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Úvod 

Výskum informačného správania určitej skupiny, komunity je ústredným problémom 
informačnej vedy súčasnosti. Ide o pochopenie informačného sveta vybranej skupiny profe-
sionálov v  určitých súvislostiach. Ústredným subjektom výskumu, ktorý bol realizovaný 
pre potreby spracovania dizertačnej práce s názvom Informačné správanie informatikov, boli 
informatici. Detailnejšie poznatky o trendoch v ich informačnom správaní a spôsoboch ich 
interakcie s informáciami a informačnými zdrojmi a systémami, poskytli podklady pre po-
chopenie rebríčka kritérií, ktoré bude nevyhnutné spĺňať v oblasti poskytovania informač-
ných služieb práve tejto skupine používateľov so zreteľom na ich informačné potreby a pra-
covné procesy.  

Pre účely presného vymedzenia informačného správania informatikov bolo dôležité 
stanovenie základných výskumných cieľov, ktoré sme sformulovali nasledovne:  

1. Charakteristika informatika ako používateľa informácií. 

2. Vizualizácia informačnej štruktúry, informačného priestoru informatika.  

3. Formulácia a vizualizácia základných prejavov informačného správania informatikov. 

4. Charakteristika informačných stratégií pri práci so zdrojmi.  

5. Identifikácia faktorov vyvolávajúcich informačnú potrebu.  

6. Identifikácia faktorov ovplyvňujúcich prejavy informačného správania a činnosti, 
ktoré informatik vykonáva v procese práce s informáciami a zdrojmi.  

7. Typy a úrovne spracovania informácií.  

8. Definovanie požiadaviek na efektívnu komunikáciu, kooperáciu a koordináciu. 

9. Charakteristika kolaboratívneho informačného správania informatika. 

10. Zovšeobecnenie pravidiel osobného informačného manažmentu informatika. 

11. Formulácia odporúčaní a návrhov pre vzdelávací proces informatikov. 

12. Formulácia odporúčaní pre knižničnú a informačnú vedu.   

Analýza dostupných zdrojov potvrdila nástup nových trendov a vznik odlišných mode-
lov informačného správania spojených predovšetkým s pracovným prostredím. Všeobecný 
trend hovorí o pragmatickom, strategickom vyhľadávaní informácií. Dôležitým faktorom sa 
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stáva vnútorný i vonkajší kontext spracovania informácie a jej následné využitie. Súčasný 
stav privádza výskumníkov k zmene celého záberu výskumov. Je nevyhnutné, aby sa nekon-
centrovali na človeka ako jednotlivca, ale na človeka resp. používateľa informácií ako člena 
určitej komunity, ktorá vo veľkej miere dokáže ovplyvniť jeho informačné správanie. Zdô-
razňuje sa posun od pôvodného, historicky staršieho, výskumu interakcie (information sear-
ching behaviour) k širšiemu chápaniu celého procesu informačného spávania – od zámerné-
ho vyhľadávania informácií (information seeking) až ku komplexnému procesu (information 
behaviour).  

Analýzu práce s informáciami a informačných záujmov profesionálov v pracovnom 
prostredí si za základ svojich výskumov zvolili predovšetkým Fidelová (2005), Byströmová 
(1999, 2005), Ingwersen a Järvelin (2005), Kuhlthauová (2004) a Leckieová (1996), Vakkari 
(2001, 2003, 2008) a Xieová (2008), Pharo (2004), Huvila (2010).  

