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Úvod  

Pokrok v informačných a komunikačných technológiách, všetky zmeny súvisiace s „infor-
mačnou revolúciou“ výrazne ovplyvnili šírenie informácií a poznatkov vo všetkých oblas-
tiach ľudského života. Zmeny sú pozorovateľné najmä v oblasti komunikačných kanálov, 
ktoré sa čoraz viac presúvajú do elektronického prostredia. Pre akademické prostredie, ve-
deckú komunitu, vedecko-výskumné inštitúcie, ako aj pre samotných autorov predstavujú 
možnosti elektronického prostredia nové výzvy efektívnejšieho šírenia a získavania výsled-
kov vedeckého bádania. Komunikácia informácií, získavanie a delenie sa o výsledky vedec-
kej činnosti patria k základným súčastiam vedeckej práce a zároveň sú hybnou silou a pilie-
rom napredovania vedy a ľudského poznania.  

V súčasnosti môžu autori prezentovať výsledky svojej výskumnej činnosti prostredníc-
tvom rôznych spôsobov vedeckej komunikácie v elektronickom prostredí. Bežným spôso-
bom publikovania vedeckých a odborných informácií sa stávajú nielen práce v online časo-
pisoch a elektronických knihách, ale aj webové stránky autorov, blogy, diskusné skupiny, 
repozitáre a iné. V akademickej sfére vystupujú do popredia inštitucionálne repozitáre pred-
stavujúce nástroj na uchovávanie a šírenie vedeckých informácií, ako aj propagáciu inštitú-
cie, vedeckého kolektívu a samotného vedca. Inštitucionálne repozitáre predstavujú model 
vedeckej komunikácie, ktorý úzko súvisí s iniciatívami otvoreného, často aj bezplatného prí-
stupu k vedeckým a odborným informáciám.  

Benefity repozitárov pre inštitúcie sú veľké a rozmanité, v zahraničí môžeme nájsť množ-
stvo vedecko-výskumných a akademických inštitúcií, ktoré to pochopili a repozitáre budujú. 
Prínosy pre autorov však nie sú také zrejmé, a tak vzniká otázka ako ich motivovať, aby 
sprístupňovali svoje diela v inštitucionálnych repozitároch a zároveň zistiť, čo im bráni ale-
bo ich odrádza od takéhoto spôsobu zverejňovania najnovších výsledkov svojej vedeckej 
práce.  

Na základe analýzy vybraných slovenských a zahraničných výskumov náš príspevok 
poukazuje na motivačné prvky a bariéry vplývajúce na vkladanie materiálov do repozitárov. 
Zároveň prináša odporúčania na odstránenie negatív a podporu využívania inštitucionálnych 
repozitárov.  
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Elektronické komunikovanie informácií 

Vedeckú komunikáciu v elektronickom prostredí formovali najmä snahy o efektívnejší 
prístup k vedeckým a odborným informáciám. V posledných rokoch nastal prudký nárast 
počtu online časopisov a mohli sme sledovať trend elektronického publikovania (Jantz a Wil-
son 2008). Pohodlnejší prístup k vedeckým informáciám prostredníctvom elektronických 
verzií úplných textov článkov sa však spája s mnohými bariérami. Elektronické publikova-
nie vedeckých a odborných časopisov sa od svojho začiatku dostalo pod kontrolu veľkých 
renomovaných vydavateľstiev, čo sa odrazilo na zvýšenom predplatnom časopisov a tiež aj 
na zdĺhavom procese recenzovania a zverejňovania príspevkov (Björk 2007).  

