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Predhovor
Predkladaný zborník prináša príspevky zo sympózia zameraného na novú paradigmu spracovania a využívania
informácií. Cieľmi sympózia sú prezentácia výsledkov výskumu VEGA 1/2481/07 Využívanie informácií pri
informačnom správaní vo vzdelávaní a vede a informovanie o tendenciách vývoja v informačnej činnosti
a informačnej vede. Nová paradigma je charakterizovaná elektronickou komunikáciou a novými médiami. Na
sympóziu sa hľadajú aj novšie modely informačného správania v elektronickom prostredí vrátane príkladov
a prezentácií praktických projektov zameraných na digitalizáciu a elektronické vzdelávanie.
Cieľovými skupinami sympózia sú manažéri informačných a knižničných inštitúcií, pedagógovia, doktorandi,
študenti, odborní pracovníci knižníc, výskumníci a ostatní informační profesionáli.
Jednotlivé príspevky v zborníku sa zameriavajú na používateľsky prívetivé webové sídla, výskum interakcie
človeka s počítačom či využívanie elektronických zdrojov používateľmi akademických knižníc vo vzťahu
k ovládaniu cudzích jazykov. Ďalšie témy pokrývajú problémy vedeckej kolaborácie v elektronickom prostredí,
problémy implementácie systémov v univerzitnom prostredí, aspekty e-learningu, informačnej gramotnosti, ako
aj informačný potenciál inovácií.
Spoločným menovateľom prepájajúcim príspevky sú trendy v rozvoji informačnej vedy – posun vzdelávania
a výskumu do elektronického prostredia. Preto vznikajú nové modely informačného správania a využívania
informácií. V elektronickom prostredí a nových koncepciách web 2.0 vznikajú aj nové koncepcie knižnice 2.0
a relevancie 2.0. Výsledky výskumu formulujú nový model relevancie informácií a sumarizujú tendencie
využívania informácií v elektronickom prostredí. Nová paradigma informačnej vedy a trendy výskumu
naznačujú prehlbovanie poznania kognitívnych základov spracovania a využívania informácií a aplikovanie
sociálnych sietí v teórii, modeloch aj praxi.

Jela Steinerová
november 2007
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Návrh metodológie na tvorbu používateľsky prívetivých, prístupných
a nájditeľných webových sídiel
Prof. PhDr. Soňa Makulová, PhD.,
Katedra knižničnej a informačnej vedy, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
makulova@elet.sk

Abstrakt
V štúdii je analýza kvalitatívnych vlastností webových sídiel ku ktorým patrí
použiteľnosť, nájditeľnosť, prístupnosť a kredibilita. Osobitný dôraz sa kladie na
nájditeľnosť webového sídla a jej vzťah k informačnej architektúre a optimalizácii
stránok pre vyhľadávače. Na základe jednotlivých faktorov vplývajúcich na
nájditeľnosť, použiteľnosť a prívetivosť webového sídla je navrhnutá metodológia
tvorby webového sídla vychádzajúca z najnovších prístupov k informačnej
architektúre so zameraním na informačný dizajn tak, aby sa spĺňali štandardy World
Wide Web konzorcia a odporúčania informačných architektov a expertov na
použiteľnosť webových sídiel.
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Úvod

Cieľom príspevku je navrhnúť metodológiu tvorby webového sídla tak, aby spĺňalo všetky kvalitatívne atribúty,
ku ktorým patrí použiteľnosť, nájditeľnosť, prístupnosť a kredibilita. Pri návrhu metodológie vychádzame
z najnovších prístupov k informačnej architektúre a uprednostňujeme predovšetkým informačný dizajn so
zreteľom na spĺňanie štandardov World Wide Web konzorcia a odporúčania informačných architektov
a expertov na použiteľnosť webových sídiel.
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Nájditeľnosť, použiteľnosť, prístupnosť a kredibilita ako základné kvalitatívne
atribúty webových sídiel

2.1
Nájditeľnosť webových sídiel
K jedným z najdôležitejších faktorov úspešnosti webového sídla patrí jeho nájditeľnosť. Dnes si už väčšina
používateľov internetu uvedomuje, že nestačí mať iba webové sídlo, pretože pri dnešnom enormnom náraste
webových sídiel je potrebné, aby sa vo výsledkoch vyhľadávania na daný termín alebo frázu umiestnilo podľa
možností na prvých troch stranách. Dôležitosť nájditeľnosti sa zdôrazňuje aj v treťom vydaní knihy Morvilla
a Rosenfelda Information Architecture for the Wordl Wide Web.
Na nájditeľnosť webových sídiel vplýva viacero faktorov. K najdôležitejším patria:
•

enormné a neustále narastajúce množstvo webových sídiel a digitálnych dokumentov (LYMAN –
VARIAN, 2004),
• nízka úroveň informačnej gramotnosti používateľov informácií internetu,
• nedodržiavanie štandardov World Wide Web konzorcia (ďalej W3C) a zásad informačnej
architektúry pri tvorbe webového sídla (Makulová 2006 a).
Ako uvádza aj Peter Morville (2002) v článku The Age of Findability, nájditeľnosť nie je limitovaná iba
obsahom alebo webom. Nájditeľnosť znamená navrhnúť také systémy (vrátane fyzických), ktoré umožnia nájsť
ľuďom potrebné informácie. Nájditeľnosť sa vzťahuje na kvalitu, že sme lokalizovateľní. Na úrovni položky
môžeme hodnotiť do akého stupňa je jednoduché určitý objekt lokalizovať, prípadne objaviť. Na systémovej
úrovni môžeme analyzovať ako fyzikálne, prípadne digitálne prostredie podporuje navigáciu a informačný
prieskum. Nájditeľnosť nie je limitovaná iba na web, ale vzhľadom na to, že web obsahuje niekoľko miliárd
položiek, začína byť veľkou výzvou. Nájditeľnosť nie je synonymom informačnej architektúry, ale je jej cieľom
zároveň s používateľnosťou, kredibilitou a prístupnosťou.
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My sa budeme zaoberať predovšetkým nájditeľnosťou webových sídiel. Nájditeľnosť webového sídla je
dôležitá, pretože stále viac návštevníkov prichádza na stránky z vyhľadávačov a ako výsledky prieskumov
ukazujú, až 90 percent respondentov neprejde pri listovaní vo výsledkoch cez tretiu ponúkanú stranu (iProspect
Search Engine User Behavior Study 2006).
Na nájditeľnosť vplýva predovšetkým prepracovaná informačná architektúra webových sídiel a optimalizácia
webových sídiel pre prieskumové stroje (SEO – search engine optimisation), čiže vylepšenie pozície vo
výsledkoch vyhľadávania fulltextových vyhľadávačov . O tom, že aj prístupy k chápaniu informačnej
architektúry sa vyvíjajú svedčí aj tretie vydanie základnej monografie týkajúcej sa informačnej architektúry
Information Architecture for the World Wide Web v roku 2003. V porovnaní s predchádzajúcim vydaním v roku
2002, publikácia zdôrazňuje použiteľnosť a nájditeľnosť webových sídiel ako základný predpoklad ich
úspešnosti. Ako uvádza Jakob Nielsen (2007), nízka použiteľnosť webových sídiel intranetu stojí svetovú
ekonomiku miliardy USD, ktorá je spôsobená nízkou produktivitou zamestnancov. Dokumentuje to aj
výsledkami výskumu, koľko stojí ročný čas 10 000 intranetových používateľov pri vykonaní 18 úloh.
Dobrá použiteľnosť intranetu

7,5 miliónov USD za rok

Priemerná použiteľnosť intranetu

9,9 miliónov USD za rok

Slabá použiteľnosť intranetu

12,9 miliónov USD za rok

Tab. 1. Koľko stojí ročný čas 10 000 používateľov intranetu pri vykonaní 18 úloh
Informačnú architektúru chápeme v súlade s Petrom Morvillom a Lois Rosenfeldom nasledovne (2006, s. 4):
•

Štrukturálny dizajn spoločného informačného prostredia.

•

Kombinácia organizačných, popisných, vyhľadávacích a navigačných systémov v rámci webových
sídiel a intranetov.

•

Umenie a veda tvarovania informačných produktov a skúseností na podporu použiteľnosti
a nájditeľnosti.

•

Vznikajúca disciplína a spoločenská prax s cieľom zaviesť princípy dizajnu a architektúry do
digitálneho sveta.
V uvedenej definícii sa oproti definícii informačnej architektúry v druhom vydaní zdôrazňuje použiteľnosť
a nájditeľnosť a štrukturálny dizajn spoločného informačného prostredia, ktoré vzniká v súvislosti s aplikáciami
Webu 2.0.
Na nájditeľnosť má dnes najväčší vplyv okrem plateného marketingu najväčší vplyv optimalizáciu webových
sídiel pre vyhľadávače (SEO). SEO chápeme ako časť marketingovej stratégie prieskumových strojov, je to veda
a umenie zároveň, ktorej cieľom je získať vyššie umiestnenie pre definované kľúčové slová a frázy.
Zdôrazňujeme predovšetkým etické princípy SEO optimalizácie, ktoré zdôrazňujú budovanie kvalitného obsahu
a dodržiavanie štandardov W3C a zásad informačnej architektúry. Získanie vyššieho umiestnenia vyžaduje
integrovaný prístup, pričom sa využívajú aj automatizované nástroje analyzujúce spôsob formulácie termínov
používateľmi internetu (napr. Wordtracker, ETARGET a pod.), správanie používateľov pri vyhľadávaní
informácií, analyzujú sa transakčné logy. Mimoriadny dôraz sa kladie na čistý HTML kód stránky, ktorý prejde
validátormi a nakoniec princípy informačného dizajnu pred dizajnom grafickým (Makulová 2006a).
Pri SEO optimalizácii berieme do úvahy viac ako 100 faktorov, o ktorých sme podrobne informovali na seminári
INFOS 2007 (Makulová 2007 a). Môžeme ich členiť na:
• pozitívne SEO faktory na stránke (on page faktory),
•

negatívne faktory na stránke (on page faktory),

•

pozitívne faktory mimo stránky (off page faktory),

•

negatívne faktory mimo stránky (off page faktory).

2.1.1
Pozitívne SEO faktory na stránke (on page faktory)
K najdôležitejším patria kľúčové slovo v URL adrese (http://www.starlib.sk/sk/prirastky-novych-knih/), kľúčové
slovo v doméne (http://www.kniznica-cadca.sk), kľúčové slovo v titule (<title>Staromestská knižnica –
VÝPOŽIČNÝ PORIADOK</title>), kľúčové slovo v metaprvku description (<meta name="description"
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lang="sk" content="Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči je jediným a jedinečným
celonárodným knižnično-informačným centrom pre zrakovo hendikepovaných ľudí Slovenskej republiky
i Slovákov žijúcich v zahraničí">), kľúčové slovo v metaprvku keywords, hustota kľúčových slov v tele textu,
individuálna hustota kľúčových slov, kľúčové slová v záhlaviach H1, H2, H3, proximita kľúčových slov (čím sú
bližšie, tým lepšie), frázy kľúčových slov, prominencia kľúčových slov (najdôležitejšie by mali byť na vrchu
stránky, podľa možnosti zvýraznené, alebo písané väčším fontom), kľúčové slová v alternatívnych popiskoch k
obrázkom a pod. K dôležitým faktorom patria aj interné spojenia v rámci navigácie a externé spojenia v rámci
navigácie. K významným pozitívnym faktorom patrí aj trieda doménového mena (vyšší ranking získavaju
domény org, gov, edu a info, čo súvisí aj s kredibilitou webových sídiel), veľkosť súboru (nemala by byť väčšia
ako 100 kB), spojenia v URL adrese (na spojenie kľúčových slov v URL adrese je vynikajúce používať
pomlčku, neodporúča sa použiť viac ako 4 slová), aktualizácia webových sídiel, aktualizácia spojení, dĺžka URL
adresy, používanie synonymných termínov, vek webového sídla (čím staršie, tým lepšie), vek stránky versus vek
webového sídla (nové stránky na staršom webovom sídla získavajú väčšiu pozornosť).
2.1.2
Negatívne faktory na stránke (on page faktory)
K negatívnym faktorom patria predovšetkým tie, ktoré ovplyvňujú čitateľnosť stránky robotom prieskumového
stroja. K najčastejším prekážkam, ktoré bránia správne indexovať webové sídlo sú: používanie Java Scriptu,
technológie flash, tvorba úvodných (tzv. splash pages) vo flash animácii, technológia rámcov, využívanie
obrázkov namiesto textov, používanie obrázkových máp, používanie rozbaľovacieho menu (malo by ísť iba
o doplnkovú navigáciu), dynamické stránky s viac ako troma parametrami, stránky, ktoré vyžadujú na
sprístupnenie vyplnenie formulárov, časté zmeny URL adries, duplicitné URL adresy, validnosť HTML kódu
a veľkosť webovej stránky (Smička, 2004, s. 26 – 39). K ďalším negatívnym faktorom na stránke patria
presmerovanie návštevníkov prostredníctvom refresh metaprvkov, používanie nevhodných slov a prílišné
prepájanie obsahu prostredníctvom spojení.
2.1.3
Pozitívne faktory mimo stránky (off page faktory)
K pozitívnym faktorom mimo stránky patria predovšetkým všetky odkazy, ktoré smerujú na stránku. Odkazy
môžu byť z ďalších webov, ako aj z webu vlastného. Odkazy sa vo významnej miere podieľajú na PageRanku
stránky (PR). Je veľmi dobré, ak na stránku vedú spojenia zo stránok s vyšším PageRankom, čiže zo stránok
kvalitných. Na Slovensku má jeden z najvyšších PR systém NAJ.sk (7/10), systém YAHOO! má PR 9/10.
Ďalej je to text v spojení kotvy prichádzajúcej na stránku, vek spojenia (podľa Google čím starší, tým lepšie),
frekvencia zmien textu kotvy spojenia na stránke (podľa Google nie je dobré často meniť text kotvy), popularita
referujúcej stránky, počet odkazov z referujúcej stránky (ak vedie menej spojení, je to lepšie, pretože sa rozdelí
ranking na menej stránok), pozícia spojenia na referujúcej stránke (čím vyššie tým lepšie), hustota kľúčových
slov na referujúcej stránke (týka sa hľadaných spojení), obsah prvku titul referujúcej stránky (ide o spoločný
obsah), spojenie zo stránky, ktorá sa považuje za experta v danej tematickej oblasti, rovnaká témy obsahu
referujúcej stránky (v prípade rozdielnej témy sa považuje odkaz za spam), spojenie využívajúce technológiu
javascriptu a obrázkovej mapy (nevýhodné).
K dôležitým pozitívnym faktorom patrí aj vek webového sídla (čím staršie, tým lepšie), stromová štruktúra
webového sídla, ak sa v rámci navigácie nachádza aj mapa sídla s vhodnými kľúčovými slovami, využívanie
tezaurov, príbuzných termínov a pod. Za vysoko pozitívny faktor sa pokladá, ak je stránka registrovaná
v adresároch internetu, predovšetkým v DMOZ adresári, alebo tzv. Open Directory Project
(http://www.dmoz.org). K dôležitým faktorom patria aj výsledky analýzy správania sa používateľov pri návšteve
webového sídla (vzrastajúci počet návštevníkov, kľúčové slová prostredníctvom ktorých nájdu používatelia
stránku, čas, ktorý strávia na stránke a pod.).
Údaje o správaní sa návštevníkov môžeme spoľahlivo zistiť, ak stránku zaregistrujeme v systéme NAJ.sk
(www.naj.sk) na meranie a analýzu návštevnosti stránok. K dispozícií sú rozsiahle štatistiky zahrňujúce základné
informácie o návštevnosti, ako napríklad počet návštev, počet návštevníkov, počet zobrazených stránok, počet
aktívnych návštevníkov, informácie o tom, odkiaľ ľudia na stránky prichádzajú a ako sa správajú, aké používajú
prehliadače, aké majú technické možnosti (podpora flash, java, cookies a pod.), ako a odkiaľ sa k internetu
pripájajú a veľa ďalších ukazovateľov spracovaných v prehľadných tabuľkách a grafoch. Tieto údaje možno
ďalej využiť na optimalizáciu webových sídiel pre prehliadače, zlepšenie informačnej architektúry, určenia
vyhľadávacích zón a pod. K pozitívnym faktorom ovplyvňujúcim umiestnenie stránky patrí aj čas registrácie
domény. Čím je doména registrovaná dlhšie, tým lepšie.
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2.1.4
Negatívne SEO faktory mimo stránky (off page faktory)
Mnohé z negatívnych faktorov sa považujú za techniky spamu, ako napríklad kupovanie spojení, umelé
zvyšovanie návštevnosti, cloaking, kradnutie obsahu webového sídla (domain hijacking), a pod.. Za negatívny
faktor sa berie ak na stránku nevedú žiadne spojenia, nespoľahlivosť servera.
2.1.5
Techniky týkajúce sa celého webového sídla alebo tzv. on-site techniky
V poslednom čase sa v odbornej literatúre stretávame aj s tzv. on-site technikami, ktoré sa týkajú optimalizácie
celého webového sídla. Veľmi pekne ich popisuje Dan Thies (2004). Súvisí to predovšetkým s čoraz zložitejšou
informačnou architektúrou sídiel a zložitejším obsahom. Ide o to, že prieskumové stroje identifikujú v rámci
webu určité tematicky vyhranené zhluky a pre každý zhluk určujú najrelevantnejšie webové sídla. Čiže my si
môžeme pre konkrétne webové sídlo určiť tematické zhluky, do ktorých patrí. Potom je dôležité, aby sme
budovali kvalitný obsah webového sídla so správnym rozvstvením a logickým prepájaním jednotlivých vrstiev.
Zatiaľ čo sa v minulosti optimalizovala hlavne úvodná stránka, dnes je trendom optimalizovať pre zvolené
kľúčové slová stránky tretej úrovne, na ktoré vedie odkaz zo stránok druhej úrovne, alebo z tzv. roadmap pages.
Každá stránka tretej úrovne odkazuje na svoju roadmap stránku druhej úrovne a na titulnú stránku. Stránka tretej
úrovne je optimalizovaná pre 5 kľúčových slov. Ak je to dôležité, vytvoríme ešte stránku štvrtej úrovne, pre
ktorú bude už typický hĺbkový obsah týkajúci sa kľúčových slov 3 úrovne. Počet jednotlivých vrstiev závisí od
veľkosti a tematického zamerania webového sídla.
2.1.6
Najnovšie algoritmy Google pri radení záznamov
V apríli 2007 Google zahlásil dva nové patenty: Document Scoring Based on Traffic Associated with
a Document a Document Scoring Based on Query Analysis.
Znamená to tiež nový prístup k algoritmu radenia záznamov na výstupe rešerše. Google berie do úvahy mnohé
faktory mimo stránky, ktoré sleduje a analyzuje. Patria k nim: dátum tvorby stránky, zmeny a aktualizácie na
stránke, analýza vyhľadávacích dotazov, spojenia, text spojení a zmena v spojeniach, návštevnosť stránky,
správanie používateľov, téma webovej stránky, informácia týkajúca sa domény. Na základe týchto informácií
Google priraďuje určité skóre stránke.
Okrem týchto faktorov Google berie do úvahy ďalšie faktory: ako často sa zobrazuje a aktualizuje reklama na
stránke, kvalita reklamy, CTR (pomer kliknutí na reklamný formát a zobrazení reklamného formátu).
Google sleduje a analyzuje charakteristiky stránky v čase vrátane premávky na výpočet skóre stránky. Pre
ranking stránok vo vyhľadávači Google to znamená, že do úvahy sa berie stále viac faktorov. Pri optimalizácii
stránky využívame holistický prístup, ktorý berie do úvahy viacero faktorov. Veľmi dôležitá je relevancia
obsahu stránky k požiadavke a aby na stránku viedli spojenia s vysokým PR a odkazy zo stránky by mali viesť
tiež na stránky s vyšším PR. Odkazy by mali súvisieť s tematikou webového sídla, v opačnom prípade sa
považujú za spam. Webové sídlo by malo vykazovať stálosť. Ak sa orientujeme na šport, onedlho na autá
a neskôr na zdravie, ťažko získame vysoký ranking. Podrobnejšie informácie o vývoji SEO a najnovších
trendoch sú v článku Chcete získať vysokú pozíciu vo vyhľadávači Google alebo najnovšie informácie o jeho
stratégii pri radení záznamov (Makulová 2007 b).
2.2
Použiteľnosť webových sídiel
Ako sme už uviedli vyššie, použiteľnosť webových sídiel zohráva stále väčšiu úlohu pri efektívnej práci
s webovým sídlom. Nízka použiteľnosť stojí veľké peniaze a sklamanie a frustráciu používateľov. Termín
použiteľnosť sa v poslednom čase u nás začína udomácňovať ako synonymum anglického termínu usability.
Zatiaľ čo v západných krajinách už existujú laboratóriá na testovanie použiteľnosti a väčšina webových sídiel sa
pred spustením seriózne testuje s ohľadom na použiteľnosť, u nás môžeme stále hovoriť iba o začiatkoch.
O akceptovaní použiteľnosti v medzinárodnom meradle svedčí aj profesionálna asociácia The Usability
Professionals’ Association, kde okrem základných informácií týkajúcich sa usability sú k dispozícii mnohé
užitočné články, informácie o projektoch, prebiehajúcich konferenciách a pod. K najprestížnejším strediskám
výskumu patrí predovšetkým Centre for Human Computer Interaction Design na City University London a
Human-Computer Interaction Lab na University of Maryland.
Usability (použiteľnosť) môžeme vo všeobecnosti definovať ako ľahké používanie systému pre konkrétne účely.
Norma ISO 9241, v časti 11 definuje usability ako využívanie produktu špeciálnymi používateľmi na
dosiahnutie špecifických cieľov s efektívnosťou, výkonnosťou a uspokojením, v špeciálnom kontexte využitia.
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Použiteľnosť je kvalitatívny atribút internetových stránok, ktorý určuje ako ľahko sa na nich používateľ
orientuje, ako rýchlo pochopí ich usporiadanie a ovládanie a aký zážitok si z nich odnesie. Ak je stránka dobre
navrhnutá, používateľ robí minimum chýb a dokáže nájsť čo potrebuje. Základnou metodológiou na dosiahnutie
použiteľnosti je user-centered design (UCD) alebo používateľsky orientovaný dizajn.
Jakob Nielsen (2003) definuje použiteľnosť prostredníctvom piatich kvalitatívnych zložiek:
•

Naučiteľnosť
Ako rýchlo sa dokážu používatelia naučiť vykonať základné úlohy, ak sa prvýkrát stretnú so stránkou?

•

Výkonnosť
Ak sa používatelia oboznámili s dizajnom, ako rýchlo dokážu vykonať dané úlohy?

•

Zapamätovateľnosť
Ak sa používateľ vráti po čase na stránku, pamätá si usporiadanie a ovládanie webu.

•

Chybovosť
Koľko a aké chyby robia používatelia, dokážu sa s nimi rýchlo vysporiadať?

•

Spokojnosť
Ako príjemné je využívanie dizajnu webu?
Naším cieľom by malo byť vytvárať dobre použiteľné stránky, ktoré sú prehľadné, zrozumiteľné a ľahko
ovládateľné. Na zle použiteľných stránkach sa používatelia cítia stratení, tápajú, nedokážu dosiahnuť svoj cieľ
a odchádzajú sklamaní. Použiteľnosť ako odborná disciplína skúma exaktnými metódami príčiny
používateľských úspechov i neúspechov pri práci s internetovými stránkami. Dokáže napríklad vysvetliť, prečo
si mnoho používateľov (zákazníkov) vloží vybraný tovar do nákupného košíka, ale iba málo z nich dokončí
objednávku. Použiteľnosť webového sídla patrí k jeho najdôležitejším kvalitatívnym atribútom. Je zbytočné
prevádzkovať internetový obchod, ak v ňom nikto nenakupuje, ponúkať služby, ak ich nikto nenájde. Preto je
dôležité každé webové sídlo otestovať skutočnými používateľmi, aby sa odhalili problémy použiteľnosti webu.
Ako hovorí aj Jakob Nielsen (2000) v článku Why You Only Need to Test With 5 Users, už aj test s iba
5 používateľmi odhalí až 85% problémov s použiteľnosťou webového sídla. Test s 15 používateľmi odhalí
celých 100% problémov. Náklady investované do testovania sídla sa určite vrátia vo zvýšení návštevnosti sídla
a tým aj vo zvýšení tržieb.
2.3
Kredibilita webových sídiel
Podľa piateho ročníka prieskumu Surveying the Digital Future (The Digital Future Report) v roku 2004 počet
používateľov, ktorí verili, že informácia na internete je spoľahlivá a presná sa opäť zmenšil. Iba 48,8 %
používateľov verilo, že väčšina informácií online je presná a spoľahlivá oproti 52,8% používateľov v roku 2002
a 58% v roku 2001.
Spoľahlivosť a presnosť informácií na internete súvisí s kredibilitou webových sídiel. Kredibilitu môžeme
definovať ako dôveryhodnosť. Kredibilita alebo dôveryhodnosť je subjektívne vnímaná kvalita. Nie je to teda
objektívna vlastnosť webového sídla (koľko slov obsahuje, koľko odkazov je na stránke a pod.). Dôveryhodnosť
je vnímaná zo subjektívneho hľadiska pozorovateľa. V tejto súvislosti možno hovoriť o percepcii kredibility.
Ľudia vnímajú kredibilitu súčasným zhodnocovaním mnohých aspektov. Tieto aspekty možno kategorizovať do
dvoch kľúčových komponentov:
•

spoľahlivosť (trustworthiness),

• odborná znalosť (expertise).
Spoľahlivosť je definovaná termínmi ako pravdivosť, nezaujatosť, dobrý zámer atď. Tento aspekt v sebe
obsahuje vnímanie dobra alebo morálky, etiky zdroja.
Odborná znalosť je ďalší aspekt kredibility a možno ju charakterizovať termínmi ako kompetencia, erudícia,
renomovanosť. Tento aspekt v sebe obsahuje vnímané poznatky a kvalifikáciu. Vysoko hodnotené vierohodné
webové sídla budú teda vnímané hlavne z týchto dvoch aspektov – vysokou úrovňou spoľahlivosti a odbornej
znalosti.
Ako ukazujú výsledky výskumov, úspech webových sídiel závisí od ich vierohodnosti. Ak im používatelia veria,
tak potom nemajú problém zaregistrovať sa a uviesť osobné údaje, nakupovať online, zúčastňovať sa

9

Návrh metodológie na tvorbu používateľsky prívetivých, prístupných a nájditeľných webových sídiel

prieskumov, kliknúť na reklamu, odporučiť stránku svojim priateľom, vytvoriť na ňu odkaz, stiahnuť si z nej
softvér, označiť si stránku ako záložku, kde sa budú často vracať.
Ak dokážeme obsahom a web dizajnom stránky ovplyvniť ľudí, aby vykonali uvedené zámery, pretože jej veria,
sme úspešní. Ak webová stránka nie je vierohodná, ľudia sa k nej už nebudú vracať. Samozrejme, že iné nároky
sa kladú na stránku obsahujúcu finančné informácie a iné na lekárske informácie, informačné portály a pod.
Cieľom výskumu Stanford – Makovsky Web Credibility Study uskutočnenom v roku 2002 bolo zistiť, ktoré
faktory majú vplyv na vnímanie kredibility webového sídla. Ako metodológia sa použil online dotazník, ktorý
pozostával z 55 položiek týkajúcich sa kredibility webového sídla. Prieskumu sa zúčastnilo 1 481 respondentov
z Fínska a USA. Jednotlivé otázky mali hodnoty od +3 (najväčšia kredibilita) až po –3 (najmenšia kredibilita).
Na základe štúdie určili faktory spoľahlivosti a odbornosti majúce vplyv na kredibilitu sídla. V tabuľke č. 2 sú
uvedené faktory odbornosti majúce vplyv na kredibilitu webového sídla.
Faktory odbornosti

Hodnota

Stránka poskytne rýchlu odpoveď na otázku zákazníka

1,83

Stránka poskytuje vyčerpávajúcu informáciu vzťahujúcu sa k
danému problému

1,45

Ku každému článku sú uvedené autorove odporúčania

1,31

Ku každému článku sú uvedené citácie

1,30

Na stránke sú možnosti vyhľadávania

1,18

Stránka má viac jazykových mutácií

0,98

Na stránke sú aj názory a recenzie používateľov

0,77

Na stránke sú recenzie alebo ratingy obsahu

0,72

Na stránke je obsah podľa preferencií používateľa

0,57

Stránka zistí, že ju používateľ už navštívil

0,39

Na stránke sú uvedené ocenenia, ktoré získala

0,31

Na stránke je veľa informácií, ktoré sa nevzťahujú k žiadnemu
zdroju

-0,53

Na stránke sú typografické chyby

-1.26

Stránka je niekedy nedostupná

-1.29

Na stránke sú nefunkčné spojenia

-1,42

Tab. 2. Faktory odbornosti majúce vplyv na kredibilitu webovej stránky
Z tabuľky č. 2 je zrejmé, že na väčšinu faktorov odbornosti majú vplyv projektanti stránky. V tabuľke č. 3 sú
uvedené faktory spoľahlivosti majúce vplyv na kredibilitu webového sídla.
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Faktory spoľahlivosti

Hodnota

So stránkou už mám spoľahlivé skúsenosti

2,02

Na stránke je uvedená fyzická adresa organizácie

1,67

Na stránke je uvedené telefónne číslo

1,56

Na stránke je uvedená e-mailová adresa

1,47

Na stránke je definovaná politika ochrany súkromia

1,26

Na stránku sú odkazy zo stránky, ktorej dôverujem

1,21

Zo stránky vedú odkazy na ďalšie užitočné zdroje

1,17

Stránka bola odporúčaná v novinách, časopisoch, v
elektronickom spravodaji a pod.

1,14

Stránku mi doporučil priateľ

1,03

Na stránke sú uvedení známi zákazníci

0,67

Stránka reprezentuje neziskovú organizáciu

0,66

URL adresa sa končí na org.

0,25

Tab. 3. Faktory spoľahlivosti majúce vplyv na kredibilitu webovej stránky
K veľmi negatívnym faktorom, ktoré majú vplyv na kredibilitu webového sídla je otázka reklamy a sponzorstva.
Používatelia negatívne vnímajú viac reklamy na jednej stránke (-0,60), automaticky sa otvárajúce okná na
stránke (-1,64) a nejasné rozlíšenie reklamy od obsahu stránky (-1,90).
K ďalším dôležitým faktorom, ktoré zvyšujú kredibilitu webového sídla patria: sídlo patrí renomovanej
spoločnosti (1,97), sídlo bolo od poslednej návštevy aktualizované (1,65), dizajn sídla je profesionálne
navrhnutý (1,54), navigácia na stránke dáva zmysel (1,46) a pod.
K faktorom znižujúcim kredibilitu webového sídla patria: na stránke sa vyžaduje zalogovanie používateľa (0,14), stránka je komerčne zameraná (-0,28), stránka je hosťovaná ďalšou stranou (AOL, Geocities –0,43), na
stránke sa vyžaduje platený prístup (-0,88), stránka sa pomaly naťahuje (-1,00), doména nekorešponduje
s názvom firmy (-1,07), sídlo reprezentuje firmu, ktorá má finančné ťažkosti (-1,08), sídlo odkazuje na
nedôveryhodnú stránku (-1,38), na stránke je zlá navigácia (-1,38) a na stránke je neaktuálny obsah (-1,65).
Na základe zistení je možné urobiť odporúčania týkajúce sa dizajnu webového sídla:
•

Každá návšteva webovej stránky by mala byť pridanou hodnotou pre používateľa (nový
aktualizovaný obsah, rýchla odpoveď na otázky používateľa, potvrdenie transakcie elektronickou
poštou, rýchle vyhľadávanie, kontaktné informácie, možnosť vytlačenia stránok v používateľskom
formáte, personalizácia stránky a pod.).
• Na stránke by mala byť prísne dodržaná integrita obsahu (prísne oddelenie reklamy od obsahu,
vyhýbanie sa otvárajúcim sa reklamným oknám, presná citácia článkov, uvedenie životopisov
autorov, odporúčania stránky a pod.).
• Na webovom sídle by mala byť jednoduchá a efektívna navigácia (na základe prieskumov
používatelia vysoko pozitívne hodnotia jednoduchú a intuitívnu navigáciu).
• Veľmi dôležitý je aj pekný profesionálny vzhľad stránky vrátane funkčných spojení a rýchleho
naťahovania stránky.
• Na kredibilitu stránky má veľký vplyv aj kredibilita spoločnosti, ktorá stojí za stránkou v reálnom
svete.
Z hľadiska vlastníka webového sídla je veľmi dôležité, aby mala stránka vysoký punc kredibility. Pri zisťovaní
kredibility by nás mali zaujímať predovšetkým nasledovné údaje:
•
•
•
•

Koľko ľudí navštívilo naše webové sídlo a koľko času na ňom strávili?
Koľko ľudí vyplnilo formuláre na stránke, prípadne sa prihlásili na odoberanie elektronického
spravodaja?
Aký je pomer jedinečných návštevníkom k pravidelným?
Koľko ľudí odišlo hneď po pozretí si úvodnej stránky?
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• Aké boli cesty používateľov po webovom sídle?
• Ktoré stránky boli na webovom sídle najpopulárnejšie?
• Ktoré stránky nezaznamenali žiaden prístup?
• Odkiaľ prichádzajú návštevníci na našu stránku?
Tieto a mnohé ďalšie štatistiky získame, ak sa zaregistrujeme v systéme monitoringu slovenského internetu
NAJ.sk. Systém umožní získať množstvo zaujímavých štatistík, ako napríklad, čo najviac zaujíma návštevníkov
webu, odkiaľ prichádzajú a ako sa na webe správajú.
2.3.1
Smernice pre kredibilitu webového sídla
Zaujímavý, dlhodobý výskum zaoberajúci sa kredibilitou webových sídiel, porovnaním hodnotenia kredibility
sídiel bežnými používateľmi a expertami ako aj pre rôzne typy sídiel sa uskutočnil na Stanford University
v rámci Stanford Persuasive Technology Lab (http://captology.stanford.edu). B. J. Fogg spolu s jeho
výskumným tímom zostavil na základe tri roky trvajúceho výskumu zahŕňajúceho vyše 4500 respondentov
tzv. Stanford Guidelines for Web Credibility, ktoré predstavujú výbornú metodickú pomôcku pri zvyšovaní
kredibility webového sídla. (Fogg, 2002). Stručne by sme mohli ich obsah charakterizovať nasledovne:
•

Zabezpečte, aby sa presnosť informácií na vašom webovom sídle dala jednoducho overiť (citácie,
uvedenie zdroja a pod.).
• Dokážte, že za vaším webovým sídlom stojí skutočná organizácia (uvedenie kontaktov, fotografie,
členstvo vo významných organizáciách a pod.).
• Poukážte na odbornosť vo vašej organizácii, v obsahu a službách ktoré poskytujete (uveďte
významných klientov, riešené projekty, ocenenia a pod.).
• Dokážte, že za vaším sídlom stoja čestní a dôveryhodní ľudia (uveďte CV Vašich expertov, ich
prednáškovú, publikačnú činnosť a vedeckovýskumnú činnosť).
• Zabezpečte, aby sa s Vami dalo jednoducho skontaktovať (uveďte telefón, fax, mail, fyzickú adresu
s mapkou a pod.).
• Vaše sídlo by malo byť navrhnuté profesionálne a zároveň účelne (používatelia dávajú veľký dôraz
na vizuálny dizajn, ale aj konzistentnosť navigácie, použitie typografie, farieb a pod.).
• Zabezpečte, aby sa sídlo dalo jednoducho používať a zároveň bolo užitočné (pri návrhu treba
vychádzať z prieskumu skutočných a potenciálnych používateľov sídla, ich požiadaviek a potrieb).
Sídlo treba testovať na používateľskú prívetivosť.
• Často aktualizujte obsah svojho webového sídla (prinajmenšom ukážte, že bolo v poslednom čase
kontrolované).
• Snažte sa obmedziť promočný obsah (v prípade reklám jasne odlíšte sponzorstvo od vlastného
obsahu, vyhýbajte sa automaticky otvárajúcim sa oknám na stránke, pri ponukách používajte jasný
a stručný štýl, nezavádzajte).
• Vyhýbajte sa chybám akéhokoľvek typu, aj napriek ich zdanlivej zanedbateľnosti (typografické
chyby, mŕtve spojenia, štylistické chyby a pod.).
Ak sa budeme pridŕžať horeuvedených odporúčaní, môžeme významne zvýšiť kredibilitu webového sídla.
Horeuvedené odporúčania sú podporené serióznym výskumom, pričom je zdôraznené, že kritériá kredibity
stránky sú rozdielne v závislosti od typu používateľov (bežný používateľ verzus expert) a typov webového sídla
(obchodné sídla, finančné portály, lekárske sídla a pod.).
2.4
Prístupnosť webového sídla
Pri tvorbe webového sídla nesmieme zabúdať na ďalší kvalitatívny atribút, ktorým je prístupnosť. Nájditeľnosť,
prístupnosť a použiteľnosť úzko spolu súvisia. Ak je stránka prístupná, tak má aj vysokú nájditeľnosť, pretože
robot prieskumového stroja tiež patrí k znevýhodneným („slepým“) používateľom internetu. Prístupnú webovú
stránku dokáže lepšie zindexovať a tým získa aj vyšší ranking pri vyhľadávaní. Prečo je prístupnosť dôležitá?
Tim Berners Lee, riaditeľ W3C a vynálezca webu povedal: „The power of the Web is in its universality. Access
by everyone regardless of disability is an essential aspect.“ Uvedený citát vynálezcu webu vystihuje silu webu
v jeho univerzalite, ale zároveň zdôrazňuje nevyhnutnosť, aby k webu mal prístup každý bez ohľadu na jeho
postihnutie.
Pri návrhu webovej stránky musíme brať do úvahy, že internet využívajú aj ľudia:
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•
•
•
•

ktorí nevidia, nepočujú, prípadne nedokážu spracovať určitý typ informácií,
majú ťažkosti v čítaní alebo v porozumení textu,
nedokážu používať klávesnicu alebo myš,
môžu používať iba obrazovku s textom, môžu mať malú obrazovku, prípadne majú pomalé
internetové pripojenie,
• nehovoria alebo nerozumejú jazykom, v ktorom je napísaná stránka,
• môžu byť práve v situácii, keď ich oči, uši, prípadne ruky sú zaneprázdnené (cesta do práce, práca
v hlučnom prostredí a pod.),
• môžu mať staršiu verziu prehliadača, úplne inú verziu prehliadača, jazykový prehliadač, prípadne
rozdielny operačný systém.
Prístupné stránky teda rešpektujú používateľa, jeho technické vybavenie, zdravotné dispozície, vedomosti,
skúsenosti a vzdelanie. Podľa Špinara (2004, s. 11) znamená prístupnosť vo všeobecnosti taký stav, kedy daná
vec nekladie svojim používateľom pri jej používaní žiadne prekážky. Prístupné stránky nekladú svojim
používateľom žiadne prekážky a sú použiteľné pre každého používateľa internetu, a to nezávisle na jeho
znevýhodneniach, znalostiach, schopnostiach, skúsenostiach či zobrazovacích možnostiach.
Z hľadiska prístupnosti alebo bezbariérovosti webového sídla zohráva významnú úlohu World Wide Web
konzorcium, ktoré v rámci iniciatívy Web Accessibility Initiative vydáva smernice a odporúčania pre budovanie
prístupného webu. V súčasnosti platia smernice pre budovanie bezbariérového webu Web Content Accessibility
Guidelines 1.0, ako W3C Recommendation z piateho mája 1999. V tomto dokumente nájdeme 14 pravidiel
(všeobecných zásad) dizajnu prístupných webových stránok:
• Zásada 1. Poskytujte rovnocenné alternatívy ku zvukovým a vizuálnym informáciám.
• Zásada 2. Nespoliehajte sa len na farbu.
• Zásada 3. Náležite používajte značky a definície štýlov.
• Zásada 4. Používajte bežný jazyk.
• Zásada 5. Vytvárajte tabuľky, ktoré sa správne zobrazujú.
• Zásada 6. Zabezpečte, aby sa správne zobrazovali stránky, ktoré používajú nové technológie.
• Zásada 7. Zabezpečte, aby používateľ mohol riadiť časované zmeny obsahu.
• Zásada 8. Zabezpečte prístupnosť pripojených používateľských rozhraní.
• Zásada 9. Vytvárajte nezávisle na používateľom zvolenej technológii.
• Zásada 10. Používajte dočasné riešenia.
• Zásada 11. Používajte technológie a pravidlá konzorcia W3C.
• Zásada 12. Poskytujte informácie o kontexte a orientácii.
• Zásada 13. Poskytujte prehľadný navigačný mechanizmus.
• Zásada 14. Zabezpečte, aby boli dokumenty zrozumiteľné a jednoduché.
Ku každej zo zásad patrí zoznam kontrolných bodov s formuláciami, ktoré vysvetľujú, ako sa zásada uplatňuje
počas bežného vývoja. Každý bod má pridelený stupeň priority, čím je vyjadrená jeho závažnosť dopadu na
prístupnosť.
•