1. Metodológia 

Pri realizácii akéhokoľvek výskumu je dôležité zabezpečiť objektivitu získaných a in-
terpretovaných výsledkov. V našom prípade sme sa pokúsili o objektívnosť výskumu pria-
mym kontaktom s realitou a rozsiahlym, konkrétnym a presným opisom výrokov responden-
tov. Ďalším atribútom zabezpečujúcim kvalitu získaných údajov bola zvolená triangulácia 
výskumných metód. Samotný výskum sme realizovali v troch fázach, pričom prvá využívala 
kvantitatívnu metódu zberu údajov (online dotazník). Slúžila predovšetkým na zisťovanie 
názorov a postojov respondentov k vybraným druhom informačných zdrojov, využitie tých-
to zdrojov v procese vyhľadávania a ich následné spracovanie. Zamerali sme sa aj na prefe-
rencie informatikov v procese vyhľadávania informácií a preferencie v oblasti medziľudskej 
komunikácie a výmeny informácií, pričom sme sa sústredili na pracovné prostredie a profe-
sionálne využitie informácií v ňom. Pri výbere respondentov pre túto fázu výskumu sme 
uplatňovali metódu zámerného výberu a metódu „snehovej gule“ (snowballing).  

Získané kvantitatívne dáta sme dôkladne analyzovali matematicko-štatistickými metó-
dami. Vo fáze vyhodnocovania sme využili slovné interpretácie, vizualizáciu prostredníc-
tvom grafov a metódy pojmového mapovania a modelovania. Pojmové mapy sú novým sme-
rom pojmového modelovania v informačnej vede. Ako uvádza Steinerová a kol. (2012b) 
„kombinujú intelektuálnu analýzu tém a pojmov s možnosťami moderného softvéru na mode-
lovanie pojmov a vzťahov. Mapy dokazujú význam informačnej ekológie pri organizovaní 
informácií na sémantickej úrovni na základe hĺbkovej obsahovej a pojmovej analýzy. Význam-
né je prepojenie s vizualizáciou pojmov aj vzťahov, pretože funkčne zobrazuje kontexty dô-
ležité na pochopenie a konštruovanie významu.“ 

Druhá, kvalitatívna výskumná metóda, interview, bola aplikovaná vo fáze zisťovania 
motívov a dôvodov respondentov získavať informácie v procese plnenia pracovnej úlohy. 
Snažili sme sa identifikovať špecifiká komunikácie, kooperácie a koordinácie v pracovnom 
tíme, charakteristické črty spolupráce v klasickom aj elektronickom prostredí a špecifiká 
osobného aj skupinového informačného manažmentu. Hlavným výskumným cieľom bolo 
pochopenie kognitívnych a informačných procesov a procesov interakcie medzi týmito pro-
fesionálmi navzájom a identifikácia ich interakcie s informačnými zdrojmi a informačnými 
systémami.  

Podkladom pre interview bol vopred pripravený okruh otázok. Otázky boli rozdelené 
na 6 okruhov, spolu 35 otázok so zameraním na identifikáciu informačných zdrojov, identi-
fikáciu informačného prostredia, proces a priebeh komunikácie počas riešenia pracovnej 
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úlohy, formu kooperácie v tradičnom aj v elektronickom prostredí pri plnení pracovnej úlo-
hy, koordináciu pracovných úloh a proces výmeny informácií s tým spojený, osobný infor-
mačný manažment (tvorba, vyhľadávanie, uchovávanie, organizovanie, využívanie informá-
cií). Záverečné otázky sa sústredili na získanie odpovedí, názorov, predstáv, vízií a odporú-
čaní respondentov pre zefektívnenie informačného prostredia spoločnosti.     

V tretej, záverečnej fáze výskumu bola opäť uplatňovaná kvalitatívna metóda zberu 
údajov – focus group. Slúžila predovšetkým na hĺbkové prebádanie názorov a postojov res-
pondentov ku kooperácii informatikov v elektronickom prostredí. 

Rozhodli sme sa pre štruktúrovanú formu diskusie s vopred pripraveným okruhom otá-
zok. Respondentom sme kládli nasledujúce otázky:  

 Ako spolupracujete v elektronickom prostredí? 

 Aké nástroje komunikácie využívate na spoluprácu v elektronickom prostredí? 

 Aké zdroje najčastejšie využívate v elektronickom prostredí? 

 Ako vidíte budúcnosť a prínos komunikácie v elektronickom prostredí pre Vašu pra-
covnú pozíciu?    