Reakciou na tento stav bol vznik a podpora realizácie iniciatív otvoreného prístupu (Open  
Access/OA), ktorý zabezpečuje všetkým používateľom internetu bezplatné používanie (čí-
tanie, kopírovanie, sťahovanie) a využívanie vedeckých poznatkov. Prioritou je jednoduchý 
a efektívny prístup širokej verejnosti k výsledkom vedecko-výskumnej činnosti vedeckej 
komunity. Myšlienky otvoreného prístupu umožnili nové technológie a internet, ktoré pod-
porujú demokratizáciu vedomostí, pomocou ktorých môžeme inštitúciu alebo samotného 
autora chápať ako samostatného vydavateľa a súčasne správcu archívu jeho prác (Jantz a Wil-
son 2008). Existujú dve hlavné cesty iniciatívy otvoreného prístupu. Takzvaná zlatá cesta 
(gold OA) predstavuje publikovanie vedeckých prác v otvorených časopisoch. Otvorené ča-
sopisy môžeme chápať ako periodické publikácie zverejnené v elektronickej forme a nesúce 
všetky črty periodických publikácií, ktoré umožňujú čitateľom bezplatný prístup k úplným 
textom článkov. Vychádzajú z tradičného modelu vedeckého publikovania, a tak prechádzajú 
procesmi anonymného recenzného konania, jazykovými a grafickými úpravami (Bartošek 
2009). Otvorený prístup k prácam v otvorených časopisoch poskytujú vydavateľstvá časo-
pisov. Zelenú cestu (tzv. green OA) publikovania reprezentujú články a príspevky uložené 
v otvorených repozitároch, alebo na vlastných webových stránkach autorov. Forma uchová-
vania a publikovania prác v repozitároch je založená na takzvanom samoarchivovaní (Šušol 
2003, s. 71). Autori sami vkladajú elektronické verzie prác do repozitára, čím určujú miesto 
dlhodobej archivácie diela, ako aj možnosti jeho sprístupnenia a nakladania s dielom. Auto-
ri tak sami rozhodujú o otvorenom prístupe k prácam.  

Otvorené repozitáre alebo digitálne úložiská reprezentujú jednu z prioritných foriem 
otvoreného prístupu k výsledkom vedecko-výskumnej činnosti. Pre akademickú obec sa stali 
zaujímavými inštitucionálne repozitáre, ktoré predstavujú efektívnejšiu cestu a nový komu-
nikačný kanál k vedeckým a odborným informáciám.  

Inštitucionálne repozitáre (IR) budujú vedecko-výskumné inštitúcie alebo univerzity 
s cieľom uchovávania a šírenia ich vedecko-výskumných výstupov, ako sú napríklad vedec-
ké a odborné články, technické správy, výučbové materiály, sivá literatúra, kvalifikačné prá-
ce, súbory údajov a dát z výskumov a podobe. Tieto digitálne úložiská sa môžu využívať aj 
ako publikačné systémy e-časopisov a e-kníh. Rankin (2005) chápe inštitucionálny repozi-
tár ako súbor služieb pre zhromažďovanie, uchovávanie a sprístupňovanie elektronických 
vedeckých a výskumných materiálov vytvorených členmi inštitúcie. Crow (2006) rozširuje 
toto chápanie a definuje inštitucionálny repozitár ako digitálnu zbierku uchovávajúcu tvo-
rivé a intelektuálne výstupy členov akademickej komunity, pričom sa zachovávajú všetky 
duševné vlastníctva autorov a podporuje sa vedecká komunikácia s cieľom znížiť monopol-
né postavenie vydavateľstiev. Inštitucionálne repozitáre sa zameriavajú na uchovávanie pu-
blikačnej činnosti autorov z konkrétnej inštitúcie, čo predstavuje dôležitú prezentačnú funk-
ciu a zviditeľňuje inštitúciu.  
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V niektorých vedných disciplínach má dlhú tradíciu využívanie aj e-printových archí-
vov, alebo predmetových repozitárov, ktoré sa na rozdiel od inštitucionálnych repozitárov 
zameriavajú na určitý okruh vedných disciplín a tiež tém. Typickým predstaviteľom pred-
metového repozitára je e-printový archív arXiv.org, ktorý od roku 1991 sprístupňuje práce 
z oblasti matematiky, fyziky a ďalších prírodných vied. V súčasnosti tu môžeme nájsť vyše 
902 600 voľne dostupných prác (arXiv 2013). 

Inštitucionálne repozitáre 

V súčasnosti sú inštitucionálne repozitáre jedným z kľúčových hráčov v elektronickom 
publikovaní a zároveň zvyšujú vyhľadateľnosť intelektuálnej produkcie inštitúcie. V akade-
mickom prostredí a aj vo vedecko-výskumných inštitúciách spĺňajú repozitáre dve strategické 
úlohy. Prvou je podpora vedeckej komunikácie, rozšírenie prístupu k výsledkom vedeckých 
výskumov, zvýšenie konkurencieschopnosti inštitúcie. V druhom prípade predstavujú IR 
kvantitatívny ukazovateľ kvality inštitúcie, demonštrujú vedecký, sociálny a ekonomický 
význam výskumnej činnosti, ako aj hodnotu a spoločenský prínos danej inštitúcie (Crow 
2006).  

