórie – Typ obsahu. Rôzne médiá, formy, žánre alebo iné kategórie 

obsahu. Aký vzťah je medzi jednotlivými kategóriami obsahu a ich pochopením? 

 Mediálne technológie – Ako sú vyrábané? Ktoré technológie sú komu prístupné? Ako 

ich využívať? Ako tieto technológie vplývajú na výrobný proces a výsledný produkt? 

 Mediálny jazyk – Ako pochopíme jeho význam? Ako vyrábajú médiá významy? 

Kódy a konvencie. Naratívne štruktúry. 

 Publikum médií – Kto sleduje médiá a prečo? Ako možno identifikovať publikum a 

jeho štruktúru? Ako publikum nachádza, vyberá, konzumuje a reaguje na mediálne 

obsahy? 

 Mediálny odraz reality – Ako médiá prezentujú realitu? Aký je vzťah medzi reálnym 

obsahom a skutočným miestom, udalosťami, ľuďmi a myšlienkami: Stereotypizácia a jej 

dôsledky [British Film Institute, online].    



David Buckingham charakterizuje mediálnu edukáciu nie ako určité kvantum znalostí, ale 

skôr súbor konceptov. Buckingham hovorí o štyroch základných konceptoch:
6
  

 produkcia, 

 jazyk, 

 reprezentácia, 

 publikum (Buckingham 2003, s. 121). 

David Buckingham akcentuje vyčerpávajúcejšie chápanie médií, ktorého dosažiteľnosť je 

možná vďaka aktívnej produkcii. Tvrdí: „Kritickú analýzu musí doplniť kreatívna produkcia a 

kreatívna produkcia môže byť najlepším spôsobom, ako získať nové a hlbšie kritické 

chápanie“ (Buckingham 2003, s. 122). 

Medzinárodné trendy mediálneho vzdelávania sú podmienené i odporúčaniami a výskumami 

UNESCO. Jeho všeobecné kurikulum rozdeľuje mediálne vzdelávanie do štyroch oblastí:  

1. dejiny komunikácie;  

2. vytváranie masovokomunikačných textov; 

3. obsah masovokomunikačných odkazov;  

4. vplyv masovokomunikačných odkazov na ľudí. (Mikkinen 1978, s. 6).  

Mediálna výchova vo svete sa líši nielen názvom (USA sa používa termín „media literacy“, 

vo Veľkej Británii „media education“, vo Francúzsku „éducation aux audiovisuel, education a 

l´image et aux medias“, v Nemecku „Medienerziehung“, na Slovensku „mediálna výchova“, 

v Maďarsku „mozgóképkultúra és médiaismeret“), ale aj obsahom (Je predmetom mediálneho 

vzdelávania len film, alebo aj iné médiá?; Sú obsahom mediálnej výchovy len elektronické, 

alebo aj printové médiá?) a spôsobom realizácie v praxi. Aj Buckingham sa zaoberá otázkou, 

ako zaradiť mediálnu výchovu do učebných osnov. V zásade existujú dve možnosti – buď 

vyučovať mediálnu výchovu ako samostatný predmet, alebo prvky mediálnej výchovy 

integrovať do iných predmetov v rámci existujúceho kurikula (Buckingham 2003, s. 89). 

Odborníci pre mediálnu výchovu si ešte stále kladú aj otázku, či má byť cieľom mediálnej 

výchovy ochrániť mladé publikum od negatívneho vplyvu médií. V prvotných štádiách 

zavádzania mediálnej výchovy sa na jej ochrannú funkciu kládol veľký dôraz. V roku 1982 

nemecká divízia UNESCO zorganizovala v Grünwalde medzinárodnú konferenciu s názvom 

Výchova občanov k využívaniu masmédií: problémy, trendy a perspektívy. Hlavnou témou 

konferencie bola televízia: podľa vtedajších výskumov veľká časť detí trávila viac času pred 

televíziou ako v škole. Po konferencii sa skonštatovalo, že je potrebné, aby sa deti učili 
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budovať kritický vzťah k médiám, predovšetkým k televízii. (Declaration..., online). Postupne 

sa od takéhoto prístupu upustilo, čo reflektuje aj ďalšia konferencia UNESCO s názvom 

Mediálny vek a výchova do digitálneho veku, ktorá sa konala vo Viedni v roku 1999. Nosnou 

témou konferencie boli tento krát už digitálne médiá a nové komunikačné technológie, ktoré 

pre mediálnu výchovu predstavovali nové výzvy a potrebu prehodnotiť obsah predmetu. 

(Recommendations..., online). 

Hoci sa názory na mediálnu výchovu rôznia, odborníci sa zhodnú v tom, že v centre výučby 

musí stáť dialóg a pedagogický postoj, ktorý rozvíja kritický pohľad na mediálne texty. Ide 

totiž o neuveriteľne rýchlo sa rozvíjajúci predmet, čo sa týka žánrov, typov médií, 

technológií, jazyka, publika, spôsobov reprezentácie reality a producentov odkazov. Mediálna 

výchova je aj silne multidisciplinárnym predmetom a dotýka sa estetiky, sociológie, 

kulturológie, lingvistiky a ďalších oblastí. 