Body s prioritou 1 – Tvorca obsahu musí uvedený kontrolný bod splniť. V opačnom prípade jedna
alebo viacero skupín nebude môcť získať informácie z dokumentu.
• Body s prioritou 2 – Tvorca obsahu webu by mal tento kontrolný bod splniť. V opačnom prípade
jedna alebo viacero skupín bude mať ťažkosti so získavaním informácií v dokumente.
• Body s prioritou 3 – Tvorca obsahu webu môže tento kontrolný bod splniť. V opačnom prípade,
jedna alebo viacero skupín bude mať menšie ťažkosti s prístupom ku informáciám v dokumente.
Existujú tri stupne priority, ktorých dodržaním je definovaná zhoda voči WCAG 1.0.:
• Stupeň zhody A znamená, že boli splnené všetky kontrolné body priority 1.
• Stupeň zhody AA potvrdzuje, že boli splnené všetky kontrolné body priority 1 a 2.
• Stupeň zhody AAA znamená splnenie všetkých kontrolných bodov priority 1, 2 a 3.
Na stránke W3C nájdeme podrobné inštrukcie, ako používať jednotlivé logá naznačujúce stupeň zhody s W3C
Web Content Accessibility Guidelines 1.0.
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Uvedené Smernice sa v praxi príliš neujali vzhľadom na pomerne zložitý text. Preto sa W3C rozhodlo uvedenú
Smernicu prepracovať a v súčasnosti je k dispozícii ešte stále v pracovnej verzii nová verzia Web Content
Accessibility Guidelines 2.0 W3C Working Draft z 27. mája 2007. Dokument musí prejsť pomerne zložitým
pripomienkovacím konaním a až po podpise riaditeľom konzorcia W3C sa dostane do štádia Recommendation
(odporúčanie).
2.4.1
Situácia na Slovensku
Na Slovensku je situácia z hľadiska prístupného webu veľmi nepriaznivá. Iba veľmi málo webových sídiel spĺňa
zásady prístupnosti. Je to dané aj tým, že problematika informatizácie spoločnosti a e-governmentu stále nie je
prioritou súčasnej a ani predchádzajúcich vlád. Na Slovensku treba vyzdvihnúť aktivity Únie nevidiacich a
slabozrakých Slovenska týkajúcich sa prístupnosti webu prostredníctvom projektov Blind Friendly Web (ďalej
BFW) a projekt Robme weby lepšie.
Projekt Blind Friendly Web vznikol ako jeden z výstupov kurzov obsluhy výpočtovej techniky pre zrakovo
postihnutých, kde sa zistilo, že mnoho webových stránok je pre používateľov so zrakovým postihnutím
neprístupných a teda nepoužiteľných. Metodika Blind Friendly okrem používatelov so zrakovým postihnutím
akceptuje vo svojich pravidlách aj iné znevýhodnené skupiny používatelov (používatelov s telesným
postihnutím, používatelov, ktorí nepoužívajú majoritný internetový prehliadač a taktiež používatelov
s alternatívnymi zobrazovacími zariadeniami).
Riešením projektu je:
•

mapovanie stránok, ktoré sú pre zrakovo postihnutých prístupné, a ich umiestnenie do katalógu
Blind Friendly,
• vytvorenie a priebežná aktualizácia metodického návodu pre tvorcov webu,
• osvetová činnosť – prezentácie projektu na seminároch, konferenciách, aktívna účasť v porotách
súťaží.
Ide o prvý projekt v SR, ktorý vznikol z iniciatívy Občianskych združení eSlovensko a Únia nevidiacich
a slabozrakých Slovenska s významnou podporou Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií a Sjednocené
organizace nevidomých a slabozrakých Česká republika.
Na stránkach projektu nájdeme dokument Dokumentácia zásad prístupnosti webových stránok pre ťažko
zrakovo postihnutých užívateľov (Pavlíček 2005), ktorá vychádza zo zásadných materiálov W3C.
Je potešiteľné, že povinnosť mať prístupný web je už daná aj zákonom. Na aprílovej schôdzi v roku 2006 NR SR
schválila zákon o informačných systémoch verejnej správy a Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
vydalo Výnos Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky zo 14. júla 2006 č. 1706/M2006 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy, ktorý obsahuje aj štandardy prístupnosti
vychádzajúce z odporúčaní WCAG 1.0.
Časť týkajúcu sa prístupnosti webových stránok uvádzame v plnom znení (s. 4 – 5).
2.4.2
Výnos Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky zo 14. júla 2006
č. 1706/M-2006 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
Druhá časť
Štandardy prístupnosti webových stránok
§ 12
Prístupnosť webových stránok
(1) Povinnými požiadavkami sú
a) dodržiavanie pravidiel prístupného webu s prioritou 1 z dokumentu „Web Content
Accessibility Guidelines 1.0“, a to nasledovných bodov: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 3.5,
3.6, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 9.1, 10.4, 11.4, 12.1, 12.4, 13.6, 14.1 a bodu 8.1
v prípade, ak je funkčnosť dôležitá a zároveň nie je prezentovaná aj na nejakom inom
mieste,
b) dodržiavanie zásad prístupného webu z materiálu „Dokumentácia zásad prístupnosti
webových stránok pre používateľov s ťažkým zrakovým postihnutím“, a to nasledovných
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bodov: 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14.
(2) Odporúčanou požiadavkou je dodržiavanie pravidiel prístupného webu
s prioritou 2 a s prioritou 3 z dokumentu „Web Content Accessibility Guidelines 1.0“, a to
nasledovných bodov: 1.5, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.7, 4.1, 4.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6.4, 6.5, 7.2, 7.3,
7.4, 7.5, 8.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 10.1, 10.2, 10.3, 10.5, 11.1, 11.2, 11.3, 12.2, 12.3, 13.1, 13.2,
13.3, 13.4, 13.5, 13.7, 13.8, 13.9, 13.10, 14.2, 14.3.
(3) Odkazy na iné štandardy, číselníky, právne normy a predpisy a iné zdroje
a) slovenský preklad „Web Content Accessibility Guidelines 1.0“, ktorý je uvedený na
verejne prístupnej webovej stránke,
b) „Pravidlá tvorby prístupného webu“, ktoré sú uvedené na verejne prístupnej webovej
stránke,
c) „Dokumentácia zásad prístupnosti webových stránok pre používateľov s ťažkým
zrakovým postihnutím“, ktorá je uvedená na verejne prístupnej webovej stránke.
Prístupnosť na webe je veľmi dôležitá, pretože ak okrem postihnutých používateľov zarátame aj tých, čo
používajú starší operačný systém, prehliadač, iné zobrazovacie zariadenie (PDA, mobil…) a vyhľadávacie
roboty môže podiel takých návštevníkov tvoriť 20 až 30% z celkového počtu návštevníkov stránok (Mamojka,
Regec).
2.4.3
Situácia v Českej republike
Situácia v Českej republike je neporovnateľná so Slovenskom v kladnom zmysle slova. Už v roku 2004 vydalo
České Ministervo informatiky Best practice – Pravidla pro tvorbu přístupného webu Verze 1.0. Príručka
prístupnosti obsahuje 37 kontrolných bodov, ktoré sú dostupné v základnej aj v rozšírenej forme. Ako ukázala
prax, mali radu nedostatkov. Podľa Davida Špinara (2007) to bolo predovšetkým nedostatočný prieskum potrieb
znevýhodnených používateľov a pravidlá mali iba slabú väzbu na celosvetovú metodiku WCAG2.0, ku ktorej sa
prihlásili aj členské krajiny EU. Z toho dôvodu vznikla potreba ich revízie a v rámci projektu vedy a výskumu
riešitelia (H1.cz , TyfloCentrum Brno a Masarykova univerzita) definovali novú verziu pravidiel, ktorá je
v súlade s novou metodikou WCAG2.0. Finálna verzia nových pravidiel vyšla v roku 2006 a má názov Pravidla
tvorby přístupného webu.
Nové pravidlá pre účely zákona. Pravidlá obsahujú 30 smerníc, ktoré sú združené do 6 skupín.
A. Obsah webových stránok je dostupný a čitateľný
B. Prácu so stránkou riadi používateľ
C. Informácie sú zrozumiteľné a prehľadné
D. Ovládanie webu je jasné a pochopiteľné
E. Kód je technicky správny a štrukturovaný
Uvedené pravidlá obsahujú mnohé z odporúčaní informačných architektov týkajúcich sa systému navigácie,
organizácie informácií a vyhľadávania a z odporúčaní týkajúcich sa použiteľnosti webových sídiel. Ide
o komplexnú problematiku, ktorá rieši tak ako prístupnosť aj nájditeľnosť a použiteľnosť webových sídiel.
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Našou snahou je tvorba webového sídla, ktoré bude mať vysokú nájditeľnosť, kredibilitu, použiteľnosť
a prístupnosť. V štúdii sme charakterizovali jednotlivé kvalitatívne atribúty webového sídla. Nemôžeme ich
chápať oddelene, ale vo vzájomnej súvislosti a symbióze. Tak napríklad prístupnosť webového sídla významne
ovplyvňuje nájditeľnosť, ale napríklad nemusí znamenať, že všetky použiteľné webové sídla sú aj prístupné.
V procese tvorby webového sídla rešpektujeme smernice, ktoré vypracovali tvorcovia vyhľadávačov pre tvorcov
webových sídiel. K prepracovaným patria smernice Google. Ide predovšetkým o Smernice týkajúce sa dizajnu a
obsahu stránky, Technické smernice a Smernice kvality. Pri návrhu webového sídla z pozície odboru knižničnej
a informačnej vedy sa musíme predovšetkým sústrediť na princípy informačného dizajnu.
Vychádzame vždy z cieľov webového sídla a požiadaviek jednotlivých skupín používateľov. Striktne
dodržiavame štandardy World Wide Web konzorcia a odporúčania informačných architektov. Nesmieme
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zabúdať, že používatelia webového sídla chcú nájsť informácie a preto ich nezaťažujeme rozsiahlou grafikou.
Jednoznačne preferujeme informačný dizajn pred dizajnom grafickým.
Gerry McGovern (2001) uvádza v svojom článku výsledky rozsiahleho prieskumu názoru verejnosti na internet
publikovaného Markle Foundation v roku 2001. Výsledky prieskumu ukazujú, že verejnosť nevníma internet ako
nákupné stredisko alebo banku, ale ako knižnicu, dôležitý zdroj informácií. Funkčné webové sídlo potrebuje ľudí
so schopnosťami organizovať informácie (informačných architektov) a odborníkov, ktorí vedia písať pre web.
Dizajn webu je o rozsiahlom obsahu, jeho dokonalej organizácii (metadáta, klasifikácia, navigácia a
vyhľadávanie) a jednoduchom, čistom a čitateľnom layoute stránky. Ak sa budeme držať uvedených zásad,
vytvoríme funkčné a úspešné webové sídlo s vysokou nájditeľnosťou.
Je dôležité, aby sme si uvedomili, že informačnú architektúru je potrebné integrovať do celého procesu tvorby
webového sídla, ktorý zahŕňa nasledovné kroky: výskum, tvorba stratégie, dizajn, implemetácia a administrácia
(obrázok č. 1).
Projekt

Výskum

Tvorba
stratégie

Dizajn

Implementácia

Administrácia

Program

Obr. 1. Proces vývoja informačnej architektúry webového sídla
(modifikované podľa Morville, Rosenfeld 2006, s. 232)
V počiatkoch tvorby webových stránok sa väčšinou jednotlivé kroky vývoja informačnej architektúry webového
sídla preskakovali a väčšinou sa rovno začínalo s dizajnom a implementáciou webového sídla. Bohužiaľ aj dnes
sme často svedkami podobného prístupu, keď sa rovno pristúpi k tvorbe webového sídla bez potrebnej analýzy
východiskového stavu a tvorby koncepcie a stratégie.
Výskumná fáza začína revíziou existujúceho materiálu, stretnutím celého tímu, analýzou používateľských
potrieb a cieľov webového sídla. Na základe seriózneho výskumu sa určí stratégia informačnej architektúry,
veľakrát sa použije prístup zhora nadol, ktorý väčšinou spočíva v návrhu najvyšších úrovní organizácie
webového sídla a navigačného mechanizmu. Prístup zdola nahor spočíva v zmapovaní existujúceho obsahu,
návrhu typov dokumentov a určení metadátovej schémy.
Dôležitým krokom pri príprave webového sídla je stanoviť si cieľ webového sídla. Vyžaduje spoluprácu
odborníkov viacerých disciplín. Patria sem informační špecialisti, dizajneri, programátori, informační architekti,
technici, odborníci z oblasti HCI a pod. Bohužiaľ sa často preceňuje technologická stránka problému a neberú sa
do úvahy požiadavky a analýza cieľovej skupiny webového sídla.
Pri plánovaní hľadáme odpovede na nasledovný okruh otázok:
•
•

aké sú ciele sídla (informovať, vychovávať, presviedčať, propagovať, predávať a pod.),
kto bude cieľovou skupinou (zamestnanci, náhodní používatelia, aké vekové skupiny, vzdelanostné
a pod.),
• aký bude obsah webového sídla (ktoré materiály sú k dispozícii, aké databázy, ktoré užitočné
a relevantné zdroje na internete a pod.).
V celom procese vývoja informačnej architektúry webového sídla vychádzame zo širšieho konceptuálneho
rámca informačnej architektúry, ktorú vnímame vždy v súvislosti používateľmi webového sídla, obsahom
a kontextom (obrázok č. 2).
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Obr. 2. Informačná architektúra v reálnom svete
Vo výskumnej fáze využívame správne nástroje a metódy pre skúmanie používateľov, obsahu a kontextu.
Uvádzame niektoré z najčastejších metód a nástrojov na riešenie problému.
3.1
Kontext webového sídla
Pri stanovení kontextu webového sídla analyzujeme všetky dostupné firemné materiály. Snažíme sa zistiť
krátkodobé a dlhodobé ciele organizácie, aký je rozpočet organizácie a jej očakávania, kto je predpokladaným
používateľom webového sídla. K dôležitým otázkam, na ktoré hľadáme odpoveď je aj organizácia
a manažovanie obsahu, technická infraštruktúra, efektívnosť fungovania doterajšieho systému, klady a zápory.
Pri analýze kontextu webového sídla využívame prezentácie a stretnutia s jednotlivými členmi tímu
zodpovednými za stratégiu, obsah a technologické zabezpečenie webového sídla. K významným metódam patrí
aj interview so zúčastnenými stranami, brainstorming, dotazník a konkurenčná analýza. Pri určení informačnej
architektúry sa bohužiaľ musí často vychádzať z existujúceho technologického vybavenia a nedá sa navrhnúť
informačná architektúra nezávislá od technológie a až potom budovať infraštruktúru a nástroje na jej naplnenie.
3.2
Obsah webového sídla
Obsah webového sídla predstavuje dokumenty, dáta, aplikácie, elektronické služby, obrázky, video, audio,
archivované e-maily, zamestnancov a pod. Používatelia potrebujú nájsť obsah a až potom ho môžu začať
používať. Čiže nájditeľnosti vždy predchádza použiteľnosť. Aby boli objekty webového sídla nájditeľné,
musíme ich poznať, vedieť čo rozlišuje jeden objekt od druhého a tiež musíme vedieť, ako štruktúra dokumentov
a metadáta ovplyvňujú nájditeľnosť. Nájditeľnosť webových sídiel vo významnej miere ovplyňuje SEO
optimalizácia.
Pri analýze obsahu webového sídla využívame často heuristické hodnotenie. Hlavne v prípade redizajnu
webových sídiel má veľký význam. Spočíva v testovaní sídla expertom pričom sa používa súbor smerníc
a princípov pre tvorbu webového sídla. Výhodou je využiť testovanie expertom mimo sídla organizácie.
Výsledkom je súbor odporúčaní na zlepšenie činnosti webového sídla.
Uvádzam niektoré príklady smerníc:
•
•
•

Sídlo by malo umožniť viacnásobný prístup k tej istej informácii.
Webové sídlo by malo obsahovať mapu sídla a index ako doplnkový spôsob navigácie.
Na webovom sídle by mal byť použitý konzistentný grafický dizajn.
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• Používateľ by mal možnosť zväčšiť si písmo v svojom prehliadači.
• Na webovom sídle je uprednostňovaný informačný dizajn pred grafickým.
• Systémy vyhľadávania a prehliadania by mali byť integrované a podporovať sa navzájom.
Veľa z princípov a smerníc aplikujeme zo smerníc pre tvorbu prístupného a použiteľného webu. Z expertov
môžeme vybrať odborníkov z použiteľnosti, prístupnosti, informačných architektov, dizajnérov a pod.
Analýza obsahu predstavuje prístup tvorby informačnej architektúry zdola nahor a môže predstavovať buď iba
zbežný prehľad alebo detailný audit. Detailný audit predstavuje dobrý základ pre migráciu obsahu do niektorého
z redakčných systémov.
Pri audite analyzujeme všetky možné typy obsahu na webovom sídle. K dôležitým krokom patrí zber vzorky
obsahu. Pri výbere vzorky vychádzame z triedenia podľa formátu (textové dokumenty, softvérové aplikácie,
video, audio, e-mail a pod.), typu dokumentu (novinky, tlačové správy, katalógy, učebné programy, technické
správy, prednášky a pod.), zdroja (ktorá organizačná zložka dodáva obsah), predmetu, prípadne existujúcej
architektúry.
Po výbere vzorky obsah podrobíme prísnej analýze. Jej cieľom je vytvoriť základ pre tvorbu informačnej
architektúry. Pomôže nám odhaliť vzťah medzi obsahom a metadátami, ktoré použijeme na lepšie
štruktúrovanie, organizovanie a sprístupňovanie obsahu. Každý obsah popíšeme pomocou štrukturálnych,
deskriptívnych a administratívnych metadát.
Na analýzu obsahu využívame benchmarking ako systematickú identifikáciu, hodnotenie a porovnanie
informačnej architektúry webových sídiel a intranetu. Porovnanie môže byť buď kvantitatívne alebo kvalitatívne.
V prípade kvantitatívneho porovnávania môžeme porovnať napríklad čas potrebný na vykonanie určitej úlohy.
Porovnávať môžeme buď konkurenčné sídla (konkurenčný benchmarking) alebo viac verzií toho istého sídla
(pred a po redizajne).
3.3
Používatelia webového sídla
Používatelia webového sídla patria ku kľúčovým prvkom webového sídla a často práve podcenenie výskumov
ich správania vedie k slabej použiteľnosti a nájditeľnosti webového sídla. Používateľmi webového sídla sa
zaoberal aj výskum na Katedre knižničnej a informačnej vedy a to konkrétne Interakcia človeka
s informačným prostredím v informačnej spoločnosti (VEGA 1/9236/02). Cieľom projektu bolo určiť
základné princípy a vzorce pôsobenia človeka v informačnom prostredí v meniacich sa podmienkach
informačných a komunikačných procesov. Výsledky projektu boli prezentovné na medzinárodnej konferencii
Informačné správanie a digitálne knižnice v dňoch 21. až 22. 5. 2003 a v množstve ďalších publikácií
(Bibliografia publikovaných prác 2002 – 2004).
Na uvedenú výskumnú úlohu nadväzuje projekt Využívanie informácií pri informačnom správaní vo
vzdelávaní a vede (VEGA 1/2481/05). Cieľom projektu je skúmanie komplexného problému využívania
informácií v informačnej spoločnosti, prostredníctvom kategórií relevancie, infomačného správania, prístupu
k elektronickému obsahu v internete a percepcie textov. Výsledkom projektu je aj Sympózium: Nová
paradigma spracovania a využívania informácií konané 21. novembra 2007 v Bratislave, v rámci ktorého
vznikol daný príspevok.
V súčasnosti je k dispozícii množstvo metód na meranie správania používateľov pri vyhľadávaní informácií.
K významným metódam umožňujúcim kvantitatívnu analýzu patrí systém NAJ.sk. K dispozícií sú rozsiahle
štatistiky zahrňujúce základné informácie o návštevnosti, ako napríklad počet návštev, počet návštevníkov, počet
zobrazených stránok, počet aktívnych návštevníkov, informácie o tom, odkiaľ ľudia na stránky prichádzajú a ako
sa správajú, aké kľúčové slová používajú, aké používajú prehliadače, aké majú technické možnosti (podpora
flash, java, cookies a pod.), ako a odkiaľ sa k internetu pripájajú a veľa ďalších ukazovateľov spracovaných v
prehľadných tabuľkách a grafoch. Tieto údaje možno ďalej využiť na optimalizáciu webových sídiel pre
prehliadače, zlepšenie informačnej architektúry, určenia vyhľadávacích zón a pod. Na nasledujúcom obrázku
vidíme, z ktorých vyhľadávačov prichádzajú návštevníci najčastejšie na portál Katalógy a zbierky slovenských
knižníc, ktorý je jedným z výstupov projektu KIS3G (www.kis3g.sk) za rok 2007.
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Obr. 3. Z ktorých vyhľadávačov prichádzajú používatelia na Katalógy slovenských knižníc za rok 2007
K významným kvantitatívnym metódam na analýzu správania používateľov patrí analýza transakčných logov.
Pri výskume správania používateľov vhodne kombinujeme kvantitatívne metódy s kvalitatívnymi, ako napríklad
dotazníkové metódy, interview, metódy triedenia kariet, testovacie skupiny (focus groups) a pod.
Podrobný popis uvedených metód, ich výhody a nevýhody je spracovaný v publikácii Hackosa a Redisha (1998)
User and Task Analysis for Interface Design.
3.4
Tvorba informačnej architektúry webového sídla
K najdôležitejším krokom patrí tvorba informačnej architektúry webového sídla. Ak vychádzame z definície
informačnej architektúry ako vedy a umenia štrukturovania, organizovania a popisovania informácie tak, aby ich
vlastníci dokázali lepšie manažovať a používatelia našli čo hľadajú, je jasné, že informačná architektúra
vychádza z navrhnutia organizačného systému, systému navigácie, vyhľadávacieho systému, systému
klasifikácie a taxonómie.
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Obr. 4. Prvky pre tvorbu informačnej architektúry webového sídla
Podrobný popis metodológie tvorby vyhľadávacieho systému je popísaný v článkoch K niektorým problémom
vyhľadávania na webových sídlach (Makulová, 2006 c) a Návrh vyhľadávania na webových sídlach rešpektujúci
odporúčania informačných architektov (Makulová, 2007 c). Možné typy navigácie sú popísané v článku Systém
navigácie na WWW stránkach (Makulová 2006 b). Pri návrhu jednotlivých pilierov informačnej architektúry
vychádzame vždy z dôkladnej analýzy používateľov, obsahu a kontextu, v ktorom webové sídlo vzniká.

4

Záver

V článku sme predstavili prístup k metodológii tvorby webového sídla, ktorý vychádza z integrovania
informačnej architektúry do procesu budovania webového sídla a rešpektuje najnovšie trendy v tejto oblasti.
Uvedený prístup kladie veľký dôraz na počiatočnú výskumnú fázu používateľov, obsahu a kontextu webového
sídla ako základných prvkov informačnej architektúry. Pri tvorbe jednotlivých pilierov informačnej architektúry
kladieme dôraz na spĺňanie štandardov W3C, odporúčania informačných architektov a na ďalšie kvalitatívne
aspekty webového sídla, ku ktorým patrí nájditeľnosť, prístupnosť a kredibilita. Na zvýšenie nájditeľnosti sídla
využívame najnovšie poznatky zo SEO optimalizácie webových sídiel, predovšetkým pozitívne faktory na
stránke a mimo stránky. Tvorba webového sídla je interdisciplinárna záležitosť vyžadujúca spoluprácu
odborníkov z viacerých disciplín. Z hľadiska informačnej architektúry webového sídla môže významnou mierou
prispieť aj Knižničná a informačná veda, ktorá sa organizáciou poznania zaoberá od jej vzniku a má dostatok
odborníkov ako aj potrebné znalosti, ktoré môžu prispieť k riešeniu súčasných problémov obrovského nárastu
informácií v digitálnom priestore.
Poznámka
Príspevok bol spracovaný v rámci vedeckého grantového projektu VEGA 1/2481/05 Využívanie informácií pri
informačnom správaní vo vzdelávaní a vede.

20

Nová paradigma spracovania a využívania informácií

Literatúra
Best Practice – Pravidlá pro tvorbu přístupného webu. 2004 [online]. Praha : Ministerstvo informatiky, 2004 [cit.
2007-10-06]. Dostupné na internete:
<http://www.micr.cz/scripts/detail.php?id=1588>
Bibliografia publikovaných prác 2002-2004. [online]. [cit. 2007-09-10]. Dostupné na internete:
<http://www.kkiv.fphil.uniba.sk/o-katedre/vyskum/vyskumne-projekty/copy_of_interakcia-cloveka-sinformacnym-prostredim-v-informacnej-spolocnosti-vega-1-9236-02/bibliografia-publikovanych-prac-20022004/>
BRUEMMER, C. FEATURE FOCUS: The Impact of Personalization on SEO. 15 February 2007. [cit. 2007-0910]. Dostupné na internete: < http://www.bruceclay.com/newsletter/volume26/seopersonalization.html >.
FOGG, B. J., et al. 2001. What makes websites credible? : A Report on a Large Quantitative Study [online]. [cit.
2007-09-10]. Dostupné na internete:
<http://captology.stanford.edu/pdf/p61-fogg.pdf >.
Fogg, B.J., et al. 2002. Stanford - Makovsky Web Credibility Study 2002: Investigating what makes Web sites
credible today. A Research Report by the Stanford Persuasive Technology Lab & Makovsky & Company.
Stanford University. [cit. 2007-09-10]. Dostupné na internete: <http://captology.stanford.edu/pdf/StanfordMakovskyWebCredStudy2002-prelim.pdf>
FOGG, B.J. 2002. Stanford Guidelines for Web Credibility. A Research Summary from the Stanford Persuasive
Technology Lab. Stanford University. [cit. 2007-09-10]. Dostupné na internete:
<http://www.webcredibility.org/guidelines.>
Google Ranking Factors – SEO Checklist. [cit. 2007-02-26]. Dostupné na internete: http://www.vaughns-1<pagers.com/internet/google-ranking-factors.htm#positive-on>
HACKOS, J. T., REDISH, J. C. 1998. User and Task Analysis for Interace Design. Toronto : John Wiley &
Sons, Inc., 1998, 488 s.
CHISHOLM, W., Vanderheiden, G., Jacobs, I. 1999a. Web Content Accessibility Guidelines 1.0 : W3C
Recommendation 5-May-1999 [online]. Cambridge (Ma) : World Wide Web Consortium, 1999 [cit. 200709-10]. Dostupné na internete : < http://www.w3.org/TR/WAI-WEBCONTENT/>
iProspect Search Engine User Behavior Study. April 2006. [cit. 2007-09-10]. Dostupné na internete:
<http://www.iprospect.com/premiumPDFs/WhitePaper_2006_SearchEngineUserBehavior.pdf>
Informačné správanie a digitálne knižnice : Zborník z medzinárodnej konferencie Bratislava, 21. - 22. 5. 2003 /
[zostavili] Jela Steinerová, Jaroslav Šušol. – 1. vyd. Bratislava : KKIV FiFUK, 2003. – 265 s. – ISBN 8085165-87-2.
LYMAN, P., VARIAN, H. 2004. How Much Information 2003? School of Information Management and
Systems at the University of California at Berkeley. [cit. 2007-09-10]. Dostupné na internete:<
http://www.sims.berkeley.edu:8000/research/projects/how-much-info-2003/> .
MAKULOVÁ, S. 2005a. Návrh riešenia problémov pri vyhľadávaní informácií v internete alebo od kvantity ku
kvalite. In: Knihovna. 2005. Roč.16, č. 1, s. 23 – 43.
MAKULOVÁ, S. 2005b. Hodnotenie webových stránok. Ikaros [online]. 2005, č. 11 [cit. 2007-09-10].
Dostupné na internete:< http://www.ikaros.cz/node/2036 > . ISSN 1212-5075.
MAKULOVÁ, S. 2005c. Prečo je potrebné dodržiavať štandardy World Wide Web konzorcia. In IT lib. roč. 9
(2005), č. 3, s. 54–55. . [cit. 2007-09-10]. Dostupné na internete:
<http://www.cvtisr.sk/itlib/itlib053/makulova.htm>
MAKULOVÁ, S. 2006 a. Analýza faktorov vplývajúcich na nájditeľnosť webových sídiel. In: Information Use
in Information Society. International Conference. Bratislava, Slovakia, October 10-11, 2006. Bratislava :
Centrum VTI SR, 2006, s. 109 – 118.
MAKULOVÁ, S. 2006 b. Systém navigácie na WWW stránkach. In IT lib. roč. 10 (2006), č. 2, s. 37–41. [cit.
2007-09-10]. Dostupné na internete: < http://www.cvtisr.sk/itlib/itlib062/makulova2.htm >

21

Návrh metodológie na tvorbu používateľsky prívetivých, prístupných a nájditeľných webových sídiel

MAKULOVÁ, S. 2006 c. K niektorým problémom vyhľadávania na webových sídlach. In ITlib. Informačné
technológie a knižnice [online], 2006, č. 4, [cit. 2007-10-16]. Dostupné na internete
<http://www.cvtisr.sk/itlib/itlib064/makulova.htm>.
MAKULOVÁ, S. 2007 a. Analýza a návrh odporúčaní na zlepšenie nájditeľnosti webových sídiel knižníc v
internete. In INFOS 2007. 34. medzinárodné informatické sympózium 16. – 19. apríl 2007, Stará Lesná.
MAKULOVÁ, S. 2007 b. Chcete získať vysokú pozíciu vo vyhľadávači Google alebo najnovšie informácie
o jeho stratégii pri radení záznamov. In Newsletter. 1. jún 2007 [online], [cit. 2007-09-10].Dostupné na
internete < http://www.elet.sk/?seo-optimalizacia-1&sprava=chcete-ziskat-vysoku-poziciu-vo-vyhladavacigoogle-alebo-najnovsie-informacie-o-jeho-strategii-pri-radeni-zaznamov>
MAKULOVÁ, S. 2007 c. Návrh vyhľadávania na webových sídlach rešpektujúci odporúčania informačných
architektov. In ITlib. Informačné technológie a knižnice [online], 2007, č. 01 [cit. 2007-10-17]. Dostupné na
internete<http://www.cvtisr.sk/itlib/itlib071/makulova.htm>. ISSN 1336-0779.
MAMOJKA, B., REGEC, V. Je slovenský web použiteľný pre nevidiacich? In IT News. 23. 8. 2006. [cit. 200710-06]. Dostupné na internete: ?http://www.itnews.sk/buxus_dev/generate_page.php?page_id=43802>
McGovern Gerry. 2001. Information Architecture Versus Graphic Design [online]. In Click Z Today. 12 -272001. [cit. 2007-10-05]. Dostupné na internete:
<http://www.clickz.com/design/site_design/article.php/945631>.
MORVILLE, P. The Age of Findability. In Semantic Studios, April 29, 2002. [cit. 2007-09-10]. Dostupné na
internete: <http://semanticstudios.com/publications/semantics/000007.php>
MORVILLE, P., ROSENFELD, L. 2006. Information Architecture for the World Wide Web. 3. vyd. Sebastopol
: O´Reilly&Associates, 2006, 504 s.
NIELSEN, J. 2002. Web.Design. Průvodce od Jakoba Nielsena. Praha : SoftPress, 2002, 382 s.
NIELSEN, J. 2003. Usability 101: Introduction to Usability. In Alertbox. 25. august 2003 [online], [cit. 2007-0910]. Dostupné na internete http://www.useit.com/alertbox/20030825.html >
NIELSEN, J. 2000. Why You Only Need to Test With 5 Users. In Alertbox. 19. march 2000 [online], [cit. 200709-10]. Dostupné na internete <http://www.useit.com/alertbox/20000319.html>
NIELSEN, J. 2007. Intranet Usability Shows Huge Advances. In Alertbox. 9. október 2007 [online], [cit. 200709-10]. Dostupné na internete < http://www.useit.com/alertbox/intranet-usability.html>
PAVLÍČEK, R. 2005. Dokumentácia zásad prístupnosti webových stránok pre používateľov s ťažkým zrakovým
postihnutím. [cit. 2007-09-10]. Dostupné na internete: <http://www.blindfriendly.sk/index.php?room=2>
RAMOS, A., COTA, S., 2004. Insider´s Guide to SEO. How to Get Your Website to the Top of the Search
Engines. California : Jain Publishing Company, 2004. 114 s.
ROSENFELD, L., MORVILLE, P. 2002. Information Architecture for the World Wide Web. 2. vyd. Sebastopol
: O´Reilly&Associates, 2002, 461 s. ISBN 0-596-00035-9.
SMIČKA, R. 2004. Optimalizace pro vyhledávače – SEO. Jak zvýšit návštěvnost webu. Dubany : Jasmínka,
2004. 120 s.
Spamdexing [online]. Wikipedia: The Free Encyclopedia. 21. máj 2006 [cit. 2007-09-10]. Dostupné na internete:
http://en.wikipedia.org/wiki/Spamdexing
ŠPINAR, D. 2004. Tvoříme přístupné webové stránky. 1. vyd. Brno : Zoner Press, 2004. 360 s. ISBN 80-8681511-0.
ŠPINAR, D. 2007. Přístupnost: Nová verze českých pravidel přístupnosti 17. červenec 2007. [cit. 2007-09-10].
Dostupné na internete:< http://pristupnost.nawebu.cz/weblog/blogpost.php?post=142>
The Digital Future Report. Surveying the Digital Future Year Four. USC Annenberg School Center for the
Digital Future. September 2004. 105 s. [cit. 2007-09-10]. Dostupné na internete:< The Digital Future Report.
Surveying the Digital Future Year Four >
THIES, Dan. Search Engine Fast Start. A Step By Step Guide For Busy People. 2004. [cit. 2007-09-10].
Dostupné na internete: <http://www.mattcas.com/resources/dl/SEO%20Fast%20Start.pdf>
THUROW, S. 2003. Search Engine Visibility. Berkeley : New Riders Publishing, 2003. 297 s.

22

Nová paradigma spracovania a využívania informácií

VÝNOS Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky zo 14. júla 2006 č. 1706/M-2006
o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy. [cit. 2007-09-10]. Dostupné na internete:
<http://www.portal.gov.sk/Portal/sk/Modules/Content/Downloader.axd?filepath=Dokumenty/eGovernment/
Vynos_o_standardoch_ISVS.pdf>
Webmaster Guidelines. [cit. 2007-09-10]. Dostupné na internete:
<http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?answer=35769>
Web Content Accessibility Guidelines 2.0.W3C Working Draft 17 May 2007. [cit. 2007-09-10]. Dostupné na
internete: <http://www.w3.org/TR/2007/WD-WCAG20-20070517/>
ZELDMAN, J. 2004. Tvorba webu podle standardu XHTML, CSS, DOM, ECMAScript a dalších. Brno :
Computer Press, 2004, 410 s.

23

Empirický výskum interakcie človeka s agentom

Empirický výskum interakcie človeka s agentom
Mirka Grešková
Katedra knižničnej a informačnej vedy, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
mirka.greskova@fphil.uniba.sk

Abstrakt
Cieľom je predstaviť výskumný projekt, ktorý je zameraný na správanie
používateľov pri interakcii s inteligentným agentom na informačný prieskum –
Copernic-om. Výskum vychádza z koncepcií informačného správania
a interakčného informačného prieskumu a dizajnu. Priblížime ciele a vedecké otázky
ako východiská výskumu, ale najmä metodológiu a čiastkové výsledky. Empirický
výskum aplikuje kvalitatívne metódy zberu údajov, analýzy a syntézy. Pri zbere sme
využili pološtruktúrované rozhovory, pozorovanie a metódu hlasného myslenia. Na
základe výstupov konceptuálnej analýzy sme syntetizovali modely, diagramy
a tabuľky. Okrem súčasného stavu výskumu a prvých výsledkov predstavíme aj
plánované kroky a možné aplikácie výsledkov. Chceme upozorniť na užitočnosť
kvalitatívnych metód pri riešení vedeckých problémov a prepojiť ich s praktickými
aspektmi interakčného dizajnu a využiteľnosti systémov na vyhľadávanie informácií
v internete.

1

Ciele a teoretické východiská

Cieľom výskumu je syntetizovať kognitívne a používateľské východiská informačnej vedy a aplikovať ich
v kvalitatívnom výskume interakcie človeka a agentom na vyhľadávanie informácií. Výsledky výskumu majú
poukázať na problematické aspekty technológií určených na vyhľadávanie informácií v prostredí internetu.
Budeme sa orientovať na používateľa a interakciu skôr ako na technologické aspekty. Výskum má premostiť
oblasť informačného správania s návrhom dizajnu rozhraní systémov na vyhľadávanie informácií. Cieľom je aj
podporiť interdisciplinárnu výmenu poznatkov, ktoré budú relevantné pre tvorcov systémov. Chceme potvrdiť
dôležitosť používateľského aspektu interakcie človek a s vyhľadávacími technológiami. Práve používateľské
hľadisko umožňuje lepšie pochopiť správanie človeka a vytvárať pre neho nástroje na zlepšovanie interakcie.
V konečnom dôsledku sa lepšia interaktivita so systémom prejavuje v efektívnejšom vyhľadávaní informácií
s zvýšenej relevancii nájdených výsledkov. Teoretický rámec výskumu naznačuje nasledujúci obrázok (obr. 1.).
Podrobnejšie informácie o teoretických a konceptuálnych východiskách boli publikované v predchádzajúcich
prácach (Grešková, 2006a, 2006b, 2007a, 2007b, 2007c).

Obr. 1. Rámec výskumu interakcie človeka s agentom na vyhľadávanie informácií
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Medzi čiastkové ciele empirického výskumu patria:
1. Analýza respondenta a vymedzenie úlohy
– identifikácia respondenta (vek, pohlavie, vzdelanie, odbor – orientácia – doména – téma, budúce plány,
skúsenosti s technológiami, skúsenosti s vyhľadávaním informácií v prostredí internetu, opis úloh, na
ktorých momentálne respondenti pracujú)
2. Skúmanie informačného správania človeka v interakcii s agentom na vyhľadávanie pri riešení úloh
– konceptualizácia a verbalizácia interakcie pri riešení úloh
3. Hodnotenie využiteľnosti agenta Copernic-a respondentom
– problémy pri interakcii
– nedostatky rozhrania
– miera spokojnosti s vyhľadávaním pomocou agenta
– návrhy na zlepšenia
4. Syntéza výsledkov výskumu interakcie
– syntéza nedostatkov a problémov zistených pre interakcii respondentov s agentom
– konceptuálne riešenia
– tvorba modelov.
Objektom skúmania je v prvom rade subjekt v interakcii s rozhraním agenta (obr. 2.). V prípade subjektu sa
zameriavame na kognitívne a afektívne aspekty správania. Rozhranie si všímame najmä z pohľadu problémov
a využiteľnosti. Interakciu vnímame z procesuálneho a činnostného hľadiska.

Obr. 2. Objekty skúmania v empirickom výskume

2

Charakteristika metodológie

Výskumná stratégia syntetizuje najmä kvalitatívne, ale čiastočne aj kvantitatívne metódy. Pomocou
kvalitatívneho prístupu sa snažíme odpovedať na otázky aké sú subjektívne skúsenosti a pohľady skúmaných
subjektov, čo sa deje počas interakcie, prečo sa to deje a aké sú aspekty využiteľnosti agenta. Kvantitatívny
prístup je využitý v prípade konceptuálnej analýzy pri zisťovaní frekvencie výskytu pojmov. Členenie prístupov
na kvalitatívne a kvantitatívne nemá vytvárať obraz o dvoch metodológiách, naším cieľom je vo výskume skôr
oba prístupy syntetizovať a kombinovať.
Medzi charakteristiky kvalitatívneho prístupu patria podľa Miovského (2006) jedinečnosť a neopakovateľnosť
fenoménu, kontextuálnosť, procesuálnosť a dynamika a reflexivita. Reflexivita znamená interaktívny vzťah
medzi výskumníkom a respondentom. Cieľom kvalitatívneho prístupu nie je snaha o elimináciu ich vzájomného
ovplyvňovania výskumníka a respondenta.
Guba a Lincoln (1994) rozlišujú štyri paradigmy kvalitatívneho výskumu: pozitivistickú, postpozitivistickú,
paradigmu kritickej teórie a konštruktivistickú. Chua (1986) predstavil tri kategórie kvalitatívneho výskumu
(pozitivistická, interpretatívna a kritická) a vysvetlil ich charakteristiky.
Pozitivistický výskum vníma realitu ako objektívne danú a opísateľnú merateľnými vlastnosťami nezávislými od
výskumníka a nástrojov, ktoré využíva. Pozitivistické štúdie sú zamerané na testovanie teórií, hypotéz; opierajú
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sa o formálne predpoklady, kvantifikovateľné miery premenných a vykresľovanie javu na základe vzorky
z populácie.
Interpretatívny výskum sprístupňuje realitu prostredníctvom sociálnych konštrukcií ako napr. jazyka, vedomia
a zdieľaných významov. Filozofickým východiskom interpretatívneho výskumu je hermeneutika
a fenomenológia. Cieľom interpretatívneho výskumu je snaha o pochopenie javov prostredníctvom významov,
ktoré im priraďujú ľudia a kontextu. Ohniskom záujmu v tomto prístupe je komplexita vytvárania významu
ľuďmi v emergentných situáciách.
Kritický výskum je založený na vnímaní sociálnej reality ako historicky konštituovanej. Sociálna realita je
produkovaná a reprodukovaná ľuďmi. Ľudia môžu priebežne meniť svoje sociálne a ekonomické podmienky.
Táto schopnosť je podmienená rôznymi formami sociálnej, kultúrnej a politickej dominancie. Hlavnou úlohou
kritického výskumu je kritika spoločnosti a poukazovanie na konkrétne negatívne podmienky (protiklady,
konflikty a rozpory), ktoré by mali byť odstránené.
Miovský (2006) a Ferienčík (2000) analyzovali rozdiely medzi kvalitatívnym a kvantitatívnym prístupom. Oba
prístupy sú neoddeliteľne späté a kooperujúce. Východiskom sa pre Miovského (2006) stali charakteristiky
pozitivistickej a fenomenologickej paradigmy. Ferienčík (2000) sa zameral na rozdiely v zámeroch, optike
skúmania, prístupu k dátam a validite, procedúrach oboch prístupov. Syntézu charakteristík kvalitatívneho
a kvantitatívneho prístupu prináša nasledujúca tabuľka.