Medzi základné črty inštitucionálnych repozitárov sa zaraďujú najmä (Maťašovská 
Tetřevová 2005): 

 inštitucionálne pokrytie – obsahom repozitára sú iba práce akademickej obce inštitúcie, 

 vedecko-odborný obsah – obsahom sú preprinty, výskumné správy, pracovné mate-
riály, publikované články, výučbové materiály, prednášky, kvalifikačné práce a pod. , 

 kumulatívnosť a trvácnosť – dlhodobá archivácia a ochrana akademickej produkcie,  

 interoperabilita a otvorený bezplatný prístup – štandardizácia v heterogénnom prostre-
dí a online prístup.  

Pre univerzity a vedecko-výskumné inštitúcie prináša inštitucionálny repozitár viacero 
výhod, medzi ktoré patria:  

 vytvorenie jednotného centrálneho priestoru na šírenie výsledkov vedecko-výskum-
ného bádania v celosvetovom meradle so zachovaním kontroly autorských práv, 

 archivácia a sprístupňovanie dát a výskumných materiálov spojených s výskumami 
na univerzite (okrem klasických publikovateľných materiálov aj audiovizuálne súbo-
ry atď.), 

 zvýšenie významu a vplyvu výskumov univerzity, propagácia práce členov inštitúcie 
na národnej a medzinárodnej úrovni,  

 komunikácia informácií viacerými kanálmi, lepší prístup čitateľov k prácam a nárast 
citačných ohlasov diel (Swan 2010),  

 automatizácia a zjednotenie procesov a úloh spojených s publikovaním prác, prípra-
vou na výučbu a šírením výučbových materiálov, vytváraním personálnych bibliogra-
fií alebo bibliografií celej inštitúcie, vytváraním správ o činnosti jednotlivých praco-
vísk, správ na hodnotenie a analyzovanie činnosti pracovníkov alebo pracovísk, prí-
pravou podkladov pre získavanie grantov (Steinerová et al. 2012),  

 zvýšenie viditeľnosti inštitúcie na internete, zvýšenie konkurencieschopnosti pre uni-
verzitu a zvýšenie rankingu univerzít v celosvetovom hodnotení, nárast prestíže uni-
verzity/inštitúcie, 
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 budovanie portfólia kvalifikačných prác študentov,  

 strategický marketingový nástroj pre získavanie potenciálnych sponzorov,  

 podpora internej spolupráce a kooperácie medzi kľúčovými členmi univerzity (auto-
ri/vedecko-výskumní pracovníci/pedagógovia – vedenie inštitúcie/manažment – vý-
počtové centrá – pracovníci knižníc). 

 

Významnými príkladmi inštitucionálnych repozitárov sú najmä dátové úložiská univer-
zít, ako napríklad repozitár Kalifornskej univerzity eScholarship Repository, repozitár Har-
vardskej univerzity Digital Access to Scholarship at Harvard a pod. Množstvo ďalších sve-
tových univerzít a inštitúcií si uvedomilo výhody a potrebu budovania a prevádzkovania IR, 
a tak vznikajú nové repozitáre. Prehľad repozitárov môžeme nájsť v celosvetovom registri 
repozitárov ROAR – Registry of Open Access Repositories alebo v OpenDOAR – Directory 
of Open Access Repositories. Ročný nárast obsahu ako aj nových inštitucionálnych repozi-
tárov v Registry of Open Access – Rebríček najlepších repozitárov sveta mapuje služba 
Ranking Web of Repositories, ktorá hodnotí repozitáre na základe ich vedeckého obsahu, 
viditeľnosti v najväčších verejných vyhľadávačoch, ako aj podľa výskytu prác v databáze 
Google Scholar (Methodology 2013).  