Pozitívnym konštatovaním je, že vo väčšine členských krajín EÚ už prebieha mediálna 

výchova, a to buď v rámci formálneho alebo neformálneho vzdelávania, a že si v súčasnosti 

všetky členské krajiny EÚ veľmi dobre uvedomujú dôležitosť mediálneho vzdelávania, keďže 

chápu ekonomickú a sociálnu moc médií. Negatívom zostáva, že v učebných osnovách 

mnohých krajín ešte stále absentujú serióznejšie iniciatívy na zvyšovanie mediálnej 

gramotnosti. Všetky aktivity spojené so zvyšovaním mediálnej gramotnosti sa v týchto 

krajinách dejú len na neformálnej úrovni, a to vďaka motivácii a iniciatíve niekoľkých 

jednotlivcov na lokálnych úrovniach. 
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Informačná gramotnosť 



Problémy informačnej spoločnosti 

 

Informačná spoločnosť je charakteristická  prienikom informačných technológií, informácií a 

poznatkov do všetkých oblastí spoločenského života takým spôsobom, že zásadne vplývajú na 

vzťahy a procesy v spoločnosti (Steinerová, 1998, s. 121), ktoré sa realizujú v 

informačnom prostredí (Čabrunová cit. podľa Katuščák 1998 s. 149, s. 130) a v niektorých 

prípadoch môžu 

mat’ negatívny vplyv na človeka. Zásadnými negatívami  súčasného informačného prostredia 

z hľadiska informačných procesov sú:   

 informačná explózia a kvalita informácií, respektíve informačný smog;  

 informačné preťaženie a informačný stres; 

 problémy informačnej a digitálnej bezpečnosti;  

 nerovnováha digitálnych prisťahovalcov a digitálnych domorodcov;  

 negatívne stránky informačno-komunikačných technológií vo vzdelávaní; 

 multitasking a jeho negatívne efekty.  

Logickým dôsledkom informačnej explózie, s ktorou sa ťažko dokážu vyrovnať ľudské 

obmedzené schopnosti a limitované (Vacek et al., 1998) a „nenadstaviteľné“ kapacity, je 

informačné preťaženie. Následkom nich vzniká u človeka informačná stres ako nerovnovážny 

stav medzi nárokmi, požiadavkami a vplyvmi informačného prostredia na jednej strane a bio-

psychosociálnymi podmienkami človeka (Čabrunová cit. podľa Katuščák 1998 s. 149). 

Následkom je sťaženie, či znemožnenie uspokojenia informačných potrieb človeka, ale 

zásadné zníženie pracovnej schopnosti.  

Informačné preťaženie ako „pocit, že informácie súvisiace s (pracovnými) úlohami človeka sú 

príliš početné na to, aby mohli byť efektívne využité... pocit preťaženia vyvolávajúci stres, pri 

ktorom zlyhávajú stratégie a obranné mechanizmy vyrovnávajúce sa so záťažou“ (Wilson, 

2001) odborníci vnímajú v dvoch rovinách, a to ako: 

 kvantitatívne preťaženie (Shenk, 2003) vyplývajúce z explózie informácií (ako 

objektívneho faktora) a tendencie človeka zhromažďovať informácie  informácií (ako 

subjektívneho faktora);  

 informačné preťaženie môže vyplývať aj zo zahlcovania nepresnými, nevyhovujúcimi 

informáciami (informačný šum) – z čoho vyplýva kvalitatívne preťaženie (Shenk, 

2003; Pijpers, 2010). 



Informačné preťaženie môže spôsobovať v konečnom dôsledku bezmocnosť, depresiu či 

profesionálne vyhorenie (Linston-Smith, 2001). Medzi základné symptómy informačného 

preťaženia odborníci obyčajne zaraďujú: informačnú neurózu, zvýšenie kardiovaskulárneho 

stresu, a to vďaka zvýšeniu krvného tlaku, hnev a zmätok, súhrnne pomenované ako syndróm 

informačnej únavy (tzv. information fatigue syndrome), demotivácia a sklamanie – absencia 

perspektívy vzhľadom na informačné prostredie a informačné aktivity a procesy, kognitívny a 

informačný stres, tolerancia chýb, ignorovanie informácií, zabúdanie informácií, zníženie 

profesijnej spokojnosti – profesionálne vyhorenie, neschopnosť uspokojivo využívať 

informácie, znížená benevolencia k ostatným, znižovanie schopnosti úsudku na základe 

zníženého sebavedomia (Rankov, 2006; Akin, 1998; Eppler – Mengis, 2004; Valček, 2006; 

Linston-Smith, 2001). 