Výber respondentov pre kvalitatívne metódy zberu údajov bol v oboch prípadoch zá-
merný. Oslovení boli vybraní pracovníci IT spoločnosti pracujúci na pozícii JAVA progra-
mátor s minimálne 5-ročnými skúsenosťami. Respondenti boli teda profesionáli zabezpeču-
júci vývoj nových technológií využitím programovacieho jazyka JAVA.   

Kvalitatívne dáta sme analyzovali metódou obsahovej analýzy a výsledky sme spraco-
vali v podobe slovných interpretácií a grafických znázornení v modeloch informačného sprá-
vania. Dáta získané zo všetkých fáz výskumu sme spracovali vo forme prehľadných fazeto-
vých tabuliek pre každú časť výskumu osobitne. Konkrétnu predstavu o informačných inter-
akciách informatikov v pracovnom prostredí nám poskytli dáta analyzované predovšetkým 
v druhej a  v tretej fáze výskumu.  

Výsledky 

Interakcia a informačné správanie 

Na základe získaných výsledkov z realizovaného výskumu môžeme charakterizovať 
informatika ako používateľa informácií pragmaticky orientovaného, ktorý preferuje predo-
všetkým zdroje, ktoré sa úplne zhodujú s jeho informačnou požiadavkou, pracovnou úlohou. 
Počas svojho pracovného pôsobenia si tento profesionál kumuluje poznatky vo vlastnej mysli 
a pamäti, ktoré mu slúžia ako oporný pilier pri riešení rôznych druhov pracovných úloh. 
Väčšinu problémov sa pokúša riešiť samostatne, no komunikáciu a kolaboratívnu analýzu 
problému zaraďuje medzi základné zdroje informácií pri riešení pracovnej úlohy.  

Na základe týchto faktov môžeme konštatovať, že základné prejavy interakcie infor-
matika s informáciami, informačnými zdrojmi a informačnými systémami sú individuálne 
alebo skupinové. Základné interakčné vzťahy tak vznikajú medzi prvkami: používateľ – 
zdroj, používateľ – systém, používateľ – používateľ, používateľ – používatelia.  
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Tabuľka 1  

Úrovne a činnosti informatika v interakcii s informáciami 

Úroveň informatika 
v procese spracovania 

informácií 
Začiatočník Pokročilý Expert 

Schopnosti  
pri vyhľadávaní 

informácií 

 schopný nájsť 
relevantné informácie 
a odpovede potrebné 
na vyriešenie 
pracovného problému 
využitím viacerých 
informačných 
zdrojov,  

 schopný pochopiť 
proces začlenenia 
nájdených 
informácií  
do procesu,  

 proces vyhľadávania 
informácií je 
jednoduchý.  

 schopný 
identifikovať 
konkrétne 
informačné zdroje, 
z ktorých bude 
informácie čerpať,  

 prejavuje sa 
vytrvalosťou  
v prípade 
neúspešnosti procesu 
vyhľadávania,  

 má vyššiu úroveň  
a prejavuje 
špeciálne zručnosti 
využívané  
v procese 
yhľadávania 
informácií,  

 schopný vykonať 
účinné opatrenia  
v prípade aktívneho 
využívania získaných 
informácií,  

 proces vyhľadávania 
informácií  
je zložitejší.  

 schopný vyselektovať 
z konkrétnych 
zdrojov tie 
najrelevantnejšie,  

 prejavuje sa 
pokročilými 
schopnosťami  
pri zbere, triedení  
a využívaní 
informácií,  

 je schopný 
zorganizovať  
a riadiť tím ľudí  
a aktivovať  
ich kolaboráciu  
pri vyhľadávaní 
informácií.  