Tab. 1. Rozdielne charakteristiky kvalitatívneho a kvantitatívneho prístupu (syntéza z Ferienčík, 2000
a Miovský, 2006)
2.1
Kvalitatívny prístup v informačnej vede
Kvalitatívny prístup v informačnej vede zaznamenáva najväčší rozkvet od konca 80. rokov minulého storočia
a dodnes tvorí základ pre mnoho výskumov. Dovtedy sa výskum orientoval skôr na systémy a organizácie ako
používateľské kontexty. V roku 1965 tvorili štúdie využívajúce kvalitatívny prístup len 3,5%, v roku 1975 to
bolo 2%. V roku 1984 aplikovalo v knižničnej a informačnej vede kvalitatívne metódy už 5,4% štúdií a o rok
neskôr za podiel poklesol len na 1,6%. Tieto údaje vyplývajú z výskumu Järvelina a Vakkariho (1993), ktorý bol
založený na obsahovej analýze. Kvalitatívny prístup sa podľa Fidelovej (1993) dostal do pozornosti
výskumníkov z viacerých dôvodov: kvantitatívne metódy nepriniesli očakávané výsledky, dôraz sa začal klásť
na orientáciu na používateľa a rástol záujem o kvalitatívne metódy v iných disciplínach. Dôkazom zvýšeného
záujmu o kvalitatívny prístup je fakt, že v roku 2005 bolo kvalitatívnych štúdií 10,5% a v roku 2003 dokonca až
23 % z celkového počtu článkov z knižničnej a informačnej vedy (Agosto, Ma, Bui, 2007).
V knižničnej a informačnej vede je známych mnoho výskumov vychádzajúcich z ukotvenej teórie, diskurznej
analýzy, činnostnej teórie atď. Situácia v slovenskom prostredí je odlišná. Kvalitatívne metódy sú v knižničnej
a informačnej vede aplikované skôr ojedinele. Reprezentatívnym príkladom kvalitatívneho prístupu
v informačnej vede je výskum informačného správania pri posudzovaní relevancie informácií doktorandmi
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(Steinerová, 2007, Steinerová, Šušol, Grešková, 2006), ktorým sme sa prierezovo (metodologicky a metodicky)
inšpirovali. Výskum sa realizuje na Katedre KIV, FF UK v Bratislave v rámci výskumného projektu Využívanie
informácií pri informačnom správaní vo vzdelávaní a vede.
Wilson (2002) predstavil typológiu výskumných metód, ktorá vychádza z pozorovania ako hlavnej kategórie
(obr. 3). Pozorovanie rozdeľuje v kontexte sociálnych vied na priame a nepriame. Príkladom priameho
pozorovania môže byť napr. log z obrazovky získaný pri interakcii respondenta s rozhraním na vyhľadávanie
informácií. Nepriamym pozorovaním môže byť napr. doplňujúci rozhovor, ktorý bude realizovaný
s respondentom po realizácii interakcie. Cieľom je, aby respondent nepriamo sprostredkoval svoje mentálne
stavy výskumníkovi. V klasifikácii sú ďalej odlíšené typy štruktúr na emergentné a štruktúrované. Zatiaľ čo
emergentné štruktúry vznikajú závisiac od konkrétnej výskumnej situácie a počas realizácie výskumu
(neštruktúrovaný rozhovor), štruktúrované sú vopred dané (napr. štruktúrovaný rozhovor). Problémom tejto
klasifikácie je, že neráta s prípadom , kedy dochádza k syntéze emergentných a štruktúrovaných prístupov (napr.
pološtruktúrovaný rozhovor). Výhodou Wilsonovej typológie je sprehľadnenie metód využívaných
v informačnej vede, ktoré vychádza z alternatívneho prístupu. Tradičné rozdelenie metód na kvalitatívne
a kvantitatívne má svoje nedostatky, ktoré podľa Wilsona rieši práve jeho typológia.

Obr. 3. Typológia metód vychádzajúca z klasifikácie pozorovania (prevzaté a upravené z Wilson, 2002)
2.2
Náčrt metód
Jednotlivé fázy pri tvorbe metodológie a realizácii výskumu vizualizuje zjednodušený model (obr. 4). V prvej
fáze bol realizovaný výber vhodných metód, technologických prostriedkov a respondentov. Zber údajov bol
sprostredkovaný metódami pološtruktúrovaných rozhovorov, hlasného myslenia a pozorovania. Pri fixácii
údajov sme využili zber videa a zvuku, ale aj textové poznámky. Získané údaje boli analyzované pomocou
obsahovej analýzy a čiastočne aj prístupu ukotvenej teórie. Vo fáze syntézy sme využili postupy generalizácie,
modelovania a návrhu konceptuálnych riešení. Konkrétne fázy výskumu sa medzi sebou prelínajú a opakujú sa,
čo naznačujú aj šípky na obrázku.
Metóda hlasného myslenia a zber údajov pomocou videozáznamov sa v kontexte slovenskej informačnej vedy
využívajú prvý krát.

Obr. 4. Fázy empirického výskumu
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3

Realizácia výskumu

3.1
Výber respondentov, miesto a čas realizácie
Na účely pilotnej štúdie boli vybraní dvaja respondenti z radov študentov 4. ročníka magisterského štúdia. Tento
počet bude rozšírený minimálne o štyroch ďalších respondentov. Hlavným výberovým kritériom sú skúsenosti
s vyhľadávaním informácií v prostredí internetu a znalosť anglického jazyka. Účasť respondentov na výskume
nebola honorovaná.
Pre potreby realizácie pilotnej štúdie sme vybrali počítačovú miestnosť alebo kanceláriu na Katedre knižničnej
a informačnej vedy FiF UK. Pilotnú štúdiu (zber údajov, analýzy a syntézy) sme realizovali od druhej polovice
februára do druhej polovice marca roku 2007.
3.2
Technologické zabezpečenie projektu
Na realizáciu výskumu využívame notebook, ktorý umožňuje flexibilitu pri výbere miesta realizácie. Na
notebooku je nainštalovaný (okrem štandardnej platformy a softvérového balíka) CamStudio (2007) určený na
zber údajov a agent Copernic Agent Professional (2007) (obr. 5).
Rozhovory a hlasné myslenie respondentov pri riešení úloh bolo nahrávané na digitálny záznamník a na záznam
videa z obrazovky rozhrania a zvuku bol využitý softvér CamStudio. Výhodou softvéru je, že zaznamenáva
simultánne obraz a zvuk a tým zjednodušuje zber údajov.

Obr. 5. Copernic Agent Professional – výsledky vyhľadávania respondentky k téme popularizácia vedy
Copernic Agent Professional (ďalej CA) je v súčasnosti najpokročilejší personálny agent na vyhľadávanie
informácií v internete. Personálny agent je nainštalovaný na používateľovom počítači. Tým sa líši od agentov
fungujúcich na báze servera, ku ktorému sa naraz pripája viacero používateľov. Je určený pre informačných
profesionálov. Umožňuje nadstavbové možnosti ako napr. upozorňovanie o zmenách vo výsledkoch
vyhľadávania a zdrojoch, sumarizáciu textu, organizáciu výsledkov (triedenie, zoskupovanie), vytváranie
vlastných anotácií, odstraňovanie duplicity, vytváranie vlastných kategórií a pod.
Tento nástroj je založený na agentovej architektúre. Pri indexovaní webového obsahu využíva technológiu
WebEssence. Výsledkom lingvistickej a štatistickej analýzy textu sú rangované zdroje na výstupe usporiadané
podľa zvolených kritérií. CA podporuje sumarizáciu, pomocou ktorej sú z textu extrahované kľúčové slová
a abstrakty. Za zmienku stojí aj monitorovanie zmien vo výsledkoch vyhľadávania alebo jednotlivých zdrojoch
a notifikácia o zmenách.
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3.3
Zabezpečenie „validity“
Validita nesie v kvalitatívnom rámci iný význam ako v pozitivistickej paradigme. Z kvantitatívnom prístupe sa
operuje s numerickými hodnotami a objektivizačnými procedúrami. Validita je uvedená v úvodzovkách kvôli
významovému posunu v kvalitatívnom prístupe. Rôzne aspekty validity v kvalitatívnom výskume opisuje
Miovský (2006).
Validitu výskumu zabezpečuje v prvom rade triangulácia. Pri skúmaní interakcie aplikujeme viacero metód
zberu údajov – hlasné myslenie, pozorovanie a pološtruktúrované rozhovory. V priebehu realizácie zberu údajov
bolo prítomných viacero výskumníkov, ktorý monitorujú nielen respondenta, ale aj výskumníka, ktorý s ním
interaguje. V tomto zmysle teda plnia aj kontrolnú funkciu a zabezpečujú spätnú väzbu. Ďalším triangulačným
nástrojom je informovanie respondentov o cieľoch a zámeroch výskumu. Tiež je to aj eliminácia predčasnej
redukcie – pri vysvetľovaní javov je snaha o prácu s viacerými alternatívami. Taktiež sme sa snažili o čo najlepší
a najdetailnejší opis prístupov a postupov výskumu. Validácia respondentmi je sprostredkovaná diskusiou,
overovaním významov a zisťovaním prípadných skreslení. Pohľady, názory a komentáre respondentov
zabezpečia korekciu záverov a spätnú väzbu na analýzy.
Nezávislý audit, čiže validácia expertmi bude zabezpečená nezávislým expertom, ktorý bude mať prístup ku
všetkým zdrojom. Túto funkciu v prípade výskumného projektu dizertačnej práce plnia tiež oponenti, ktorí sa
nezúčastnili realizácie výskumu.
3.4
Prípravná fáza
Metóda hlasného myslenia vyžaduje prípravu. Respondentov sme požiadali, aby sa pokúsili verbalizovať svoje
myšlienky pri vyhľadávaní informácií. Zadali sme im úlohy, ktoré si mali samostatne precvičiť. Úlohy boli
orientované na prácu s vyhľadávaním informácií v internete.
Dôležitú úlohu v prípravnej fáze zohráva úvodný rozhovor a navodenie príjemnej nálady a vytvorenie dobrej
a priateľskej atmosféry.
V úvodnej časti pred realizáciou rozhovorov a zadávaním úloh bol respondentom predstavený výskumný tím,
vysvetlené ciele a účel výskumu. Tím pozostával z troch výskumníkov. Jeden kládol respondentovi otázky,
zadával úlohy a podporoval ho, zatiaľ čo ostatní dvaja pozorovali respondenta a zapisovali poznámky do
protokolov, poprípade zasahovali aj do priebehu, ak bolo potrebné niečo doplniť. Potom bol vysvetlený postup
pri realizácii rozhovorov a riešení úloh. Respondentov sme upozornili na fakt, že cieľom výskumu nie je hľadať
správne odpovede a že akékoľvek odpovede sú relevantné. Nakoniec sme respondentov požiadali o súhlas na
nahrávanie a vysvetlili sme im podmienky spracúvania údajov a zverejnenia výsledkov analýz.
3.5
Zber údajov
Po prípravnej fáze nasledoval zber údajov. Pomocou pološtruktúrovaného rozhovoru sme získali informácie
o respondentoch. Išlo konkrétne o:
•

vek,

•

pohlavie,

•

vzdelanie,

•

odbor – orientácia – doména – téma,

•

budúce plány,

•

skúsenosti s technológiami,

•

skúsenosti s vyhľadávaním informácií v prostredí internetu,

• opis úloh, na ktorých momentálne respondenti pracujú.
Na zber údajov o procesoch v interakcii človeka a agenta sme využili metódu hlasného myslenia a pozorovanie
(motorické reakcie, neverbálna komunikácia, afektívne prejavy). Napokon sme v prípade hodnotenia
využiteľnosti agenta tieto metódy doplnili o ďalší pološtruktúrovaný rozhovor.
3.6
Metóda hlasného myslenia
Hlasné myslenie sa ukázalo ako vhodná metóda už pri formulovaní cieľov výskumu. Využitie metódy hlasného
myslenia má v informačnej vede tradíciu najmä vo výskumoch orientovaných na informačný prieskum, dizajn, či
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testovanie rozhraní systémov a informačné správanie. Ingwersen povýšil hlasné myslenie a analýzu protokolov
na hlavnú metódu vo výskume informačného prieskumu orientovaného na používateľa a kognitívne aspekty
(1992, s. 93 – 99, a Järvelin, 2005, s. 248 – 250). Metóda dokonca slúžila ako nástroj na získanie údajov
potrebných na syntézu zásadnej hypotézy teórie informačného prieskumu – ASK (Anomalous State of
Knowledge, anomálny stav poznania).
3.6.1
Charakteristika metódy
V oblasti psychológie bolo hlasné myslenie aplikované slávnym behavioristom Watsonom, ale aj Newelom
a Simonom, ktorí verili, že by mohlo pomôcť testovať spracovanie informácií pri uvažovaní (Schmidt, 2005).
Nasledovníkom Simona bol jeho žiak Ericcson (Ericsson, Simon, 1993), z ktorého prác vychádzajú aj
výskumníci z nášho odboru (napr. Ingwersen, 1982, 1992, Griffiths et al., 2002). Známe sú aj výskumy z ďalších
oblastí (Ericsson, 2002) ako napr. skúmanie myslenia v kognitívnej psychológii, kognitívnych vied a
behariorálna analýza alebo aplikácia pri tvorbe dotazníkov a rozhovorov, či testovanie softvéru na
používateľoch.
Ingwersen a Järvelin (2005) uvádzajú niekoľko príkladov aplikácie metódy hlasného myslenia vo výskume
informačného prieskumu a vyhľadávania informácií. Yang (1997) pomocou metódy skúmal prieskum a
vyhľadávanie informácií v hypertexte. Isenberg (1986) využil metódy hlasného myslenia a analýzy protokolov
v experimentoch zameraných na porovnanie vyhľadávania informácií nováčikov a expertov. Ingwersen (1992,
a Järvelin, 2005) opisuje empirický výskum, kde aplikoval metódu hlasného myslenia, ale aj pozorovania a
rozhovorov, aby analyzoval procesy vyhľadávania informácií v prostredí knižnice z kognitívneho pohľadu.
Griffith et al. (2002) priblížili ďalšie zaujímavé príklady aplikácií metódy hlasného myslenia a analýzy
protokolov v našom odbore v 80. – 90. rokoch. Keen a Wheatley sa pri výskume zamerali na správanie
používateľov pri vyhľadávaní v odlišných druhoch predmetových indexov. Neskôr v roku 1995 Keen využil
hlasné myslenie vo výskume interaktívneho informačného prieskumu. Výstupom analýz Markeyho bol model
procesov pri manuálnom vyhľadávaní v knižničnom katalógu. Hancock zas skúmal, ako používatelia
vyhľadávajú podľa predmetu v tradičných katalógoch a na základe toho potom tvoril online interaktívne
katalógy.
Hlasné myslenie využili pri skúmaní informačného správania Bruce, Jones a Dumaisová (2004). Vo svojej štúdii
sa zamerali na procesy „trvania“ a „znovunájdenia“. Snažili sa teda získať informácie o používateľoch, ktorí
vyhľadali užitočné informácii a následne (s odstupom času) boli vyzvaní, aby sa k nim vrátili.
Vermaut a Calviová (2005) využili okrem metódy hlasného myslenia aj video a audio nahrávky a rozhovory.
Prostredníctvom nich hodnotili využiteľnosť LIBIS katalógu. Respondentom zadávali úlohy zamerané na
informačný prieskum, vyhľadávanie a hodnotenie a napokon navigáciu a objavovanie. Poukázali na konkrétne
chyby, ktoré sa ukázali ako problematická v interakcii respondentov s online katalógom.
Viacerí autori upozornili na to, že metóda hlasného myslenia je nástrojom vhodným na získanie údajov
o behaviorálnych a kognitívnych procesoch, ktoré prebiehajú pri riešení úloh v reálnom čase (Ericsson, 2002,
Sonnenwald et al., 2001, Ingwersen, 2005, Griffiths, 2002). Konceptualizácia a verbalizácia postupov
a kognitívnych procesov respondentov prinášajú bohaté podklady na analýzu. Ďalšou výhodou je tiež
prirodzenosť interakcie medzi respondentom a systémom a aj výskumníkom a respondentom. Výhody sú tiež
spojené s charakteristikami kvalitatívneho prístupu – dynamikou, procesuálnosťou a kontextuálnosťou.
Medzi nevýhody metódy patrí časová obmedzenosť riešenia úloh a tým aj času na hlasné myslenie. Prekážkou
môže byť aj verbalizácia, pretože môže narúšať kogníciu alebo plnenie úlohy (Sonnenwald, 2001). Ericsson a
Simon (Ericsson, 2002) však experimentálne overili, že útržky myšlienok, ktoré boli slovne vyjadrené výrazne
neovplyvnili riešenie úlohy. V experimente porovnali respondentov, ktorí mysleli nahlas s respondentmi, ktorí
riešili úlohy bez hlasného myslenia. Zistili, že riešenie úlohy s hlasným myslením bolo zdĺhavejšie. Nevýhody
vyplývajú aj pre výskumníka, pretože realizácia výskumu a najmä analýza údajov je časovo a intelektuálne
veľmi náročná. Metóda si vyžaduje prípravu respondentov, ktorý nemajú skúsenosti a z toho vyplývajú ich
obavy, či myslia nahlas „správne“. Respondenti tiež zabúdali na to, že majú myslieť nahlas a to si vyžadovalo
priebežné kladenie podporných otázok. Ingwersen (1992) upozorňuje na problém neurčitosti, ktorý sa vzťahuje
na výsledky experimentov a tiež subjektivitu. Zníženie subjektivity a zaručenie validity podľa Ericssona (2002)
zabezpečuje objektivita zberu a analýzy údajov. Otvorenou otázkou však ostáva v prípade kvalitatívneho
prístupu, či je cieľom zabezpečovať validitu a objektivitu, ktoré predstavujú skôr kritériá kvantitatívneho
pohľadu.
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3.6.2
Formulovanie úloh a využitie metódy hlasného myslenia v pilotnej štúdii
Aplikácii metódy predchádzala prípravná fáza, o ktorej sme už hovorili (pozri 3.4). Ešte pred začiatkom
výskumu bola metóda hlasného myslenia respondentom vysvetlená. Pri realizácii výskumu boli vyzvaní, aby
nahlas hovorili, o čom premýšľajú, keď riešia konkrétne úlohy. Tiež boli upozornení na to, že úlohy majú riešiť
podľa možnosti čo najprirodzenejšie a že neexistuje nesprávne riešenie úlohy a aj chyby sú dôležité pre výskum.
Ešte pred zadávaním úloh bola opísaná situácia, ktorá vychádzala z respondentovho opisu úloh, na ktorých
momentálne pracuje. Pri návrhu simulovaných úloh sme vychádzali z analýzy funkcií rozhrania agenta
Copernic-a. Tento prístup prináša mnohé výhody, no má aj svoje úskalia. Výhodou je skúmanie interakcie
respondentov s rozhraním na základe funkčnej architektúry rozhrania, ďalej je to vernejšia simulácia
prirodzeného správania pri riešení problému. Zároveň však vzniká problém previazanosti skúmaných procesov
na možnosti systému a s tým súvisiace obmedzenie reálneho správania a postupov respondentov. Pri návrhu úloh
sme vychádzali z teoretických východísk (informačné správanie, vyhľadávanie informácií, hodnotenie
informačných systémov/informačného prieskumu), ale aj z vlastných skúseností pri vyhľadávaní pomocou
Copernic-a. Sústredili sme sa najmä na typické, ale aj problematické stránky agenta, ktoré sa prejavili pri jeho
využívaní.
Úlohy boli formulované v nasledovných dimenziách:
•

Vyhľadávanie

•

Filtrovanie

•

Organizácia výsledkov (vytváranie adresára, radenie)

•

Zoskupovanie výsledkov

•

Sumarizácia zdrojov

•

Anotovanie

•

Obľúbené položky

•

Monitorovanie výsledkov

3.7
Doplňujúce metódy
Metóda hlasného myslenia bola doplnená o pozorovanie. Pri zbere údajov z pozorovaní sme využili protokoly.
Jednotlivé protokoly sme rozdelili na dve časti. V prvej časti bola zaznamenaná časová stopa a v druhej
správanie respondentov, neverbálna komunikácia a zaujímavé prejavy.
Po ukončení zadávania úloh nasledoval záverečný rozhovor, ktorý mal za úlohu zistiť:
•

problémy respondentov pri interakcii,

•

nedostatky rozhrania agenta,

•

miera spokojnosti respondentov s agentom,

•

návrhy riešení,

•

doplňujúce komentáre,

• všeobecné pripomienky k výskumu.
Záverečný rozhovor bol nielen nahrávaný na záznamník ale aj pomocou softvéru CamStudio. Video záznam
obrazovky bol potrebný preto, že respondenti pri vysvetľovaní odpovedí často ukazovali na obrazovke, o čom
hovoria.
3.8
Analýza
3.8.1
Obsahová analýza
Podkladom na analýzu boli prepisy rozhovorov s respondentmi a protokoly podporené video záznamom.
Z audiozáznamu sme prepísali úplné znenie rozhovorov a hlasného myslenia pri riešení úloh. Okrem textu sme
zaznamenávali aj trvanie páuz. Prepisy sme doplnili o komentáre a poznámky z pozorovaní. Zaznamenali sme
údaje o celkovom časovom trvaní a dĺžke jednotlivých rozhovorov a riešenia úloh.
Analýza prepisov bola sprostredkovaná konceptuálnou analýzou. Text prepisov sme kódovali na základe
kódovacej schémy, ktorá mala nasledovnú formu:
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•

identifikácia

•

činnosť

•

spôsob

•

objekt

•

vlastnosť

•

čas

•

kvantita

Jednotlivé kategórie sme odlišovali pomocou farebných zvýrazňovačov. Príkladom kódovaného prepisu je
nasledujúca časť textu rozhovoru (R je respondent a V výskumník):
R: no spokojná som bola (o to nejde), lebo myslím žé é ma to tak nejak odľahčilo od takých
nerelevantných výsledkov tedá ehm nepozerala som si tie výsledky všetky, ale myslím si, že sú
omnoho relevantnejšie ako keď ich hľadám niekde v Googli alebo v Yahoo alebo v takom klasickom
vyhľadávacom prieskumovom stroji .. neviem, možno ma znervózňovalo to, že to má tak strašne
veľa funkcií h, ale akó určite sú tie funkcie . praktické a dobré á myslím si, že niektoré z nich by
som aj využívala, alé ako sa poznám tak ja by som si asi podľa toho ako by som spoznala ten ten
tento softvér tak by som . sí zvykla na nejaké funkcie využívať ich á možno viacej by som už aní ..
V: že výberovo dajme tomu niektoré, tak to myslíš?
R: nó nó ano
V: by si si zvykla a vlastne nie všetky možno by si využívala len niektoré
R: hm, ale je to dobré, že aspoň viem, že si vždycky predtým akó keď mám čas tak predtým ako
idem vyhľadávať tak si môžem prejsť tie funkcie, ktoré nepoznám že možno sa mi to zapáči a
začnem to tiež využívať

Kódované prepisy sme preniesli do formy tabuliek, ktoré sme spracovali v Excel-i. V tabuľkách sme pojmy
v kategóriách ešte hlbšie triedili. Napokon sme zisťovali počet pojmov v jednotlivých kategóriách a silu
kategórií (frekvenciu výskytu pojmov v kategóriách). Jednotlivé tabuľky sme sumarizovali podľa riešených
úloh do nasledujúcej štruktúry:
•

Vyhľadávanie

•

Filtrovanie

•

Organizácia výsledkov – radenie

•

Organizácia výsledkov – vytváranie adresára

•

Zoskupovanie výsledkov

•

Sumarizácia

•

Anotovanie

•

Pridanie do obľúbených

• Monitorovanie výsledkov
Tabuľky čiastočne boli a budú podkladom na modelovanie a ďalšie syntézy.

4

Čiastkové výsledky výskumu

Pilotná štúdia bola nástrojom na overenie vhodnosti metodológie a aplikácie konkrétnych metód pri zbere
údajov, analýze a syntéze. Výsledkom prvých syntéz je nasledujúci všeobecný model (obr. 6), ktorý sumarizuje
vyhľadávanie informácií pomocou agenta. Pri tvorbe modelu sme vychádzali nielen z predchádzajúcich
teoretických analýz ale aj procesuálneho modelu činností, ktorý navrhuje Wilson (2006) a samozrejme
čiastkových výsledkov pilotnej štúdie. Výsledný model má viacdimenzionálnu formu. Spúšťacím mechanizmom
činnosti človeka sú motivácia a ciele, ktoré sú podmienené nielen človekom, ale aj vonkajším prostredím (napr.
ciele organizácie a pod.). Pri analýzach sme ako hlavné motívy u respondentov odhalili napr. potreby, záujmy,
učenie, objavovanie. Ich hlavným cieľom bolo vyriešiť konkrétne simulované úlohy. Človek interaguje
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s agentom, pomocou ktorého môže vyriešiť problém a v konečnom dôsledku využiť informácie. Tento proces
nie je uzavretý, preto smerom od výstupov vedie spätná väzba na agenta, človeka a východiskové motivácie
a ciele.
V interakcii medzi človekom a agentom v prípade vyhľadávania vystúpili do popredia činnosti, objekty,
vlastnosti a funkcie agenta. Interakcia je v modeli zvýraznená červenou farbou. Prierezovo prepája človeka
s agentom a preniká jednotlivými kategóriami. Činnosti, ktoré verbalizovali v hlasnom myslení respondenti boli
previazané na subjekt (čiže nich samých), agenta, zdroj ale aj iné nástroje, ktoré poznali a porovnávali s agentom
Copernic-om. Ďalšia kategória integruje objekty v rôznych súvislostiach. Objekty, ktoré sme zaradili do
podkategórie všeobecné, súviseli najmä s opisom vyhľadaných informácií. Obzvlášť nás zaujali verbalizované
kritériá pri hodnotení relevancie vyhľadaných zdrojov. Tematický aspekt pri vyhľadávaní patril medzi
najsilnejšie podkategórie objektov. Potvrdzuje to fakt, že informačné správanie pri formulovaní požiadavky
a vyhľadávaní informácií je riadené tematickou orientáciou subjektu a záujmami. Napokon sa často opakovali aj
pojmy týkajúce sa prístupu subjektov na rozhraní agenta. Súviseli najmä s výberom vhodnej frázy a využitia
vyhľadávacieho formulára na rozhraní agenta. Respondenti charakterizovali vyhľadané výsledky v kontexte
relevancie a kvality. Všímali si aj rôzne funkcie agenta, ktoré im sprostredkovali vyhľadávanie.
Človek je vnorený do dimenzie individuálneho kontextu, kde figurujú kognitívne, afektívne a senzomotorické
zložky informačného správania. O úroveň vyššie je subjekt ovplyvnený sociálno-kultúrnym a historickým
kontextom.
Vonkajšie prostredie

Činnosti
Objekty

Motivácia

Vlastnosti

Interakcia

Človek
Ciele

Výstupy

Funkcie

Vyriešenie
úlohy/problému
●
Využitie
informácií
●

Agent

Individuálny
kontext
●
kognitívne
●
afektívne
●
senzomotorické

Sociálno-kult.
kontext
Historický

Obr. 6. Všeobecný model interakcie človeka a agenta pri vyhľadávaní informácií
Znázornený a opísaný model je len príkladom interpretácie jednej z deviatich úloh, ktoré realizovali dvaja
respondenti. Má teda parciálny a ilustratívny charakter a bude doplnený o výsledky ďalších analýz.
4.1
Generalizácia činností
Okrem syntézy výsledkov obsahovej analýzy sme sa zamerali aj na sumarizáciu krokov pri riešení úloh
respondentmi. Podkladom boli videozáznamy činností respondentov pri práci s agentom Copernic-om.
Výsledkom generalizácie je napr. nasledujúci diagram (obr. 7), ktorý zobrazuje postup pri riešení jednotlivých
úloh jedného z respondentov.
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Obr. 7. Diagram znázorňuje kroky respondenta pri riešení jednotlivých úloh
Výsledky generalizácie činností respondentov nám umožnia nielen porovnávať a skúmať podobnosti medzi
viacerými respondentmi, ale aj určiť kognitívne procesy a prístupy respondentov v interakcii. Okrem diagramov
na ďalšie syntézy využijeme aj tabuľkové výstupy konceptuálnych analýz a podklady z pozorovania.
Okrem kognitívnych aspektov interakcie sa zameriame aj na afektívne kontexty. Najvýraznejšími
emocionálnymi prejavmi u respondentov boli spokojnosť, radosť, šťastie, prekvapenie, šok, nervozita, neistota,
strach. Ďalšie emócie odhalíme pri pokračovaní vo výskume.
4.2
Využiteľnosť agenta
Výsledky pilotnej štúdie poukázali na problémy interakcie s agentom, nedostatky rozhrania, mieru spokojnosti,
návrhy na zlepšenia agenta. Tieto aspekty respondenti verbalizovali v záverečnom rozhovore, ale niektoré boli
vybrané aj z časti zameranej na hlasné myslenie. Výsledky syntetizuje tabuľka č. 2.
Najviac zastúpenou kategóriou boli problémy interakcie, ktoré sa týkali pokročilého vyhľadávania, možností
vyhľadávania, pomenovania niektorých funkcií, organizácie a práce s výsledkami a záznamami, ďalej rozhrania
a napokon subjektívnych problémov. Respondenti nevyjadrili jednoznačne svoju nespokojnosť, či spokojnosť.
Poukázali prevažne na negatívne stránky agenta Copernic-a (napr. pocit obmedzenosti pri jeho využívaní, príliš
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komplikované rozhranie a naopak jednoduchá forma pokročilého vyhľadávania). Respondenti navrhli riešenia
niektorých problémov. Išlo napr. o obohatenie pokročilého vyhľadávania o ďalšie funkcie, farebné odlišovanie
navštívených liniek (konkr. odkazov pod názvom v záznamoch výsledkov), pridanie nových funkcií atď.
Niektoré problémy mali skôr subjektívny rozmer, napr. málo alebo žiadne skúsenosti s rozhraním, jazyková
bariéra, nedostatky technologických zručností, neovládanie terminológie nástroja.
V ďalšom výskume by sme chceli údaje získané pri riešení úloh respondentov, pozorovaniach a záverečných
rozhovoroch využiť pri tvorbe koncepcie, v ktorej budeme navrhovať zmeny rozhrania agenta, ktoré
sprostredkujú zúženie interakcie človeka a agenta a zvýšenie efektívnosti vyhľadávania.

Tab. 2. Využiteľnosť agenta: problémy, nedostatky, spokojnosť a návrhy na zlepšenia

5

Plánované kroky

Predpokladaný počet respondentov vo výskumnej vzorke by mal byť maximálne 6. Pri ďalšom postupe budú
(podobne ako v prípade pilotnej štúdie) vo výberovej vzorke tiež študenti vyšších ročníkov (konkrétne
4. a 5. ročník), ale aj informačný profesionáli. Analýzy tak budú doplnené o komparáciu jednotlivých typov
respondentov.
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Budeme pokračovať v zbere údajov a získané údaje ďalej analyzovať. Sústredíme sa aj na detailnú analýzu
identifikačných údajov, ktoré budeme štatisticky spracúvať a vytvárať z nich výstupy vo forme grafov a tabuliek.
Tiež by sme sa chceli zamerať na charakteristiku skúseností s technológiami a vyhľadávaním informácií, ale aj
znalosti cudzích jazykov respondentov vo výberovej vzorke. Okrem toho sa sústredíme aj na opis úloh, na
ktorých respondenti pracujú a sú previazané na vyhľadávanie informácií a samotnú interakciu s agentom.
Chceme analyzovať ďalšie údaje získané zo zberu metódou hlasného myslenia. Tabuľky doplníme o výsledky
ďalších konceptuálnych analýz. Výsledkom budú sumarizujúce modely, ktoré budú konkretizovať kategórie
a podkategórie v detailnejšom pohľade.
Chceli by sme sa sústrediť na kognitívne a afektívne aspekty interakcie a pokúsime sa ich klasifikovať
a modelovať.
V ďalšom pláne máme aj syntézu údajov získaných zo záverečných rozhovorov, ktoré budú spolu s ostatnými
údajmi podkladom na vytvorenie koncepcie. Koncepcia bude mať za úlohu prepojiť výsledky výskumu s ich
praktickým dopadom na zmeny rozhrania agenta smerom k zužovaniu interaktivity a efektívnejšieho
vyhľadávania informácií.

6

Význam výsledkov výskumného projektu

Výskum perspektívne prispeje k objasneniu niektorých aspektov informačného správania ľudí pri interakcii
s agentom na vyhľadávanie informácií v internete. Z hľadiska metodológie budú detailne opísané fázy a metódy
využité vo výskume. Analýza metodológie môže inšpirovať odborníkov k zamysleniu sa nad kvalitatívnym
prístupom a možnosťami jeho využitia v ich výskume. Charakteristika metód (hlasné myslenie, obsahová
analýza) môže slúžiť pre výskumníkov ako podklad na ich vlastnú prácu.
Výsledky výskumu budú prínosné na interdisciplinárnej úrovni. Pomocou nich môže vzniknúť dialóg
s odborníkmi z iných oblastí.
Okrem teoretických aplikácií vidíme využitie výsledkov v praxi. Mohli by byť východiskom pri tvorbe agentov
prispôsobených na efektívnejšie využívanie používateľmi. Syntézy môžu prispieť pri budovaní inteligentných
rozhraní digitálnych knižníc. Užitočnosť výslednej koncepcie vidíme aj v kontexte tvorby knižničných systémov
pri napr. prispôsobovaní rozhraní na vyhľadávanie v OPAC-u, inteligentnom sprostredkovaní elektronických
služieb. Výsledky môžu byť východiskom nielen pri návrhu interaktívnych informačných agentov, ale aj
ostatných typov informačných prieskumových systémov.

7

Záver

Zamerali sme sa na charakteristiku výskumu interakcie človeka s agentom na vyhľadávanie informácií
(Copernic-om). Cieľom príspevku bolo objasniť metodologické a metodické kontexty výskumného projektu.
Metodologické východisko výskumu predstavuje kvalitatívny prístup, ktorý v príspevku detailnejšie rozoberáme
aj z pohľadu knižničnej a informačnej vedy. Stanovili sme základné aj čiastkové výskumné ciele.
Charakterizovali sme metódy a jednotlivé fázy výskumu. Príspevok zahŕňa podrobnejšie informácie o metóde
hlasného myslenia a jej využití v psychológii a aj našom odbore.
Detailne sme rozobrali fázy výskumu spolu s konkrétnymi krokmi – výberom metód, respondentov, miesta
realizácie a technologickým zabezpečením počnúc, zberom údajov, fixáciou údajov a ich analýzou a syntézou
končiac.
Čiastkové výsledky analýz priniesli okrem návrhu všeobecného modelu vyhľadávania informácií aj generalizovaný
diagram krokov pri riešení konkrétnych úloh. Problém využiteľnosti agenta bol syntetizovaný pomocou verbalizácií
respondentov, ktoré sa týkali problémov interakcie s agentom, nedostatkov rozhrania, miery spokojnosti
a návrhov na zlepšenia agenta. Okrem súčasného stavu výskumu boli opísané aj plánované kroky. V súčasnosti
pokračujeme v zbere dát a analýzach. Finálna fáza výskumu bude ukončená v marci 2008.
V záverečnej časti sme načrtli, aké vidíme aplikačné možnosti výsledkov výskumu v teórii a praxi. Dimenzie
praktického využitia výskumu predstavuje najmä dizajn zohraní informačných prieskumových systémov (napr.
agentov, digitálnych knižníc, atď.) a inteligentné sprostredkovanie informačných služieb.
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Abstrakt
V oblasti skúmania využívania informačných zdrojov, používateľských potrieb
a preferencií sa v posledných rokoch presadzuje celostný prístup k chápaniu
správania sa používateľov informácií. Informačné správanie sa definuje ako
komplexné ľudské správanie vo vzťahu k informačným zdrojom a kanálom, vrátane
aktívneho i pasívneho vyhľadávania informácií, organizácie informácií a ich
využívania. Východiskom tohto príspevku je predpoklad, že kompetencie v oblasti
znalosti cudzích jazykov sú súčasťou komplexu atribútov determinujúcich
informačné správanie. Na jeho základe sa formuluje a overuje hypotéza, že jazykové
kompetencie používateľov ovplyvňujú ich vzťah k využívaniu elektronických
informačných zdrojov.

1

Úvod

Prieskumy využívania informačných zdrojov, používateľských potrieb a preferencií sa v knižniciach
a informačných inštitúciách realizujú permanentne ako súčasť snáh o skvalitňovanie štruktúry informačných
fondov a služieb. Pri výskumoch využívania elektronických informačných zdrojov sa v praxi využíva pomerne
široká škála vhodných metód. Významným indikátorom sú v tejto oblasti knižničné štatistiky sledujúce finančné
parametre doplňovania fondov a podielu elektronických zdrojov na nich. V súčasnosti sa okrem iného zostavujú
s cieľom zistiť efektívnosť vynakladania finančných prostriedkov na nákup elektronických zdrojov. Pomerne
často sa tiež využívajú porovnávania založené na štatistikách knižničných výpožičiek. Znižovanie objemu
výpožičiek tradičných, tlačených informačných zdrojov a nárast vo využívaní elektronických zdrojov pritom
zväčša naznačujú, že používatelia sa preorientovávajú z tlačených na digitálne zdroje. Tretím typom sú
prieskumy využívania a preferencií používateľov v oblasti elektronických zdrojov, ktoré sú založené na aplikácii
dotazníkových metód, prípadne rozhovorov.
V poslednom desaťročí sa v oblasti skúmania využívania informačných zdrojov, používateľských potrieb
a preferencií presadzuje komplexný, celostný prístup k chápaniu správania sa používateľov informácií. Tento
prístup sa postupne transformuje na novú významnú paradigmu vo výskume v prostredí informačnej vedy,
s využitím sociologických, psychologických, etnologických a ďalších spoločenskovedných metód pri skúmaní
tvorcov i používateľov informácií.
Cieľom tohto príspevku je prezentovať výsledky čiastkovej analýzy dátového korpusu prieskumu používateľov
knižníc, ktorý bol orientovaný na preferencie používateľov v oblasti využívania elektronických informačných
zdrojov. Vychádzajúc z charakteristík pojmu informačné správanie a z predpokladu, že kompetencie v oblasti
znalosti cudzích jazykov sú súčasťou komplexu atribútov determinujúcich informačné správanie, formuluje
a pokúša sa overiť hypotézu, že jazykové kompetencie používateľov ovplyvňujú ich vzťah k využívaniu
elektronických informačných zdrojov.