Problém digitálnej bezpečnosti nesie so sebou niekoľko zásadných problémov a rizík: 

1. ľahká globálna dosiahnuteľnosť uložených údajov a jednoduchá možnosť ich získania; 

2. možnosť ich kombinácie z rôznych zdrojov alebo miest uloženia; 

3. reálne nebezpečenstvo zneužitia týchto údajov spôsobom, ktorý v rôznej miere narúša 

súkromie jednotlivca; 

4. tlak sociálnej manipulácie na jednotlivca;  

5. tlak komerčných záujmov na jednotlivca (Vacek et. al, 1998).  

Bezpečnosťou osobných údajov je čoraz premyslenejšie a častejšie ohrozovaná, a to 

predstavuje vysoké riziko pre málo skúsených používateľov (Media, 2008). Jedným z riešení 

je účinná právna ochrana (Vacek et al., 1998), možným riešením je však i informovanosť 

a poučenosť o nebezpečenstvách internetu, internetovej komunikácie a poskytovaní osobných 

údajov vo virtuálnom prostredí.  

Druhou stranou problému je, že médiá a informačné prostredie ponúkajú síce na jednej strane 

príležitosti na celosvetovú komunikáciu, globálnu inklúziu a otvorenosť voči celému svetu, 

výmenu poznatkov a ďalší rozvoj demokracie, na druhej strane však skrývajú aj 

nebezpečenstvo väčšej manipulácie, morálneho ohrozovania a tlaku (Media, 2008). 

Ďalším aspektom daného problému je celkový prístup k takým informáciám, ktoré sú 

z nejakého dôvodu „nevhodné“ (napríklad pornografia, rasistické a sektárske materiály, 

materiály o drogách a pod.) a problém naberá na závažnosti o to viac, že najviac ohrozenou 

skupinou sú najmä deti a mladá generácia. 

Okrem reštriktívnych opatrení, ktoré zakazujú či obmedzujú kontakt s médiami, je však určitá 

znalosť nepriaznivých rezerv a rizík nevhodných alebo škodlivých obsahov, znalosť podstaty 



fungovania médií, ako aj formovanie správnych mediálnych a informačných návykov 

prostredníctvom formálnej či neformálnej edukácie a osvojenia si správnych informačných 

a mediálnych kompetencií.  

Moderné technológie integrované do vzdelávacích procesov môžu zásadným spôsobom 

posúvať vzdelávanie a formy výučby (Lešková – Švač, 2001):  

 ponúkajú voľnosť vo výbere informácií, v prístupe k nim a k ich spracovaniu; 

 sprístupňujú obrovské množstvo informácií v rozličných formátoch;  

 ponúkajú široké spektrum komunikačných nástrojov; 

 podporujú individuálne záujmy a individuálne techniky učenia (vrátane pozorovania, 

experimentovania); 

 podporujú samoštúdium;  

 umožňujú virtuálne a online vyučovanie; 

 podporujú najrôznejšie vzdelávacie technológie na báze telekomunikácií  

 on-line kurzy distančného vzdelávania; e-learning; 

 výučba na diaľku „face-to-face“ (tvárou v tvár) prostredníctvom videokonferenčného 

systému); 

kolaboratívne vzdelávanie a virtuálne triedy prepojené satelitmi alebo inými technológiami 

a pod. (Lešková, Švač 2001). 

Okrem toho však súvisí i s vážnymi ďalšími úskaliami a problémami:  

 Jedným z nich je riziko formovania návyku četovania, brovsovania a pod. počas 

pracovných aktivít, s čím súvisia dve skutočnosti – 1) ide o formovanie zlozvykov 

nepriaznivých pre ďalšie štúdium a pre prax, 2) ľudský mozog nie je multifunkčný 

(multitasking) – žiak určite nie je schopný realizovať nejakú činnosť na počítači a súčasne 

sa plne sústrediť na výučbu a byť plnohodnotne angažovaný vo vzdelávacích procesoch. 

 Rozhodne kontraproduktívna je pracovná technológia „copy-paste“, k čomu IKT priam 

zvádzajú a v dôsledku ktorej sa rozmáha negatívny jav plagiátorstva.  

 Ďalším negatívnym faktorom je nepriaznivé pôsobenie tzv. mýtov o informáciách, 

znalostiach a internete. 

V každom prípade je však potrebné zvážiť všetky stránky technológií integrovaných do 

vzdelávania: ich prínos, možnosti, dostupnosť, funkcie, cenu, kvalitu, ich vhodnosť vzhľadom 

na počet študentov, úlohy, cieľ a obsah výučby, dostupnosť študijných materiálov, ako aj ich 

vhodnosť vzhľadom na kontrolu výsledkov učenia, ich primeranosť k potrebe komunikácie 

a samozrejme i prípadnú kontraproduktívnosť (Lešková – Švač 2001). 