Hodnotenie  
a využívanie 

informácií získaných 
v procese 

vyhľadávania 

 získava informácie 
potrebné na riešenie 
konkrétneho  
a aktuálneho 
problému,  

 schopný využiť  
nové poznatky  
k riešeniu 
aktuálneho 
problému.  

 je schopný 
analyzovať 
informácie  
z dlhodobého 
hľadiska a určiť tak 
ich účinnosť na 
základe dlhodobého 
používania,  

 nové poznatky sa 
snaží pravidelne 
začleňovať   
do pracovného 
procesu k riešeniu 
rôznych druhov 
problémov.  

 je schopný budovať 
znalostnú databázu  
a organizovať 
informácie v nej  
aj pre potreby 
ostatných členov tímu, 

 nové technológie 
poznatky využívania  
na inovácie, 
zvyšovanie kvality, 
aktívne vyhľadáva 
príležitosti tieto 
poznatky v práci 
využiť.  

 

Z výsledkov sa nám podarilo identifikovať rôzne spôsoby interakcie profesionála s in-
formáciami vychádzajúce zo spôsobov komunikácie a kooperácie. 
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 Informácie potrebné pre pochopenie projektovej úlohy sú vnímané priamo na stretnutiach 
so zadávateľom, zákazníkom a na vnútropodnikových poradách projektového tímu. 

 Informácie, ktoré nie sú nevyhnutné na riešenie aktuálnej pracovnej úlohy sú vnímané 
pasívne, resp. vôbec. 

 Informácie potrebné na vyriešenie individuálnej pracovnej úlohy sú vnímané aktívne z do-
stupných internetových elektronických zdrojov, z interných elektronických zdrojov, alebo  
z dostupnej projektovej dokumentácie.    

 Informácie potrebné na vyriešenie skupinovej/projektovej pracovnej úlohy sú najprv vní-
mané aktívne z dostupných internetových elektronických zdrojov, alebo z interných elek-
tronických zdrojov a následne konfrontované s názormi ďalších členov tímu, expertmi.  

 Informácie potrebné ku každodennej realizácii pracovnej úlohy sú vnímané priamo z emai-
lovej komunikácie so zákazníkom alebo kolegami.  

Na základe analyzovaných údajov z interview sa nám podarilo taktiež zovšeobecniť 
kompetencie a schopnosti informatika pracovať s informáciami a informačnými zdrojmi 
(Tab. 1). Identifikovali sme triúrovne interakcie: začiatočník, pokročilý a expert. K prísluš-
ným úrovniam sme vyčlenili základné činnosti a charakteristiky pre oblasť vyhľadávania, 
spracovania, využívania a hodnotenia informácií.   

Interakcia s informáciami a informačnými zdrojmi je závislá od spôsobu informačného 
správania tohto profesionála. U informatika možno identifikovať dva základné druhy infor-
mačného správania v závislosti od pracovného problému. Informačné správanie sa líši v prí-
pade, ak informatik rieši známy problém (Obr. 1) a neznámy problém (Obr. 2) podľa pora-
dia objektov, s ktorými je vo vzájomnej interakcii. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Obr. 1 

Model aktivít informatika v informačnom prostredí pri riešení neznámeho problému 
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Obr. 2  

Model aktivít informatika v informačnom prostredí pri riešení známeho problému 

Kľúčovou postavou v pracovnom informačnom prostredí je informatik, ktorého akti-
vačnou zložkou pri podnecovaní aktivity je pracovná úloha, pracovná situácia alebo určitý 
problém, ktorý sa vyskytol pri plnení pracovnej úlohy. Používateľ teda vykonáva jednotlivé 
činnosti v kontexte jeho aktivačnej zložky. Aktivity tvoria identifikované činnosti, ktoré 
v procese práce s informáciami vykonáva. Prvým krokom je interpersonálna komunikácia, 
kedy si informatik uvedomuje a presne identifikuje pracovný problém a iniciuje tak celý 
informačný prieskum. Dôkladne celý problém analyzuje a zhodnotí vlastné schopnosti prob-
lém vyriešiť.  