Na Slovensku sa o budovanie repozitárov snažia najmä akademické knižnice univerzít, 
ktorým sa podarilo vybudovať viacero repozitárov na báze dátového úložiska s prepojením 
na knižničný alebo informačný systém (napríklad repozitáre záverečných prác). Situácia na 
Slovensku je však v súčasnosti zložitejšia. Poukázal na to výskum realizovaný v rámci vý-
skumnej úlohy VEGA 1/0429/10 zameranej na akademické informačné prostredie z hľadiska 
informačnej ekológie (Steinerová et al. 2012). V rámci dotazníkového prieskumu sa zmapo-
vala situácia a aktuálny stav budovania a riadenia IR na Slovensku. Zo štyridsiatich troch 
opýtaných akademických inštitúcií sa vyjadrilo k otázkam budovania IR dvadsaťsedem. Prie-
skum ukázal, že iba štrnásť inštitúcií má u nás IR v nejakej forme. Väčšina inštitúcií (trinásť) 
uchováva materiály v samostatných úložiskách, teda nemajú samostatný centrálny repozi-
tár. Dve zo skúmaných inštitúcií majú integrovaný repozitár, z toho jedna inštitúcia má aj 
lokálne úložisko a aj samostatný repozitár. Dvanásť inštitúcií uviedlo, že v súčasnosti nemá 
IR v nijakej forme, ale v budúcnosti plánujú vybudovať repozitár. Iba jedna inštitúcia uviedla, 
že nemá žiaden IR a ani ho neplánuje vybudovať. Zaujímavým zistením bolo, že iniciatívu 
vybudovania IR v inštitúciách najčastejšie začala knižnica (osemnásť inštitúcií), v troch prí-
padoch v spolupráci s oddelením IT. Iba dve inštitúcie uviedli, že prvé kroky v budovaní IR 
iniciovalo vedenie inštitúcie, čo je vzhľadom na prínosy IR pre inštitúciu prekvapujúce zis-
tenie. No predsa sú na Slovensku aj inštitúcie, ktoré pochopili výhody repozitárov. Príkla-
dom môže byť Univerzita Komenského v Bratislave, ktorá v súčasnosti prostredníctvom 
knižnično-informačného systému uchováva a sprístupňuje viac ako 52 400 elektronických 
verzií záverečných prác, 400 univerzitných zborníkov a 50 učebníc a skrípt.  

Motivácia publikovať  

Publikovanie informácií a celá vedecká komunikácia, či už  prostredníctvom tradičných 
printových komunikačných kanálovalebo v elektronickom prostredí, sú postavené na moti-
vácii a túžbe autorov podeliť sa o nadobudnuté výsledky ich vedecko-výskumnej práce. Bez 
snahy, potreby (motivácie) publikovať, zverejniť a šíriť nové informácie, by vedecká sféra 
a ani spoločnosť nedosiahla také úspechy a stav, ako ich môžeme vidieť dnes. Vo všeobec-
nosti môžeme motiváciu chápať ako určitý „vnútorný stav, ktorý podnecuje jednotlivca k akti-
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vite smerujúcej k určitému cieľu“ (Kassin 2007, s. 407). Ide o vnútornú hnaciu silu, ktorá 
ovplyvňuje a do určitej miery riadi konanie človeka. Motivácia je spojená s uspokojením 
ľudských potrieb, ktoré v Maslowovej pyramíde (Poston 2009) stoja na úplnom vrchole. 
Z pohľadu publikačného správania autorov a publikovania informácií ide o kľúčovú úlohu 
s cieľom uspokojiť potrebu prijatia, uznania, úcty i sebarealizácie. Prostredníctvom publi-
kovania autori nezverejňujú iba výsledky svojej práce, ale zároveň si upevňujú postavenie 
v danej problematike a vo vedeckej komunite. Originálne a predtým ešte nepublikované 
informácie potvrdzujú autorove odborné znalosti a kompetencie, ako aj originalitu a relevan-
ciu publikovaného výskumu. Počet publikovaných prác vplýva nielen na finančné ohodno-
tenie autora, ale aj na jeho kariérny a akademický postup. Prezentovanie výsledkov vedec-
kej činnosti je podporené snahou o rozvoj a progres daného vedného odboru alebo úsilím 
o vyriešenie skúmaného problému, ktoré môžu byť odmenené dosiahnutím medzinárodného 
uznania a prestíže autora a inštitúcie (Dubini 2010).  