Osobitým problémom sa v školskom prostredí ukazuje plagiátorstvo. Plagiátorstvo sa ako 

akútny problém naplno prejavil s rozvojom internetu (kyberplagiátorstvo), a to hlavne vo 

vzdelávacom prostredí, ale i vo firmách, organizáciách a pod. – ľahká dostupnosť 

internetových zdrojov umožňuje skrátiť čas písania školských prác alebo ľahšie a rýchlejšie 

vytvoriť pracovné výstupy či podklady. Plagiátorstvo sa prejavuje i vo vedeckom 

a výskumnom prostredí, či dokonca v oblasti zlepšovateľskej a vynálezcovskej činnosti.  

Osobitne kriticky sa problém vníma vo vzdelávacom prostredí. Komplexný, mnohovrstevný 

problém plagiátorstva totiž možno vidieť v niekoľkých súvislostiach:  

1. etickú rovinu tohto problému v akademickom (školskom) prostredí možno vnímať 

v zmysle nekorektného, spoločensky neprijateľného správania a porušovania práv 

duševného vlastníctva (akademická etika); 

2. rovinu sociálnej zodpovednosti možno kriticky vnímať z pohľadu plnenia si študijných 

povinností bez podvodov; 

3. plagiátorstvo je vnímané aj ako pedagogický problém formovania (ne)správnych 

študijných a pracovných návykov; 

4. plagiátorstvo môže viesť aj k znižovaniu úrovne vzdelania, kognitívnych a kreatívnych 

kompetencií študentov (žiakov); 

5. v konečnom dôsledku plagiátorstvo logicky prispieva k horšiemu renomé samotnej školy 

či univerzity.  

„Základným problémom plagiátorstva je fakt, že takáto forma prezentácie myšlienok popiera 

základné princípy a poslanie vzdelávania. Zmyslom štúdia je osvojiť si schopnosť tvorivo 

rozvíjať a používať získané vedomosti a zručnosti vo svoj prospech, ako i v prospech 

spoločnosti“ (Plagiátorstvo, 2009).  

Z hľadiska informačného priestoru je nutné dodať, že nevyhnutným dôsledkom tohto 

„neekologického“ správania je zbytočné a zároveň neúmerné zvyšovanie informačného šumu 

a smogu. Riešením sú dve základné podmieňujúce sa stratégie: informačná ekológia 

a informačná gramotnosť. 

Informačná gramotnosť 

Informačná potreba vzniká vo chvíli, keď človek potrebuje preorganizovať svet vnútri 

vlastného obzoru, alebo keď chce obzor svojho sveta rozšíriť (rozšíriť poznatkovú bázu). 

Jedna strana tohto sveta sa rozprestiera okolo nás a je všetkým, čo zachytia naše zmysly. 



Druhá strana existuje vo vnútri nás ako vnútorná reprezentácia, v ktorej sa zlieva minulosť a 

prítomnosť, kde skúsenosť, doterajšie poznanie a endocepty vyhodnocujú vonkajšie 

prostredie, riadi naše správanie v ňom a snaží sa predvídať budúcnosť, aby sa človeka dokázal 

na nestále podmienky nášho okolia čo najlepšie adaptovať.  

Vonkajšia strana tohto sveta pozostáva prevažne z komunikácie a skúsenosť človeka 

tak neplynie iba z vlastného prežívania, je stavaná i zo zážitkov a skúseností iných ľudí. 

Prostredníctvom komunikácie sa horizont sveta virtuálne rozšíril a vytrhol nás z moci času a 

priestoru. Vonkajší svet už nie je len naším bezprostredným okolím, ale sú to i zážitky iných 

ľudí a ich vnímania i myslenia. Informačná potreba už nie je spojená iba z vlastným žitím, 

vyvstáva i z nutnosti orientovať sa v spoločnosti. 

Nástrojom adaptácie človeka na jeho okolie a integrácie v rámci prostredia, 

v ktorom žije, je informačné správanie. Toto sa formuje v interakcii s informačným 

prostredím, z ktorej sa vytvára  osobitý systém znalostí a skúseností slúžiaci na  orientáciu vo 

svete, prispôsobovanie sa mu a jeho využívaniu. Takto vznikajúce vzorce informačného 

správania sú jedinečné, pretože sa veľmi tesne viažu na osobnosť jedinca. Napriek tomu v 

nich možno pozorovať určité pravidelnosti, podobné rysy a vytvárať z nich typológie.  

Informačné správanie vychádza z endoceptov a je výrazne ovplyvňované súborom skúseností, 

zážitkov, hodnôt, postojov, zámerov a cieľov, ale tiež z kognitívnych, afektívnych a 

senzomotorických zložiek psychiky. Má vždy socio-kultúrny kontext a dimenziu – je 

formované prostredím. 

Informační prostredie, ktoré človeka obklopuje je neustále preskúmavané jeho mysľou. 