2

Informačné správanie v kontexte vedeckej komunikácie

Informačné správanie sa zvyčajne definuje ako komplexné ľudské správanie vo vzťahu k informačným zdrojom
a kanálom, vrátane aktívneho i pasívneho vyhľadávania informácií, organizácie informácií a ich využívania
(napr. Wilson 2000, Spink a Cole 2006). V tomto kontexte sa správanie pri vyhľadávaní informácií chápe ako
podmnožina informačného správania, ktorá zahŕňa účelné hľadanie informácií vo vzťahu k špecifickému cieľu.
Správanie v oblasti organizácie informácií odráža procesy analyzovania a klasifikácie materiálov do
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definovaných kategórií a správanie v oblasti využívania informácií zahŕňa spôsoby zaraďovania informácií do
existujúcej poznatkovej základne človeka (Spink a Cole 2001).
Podľa Wilsona informačné správanie zahŕňa priamu komunikáciu s inými ľuďmi, rovnako ako aj pasívne
prijímanie informácií napríklad pri pozeraní televíznej reklamy, bez akéhokoľvek úmyslu s danými
informáciami pracovať. Výskumy informačného správania tak z hľadiska jeho teoretických dimenzií, ako aj
praktických prejavov predstavujú jeden z najvýznamnejších prúdov vývoja informačnej vedy za posledné
desaťročie (Sonnenwald 1999, Miller 2002, Meho 2003, Talja 2003, Tenopir 2003, Harley 2006,). Jednou
z originálnejších ciest k pochopeniu konceptu informačného správania je aplikácia historického prístupu na
základe skúmania informačného správania vybraných historických osobností (Leonardo daVinci, Casanova,
Napoleon Bonaparte a iní). Tento prístup je založený na analýze osobných písomností, z ktorých autori extrahujú
príklady spôsobov vyhľadávania informácií, ich organizovania a využívania (Spink a Cole 2006).
Wilsonov model z roku 1996 znázorňuje informačné správanie ako komplex faktorov, do ktorého zasahujú
viaceré premenné psychologického, demografického či interpersonálneho charakteru (Wilson 2000). Medzi
takéto premenné možno celkom prirodzene zaradiť aj používateľovu schopnosť komunikovať v cudzom jazyku,
a teda využívať širokú škálu informačných zdrojov dostupných v cudzom jazyku. V tomto kontexte vyvstáva
ako zaujímavá otázka, či existuje súvislosť medzi jazykovými kompetenciami používateľov a ich preferenciami
v oblasti využívania elektronických informačných zdrojov na účely štúdia i publikovania.
Vedecká, resp. odborná komunikácia je tradične determinovaná snahou, ba priam potrebou prekonávania
geografických bariér a širokého publikovania výsledkov vedeckého výskumu tak, aby nové poznatky boli
dostupné s minimálnym časovým oneskorením a čo možno najširšiemu okruhu záujemcov z radov odbornej
i laickej verejnosti. Práve preto je komunikácia v oblasti vedy výrazne poznačená dominanciou určitých
medzinárodne akceptovaných komunikačných kanálov a angličtiny ako jazyka komunikácie – aj keď je z praxe
známe, že miera tejto dominancie je rozdielna v rozličných oblastiach ľudského poznania.
Elektronické komunikačné kanály podporujú globalizáciu komunikačného priestoru vedy v ešte výraznejšej
miere ako je tomu vo vedeckej komunikácii v tradičných komunikačných, resp. publikačných modeloch. Je
predpoklad, že v takomto globálnom priestore mnohojazyčných informačných zdrojov sa budú lepšie orientovať
tí odborní/vedeckí pracovníci, ktorí sú schopní tieto cudzojazyčné (najmä anglické) zdroje a komunikačné
kanály aktívne využívať.
Na overenie tohto predpokladu sme sa rozhodli využiť dáta, ktoré boli zozbierané v rámci výskumnej úlohy
VEGA 1/9236/02 Interakcia človeka s informačným prostredím, ktorá sa riešila na Katedre knižničnej
a informačnej vedy Filozofickej fakulty UK v Bratislave v rokoch 2002 až 2003. Skúmanie problematiky
elektronickej komunikácie sa zameralo na dve primárne oblasti – postoje používateľov pri využívaní
elektronických zdrojov a pri publikovaní. Zámerom prieskumu bolo osloviť výskumne či študijne aktívne
čitateľské publikum v knižniciach, s predpokladom, že v takto oslovenej populácii budú aj respondenti, ktorí
elektronické zdroje nevyužívajú.

3

Pozadie a metodológia výskumu

Výskum využívania a preferencií elektronických informačných zdrojov bol súčasťou rozsiahlejšieho
dotazníkového prieskumu, ktorý sa realizoval v priebehu júla až augusta 2002 s pomocou 16 vedeckých
a akademických knižníc z celého Slovenska. Otázky primárne smerovali k zisteniu preferencií na ose
spoľahlivosť/serióznosť zdroja – pohotovosť/rýchlosť prístupu. Základom pre pôvodné štatistické spracovanie
bolo 793 aspoň čiastočne vyplnených dotazníkov, ktoré prešli formálnou vstupnou kontrolou. Štatistické
spracovanie sa uskutočnilo čiastočne s využitím softvéru SPSS, verzia 8.0, čiastočne v prostredí programového
systému Excel. Testy na porovnávanie významnosti rozdielov medzi jednotlivými zistenými hodnotami
v tabuľkách (ANOVA a Fisherov exaktný test) boli spracované s využitím softvéru GraphPadInStat.
Pre potreby tejto analýzy bola z celkovej množiny respondentov vybraná skupina tých, ktorí využívajú
informačné zdroje v profesionálnej komunikácii, nie v rámci rekreačných aktivít. Ide o skupinu respondentov,
ktorí sú profesionálne činní v oblasti vedy, výskumu a vzdelávania a ktorí boli v kategorizácii knižničných
používateľov zaradení do kategórie učiteľ VŠ, SŠ a vedecko-výskumný pracovník. Ich celkový počet bol 209. Je
medzi nimi výrazná prevaha mužov (56 %). Tento fakt zrejme súvisí s prevahou počtu respondentov z oblasti
technických a prírodovedných disciplín (59 %). Vekové rozvrstvenie zodpovedá výberu skupín respondentov
v produktívnom veku, ktorí využívajú elektronické zdroje primárne na pracovné, resp. vedecké účely. Veková
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skupina 18 – 25 rokov má v tejto kategórii používateľov najmenšie zastúpenie (len 6,7 %), zväčša ide
o čerstvých absolventov vysokých škôl, najmä študentov v doktorandskej forme štúdia. So zvyšujúcim sa vekom
sa zvyšuje aj percentuálne zastúpenie vekových kategórií, zo 16,3 % (26 – 30 rokov) na 31,6 % (viac ako 51
rokov). Dôvodom početnejšieho zastúpenia respondentov z vyšších vekových skupín je zrejme použitá metodika
výskumu a skutočnosť, že mladšie vekové kategórie vedeckých pracovníkov vyhľadávajú informačné zdroje
častejšie aj mimo knižnice, zatiaľ čo staršie kategórie sa viac spoliehajú na služby knižníc.
Znalosť cudzích jazykov na úrovni porozumenia odbornému textu respondenti deklarovali výberom z alternatív,
ktoré boli uvedené v dotazníku (angličtina, nemčina, francúzština, ruština, španielčina, taliančina, maďarčina,
poľština a iné), pričom bolo možné označiť viacero jazykov. Prehľad frekvencie jazykov ako aj počet jazykov,
ktoré respondenti ovládajú, je v tabuľkách č. 1 a 2.
jazyk

počet

% výskytov

% prípadov

angličtina

154

33,05

73,68

nemčina

106

22,75

50,72

33

7,08

15,79

108

23,18

51,67

8

1,72

3,83

francúzština
ruština
španielčina
taliančina

6

1,29

2,87

maďarčina

32

6,87

15,31

poľština

18

3,86

8,61

1

0,21

0,48

466

100,00

222,97

iné
Spolu

Tab. 1. Znalosť jazykov u respondentov prieskumu

počet jazykov

počet

%

0

13

6,22

1

42

20,10

2

74

35,41

3

53

25,36

4

19

9,09

5

7

3,35

6

1

0,48

209

100,00

Spolu

Tab. 2. Počet jazykov, ktoré respondenti ovládajú
Analytickejší pohľad na populáciu respondentov rozdelenú podľa počtu ovládaných jazykov napovedá, že
angličtina má dominantné postavenie v skupine tých respondentov, ktorí ovládajú iba jeden cudzí jazyk (60 %),
druhá v poradí je nemčina (24 %). V skupine tých, čo ovládajú 2 jazyky, takisto dominuje angličtina (38 %), ale
na druhom mieste je ruština (26 %), a až po nej nasleduje s malým odstupom nemčina (25 %). V skupine
respondentov, ktorí ovládajú 3 jazyky, je poradie jazykov podobné, ale pomer medzi nimi sa postupne
vyrovnáva (angličtina 30 %, ruština 25 %, nemčina 21 %), až napokon v kategórii respondentov ovládajúcich
4 jazyky dosahuje úroveň znalosti týchto 3 jazykov zhodne po 24 %. Zaujímavé je predovšetkým významné
postavenie ruštiny v tomto rozložení jazykových znalostí. Tento stav s veľkou pravdepodobnosťou odzrkadľuje
vekovú štruktúru respondentov, v ktorej – ako už bolo uvedené – prevládajú vekové skupiny nad 30, resp.
40 rokov.
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Pôvodný dotazník mal v kompletnej podobe päť sekcií, dve z nich (D a E) sa zaoberali problematikou
preferencií v oblasti elektronických zdrojov. Pre účely zisťovania vzťahu týchto preferencií a jazykových
kompetencií používateľov bolo vyselektovaných 5 otázok, ktoré umožňujú vcelku priamočiaru interpretáciu
vzťahu používateľov k elektronickým zdrojom.
Sekcia D: Využívanie a hodnotenie elektronických zdrojov
D.2. Používate pri svojej vedeckej / študijnej práci elektronické zdroje?
a) Áno, často b) Zriedka c) Nie, nevyužívam
D.5. Dávate prednosť využívaniu elektronických zdrojov pred tradičnými (tlačenými) zdrojmi?
a) Nie b) Áno
Sekcia E: Publikovanie v elektronických zdrojoch
E.1. Ako autor považujete elektronické (sieťové) publikovanie a tradičné publikovanie za rovnocenné?
a) Áno b) Nie c) Neviem
E.5. Publikovali ste už, alebo publikovali by ste niektoré svoje práce na webových stránkach (bez toho, aby vyšli
tlačou)?
a) Áno, publikoval som b) Áno, publikoval by som c) Nie, nepublikoval by som
E.6. Publikovali ste už, alebo publikovali by ste niektoré svoje práce v čisto elektronickom časopise (bez toho,
aby vyšli tlačou)?
a) Áno, publikoval som b) Áno, publikoval by som c) Nie, nepublikoval by som
V podmienkach tohto dotazníkového prieskumu sa predpoklad o priaznivejšom postoji jazykovo zdatných
používateľov k elektronickým zdrojom, vyjadrený v predchádzajúcej kapitole, dá vyjadriť konkrétnejšie
v nasledujúcich hypotézach:
•

respondenti, ktorí ovládajú angličtinu, využívajú elektronické zdroje častejšie a dávajú prednosť ich
využívaniu vo väčšej miere ako tí, ktorí ovládajú iné jazyky;

•

respondenti, ktorí ovládajú viacero jazykov, využívajú elektronické zdroje častejšie a dávajú prednosť ich
využívaniu vo väčšej miere ako tí, ktorí ovládajú žiadny alebo jeden jazyk;

•

respondenti, ktorí ovládajú angličtinu, považujú elektronické publikovanie za rovnocenné s tradičným
a častejšie elektronicky publikujú ako tí, ktorí ovládajú iné jazyky;

•

respondenti, ktorí ovládajú viacero jazykov, považujú elektronické publikovanie za rovnocenné s tradičným
a častejšie elektronicky publikujú ako tí, ktorí ovládajú žiadny alebo jeden jazyk.

4

Výsledky výskumu

Odpovede na otázky D.2, D.5, E.1, E.5 a E.6 boli analyzované vo vzťahu k skupinám respondentov, ktorí
deklarovali znalosť 5 najfrekventovanejších jazykov v tomto prieskume – angličtiny, nemčiny, ruštiny,
francúzštiny a maďarčiny. Z hľadiska častosti reálneho využívania elektronických informačných zdrojov
výsledky anglicky hovoriacich respondentov naznačujú o niečo vyššiu úroveň častého využívania a naopak
nižšiu úroveň zriedkavého využívania či nevyužívania, ako je tomu u iných jazykov.
Pri otázke na preferovanie elektronických zdrojov pred tradičnými však situácia už taká jednoznačná nie je.
Pomer tých, ktorí dávajú prednosť elektronickým zdrojom, je síce relatívne vysoký (cca 41 %, teda druhý
najlepší výsledok za francúzštinou – 42,5 %), ale v porovnaní s inými jazykmi je relatívne vysoký aj pomer tých,
ktorí elektronické zdroje nepreferujú (51,3 %, čo je druhý najvyšší podiel po ruštine). Relatívne vysoké
zastúpenie odpovedí áno a nie v skupine respondentov, ktorí ovládajú angličtinu, má za následok to, že
v porovnaní s inými jazykmi je tu málo frekventovaný počet tých, ktorí na otázku neodpovedali. To by mohlo
signalizovať súvislosť so skutočnosťou, že “angličtinári” elektronické zdroje využívajú častejšie (otázka D.2)
a majú aj v oblasti preferencií jednoznačnejší postoj ako ostatné jazykové skupiny používateľov.
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Odpoveď

áno, často

zriedka

nie

Jazyk
angličtina

neodpovedal

Spolu

%

118
76,62

27
17,53

7
4,55

2
1,30

154
100,00

%

64
60,38

30
28,30

10
9,43

2
1,89

106
100,00

%

73
67,59

23
21,30

11
10,19

1
0,93

108
100,00

%

17
51,52

12
36,36

3
9,09

1
3,03

33
100,00

17

9

5

1

32

%

53,13

28,13

15,63

3,13

100,00

nemčina
ruština
francúzština
maďarčina

Tab. 3. (otázka D2) Používanie elektronických zdrojov – podľa znalosti jazykov

Odpoveď

nie

áno

neodpovedal

%

79
51,30

63
40,91

12
7,79

154
100,00

%

50
47,17

37
34,91

19
17,92

106
100,00

%

56
51,85

36
33,33

16
14,81

108
100,00

%

12
36,36

14
42,42

7
21,21

33
100,00

%

14
43,75

12
37,50

6
18,75

32
100,00

Jazyk
angličtina
nemčina
ruština
francúzština
maďarčina

Spolu

Tab. 4. (otázka D5) Preferovanie elektronických zdrojov – podľa znalosti jazykov
Analýza otázok týkajúcich sa praxe a preferencií pri využívaní elektronických komunikačných kanálov na účely
publikovania naznačuje, že v tejto oblasti žiadne výraznejšie vplyvy znalosti jazykov nie sú. V žiadnom z troch
analyzovaných parametrov (rovnocennosť, publikovanie na webe a publikovanie v elektronickom časopise)
skupina respondentov hovoriacich po anglicky nevykazuje odchýlky od hodnôt zistených v ostatných
jazykových skupinách.
Pri konštatovaní o rovnocennosti tradičného a elektronického publikovania jedinou jazykovou skupinou, v ktorej
kladné vyjadrenie (36,4 %) prevažovalo nad negatívnym (33,3 %), boli francúzštinári. V tejto skupine bolo však
aj najvyššie zastúpenie odpovedí “neviem” (30 %), takže vcelku pozitívne hodnotenie tohto atribútu môže byť
spôsobené celkovou slabou úrovňou praktických skúseností s elektronickým publikovaním.
Praktické skúsenosti s publikovaním na webe a v elektronickom časopise kopírujú všeobecne platný trend, podľa
ktorého majú respondenti viacej skúseností s publikovaním na webe (“publikoval som”), ale sú ochotnejší
publikovať v elektronickom časopise (“publikoval by som”). Neochota publikovať (“nepublikoval by som”) na
webe je vo všeobecnosti vyššia v porovnaní s neochotou publikovať v elektronickom časopise – nižšia je len
u tých respondentov, ktorí hovoria po nemecky. Jedinou jazykovou skupinou, kde je neochota publikovať na
webe vyššia ako 50%, je skupina „maďarčinárov“.
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Odpoveď

áno

nie

neviem

Jazyk
angličtina

neodpovedal

Spolu

%

50
32,47

63
40,91

34
22,08

7
4,55

154
100,00

%

29
27,36

44
41,51

25
23,58

8
7,55

106
100,00

%

32
29,63

51
47,22

20
18,52

5
4,63

108
100,00

%

12
36,36

11
33,33

10
30,30

0
0,00

33
100,00

%

8
25,00

12
37,50

9
28,13

3
9,38

32
100,00

nemčina
ruština
francúzština
maďarčina

Tab. 5. (otázka E1) Rovnocennosť elektronického publikovania – podľa znalosti jazykov

Odpoveď
Jazyk
angličtina

publikoval
som

publikoval
by som

nepublikoval
by som

neodpovedal

Spolu

%

26
16,88

60
38,96

61
39,61

7
4,55

154
100,00

%

13
12,26

41
38,68

46
43,40

6
5,66

106
100,00

%

21
19,44

44
40,74

39
36,11

4
3,70

108
100,00

%

6
18,18

12
36,36

15
45,45

0
0,00

33
100,00

%

4
12,50

8
25,00

18
56,25

2
6,25

32
100,00

nemčina
ruština
francúzština
maďarčina

Tab. 6. (otázka E5) Publikovanie na webe – podľa znalosti jazykov

Odpoveď
Jazyk
angličtina

publikoval
som

publikoval nepublikoval
by som
by som

neodpovedal

Spolu

%

16
10,39

71
46,10

60
38,96

7
4,55

154
100,00

%

8
7,55

42
39,62

48
45,28

8
7,55

106
100,00

%

16
14,81

50
46,30

37
34,26

5
4,63

108
100,00

%

5
15,15

13
39,39

14
42,42

1
3,03

33
100,00

%

2
6,25

15
46,88

13
40,63

2
6,25

32
100,00

nemčina
ruština
francúzština
maďarčina

Tab. 7. (otázka E6) Publikovanie v elektronickom časopise – podľa znalosti jazykov
Skúmanie postojov používateľov k využívaniu elektronických informačných zdrojov z hľadiska počtu ovládaných
jazykov naznačuje, že rozdiely medzi jednotlivými skupinami sú v tomto prípade o niečo markantnejšie. Miera
častého využívania elektronických zdrojov je najnižšia u skupiny respondentov, ktorá nedeklaruje znalosť
žiadneho cudzieho jazyka (cca 46 %), postupne táto miera stúpa s počtom jazykov na maximum cca 72 % (2
jazyky) a znova klesá na cca 53 % (4 jazyky). Zriedkavé využívanie elektronických zdrojov má najčastejšie
zastúpenie opäť v najmenšej skupine používateľov, ktorí neovládajú žiadny jazyk, najmenej ho deklarujú
používatelia ovládajúci 2 jazyky.
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Podobná situácia je aj v oblasti deklarovaných preferencií využívaniu elektronických zdrojov. Najvyššiu
podporu (cca 43 %) elektronickým zdrojom vykazuje skupina používateľov, ktorí ovládajú 2 jazyky, pričom
v tejto skupine zároveň pozorujeme najmenší rozdiel medzi pomerom tých, čo elektronické zdroje preferujú,
a tými, čo ich nepreferujú.
V snahe zistiť, v čom spočíva špecifikum skupiny respondentov ovládajúcich 2 jazyky, bola vykonaná
detailnejšia analýza rozloženia jazykov v tejto skupine. Z celkového počtu 74 používateľov najviac deklaruje
znalosť angličtiny a ruštiny (25), ďalej angličtiny a nemčiny (22), nemčiny a ruštiny (9) a angličtiny a maďarčiny
(7). Aj prvotné údaje hovoriace o tom, že spomedzi respondentov, ktorí ovládajú 2 jazyky, takmer 60 % hovorí
po anglicky, naznačujú, že práve angličtinu možno považovať za ten jazyk, ktorý sa najvýraznejšie spája
s pozitívnym vzťahom používateľov k elektronickým zdrojom.
Odpoveď

áno,
často

zriedka

nie

neodpo
-vedal

%

6
46,15

6
46,15

1
7,69

0
0,00

13
100,00

%

27
64,29

9
21,43

6
14,29

0
0,00

42
100,00

%

53
71,62

12
16,22

7
9,46

2
2,70

74
100,00

%

37
69,81

14
26,42

1
1,89

1
1,89

53
100,00

%

10
52,63

8
42,11

1
5,26

0
0,00

19
100,00

Počet jazykov
0
1
2
3
4

Spolu

Tab. 8. (otázka D2) Používanie elektronických zdrojov – podľa počtu jazykov

Odpoveď

nie

áno

%

8
61,54

3
23,08

2
15,38

13
100,00

%

22
52,38

13
30,95

7
16,67

42
100,00

%

33
44,59

32
43,24

9
12,16

74
100,00

%

30
56,60

18
33,96

5
9,43

53
100,00

%

10
52,63

7
36,84

2
10,53

19
100,00

Počet jazykov
0
1
2
3
4

neodpovedal

Spolu

Tab. 9. (otázka D5) Preferovanie elektronických zdrojov – podľa počtu jazykov
Na základe údajov zosumarizovaných v tabuľkách 10 až 12 možno vo všeobecnosti konštatovať, že podpora
elektronickému publikovaniu sa medzi autormi so zvyšujúcim sa počtom ovládaných jazykov mierne zvyšuje.
Prejavuje sa to najmä vo vyššej podpore tvrdeniu o rovnocennosti elektronického publikovania s publikovaním
tradičným (tab. 10). Čo sa týka reálneho publikovania na webe a v elektronickom časopise (tab. 11 a 12),
z hľadiska východiskových hypotéz tohto prieskumu je zaujímavým javom to, že praktické skúsenosti s týmto
publikovaním má väčší podiel tých respondentov, ktorí neovládajú žiadny cudzí jazyk, než je podiel tých, ktorí
ovládajú jeden jazyk. Tento podiel je dokonca vyšší ako u respondentov ovládajúcich 2 jazyky.
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Odpoveď
Počet jazykov

áno

nie

neviem

neodpo
-vedal

%

3
23,08

6
46,15

3
23,08

1
7,69

13
100,00

%

9
21,43

17
40,48

11
26,19

5
11,90

42
100,00

%

21
28,38

32
43,24

17
22,97

4
5,41

74
100,00

%

19
35,85

21
39,62

11
20,75

2
3,77

53
100,00

%

6
31,58

9
47,37

4
21,05

0
0,00

19
100,00

0
1
2
3
4

Spolu

Tab. 10. (otázka E1) Rovnocennosť elektronického publikovania – podľa počtu jazykov

Odpoveď
Počet jazykov

publikoval
som

publikoval
by som

nepublikoval
by som

%

3*
23,08

1*
7,69

8
61,54

1
7,69

13
100,00

%

0+
0,00

22
52,38

16
38,10

4
9,52

42
100,00

%

9**
12,16

29
39,19

32
43,24

4
5,41

74
100,00

%

15
28,30

18
33,96

19
35,85

1
1,89

53
100,00

%

2
10,53

9
47,37

8
42,11

0
0,00

19
100,00

0
1
2
3
4

neodpovedal

Spolu

* p ≤ 0,05 - štatisticky významný rozdiel oproti ...1... (Fisherov exaktný test)
+ p ≤ 0,05 - štatisticky významný rozdiel oproti ...2... (Fisherov exaktný test)
** p ≤ 0,05 - štatisticky významný rozdiel oproti ...3... (Fisherov exaktný test)

Tab. 11. (otázka E5) Publikovanie na webe – podľa počtu jazykov
Respondenti ovládajúci 1 jazyk nemajú síce žiadne praktické skúsenosti s elektronickým publikovaním, zato
deklarujú vysokú úroveň ochoty publikovať týmto spôsobom – na webe je to 52 %, v elektronickom časopise
50 %. Odráža sa to na skutočnosti, že miera deklarovania neochoty publikovať na webe a v elektronickom
časopise je v tejto skupine zhruba na rovnakej úrovni ako v iných, jazykovo zdatnejších skupinách. Z tohto
hľadiska najvyššiu mieru neochoty využívať elektronické komunikačné kanály na publikovanie vykazujú
respondenti, ktorí neovládajú žiadny jazyk.
Napriek naznačeným rozdielom v jednotlivých atribútoch využívania elektronických zdrojov v skupinách
respondentov rozdelených podľa znalosti jazykov treba zdôrazniť, že po štatistickom spracovaní údajov
pomocou Fisherovho exaktného testu rozdiely v žiadnej tabuľke (okrem tabuľky 11) neboli štatisticky
významné. V prípade tabuľky 11 však štatistická významnosť odchýlky jednoznačne vyplýva z anomálneho
stavu v skupine respondentov, ktorí hovoria jedným cudzím jazykom. Paradoxne zvýrazňuje tie rozdiely
v údajoch, ktoré východiskové hypotézy nepodporujú, ale naopak, hovoria proti nim.
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publikoval
som

publikoval
by som

nepublikoval
by som

neodpovedal

%

2
15,38

4
30,77

6
46,15

1
7,69

13
100,00

%

0
0,00

21
50,00

16
38,10

5
11,90

42
100,00

%

7
9,46

31
41,89

31
41,89

5
6,76

74
100,00

%

10
18,87

21
39,62

21
39,62

1
1,89

53
100,00

%

1
5,26

12
63,16

6
31,58

0
0,00

19
100,00

Odpoveď
Počet jazykov
0
1
2
3
4

Spolu

Tab. 12. (otázka E6) Publikovanie v elektronickom časopise – podľa počtu jazykov

5

Záver/Diskusia

Berúc do úvahy závery štatistického vyhodnocovania výsledkov výskumu treba konštatovať, že pôvodné
hypotézy sa na základe použitých údajov nepotvrdili. Nepodarilo sa dokázať súvislosť medzi znalosťou jazykov
a vzorcami využívania elektronických informačných zdrojov v sieťovom prostredí. Do značnej miery je to
spôsobené použitou metódou, najmä spôsobom zberu dát, pretože takýto výskum by si vyžadoval špecifickejší
prístup k výberu respondentov.
Na rozdiel od ostatných sociografických kritérií, akými sú napríklad vek, pohlavie, vedný odbor či vzdelanie,
množina ovládaných jazykov nevytvára výlučné kritérium umožňujúce rozdelenie respondentov do diskrétnych,
navzájom striktne oddelených skupín. Z tohto hľadiska môžeme hovoriť o synergickom efekte znalosti viacerých
jazykov, keďže do preferencií “ruštinárov” zasahujú aj vplyvy znalosti angličtiny a naopak. Pre dosiahnutie
exaktnejších výsledkov by bolo vhodné zopakovať výskum na skupine takých respondentov, ktorí ovládajú iba
jeden jazyk.
Problém je vypuklejší predovšetkým pri interpretácii výsledkov prvej časti prieskumu, teda pri hľadaní súvislostí
medzi znalosťou jedného konkrétneho jazyka a preferenciami vo využívaní elektronických zdrojov. Údaje
v tabuľkách napríklad naznačujú, že anglicky hovoriaci používatelia využívajú elektronické zdroje častejšie, to
však môže byť spôsobené viacerými dôvodmi, okrem iného aj prevahou anglických zdrojov na webe.
Z hľadiska uvedeného metodologického problému nediskrétneho vymedzenia množín/skupín respondentov je
druhá časť výskumu, zameraná na hľadanie súvislostí medzi využívaním zdrojov a počtom ovládaných jazykov
korektná. Ani tu sa však, napriek výsledkom naznačujúcim rozdiely medzi skupinami respondentov, nemožno
odvolať na štatisticky významné odchýlky.
Angličtina bola ešte v nedávnej minulosti považovaná za kľúčový jazyk internetu, podobne ako je považovaná
za kľúčový jazyk v medzinárodnej komunikácii. Zdá sa však, že v prostredí sieťovej komunikácie sa bez nej pri
využívaní odborných informačných zdrojov dá zaobísť. Napriek tomu, že sa výraznejšie nemení charakter
formálnej vedeckej komunikácie v elektronickom prostredí, internet predsa len umožňuje výraznejšiu
internacionalizáciu prístupu i publikovania a tá sa okrem iného prejavuje aj tak, že sa zvyšuje množstvo
informačných zdrojov aj v iných jazykoch.
V súlade s výsledkami pôvodného vyhodnocovania prieskumu preferencií používateľov a autorov treba tiež
zdôrazniť, že jazykové znalosti predstavujú zrejme len jednu zložku v mozaike faktorov, ktoré vplývajú na
formovanie preferencií používateľov v oblasti elektronických informačných zdrojov, či všeobecnejšie na spôsob
informačného správania konkrétneho používateľa. Tie ďalšie, významnejšie faktory reprezentujú najmä vedná
disciplína/odbor a v ňom zaužívané modely komunikácie, ako aj o veková skupina používateľov.
Poznámka
Príspevok bol spracovaný s podporou grantovej úlohy VEGA 1/2481/05 Využívanie informácií pri informačnom
správaní vo vzdelávaní a vede.
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Abstrakt
V príspevku sa autorka zamýšľa nad sémantickými odlišnosťami pojmov
komunikácia informácií a zdieľanie znalostí. Následne je opísaná vedecká
spolupráca a jej základné fázy, pričom pozornosť je venovaná aj otázkam
motivačných faktorov vedeckej komunikácie, problémom s duševným vlastníctvom,
významu dôvery, komunikácie, vzdelávania a pod. Hlavná pozornosť sa potom
presúva na nové možnosti využitia informačno-komunikačných technológií na
podporu vedeckej spolupráce. Príspevok opisuje zaujímavé výsledky dvoch
vybraných experimentov, ktoré sledovali vedeckú prácu na diaľku za pomoci
aplikácií informačno-komunikačných technológií a porovnávali ju so spoluprácou
tvárou v tvár. V závere je uvedené zamyslenie nad problémami súvisiacimi
s neochotou zdieľania znalostí, ako v organizáciách, tak aj vo vedeckej spoločnosti.

1

Úvod

Na začiatku je vhodné poznamenať, že v texte je používaný termín zdieľať, ktorý je v kontexte slovenského
jazyka bohemizmom, ale výstižne a jednoducho vyjadruje preklad anglického pojmu share. Do slovenského
jazyka sa dá preložiť skupinou pojmov deliť sa o niečo, mať niečo spoločné, niesť časť, zúčastniť sa (podielom)
a i. V záujme zjednodušenia štylizácií bude v kontexte tohto článku používaný výraz zdieľať obsahujúci
významy uvedených pojmov.
Komunikácia informácií alebo zdieľanie znalostí boli v živote človeka potrebné odpradávna. V najstarších
dobách bol prenos informácií realizovaná výlučne ústne, pričom informácie, ktoré sa prenášali boli potrebné
k prežitiu človeka. V antike sa pracovalo so znalosťami systematickejšie, začala sa rozvíjať matematika,
geometria, medicína, logika, filozofia a pod. Takže potvrdením kvality znalostí bol jej logický dôkaz
a matematika rozhodovala o tom, čo je a čo nie je znalosť. Znalosti sa uchovávali v písomnej forme vo
svätyniach, knižniciach, múzeách a školách.
Hlavnou témou stredoveku bolo náboženstvo, vojenstvo, poľnohospodárstvo a politika. Centrom znalostí boli
kláštory a jazykom bola latinčina. Neskorší vynález kníhtlače a preklady textov z latinčiny do iných jazykov
urýchlili proces komunikovania a zdieľania informácií a znalostí. Presadzoval sa názor, že človek dostal určitý
čiastkový súbor znalostí od Boha a vedci sa snažili ich zlúčiť a vytvoriť pôvodnú znalosť. Nástroj na zdieľanie
a tvorbu nových znalostí bola diskusia. Skúmať okolitý svet sa pokladalo za zbytočné, pretože sa predpokladalo,
že potrebné znalosti sú uložené v ľuďoch.
Koncom 16. stor. sa zmenilo chápanie znalostí a dôraz sa začal klásť na ich praktický význam. Vytvorili sa
základy tzv. vedeckej spoločnosti, kde sa do popredia dostáva skúmanie reality. Kvalitu znalostí overujú
experimenty – empirický výskum. Informácie a znalosti sa začínajú zbierať, systematizovať a triediť. Vznikli
prvé encyklopédie, ktoré z pohľadu manažmentu znalostí predstavovali banku explicitných znalostí. O tom čo je
a čo nie je vedecké rozhodujú vedecké komunity, pričom pôvodne homogénny súbor znalostí sa začína
rozpadávať a postupne začínajú vznikať nové odvetvia vedy [1].
Dnešná spoločnosť je upriamená na možnosti, ktoré nám prináša duševná práca so znalosťami. Znalosti, najmä
tie pokročilé, majú špecializovaný charakter. Samy o sebe nič neprodukujú, no napriek tomu zamestnávajú veľké
množstvo vysoko vzdelaných ľudí, ktorí reprezentujú rôzne oblasti znalostí. Vzniká potreba ich riadenia, ktorá
spôsobila transformáciu znalostí zo spoločenského luxusného prepychu v skutočný kapitál každej ekonomiky
[2].
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2

Vedecká komunikácia – zdieľanie vedeckého poznania

Komunikáciu možno v rámci knižničnej a informačnej vedy zadefinovať ako prenos údajov, správ alebo
informácií podľa dohodnutých pravidiel [3]. Z pohľadu manažmentu znalostí je zdieľanie znalostí dôležitejšie
ako komunikácia informácií. Zdieľanie znalostí vo svojom širšom význame zodpovedá komunikácii všetkých
typov znalostí: explicitných znalostí/informácií; znalostí typu know-how a know-who, ktoré možno
zdokumentovať a zachytiť ako informáciu a tacitných znalostí vo forme skúseností a kompetencií, ktoré možno
zdieľať jedine socializáciou, interakciou a tréningom. Vyžaduje si komunikáciu tvárou v tvár a vo väčšine
prípadov sa prenáša pozorovaním, napodobňovaním, cvikom a interakciou s prostredím. Na vyjadrenie procesu
zdieľania znalosti bolo používaných viacero termínov, medzi inými napr. prenos, rozširovanie, výmena a
distribúcia znalosti. Efektívne zdieľanie však v sebe zahŕňa procesy prenosu a prijatia – absorpcie potenciálnym
príjemcom. Ak je znalosť prijatá, ale nie je absorbovaná, ako v prípade prenosu informácií, prenos znalosti nie je
dokončený. Aby sa mohlo hovoriť o prenose znalosti, musí byť znalosť prijatá, spracovaná a absorbovaná [4].
Rozhodujúcim výsledkom zdieľania znalostí je tvorba novej znalosti a inovácie.
Vedecká komunikácia predstavuje „tok vedeckých informácií a správ z ich zdroja k cieľovej skupine
prostredníctvom nejakého média alebo sprostredkovateľa“ [5]. Vedeckú komunikáciu možno vnímať ako
„komunikáciu vo vede“ v rámci vedeckého spoločenstva, alebo ako „komunikáciu o vede“ alebo ak je
komunikácia realizovaná vedeckým spôsobom. Ďalej sa zameriame len na prvú možnosť vedeckej komunikácie.
Ak by sme sa pokúsili aplikovať pohľad manažmentu znalostí na komunikáciu a zdieľanie, potom by sme sa
mohli posunúť od komunikácie ku zdieľaniu vedeckých poznatkov, ktoré v sebe obsahuje nevyhnutnosť
absorbovania a spracovania znalosti v poznatkových štruktúrach prijímateľa. Tento terminologický posun by
odzrkadlil aj celospoločenský posun od informačnej spoločnosti, ktorá bola zameraná na generovanie
obrovského kvanta informácií ku znalostnej zameranej na kognitívne spracovanie informácií, teda na prácu so
znalosťami. Ako sa píše v štúdii o vedeckej komunikácii, spoločnosť, ktorá zhromaždila veľké množstvo
informácií môže byť neznalostná, ak ľudia nebudú schopní nahromadené informácie premeniť na znalosti [6].
A práve k tomu je potrebné nielen informáciu prijať, ale ju aj absorbovať a spracovať.
Jedným z mnohých následkov spoločenských zmien je postupná špecializácia znalostí. P. Drucker [7] tvrdí, že
aplikovaná znalosť je efektívna len v tom prípade, ak je vysoko špecializovaná. Avšak špecializované znalosti sa
stávajú produktívnymi, len ak sú skombinované do jednotnej znalosti.
Problém vysokej špecializácie vedcov, zvyšujúca sa komplexnosť používaných vedeckých nástrojov a hlavne
potreba kombinácie a dopĺňania rozličných druhov špecializovaných znalostí na riešenie komplexných
problémov sú jedným z významných dôvodov vedeckej spolupráce vedcov v znalostnej spoločnosti. Ak máme
k dispozícii väčšie množstvo odborných znalostí môže nám vedecká spolupráca napomôcť rozšíriť rámec
výskumných projektov a urýchliť procesy inovácie [8]. Spoluprácou vedcov sa zvyšuje vedecká spoľahlivosť
a pravdepodobnosť úspechu, spolupracujúcim vedcom prináša vyššiu akceptáciu v rámci vedeckej komunity.
Nové znalosti a skúsenosti vedcov získané pri vedeckej spolupráci často vedú k novým kariérnym príležitostiam.
Ide o nové vedecké poznatky, aj o skúsenosti s používaním výskumných metód, používaním IKT a riadením
projektov.

3

Vedecká spolupráca

Vedeckú spoluprácu možno zadefinovať ako ľudské správanie medzi dvoma alebo viacerými vedcami, ktoré
umožňuje zdieľanie významov a realizáciu úloh. [6]
V rámci vedeckej spolupráce možno špecifikovať štyri významné fázy spolupráce, ktoré rámcujú výskyt
faktorov vplývajúcich na spoluprácu počas realizácie vedeckých procesov. V základnej fáze sa zvažujú
motivačné prvky vedeckej spolupráce. V dnešnej spoločnosti týmito prvkami môže byť potreba získať prístup ku
finančne nákladnému prístrojovému vybaveniu, jedinečným vedeckým údajom, vzácnym prírodným a sociálnym
zdrojom. Nemenej významným faktorom podmieňujúcim začatie vedeckej spolupráce sú sociálne siete a osobné
faktory, ktoré hrajú významnú úlohu pri vytváraní a udržovaní sociálnych sietí. V rámci fázy formulovania
úlohy, ktorej výsledkom má byť vyriešenie komplexného problému, je riešenie často možné len za pomoci
spolupráce rôznych vedcov [9] Interdisciplinárna spolupráca so sebou prináša viaceré problémy. Častými
problémami pri snahe o formuláciu vízie alebo výskumnej úlohy môžu byť jazykové (terminologické)
a epistemologické odlišnosti spolupracujúcich vedcov [10].
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Ďalším problémom potrebným zabezpečiť ešte pred začatím spolupráce je otázka duševného vlastníctva, ktoré
má významný vplyv na vedeckú spoluprácu. Existujúce zákony a formálne politiky sa rôznia. Napr. ako uvádza
D. Sonnenwaldová [11] na švédskych univerzitách sú výhradnými vlastníkmi duševného vlastníctva vedci, ktorí
ho vytvorili aj v prípade, že ich výskum bol podporovaný z univerzitných alebo vládnych zdrojov. Naproti tomu
zákony USA vyzývajú univerzity, aby si nárokovali vlastnícke práva a aby obchodne využívali výsledky vládou
financovaných výskumov realizovaných na danej univerzite [12] Rovnako aj medzi vedcami z rôznych disciplín
sú rôzne prístupy k práci s novými poznatkami, kým napr. experimentálni biológovia majú sklon byť veľmi
tajnostkárski ohľadne ich výskumov a často si svoje myšlienky dávajú patentovať, napr. matematici sú
otvorenejší [13].
Veľmi významnou fázou je fáza udržiavania vedeckej spolupráce. Integrálnym prvkom spolupráce je dôvera
medzi vedcami. Existujú rôzne typy dôvery, ako kognitívna dôvera zameraná na posúdenie kompetencií
a spoľahlivosti a emočná dôvera zameraná na osobné vzťahy medzi jednotlivcami. Tieto dva druhy dôvery sa
často kombinujú, takže môže vzniknúť situácia, kedy napr. medzi vedcami je vysoká kognitívna dôvera, ale
nízka emočná alebo naopak a podobne [14]. Ďalšiu integrálnu časť vedeckej spolupráce predstavuje vzdelávanie,
obzvlášť ak ide o interdisciplinárnu spoluprácu [15]. Podľa Lamberta [16] možno spoluprácu považovať za
jednu z najefektívnejších foriem prenosu znalostí. Vedci sa potrebujú učiť od seba navzájom, aby získali
spoločné pracovné porozumenie a aby boli schopní integrovať svoje špecializované znalosti na tvorbu nových,
pričom medzi spolupracovníkmi sa vymieňajú rovnako explicitné aj tacitné znalosti. Učenie sa od seba navzájom
je časovo náročné, vyžaduje si ochotu k novým odhaleniam, k prebratiu rizika a dôveru [17]. Komunikácia je
ďalším základným komponentom tejto fázy spolupráce. Bez prebiehajúcej komunikácie by nebolo možné
koordinovať realizáciu úloh, vedci by sa od seba nič nové nenaučili, výsledky by preto neboli integrované
a mohla by sa vyskytnúť aj nedôvera. Ukázalo sa, že čím viac koordinácie a komunikačných mechanizmov sa
použije, tým je vyššia úspešnosť vedeckej spolupráce [8]. S tým je úzko spojená otázka využívania najnovších
IKT, ktorej sa budem venovať nižšie.
V záverečnej fáze je potrebné zistiť úspešnosť spolupráce. Významnými výsledkami je vznik nových vedeckých
poznatkov, vrátane nových výskumných otázok a návrhov rovnako ako aj teórií a modelov [10], ktoré sú
tradične merané množstvom publikácií a citácií.
Množstvo bibliometrických štúdií ilustrovalo, že spoluautorské štúdie vo všetkých disciplínach sú publikované
v časopisoch s väčším vplyvom, sú častejšie a dlhodobejšie citované [18]. Spoluautorstvo totiž implicitne
zvyšuje epistemologickú autoritu štúdie, keďže ju spoluvytvárali autori s rôznymi druhmi poznatkov.
Medzi ďalšie výsledky spolupráce možno uviesť aj menej viditeľné výsledky ako napr. kariérny a
administratívny rozvoj, vzdelávanie, sociálno-politický rozvoj a podobne [19]. Veľmi významnými
ekonomickými výsledkami sú nové patenty, licencie a nové produkty alebo služby.