Motivácia a bariéry využívania inštitucionálnych repozitárov 

V súčasnosti môžeme skúmať viaceré motivačné faktory a bariéry, ktoré vplývajú na 
publikačné správanie autorov v elektronickom prostredí. Otázkou zostávajú faktory, ktoré 
ovplyvňujú sprístupňovanie prác prostredníctvom inštitucionálnych repozitárov. Problema-
tika budovania a riadenia inštitucionálnych repozitárov so sebou prináša viaceré výhody, 
ale aj bariéry. Závažné sú napríklad technické problémy spojené s celkovým budovaním a   
udržateľnosťou inštitucionálnych repozitárov. Teraz sa však zameriame na motiváciu a pre-
kážky psychologického charakteru, ktoré vplývajú na rozhodnutia autorov využiť repozitár 
alebo sprístupniť výsledky vedeckej práce prostredníctvom oficiálneho vydavateľstva.  

Rozsiahly výskum, venovaný motivačným faktorom a bariéram pri práci s repozitármi, 
uskutočnil v USA profesor Kim (2011). Vo výskume sa zameral na vedcov a akademických 
pracovníkov, ktorí už dlhšie pracujú s inštitucionálnymi repozitármi. Na základe výpovedí 
respondentov určil hnacie sily a prekážky autorov pri rozhodovaní sa v otázkach výberu ko-
munikačného kanálu svojich prác alebo využívaní inštitucionálnych repozitárov. Motivačné 
faktory a bariéry zhrnul a názorne zobrazil na obrázku číslo 1.  

Výskumy venujúce sa výhodám a motiváciám využívania inštitucionálnych repozitá-
rov sa uskutočnili napríklad aj v Indii, kde sa skúmali postoje k problematike Open Access 
a repozitárov nielen vedeckých pracovníkov, ale aj študentov (Paul 2012). Bariérami a prí-
činami nevyužívania samoarchivácie v inštitucionálnych repozitároch sa zaoberali v Malaj-
zii (Singeh et al. 2012). V Grécku sa uskutočnil v roku 2013 rozsiahly výskum zameraný na 
príčiny nevyužívania prvého repozitára inštitútu Technological Educational Institute (TEI) 
v Aténach (Koulouris 2013). Rozdiely medzi vednými disciplínami v samoarchivácii v in-
štitucionálnych repozitároch skúmal výskum realizovaný vo Veľkej Británii (Rumsey 2006). 
Na Slovensku sa robil v roku 2011 prieskum zameraný na súčasný stav budovania inštitu-
cionálnych repozitárov vo vybraných akademických inštitúciách, ktorý sa okrem bariér rea-
lizácie a budovania IR venoval aj otázkam koordinácie a riadenia repozitárov, výberu ucho-
vávaných materiálov a používaných systémov (Steinerová et al. 2012).  
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Obr. 1 

Model faktorov vplývajúcich na využívanie inštitucionálnych repozitárov (Kim 2011) 

Vo všeobecnosti môžeme konštatovať, že vyššie uvedené výskumy identifikovali nasle-
dovné bariéry a motivačné faktory, ktoré vplývajú na využívanie inštitucionálnych repozitá-
rov.  

Pre publikujúcich autorov sú podstatné otázky ochrany autorských práv. Problematika 
ochrany autorských práv a plagiátorstvo predstavujú jednu z najväčších bariér využívania 
inštitucionálnych repozitárov. Vedecko-výskumní pracovníci sú do značnej miery zmätení 
a neistí z politiky vydavateľstiev vzťahujúcej sa k možnostiam samoarchivácie prác v repo-
zitároch. Vo väčšine prípadov sú presvedčení, že je bezpečnejšie nevyužívať samoarchivo-
vanie diel v repozitároch. Prehľad licenčných politík vydavateľstiev a možnosti samoarchi-
vácie už publikovaných prác prináša služba SHERPA/RoMEO. Služba informuje o možnos-
tiach ukladania preprintov, postprintov a finálnych vydavateľských verzií článkov do repo-
zitárov, ktoré boli už publikované oficiálnou cestou prostredníctvom online časopisov (About 
RoMEO © 2006-2013). Určité riešenie otázky ochrany autorských práv ponúkajú licenčné 
opatrenia Creative Commons používané v publikovaní Open Access. Tie umožňujú autorom 
rozhodovať o používaní a šírení elektronickej verzie ich diela. Creative Commons zahŕňajú 
práva na šírenie diela, ochranu autorstva, úpravu diela, ako aj práva na komerčné použitie 
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myšlienok či celej práce (Creative Commons © 2013). Na Slovensku sa tieto licenčné opa-
trenia používajú sporadicky.  