Vstupné podnety predáva senzorický systém na analýzu a vyhodnotenie 

vyšším kognitívnym funkciám. V jeden moment dokáže ľudský mozog spracovať 

iba veľmi úzke rozpätie inštrukcií, ktoré sa za seba radia podľa dôležitosti a naliehavosti 

a prepína sa medzi nimi podľa aktuálnej potreby riadenej systémom, vystavaným hlavne z 

našej skúsenosti. Tento systém je súborom emócií, ktoré dokážu pri svojom vyvolaní prerušiť 

aktuálne spracovávanú úlohu a zamerať sa na novšiu, naliehavejšiu činnosť.
7
 

Afektívne procesy ovplyvňujú kognitívne funkcie.
8

 Na emóciách závisí 
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pozornosť a úsilie, ktoré venujeme svojim úlohám, či sa jedná o získavanie potravy, alebo 

informácií. Emócie riadia naše správanie pri samotnej činnosti vedúcej ku splneniu 

informačných úloh, pričom:  

 pocit neistoty, ktorý stojí na začiatku informačných procesov, vyvoláva záujem, 

informačnú potrebu, „hlad“ po informáciách, emócie sa menia smerom k pozitívnym 

(úmerne tomu stúpa pozornosť a zároveň pravdepodobnosť dobrých výsledkov) (Nahl 

1998);  

 spokojnosť (sľubný postup) motivuje k zotrvaniu alebo opakovaniu informačných 

činností, 

 strach a neistota vedú k frustrácii a motivujú k zmene taktiky.  

Skúsenosť a emócie sa v osobnosti človeka integrujú do stabilnejšieho systému hodnôt, ktorý 

podmieňuje rôznorodé stratégie vo všemožných formách správania. 

Skúsenosti získava človek prežívaním: prijíma informácie, odpovedá na výzvy o prehodnotení 

svojej súčasnej skúsenosti o svete (Růžička 1993, s. 17-18) a preskupuje ich.
9
 Informačné 

správanie má aspekt vnútorný i vonkajší. 

 

 

Informačná gramotnosť zohráva podstatnú úlohu pri vykonávaní úspešnej pracovnej činnosti,  

v edukačnom procese i súkromnom živote. Ak máme hovoriť o definičnom rámci informačnej 

gramotnosti, konštatujeme, že predstavuje súhrn kompetencií zahrnutých v ostatných 

gramotnostiach.  

Ucelený pohľad problematiku informačnej gramotnosti ponúka štúdia autorky Christine 

Bruce, ktorá bola zverejnená v roku 1992 pohľad. Jej špecifikom je precízny 

fenomenologický pohľad (model) na informačnú gramotnosť nazvaný  ,,Seven faces of 

information literacy“, v ktorom dôsledne popisuje jednotlivé prvky informačného správania 

a informačnej gramotnosti. Informačné interakcie sa podľa daného modelu môžu realizovať  

prostredníctvom troch základných elementov: informačné technológie, informačné použitie a 

tretieho meniaceho sa elementu. Meniace sa komponenty boli popísané pomocou siedmych 

„tvárí“  medzi, ktoré patria: 

1.) informačné technológie umožňujúce prístup k aktuálnym informáciám; 

2.) informačné zdroje a prítomnosť informačných špecialistov vystupujúcich ako 

partnerov pre rozhovor; 
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3.) informačný proces pre ohraničenie problému a nájdenie riešenia / rozhodnutia; 

4.) informačná kontrola zabezpečujúca spojenie nezávislých informácií; 

5.) kritická analýza pre konštrukciu myšlienok a poznania; 

6.) intuícia pre rozvoj nových úsudkov či generovanie poznatkov; 

7.) osobné hodnoty a morálne predstavy o použití a využívaní informácií (Bruce 1992).  

Christine Bruce podčiarkuje vnímanie a aktívne role hľadajúcich ako aj význam poznania, 

prístupu a spoločenské aspekty informácií. (Rauchmann 2002). 

Vychádzajúc zo zložiek správania a zo všeobecnej definície pojmu kompetencia môžeme 

štrukturálny rámec informačnej gramotnosti stanoviť nasledovne: 

 informačné vedomosti; 

 informačné schopnosti – kognitívneho a nonkognitívneho charakteru; 

 informačné zručnosti (v tom aj technologické zručnosti); 

 motivácie a z nich vyplývajúce: 

o postoje k prijímaniu, využívaniu a tvorbe informácií, k informačnému a mediálnemu 

prostrediu; 

o etika a sociálna zodpovednosť v informačnom prostredí; 

o preferencie a informačné záujmy (záujmy vzťahujúce sa na informácie, informačné 

zdroje, médiá a mediálne obsahy a pod.); 

 návyky práce s informáciami vrátane informačnej hygieny; 

 osvojené metódy a techniky práce s informáciami (rozšírené podľa Sakálová – 

Matthaeidessová 1999, s. 11). 

