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1. Organizácia poznania a informačné jazyky: základné pojmy z oblasti organizácie poznania 

a informačných jazykov, systémy organizácie poznania, informačné jazyky ako systémy 

organizácie poznania, klasifikačné systémy a systémy predmetových hesiel ako nástroje 

organizácie informácií 

 

2. Tezaurus ako systém organizácie poznania: základné pojmy, historický vývoj tezaurov, 

funkcie a typy tezaurov, normalizácia tezaurov, metodika tvorby jedno-a viacjazyčného 

tezauru, súbory autorít na princípe tezaurov, interoperabilita tezaurov a ostatných riadených 

slovníkov, využitie tezaurov v elektronickom prostredí, významné medzinárodné viacjazyčné 

tezaury 

 

3. Význam terminológie pre rozvoj problematiky organizácie poznania: základné pojmy z oblasti 

terminológie, interdisciplinárne vzťahy terminológie, vzťah terminológie a knižničnej 

a informačnej vedy, terminologické základy organizácie poznania – formy reprezentácie 

pojmov a pojmových systémov, vzťahy medzi pojmami  

 

4. Terminológia a terminologická činnosť: význam a normalizácia terminologickej činnosti, 

terminologické produkty, princípy a metódy tvorby termínov, harmonizácia pojmov, 

perspektívy rozvoja terminológie v mnohojazyčnej a multikultúrnej informačnej spoločnosti, 

medzinárodná spolupráca v oblasti terminológie a terminologické aktivity na Slovensku 

 

5. Bibliometria a príbuzné disciplíny. Základné bibliometrické zákony - Lotkov zákon, Bradfordov 

zákon, Zipfov zákon. 

 

6. Metódy a techniky využívané v bibliometrii. Metódy popisnej štatistiky, reprezentácia 

vzťahov medzi údajmi pomocou matíc, metódy založené na zisťovaní podobnosti - 

bibliografické združovanie, kocitačná analýza, Co-word analýza, modelovanie a 

bibliometrické modely. 

 

7. Citačná analýza. Citačné teórie. Faktory ovplyvňujúce výsledky citačnej analýzy. Motivácia 

citovania a kategorizácia citácií. 

 

8. Oblasti aplikácie bibliometrie. Spoluautorstvo, sledovanie zastarávania literatúry, mapovanie 

vedy, identifikácia výskumných frontov, medzinárodné porovnávanie aktivity vo vede, 

historiografia vedy. 

 

9. Hodnotenie vedeckých časopisov. Impakt faktor. Faktory ovplyvňujúce impakt faktor.  5-

ročný impakt faktor, index bezprostredného vplyvu (Journal Immediacy Index), polčas 

starnutia časopisu – polčas citovanosti (cited half-life), polčas citovania (journal citing half-



life). Alternatívne indikátory kvality a vplyvu časopisov, dôvody ich vzniku a princípy výpočtu. 

(Eigenfactor score, Article Influence Score, SCImago Journal Rank Indicator (SJR), Source 

Normalized Impact per Paper (SNIP), H-index) 

 

10. Prístupnosť ako kvalitatívny atribút webových sídiel. Kategórie znevýhodnených 

používateľov. Štandardy pre prístupnosť webu. Pravidlá pre tvorbu prístupného webu. Audit 

prístupnosti webových sídiel. Informačný a grafický webdizajn. Najčastejšie chyby pri 

grafickom dizajne, elementy a vrstvy grafického dizajnu, odporúčania pre tvorbu a kritériá 

hodnotenia. Trendy v grafickom dizajne. 

 

11. Nájditeľnosť ako kvalitatívny atribút webových sídiel. SEO optimalizácia ako nástroj na 

zlepšenie nájditeľnosti webových sídiel na internete. Faktory, ktoré majú vplyv na 

optimalizáciu. Ich členenie a konkrétne príklady. Systémy vyhľadávania na webových sídlach. 

Vzory návrhov interfejsu vyhľadávania. Metadáta – ich ciele, vlastnosti a používanie na webe.  

Vzťah metadát a vyhľadávania na webe. 

 

12. Použiteľnosť ako kvalitatívny atribút webových sídiel. Používateľsky orientovaný dizajn. 

Aplikované oblasti používateľskej skúsenosti. Elementy použiteľnosti. Metódy testovania 

použiteľnosti. Wireframy. Klasifikácia a navigácia na webových sídlach a aplikáciách. 

Responzívny webdizajn.  

 

13. Kredibilita ako kvalitatívny atribút webových sídiel. Prehľad definícií a konceptov kredibility. 

Informačná architektúra ako jedno z riešení problémov informačnej explózie elektronických 

dokumentov a ako metodologický základ na hodnotenie informácií v digitálnom priestore. 