Táto situácia je spojená s nízkym povedomím o možnostiach inštitucionálnych repozi-
tároch a iniciatívach Open Access. Celková nedostatočná informovať predstavuje ďalšiu 
podstatnú prekážku uchovávania vedecko-výskumných prác v repozitároch. Neznalosť auto-
rov sa odráža aj na strachu z používania repozitárov alebo z predpokladanej náročnosti vkla-
dania prác a vytvárania metadát k prácam. 

Otázky finančného ohodnotenia vynaloženého úsilia a času sú spojené s ochotou pode-
liť sa s dosiahnutými výsledkami vedeckej práce a šíriť ich ďalej. Finančné ohodnotenie 
autorov sa dotýka snáh o otvorený prístup k vedeckým a odborným informáciám pre širokú 
verejnosť. Sprístupňovaním diel prostredníctvom repozitára danej inštitúcie sa autor vzdáva 
autorského honoráru, pričom na rozdiel od publikovania prác v otvorených časopisoch, prá-
ce uchovávané v repozitároch neprechádzajú žiadnou redakčnou úpravou alebo recenzným 
konaním (okrem postprintov, ktoré sú kópiami recenzovaných článkov). Na druhej strane 
myšlienky otvoreného prístupu k vedeckým informáciám podporujú vnútornú motiváciu  
a obohatenie autorov, ktorú predstavuje napríklad altruizmus a idea „ideálneho“ vedca. Ne-
zištné podelenie sa o výsledky svojej práce je však často odmenené zvýšením citovanosti 
a budovaním uznania vo vedeckej komunite. Prieskum realizovaný na Slovensku ukázal, že 
v slovenskom akademickom prostredí sa problematika financií týka najmä nedostatku pro-
striedkov na začatie budovania a riadenia inštitucionálnych repozitárov, ako aj získavania 
kvalifikovaných odborníkov (Steinerová et al. 2012). 

Medzi najväčšie motivujúce faktory pri využívaní inštitucionálnych repozitároch môže-
me zaradiť efektívnosť a rýchlosť zverejňovania článkov, ako aj neobmedzený prístup k ve-
deckým a odborným informáciám, ktoré sú spojené s rozvojom vednej oblasti a obohatením 
vedeckej komunity. Efektívnosť a rýchlosť zverejňovania, ako aj pružnosť repozitára umož-
ňuje forma uchovávania a publikovania prác založená na samoarchivovaní. Autori môžu 
kedykoľvek vkladať diela do repozitára a rozhodovať o možnostiach ich sprístupnenia a na-
kladania s nimi Kultúra samoarchivácie nadväzuje na publikovanie preprintov, kedy sa ná-
vrhy príspevkov zverejňovali ešte pred hodnotením. V niektorých vedných disciplínach, 
ako je napríklad fyzika a matematika, ide už o tradíciu. Potvrdzuje to výskum realizovaný 
vo Veľkej Británii, kde sa dokázala väčšia motivácia a aktivita samorchivácie v prírodných, 
lekárskych a technických vedách. Vedci z humanitných vedných disciplín menej využívali 
samoarchiváciu a repozitáre (Rumsey 2006). Pretože v inštitucionálnom repozitári môžeme 
nájsť akékoľvek práce, napríklad predtým zverejnené články v recenzovaných časopisoch, 
preprinty zverejnené k pripomienkovaniu, výskumné dáta alebo študijné materiály, ide o účin-
ný komunikačný kanál.  