V rámci daného konceptu je najzreteľnejšou zložkou obsahujúcou vedomosti: o informačných 

zdrojoch a ich možnostiach, o svete médií, o informačnej spoločnosti, o jej problematických 

aspektoch, o informačných javoch, prvkoch, aspektoch a zákonitostiach informačného 

prostredia, o vplyvoch IKT a elektronických médií na sociálne prostredie, o využiteľných 

informačných stratégiách; o modeloch informačnej gramotnosti; o modeloch informačného 

správania; o informačnej fluencii; o zásadách, zložkách a predpokladoch informačnej 

hygieny; o formách pohybu jednotlivých zložiek architektúry osobnosti človeka 

v informačnom a mediálnom prostredí a pod. 

Informačné vedomosti sú fundamentálnym základom a nevyhnutným predpokladom 

formovania informačných schopností a zručností, ale i motivácií a pod., každopádne samé 

o sebe nezaručujú funkčnú a efektívnu realizáciu informačných procesov. 

 

 



Kompetenčný rámec informačnej gramotnosti 

Vychádzajúc z akademických, vzdelávacích a výskumných kompetencií možno profilovať 

a dizajnovať moduly informačných procesov a na ne vzťahujúce sa rámce informačných 

kompetencií v informačnom prostredí, ktoré vedú používateľa (prostredníctvom procesov 

myslenia) k efektívnemu a účinnému výskumu v dnešnom zložitom svete informácií. 

Flexibilný modulárny dizajn predpokladá  prácu iba s jedným segmentom, všetkými 

aktuálnymi modulmi individuálne alebo celým súborom modulov komplementárne 

(Information 2013).
10

 

 

Šesť krokov informačného procesu – šesť základných segmentov informačnej gramotnosti: 

1. Výber témy a zameranie sa na tému / schopnosť adekvátneho výberu témy 

a zamerania sa na tému. 

2. Voľba zdroja informácií / schopnosť voľby vhodných  zdrojov informácií. 

3. Rozvoj vyhľadávacích stratégií / schopnosť rozvoja vyhľadávacích stratégií. 

4. Získavanie informácií  / schopnosť získavania informácií. 

5. Vyhodnotenie informácií / schopnosť efektívneho a správneho vyhodnocovania 

informácií. 

6. Vhodné použitie a využívanie informácií / schopnosť vhodného a etického použitia 

a využívania informácií. 

 

Správny výber témy si vyžaduje schopnosti  adekvátneho výberu témy a dôsledného 

zamerania sa na tému. Ide o to, že dobré naštartovanie informačného procesu je prvým 

krokom k tvorbe a realizácii vysoko kvalitnej výskumnej úlohy. V rámci neho je ideálne: 

kompetentné určenie výskumných nápadov a ideí, ktoré človeka zaujímajú, spadajú do 

výskumného záberu a / alebo spĺňajú kritériá výskumného zadania a užitočne rozvíjajú 

výskumnú intenciu. V rámci daného úvodného procesu je významným rokom formulácia 

výskumného problému a výskumného cieľa, prípadne čiastkových cieľov a zámerov, ale 

taktiež adekvátne zužovanie a rozširovanie témy (zodpovedajúce výskumnému zadaniu), 

vypracovanie dizajnu (metodológie), hlavných princípov výskumu a formulácia výskumných 

otázok , na ktoré má daný výskum odpovedať.  Po dokončení tohto procesu by človek mať: 

jednoznačne určenú a zameranú tému, predbežný náčrt práce, zoznam výskumných otázok. 
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Správna voľba zdroja informácií je závislá na schopnostiach voľby vhodných  zdrojov 

informácií. Kľúčom k nájdeniu správnych informácií k danej téme j sú dva východiskové 

procesy a) zistenie druhu potrebných informácií, b) stratégie vyhľadávania a nájdenia týchto 

informácií. Je možné, že bude potrebný len jeden druh informácií (napr. faktické údaje, 

všeobecný prehľad alebo hĺbkové výskumy). Poväčšine sú však potrebné viaceré typy a druhy 

informácií a informačných zdrojov. Existuje 5 základných krokov viažucich príslušné 

informačné kompetencie, ktoré musí človek  dodržiavať, aby našiel zdroje, ktoré môžu byť 

adekvátne jeho informačnej požiadavke a prípadne ju spĺňať: analýza výskumnej otázky (-

ok); identifikácia druhov potrebných informácií; určenie typu zdroja (-ov) obsahujúcich 

adekvátne  informácie; určenie vhodného typu prístupového nástroja; identifikácia postupu (-

ov) potrebného pre použitie prístupového nástroja. 

V tomto kontexte sa zvýznamňuje otázka precizovania vzťahu medzi informáciou, 

informačnými zdrojmi a prístupovými nástrojmi (pozri obrázok).  