4

Informačné a komunikačné technológie (IKT) a vedecká spolupráca

IKT dokážu riešiť geografické a časové problémy komunikácie a spolupráce vedcov. Treba si ale uvedomiť, že
zavedenie IKT, ktoré nevyhovujú alebo nie sú kompatibilné s existujúcimi pravidlami a praktikami vedeckej
spolupráce, túto spoluprácu nezvýši [20]. IKT môžu napriek tomu uľahčiť vedeckú spoluprácu a spôsobiť vznik
nových druhov spolupráce, najmä vtedy, keď sa vedci nemôžu, alebo azda by sa ani nemali, nachádzať na
jednom mieste, napríklad v rozvíjajúcich sa krajinách môžu IKT umožniť “migráciu myslí bez migrácie tiel”
[21].
Podľa prístupu manažmentu znalostí je spolupráca za pomoci IKT možná obzvlášť v prípade komunikovania
explicitných znalostí alebo znalostí typu know-how, know-who a pod. Tacitné alebo implicitné znalosti nemožno
takýmto spôsobom komunikovať vôbec. Viacerí odborníci sa dokonca zhodujú na tom, že ani explicitné znalosti
nemožno komunikovať pomocou IKT bez straty ich pôvodnej hodnoty, keďže znalosti majú nielen obsahovú
stránku, ale sú viazané aj na špecifický kontext, bez ktorého sa mnohé reprezentácie obsahu stávajú
bezvýznamné a teda kodifikované explicitné znalosti považujú len za informácie. Je takmer nemožné
z kodifikovanej reprezentácie zrekonštruovať spätne pôvodné – tacitné znalosti. Situáciu navyše komplikuje
skutočnosť, že jednotlivci, ktorých nespája zdieľaný mentálny model, budú s vysokou pravdepodobnosťou
interpretovať i rovnaké reprezentácie (obsahu a kontextu) rôzne. Z toho vyplýva, že všetky znalosti majú vždy
svoju tacitnú dimenziu, ktorú je potrebné využiť, ak máme záujem správne interpretovať už raz kodifikované
znalosti [22].
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Birnholtz a Bietz [23] sa domnievajú, že komunikácia údajov prostredníctvom IKT je najjednoduchšia
v disciplínach s nízkou úrovňou neurčitosti pri riešení úloh a vysokou vzájomnou závislosťou, vrátane konsenzu
o typoch problémov, ktoré sa majú skúmať.
Aby sa mohli IKT osvojiť a používať v akomkoľvek prostredí, mali by ponúknuť výhody oproti súčasným
praktikám. A ako sme už spomínali, mali by byť kompatibilné s hodnotami, skúsenosťami a potrebami vedcov,
pričom ich používanie by sa malo byť čo najjednoduchšie a intuitívne [24]. Nové komunikačné technológie
môžu ovplyvniť výskumné úlohy neočakávanými spôsobmi a preto je často dôležitý participačný proces
navrhovania, pri ktorom sa spoločne navrhujú technológie aj pracovné postupy. Sonnenwaldová a jej kolegovia
[25] napríklad zistili, že zavedenie videokonferencií a elektronických tabúľ počas skupinových stretnutí zvýšilo
úroveň formálnosti týchto stretnutí, čím sa prirodzene znížila ich efektívnosť. Za spolupráce technického
personálu a vedcov boli vyvinuté zmeny v nasadení a prevádzke technológií na videokonferenčné stretnutia
a taktiež aj vo formáte a obsahu, čo explicitne zvýšilo neformálnosť interakcie počas stretnutí. Výsledkom bola
zvýšená efektívnosť stretnutí.
Vývoj a inovácie IKT sú často inšpirované aj potrebami vedeckej spolupráce a vedeckého výskumu. Výskumné
programy ako napríklad program kyberinfraštruktúry v USA [26] a programy v oblasti e-vedy a e-spoločenských
vied vo Veľkej Británii [27] financujú vývoj v oblasti IKT na podporu potrieb vedeckej spolupráce na diaľku,
vrátane aplikácií podporujúcich kolaboratívny a synchrónny prístup ku vzdialenému vedeckému prístrojovému
vybaveniu, možnosť bezpečného a rýchleho prenosu miliárd terabajtov vedeckých údajov medzi vedcami po
celom svete a na umožnenie bezpečných vysokorýchlostných výpočtov potrebných na vytváranie zložitých
vedeckých modelov a trojrozmerných prostredí pre „teleprítomnosť“ [28].
Ako uvádza D. Sonnenwaldová, problémami alebo výzvami týchto výskumných projektov ostávajú bezpečnosť
a integrita údajov, vysokorýchlostné telekomunikácie, výkonná výpočtová technika, ochrana údajov, efektívne
získavanie a interdisciplinárny informačný prieskum, pričom každá z disciplín nich má svoju jedinečnú
terminológiu a pod.[11].
Zosúladenie vznikajúcej kyberinfraštruktúry so sociálnymi aspektmi vedeckého procesu sa môže ukázať ako
veľká výzva [29]. Návrh a tvorba novej infraštruktúry a aplikácií IKT bude aj naďalej ťažiť z výskumu
sociálnych aspektov kolaborácie. Nová oblasť výskumu hodnotí potenciálne vplyvy IKT na vedeckú kolaboráciu
ešte pred tým, ako sa na vývoj a nasadenie technológií utratia veľké sumy peňazí. Tento typ hodnotenia je oveľa
zložitejší, keď je zameraný na vedeckú spoluprácu na diaľku, do ktorej je zapojených množstvo vedcov z
rôznych disciplín, inštitúcií a krajín.[11]
4.1
Kolaboratórium nM
Pokiaľ sa nebudeme stotožňovať s extrémnymi názormi niektorých odborníkov na možnosti komunikácie
znalostí, ktorí ako jedinú možnosť pripúšťajú socializáciu, potom je možné konštatovať, že niektoré nástroje IKT
môžu napomôcť komunikácií a možno aj zdieľaniu znalostí s rôznou úrovňou úspechu, čo dokumentujú aj
výskumy vedeckej spolupráce na diaľku, t.j. výskumy kolaboratórií. Jedným z príkladov hodnotenia vedeckej
kolaborácie je štúdia od D. Sonnenwaldovej [30], ktorá spolu s kolegami hodnotila umelo vytvorené
kolaboratórium “nanoManipulátor”. Autori sa pokúšali zistiť nakoľko sú vedecké kolaboratóriá efektívne,
pochopiť procesy technológiami sprostredkovanej vedeckej spolupráce a navrhnúť dizajn kolaboratívnych
technológií.
Všeobecne možno za kolaboratórium označiť organizačnú jednotku, ktorá prepája komunitu jednotlivcov
pracujúcich na spoločných problémoch alebo úlohách na diaľku. Využíva elektronické nástroje na podporu
bohatej opakovanej ľudskej interakcie a poskytuje spoločný prístup ku zdrojom, vrátane informácií a nástrojov
potrebných pri riešení daných problémov alebo úloh. Spolupráca je tu poháňaná aj potrebou zdieľať údaje aj
potrebou zdieľať znalosti o týchto údajoch. Zdieľané údaje sú významné len v prípade, že sú poskytnuté
s dostatočným kontextom [31]. Vedecké kolaboratóriá majú potenciál stať sa centrami bez stien, v ktorých
výskumníci môžu realizovať svoj výskum bez ohľadu na fyzické umiestnenie. Kolaboratórium im umožňujú
komunikáciu s kolegami, prístup k nástrojom, zdieľanie údajov a digitálnych zdrojov a prístup ku digitálnym
knižniciam.
Verzia kolaboratória nM bola navrhnutá na základe výsledkov etnografickej štúdie, ktorá predpokladá
porozumenie vedecko-výskumných procesov a praktík kolaboratórnej práce.
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„NanoManipulator“(nM) poskytuje vedeckým pracovníkom hmatové a 3D vizualizačné rozhranie ku
atómovému silovému mikroskopu, pričom vedcom poskytuje možnosť priamej komunikácie s reálnymi
vzorkami vo veľkosti od DNA až po samostatné bunky. nM možno používať v režime naživo alebo v režime
prehrávania. V živom režime sa zobrazujú a zaznamenávajú údaje z mikroskopu, ktoré možno v režime
prehrávania znovu prehrať. Namiesto mikroskopu sú v režime k dispozícii vizuálne a hmatové údaje zo „stream
file“, pričom až 80% využívania nM je v režime prehrávania, kde vedci môžu ísť dopredu alebo späť cez údaje,
môžu zastaviť na kritickom bode, kde je možné vykonať dodatočnú vizualizáciu a analýzu [31].
Prvý počítač poskytuje hmatové a trojrozmerné vizualizačné rozhrania pre lokálne a vzdialené mikroskopy
a podporuje kolaboratívnu manipuláciu a objavovanie vedeckým údajov v zdieľanom alebo súkromnom režime.
V zdieľanom režime vzdialení spolupracovníci majú náhľad a analyzujú rovnaké vedecké údaje, pričom systém
umožňuje vykonávať takmer všetky operácie synchrónne. V súkromnom režime môže každý pracovník
samostatne analyzovať rovnaké alebo odlišné údaje, ktoré boli pred tým vygenerované v súboroch „stream
files“. Keď sa spolupracovník prepne zo zdieľaného režimu do režimu súkromnému, vráti sa presne k tým
údajom, ktoré pred tým analyzoval.
Druhý počítač poskytuje zdieľané aplikačné funkcie, video konferencie a elektronickú zapisovaciu tabuľu. Tento
systém umožňuje vedcom pracovať spoločne synchrónne pomocou rôznych doménovo špecifických aplikácií
[31].
Možno zaujímavejšie ako popis tohto špecifického kolaboratóriá sú výsledky štúdie, ktoré prinášajú mnoho
prekvapivých výsledkov. Štúdia bola kontrolovaným experimentom porovnávajúcim prácu tvárou v tvár a na
diaľku. Autori pracovali s 20 dvojicami vedcov, ktoré prešli dvoma reálnymi vedeckovýskumnými činnosťami.
V jednom prípade spolupracovali tvárou v tvár a v iný deň spolupracovali na diaľku.
Z analýzy rôznych kvalitatívnych a kvantitatívnych údajov došli autori štúdie k záveru, že práca na diaľku má
minimálny alebo žiadny vplyv na procesy vedeckej práce zúčastnených, rovnako aj na vedecké výsledky
a stanoviská vzhľadom k prijatiu systému spolupráce. Prekvapivé bolo hlavne zistenie, že v prehľade odpovedí
založených na rozdieloch práce tvárou v tvár a na diaľku nemožno nájsť žiadny štatisticky významný rozdiel.
Takže používanie systému práce tvárou v tvár alebo na diaľku nemá žiadny štatisticky významný vplyv na
vnímanie relatívnych výhod ohľadne kompatibility, komplexnosti, možnosti odskúšania a vedeckého
pozorovania. Rozdiel medzi prácou na diaľku a tvárou v tvár nemá žiadny vplyv ani na výsledky realizácie
zadaných vedecko-výskumných úloh.
Za povšimnutie stoje niektoré výroky opýtaných účastníkov experimentu, ktorí síce podľa predpokladov
uvádzali mnohé nevýhody práce na diaľku, rovnako však uviedli, že niektoré z týchto nevýhod nie sú v kontexte
vedeckej práce významné. Našli sa aj takí, ktorí uviedli, že nedostatok osobného kontaktu a interakcie nemá pri
práci na diaľku negatívny vplyv na ich prácu. Neosobný pôvod spolupráce na diaľku práve zvýšil ich
produktívnosť a umožnil spoločne intelektuálne prispievať. „Ak by sme pracovali spoločne, rozprávali by sme si
rôzne príbehy, ale ak sa pokúšaš niečo urobiť, niekedy takéto príbehy môžu práve prekážať. Práca na diaľku mi
umožnila popremýšľať si v pokoji nad vecami a upozorniť spoločníka len na zaujímavé detaily...“[31]
Ak mám byť objektívna, vzhľadom na spomínaný koncept manažmentu znalostí, musím upozorniť na fakt, že
pozitívne výsledky tejto spolupráce na diaľku sú spôsobené aj tým, že išlo o ideálny typ vedeckej spolupráce,
ktorý dokáže IKT podporiť. Práca v tomto prípade je len málo závislá od interakcie zúčastnených a pracuje sa
s informáciami s nízkou neurčitosťou. V takomto prípade môže byť spolupráca na diaľku skutočne výhodnejšia
ako spolupráca tvárou v tvár.
4.2
Spoločný virtuálny priestor
Druhý zaujímavý projekt sa zameriava na taký typ vedeckej spolupráce, ktorý je závislý od vzájomnej interakcie
zúčastnených jedincov. Projekt bol zrealizovaný za spolupráce viacerých švédskych univerzít, pričom sa
sledovala spolupráca dvoch účastníkov, ktorí boli nútení spolupracovať pri riešení spoločnej úlohy typu
skladačka (puzzle) v sieťovom virtuálnom prostredí. Niektoré prípady vedeckej spolupráce sú veľmi špecifické
a vyžadujú si pocit zdieľania rovnakého prostredia, čo často nie je reálne možné. Úloha, ktorú účastníci
spolupráce na diaľku riešili bola podobná skladaniu Rubikovej kocky, čo znamená, že dvaja účastníci museli
komunikovať s prostredím a s druhým kolegom veľmi intenzívne, pričom nemali pocítiť, že v skutočnosti sa
nenachádzajú na rovnakom mieste, čo im zabezpečovala simulácia spoločného virtuálneho prostredia. Pri riešení
úlohy účastníci opakovane zdvíhali objekty, otáčali ich, prezerali si ich, prekladali, pričom plne využívali systém
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hlbokéhoo vnorenia do priestoru, keď
ď sa skláňali dole a otáčalii v priestore, vždy keď pottrebovali získaať odlišný
pohľad.
Dvojica mala
m
na splneenie úlohy 200 minútový lim
mit. Ukázalo sa, že v podm
mienkach virtuuálneho priesttoru, kedy
obaja účaastníci komunnikovali v dvooch sieťovo prepojených sy
ystémoch projjekcie vnorennia do priestorru, splnilo
úlohy v požadovanom
p
čase 18 z 22 zapojených dvojíc,
d
čo bolo
o obrovským prekvapením
m. Zisťoval sa aj osobný
pocit záslluhovosti na riešení,
r
kde obbaja účastníci virtuálneho prostredia
p
hodnnotili svoju záásluhu a záslu
uhu kolegu
na vyrieššení úlohy roovnakým dielom. Účastnííci boli veľm
mi spokojní s úrovňou preežívania nasim
mulovanej
spoluprítoomnosti, čo saa ukázalo aj čaastou snahou účastníkov
ú
po
otriasť si rukouu po úspešnom
m vyriešení úllohy [32].
Domnievvam sa, že naajideálnejšou možnosťou zdieľanie
z
vedeeckých poznaatkov by bolaa kombinácia vlastností
popísanéhho zdieľanéého spoločnného virtuálnneho prostredia s možnnosťami, ktooré poskytu
uje napr.
videokonnferencia, ktorrá v určitom zm
mysle prenášaa aj reč tela, mimiku.
m
Ak byy sa nám podaarilo prepojiť pocit
p
živej
komunikáácie s pocitom
m zdieľania spoločného
s
prriestoru vytvááralo by to iddeálny nástroj na zdieľaniee všetkých
druhov znnalostí, teda aj
a tacitných. Laicky
L
povedaané, ideálny nástroj
n
na zdieeľanie znalosttí by nám maal umožniť
naučiť niekoho na diaľľku hre na klavvír, alebo bicyyklovaniu.
Ak sa eštte na záver vrrátime do každdodennej reality spoluprácee vedcov, mohhli by sme sppomenúť aspoň
ň niektoré
bežne pouužívané aplikáácie IKT ako sú: elektroniccká pošta, okaamžité správy//chat, videokoonferencie, preenos hlasu
cez interrnet (VOIP),, WIKI, bloogy a iné webové
w
strán
nky, spoločnne využívanéé aplikácie (napr. na
synchronnizovanú anaalýzu údajovv), elektroniické laborattórne zápisnníky, spoločnný diaľkový
ý prístup
k prístrojovému vybavveniu, spoločnné elektronickké tabule (po
oužívané naprr. počas telekkonferencií naa podporu
zdieľaniaa a tvorby poznatkov), nástroje na tvorbu rozzvrhov/kalendáre pre plánnovanie experimentov
v laboratóóriách a strettnutí, digitálnne knižnice a spoločné sk
kladiská údajov vrátane teezaurov, metaaúdajov a
nástrojovv pre informaččný prieskum a pod.[11]

5

Závver

Na záverr je vhodné spomenúť
s
koonkrétnu skúsenosť pri snaahe podporiť procesy zdieeľania znalostí v rámci
jedného kolaboratóriaa. Rovnako ako
a
v prostreddí organizáciee, kde manažžment znalosstí bojuje s prroblémom
ž jednotlivec nemá žiadny záujem na zd
dieľaní svojichh znalostí, skúúseností a zruččností, nie
individuaalizmu, teda, že
je zdieľaanie nových poznatkov
p
priirodzené ani vo všetkých oblastiach veedy. V organizáciách sú ľu
udia často
hodnotenní, či už finanččne alebo morrálne, podľa tooho, čo sami vedia
v
a dokážuu, teda podľa ich znalostí, skúseností
s
a zručnosstí. Podávať tiieto znalosti a skúsenosti ďalej
ď
je v dneššnom trhovom
m prostredí neeprirodzené. V prostredí
vedy to nie
n je celkom odlišné, ale značne
z
to závvisí od jednotllivých discipllín. V niektorýých oblastiach
h sa vedci
individuaalisticky zam
meriavajú na vytvorenie nových
n
paten
ntov a licenccií a v tomto prípade jee podpora
dobrovoľľného zdieľannia poznatkovv a otvorenej spolupráce takmer
t
zbytočná. V inýchh oblastiach vedy
v
však
ohodnoteenie vedca v podobe
p
patenttov nie je moožné. Tu sa vy
ytvára ideálnaa pôda na zdiieľanie, keďžee vedec je
morálne ohodnotený aj
a na základee miery citovvania poznatkov, ktoré dobbrovoľne pubblikoval. Med
dzi bariéry
bjem práce vynnaloženej na zzabezpečenie opätovnej
zdieľaniaa nových znaloostí patrí hlavvne konkurenccia a veľký ob
použiteľnnosti údajov v porovnaní s výhodami
v
a rizikami zdieľaania nových pooznatkov.
Väčšinu nástrojov
n
na podporu
p
zdieľľania znalostí, ktoré boli v rámci manažžmentu znalosstí vyvinuté, však
v
nie je
možné applikovať do obblasti vedeckeej komunikácie a spoluprácee. Zaujímavé je,
j že podľa nnemeckých au
utorov [33]
je použitie morálnychh (čiže nefinannčných) odmiien v podniko
och efektívnejjšie. Ako sam
mi z vlastnej skúsenosti
s
meny smerujúcce k podpore zdieľania
z
znallostí v organizzácii síce nem
majú okamžitý
ý efekt, ale
zistili, neefinančné odm
na rozdieel od finančnných odmien majú dlhodoobý efekt a teen je omnohoo dôležitejší. A práve tieto
o morálne
motiváciee a odmeny sú
s zrejme jeddným z mála spôsobov, ak
ko motivovaťť vedcov ku vzájomnému zdieľaniu
svojich znnalostí.
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Abstrakt
Na základe výsledkov výskumu posudzovania relevancie informácií doktorandmi
FiFUK sa analyzujú zmeny vo využívaní informácií vo vede a vzdelávaní. Výsledky
výskumu potvrdzujú rozširovanie záberu vzdelávania a výskumu v knižničnej
a informačnej vede smerom k novým vzorcom využívania informácií a novým
médiám. Formuluje sa nová paradigma informačnej vedy a trendy výskumu
s dôrazom na kognitívne informačné systémy a interaktívne systémy sociálnych
sietí. Zmeny vo využívaní informácií sú znázornené v dvoch modeloch. Model
rozširovania kategórií informačnej vedy určuje faktory, ktoré ovplyvňujú
vzdelávanie a výskum v elektronickom prostredí, najmä vyššiu aktivitu
používateľov, kolaboráciu a kreativitu. Model tematických blokov vymedzuje
základné jadro predmetov štúdia v informačnej vede. Príkladom aplikácie modelov
je nový program Informačné a mediálne štúdiá. V závere sa sumarizujú trendy
využívania informácií a možnosti uplatnenia výsledkov výskumu v praxi knižníc
a iných kultúrnych a informačných inštitúcií.

1

Úvod

Informačná veda a prax sú v súčasnosti čoraz viac charakterizované princípmi „budovania mostov“. Všeobecne
sa pokúšame budovať most medzi používateľmi a informáciami. Často je stavebným materiálom informačný
systém. Bez podpory kvalitným informačným profesionálom však takýto most nevedie k využitiu informácií.
Ďalšie mosty, ktoré informačná veda stavia, sa zameriavajú na preklenutie priepastí medzi študentmi
a poznatkami (vzdelávanie), medzi teóriou a praxou, ale aj medzi tvorbou a komunikovaním nových poznatkov
vo vede.
V tomto kontexte staviteľstva predstavíme zmeny vo využívaní informácií ako novú paradigmu informačnej
vedy. Opierame sa o vlastný výskum informačného správania človeka, ktoré sledujeme vo výskumných
projektoch od roku 2002.
Jeden z prúdov výskumu v súčasnej informačnej vede je zameraný na hlbšie pochopenie relevancie určujúcej
vzťahy medzi dokumentmi a informačnými potrebami. Aj keď v informačnej vede existuje množstvo výskumov
relevancie od 60. rokov 20. stor. až po súčasnosť, ešte stále vieme málo o myšlienkových procesoch
vyvodzovania záverov a rozhodovania pri hodnotení relevancie informácií v doménach. Niektorí autori
prehodnocujú svoje predchádzajúce modely relevancie a vytvárajú nové koncepcie systému relevancií (napr.
T. Saracevic). Aj pri výskume sémantických vzťahov v spracovaní informácií, pri tradičnom či automatickom
vytváraní ontológií alebo ich uplatňovaní v rôznych aplikačných kontextoch, sa vyžaduje poznanie vzťahov
medzi informačnou potrebou, úlohou, situáciou a kontextom, ktoré určujú relevanciu informácií. Význam
problematiky využívania informácií a skúmania relevancie je preto mimoriadne aktuálny ako pre kognitívny
informačný prieskum, tak aj pre budovanie digitálnych knižníc alebo dolovanie informácií v prostredí web 2.0.
V týchto súvislostiach predstavíme výsledky vlastného kvalitatívneho výskumu relevancie informácií so
zameraním na zmeny vo využívaní informácií vo vzdelávaní a vede.

2

Zmeny vo využívaní informácií

Obraty v informačnej vede a v jej histórii vznikali vždy vtedy, keď výskumníci aj praktici prestali byť spokojní
s doterajšou interpretáciou problémov a s výsledkami ich riešenia. Často to súviselo s extenzívnym
uplatňovaním jedného metodologického princípu. Napríklad pozitivistická metodológia skúmania v informačnej
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vede prevažovala až do polovice 80. rokov 20. storočia. Dôraz sa kládol na systémy, dokumenty, služby a ich
kvantitatívny opis. Zmena paradigmy nastala vtedy, keď niektorí autori začali zdôrazňovať význam výskumu
človeka sociálno-psychologickými metódami a ich aplikáciu v oblasti spracovania a využívania informácií.
Napríklad pri výskume používateľov knižníc sa pôvodná paradigma pretvorila na skúmanie človeka v situáciách
a aktivitách. Vznikli koncepcie „vytvárania zmyslu“, kognitívna paradigma informačnej vedy a začali sa
uplatňovať najmä kvalitatívne metódy výskumu.
Základom na skúmanie zmien vo využívaní informácií sú vzťahy v trojuholníku človek, informačné zdroje
a systémy (technológie). Abstraktný trojuholník naznačuje, že v ideálnom prípade sú tieto tri zložky pri
využívaní informácií v rovnováhe. V reálnych situáciách však tieto zložky nie sú zastúpené rovnomerne. Preto
informačná veda skúma rôzne situácie a kontexty informačného správania človeka a vyvodzuje nové modely.
Vo vede a výskume môžeme identifikovať niekoľko základných trendov využívania informácií. V prvom rade
ide o posun do elektronického prostredia. Vytvárajú sa informačné priestory, individuálne alebo kolektívne.
Vznikajú nové „paralelné“ svety. V nich sa skrývajú aj zmeny tradičných komunikačných vzorcov podporené
technológiami. Web 2.0 pridáva hodnotu prostredníctvom hlbšej spolupráce ľudí v odborných či záujmových
skupinách. Tu môžeme sledovať spôsoby využívania elektronických zdrojov, spoluprácu pri vzdelávaní
a výskume v elektronickom prostredí, ale aj vytváranie špeciálnych informačných miest na komunikovanie
a výmenu informácií (kolaboratóriá). Príkladmi sú najčastejšie využívané webové miesta sociálneho sieťovania –
YouTube, MySpace a Facebook, ktoré v roku 2007 prepojili už 350 miliónov ľudí (Libraries and Social
Networking, 2007).
Trendom je aj posun od webu ako priestoru smerom k miestu, v ktorom sa odohráva určitá aktivita, najmä
kolaborácia pri vyhľadávaní a využívaní informácií a sociálna navigácia. Interakciu rôznych aktérov v rôznych
kontextoch (napríklad vzdelávanie, veda, pracovné skupiny) môžu sprostredkúvať nástroje s funkciami ako
napríklad personalizácia, anotácia, filtrovanie, integrovanie informácií. V tomto posune je dôležitá práve aktivita
človeka v elektronickom prostredí (mieste) a nie iba pasívne využívanie informačných zdrojov. Preto rastie
význam kontextov a situácií informačného správania. Obrovský rast používateľov virtuálneho sveta SecondLife
dokazuje, že sociálne sieťovanie prenesené do elektronického prostredia sa stáva základom nového modelu
komunikácie mladých ľudí pri stretávaní, učení, zábave a každodennom živote.
Nakoniec môžeme identifikovať zmeny v celej zložitosti informačného správania človeka súvisiace s hlbším
poznaním princípov kognitívneho spracovania informácií v špecifických kontextoch využívania informácií.
Kolaborácia sa prejavuje vo využívaní sociálnych sietí na spoluprácu v elektronickom prostredí. K osobitným
trendom treba priradiť aj personalizáciu systémov a služieb, ktorá prispieva k zvyšovaniu relevancie informácií.
Náš výskum posudzovania relevancie informácií (projekt VEGA 1/2481/05) nadviazal na predchádzajúce
poznatky z výskumu interakcie človeka a informačného prostredia (VEGA 1/9236/02). V prvom projekte sme
identifikovali dve štádiá vyhľadávania a využívania informácií, orientačné a intelektuálne. Identifikovali sme
základné skupiny informačného správania v akademickom prostredí, strategický a analytický typ. Nový projekt
odhaľuje informačné správanie doktorandov pri vnímaní relevancie, odlišnostiach posudzovania relevancie
v elektronickom prostredí, pri triedení relevantných informácií, ako aj emócie spojené s posudzovaním
relevancie informácií. Výsledky potvrdzujú aj základné trendy zmien vo využívaní informácií, najmä prepojenie
využívania informácií s inteligentnými prieskumovými a hodnotiacimi funkciami informačných systémov.
Pojmové mapy ako výsledok nášho výskumu u nás prvýkrát odkrývajú spoločnú predstavu mladých odborníkov
– doktorandov – o spracovaní informácií pri posudzovaní relevancie (Steinerová, Grešková, Šušol, 2007).
V súlade s výskumami informačného správania však treba zdôrazniť, že človek nemusí vždy hľadať iba
relevantné informácie. Výskum informačného správania človeka v každodenných kontextoch naznačuje, že je
celkom oprávnené filtrovať množstvo informácií a v rôznych situáciách niektoré informácie ignorovať. Podobne
ako niektorí autori už v 60. a 70. rokoch 20. stor. zdôrazňovali význam skúmania komunikácie oproti
informáciám, aj dnes je dôležité vidieť ukotvenosť informačného správania človeka v komunikačných
kontextoch. Výmena informácií podmieňuje nielen riešenie problémov, ale aj zábavu, socializáciu, bežný život,
kreativitu.
Formálne zdroje a racionálne hľadanie odrážajú len jednu stránku komplexného informačného správania
človeka. Kvantita informácií nemusí byť v každej situácii vhodná pre využívanie informácií. Proces
vyhľadávania informácií nie je vždy vyvolaný jednoznačnou informačnou potrebou. Je to skôr súbor epizód,
ktoré vyplývajú z neustále vznikajúceho a zanikajúceho kontextu (situácie, problémy). Okrem toho môže byť
podnetom aj prirodzená nešpecifikovaná zvedavosť človeka, ktorá vedie k prezeraniu alebo náhodnému
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získavaniu informácií. Informačné správanie nie je lineárny, jednoduchý či konečný proces (Case, 2007). Jeho
hlbší výskum poskytuje lepšie pochopenie trendov využívania informácií vo vzdelávaní a vede.

3

Využívanie informácií vo vzdelávaní

Online vzdelávanie je trendom, ktorý nemožno ignorovať. Znamená využívanie sieťových technológií na
podporu všetkých procesov učenia na strane študenta, na podporu vytvárania študijných materiálov a na podporu
komunikácie medzi študentmi a učiteľmi. V konečnom dôsledku ide o simulovanú viacsmernú elektronickú
komunikáciu rôznych aktérov vzdelávacieho procesu. Stupne takejto komunikácie sa často rozdeľujú na
asynchrónne a synchrónne, prípadne pasívne a aktívne. Významným trendom je v súčasnosti interaktívna
multimediálna forma využívania informácií vo vzdelávaní. Interaktívne multimédiá kombinujú text, grafiku,
zvuk, video, animácie s možnosťami interakcie, prepojení, navigácie a elektronickej komunikácie. Multimédiá
môžu podporiť dynamický a meniaci sa proces učenia a nové multimediálne nástroje sa stávajú mimoriadne
atraktívnymi pre rastúci trh vzdelávania. Modelujú sa také funkcie ako kooperatívne učenie, kritické myslenie,
diskusie, riešenie problémov aj samostatné štúdium. Využívanie informačných zdrojov sa priamo prepája
s procesom vzdelávania aj samostatného učenia. Pritom práve nové multimediálne nástroje umožňujú lepšie
podporovať rôzne štýly učenia, rôzne stratégie a celkovo vytváranie postoja k celoživotnému učeniu (učenie ako
sa učiť).
V trojuholníku človek – zdroje – technológie sa v súčasnosti aktivizujú nielen inštitúcie pri vytváraní
informačných stratégií a podpore informačnej gramotnosti, ale aj množstvo firiem pri vyvíjaní multimediálnych
systémov a nástrojov pre online vzdelávanie. Siahajú od nástrojov na tvorbu, cez bázy znalostí, inteligentné
prieskumové nástroje až po systémy vizualizácie, mapovania pojmových štruktúr alebo merania výkonu aktérov
vzdelávacieho procesu. Rôzne stupne multimediálneho vzdelávania sa od jednoduchej e-mailovej komunikácie
vyvinuli smerom ku komplexným formám využívania webu (web-based instruction). Najkomplexnejšie
systémy využívajú web ako komunikačné médium medzi učiteľom a študentmi. Nadobúdajú formy prednášok,
experimentov, spracovania projektov či telekonferencií. Premena princípov vzdelávania naznačuje, že online
sociálne siete sa stanú základným zdrojom učenia a využívania informácií.
Medzí príklady komplexných riešení patrí rámec vzdelávania a výskumu v projekte JISC v Británii
(http://www.e-framework.org/ alebo Educopolis, európska iniciatíva poskytujúca online multimediálny systém
kultúry, informácií a vzdelávania organizovaný ako virtuálne mesto (Natarajan, 2006).
Výsledky nášho výskumu okrem iného hlbšie mapujú pohyb človeka v elektronickom informačnom prostredí.
Pojmová mapa Relevancia v elektronickom prostredí (obr.1) odkrýva základ novšieho modelu relevancie
informácií (relevancia 2.0), ktorý môžeme využiť aj pri formovaní nových stratégií vzdelávania, informačnej
gramotnosti a funkciách systémov podporujúcich učenie. Model relevancie 2.0 môžeme na úrovni vzdelávania
funkčne rozčleniť na:
•
•
•
•
•

podporu efektívnej formulácie cieľov využívania informačných zdrojov, podporu chápania procesov
vzdelávania,
rozpoznávanie silných a slabých stránok vlastného informačného štýlu a štýlu učenia,
rozpoznávanie a riadenie pocitov pri posudzovaní relevancie,
riadenie zodpovednosti za postup pri spracovaní informácií,
plánovanie a prispôsobovanie procesov posudzovania relevancie v rámci učenia.

60

Nová paradigma spracovania a využívania informácií

Obr. 1. Pojmová mapa Relevancia v elektronickom prostredí
Relevancia 2.0 je charakterizovaná ako konštruktívny intelektuálny proces vytvárania zmyslu z informácií.
Odzrkadľuje hlbšie poznanie kognitívnych procesov pri rozhodovaní o relevancii. Základným procesom je
postupné, intuitívne a adaptívne skladanie kritérií. Najčastejšie kategórie kritérií sú autor, téma, činnosti
a kontexty. V elektronickom prostredí sa študenti sústreďujú najmä na zisťovanie pôvodu zdrojov. Rozptýlené
informácie sa integrujú v interakcii. Kontext pridávajú prepojenia na úrovni témy, spolupráce (kolektívny
diskurz, sociálne tagovanie) a personalizácie. Rozhodovanie pri posudzovaní relevancie podporujú také
vlastnosti elektronických zdrojov ako je aktuálnosť, rýchlosť, nájditeľnosť, multimediálnosť a prepojiteľnosť.
Dôležitá je aj vizualizácia a rôzne stupne podpory kontextom, ktorý vyplýva zo štrukturácie informácií.
Vizualizácia podporujúca relevanciu pridáva hodnotu prostredníctvom rôznych obrazov, pojmových máp (pre
expertov, pre nováčikov), tematických máp, intelektuálnych priestorových máp typu „metra“ ap. Kognitívne
mapovanie umožňuje pochopiť, navigovať a internalizovať pojmové štruktúry poznatkových domén (Hook,
Borner, 2005).
Náš prístup pri vytvorení pojmových máp ukazuje, ako môžu informační profesionáli v tejto novej praktickej
oblasti postupovať pri vytváraní informačnej pojmovej architektúry. Pritom možno využiť poznatky
o informačnom správaní pri posudzovaní relevancie a vizualizácii domén poznania. To je aktuálne napríklad aj
v digitálnych knižniciach špecializovaných na vzdelávanie, kultúru alebo efektívne fungovanie organizácií.
Pritom už v praxi fungujú nástroje, ktoré podporujú vytváranie takýchto máp aplikovateľných vo vzdelávaní,
manažmente projektov, výskume, obchode ap. (napr. Mindmanager, http://www.mindjet.com/us/, alebo
Visimap, http://www.visimap.com/).
Informačná veda využíva poznatky o informačnom správaní pri vyvodzovaní relevancie práve na vytváranie
nových modelov relevancie (Kelly, 2005). Informačné správanie študentov, učiteľov, vedcov a manažérov
v elektronickom prostredí charakterizuje otvorenosť, kontextualizácia, prelínanie neformálnej komunikácie
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a experimentovanie. Trend prepájania poznatkov o kognícii, interakcii a relevancii sa odzrkadľuje
v kognitívnych informačných systémoch zabezpečujúcich prenos, vyhľadávanie a prezentáciu informácií v učení
a vzdelávaní.

4

Využívanie informácií vo vede

Digitálne knižnice v oblasti vedeckého výskumu už majú svoju tradíciu. Sú výsledkom výskumov informačnej
vedy, ako aj praktických iniciatív pri digitalizácii informačných zdrojov rôzneho typu. Medzi príkladmi
dominuje americká digitálna knižnica pre vzdelávanie v oblasti prírodných vied a matematiky, NSDL
(http://nsdl.org) alebo projekt austrálskych vedeckých repozitárov ARROW (http://arrow.edu.au/). Životný
cyklus výskumu je tu modelovaný od nápadu, cez projekt až po proces výskumu a prezentáciu výsledkov.
Vo vedeckej komunikácii sa presadzuje najmä spolupráca expertov v elektronickom prostredí. Stelesňujú ju
kolaboratóriá ako spoločné miesta na komunikovanie, tvorbu aj využívanie poznatkov. Začali sa intenzívnejšie
využívať najmä v prírodných vedách. Výhodou je využitie možností sieťovej komunikácie a dostupnosti
distribuovaných zdrojov. Prínosom je aplikovanie inteligentných technológií pri spracovaní a analýzach veľkého
množstva údajov a ich premene na poznatky, ako aj ich vizualizácia a simulácia. Základom vedeckej kolaborácie
na strane zdrojov sa stávajú elektronické repozitáre. Spolupráca vedcov sa pretvára do funkcií objavovania,
publikovania, analyzovania, ale aj tvorby a viacnásobného využívania objektov. V konečnom dôsledku ide
o profesionálnu komunikáciu pri spoločnej tvorbe, organizovaní a využívaní informácií. Relevancia je
podporená navigáciou a dialógom v komunite, modelujú sa anotácie, recenzovanie, diskusie, odporúčania,
navigácia, prepájanie k zdrojom a expertom.
Relevancia 2.0 sa tu vyznačuje pridanou hodnotou vznikajúcou z kolektívnej skúsenosti odborníkov. Základom
je delenie sa s informáciami.V tomto zmysle relevanciu ovplyvňuje aj kolaborácia pri vyhľadávaní a využívaní
informácií. Osobitnými podprocesmi sú kolaboratívna formulácia dotazu a kolaboratívne filtrovanie. Z hľadiska
relevancie sú dôležité rôzne odporúčacie systémy, ktoré majú používateľovi uľahčiť hodnotenie veľkého
množstva informácií. Princípom kolaboratívneho filtrovania je odporúčať informácie používateľom na základe
poznatkov o predchádzajúcich preferenciách. Pritom podoba konkrétnych systémov môže mať formu aktívneho
filtrovania (prostredníctvom informačného profesionála alebo samotným používateľom), formu
automatizovaného systémového kolaboratívneho filtrovania, prípadne formu kolaboratívneho filtrovania
citačných informácií (Foster, 2006). Výskumy tiež dokazujú, že členovia výskumných skupín sa delia
s informáciami najmä v takých situáciách ako je potreba informovanosti o nových trendoch, poznania kontextov
a pri riešení úloh a procesov výskumu. Rôzne druhy praxe pri delení sa s informáciami možno deliť aj na
strategické (stratégia maximalizácie efektívnosti výskumu), paradigmatické (vytvorenie nového smeru
výskumu), obojsmerné direktívne komunikovanie (vzájomné obohacovanie medzi mladšími a staršími
výskumníkmi), ako aj sociálne delenie sa s informáciami (zabezpečujúce udržiavanie vzťahov v komunite)
(Foster, 2006).
Zaujímavým príkladom je experimentálny kolaboratívny systém získavania informácií AntWorld
(http://aplab.rutgers.edu/ant). Systém predpovedá informačné potreby študentov na základe predchádzajúcich
potrieb a požiadaviek minulých ročníkov študentov. Výskum kolaborácie pri vedeckej činnosti v informačnej
vede je zložitým objektom výskumu. Využíva ako kvalitatívne, tak aj kvantitatívne metódy. Medzi autorov
zaoberajúcich sa týmito problémami patria napríklad R. Fidel, D. Sonnenwald, S. Talja, P. Gorman a iní. Zložité
je najmä modelovanie skupinovej práce, pri ktorej majú členovia pri manažmente informácií rôzne roly.
Osobitným problémom kolaborácie pri využívaní informácií je sociálna navigácia v elektronickom informačnom
priestore. Poznatky o aktivitách iných pri vyhľadávaní informácií sa stávajú zdrojom sociálnych informácií,
ktoré poskytujú navigáciu pri vlastných informačných aktivitách. Projektanti informačných systémov modelujú
tieto sociálne informácie a vytvárajú aktívne, obývané informačné „miesta“.
Pri asynchrónnej sociálnej navigácii možno uplatniť prístup dolovania sociálnych údajov alebo prístup
digitálnych objektov obohatených históriou. Dolovanie sociálnych údajov vychádza zo sledovania záznamov
existujúcej sociálnej aktivity v elektronickom prostredí a ciest postupu človeka. Napríklad systém TOPICshop je
spracovaný na jednoduchšie objavovanie webových zdrojov a ich organizovanie (Foster 2006). Druhý prístup
v asynchrónnej sociálnej navigácii sa sústreďuje na digitálne objekty, ktoré si so sebou nesú históriu ich
využívania („história interakcie“). To môžu využiť ďalší používatelia.
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Synchrónna sociálna navigácia sa zameriava na spoločný postup používateľov pri využívaní informácií
v rovnakom čase. Najčastejšie ide o spoločné prezeranie zdrojov v elektronickom priestore, prípadne o využitie
nástrojov „chatovania“ a iných nástrojov spoločnej prítomnosti používateľov pri vyhľadávaní a využívaní
informácií v informačnom priestore (napr. Livemaps, „chatovanie“ v kontexte).
V súčasnosti existujú nové výsledky výskumov, ktoré modelujú kolaboráciu pri všetkých informačných
procesoch, od dotazu, vyhľadávania, filtrovania až po navigáciu a hodnotenie. Väčšina štúdií pritom využíva
kvalitatívne metódy výskumu. Je však málo pôvodných štúdií, ktoré v tomto kontexte skúmajú relevanciu.