Samoarchivácia diel samotnými autormi je spojená aj s dôveryhodnosťou, kvalitou 
a originalitou informácií, ktoré sa pri tradičnom publikovaní preverujú anonymným recen-
zovaním. V inštitucionálnom repozitári zväčša autor zodpovedá za správnosť a originalitu 
informácií, pričom zverejnením výskumných dát môže napomôcť iniciovaniu nového výsku-
mu. Pre začínajúcich autorov predstavuje publikovanie prostredníctvom repozitára aj ideálnu 
možnosť získania spätnej väzby na priebeh, použité metódy alebo celkové výsledky ich čin-
nosti. Niektoré výskumy (Paul 2012; Singeh et al. 2012) potvrdzujú aj rozšírenie čitateľskej 
obce alebo získavanie nových kontaktov a spoluprác medzinárodného charakteru, čo súvisí 
s propagáciou, včasným šírením výsledkov vedeckého bádania, zvýšením vplyvu príspevku. 
Celosvetové prezentovanie a budovanie prestíže inštitúcie a jej pracovníkov sa spája s pro-
fesijným uznaním autorov a postavením vo vedeckých kruhoch. 
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Vonkajším prínosom nielen pre autora, ale aj pre samotnú inštitúciu je dostupnosť a ce-
losvetová prezentácia, reklama a budovanie prestíže, profesijné uznanie, akademické ohod-
notenie, dôveryhodnosť a postavenie vo vedeckej oblasti. Dostupnosť, dôveryhodnosť a pro-
pagácia, podľa Kima, predstavujú dôležitú súčasť vedeckej komunikácie (2011). Dostupnosť 
sa chápe ako súčasť pridelenia trvalého identifikátora (jedinečná a trvalá URL adresa) všet-
kým vloženým materiálom. Problematika nestálosti elektronického prostredia sa odzrkad-
ľuje na snahách vytvorenia dlhodobej archivácie elektronických dokumentov. Inštitucionálne 
repozitáre sú ideálne prostriedky na dlhodobú archiváciu a ochranu vložených materiálov. 
Dostupnosť v repozitároch je súčasťou štandardizácie prístupu k repozitárom pomocou me-
tadátového protokolu Open Archive Iniciative Protocol for Metada Harvesting, čo zabezpe-
čuje zber metaúdajov z viacerých repozitárov a ich následné prehľadávanie jednotným ná-
strojom. Ako uvádza Kim vo svojej štúdii (2011), zvýšená dostupnosť pre niektorých auto-
rov znamená „vzrušujúcu“ črtu inštitucionálneho repozitára.  

Kim vo svojej štúdií poukazuje na kontextuálne faktory, napríklad originalitu, pravdi-
vosť a identifikáciu informácií, dôveru a vplyv externých aktérov. Dôvera sa tu chápe ako 
dôvera pracovníkov vo vedenie inštitúcie, zriaďovateľov a správcov repozitárov, ktorými 
sú vo väčšine prípadov knižnice. Otázky dôvery voči vedeniu inštitúcie sa týkajú aj prijatia 
informačnej politiky budovania a riadenia repozitárov. Pri presne stanovených pravidlách 
využívania repozitára sa zaujímavou motiváciu môže stať aj povinnosť vkladať a uchovávať 
vedecko-výskumné práce v repozitári. Identifikácia informácií a vplyv externých aktérov 
ovplyvňujú motiváciu k výmene znalostí a vytváraniu spolupráce v rámci jednej organizácie. 
Na druhej strane, nedostatočná podpora alebo nezáujem vedenia a chýbajúca informačná 
politika budovania repozitárov môžu byť závažnými prekážkami pri snahe vybudovať efek-
tívny inštitucionálny repozitár. Práve tento fakt uviedli respondenti ako jednu z rozhodujú-
cich bariér budovania inštitucionálnych repozitárov na Slovensku (Steinerová et al. 2012). 

V neposlednom rade je potrebné spomenúť aj individuálne danosti človeka, a to jeho 
postavenie, počet publikovaných prác, technické zručnosti a vek, ktoré môžu byť na jednej 
strane prínosom a na druhej strane nevýhodou až bariérou pri využívaní IR.  

Záver  

Inštitucionálne repozitáre a politika otvoreného prístupu k vedecko-výskumným infor-
máciám prinášajú so sebou pre inštitúciu a jej členov viacero výhod. Mnohé výskumy potvr-
dzujú, že sa nestačí venovať iba technickým záležitostiam budovania repozitárov. Je potrebné 
upriamiť pozornosť na vedecko-výskumných a akademických pracovníkov, ktorí budú v bu-
dúcnosti repozitáre využívať. Pri využívaní repozitárov sa autori stretnú s viacerými barié-
rami a motivačnými faktormi, ktoré vplývajú na ich postoje k možnostiam inštitucionálnych 
repozitárov.  