Rôzne druhy informácií možno nájsť v rôznych typoch informačných zdrojov, napr. 

výskumy, referencie o výskumoch, informácie čerpajúce z výskumných správ možno s 

najväčšou 

pravdepodobnosťou 

nájsť v odborných 

časopisoch. Rôzne typy 

informačných zdrojov 

používajú rôzne 

nástroje pre prístup 

a lokáciu zdrojov 

informácií, napr. 

časopisecké články sú 

lokalizované pomocou 

indexov a databáz. 

 

Obr. (Virginia Polytechnic Institute and State University cit. podľa Relationship 2013) 

 

Existujú rôzne druhy informácií. Limitovaný, nižšie uvedený zoznam demonštruje, aké 

rôznorodé druhy informácií možno využívať:  



 faktické informácie; 

 životopisné informácie; 

 plnotextové matriály; 

 mapy,  

 obrázky a i. grafické/obrazové informácie; 

 štatistické informácie; 

 patenty atď.  

Vybrať si správne z uvedených druhov nie je vždy jednoduché, treba nielen znalosti 

o informačných zdrojoch, ale i znalosti, skúsenosti a schopnosti s rozličnými druhmi 

informačných zdrojov pracovať.  

Rozvoj vyhľadávacích stratégií  predpokladá schopnosti rozvoja vyhľadávacích stratégií. 

Zásadným strategickým bobom vedúcim k získaniu kvalitných informácií je účinná a 

systematická stratégia vyhľadávania. Vyhľadávacie stratégie sú založené na jasnom 

pochopení vzťahov medzi primárnymi a sekundárnymi konceptmi (pojmami) témy 

a operačnou znalosťou  termínov, ktoré popisujú pojmy a schopnosťou operovať s nimi. 

Človek teda musí byť schopný: a) identifikovať pojmy, ktoré zahŕňajú tému, b) popísať 

termíny, ktoré popisujú tieto koncepty, c) popísať vzťahy medzi týmito pojmami; d) hľadať 

stratégie pre bežne používané prístupové nástroje.  

 

Obr. (Virginia Polytechnic Institute and State University cit. podľa Relationship 2013) 



Vhodným prostriedkom na dolaďovanie stratégie vyhľadávania informácií a zdrojov je 

systematický plán vyhľadávania. Ku každej téme existuje veľa relevantných zdrojov 

informácií. Aj v situácii, že už má človek nejaké relevantné informácie, je vhodné realizovať 

dôkladné vyhľadávanie literatúry. V opačnom prípade môžu dôležité informácie chýbať alebo 

sa môžu vyskytnúť informácie duplicitné či neadekvátne.  

Dôkladné vyhľadávanie informácií potrebných k výskumu je proces, ktorý si vyžaduje rozvoj 

vyhľadávacích stratégií, ktoré sú vhodné pre prístupové nástroje, ktoré sú v rámci 

vyhľadávanie používané. V rámci opakovaného procesu sa zvyčajne identifikujú dodatočné 

podmienky, predmetové heslá, koncepty, a dokonca aj zdroje informácií. 

Systematický plán vyhľadávania všeobecne zahŕňa: a) identifikáciu kľúčových pojmov 

a zároveň termínov, ktoré ich popisujú, b) identifikáciu vybraných prístupových nástrojov, c) 

analýzu výsledkov každého vyhľadávania, d) revidovanie vyhľadávania (podľa potreby).  

 

Získavanie informácií sa viaže na schopnosti získavania informácií.  V tejto etape 

informačného procesu by mal človek mať pracovnú bibliografiu potenciálne užitočných 

informačných zdrojov alebo by mal byť v procese zostavovania jednej ucelenej bibliografie. 

Stratégia a metódy získavania jednotlivých položiek bibliografie závisia od prístupových 

nástrojov. 

 

Vyhodnotenie informácií si vyžaduje schopnosti efektívneho a správneho vyhodnocovania 

informácií. Ide o vyhodnocovanie adekvátnosti, užitočnosti a spoľahlivosti vyhľadaných 

informácií. Nie všetko, čo sa nachádza vo výstupoch procesu vyhľadávania, je  užitočné 

a spoľahlivé, je adekvátne vo vzťahu k danej tému. V súčasnom informačnom prostredí, môžu 

byť informácie uložené v rôznych formátoch. Dominantné sú tlačené formáty, alwe i 

mikroformy, elektronické formáty a netextové či grafické. Schopnosti analyzovaného vektora 

informačnej gramotnosti majú človeku pomôcť (zabezpečiť): a) posúdenie užitočnosti 

informácií nájdených pre určitý konkrétny projekt, výskumnú úlohu, zadanie, b) pochopenie 

kritérií pre hodnotenie spoľahlivosti informácií, c) hodnotenie spoľahlivosti vyhľadaných 

informácií pomocou daných  kritérií.  