Obr. 2. Pojmová mapa Typy relevancie
Ako príklad možného riešenia preto uvedieme ďalší z výstupov nášho výskumu relevancie informácií. Pojmová
mapa Typy relevancie (obr. 2) predstavuje typológiu relevantných informácií na úrovni orientácie (úvod do
problematiky) a úrovni riešenia problému (štúdium). Naznačuje vzájomné vzťahy subjektívnej a objektívnej
zložky v kontextoch a charakterizuje relevanciu ako rôzne druhy spojení vytvárajúce aktuálne vzorce.
Znázorňuje typy relevancií podľa kritérií objektu, subjektu, úrovne, kognitívneho spracovania a situácie. Mapa
syntetizuje odpovede na otázky o využívaných informáciách v štádiu orientácie a v štádiu riešenia problému.
Modeluje aj predstavy o subjektívnom a objektívnom charaktere relevancie, zložkách a typoch relevancie.
Mapa sa môže stať základom na modelovanie spoločného informačného priestoru ako webového miesta na
podporu posudzovania relevancie informácií v kolaboratívnom využívaní informácií doktorandmi. Odkrýva
hierarchické aj asociatívne sémantické vzťahy, ale aj definičné a typologické súvislosti. Ukazuje, ako z rôznych
druhov vzťahov medzi človekom a informáciami vzniká „geštalt“ (myšlienkový vzorec) relevancie. Modeluje aj
vznik individuálneho a kolektívneho informačného priestoru. Mapa potvrdzuje, že existuje systém relevancií,
ktoré sú rôzne namiešané v rôznych situáciách posudzovania relevancie u rôznych používateľov.

5

Trendy výskumu a nová paradigma informačnej vedy

Výsledky vlastného výskumu a analyzované problémy využívania informácií poukazujú na základné trendy
výskumu v informačnej vede. Možno ich zosumarizovať takto:
1. prehlbovanie poznania kognitívnych základov informačnej vedy
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•

2.

3.

4.

5.

6.

7.

témy výskumov sa zameriavajú nielen na hlbšie poznanie teoretických základov filozofie
informácií, ale aj na hlbšie využitie poznatkov kognitívnych výskumov pri inteligentných
systémoch spracovania a využívania informácií
• v praxi sú dôležité systémy umožňujúce objavovanie poznatkov v bázach a dolovanie
poznatkov v textoch a bázach dát
• v systémoch sa mapujú najmä kľukaté cesty interakcií a konceptuálnych štruktúr približujúce
sa tvorivým kognitívnym procesom pri využívaní informácií, ako aj viacnásobné paralelné
spracovanie úloh, interakcie, polyreprezentácia poznania, kognitívne mapovanie
prehlbovanie poznania holistických princípov spracovania a využívania informácií (emocionálna,
sociálna, biologická podmienenosť)
• objavujú sa nové prístupy k definovaniu informácií a vzťahov informačnej vedy a ostatných
humanitných a sociálnych vied (napríklad sociálna epistemológia, psychológia, manažment
poznatkov)
• pozornosť výskumníkov priťahujú aj teoretické perspektívy a história informačnej vedy
a informačného správania a informačná etika zameraná na komplexné otázky duševného
vlastníctva, ochrany súkromia, dôvery alebo autorského práva v sieťovom svete
skúmanie kolaborácie v informačných procesoch (aplikačne v rôznych kontextoch, vede, vzdelávaní,
pracovných kolektívoch)
• osobitnými témami je skúmanie delenia sa s informáciami v skupinách, fungovanie
kolaboratórií vo vede, pri štúdiu, ale aj pri tvorbe a zábave v elektronickom prostredí
sociálne siete a sociálne procesy ako základ zdokonaľovania informačných prieskumových systémov
a služieb kultúrnych a informačných inštitúcií
• podstatnou otázkou výskumov je skúmanie dynamiky sociálnych vzťahov sprostredkovaných
technológiami, ako aj premena webového prostredia na „obývané“ informačné miesta
zaplnené rôznymi sociálnymi aktivitami aktérov
• dôležité je skúmanie sociálnej navigácie, kolaboratívneho filtrovania a prieskumu, budovanie
komunity a pridanej hodnoty v sociálnej interakcii
• v aplikáciách dominuje sociálne tagovanie a systémy na jednoduché vytváranie mračien tagov
na požiadavku z rôznych druhov textov
nové koncepcie digitálnych knižníc, web 2.0 a aplikácia lingvistických poznatkov, najmä z hľadiska
pojmových štruktúr a sémantických vzťahov
• zaujímavé sú najmä výskumy pojmových máp, tematických máp a kognitívneho mapovania,
priestorových a časových vzťahov v reprezentáciách poznania a vizualizácie sémantických
vzťahov v ontológiách a iných progresívnych pojmových štruktúrach
• významné je aj hnutie open access systémov a zdrojov ako nový paradigmatický prístup
k spracovaniu a využívaniu informácií, neúspechy vo využívaní systémov poukazujú na
možnosti zlepšovania interakcie a flexibility systémov v sociálnych situáciách
• zaujímavé sú paralely medzi fyzickým a elektronickým svetom a nové vzorce komunikovania
a organizovania sociálnej aktivity v elektronickom prostredí
skúmanie informačného správania človeka v rôznych kontextoch, u rôznych skupín používateľov podľa
zamestnania, sociálnej roly alebo demografickej skupiny
• dôležité je prepájať informačné potreby a využívanie informácií, čo mení tradičnú predstavu
informačnej vedy v rámci výlučne sprostredkovateľskej paradigmy
• informačné správanie sa čoraz viac uplatňuje na zlepšovanie fungovania organizácií pri
využívaní informácií a komunikácii v pracovných tímoch
• výskumy informačného správania sa štruktúrujú na informačné správanie pri tvorbe,
vyhľadávaní, organizácii a využívaní informácií a pri posudzovaní relevancie
• integráciu výskumov informačného správania ukazuje možno zabezpečiť skúmaním podmienky
existencie človeka pre využívanie informácií, ideálom je integrovaná konceptualizácia
používateľa ako podklad pre projektantov systémov a modelovanie sociálneho sieťovania
aplikácie teoretických výskumov v oblastiach informačnej gramotnosti, tvorby informačných
produktov, systémov a služieb, v bezpečnostnej informatike, v stratégiách vzdelávania, vedy
a informačných inštitúcií, ako aj v ekonomických aspektoch informačnej spoločnosti
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dôležité sú modely podpory zručností efektívneho vyhľadávania informácií a vizualizácia
domén v pojmových a iných kognitívnych mapách
Nová paradigma informačnej vedy je charakterizovaná obratom výskumov k aktívnemu človeku, informačným
potrebám a využívaniu informácií. Prepojenie človeka so systémom a elektronickým prostredím vyvoláva nové
sociálne sieťové modely spracovania a využívania informácií. Nová paradigma nanovo definuje tradičné
kategórie informácie, relevancie, informačnej potreby, informačného správania, informačného systému. Prepája
sociálne vedy s technologickými prístupmi. Vo výskumoch sa využívajú najmä kvalitatívne metódy a určujú sa
kontexty informačnej činnosti. Výskum sa približuje prirodzenému a dynamickému procesu tvorivého
využívania informácií človekom, ktoré nie je vždy systematické a predvídateľné. Nová paradigma je integračná
v zmysle rôzneho prepájania výsledkov kognitívnych výskumov, informačného prieskumu a informačného
správania, sociálnych sietí a výskumov hodnotenia a relevancie.
Náš výskum relevancie z pohľadu využívania informácií vo vzdelávaní a vede preto vysvetľujeme ako príklad
integračného výskumu v novej paradigme informačnej vedy. Prepojili sme predmet výskumu – relevanciu –
s informačným správaním špeciálnej skupiny používateľov (doktorandov). Využili sme kvalitatívnu
metodológiu, konkrétne fenomenografické analýzy informácií získaných rozhovormi. Integrovali sme
analyzované modely so sociálnymi princípmi kolektívneho diskurzu a s modernými nástrojmi reprezentácie
poznania (pojmové mapy). Modelovali sme nielen kognitívne, ale aj emocionálne súčasti vnímania relevancie
a sformulovali sme zvláštnosti posudzovania relevancie v elektronickom prostredí. Z ďalších analýz vyplynula
typológia relevancie a zaujímavé cesty triedenia informácií pri posudzovaní relevancie.
Novú paradigmu informačnej vedy tak možno charakterizovať najmä prostredníctvom nových prístupov
k „veľkým“ otázkam výskumu (Dillon, 2006):
1. Aká je podstata informácií v informačnej spoločnosti? Aký je prínos informačnej vedy?
2. Ako prejsť od modelu poskytovania informácií k modelu využívania informácií na individuálnej,
organizačnej, kultúrnej či celospoločenskej úrovni?
3. Ako podporiť formovanie novej kyberinfraštruktúry smerom k užitočnému a efektívnemu využívaniu
digitálnych informácií?

6

Modely pre vzdelávanie v informačnej vede

Výsledky výskumu a nová paradigma informačnej vedy vplývajú aj na formovanie princípov vzdelávania
v informačnej vede. Vychádzame pritom z európskeho východiskového dokumentu zameraného na tvorbu
študijných programov knižničnej a informačnej vedy (European, 2005). Inšpiráciou boli aj diskusie a prednášky
vzdelávacieho fóra v rámci konferencie CoLIS 6, Boras, Švédsko, august 2007. (http://informationr.net/ir/124/infres124.html).
Trendy vo vzdelávaní tiež naznačujú, že posun k využívaniu informácií v informačnej spoločnosti možno
v novších vzdelávacích programoch prepojiť dôrazom na nové médiá, najmä na zvláštne možnosti
informačného správania človeka v elektronickom prostredí. Model rozširovania kategórií informačnej vedy na
obr. 3 znázorňuje posuny štyroch základných pilierov knižničnej a informačnej vedy: človeka, zdroja, inštitúcie
a služby. Vnútorný obdĺžnik naznačuje predstavy o kategóriách informačnej vedy v tradičnom prostredí.
Vonkajší obdĺžnik ohraničený prerušovanou čiarou reprezentuje posuny – novú interpretáciu kategórií
podmienenú využívaním informácií v elektronickom prostredí. Od pasívneho používateľa sa prechádza
k aktívnemu aktérovi v elektronickom informačnom priestore. Dôraz sa kladie na celistvého človeka
s myšlienkami, aktivitami a pocitmi. Od zdroja a obsahu sa prechádza ku kontextu, ktorý je nositeľom
relevancie. Inštitúcie a systémy v oblasti využívania informácií sa prepájajú v elektronickom prostredí
v špeciálnych miestach (portály, digitálne knižnice, online komunity). Od služby sa prechádza k aktivite,
využívaniu informácií ako kreatívnej činnosti človeka. Vytvára sa špeciálna kultúra využívania informácií
v elektronickom prostredí. Na základe rozširovania kategórií informačnej vedy modelujeme aj tematické vrstvy
pre študijný program informačnej vedy.
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Obr. 3. Model rozširovania kategórií informačnej vedy od tradičnej paradigmy
smerom do elektronického prostredia
Model rozširovania kategórií a analyzovaná nová paradigma informačnej vedy nás viedli k tvorbe nových
programov štúdia na KKIV. V súlade s európskymi odporúčaniami sme hľadali integračný prístup
s cieľom rozšíriť inštitucionálny záber možného uplatnenia študentov. Využívanie informácií integruje spoločné
funkcie pamäťových a kultúrnych inštitúcií v nových programoch (napr. mediálna komunikácia, kultúrna pamäť,
služby web 2.0).
Nový program Informačné a mediálne štúdiá zvýrazňuje pridanú hodnotu v nových médiách. Jadrom obsahu
štúdia sú informačné zdroje, informačné správanie a vyhľadávanie informácií, informačné systémy a informačné
produkty. Nové médiá obsahovo pokrývajú internet, digitálnu kultúru, multimédiá, digitálne objekty a digitálne
knižnice. Na teoretickej úrovni sa koncentrujeme na modely informačného správania v elektronickom prostredí,
elektronickú komunikáciu, semiotiku, informačnú architektúru a princípy fungovania web 2.0. Na praktickej
úrovni je zaujímavé vytváranie nových multimediálnych produktov, portálov a digitálnych knižníc.
Princípy nového programu naznačuje model tematických vrstiev na obr. 4. Na dolnej úrovni pyramídy tvorí
tematický základ problematika informačných zdrojov. Na vyšších úrovniach sa z nich vynárajú médiá s dôrazom
na elektronický priestor a digitálne zdroje. V strednej, sprostredkujúcej vrstve je umiestnená problematika
komunikácie pokrývajúca sociálnu aj elektronickú komunikáciu. Z nej sa odčleňuje ďalšia vrstva zameraná na
tému informačných systémov vrátane informačného prieskumu. Nasledujúca tematická vrstva obsahuje ľudské
aspekty využívania informácií, najmä informačné správanie, vyhľadávanie informácií a organizáciu poznania.
Na najvyššej úrovni abstrakcie v pyramíde je umiestnená teória informačnej vedy, vrátane teórie informácie.
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Obr. 4. Model tematických blokov predmetov ako základ nového programu Informačné a mediálne štúdiá

7

Program Informačné a mediálne štúdiá

Ako príklad aplikácie modelov uvádzame konkrétny program Informačné a mediálne štúdia.
Bakalárska úroveň
Povinné predmety
• Informačné zdroje – využívanie
• Informačné zdroje – budovanie
• Informačné zdroje – typológia
• Manažment informačných zdrojov (spracovanie)
• Sieťové a databázové systémy
• Vyhľadávanie informácií
• História písomných a tlačených médií
•
Metódy sociálnej komunikácie
• Klasifikácia a indexovanie
• Informačné systémy
• Organizácia informácií v elektronickom prostredí
• Spracovanie informácií v kultúre
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•
Sociálna komunikácia a médiá
•
Autorské právo
• Tvorba multimédií
•
Informačná a mediálna gramotnosť
•
Informačné a mediálne produkty
•
Informačná analýza
• Tvorba web stránok
•
Metodológia informačných a mediálnych služieb
• Úvod do informačných služieb
• Sieťové informačné zdroje a médiá
• Elektronická komunikácia
• Informačná spoločnosť
• Projektový manažment
Výber z voliteľných predmetov
• Semiotika nových médií
• Editovanie a DTP
• Digitálne knižnice
• Dejiny publikovania a knižnej kultúry
• Úvod do nových médií
• Tvorivosť v informačnom prostredí
• Manažment kultúrnych inštitúcií a médií
• Manažment knižníc
• Medzinárodné informačné a mediálne programy
• Štandardizácia a legislatíva
• Kvantitatívne metódy
• Informačné pracovisko v podniku
• Špeciálne typy dokumentov
• Marketing publikovania
•
Jazyková kultúra
• Štylistika slovenského jazyka
• Psychológia masovej komunikácie
• Legislatíva masových médií
•
Úvod do estetiky
•
Reklamné agentúry
•
Projektový manažment v kultúre
Magisterská úroveň
Povinné predmety
• Organizácia poznania
• Informačné správanie
• Databázové systémy a informačné modely
• Bibliografická komunikácia
• Metodológia výskumu
• Manažment poznatkov
• Informačné systémy – teória a projektovanie
• Informačná architektúra
• Teória informačnej vedy
• Manažment informačných inštitúcií
• Informačná politika
Výber z voliteľných predmetov
• Informačná analýza
• Bibliometria a informetria
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•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•

8

Reklamné informácie
Teória manažmentu
Marketing informačných služieb
Semiotické výskumy
Inteligentné prieskumové systémy
Výskum v elektronickej komunikácii
Metodológia projektovania a hodnotenia multimédií
Optimalizácia web stránok pre vyhľadávanie v internete
Problémy informačnej spoločnosti
Teória terminológie
Štatistika
Projektový manažment
Manažment záznamov
Manažment informačných zdrojov
Značkovacie jazyky

Záver

Ako možno uplatniť poznatky o zmenách vo využívaní informácií v praxi univerzít, vedeckých ústavov, knižníc
a kultúrnych a informačných inštitúcií? Pri sociálnom sieťovaní v elektronickom prostredí je dôležité
zabezpečenie nových modelov učenia, využívania zdrojov aj posudzovania relevancie. Väčšina tradičných
inštitúcií sa presúva do webového prostredia nielen budovaním digitalizovaných zdrojov (repozitárov), ale aj
poskytovaním pridanej hodnoty budovaním komunít pri kolektívnom využívaní obsahu. Pasívne digitalizované
objekty sa online využívaním stávajú sociálnymi objektmi.
Výskum relevancie zameraný na doktorandov zaraďujeme do rámca vytvárania nových modelov vedeckej
komunikácie a univerzitného vzdelávania. Pridaná hodnota vzniká podporou kognície, komunikácie aj
kolaborácie v nových modeloch vzdelávania, vedeckej komunikácie a fungovania komunít univerzít, knižníc,
galérií, múzeí či informačných inštitúcií. Dôležitá je sociálna interakcia a bohatšie skúsenosti používateľov
v dôsledku kolektívneho delenia sa s informáciami. Tradičné inštitúcie musia budovať interaktívne webové
komunity s nástrojmi sociálneho učenia, hodnotenia, interpretácie, triedenia, filtrovania. Oproti statickým
informačným zdrojom v tradičných vzdelávacích a kultúrnych inštitúciách sú však sociálne siete premenlivé
a dynamické a pre fungovanie systémov je dôležité práve udržiavanie sociálnych vzťahov.
Niektorí odborníci tvrdia, že vzniká „online sociálna kultúra“ s premenlivými rolami tvorcov, kritikov
a konzumentov. Používatelia budú viac hodnotiť zdroje, komentovať, posudzovať. Dôležité bude riadenie
sociálnych vzťahov medzi inštitúciou a jej používateľmi prostredníctvom nástrojov web 2.0. Pri využívaní
digitálnych objektov môže prostredníctvom sociálneho sieťovania vznikať bohatšia architektúra kontextov.
Mnohonásobné a premenlivé sociálne siete sú typické najmä pre kultúru mladej generácie. Preto niektoré
knižnice vytvárajú pre tínedžerov svoje prezentácie v miestach sociálneho sieťovania (napr. MySpace).
Príkladom je návrh používateľsky priateľského knižničného miesta pre tínedžerov, ktoré vybudovala verejná
knižnica v Denveri (www.myspace.com/denver_evolver) v rámci MySpace. Poskytuje im také služby ako
pomoc s domácimi úlohami, kontakty s knihovníkom, odkazy na referenčné online zdroje, recenzie, adresáre,
diskusné skupiny, prepojenia na blogy, chatovacie miesta, miesta pre tvorbu mladých autorov, výtvarníkov či
aktivity dobrovoľníkov, zapojenie do aktivít v rámci zábavy a médií, odkazy a informácie týkajúce sa
každodenného života (napríklad zdravie, vzťahy, štúdium, financie).
Interaktívne nástroje sociálneho sieťovania sa pridávajú aj do svetového katalógu OCLC (WorldCat.org).
Poskytujú možnosť vytvárať personálne profily, personalizované vlastné zoznamy zdrojov a delenie sa s nimi,
hodnotenie, recenzovanie dokumentov, manažment citácií. Postupne sa prechádza k spoločnej, kolaboratívnej
kategorizácii zdrojov, pričom sa využívajú nástroje na vytváranie mračien pojmov (napr. The Cloud Tool,
http://tagcloud.oclc.org). Perspektívne sa počíta s aktualizáciou informácií o nových stránkach a službách na
základe spoločnej skúsenosti alebo služby odporúčania rôznych zdrojov a aktivít či budovanie špeciálnych
adresárov a registrov komunít systémom wiki.
Relevancia v elektronickom prostredí je základom budovania digitálnych knižníc. Integruje funkcie hodnotenia,
odporúčania, sociálneho prepájania v pokročilých systémoch. Výsledné konceptuálne modely možno v praxi
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reprezentácie poznania využiť pri terminologických analýzach, vytváraní terminologických báz znalostí,
slovníkov, ontológií alebo tezaurov. Tieto nástroje umožňujú vývoj a fungovanie báz znalostí a inteligentných
informačných systémov v rôznych doménach, ako napríklad univerzitné vzdelávanie, veda, kultúra, ale aj
verejná správa, zábava či každodenný život. Významnou aplikačnou oblasťou výskumu je aj podpora
informačnej gramotnosti študentov a výskumných pracovníkov. Relevancia sa stáva súčasťou širšieho komplexu
informačnej, kognitívnej a kultúrnej gramotností človeka. Poznatky o relevancii môžu byť zaujímavé aj pre
manažérov služieb a informačných systémov vo vede, výskume a vzdelávaní. Výskum relevancie nakoniec
obohacuje teóriu knižničnej a informačnej vedy a vzdelávanie nových informačných profesionálov
v programoch zameraných na informácie, komunikáciu a nové médiá.
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Abstrakt
Spoločnosť Google ponúka pre neziskové školy a univerzity bezplatnú verziu
Google Apps, nástroja pre komunikáciu a spoluprácu prostredníctvom webu.
Viaceré vzdelávacie inštitúcie však váhajú s nasadením – identifikovali sme tri
okruhy príčin (marketingové, psychologické a politické bariéry) a ponúkame náčrt
spôsobov, ako na ne reagovať. Prieskum prebehol na Univerzite Komenského medzi
deviatimi technickými správcami a tromi vedúcimi pracovníkmi.

1

Outsourcing e-mailových služieb

Počiatky e-mailu siahajú do sedemdesiatych rokov minulého storočia (Zakon, 2006) a patrí medzi
najvyužívanejšie služby na internete. Napriek nedávnej tvrdej kritike kvôli spamu (viď napr. Conlin, 2005) sa
v univerzitnom prostredí bežne využíva na každodennú prácu. Je to rýchly asynchrónny nástroj (a teda vyrušuje
menej ako telefón), ktorý umožňuje prekonať vzdialenosti. Na elektronickú spoluprácu („e-collaboration“) sú
vhodnejšie riešenia, ktoré umožňujú viacerým účastníkom napr. spoločne editovať dokumenty 1 .
Neustály tlak na znižovanie nákladov a zvyšovanie kvality služieb vedie organizácie ku kreatívnym riešeniam.
Poštové servery je možné prevádzkovať buď vo vlastnej réžii alebo ich správu prenechať iným organizáciám –
stroje sa presúvajú z pobočiek do centrál, prípadne sa umiestnia mimo hraníc firmy, do správy tretej strany.
Manažérsky pohľad hovorí, že má význam sústrediť sa na „kľúčové kompetencie“ (core competencies)
organizácie a všetko ostatné prenechať tretím stranám, ktoré vedia služby poskytnúť lacnejšie a efektívnejšie.
Inak povedané: ak je prioritou vysokých škôl poskytovať vzdelanie a realizovať výskum, má význam zvážiť, či
je vhodné služby ako kopírovanie, upratovanie, tlačové / kopírovacie služby, správa informačných systémov,
zabezpečiť interne, alebo niektoré z nich outsourcovať tretím stranám (v záujme stability a jednoduchého
riadenia vzťahov je možné uprednostniť dlhodobú spoluprácu s menším počtom partnerov). Meradlom je
nákladová efektivita a kvalita: ak tretia strana zabezpečí riešenie v porovnateľnej či nižšej cene a lepšej kvalite,
má zmysel uprednostniť ju pred vlastnou snahou a problémami s ňou spojenými (riadenie ľudí a pod.). Ak však
niektoré oblasti IT predstavujú kľúčový zdroj konkurenčnej výhody, môže byť vhodné investovať do nich,
rozvíjať ich a mať ich pod internou kontrolou.
Outsourcing e-mailu je jedna z možností, ako ušetriť finančné prostriedky. Popri poskytovateľoch pripojenia
do internetu (ISP, internet service providers) existujú aj špecializované firmy, ktoré sa sústredia na e-mailové
služby (ESP, e-mail service providers) 2 . Takéto riešenie má množstvo výhod: tým, že sa poskytovateľ
špecializuje výhradne na poštové služby, často má rozsiahle skúsenosti a dokáže promptne jednať. S e-mailom je
spojených množstvo problémov ako spam, blacklisty (čierne listiny, kam sa môže dostať ľubovoľný server na
internete, ak existuje podozrenie, že sa prostredníctvom neho rozosiela nevyžiadaná reklamná pošta) a podobne.
Administrátori vidia komplikovanosť systému (ktorý nebol navrhnutý pre stovky miliónov používateľov)
a musia mať rozsiahle skúsenosti na to, aby vedeli zabezpečiť bezproblémové odosielanie aj prijímanie pošty, či
riešenie problémov (vymazanie servera z blacklistov, spolupráca so správcami iných systémov pri riešení
incidentov a pod.). V záujme sústredenia sa na kľúčové kompetencie je potrebné zvážiť, či nie je vhodnejšie
prenechať starostlivosť o komunikačnú infraštruktúru tretej strane.

1
Balík Google Apps ponúka nielen hosting e-mailových služieb, ale aj Google Docs a Google Calendar – riešenia pre e-kolaboráciu. V práci
však kladieme väčší dôraz na elektronickú poštu – dôvody uvádzame nižšie.
2

Viaceré dôležité firmy spolupracujú na platforme Email Sender and Provider Coalition, <http://www.espcoalition.org/>.
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2

Predstavenie Google Apps

Google Apps, „výkonný nástroj pre komunikáciu a spoluprácu“ 3 umožňuje prevádzkovanie služieb na platforme
spoločnosti Google. Organizácia, ktoré premigruje svoje e-maily na serverové farmy Google, môže naďalej
používať pôvodné e-mailové adresy (napr. v tvare meno@firma.sk alebo meno@univerzita.sk), pričom nová
pošta po migrácii nebude už prichádzať na „staré“ servery, ale bude uložená na serveroch Google. Dá sa k nej
pristupovať prostredníctvom webového rozhrania („webmail“, ktorý je vzhľadom takmer identický so službou
Gmail 4 ) alebo cez poštový program ako napr. Microsoft Outlook. Od konca októbra 2007 je k dispozícii 5 aj
protokol IMAP, takže pošta je synchronizovaná medzi webmailom a poštovým programom. Súčasťou Google
Apps je aj nástroj pre online úpravu dokumentov Google Docs (kde viacerí používatelia môžu naraz editovať ten
istý dokument, tabuľku alebo prezentáciu), rovnako ako Google Calendar, ktorý zjednodušuje jednotlivcom
a tímom efektívne plánovanie času (a ponúka napr. spoľahlivú a bezplatnú sms notifikáciu plánovaných podujatí
aj v sieťach slovenských operátorov).
Google Apps sú k dispozícii v základnej verzii dostupnej zadarmo („Standard Edition“), platenej „Premier
Edition“ verzii (ktorá ponúka navyše väčší priestor na disku, telefonickú podporu, garanciu dostupnosti 99.9%,
nástroje pre migráciu či integráciu s existujúcim systémom – napr. overovanie hesiel u zákazníka namiesto
Google), no a bezplatnej „Google Apps For Education“ verzii pre školy (táto ponúka viaceré výhody verzie
„Premier“, niektoré však chýbajú – diskový priestor je rovnaký ako v „Standard“) 6 . Riešenie je škálovateľné:
Arizona State University premigrovala na Google Apps 65 tisíc e-mailových schránok študentov, čím ušetrila
viac ako 350 tisíc USD ročne 7 .
Diskusie o implementácii Google Apps for Education na Univerzite Komenského sa rozbehli 22. februára
2007 8 , pričom ostré spustenie prvej školskej subdomény sa očakáva ešte v roku 2007. Počas procesu prípravy
došlo k mnohým zaujímavým faktom, o ktoré sa chceme podeliť.
Motivácia k napísaniu tejto práce má niekoľko zložiek: 1) Presvedčenie, že outsourcing (technológií, ale aj
podporných služieb) má výrazný strategický a ekonomický význam a že školy na Slovensku si tieto možnosti
nevšímajú alebo ich podceňujú. 2) Názor, že prechod „od desktopu k webtopu“ je nevyhnutným dôsledkom
vývoja a organizácie, ktoré ho podchytia skôr a začnú využívať nové možnosti skôr a v širšom rozsahu, získajú
strategickú výhodu na trhu. 3) Záujem podeliť sa o získané skúsenosti a pomôcť ďalším záujemcom
o implementáciu Google Apps alebo podobných riešení pochopiť príčiny odporu.

3

Metodologický úvod

Medzi technickými správcami Integrovaného informačného a komunikačného systému (IIKS) Univerzity
Komenského (UK) prebehla intenzívna neverejná elektronická diskusia o pozitívach a negatívach nasadenia
Google Apps for Education v prostredí UK. Správy v nej obsiahnuté sme použili ako východzí bod pre
rozhovory s vedúcimi pracovníkmi troch súčastí univerzity a deviatimi technickými správcami formou
neštruktúrovaných rozhovorov. Výstupy boli opäť spracované: analyzované a syntetizované. Ťažiskom
rozhovorov o Google Apps bola služba outsourcovania e-mailu, ďalším častiam balíka (ako kalendár či online
editor dokumentov) sme venovali menej času. Sústredili sme sa viac na pohľad šetrenia zdrojov (zníženie
nákladov prostredníctvom outsourcingu) než na argument progresívnosti webových nástrojov na kolaboráciu.
Dôvodom bolo, že argument šetrenia nákladov rezonoval podstatne viac ako pridávanie ďalších softvérových
nástrojov, ktoré sú potenciálnym zdrojom ďalšej práce technickej podpory. Navyše veľká časť účastníkom
výskumu používa gmail adresu (a menej ako polovica ostatné nástroje ako Google Docs), preto bol pre nich
tento argument zrozumiteľnejší.
Zámerom sondy, ktorú sme zrealizovali, bolo získať a kategorizovať reakcie zainteresovaných osôb. Rozhodli
sme sa vytvoriť vlastnú klasifikáciu a predstaviť „framework of resistance“: miesta, odkiaľ je možné očakávať
3

Webová adresa je <http://www.google.com/a/>.

4

Gmail (v niektorých krajinách premenovaný kvôli patentovým sporom na Google Mail) je dostupný na adrese <http://www.gmail.com/>.

5

Oznam na oficiálnom blogu Gmail: <http://gmailblog.blogspot.com/2007/10/sync-your-inbox-across-devices-with.html> – a taktiež na
<http://www.google.com/a/help/intl/en/admins/new.html>.

6

Porovnanie troch verzií Google Apps: <http://www.google.com/a/help/intl/en/admins/editions_spe.html>.

7

Prípadová štúdia: <http://www.google.com/a/help/intl/en/admins/case_studies/asu.html>.

8

V tento deň Google predstavil Google Apps Premier Edition: <http://www.google.com/intl/en/press/pressrel/google_apps.html>.
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odporujúce sily pri implementácii zmeny. Aktualizačný moment tejto práce vidíme v tom, že je možné očakávať
diskusiu o Google Apps a podobných službách poskytovaných prostredníctvom webu (nehovoriac o
outsourcingu všeobecne) na mnohých miestach v školstve aj komerčnej sfére. Preto aj tento príspevok umožní
čitateľovi štruktúrovane sa nad témou zamyslieť a pochopiť, či to-ktoré riešenie je pre organizáciu vhodné alebo
nie. Prácu považujeme skôr za odbornú ako za vedeckú: zo vstupných dát je totiž možné vytvoriť rôzne typy
klasifikácií aj záverov a my sme sa pri tvorbe rozhodli pre celkom vlastný prístup, bez vychádzania
z existujúcich členení (ktoré nájdeme napríklad v manažérskej literatúre o riadení zmien). Náš model je teda
zhrnutím konkrétnej situácie v konkrétnom kontexte, ale iný výskumník vo svojom experimente dôjde k
neidentickým záverom, čo je mimo rámca rigorózne vedeckého pohľadu.

4

Marketingové bariéry

Prvý okruh prekážok pri implementácii sa dotýka výhradne Google Apps a nie konkurencie, môžeme ich teda
považovať za marketingové bariéry, či bariéry súvisiace s produktom. Pri prijatí produktu alebo služby (môžeme
použiť súhrnné označenie „riešenie“) v organizácii spravidla prejde fáza niekoľkých krokov. Celý model
môžeme zjednodušiť nasledovne:
1) Zákazník sa dozvie o tom, čo trh ponúka
2) Konkrétna ponuka vyvolá záujem, zákazník ju vyskúša (ak existuje taká možnosť)
3) Ak riešenie spĺňa požiadavky, zákazník urobí ekonomickú analýzu a zrealizuje sa proces výmeny (napr.
nákup)
Z analýzy rozhovorov a e-mailov vyplynulo, že toto sú presne tri oblasti, pri ktorých môže dôjsť k problémom.
Prvý potenciálny problém sú komunikačné prekážky. V prípade, že sa potenciálny zákazník o ponuke
nedozvie, ostáva bez možnosti reagovať a ku implementácii nedôjde. Spoločnosť Google vyvinutím
marketingového úsilia mala zabezpečiť, aby sa jej produkty stali známe. Významným zdrojom referencií je
„word of mouth marketing“, kedy sa spokojní zákazníci či používatelia informujú navzájom medzi sebou.
Rýchle tempo inovácií a náskok pred konkurenciou môžu zabezpečiť reklamu bez výrazných investícií do
podpory predaja. Google môže navyše zvýšiť rozšírenie produktu medzi zákazníkmi napr. pomocou
publikovania informácií o pilotných či inak zaujímavých projektoch 9 , na lokálnych prezentáciách 10 , či cez
online ukážky 11 . Niektoré z týchto vecí sú dostupné na webe v angličtine, no medzi správcami väčší záujem ako
rozsiahla implementácia Google Apps v USA vyvolala informácia o malej inštalácii na Slovensku (konkrétne na
jednej z fakúlt UK). Geografická blízkosť a z nej plynúci dojem relevancie pre lokálne podmienky sa javí
byť kľúčová.
V druhom kroku zákazník vyskúša riešenie a zhodnotí jeho vhodnosť. Pred nasadením drahého špecializovaného
softvéru môže byť jeho bezplatné odskúšanie problematické či nemožné, no Google Apps (Standard Edition) je
možné otestovať bez nevyhnutnosti platby. Aj tu sú však úskalia: keďže Google má radikálne nový prístup
k práci s e-mailom, rozhodol sa eliminovať mnohé funkcie, ktoré využíva len malá časť používateľov. Vo
webovom rozhraní preto nenájdeme možnosť nastaviť odoslanie e-mailu na neskôr, nastaviť vysokú či nízku
prioritu správy, funkciu digitálnych podpisov či vyžiadania potvrdenia o doručení („read receipt“). Vzhľadom na
to, že niektorí používatelia považujú tieto možnosti za kriticky dôležité, ich neprítomnosť sa dá považovať za
dôvod pre zamietnutie ponuky od Google 12 . Čo môže Google urobiť, aby nestratil náročných zákazníkov?
Neustále inovovať a ponúkať alternatívny prístup k e-mailom. Pri použití už spomenutej technológie IMAP sa
zákazník môže na svoju schránku pripojiť cez e-mailový program ako napr. Microsoft Outlook či Mozilla
Thunderbird a väčšinu vyššie spomenutých možností (priority e-mailov, digitálne podpisy a pod.) využiť. Je
však možné, že niektoré ostanú navždy nedostupné (napr. ukladanie IP adresy odosielateľa v hlavičke odoslanej
pošty 13 ). Je potrebné zvážiť, či sú ozaj kriticky dôležité alebo sa dá bez nich zaobísť.
9

Na webe nájdeme niektoré príklady z akademického prostredia: <http://www.google.com/a/help/intl/en/admins/customers.html#edu>.

10

Na Slovensku zvykne spoločnosť Microsoft organizovať tzv. „roadshows“:
<http://www.microsoft.com/slovakia/profilecenter/miestnenovinky_200704.htm>.

11

Efektívnou technológiou je screencasting: videozáznam bežiacej aplikácie na počítačovej obrazovke, ktorý môže byť komentovaný.

12

V anglickom jazyku je vhodný termín „show stopper.“

13

V súčasnosti sa v pošte odoslanej cez Gmail IP adresa v správe neukladá, čo znemožňuje vytvorenie niektorých špecializovaných emailových filtrov, viď <http://mail.google.com/support/bin/answer.py?answer=26903>.
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Tretím krokom je ekonomická analýza. Hoci sa zdá, že pri bezplatnom riešení „nie je čo riešiť“, situácia je
komplikovanejšia. Pri používaní produktu nie je dôležitá len nadobúdacia cena alebo prípadné mesačné
poplatky, ale aj „total cost of ownership“ (TCO), čiže celkové náklady súvisiace s používaním. Tu je potrebné
započítať napríklad aj náklady na preškolenie používateľov či administrátorov alebo migráciu existujúcej
infraštruktúry vrátane prestavenia všetkých počítačov, čo môže byť pri dostatočne veľkých a geograficky
distribuovaných organizáciách ako školy značná finančná položka. Ak univerzity v snahe minimalizovať
náklady súvisiace s migráciou využijú len časť možností Google Apps (prevádzku e-mailových služieb)
a rozhodnú sa ignorovať Google Docs či Google Calendar, môžu síce postupne eliminovať náklady na správu
vlastného hardvéru (poštové servery), no nevyužijú veľký potenciál celého riešenia. Inak povedané: môžu znížiť
náklady, ale nezvýšia výrazne svoju efektivitu – teda celkový efekt bude suboptimálny.
V marketingu sú populárne modely 4P (product, place, price, promotion) a 4C (customer's needs and wants,
convenience, cost, communication) a naša analýza marketingových bariér tieto modely mapuje. V prvom
kroku, keď potenciálny používateľ Google Apps ani len nevie o ich existencii, je potrebné zamerať sa na
komunikáciu (communication / promotion). V druhom kroku, keď potenciálny zákazník riešenie vyskúša, no
v jeho podmienkach nevyhovuje, je problémom produkt (customer needs and wants / product). Ak produkt
vyhovuje, no problematickou je TCO (celková cena) riešenia, sledujeme aspekt nákladov (cost / price).
Marketingové bariéry sa teda skladajú z bariér komunikácie, funkčnosti produktu a celkových nákladov. Stále
menšiu úlohu hrá štvrtá položka z modelu 4P, teda miesto (place) – miesto poskytovania služby či miesto
uloženia dát: nie je možné ovplyvniť, v ktorom dátovom centre budú e-maily uložené 14 . Riešenie je doslova
globálne a je pohodlne dostupné zákazníkom na celom svete.