Prístupy k chápaniu pojmu podľa Andrewa Dillona, Louisa Rosenfelda a Petra Morvilla, Gerry 

Mc Governa, Roba Nortona a IA inštitútu. 

 

Literatúra k okruhom 1-4 

• JURČACKOVÁ, Z. Organizácia poznania v dokumentovej komunikácii. 1996. 

• JURČACKOVÁ, Z. Terminológia : Základné zásady, metódy a ich aplikácia. 2002 

• KATUŠČÁK, D. a kol. Informačná výchova : terminologický a výkladový slovník. 1998. 

• ROWLEY, J., Hartley, R. Organizing Knowledge : An Introduction to Managing Access to 

Information. 2014.  

• STEINEROVÁ, J a kol. Informačné stratégie v elektronickom prostredí. 2010. 

• STEINEROVÁ, J. a kol. Vyhľadávanie informácií a organizácia poznania v elektronickom 

prostredí. 2010. 

Normy 

• ISO 2788: 2011 Dokumentácia. Pokyny na tvorbu a vývoj jednojazyčného tezauru (= STN 01 

0193). 

• ISO 5964: 1991 Pokyny pre vypracovanie a rozvíjanie viacjazyčných tezaurov (= STN 01 0172).  

• ISO 704: 2009 Terminologická práca. Princípy a metódy (= STN 01 0013). 



• ISO 860: 2010 Terminologická práca. Harmonizácia pojmov a termínov (= STN 01 0010). 

 

Literatúra k okruhom 5-9 

• ONDRIŠOVÁ, M. Bibliometria. Bratislava : Stimul, 2011. 133 s.  ISBN 978-80-8127-035-2. 

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

• ONDRIŠOVÁ, M. Alternatívne hodnotenia vplyvu vedeckých výstupov vo webovom prostredí. 

In: Knižničná a informačná veda 26, Bratislava : Univerzita Komenského, 2016, s. 28-44.  

• GLÄNZEL, W. Bibliometrics as a research field : A course on theory and application of 

bibliometric indicators. 2002. Dostupné na: 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.97.5311&rep=rep1&type=pdf  

 

Literatúra k okruhom 10-13 

• MAKULOVÁ, Soňa. Informačná architektúra sieťových médií a multimédií [online]. Bratislava: 
Elet, 2010. 137 s. Dostupné na: http://www.elet.sk/monografia/obsah-
informacnaarchitektura.pdf. ISBN 978-80-88812-21-0.  

• MAKULOVÁ, S. Informačná architektúra a jej vplyv na metodológiu tvorby www stránok. In 
ITlib. Informačné technológie a knižnice [online], 2005, č. 04 [cit. 2012-03-10]. Dostupné na 
internete: http://www.cvtisr.sk/itlib/itlib054/makulova.htm. ISSN 1336-0779.  

• MAKULOVÁ, Soňa, BUZOVÁ, Katarína. 2011. Analýza vzorov návrhov interfejsu vyhľadávania. 
In INFOS 2011. Zborník z 36. medzinárodného informatického sympózia o nových výzvach 21. 
storočia pre pamäťové inštitúcie. Nové rozmery informačného univerza. 9.–12. máj 2011. 
Stará Lesná–Vysoké Tatry, 2011. p. 172-215. [online], [cit.2012-03-10]. Dostupné na: 
http://vili.uniba.sk/AK/INFOS2011.pdf  

• BUZOVÁ, Katarína. 2010. Analýza konceptov kredibility aplikovaných v oblasti elektronického 
obchodovania. In ITlib. Informačné technológie a knižnice [online], 2010, č. 04 [cit.2012-03- 
10]. Dostupné na internete: http://www.cvtisr.sk/itlib/itlib104/buzova.htm  

• BUZOVÁ, Katarína. 2010. Postavenie kredibility webových sídiel v rámci SEO optimalizácie. In 
ELET newsletter [online], 2010, september [cit.2016-01-27]. Dostupné na internete: 
http://www.elet.sk/blog/postavenie-kredibility-webovych-sidiel-v-ramci-seo-optimalizacie  

• BUZOVÁ, Katarína. 2011. Prístupný web (nielen) pre dyslektikov. In ELET newsletter [online], 
2011, február [cit.2016-01-27]. Dostupné na internete: 
http://www.elet.sk/blog/pristupnyweb-nielen-pre-dyslektikov  

• BUZOVÁ, Katarína. 2011. Prieskum kredibility elektronických obchodov. In Information 
ecology and libraries = Informačná ekológia a knižnice Bratislava : Univerzita Komenského, 
2011. S. 155-165. ISBN 978-80-223-3087-9.  

 