 

Posledným aspektom informačného procesu je správne, etické a legálne použitie / využívanie 

informácií. Na tento aspekt sa viažu nielen primerané vedomosti, ale i schopnosti, postoje, 

návyky a motivácie informačného správania.  

Vhodné využívanie informácie možno reflektovať troma javmi:  



 plagiátorstvo: kopírovanie práce niekoho iného, ignorovanie citovania a odkazovania na 

cuzie práce; 

 citovanie zdrojov: odkazovanie a citovanie všetkých využívaných zdrojov; 

 copyright: získanie súhlasu, oprávnenia používať / využívať materiály chránené 

autorskými právami, získanie  súhlasu v písomnej forme, a to najmä, ak daný projekt 

(text, obsah) bude použitý iným spôsobom, než na osobné, súkromné a študijné aktivity. 

 

Výzvy pre rozvoj informačnej gramotnosti  

Oficiálne uznanie informačnej gramotnosti Pražskou deklaráciou, Alexandrijskou 

proklamáciou ako základnej sociálnej kompetencie je progresívnym impulzom k 

nevyhnutným zmenám a novým dimenziám, z ktorých vyplývajú zreteľné aktuálne úlohy a 

výzvy pre spoločnosť, vzdelávacie systémy a vzdelávacie koncepcie: 

 Akútnou je požiadavka realizácie politiky a programov na podporu informačnej 

gramotnosti a celoživotného vzdelávania a ich vládnu podporu, bez ktorej ostane táto 

v rovine ideovej.  

 Akútna je i požiadavka regionálnych a tematických stretnutí, ktoré umožnia 

implementáciu informačnej gramotnosti a celoživotného vzdelávania v rámci jednotlivých 

regiónov a sociálno-ekonomickej sektorov. 

 Nevyhnutný je odborný rozvoj pracovníkov v oblasti vzdelávania, knižníc, informačných 

inštitúcií, archívov, zdravotníckych a sociálnych služieb vzhľadom princípy, zásady, 

metódy a postupy informačnej gramotnosti v súlade s konceptom celoživotného 

vzdelávania. 

 Ako existenčný sa javí aspekt integrácie konceptu informačnej gramotnosti 

a informačného vzdelávania do počiatočného a ďalšieho vzdelávania pre kľúčové 

odvetvia hospodárstva a vládnej politiky a správy, ako aj do praxe obchodných poradcov, 

poradcov pre priemysel a poľnohospodárstvo. 

 Zo strategického hľadiska je významný rozvoj programov na zvýšenie zamestnanosti a 

podnikateľskej spôsobilosti žien a znevýhodnených osôb (vrátane imigrantov), 

nezamestnaných, nevhodne zamestnaných.  



 Uznanie celoživotného vzdelávania a informačnej gramotnosti ako kľúčových prvkov pre 

rozvoj všeobecnej schopnosti, ktoré je nutné pre akreditáciu všetkých vzdelávacích a 

školiacich programov (Garner 2006). 

 Vlády musia vyvinúť celoštátne medziodborové programy na zvyšovanie úrovne 

informačnej gramotnosti ako krok nevyhnutný k zmiereniu nerovností v prístupe k IKT a k 

informačne gramotným občanom fungujúcej informačnej občianskej spoločnosti a 

konkurencieschopnej pracovnej sily. 

 Dôležitá je funkčná kontextualizácia na aplikačnej úrovni – informačná gramotnosť sa 

týka všetkých sektorov spoločnosti a má byť prispôsobená ich špecifickým potrebám. 

 Informačná gramotnosť sa má stať nevyhnutnou súčasťou programu UNESCO Vzdelanie 

pre všetkých (Education for All
11

) a zároveň tak prispieť k dosahovaniu cieľov, ktoré si 

OSN vytýčila pre nasledujúce tisícročie (United Nations Millenium Development Goals
12

). 

Práve intenzívne investície v oblasti informačnej gramotnosti a celoživotného vzdelávania 

vytvárajú verejné hodnoty a sú nevyhnutné pre rozvoj informačnej spoločnosti. 

Oficiálne uznanie a etablovanie informačnej gramotnosti ako základnej sociálnej rozvíjajúcej 

sa (formovateľnej) kompetencie Pražskou deklaráciou a Alexandrijskou proklamáciou je 

progresívnym impulzom k nevyhnutným zmenám a novým dimenziám, z ktorých vyplývajú 

vzhľadom na gramotnosť človeka v informačnej spoločnosti zreteľné aktuálne úlohy pre 

spoločnosť, vzdelávacie systémy a vzdelávacie koncepcie.  

Pražská deklarácia a Alexandrijská proklamácia skutočne posunuli vnímanie informačnej 

gramotnosti, jej politické ukotvenie a integráciu do vzdelávania a výchovy človeka, v zmysle 

symbolického konštatovania Sarah D. Garner: „Praha a Alexandria: kroky k sociálnej 

inklúzii“. 
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