5

Politické bariéry

V prípade, že Google Apps splnia funkčné aj ekonomické očakávania (teda prekonajú vyššie uvedené
marketingové bariéry), je stále možné, že k ich nasadeniu nedôjde. Dôvodom môžu byť prekážky moci a vplyvu
v organizácii, a to na úrovni osobnej alebo systémovej.
Osobné záujmy prichádzajú do hry, keď sú na rozhodovaní zainteresovaní viacerí jednotlivci („stakeholders“).
Príklad: technický správca na základe analýzy odporučí vedeniu súčasti univerzity použitie Google Apps. Ak
však nedostane podporu zhora (a to z rôznych dôvodov), prechod sa nezrealizuje. Jednotlivci môžu mať širokú
škálu motivácií, z ktorých mnohé skúmame nižšie v časti „psychologické bariéry.“
Dôležitým okruhom sú tiež strategické organizačné záujmy: prvým je dlhodobá investícia do platformy – hoci
väčšina opýtaných správcov využíva hybridné riešenia mnohých dodávateľov, predsa len je snaha znížiť
komplexnosť systémov. V minulosti už boli na Univerzite Komenského odmietnuté niektoré riešenia z dôvodu
investície do platformy (ktorej presná forma podľa našich vedomostí nebola nikdy striktne formalizovaná či
písomne kodifikovaná) 15 . Hoci favoritom pre celouniverzitný redakčný systém (na správu webu) bol pôvodne
Plone, predsa len padlo rozhodnutie na Typo3. Plone totiž využíva databázu Zope a skriptovací jazyk Python,
Typo3 však stojí na PHP + MySQL 16 . Použitie bežných technológií technológie sa uprednostnilo aj preto, že pri
prípadnom odchode niektorého z vývojárov je možné ľahšie nájsť kvalifikovanú náhradu.
S platformou súvisí kontinuita. Správcovia počítačov majú k dispozícii istú sadu technických nástrojov, poznajú
ich a zlepšujú sa v ich používaní. Investuje sa do školení (v rámci UK často napr. Cisco a Microsoft, Linux sa
preberá skôr samoštúdiom) a má význam, aby sa vedomosti a zručnosti získané na školeniach dlhodobo
zúročovali. Ľudia absolvovali tréning na administráciu súčasných systémov, je preto potrebné niečo meniť?
Odpoveď nie je jednoznačná, a to zvlášť vtedy, ak služby fungujú spoľahlivo a je k nim solídna lokálna
technická podpora. Ako príklad bola uvedená spoločnosť Kerio, ktorá ponúka kvalitný a cenovo dostupný
poštový server (používaný minimálne na dvoch súčastiach UK). Pri dobrej implementácii a solídnej podpore je
motivácia odchodu ku Google menšia.

14

„Neexistuje záruka, v ktorom dátovom centre budú dáta uložené.“ <http://www.google.com/support/a/bin/answer.py?answer=60762>

15

Ako bežný operačný systém pre desktopy sa na UK používa Microsoft Windows, firewally bývajú na báze GNU/Linux (iptables), na
kostre siete sa hojne využívajú komponenty Cisco, autentifikačná platforma sa stavia okolo štandardu Kerberos, webové servery sú spravidla
na báze LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP), atď..

16

Jazyk TypoScript v CMS Typo3 necháme stranou.
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Medzi ďalšie politické prekážky môže patriť bariéra vnútornej legislatívy. Ak napríklad bezpečnostná politika
niektorej súčasti univerzity striktne definuje spôsob uloženia dát a prístup k nim, môže to napríklad znamenať
nemožnosť outsourcovania e-mailového riešenia bez zmeny pravidiel.
Politické bariéry je potrebné prekonať – politicky. Cesta zdola, z pozície technických správcov, je zložitá
a treba dobre zvážiť zmysel vynaloženého úsilia. Rozumná dlhodobá stratégia dokáže organizáciu ochrániť pred
zlými rozhodnutiami a slúžiť ako kompas, no zároveň je potrebné ju vnímať triezvo a kriticky.

6

Psychologické bariéry

Niekedy sa javí, že tie najväčšie prekážky je vidieť najmenej – sú ukryté pod povrchom. Psychologické bariéry,
ktoré sledujeme v tejto časti práce a ktoré sme pozorovali pri nasadení Google Apps, súvisia s témou zmeny a je
možné ich aplikovať aj pri nasadení iných nových technológií. Kým v prvej časti o marketingových bariérach
sme konštatovali, že sa týkajú výhradne Google Apps, v tejto tretej a poslednej časti je to presne naopak:
nadobúdame presvedčenie, že dosah týchto prekážok je všeobecnejší a týka sa aj podobných konkurenčných
systémov.
Prvý problém je zotrvačnosť (v niektorých prípadoch lenivosť) – v prírode sa všetky živé a neživé systémy
snažia dostať do rovnovážnej polohy, v ktorej nemusia vynakladať nijakú energiu. Aj ľudia majú tendenciu
prežívať a nemeniť status quo, získať maximálny výsledok za minimálnu investíciu, prípadne tendenciu
uspokojiť sa s podpriemerným výsledkom, ak nevyžaduje nijaké úsilie navyše (zotrvačnosť nás motivuje ostať či
už pri nefungujúcom e-mailovom systéme alebo nenaplňujúcom vzťahu s partnerom). Prečo meniť niečo, čo ešte
prináša aspoň aký-taký výsledok? Prechod na niečo doteraz nevyskúšané (nový systém či vzťah) je práca
navyše, vynaloženie energie, pričom návratnosť investície je neistá. Všetko konanie je v zmysle hesla: „lepší
vrabec v hrsti ako holub na streche.“
Druhá oblasť súvisí so strachom na jednej strane a s pocitom bezpečia na strane druhej. Pri rozhovoroch
s technickými správcami sa opakovane objavovali tieto témy:
Osobné obavy súvisiace s bezpečím a súkromím: listová komunikácia je citlivá záležitosť a oddávna ju chráni
legislatíva. Pocit bezpečia a ochrany súkromia je dôležitým psychologickým elementom, hoci vo svete po 11.
septembri sa tento pocit stráca: trend naznačuje obmedzovanie osobnej slobody (pravdaže v mene údajnej
ochrany občanov pred hrozbou terorizmu) zo strany vlád západných štátov.
E-mailové protokoly sú charakteristické skôr jednoduchosťou ako dôrazom na bezpečnosť: celý text emailových správ sa internetom bežne prenáša v nešifrovanej podobe, bez overenia identity komunikujúcich
strán, a to dokonca tak, že dokonca aj heslo môže priemerne zručný útočník „odchytiť“ a neskôr zneužiť 17 .
Napriek tomuto faktu mnohí technickí správcovia predsa len považujú outsourcing e-mailu za citlivú záležitosť.
Nervozita z úniku hesla pre Google Apps je do značnej miery neopodstatnená: iste, ak heslá overujúce
používateľa putujú len lokálnou univerzitnou sieťou, je ťažšie ich „odchytiť“ zvonku. Na druhej strane však
Google overuje všetky heslá cez šifrované spojenie (čo ani v lokálnych sieťach nie je pri e-mailoch pravidlom)
a navyše správca môže pre svoju doménu vynútiť šifrovanie pre všetky spojenia 18 . Inak povedané: ak sa
napríklad vnútri fakulty pošle z webového rozhrania e-mail z jednej katedry na druhú, celá komunikácia je vtedy
vrátane overovania hesiel aj prenosu správy zakódovaná a pre bežného útočníka zvonku či zvnútra neprístupná.
Bezpečnosť je teda minimálne na porovnateľnej úrovni s vlastným e-mailovým riešením.
Je tu však ďalší aspekt, na ktorý niektorí správcovia z rektorátu UK upozornili: kým interné memorandum
s potenciálne citlivou informáciou je bežne uložené na serveroch univerzity v jej budove a pri vhodne
aplikovanej bezpečnostnej politike sa nedostane mimo lokálnej či virtuálnej privátnej siete, pri Google Apps sú
dáta primárne uložené vždy mimo univerzity; vovnútri univerzity je len kópia. Bezpečnosť prenosu je teda
zabezpečená šifrovaním, ale súkromie je znížené. Na pocite pohody nepridáva ani fakt, že servery sú
umiestnené v rôznych jurisdikciách mimo územia Slovenska a legislatívna ochrana či vymožiteľnosť práva preto
môže byť do značnej miery skomplikovaná.
Domnievame sa, že ostražitosť je na mieste, ale paranoja nie. Bolo by nesprávne písať do e-mailu alebo do
dokumentu prístupného cez počítačovú sieť citlivé informácie (heslá na prístup do bankové účty a pod.) – takéto
17

Popis protokolu POP3: <http://www.ietf.org/rfc/rfc1939.txt>.

18

„Všetky služby Google Apps poskytujú možnosť prístupu cez šifrované spojenie a zákazníci môžu nastaviť, aby bola táto možnosť pre ich
používateľov povinná.“ <http://www.google.com/support/a/bin/answer.py?answer=60762>
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citlivé dáta, ak už musia byť zaznamenané elektronicky, patria na dostatočne chránený lokálny počítač. A hoci
Google Docs umožňuje prístup k dokumentom cez protokol HTTPS, ani sem nie je rozumné umiestňovať
chránené dáta: tento produkt je primárne určený na niečo iné. Interné údaje ani utajované skutočnosti nepatria do
bežne prístupných dokumentov a už vôbec nie do e-mailu, či už je server umiestnený vnútri organizácie alebo
outsourcovaný mimo nej. Ak dodržíme bežné bezpečnostné pravidlá, existuje predpoklad zníženia našich obáv
zo straty súkromia či bezpečnosti. Ak si navyše uvedomíme, že povesť spoločnosti Google závisí od ochrany dát
svojich zákazníkov a vážnejší prešľap môže mať pre ňu obrovské finančné následky, možno sa čiastočne uvoľní
prípadný skľučujúci pocit z toho, že dáta sú uložené na mieste, kde nad nimi zákazník nemá úplnú kontrolu. Je tu
možné cítiť istú analógiu s finančnými inštitúciami: ľudia sa pôvodne báli uložiť do nich peniaze, no dnes už
málokto pochybuje, že za bežných okolností sú financie v banke aspoň v takom bezpečí ako doma 19 .
Google ľudia často využívajú ako prieskumový stroj (či „vyhľadávací nástroj“), ale v oblasti podnikovej
infraštruktúry (ku ktorej patrí aj starostlivosť o e-maily a elektronická spolupráca) sa predsa len vníma ako
pomerne nový partner. Navyše je to firma so sídlom v USA, bez lokálneho zastúpenia na Slovensku – pocit
diaľky na dôveryhodnosti nepridáva. Fyzická blízkosť dáva často zdanie istoty, aj keď psychologická útecha
bez zakotvenia v realite a nemusí znamenať pridanú hodnotu. Napr. pri webhostingu či niektorých iných
službách súvisiacich s internetom je na Slovensku niekedy dostupná 24-hodinová telefonická technická podpora
aj cez víkendy. Vtedy síce niekto zodvihne telefón, ale vôbec sa nedá spoľahnúť, že to bude niekto kompetentný,
kto vie problém riešiť. Často sa stáva, že firma je personálne poddimenzovaná a zložitý problém sa eskaluje
k správcom serverov s výrazným (aj niekoľkodňovým) oneskorením. Naproti tomu globálne pôsobiaca firma si
nemôže dovoliť výpadok v dĺžke viac ako niekoľko hodín ročne. Strach zo straty kontroly je do značnej miery
pochopiteľný, no vo výskume sme sa prekvapivo často stretli s výrazne iracionálnymi obavami: niekoľkokrát sa
objavila téma krachu firmy a následného negatívneho vplyvu na infraštruktúru univerzity. Nechceme zachádzať
do konkrétnych finančných analýz, no v horizonte niekoľkých rokov sa bankrot spoločnosti Google javí ako
veľmi nepravdepodobný. Ešte menej racionálneho základu má obava zo straty dát na diskoch: hoci
v minulosti aj globálni hráči (vrátane Google) vymazali dáta zákazníkom 20 , ich infraštruktúra je neporovnateľne
lepšia ako univerzitná (spomeňme napr. globálne distribuovaný súborový systém GFS) a interné procesy riziko
ešte ďalej minimalizujú. Keby obava o stratu dát v Google bola zakotvená vo faktoch a nie v paranoji,
predpokladáme, že by ochrana dát na UK bola na vyššej úrovni: v súčasnosti sa však na mnohých súčastiach
najväčšej slovenskej univerzity bežne nepoužíva ani len geografická replikácia dát v niekoľkých dátových
centrách (storage area network) a na viacerých súčastiach je rozsah zálohovania skutočne minimálny 21 .
Jeden technický správca vyjadril aj nedôveru k veľkým firmám, ktorých súčasný alebo možný budúci dosah sa
blíži sile monopolov. Táto nedôvera sa netýkala len spoločnosti Google, ale aj ostatných (Microsoft a pod.).
Medzi argumenty patrilo konštatovanie, že s veľkou spoločnosťou môže relatívne malý zákazník len ťažko
úspešne vyjednávať. Ak firma sídli na inom kontinente a primárny spôsob kontaktu je e-mail, je istá miera
strachu či nervozity pochopiteľná 22 . Mať malý vplyv na vzťah s takýmto „partnerom“, ale pritom zároveň aj
plnú zodpovednosť za prípadné následky neúspechu, to nie je závideniahodná situácia. Za niektoré obavy je
zodpovedný priamo aj Google: v podmienkach poskytovania služby si necháva manévrovací priestor a uzurpuje
si napr. právo úplne zrušiť poskytovanie svojich produktov 23 . Niečo podobné sa stalo začiatkom augusta
2007 v prípade služby Google Video, kedy zákazníci dostali strohý oznam, že im všetky zakúpené videá
prestanú o niekoľko dní fungovať a posielajú im malý kredit v prospech služby Google Checkout 24 . Po ostrej
reakcii zákazníkov Google priznal, že „sme urobili chybu“ a pokúsil sa o lepšiu nápravu situácie 25 . Neexistuje

19

Tému rozvíja časopis Economist: „Who’s Afraid of Google?“ <http://www.economist.com/opinion/displaystory.cfm?story_id=9725272>

20

V decembri 2006 približne 60 ľudí stratilo všetok e-mail: <http://www.techcrunch.com/2006/12/28/gmail-disaster-reports-of-mass-emaildeletions>.
21

Má význam zrealizovať off-site zálohovanie v prípade, že by prírodná pohroma, požiar či iná nečakaná udalosť poškodili niektorú zo
serverovní na univerzite.

22

V takomto prípade je slogan Google „nekonať zlo“ len malou útechou.

23

Google môže dohodu jednostranne vypovedať ak „primerane zhodnotí, že je komerčne nepraktické pokračovať v poskytovaní služby
v zmysle platných zákonov.“ <http://www.google.com/a/help/intl/en/admins/education_terms.html>

24

Téme sa venuje napr. Google Blogoscoped: <http://blogoscoped.com/archive/2007-08-11-n74.html>.

25

Zákazníci dostali svoje peniaze pripísané späť na kreditné karty: <http://googleblog.blogspot.com/2007/08/update-on-google-videofeedback.html>.
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však písomná záruka, že v prípade zrušenia či zásadnej zmeny Google Apps for Education bude Google rovnako
ochotný ako dnes.
Niektoré prejavy strachu súvisia s kultúrou domácej organizácie, teda univerzity alebo jej súčasti. Keď
chýba atmosféra experimentovania a inovácie, môže dôjsť ku stagnácii a úpadku. Zainteresované osoby môžu
mať strach prevziať osobnú zodpovednosť za nové riešenia z rôznych dôvodov: chýbajúce skúsenosti
s podobným alebo analogickým projektom v minulosti, negatívne skúsenosti s projektom v minulosti, či strach
zo zlyhania všeobecne. V niektorých organizáciách totiž dochádza nie k delegovaniu právomocí, ale
k delegovaniu zavinenia 26 . Zodpovednosť za rozhodnutia je pravdaže dôležitá, no ak je štruktúra a kultúra
firmy nevhodne nastavená, akékoľvek nápady na zlepšenia skončia v štádiu nápadu, bez realizácie. Ako sa
zachovať v takejto situácii? Jednou z možností je implementovať pilotný projekt – test Google aplikácií na malej
alebo strategicky menej významnej vzorke, napr. časti študentov. Ak sa riešenie osvedčí a manažment zmeny
schváli a prijme za svoje, je možné premigrovať aj zvyšok organizácie.
Čo je spoločným menovateľom psychologických bariér? Javí sa, že ide o strach z nového a nepoznaného,
resp. o strach zo zmeny – presný protipól pocitu bezpečia. Nie je našou motiváciou venovať sa podrobnému
štúdiu psychologických faktorov či využívať v tejto časti exaktnú psychologickú terminológiu, no nazdávame sa,
že by bolo zaujímavé pristúpiť k problému s využitím nástrojov psychológie a jej metodologických prístupov.
Zvlášť preto, že do situácie vstupuje množstvo faktorov: individuálne pocity a skúsenosti jednotlivca, rovnako
ako organizačné vplyvy (tu je vhodný aj prístup sociológie či skupinovej psychológie) a externé vplyvy
(partnerské organizácie, dodávateľská firma).

7

Zhodnotenie projektu a záver

Google Apps sú jedným zo zaujímavých riešení na trhu. Nie je to produkt vhodný v každom kontexte a vo
všetkých oblastiach akademického prostredia, no predsa sa javí byť dostatočne vhodný na to, aby sa mu
venovala pozornosť pri štúdiu. Analogické a prekážky vznikajú aj pri implementácii iných moderných
riešení a nami koncipovaná schéma odporu sa môže v pozmenenej podobe objaviť znovu.
Náš neformálny prieskum na vzorke technických správcov a vedúcich pracovníkov Univerzity Komenského
naznačuje, že v univerzitnom prostredí je často bezpečnejšie neinovovať. Základné náklady na prevádzku sú
zabezpečené, školenia pre súčasné softvérové produkty sú k dispozícii, prípadný poškodený e-mailový server je
dostatočne akútny problém na zabezpečenie núdzových fondov na výmenu, tlak na hľadanie nových riešení je
slabý. Prostredie je relatívne stabilné a odmeňovanie je skôr na základe času ako výkonu (zvlášť po avizovanom
zrušení finančných odmien za osobnú aktivitu zo strany rektorátu), čo môže viesť ku konzervativizmu
a z dlhodobého hľadiska k strate inovačnej schopnosti a ku stagnácii. Pre technických správcov je bezpečným
riešením nevytŕčať z radu, plniť si v tichosti každodenné povinnosti, udržovať existujúce systémy v chode,
„hriať si teplé miestečko“ a nerobiť nič navyše. Toto je však z pohľadu organizácie krátkozraké. Z dlhodobej
perspektívy je potrebné investovať viac času aj finančných prostriedkov do technológií budúcnosti, ktoré prinesú
zníženie nákladov, rozšírenie možností, zvýšenie kvality práce s informačnými a komunikačnými technológiami
a v konečnom dôsledku aj zlepšenie výkonnosti univerzity a kvality štúdia. Istá dávka konzervativizmu je na
mieste a netreba skákať z jednej modernej technológie na druhú, treba však zachovať aj progresívny element a
vytvoriť priestor pre experimentovanie a risk, ktorý občas prinesie sklamanie. Na to je potrebná kultúra,
v ktorej je inovácia vítaná a nie trestaná, rovnako ako organizačný rámec, ktorý minimalizuje riziko
prípadného zlyhania.
Všimli sme si tri okruhy problémov – marketingové, politické a psychologické bariéry. Zistili sme, že tieto
oblasti pôsobia paralelne a hoci produkt môže byť kvalitný a spĺňať všetky funkčné aj cenové požiadavky (teda
prejsť testom marketingu), predsa len môže projekt zastaviť politický tlak jednotlivca, skupiny ľudí alebo
internej legislatívy či psychologická bariéra. Tieto okruhy sa objavujú pri zmenách znovu a znovu. Treba sa
s nimi naučiť žiť a riešiť ich. A napriek všetkému inovovať.

26

Tému rozoberá manažérsky kurz Open University Business School BZCS700 (blok 1, kniha 10, str. 22) a odvoláva sa na: Armstrong, P.
(1989) „Variance reporting and the delegation of blame: A case study“, In: Accounting, Auditing and Accountability Journal, časť 2, s. 2946.
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Abstrakt
V rámci univerzitního rozvojového projektu „Elektronické výukové materiály
a komplexní podpora jejich tvorby a využití na MU v Brně“ vznikl na Masarykově
univerzitě eLearningový předmět Kurz práce s informacemi. Tento příspěvek se
snaží představit praktickou „kuchařku“ z realizace projektu, mezi jehož hlavní cíle
patřilo především (1) vytvořit interaktivní „prožitkový“ eLearningový kurz, který
studentům a vyučujícim na MU poskytne v základní a rozšířené formě zásadní oporu
pro rozvoj jejich informační gramotnosti; (2) zaměřit se na podporu činností
praktického využívání informačních zdrojů a služeb informačních institucí, práci
s oborovými elektronickými informačními zdroji a jejich využití v odborné práci,
zásady správného citování a další okruhy; (3) vybavit studenta takovými znalostmi
a dovednostmi, aby se mohl co nejvíce přiblížit standardům informačně gramotného
vysokoškolského studenta.

1

Pojetí kurzu

Pro studenta přicházejícího na VŠ je nezbytné zvládnutí nových studijních návyků, podporujících rozvoj
schopností kritického myšlení, schopností samostatného vyhledávání potřebných informací a studijních
materiálů, vyhodnocování relevantnosti nalezených informací, efektivní organizace znalostí i aktivní využívání
prostředků ICT.
V zahraničí je běžnou praxí, že se pracovníci vysokoškolských knihoven ve spolupráci s vysokoškolskými
pedagogy podílejí na informačním vzdělávání studentů a zajištují pro ně kurzy zaměřené na zvýšení jejich
informační gramotnosti. Realizovaným kurzem se chceme k tomuto trendu připojit.
Informační gramotnost jako celek, které se kurz věnuje, však nezahrnuje pouze schopnost vyhledávání
a vyhodnocování informací. Jednotlivá témata kurzu korespondují s dílčími složkami informační gramotnosti,
s tzv. funkční gramotností (literární gramotnost, dokumentová, jazyková a numerická gramotnost),
a prostřednictvím dílčích úkolů podporují i rozvoj ICT gramotnosti jako základny pro rozvoj všech složek
předchozích.
Kurz v podobě multimediální interaktivní prezentace má tedy srozumitelnou i zábavnou formou naučit a rozšířit
praktické dovednosti studentů (a v případě zájmu i zaměstnanců MU) při práci s informacemi.
Po absolvování kurzu by student měl být schopen mj.
 definovat hlavní koncepty výzkumného tématu, určit své informační požadavky
 vyhledat a vybrat potřebné relevantní zdroje informací
 znát a používat své oborové informační zdroje v klasické i elektronické podobě
 umět efektivně používat různorodé vyhledávací nástroje
 umět informace vyhodnotit, efektivně je organizovat a využít
 chápat rozdíl mezi vyhledávacími nástroji v elektronických informačních zdrojích
 využívat pro studium a praxi elektronické informační služby knihoven
 pracovat s odborným textem
 orientovat se ve službách Internetu
 rozumět etickým a právním otázkám ze světa informací a informačních technologií
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2

Základní údaje o kurzu

Kurz práce s informacemi je vyučován jako plně eLearningový on-line předmět. To znamená, že studenti mají za
povinnost fyzicky absolvovat pouze dva tutoriály (informační a testovací), zbytek výuky probíhá „virtuálně“
prostřednictvím multimediálních a interaktivních studijních materiálů v IS MU (Informační systém Masarykovy
univerzity http://www.is.muni.cz/). Výhody jsou nasnadě: přístup k předmětu odkudkoliv a v jakoukoliv dobu.
Každý týden se studentovi otevře nové téma, které se skládá z různých výukových, motivačních, testovacích
a zpětnovazebních materiálů.
Předmět je členěn do 13 modulů, pokrývajících celou problematiku práce s informacemi na VŠ – od definování
problému a práci s tématem, přes seznámení s typy elektronických informačních zdrojů, vyhledávání informací
v profesionálních databázích i na Internetu a jejich využití v praxi, až po problematiku informační etiky
a hodnocení informací.
Každý modul nabízí materiály několika různých typů:
 motivační video: krátké video připravené studenty Informačních studií a knihovnictví FF MU; jeho
cílem je “nalákát” frekventaty kurzu na dané téma;
 interaktivní přednáška: flashová animace, která představuje stěžejní výukový materiál příslušného
modulu;
 interaktivní autotest: slouží pouze pro osobní potřebu studenta – aby si vyzkoušel, nakolik porozuměl
látce. Je ve formě flashové animace, podobné interaktivní přednášce;
 textová opora: text určený k vytisknutí, který doplňuje a rozšiřuje interaktivní přednášku;
 rozšiřující materiály: odkazy na informace, které studentům pomohou rozšířit si znalosti o probíraném
tématu;
 zadání samostatné práce: splnění těchto prací je podmínkou pro úspěšné absolvování předmětu;
 diskusní fórum: je připojeno ke každému modulu a slouží k výměnu názorů k tématu a komunikaci
mezi studujícími a tutory.
Výše uvedené materiály jsou doplněny ještě dalšími prvky a nástroji ISu, jako jsou různé testy a autotesty,
odevzdávárna pro předávání vypracovaných úkolů, aj.
Při návrhu a implementaci kurzu byl důraz kladen především na
 modulárnost – jednotlivé moduly jsou samostatné výukové objekty, a to z toho důvodu, aby se
zájemcům mohla nabízet i jednotlivé témata. Bude-li mít například pracovník MU zájem prohloubit své
znalosti z problematiky správného citování informačních zdrojů, podívá se pouze na příslušný modul,
ostatní ho nemusí zajímat. V současné době sice IS ještě takový selektivní zápis témat neumožňuje,
preferuje pouze zapsání celého předmětu, nicméně studijní materiály již s touto možností počítají.
 interaktivnost – materiály v kurzu nejsou pouze statické texty, ale výklad je doplněn animacemi,
autotesty, ukázkami z vyhledávání a dalšími interaktivními prvky, které slouží k aktivnímu zapojení
studentů do vzdělávacího procesu.
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Obr. 1. Úvodní stránka kurzu.

3

„Kuchařka“ kurzu

3.1
Interaktivní prezentace
Stěžejní částí každého modulu je interaktivní animovaná přednáška, která byla vytvořena pomocí programu
Macromedia Captivate. Tento program nabízí řadu nástrojů pro tvorbu eLearningových aplikací. Do námi
připravených multimediálních instruktáží i simulací můžeme přidat nejrůznější druhy testů včetně přesného
definování událostí, které nastanou po zadání určité odpovědi. Každá odpověď může být ohodnocena určitým
počtem bodů a při ukončení testu uživatel dostane celkové hodnocení.
Výstupem programu jsou animace ve formátu Flash, jejichž bezproblémové prohlížení lze
předpokládat na většině dnes běžných kancelářských a domácích počítačů. Výukový obsah prezentovaný
v tomto formátu je interaktivní, dynamický a pro studenty jistě atraktivní.
3.2
Motivační videa
Pro motivační video byla zvolena metoda digitálního nelineárního střihu, a to z důvodu jednoduché úpravy
filmového materiálu, rychlosti a kvality výsledného produktu. Pro záznam hrubého materiálu byla použita
digitální videokamera SONY HDR-HC1E (zakoupená z projektu) s formátem záznamu miniDV. Hrubý materiál
byl následně zpracováván v programu Pinacle Studio ve verzi 10. Po sestříhání byly výsledné projekty
převedeny v programu Macromedia Flash do souboru FLV, vhodného k umístění na internetových stránkách
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projektu. Formát Flash byl vybrán z důvodu jeho rozšířenosti napříč všemi platformami (kompatibilita)
a schopnosti postupného stahování a zároveň přehrávání směrem k uživateli (streamování). Velikost a kvalita
výsledného souboru je optimalizována pro připojení rychlostí kolem 512 kbit/s. Podmínkou pro přehrávání
souboru je instalace pluginu Adobe Flash Player (Macromedia Flash Player).
3.3
Studijní textové opory
Tyto texty shrnují (místy i rozšiřují) problematiku, která byla uváděna v interaktivní přednášce. Student si může
tento materiál vytisknout (což u interaktivní animace nelze). Textové materiály jsou ve formátech pdf a rtf. Kvůli
struktuře a jednotnému vizuálnímu stylu jsou materiály umístěny v šablonách. Zde jsme se snažili dodržovat
základní pravidla pro tvorbu distančních textů – cíl textu, základní pojmy, krátké odstavce, shrnutí,
okraje po stranách na poznámky.
3.4
Využití IS LMS
Kurz práce s informacemi je implementován a vyučován jako eLearningový předmět v Informačním systému
MU, s podporou systému IS LMS (Learning Management System). Systém IS LMS je soubor nástrojů
a programů pro řízení výuky, implementovaný týmem IS MU na Fakultě informatiky, který řeší administrativu,
organizaci výuky, snadnou práci se studijními materiály (jak pro učitele tak i pro studující) a další funkce
potřebné pro provozování eLearningových předmětů.
Systém IS LMS se průběžně vyvíjí, takže některé funkce v něm zatím postrádáme. Mezi ty hlavní patří:
 lepší správu uživatelů, aby tutor/pedagog mohl jednoduše kontrolovat průchod studenta kurzem (co již
viděl, kolik měl bodů, co a kdy odevzdal atp.),
 chat pro synchronní komunikaci,
 slovník, který by umožnil přidávat, editovat a hodnotit termíny z různých oblastí,
 prostor pro studenty k rozsáhlejšímu sebevyjádření (blog/portfolio),
 podporu práce malých skupinek na projektových úkolech v režimu off-line.
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Obr. 2. Obsah modulu Kde hledat informace I v IS MU

4

Závěr

Pilotní běh předmětu Kurz práce s informacemi proběhl v jarním semestru 2007. Kurz studovalo 250 studentů
z celé MU a o administraci se staralo 5 tutorů z Kabinetu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty ,
Ústřední knihovny Pedagogické fakulty a Ústřední knihovny Filozofické fakulty. Do Kurzu práce s informacemi
je umožněn přístup pouze osobám zapsaným v předmětu; ukázky ze všech modulů lze však zhlédnout na
Elportálu MU http://is.muni.cz/elportal/estud/ff/js07/informace/materialy/index.html
V současné době probíhá autoevaluace kurzu, která ma za cíl zjistit, jestli se vynaložené prostředky a úsilí
vyplatily. Věříme, že si tento předmět najde na MU své pevné místo a pomůže prohloubit a zdokonalit praktické
akademické dovednosti studentů, mezi které práce s informacemi neodmyslitelně patří.
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Abstrakt
Vynálezcovská činnosť je nedeliteľnou súčasťou inovačného procesu.
Vynálezcovská činnosť vyžaduje od samého počiatku relevantné informácie, ktoré
sa týkajú obsahu vynálezu a aj spôsobu jeho ochrany, znalosť zákonov a vyhlášok.
Vynálezcami sú často ľudia nad 50 rokov, teda seniori, ktorí nie vždy ovládajú prácu
s počítačom a internet. Článok popisuje skúsenosti s výučbou seniorov vynálezcov
základom informačných technológií vrátane internetu, ich využívaní pri vyhľadávaní
relevantných informácií z technických, ekonomických a patentových databáz
v kurzoch, ktoré boli organizované na Katedre knižničnej a informačnej vedy
Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v spolupráci so
Staromestskou knižnicou v Bratislave v rámci európskeho grantu e-Learning in
Later Life (eLiLL).

1

Úvod

Európa potrebuje technické inovácie. Svet potrebuje technické inovácie. Nedeliteľnou súčasťou technických
inovácií sú vynálezy. Sú výsledkom tvorivej práce vynálezcov. Vynálezcovia sú zvláštna skupina ľudí –
tvorivých, hravých, chtivých dosiahnuť svoj cieľ – realizáciu svojho nápadu. Vynálezy sú súčasťou duševného
bohatstva a duševného vlastníctva. Majú svoju cenu, ktorá sa dá vyjadriť aj finančne. Vynálezcovská činnosť
vyžaduje od samého počiatku relevantné informácie, ktoré sa týkajú obsahu vynálezu a aj spôsobu jeho ochrany,
znalosť zákonov a vyhlášok. Vhodnou pomôckou, nástrojom pre získavanie potrebných informácií je internet.
Vynálezcami sú však často ľudia nad 50 rokov, teda seniori, ktorí nie vždy ovládajú prácu s počítačom
a internet. Vôbec, seniori sú najväčšia skupina obyvateľstva, ktorá má najnižšiu počítačovú gramotnosť, čo je ich
veľká nevýhoda. V Európskej únii sa preto tomuto problému venuje veľká pozornosť. Vypracovávajú sa rôzne
podporné programy, riešia sa výskumné grantové úlohy. Jednou z nich je aj grantová úloha e-Learning in Later
Life (eLiLL), na riešení ktorej sa podieľajú Univerzita Ulm v Nemecku, Univerzita Alicante v Španielsku,
Summer University v Jyväskyle vo Fínsku, Jihočeská univerzita České Budějovice a slovenská strana – Katedra
knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty UK v Bratislave ako koordinátor pre Slovensko v spolupráci
s Univerzitou tretieho veku Univerzity Komenského v Bratislave, s vybranými knižnicami na Slovensku, najmä
so Staromestskou knižnicou v Bratislave.

2

Súčasný stav

Nápad býva často zdrojom príjmov, finančného úspechu, zisku. Vynálezcovia to pochopili už dávno. Preto si ich
chránia ako financie samotné. Prvým oficiálnym, úradným krokom pri realizácii nápadu býva obvykle ochrana
tohoto nápadu. V staroveku a v stredoveku (a aj teraz) sa mnohé technické a technologické novinky utajovali,
prípadne sa odovzdávali ďalej len v rodinnej línii z rodiča na dieťa. Doba si postupne vyžadovala väčšie
využívanie nových väčších, zložitejších technológií. Najmä v období vedecko-technickej revolúcie v Anglicku
nastupujúci kapitalizmus pochopil, že dobré technické nápady môžu byť zdrojom veľkej finančnej a aj politickej
moci. Bolo teda vhodné nové nápady získavať a využívať v praxi. A získané tiež aj chrániť. Chrániť za pomoci
dokonca aj štátnej moci, najmä ak sa technické vynálezy stávali základom sily a moci štátu. Tak sa vytvorili a
uviedli do praxe patentové zákony a kúpa a predaj nápadov, licencie. Vytvára sa a využíva sa nový trh
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informácií. Trh patentových informácií. Popri ňom aj trh technických a ekonomických informácií ako jeho
súputník, bez ktorého by prvý trh dobre nefungoval.
To, čo a sa dá chrániť a ako sa dá chrániť, sa časom mení, vyvíja. Ochrana nápadu môže byť na rôznej úrovni
rôzna a môže sa týkať napr. obsahu, tvaru výrobku, atď. Čo sa teda dá chrániť patentovým zákonom v súčasnosti
na Slovensku? Vynálezca by mal vedieť, ako to s ochranou je a mal by mať jasno v pojmoch. Najprv je potrebné
zadefinovať pojem vynález. Slovenský patentový zákon (Úplné znenie zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch,
dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) v znení
neskorších predpisov) nedefinuje vynález priamo. Hovorí však paragrafe 5, odsek 1 druhej časti že: "Patenty sa
udeľujú na vynálezy zo všetkých oblastí techniky, ktoré sú nové, zahrňujú vynálezcovskú činnosť a sú
priemyselne využiteľné." Táto nepriama definícia je daná okrem iného aj vymedzením toho, čo podľa toho
istého paragrafu 5, odseku 3 sa za vynálezy nepovažuje. Sú to najmä: "objavy, vedecké teórie a matematické
metódy, estetické výtvory, plány, pravidlá vykonávania duševnej činnosti, hier alebo obchodnej činnosti,
programy počítačov, podávanie informácií". Ako vidno vyššie, požaduje sa tu tzv. priemyselná využiteľnosť.
Vynález sa podľa tohoto zákona považuje za priemyselne využiteľný, ak sa jeho predmet môže vyrábať alebo sa
môže využívať v akomkoľvek odvetví, najmä v odvetví priemyslu a pôdohospodárstva. Podrobnejšie informácie
sú v danom zákone.
Centrom ochrany duševného vlastníctva v oblasti technických vynálezov v každom štáte je jeho patentový úrad
či úrad priemyslového vlastníctva, alebo úrad podobného znenia. Prihlášky na ochranu či už formou patentu,
úžitkového vzoru, dizajnu... sa podávajú písomne na tento úrad. Na Slovensku je to úrad priemyselného
vlastníctva Slovenskej republiky. Je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť priemyselného vlastníctva, je
to organizácia priamo riadená vládou. Základné informácie o histórii úradu, o jeho poslaní, o jeho manažmente,
o partneroch z oblasti štátnych inštitúcií, profesionálnych inštitúcií a inštitúcií podporujúcich podnikateľskú
sféru je možné získať z rôznych zdrojov, najlepšie však z webovej stránky úradu. Sprístupnené sú tam taktiež
informácie o základných materiáloch úradu a materiáloch v legislatívnom procese. Zaujímavou je aj podstránka
pre zástupcov médií, ktorá sprostredkúva pohľad na priemyselno-právnu ochranu a aktivity úradu v tejto oblasti.
Z pohľadu vynálezcu je zaujímavé, že úrad sprístupňuje na svojej stránke rôzne typy databáz. Medzi najviac
využívané patria „Vybrané údaje z registrov“ alebo tiež nazývané „Webregistre“ , ktoré sprístupňujú verejnosti
informácie z registrov priemyselných práv vedených úradom. „Webregistre“ sa aktualizujú denne a umožňujú
vyhľadávanie alebo prezeranie záznamov.
Vynález je možné chrániť patentom, úžitkovým vzorom, dizajnom, topografiou, atď. Pri ich podaní je potreba
dodržiavať stanovené predpisy. Na čo možno podať prihlášku a získať patent, úžitkový vzor, dizajn, ...? Je to
možné na základe platných predpisov, no najmä podľa zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových
ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (patentový
zákon). Podľa neho sa patenty (úžitkové vzory, ...) udeľujú na vynálezy, ktoré sú nové, zahŕňajú vynálezcovskú
činnosť a sú priemyselne využiteľné, a to po vykonaní formálno-právneho a vecného prieskumu. Udeľujú sa na
vynálezy, ktoré vynálezca na úrade prihlásil riadnym, predpísaným postupom a za prihlášku a ďalšie služby
zaplatil predpísané poplatky. K predpísaným postupom patrí napríklad aj to, že sa prihlasujú na predpísanej
prihláške, ktorá má svoju formu a v záhlaví štátny znak – u nás štátny znak Slovenskej republiky. A tiež, že
musia byť splnené náležitosti prihlášky, vrátane popisu súčasného stavu techniky, ktorý sa týka, predchádza
vynálezu, opisu vynálezu, novosti vynálezu, deklarovaných patentových nárokov, prípadne musia byť priložené
výkresy, anotácia. Prihláška môže byť domáca ale aj zahraničná, môže byť podaná žiadosť o udelenie
europatentu, prípadne aj PCT prihláška – pre viac krajín. Prihláška môže byť podaná poštou, faxom, e-mailom,
ale spôsobom, ktorý garantuje, že sa dá určiť podávateľ, resp. pôvodca. Často sa predpokladá vykonanie
predbežného informačného vecného prieskumu na novosť – rešerš. Pre udelenie patentu sa vyžaduje takzvaný
úplný prieskum na základe žiadosti, za ktorý sa platí dosť veľký poplatok (z pohľadu vynálezcov). Doba ochrany
pri patente je maximálne 20 rokov od podania prihlášky, a od 4. roku od podania prihlášky sa za každé
predĺženie ochrany o rok platí poplatok, ktorý progresívne rastie s časom. Ak sa poplatok za predĺženie ochrany
nezaplatí v určených termínoch, právna ochrana patentu zaniká. Podobne je to aj pri úžitkových vzoroch – tam je
ochrana maximálne 10 rokov od podania prihlášky (Podrobne pozri informácie v zákone a ďalších platných
právnych predpisoch). Podanie, najmä vyplnenie dokumentov vynálezcom a formulácia patentových nárokov nie
je jednoduchá vec. Preto sa vynálezcovia často obracajú o pomoc na patentových zástupcov, ktorí im v tom
pomáhajú za úplatu. To nie je však lacná záležitosť. Naviac niekedy treba na základe príkazu, odporúčania úradu
prihlášku prepracovať, doplniť. To môže trvať niekoľko mesiacov až rokov. A čo je najhoršie, môže sa stať a aj

87

Inovácie – vynálezcovia a ich prístup k využívaniu patentových a technických informácií (najmä z pohľadu využívania IT a internetu
seniormi)

sa stáva, že vynálezca podá prihlášku na vynález, ktorý už pred ním vymyslel niekto iný. Pred ním v nejakom
čase. Vtedy všetky jeho investované peniaze a nápady a energia vyjdú navnivoč.
Aby sa vynálezca vyhol takýmto problémom, musí informačne na svojom nápade pracovať. Získavať
informácie. Od informácií o formálnych záležitostiach, zákonoch, vyhláškach, nariadeniach, predpisoch až po
informácie obsahových, týkajúcich sa obsahu vynálezu, resp. vynálezu blízkych riešení. Tu je alebo vzniká
informačný problém, ktorý musí vynálezca sám alebo s pomocou svojho okolia riešiť. Ak vynálezca má nápad,
hľadá informácie, ako nápad vyriešiť. Často má veľa nápadov. A riešenie vyžaduje čas, veľa času. A veľa
informácií. Vynálezcom môže byť každý, tak ako aj spevákom môže byť tiež každý. Dobrým vynálezcom sa
však obvykle stáva človek až po niekoľkých rokoch práce, často až po desiatkach rokov. Vynálezca má nápady,
vlastné skúsenosti, zbiera skúsenosti iných, zháňa si potrebné relevantné informácie, číta odbornú literatúru,
knihy, odborné časopisy, konzultuje s odborníkmi. Má chuť pracovať a aktívne sa realizovať. A zisťuje, či ten
jeho nápad medzitým nevymyslel niekto iný. Je to jedna z hlavných informácií, ktorú by mal vynálezca vedieť.
Ďalej by mal mať informácie o doterajšom stave techniky v danej oblasti, ktorú chce riešiť, ale aj informácie
z iných príbuzných oblastí. Jednou z podstatných podmienok patentovateľnosti je totiž novosť. Teda vynálezca
musí preskúmať nápad na vynález na novosť, tzv. patentovú čistotu. Ďalej potrebuje informácie, ktoré mu môžu
pomôcť pri riešení problému. Je totiž veľmi dlhá cesta od myšlienky k jej praktickej realizácii, ktorú patentový
zákon vyžaduje. Je vhodné poznať a vidieť iné podobné i úplné rozdielne, nepodobné riešenia obdobných
problémov. Opakujem, vynálezca potrebuje rôzne relevantné informácie k danému problému. Tieto môže získať
štúdiom odbornej literatúry, ako už bolo povedané vyššie. Táto cesta je často pomalá, neefektívna. Omnoho
efektívnejším riešením sa pri súčasnom prebytku informácií ukazuje využívanie rešeršných služieb. Toto je
možné vykonávať čiastočne aj pomocou patentových rešerší v rôznych databázach za úplatu, často dosť veľké
finančné poplatky alebo a aj za pomoci internetu. A tu je často jadro informačného problému. Sú obvykle dve
možnosti.
Možnosť prvá, že náš vynálezca je odborne zdatný a ovláda internet a IT. Vtedy nemá problémy s vyhľadávaním
informácií. Je veľa databázových centier, ktoré môže cez internet využívať. Či už ako neplatené alebo ako
platené služby. Naviac je vyhľadávač Google, ktorý sa tu ukazuje ako mocná zbraň. (Na konci uvedieme
niekoľko známych webových stránok na patentové informácie.)
Možnosť druhá – náš vynálezca je síce odborne zdatný, ale neovláda výpočtovú techniku, IT a internet. Možnosť
a) nenaučí sa to a je odkázaný na služby platených informačných zdrojov – informačných centier, čo ho vyjde
dosť draho, na čo väčšinou nemá peniaze. Často do takéhoto centra nepôjde., je to pre neho luxus – a veľmi
často potom informačne živorí a živorí aj jeho patentová činnosť. Možnosť b) naučí sa aj v zrelom veku ovládať
výpočtovú techniku, IT a internet. Ako ? Je mnoho spôsobov. Od učenia sa od detí a vnukov až prihlásenia sa do
kurzu. Ukazuje sa, že výsledky z kurzov sú lepšie a majú dlhotrvajúce účinky. Je to záležitosť aj psychická. Je to
vidno najmä pri starších vynálezcoch, senioroch.
Veľkým kapitálom pre inovácie v štáte a v Európe sú práve títo skúsení vynálezcovia. Sem patria aj seniori
a dôchodcovia, ako aj bývalí vedeckí a výskumní pracovníci zo škôl, výskumných ústavov – tiež seniori
a dôchodcovia. Oni sa tiež chcú realizovať aj keď už nie sú zamestnaní, oni chcú vidieť svoje vynálezy a dobré
technické nápady v praxi pokiaľ ešte žijú. Mnohí z nich sú na tomto poli veľmi aktívni a venujú tomuto skoro
celý voľný čas. Je to pre nich práca a zároveň hobby. Naša skúsenosť s nimi je, že mnohé ich nápady sú
pozoruhodné a až vynikajúce. Nevyužiť ich mozgový potenciál je hriech.