Medzi najzávažnejšie prekážky brániace využívanie repozitárov môžeme zaradiť pro-
blematiku autorských práv a plagiátorstva, nedostatočnú informovanosť o možnostiach re-
pozitárov a na Slovensku aj nedostatočnú podporu zo strany vedenia inštitúcie. Dostatočná 
informovanosť a prezentácia myšlienok otvoreného prístupu, samoarchivácie a inštitucio-
nálneho repozitára by mali tvoriť prvotnú fázu budovania repozitára. V tejto fáze by mala 
každá inštitúcia vyriešiť najzákladnejšie problémy a bariéry využívania repozitárov, a to 
ochranu autorských práv a ochranu prác pred plagiátorstvom. Jasná informačná politika in-
štitúcie a pravidlá budovania a riadenia repozitára zvýšia motiváciu využívania IR, ochotu 
autorov poskytovať publikácie do IR aj záujem používateľov pracovať s repozitárom. Ochota 
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autorov uchovávať a sprístupňovať výsledky vedeckých prác v repozitároch, sa môže prehĺ-
biť a podporiť ďalšími vnútornými a vonkajšími motiváciami, ako sú napríklad snaha o roz-
šírenie a vyriešenie určitej problematiky, efektívnosť a rýchlosť sprístupnenia prác prostred-
níctvom samoarchivácie, upevnenie si postavenia vo vednej oblasti, zvýšenie čitateľnosti 
a citovanosti, zviditeľnenie inštitúcie a autora, získanie spätnej väzby, nadviazanie spoluprác 
a mnoho ďalších. Pri budovaní repozitára je potrebné prekonať viaceré bariéry a motivovať 
autorov a používateľov, aby sa myšlienky otvoreného prístupu realizovaného prostredníc-
tvom inštitucionálnych repozitárov odrazili k efektívnejšej vedeckej komunikácii vedeckých 
informácií. 

Celkový počet repozitárov a ich využívanie vo svete je dôkazom, že inštitucionálne 
repozitáre sa stali súčasťou vedeckej komunikácie, a preto je potrebné zamerať pozornosť 
na problematiku ich budovania a využívania. 

Poznámka: Príspevok bol vypracovaný v rámci riešenia projektu APVV-0208-10 
TraDiCe. Kognitívne cestovanie po digitálnom svete webu a knižníc s podporou personali-
zovaných služieb a sociálnych sietí. 
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Resumé  

MOTIVAČNÉ FAKTORY A BARIÉRY VYUŽÍVANIA 
INŠTITUCIONÁLNYCH REPOZITÁROV 

Marcela Kopecká 

Príspevok sa zameriava na problematiku využívania inštitucionálnych repozitárov v akademickom 
prostredí. Inštitucionálne repozitáre predstavujú významný nástroj nielen na uchovávanie, sprístupňo-
vanie a šírenie vedeckých a odborných informácií, ale aj na posilňovanie prestíže inštitúcie, vedeckej 
komunity, ako aj samotného autora, čo do značnej miery vplýva na publikačné správanie a komuniká-
ciu informácií vo vedeckej komunite. Zmeny vo vedeckej komunikácii prostredníctvom využívania 
repozitárov, sa tak stávajú oblasťou záujmu mnohých výskumov. Na Slovensku je využívanie inštitu-
cionálnych repozitárov v počiatočných fázach, a preto je potrebné venovať sa tejto problematike. Prí-
spevok sa zameriava na identifikáciu motivačných prvkov a bariér vplývajúcich na využívanie inštitu-
cionálnych repozitárov. Medzi najväčšie motivátory patria zviditeľnenie výskumu a autora, samoarchi-
vácia, rozšírenie čitateľskej obce a možné zvýšenie citovanosti. Medzi najčastejšie bariéry sa zaraďujú 
ochrana autorských práv, plagiátorstvo, nízke povedomie o inštitucionálnych repozitároch a nedostatočná 
podpora zo strany vedenia inštitúcie. 
 

Summary 

MOTIVATIONS AND BARRIERS OF USING INSTITUTIONAL 
REPOSITORIES  

Marcela Kopecká  

The article is focused on usage of institutional repositories in scholarly environment. Institutional re-
positories represent important tool not only for preservation, accessing and sharing scientific and scho-
larly information, but also on increasing status of the institution, scientific community and the author, 
what influences also the publishing behavior and communication of information in the community. 
Changes in scholarly communication via institutional repositories become area of interest of many 

 65 



 

researchers. In Slovakia is the usage of institutional repositories in early phases. Hence it is meaning-
ful to study the field. The article tries to identify motivations and barriers influencing the usage of 
institutional repositories. The biggest motivations are increase of visibility of research and author, self- 
archiving, more readers and possible higher citation rate. Copyright protection, plagiarism and low 
awareness about institutional repositories, insufficient support from institution's leaders are most 
common barriers. 
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