3

Návrh riešenia

Na seniorov sa preto zameriava v Európskej únii mnoho rôznych učebných programov a grantov zameraných
najmä na IT a internet. Jedným z nich je, ako je hore uvedené, aj program eLiLL (e- Learning in Later Life), kde
participuje aj naša Katedra knižničnej a informačnej vedy ako koordinátor pre Slovenskú republiku. Program je
pre seniorov všeobecne, my sme sa zamerali na seniorov – vynálezcov špeciálne. Tu však býva často kameň
úrazu – vynálezca neovláda okrem internetu často ani iný jazyk ako slovenčinu. Našou snahou je v rámci
programu eLiLL zgrupovať dohromady vynálezcov z nášho okolia, regiónu a pomôcť im odstrániť tento
handicap za pomoci kurzu IT a internetu organizovaného v rámci programu. Teda naučiť ich informačným
technológiám a internetu v kurze, ktorý by bol šitý na túto skupinu ľudí. V spolupráci so Staromestskou
knižnicou v Bratislave naša Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta – katedra knižničnej
a informačnej vedy urobila pokus a snažila sa vytvoriť skupinu aktívnych vynálezcov, ktorí by o takýto kurz
prejavili záujem. Rozhodli sme sa kurz organizovať pre minimálne 5 vynálezcov. Našou snahou bolo vytvoriť

88

Nová paradigma spracovania a využívania informácií

dva trojdňové až päťdňové kurzy po troch hodinách výučby denne. V každom z nich by sme odskúšali iný obsah
práce učiteľa a aj rozdielnu metodiku výučby. Spoločným cieľom oboch kurzov bolo to, aby po ich absolvovaní
absolventi ovládali počítač a programy natoľko, že sami budú schopní ich využívať pri svojej práci v oblasti
patentov, patentových informácií. Vrátane písania, vypisovania rôznych dokumentov, rešeršovania.
Uvedomujeme si, že základné aktuálne, to zdôrazňujeme, že aktuálne informácie, o patentoch, patentových
právach, patentovom zákone, cenách za podanie patentu, úžitkového vzoru, dizajnu, topografie, atď., či za
udržiavanie patentovej ochrany sú uvedené na webovej stránke Úradu priemyslového vlastníctva Slovenskej
republiky. Vrátane ďalších vhodných a potrebných informácií či dokonca dokumentov. Napríklad vrátane
elektronickej internetovej prihlášky patentu, úžitkového vzoru, dizajnu,... atď. Teda našou snahou bolo naučiť
ich používať počítač, vrátane obávanej myšky, naučiť vyhľadávaniu relevantnej webovej stránky, vypisovaniu
dokumentov na počítači, vrátane nekonečného množstva možností, ktoré im internet v tejto oblasti dáva (čo
všetkých začiatočníkov na začiatku do značnej miery zneisťuje). Naučiť ich využívať v praxi patentového
pracovníka a vynálezcu aj internetový vyhľadávač Google.
Nakoniec v prvom kurze bolo 11 účastníkov – seniori vynálezcovia, ktorí majú podané a využívané patenty,
úžitkové vzory, dizajny (nielen na Slovensku, ale aj v Českej republike, v Poľsku, Francúzsku, atď.),
záujemcovia, ktorí chcú patentovať svoje nové vynálezy a novinári, spisovatelia, ktorí píšu o patentoch, resp.
o vynálezcoch. Z 11 účastníkov bolo 7, ktorí mali vysokú školu. V druhom kurze bolo 10 účastníkov, z toho 8
malo vysokú školu. Je zaujímavé, že vynálezkyňami sú už aj ženy, najčastejšie tie, ktoré pracovali vo výskume.
Najlepší vynálezca – účastník kurzu – pracoval kedysi ako vývojový pracovník v oblasti hydrauliky, naposledy
ako riaditeľ rozvoja v automobilovom priemysle. Sám má okolo 15 realizovaných patentov. Ďalších asi 20 má
rozpracovaných až do úrovne modelov a ďalších vybraných nápadov na patentovanie vrátane poznámok
a technických náčrtov má asi 30. Na kurze boli aj niektorí seniori, ktorí nie sú vynálezcovia, ale sami sa
o patenty zaujímajú a o patentoch či o vynálezcoch píšu a robia patentovú osvetu v časopisoch, resp. v knihách.
Oba kurzy boli organizované ako 5-dňové. Realizovali sa v učebni na Univerzite Komenského v Bratislave.
Lektori boli z Univerzity Komenského a zo Staromestskej knižnice, v odborných otázkach patentov aj priamo
účastníci kurzu. Odborné rady pri príprave kurzu a aj počas kurzu nám dávali naši známi – patentoví odborníci
a aj patentoví právnici z Bratislavy. Kurzy sa konali s vedomím a s odbornou podporou Úradu priemyslového
vlastníctva Slovenskej republiky (Industrial Property Office of the Slovak Republic). Predseda redakčnej rady
časopisu „Duševné vlastníctvo“ (Intellectual Property), ktorý vydáva Úrad priemyslového vlastníctva s nami
konzultoval obsah kurzov a náš kurz sa spomína už aj v úvodníku posledného čísla tohto časopisu.

4

Priebeh kurzov a rozdielnosti kurzov

1. kurz bol tradičný. Vychádzal zo skúseností so seniormi z minulosti. Začínal sa klasickým explicitným
popisom počítača, hardvéru a softvéru. Popisoval blokovú schému počítača, vstupné a výstupné zariadenia,
vnútornú pamäť a s jej úlohu v práci počítača, procesor a prácu procesora. Uvádzal niektoré technické dáta
o hardvéri, porovnával rôzny používaný hardvér v počítači. Ďalej sa venoval pojmu algoritmus, program, práci
počítača s programom a s dátami. Popisovali sa počítačové systémy ako také, pozornosť sa venovala najmä
počítačovému systému Windows nainštalovanému na počítačoch v počítačovej učebni. Preberali sa programy
systému Windows špecificky vhodné pre využívanie pre seniorov vynálezcov. Praktická činnosť ako vždy
u seniorov začínala prácou s myškou. Myška je vždy postrachom seniorov. Namiesto všelijakých umelých
„pedagogických postupov“ tu využívame vlastnosť človeka byť úspešným a začíname počítačovou kartovou
hrou z Windows „Solitaire“. Úspešnosť tohto postupu je veľká. Ani jeden senior nemal už po krátkom čase
problémy s myškou. Potom sa začalo sa konkrétnym využitím Windows pri výučbe písania a redigovania textov
– vyložili sa funkcie a využíval sa textový editor Word, Teoreticky sa uviedol internet vrátane princípov. Potom
sa prikročilo v praxi k vyhľadávaniu relevantných webových stránok. Nakoniec si seniori vytvorili v službe
Azet.sk vlastné e-mailové stránky a naučili sa zasielať a prijímať e-mailovú poštu. Na záver bolo praktické
cvičenie vyhľadávania relevantých patentových informácií či už na stránke Industrial Property Office of the
Slovak Republic (http:/www.upv.sk, http://www.indprop.gov.sk/) a European Patent Office vo Viedni
(http://www.epo.org), rolovanie v textoch, vyznačovania vybraných textov, atď. Využíval sa aj vyhľadávač
Google (heslo „google patent“) a diskutovalo sa o taktike pri jeho používaní v patentoch a aj v bežnom živote.
Na záver sa posudzovali vykonané rešerše a pripomienkoval sa kurz.
2. kurz bol netradičný. Poslucháči si sadli k počítačom, ktoré boli už zapnuté a ktoré mali už otvorený
programový systém, aby sa naučili pracovať nezávisle od použitého programového systému. Aj tento kurz
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vychádzal pri výučbe z využívania počítačovej kartovej hry „Solitaire“ z Windows pri práci s myškou.
Opakujeme – myška je vždy postrachom seniorov. Ale nebolo tu oboznamovanie sa s blokovými schémami
počítača, hardvérom a softvérom ako v prvom kurze. Začalo sa od využívania servera gmail.com. Pracovalo sa
vždy len s jedným otvoreným oknom. Účastníci kurzu si hneď na začiatku kurzu za pomoci prenášajúceho
učiteľa a asistentov – inštruktorov vytvorili e-mailovú schránku a začali komunikovať medzi sebou. Mnohé veci,
ako napr. písanie, si osvojovali počas jazdy. Lepší pomáhali slabším. Vznikol samovoľne tzv. blended learning –
zmeska učiteľov a učiacich sa, v ktorej aktívne vystupovali aj sami seniori ako inštruktori. Naviac sa im otvoril
program chat, v ktorom si navzájom písali. A naraz sa zistilo, že sa im ukladajú adresy kolegov, s ktorými si
dopisovali. Čím vznikol akýsi klub vynálezcov aj s e-mailovými adresami, čo je pre kontakt a výmenu
informácií veľmi dôležité. Tiež sa potom sa prikročilo v praxi k vyhľadávaniu relevantých webových stránok za
pomoci vyhľadávača Google pre patenty ale aj pre dennú tlač či časopisy. Čo je zaujímavé, už na kurze si začali
vyhľadávať informácie pre svoje vynálezy a patenty. Úspešne. Spojili príjemné s užitočným.
Po skončení kurzov učitelia spolu s asistentmi – inštruktormi a samotnými účastníkmi kurzu analyzovali a
porovnávali oba učebné postupy a metodiky. Ukázalo sa, že druhý postup prijímali dobre. Počas druhého kurzu
sa účastníci kurzu neoboznamovali s hardvérom a softvérom počítača explicitne, ale implicitne, čo sa ukázalo
dostatočným. Ukazuje sa, že zrejme 2. kurz viac zaujal. Nebol tradičný, skostnatený, aj mladý učiteľ zaujal,
prezentoval postupy, ktoré zrejme seniori už videli u svojich blízkych či už vnukov alebo detí. Učitelia a asistenti
kurzu odporúčajú po hlasovaní do praxe používanie 2. kurzu.
Čo ďalej po kurze s našimi absolventmi – seniormi vynálezcami ? Aká je pridaná hodnota kurzu ? Humánna
pridaná hodnota kurzu – absolventi kurzov sa prestali báť počítačov, získali sebadôveru, začali si veriť, začali
samostatne pracovať, navzájom si pomáhali, spolu sa pokúšali riešiť aj niektoré nami nastolené problémy
a zadané úlohy. Chcú pokračovať vo využívaní počítača a internetu – mnohí doma, ďalší v Senior klube,
s ktorým sme na základe nášho kurzu začali spoluprácu a ktorý poskytuje počítače a internet pre využívanie
seniorom za veľmi nízku cenu, dokonca v čase 9.00 – 12.00 hodín pre dôchodcov (retailers) bezplatne. Klub je
asi 200 m od budovy Univerzity, v ktorej boli naše kurzy
Našou snahou je nielen naučiť seniorov vynálezcov informačnej gramotnosti, ale aj propagovať, organizovať
v budúcnosti aj jej využívanie pre potreby inovácií. Vznikla myšlienka vytvoriť ako ďalšiu pridanú hodnotu
kurzu na pôde Staromestskej knižnice alebo na pôde našej katedry knižničnej a informačnej vedy klub seniorov
vynálezcov. Tu by sa vymieňali informácie o akciách na poli vynálezcovstva, bola by tam bezplatne prístupná
literatúra, ktorú vydáva Úrad priemyslového vlastníctva (ten prisľúbil do budúcnosti propagovať a zasielať
niektorú literatúru, ktorú vydáva, propagovať svoju činnosť, upozorňovať na niektoré svoje vybrané aktivity), tu
by bolo možné rešeršovať bezplatne v niektorých patentových databázach, možno by vznikla aj poradenská
a právna služba pre vynálezcov. Vynálezcovia by sa tu navzájom zoznamovali a postupne by vznikal väčší
a väčší okruh angažovaných vynálezcov seniorov. Najstarší senior vynálezca, ktorý prejavil záujem o prácu
v takomto klube má teraz 89 rokov. Je stále aktívne činný v tejto oblasti. Sám má podaných a využívaných viac
ako 20 patentov a úžitkových vzorov. Naposledy pôsobil ako profesor na Ekonomickej univerzite v Bratislave.
Na našej katedre ešte donedávna viedol a oponoval diplomové práce v oblasti patentov a patentovej literatúry, či
patentovej legislatívy. Ako jeden z prvých na Slovensku upozorňoval na výhody podávania a prihlasovania
„úžitkových vzorov“ namiesto patentov. Bol a doteraz je publikačne činný aj v oblasti propagácie ochrany
duševného vlastníctva na Slovensku Je jedným zo zakladateľov Komory živnostníkov na Slovensku a dlho
pôsobil ako funkcionár tohto zväzu. Na pôde klubu by mali seniori vynálezcovia nielen možnosť rešeršovať cez
internet ale aj spolu komunikovať cez internet s ďalšími vynálezcami na Slovensku a vo svete. V našom druhom
kurze sme testovali možnosť naučiť seniorov chatovať medzi sebou. Vyzerá to tak, že sa už
vytvorilo kondenzačné jadro klubu a aktivít vynálezcov – seniorov, čo nás veľmi teší.
Stránky a databázy o patentoch, využívané v kurzoch:
•

www.indprop.gov.sk, www.upv.sk, www.epo.org, ep.espacenet.com, www.freepatentsonline.com,
www.google.com/patents, www.uspto.gov, www.jpo.go.jp,

•

databázy: IBM Intellectual Property Network, INPADOCDB, German Patent and Trade Mark Office
(DPMA)
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5

Záver

Ukazuje sa, že bez aktívneho využívania informácií nemôže patentový pracovník a vynálezca pracovať. Naša
prax ukazuje, že v súčasnosti už nemôže kvalitne a rýchlo pracovať bez znalosti IT a internetu. Týka sa to
drvivej väčšiny starších vynálezcov. Riešením sa ukazuje tvorba a poriadanie nových kurzov využívania IT a
internetu špeciálne šitých na ich potreby. V tom prípade ľahšie a rýchlejšie chápu a viac do seba vstrebávajú
potrebné znalosti a informačnú internetovskú rutinu. Tu je široké pole pôsobnosti pre knižnice, kluby seniorov,
univerzity tretieho veku. S nimi sa môžeme podeliť o naše skúsenosti s výučbou, vrátane metodiky. Myslíme si
spolu s účastníkmi kurzov IT a internetu, že takýto kurz splnil ich očakávanie, je užitočný a treba ho zopakovať
aj pre ďalších vynálezcov. Našu odskúšanú metodiku druhého, netradičného kurzu sme ponúkli ako tzv. „good
practice“ do databanky „good practice“ pre všeobecné použitie všetkým riešiteľom a záujemcom v rámci nášho
grantu. O výsledky našej práce už prejavilo záujem aj Ministerstvo hospodárstva SR.
Kurz pre vynálezcov seniorov bol organizovaný v rámci európskeho programu eLiLL Európskej únie, kde
koordinátorom celého programu je Univerzita Ulm, Nemecko.

Príloha pre vynálezcov
Platné právne predpisy v SR (podľa Úradu priemyselného vlastníctva SR)
Patenty
•

Úplné znenie zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) v znení neskorších predpisov (neoficiálna verzia)

•

Vyhláška č. 223/2002 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových
ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon)

•

Dôvodová správa k zákonu č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných označeniach a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) - osobitná časť

Ochranné známky
•

Úplné znenie zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov
(neoficiálna verzia)

•

Úplné znenie vyhlášky č. 117/1997 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 55/1997 Z. z. o ochranných
známkach, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných vyhláškou č. 709/2002 Z. z. (neoficiálna
verzia)

Dizajny
•

Zákon č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch v znení neskorších predpisov (neoficiálna verzia)

•

Vyhláška č. 629/2002 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch

Úžitkové vzory
•

Úplné znenie zákona č. 478/1992 Zb. o úžitkových vzoroch v znení neskorších predpisov (neoficiálna
verzia)

•

plné znenie zákona č. 478/1992 Zb. o úžitkových vzoroch v znení neskorších predpisov (neoficiálna
verzia)

•

Úplné znenie zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) v znení neskorších predpisov (neoficiálna verzia)

•

Zákon NR SR č. 90/1993 Z. z. o opatreniach v oblasti priemyselného vlastníctva

•

Zákon NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

•

Parížsky dohovor na ochranu priemyslového vlastníctva (vyhl. č. 64/1975 Zb., v znení vyhl. č. 81/1986
Zb.)

•

Zmluva o patentovej spolupráci (oznámenie FMZV č. 296/1991 Zb.)
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•

Oznámenie MZV SR o zmenách pravidiel Vykonávacieho predpisu k PCT

•

Štrasburská dohoda o medzinárodnom patentovom triedení (vyhl. č. 110/1978 Zb., v znení vyhl. č.
86/1985 Zb.)

•

Oznámenie MZV SR o uzavretí dohody o založení Svetovej obchodnej organizácie (príloha 1c TRIPS Dohoda o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva).

•

Vyhláška úradu č. 223/2002 Z. z., ktorou sa vykonáva patentový zákon

Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov
•

Úplné znenie zákona č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach
výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2007 Z. z. a zákona č.
279/2007 Z. z. (neoficiálna verzia)

Topografie polovodičových výrobkov
•

Zákon č. 146/2000 Z. z. o ochrane topografií polovodičových výrobkov v znení zákona č. 84/2007 Z. z.
(neoficiálna verzia)

Ostatné právne predpisy z priemyselnoprávnej oblasti:
•

Zákon č. 344/2004 Z. z. o patentových zástupcoch, o zmene zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch a
zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z. a zákona č. 14/2004
Z.z

•

Vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 611/2004 Z. z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o priebehu odbornej skúšky, podrobnosti o priebehu skúšky spôsobilosti,
spôsob určenia odmeny patentových zástupcov, podmienky na určenie náhrady hotových výdavkov
náhrady za stratu času.

•

Zákon č. 200/2004 Z. z. o opatreniach proti porušovaniu práv duševného vlastníctva pri dovoze, vývoze
a spätnom vývoze tovaru

•

Zákon č. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhov v znení
neskorších predpisov

•

Zákon NR SR č. 185/1994 Z. z. o opatrení na úseku objavov

•

Zákon č. 132/1989 Zb. o ochrane práv k novým odrodám rastlín a plemenám zvierat v znení neskorších
predpisov

•

Zákon č. 215/2001 Z. z. o ochrane genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo

•

Vyhláška č. 105/1983 Zb. o osvedčeniach na nové spôsoby prevencie, diagnostiky a liečenia zvierat

•

Zákon č. 90/1993 Z. z. o opatreniach v oblasti priemyselného vlastníctva v znení zákona č. 55/1997 Z.
z.
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Abstrak
kt
Príspevook predstavuj
uje priebeh služby posk
kytovanej Unniverzitnou kknižnicou
v Bratisllave s názvom
m EoD : e-Knniha na objed
dnávku z pohľľadu zákazníkka služby.
Služba ako
a jediná na Slovensku umožňuje
u
realiizáciu celého procesu poskkytovania
služby v elektronickom
m prostredí innternetu.
Príspevook zachytávaa výsledky prieskumu
p
po
otenciálnych používateľovv služby
realizovaaného špeciállnym dotazníkkom vyhotoveným pre pottreby medzinnárodného
konzorciia, v rámci ktorého sa služba rozzvíja, professionálnym ppartnerom
zaoberajúcim sa markketingovým prieskumom
p
trhu.
t
Za poteenciálneho pooužívateľa
yť registrovanným čitateľom
m UKB.
služby saa považuje bežný občan, ktorý nemusí by

1

Slu
užba e-Knih
ha na objed
dnávku, EooD

Obr.. 1. Logo služžby EoD: e-Kn
niha na objednnávku
Na jar 20007 uviedla Univerzitná
U
knnižnica v Bratiislave (ďalej UKB) do prevádzky službuu s názvom e-Kniha na
objednávvku (EoD – eBook
e
on dem
mand), ktorá je
j v súčasnossti unikátnou a jedinečnou službou posk
kytovanou
nekomerččnou inštitúciou. Jej cieľom
m je produkciia elektronickej kópie fyziccky existujúceeho dokumenttu z fondu
UKB na základe slobbodného výbberu zákazníkka služby a jeej doručenie do e-mailovej schránky zákazníka
uálne platným
m zákonom o autorských prrávach, čo
v podobee súboru PDF.. Výber a digiitalizácia titulu sa riadi aktu
umožňujee službe orienntáciu na titulyy vydané predd rokom 1900+. Originálnyym prínosom sslužby je jej otvorenosť
o
pre široké vrstvy obyvvateľstva, služžba nevyžaduj
uje registráciu v UKB ani v inej knižnicii či podobnej inštitúcii.
Nevšednoosť služby v slovenskom
s
p
prostredí
predstavuje jej ko
omplexná reallizácia v elekttronickom pro
ostredí, čo
platí pre operátora
o
služžby aj zákaznííka, ktorému odpadá
o
potreba fyzickej návvštevy knižnicce.
Služba saa realizuje v rámci
r
účasti UKB
U
v konzoorciu DoD, Diigitisation on demand, nároodných a univ
verzitných
knižníc Estónska,
E
Dáánska, Rakússka, Nemeckaa, Portugalsk
ka, Maďarskaa, Slovinska a Slovenska, ktoré je
podporovvané EÚ.
1.1
Prriebeh službyy e-Kniha na objednávku
Počiatočnný kontakt soo službou sa začína
z
v kataalógu knižnicee, pričom je možné
m
pracovvať s OPAC katalógom
k
Virtua allebo s Generáálnym katalóggom UKB, ktorý
k
predstav
vuje zdigitaliizované kataloogizačné záznamy. Po
nájdení hľadaného
h
tituulu a zobrazenní dostupnýchh exemplárov
v zákazník poostupuje kliknnutím na ikon
nu služby,
ktorá muu sprostredkuj
uje objednávkkový formulárr služby EoD
D. Formulár je
j vďaka techhnológii na pozadí
p
už
predvyplnnený dátami o žiadanom tittule pochádzaajúcimi z kataalógu. Potvrdeením správnossti údajov ved
die systém
objednávvkových formuulárov službyy zákazníka k identifikácii a definovaniuu požiadaviekk na výstupný produkt
služby, elektronickú
e
k
knihu.
Zákaznník má možnoosť zvoliť si úroveň spracoovania obsahuu dokumentu, ktorá na
základnejj úrovni predsstavuje dokum
ment v podobee PDF súboru
u, na vyššej úrrovni je to PD
DF súbor s nev
viditeľnou
vrstvou odnímateľnéh
o
ho textu spraacovaného tecchnológiou OCR.
O
Ďalším
m voliteľným atribútom výsledného
produktu je spôsob doodania. Službaa ponúka možžnosť stiahnu
utia si e-Knihyy (download) alebo jej dorručenia na
m nosiči DVD prostredníctvvom slovenskýých poštových služieb. Po odoslaní form
mulára zákazn
ník služby
optickom
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automaticky dostane notifikačný e-mail informujúci ho o stave jeho objednávky. Na strane UKB sa v tomto
momente pristupuje k spracovaniu objednávky.
Interné spracovanie objednávky predstavuje verifikáciu objednávky zákazníka, vyzdvihnutie titulu z knižného
skladu UKB, digitalizáciu titulu podľa kvalitatívnych kritérií služby, obrazové a textové spracovanie
elektronickej kópie a kontrolu výstupného produktu.
Vo finálnom kroku interného spracovania dostane zákazník služby notifikačný e-mail, ktorý ho prevedie
elektronickou platbou za službu a po jej úspešnom priebehu mu sprostredkuje hypertextový link, kde si môže eKnihu stiahnuť.
Špeciálnym zákazníkom služby je zrakovo znevýhodnený zákazník. Služba produkuje e-Knihy s neviditeľnou
vrstvou textu spracovaného technológiou OCR v podobe PDF a RTF súboru na základe objednávky
sprostredkovanej Slovenskou knižnicou pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči. Pre túto skupinu zákazníkov sa
služba poskytuje s podporou Nadácie VÚB. 1

Obr. 2. Ukážka práce s textom e-Knihy spracovaným technológiou OCR do podoby súboru PDF. Pravá strana
ilustrácie zobrazuje vyznačený text PDF súboru, ľavá strana zobrazuje text skopírovaný klávesou Ctrl+V do
programu MS Word

2

Prieskum potenciálnych zákazníkov služby

Z dôvodov presnejšieho namierenia marketingových stratégií konzorcia na potenciálneho cieľového zákazníka
služby pristúpilo konzorcium k prieskumu prostredníctvom dotazníka, výsledky ktorého definujú potenciálneho
zákazníka a jeho požiadavky na finálny produkt služby, e-Knihu.
1
Viac o službe EoD bolo publikované v rámci seminára Mladá generácia knižnično - informačných pracovníkov a moderná knižnica. Štátna
vedecká knižnica v Banskej Bystrici . Zborník príspevkov z workshopu [online]. Dostupné na internete:
<http://www.svkbb.sk/zbornik2007/zoznam.htm>.
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Dotazník bol zostavený a prieskum vykonaný na základe požiadaviek, kritérií a predpokladov konzorcia
profesionálnou súkromnou spoločnosťou zaoberajúcou sa marketingovým prieskumom trhu.
2.1
Predpoklady konzorcia o cieľovom zákazníkovi služby
Predpoklady konzorcia o profile a motivácii potenciálneho zákazníka služby sú nasledovné.
a) Bežný zákazník. Z profesionálnej oblasti je to výskumník, vedec, postgraduálny študent alebo
špecializovaný žurnalista z oblasti humanitných vied, obzvlášť historických vied, majúci magisterské
a vyššie vzdelanie a pracujúci v špecifickej inštitúcii, ako napr. knižnice, archívy, výskumné ústavy,
múzeá a pod. Vo väčšej miere pozná a je zvyknutý na prácu s komunikačnými a informačnými
technológiami a ovláda najmenej jeden cudzí jazyk. Knižnicu navštevuje pravidelne, ale nie často
s ohľadom na pracovné zaťaženie. Internet využíva takmer denne. Pri rozhodovaní sa o využití služby
e-Kniha na objednávku ho môžu ovplyvňovať existujúce alternatívne služby či možnosti umožňujúce
získať kópiu žiadaného dokumentu, napr. vyhotovenie kópie dokumentu prostredníctvom xeroxu,
digitalizácia dokumentu službou UKB Scan & Go, (medzi)národná výpožičná služba, služba Document
delivery, knižné second-handy či antikvariáty, študovňa v knižnici, kde je dokument prístupný alebo
digitálna knižnica či zbierka sprístupňovaná na internete. Konkurenčnými atribútmi alternatívnych
služieb môžu byť cena služby, kvalita spracovania kópie, fyzická dostupnosť služby, možnosť
ovplyvniť kvalitu kópie, spôsob dodania kópie a pod. Z neprofesionálnej oblasti je to študent
magisterského štúdia, študent nadstavbového vzdelávania alebo večerného kurzu či bežný občan,
ktorým môže byť výskumník súkromnej genealógie alebo rodinnej histórie, zberateľ historických kníh,
zahraničný študent študujúci špecifický jazyk a literatúru, emigrant alebo minoritná skupina žijúca za
hranicami, ambasáda či podobná inštitúcia z ľubovoľnej krajiny, múzeum, iná knižnica alebo archív.
b) Znevýhodnený zákazník. Špecifickým zákazníkom je zrakovo znevýhodnená osoba, ktorá má
skúsenosti s komunikačnými a informačnými technológiami a internetom. Je pre ňu typický elán
a zapálenie do štúdia. Podskupinou je domáci výskumník, vládny zamestnanec alebo spisovateľ žijúci
mimo mesta či krajinu. Pri rozhodovaní sa o využití služby e-Kniha na objednávku zvažuje výhody
iných, alternatívnych služieb či možností získania kópie dokumentu, ako napr. zvuková kniha,
dokument v Braillovom písme, kamenná či digitálna knižnica pre zrakovo znevýhodnených, vyhľadanie
dokumentu v digitálnej knižnici na internete či iné, vyššie spomenuté možnosti a služby.
2.2
Konzorciálny prieskum potenciálnych zákazníkov služby
Cieľom prieskumu je identifikácia očakávaní zákazníka s následným modelovaním produktu služby podľa
jednotlivých typov zákazníkov. Prieskum sprostredkuje informácie získané od bežného občana (ďalej len
občana) o:
- jeho postoji k starým a historickým knihám a frekvencii ich použitia
- situáciách, v ktorých by použil / používa historickú knihu a situáciách, v ktorých by použil EoD službu
- jeho poznatkoch o EoD službe
- jeho hodnotení EoD služby a návrhoch na zlepšenie
Výsledky prieskumu sa opierajú o online prieskum uskutočnený v Nemecku v júli 2007, ktorého 1026
respondentov bolo vybraných náhodne. Súčasťou online prieskumu bolo informačné video služby EoD, ktorým
sa dotazník začínal. 2
Dotazník je situovaný do prostredia internetu a pozostáva z tlačovo zvýraznenej otázky a voliteľných možností
so začiarkavacím políčkom.

2

Rovnaký online dotazník a informačné video v slovenskom jazyku je k dispozícii pre slovenského respondenta nielen na:
<http://www.ulib.sk/index/go.php?id=2259>.
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Obr. 2. Ukážka obrazovky online prieskumu používateľov služby EoD
2.2.1
Štatistické údaje o respondentoch
VEK : 26% respondentov bolo vo veku do 30 rokov, 50% respondentov bolo vo veku od 30 do 49 rokov, 23%
respondentov od 50 do 65 rokov a jedno percento bolo vo veku nad 65 rokov.
VZDELANIE : 37% respondentov uviedlo stredoškolské vzdelanie, 17% stredoškolské vzdelanie bez maturity,
24% uviedlo nadstavbové štúdium, 9% polytechnické vzdelanie, 10% univerzitné vzdelanie, 2% žiadne a 4% iné
vzdelanie.
POHLAVIE : prieskumu sa zúčastnilo 49% žien a 51% mužov.
ZAMESTNANECKÝ POMER : 14% respondentov uviedlo, že žije bez zamestnania, 4% respondentov je na
starobnom dôchodku, 12% respondentov je samozamestnávateľmi, 6% respondentov pracuje v štátnej správe,
33% respondentov je v zamestnaneckom pomere, 8% respondentov vykonáva manuálnu prácu, 8% pracuje na
čiastočný úväzok, 3% pracujú ako začiatočníci (učni), 8% respondentov sú študenti a rovnaké percento tvoria
stredoškolskí žiaci.
POZNATKY O EoD SLUŽBE : o službe pred prieskumom nevedelo 87% respondentov. Zo zostávajúceho
počtu sa 7% respondentov dozvedelo o službe z médií, 3% z internetu a od priateľov. Zostávajúce percentá sa
delia medzi informácie získané od pracovníkov knižnice, z knižničných (propagačných či informačných)
materiálov, z webstránky knižnice alebo už respondent službu použil.
2.2.2
Výsledky prieskumu zamerané na použitie historických kníh a služby EoD
48% respondentov nikdy nečítalo alebo nepracovalo s knihou vytlačenou pred rokom 1900, zatiaľ čo takmer
štvrtina respondentov použila historickú knihu tento rok či pred piatimi rokmi. Pri definovaní situácie, pri ktorej
by respondenti pravdepodobne použili historickú knihu, prevažujú odpovede smerujúce k zberateľskej vášni,
akademickej práci a výskumu rodinnej histórie. Respondenti, ktorí priznali predchádzajúcu prácu s historickou
knihou taktiež zvolili možnosti zberateľstva a výskumu rodinnej histórie za najčastejší argument použitia
historickej knihy. Z hľadiska hodnotenia služby väčšina respondentov uviedla pozitívny postoj ku službe. Viac
ako 80% ju považuje za inovatívnu, atraktívnu a užitočnú.
Pri výbere najatraktívnejšej alternatívnej služby ku službe EoD väčšina respondentov poukázala na online
prieskum dokumentov v digitálnej podobe, na štúdium knihy v študovni knižnice a nákup knihy v second-hande
(či antikvariáte) kníh. Pri podrobnejšom špecifikovaní jednotlivých alternatív by väčšina respondentov pre
akademickú prácu použila online prieskum dokumentov v digitálnej podobe, pričom možnosť štúdia dokumentu
v študovni knižnice z dôvodu akademickej práce väčšina respondentov považuje za najmenej atraktívnu
alternatívu služby EoD. Možnosť nákupu historickej knihy v antikvariáte či second-hande kníh je zaujímavá skôr
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pre zberateľov alebo pre tých, ktorí by knihu použili ako dar. Možnosť vytvorenia xerox kópie v knižnici by
respondenti, odborní pracovníci, využili z dôvodu akademickej práce alebo pedagógovia pri príprave obsahu
vyučovania. Ako ďalšia alternatíva pre túto skupinu respondentov sa ukázala medzinárodná a medziknižničná
výpožičná služba.
32% respondentov si nikdy nevypožičia knihu, na druhej strane 20% respondentov priznáva, že si požičia alebo
kúpi viac ako 20 kníh ročne. Na otázku kto platí za knihu odpovedalo 96% respondentov „ja sám“, 2% knihu
zaplatí zamestnávateľ a 2% respondentov knihu zaplatí rodinný príslušník.
Výsledky prieskumu odhaľujú, že zriedkavo využívanou metódou vyhľadávania historických kníh je lokálny
tlačený (lístkový) knižničný katalóg, obľúbený je prieskum pomocou internetových vyhľadávacích nástrojov,
čomu zodpovedá ukazovateľ viac ako 60% respondentov.
2.2.3
Výsledky prieskumu získané použitím metódy Conjoint Analysis (CA)
Metóda Conjoint Analysis 3 sa v tomto prieskume použila preto, aby nebolo nutné konfrontovať respondenta
úlohami priraďovania váhy jednotlivým samostatne stojacim atribútom (napr. hodnotenie od 1 po 5), ale aby
bolo možné respondentovi predstaviť alternatívne skupiny či sady vlastností produktu alebo služby, pri ktorých
sám určí svoj výber. Výhody CA sú v tom, že respondent ohodnotí každý atribút holisticky a v kontexte
všetkých ostatných atribútov (stimulov), sám posudzuje a hodnotí poznatky o skupine atribútov.

Obr. 3. Ukážka obrazovky online prieskumu používateľov služby EoD, časť prieskumu s uplatnením metódy
Conjoint Analysis
Pre 48% respondentov je typ dokumentu, ktorý ponúka služba, kniha, najdôležitejším atribútom, ktorý by
ovplyvňoval rozhodovanie o kúpe. Pre 47% respondentov je najdôležitejším atribútom cena za knihu. Ak
porovnáme atribút typu dokumentu, kniha, a atribút ceny za knihu, zistíme, že atribút ceny je o málo dôležitejší.
Najmenej dôležitým je atribút časového rámca doručenia knihy.
Podľa analýzy výsledkov týkajúcich sa typu či podoby knihy, respondenti považujú za najužitočnejšiu originálnu
knihu, taktiež by ocenili knihu v podobe PDF súboru s možnosťou plnotextového vyhľadávania, ktoré je
kľúčovým atribútom, ak je kniha v podobe PDF súboru. Kniha v podobe obrazového PDF súboru, kniha
3
V slovenskej terminológii sa pojem Conjoint Analysis interpretuje ako analýza viacrozmerných preferencií alebo analýza súvislostí.
Univerzita Mateja Bela [online]. Dostupné na internete: <http://www.ef.umb.sk/ef/index.asp?pid=871&uid=298>.
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sprístupňovaná len sieťovými prostriedkami, štúdium originálnej knihy v knižnici alebo vypožičanie si
originálnej knihy je respondentmi hodnotené negatívne.
Analýza atribútu cena knihy ukázala, že väčšina respondentov by rada získala knihu (pre termín kniha prieskum
počítal priemerných 250 strán) zadarmo a ten istý počet respondentov by za knihu nebol ochotný zaplatiť viac
ako 50 Euro. Malé percento respondentov je ochotných akceptovať cenu vo výške 20 Euro.
Atribút časového rámca doručenia knihy ukázal, že väčšina respondentov by prijala knihu ihneď. Ten istý počet
respondentov nie je ochotný čakať na knihu viac ako 3 týždne. Nízke percento respondentov prejavilo záujem
čakať na knihu tri dni.

3

Záver

Služba je v štádiu projektu, experimentu, ktorého konečné výsledky hodnotenia úspešnosti a rentability služby
pripadajú na jar/leto 2008, preto je predčasné hodnotiť predpoklady konzorcia o potenciálnom zákazníkovi alebo
výsledky prieskumu potenciálnych používateľov. Aplikovanie výsledkov prieskumu v praxi je založené na
ďalšom rozvoji služby e-Kniha na objednávku, ktorá sa v súčasnosti vo všetkých knižniciach konzorcia
poskytuje pod označením „Project eBook on demand“. V priebehu života služby ako projektu sa postupne
vypracovávajú dotazníky zákazníkov každej knižnice konzorcia, ktorí službu použili. Finálne výsledky za
jednotlivé krajiny projektu a za projekt celkovo budú známe neskôr.
V súčasnosti je možné zapojiť sa online prieskumu potenciálnych používateľov, ktorý je k dispozícii na
webstránkach Univerzitnej knižnice v Bratislave, na adrese <http://www.ulib.sk/index/go.php?id=2259>.
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Zborník zo sympózia konaného 21. 11. 2007 v Univerzitnej knižnici v Bratislave v rámci
riešenia výskumnej úlohy VEGA 1/2481/05 Využívanie informácií pri informačnom správaní
vo vzdelávaní a vede.