Prioritným zdrojom informácií v prípade riešenia akéhokoľvek problému je informati-
kova vlastná myseľ, jeho pamäť, vedomosti a skúsenosti získané riešením predchádzajúcich 
pracovných úloh. Informatik teda v kontexte pracovnej úlohy vykonáva určité činnosti, aby 
uspel. V prípade, že nedisponuje vedomosťami alebo schopnosťami problém vyriešiť, pri-
stupuje k vyhľadávaniu informácií, ktoré mu odstránia pocit nevedomosti. V tejto fáze je  
vo vzájomnej interakcii s rôznymi informačnými systémami (umelými – databázy, Google 
a živými – kolegovia). V závislosti od problému uprednostňuje poradie ich využívania vo 
fáze vyhľadávania.  

Z výsledkov procesu vyhľadávania si prezerá relevantné zdroje informácií, ktoré ho 
môžu v určitom okamihu presmerovať na iné informačné zdroje. Získané informácie následne 
hodnotí na základe zhody s problémom. V prípade, že je informácia relevantná, overí si jej 
správnosť podľa individuálnych kritérií (autorita, presnosť, objektívnosť, celistvosť, aktuál-
nosť, efektívnosť). Ak spĺňa informácia všetky požiadavky, informatik ju reálne využije pri 
plnení pracovnej úlohy. Získané poznatky a skúsenosti integruje do svojho poznatkového 
fondu, do pamäte a v prípade potreby ich opäť použije (uvedomí si svoje možnosti vo fáze 
metakognície a tým skráti reálny čas spracovania úlohy) alebo ich následne zdieľa s ostat-
nými členmi tímu.  
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V prípade, že vo fáze hodnotenia informatik nepovažuje informáciu za dostatočne rele-
vantnú, ladí svoju požiadavku a začína celý proces od začiatku až kým nedosiahne maxi-
málne uspokojenie a dokončenie pracovnej úlohy podľa očakávaní.  

V procese vyhľadávania a spracovania informácií  prichádza do vzájomnej interakcie 
s informačnými systémami alebo kolegami, ktorí sú pre neho tiež potenciálnymi zdrojmi 
informácií. V kontexte týchto druhov interakcie môžeme identifikovať u informatika dva 
druhy správania – informačné (interakcia so systémom) a komunikačné (interakcia s ľuďmi). 

Interakcia a informačné prostredie  

Informačné prostredie popísali informatici ako chaotické, zle organizované. Nám sa 
však podarilo identifikovať základné prvky, ktorých vzájomná prepojenosť prezentuje mož-
nosť odstránenia tohto nežiaduceho javu (Obr. 3). Ústredným objektom informačného pro-
stredia organizácie je osobnosť používateľa so všetkými jeho zložkami a prejavmi správa-
nia sa. Informatik (používateľ) sa dostáva do vzájomnej interakcie s ľuďmi a systémami, 
ktoré mu poskytujú rôzne druhy informácií a informačných zdrojov. Toto prostredie môže 
podliehať určitým formálnym nastaveniam. Buď sú striktne nastavené pravidlá, normy a pro-
tokoly komunikácie,a teda ich vzájomnej interakcie, alebo je prostredie voľnejšie, neformál-
ne. V oboch prípadoch môžeme identifikovať organizačné, interakčné a jazykové pravidlá.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 

Komplexný model informačného prostredia informatika 

Organizačné pravidlá upravujú proces distribúcie informácií medzi jednotlivými zlož-
kami spoločnosti, pracovného tímu, upravujú protokoly a normy určené nielen pre zdieľanie 
informácií, ale aj ich ukladanie, zálohovanie. Interakčné pravidlá nám určujú implicitné pra-
vidlá, pravidlá etiky v rámci komunikácie, či už verbálnej alebo neverbálnej. Jazykové pra-
vidlá zahŕňajú konkrétne jazykové prejavy určitej pracovnej skupiny, projektovej skupiny, 
skratky, akronymy vyskytujúce sa v rámci komunikácie. Stupeň formálnosti informatikovho 
pracovného prostredia teda určujú spomínané pravidlá, ktoré vplývajú na jeho informačný 
proces a aj na jeho prejavy informačného správania sa. V závislosti od spomínaných noriem 
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sa môže prejavovať jeho informačné správanie na úrovní jednotlivca, alebo v rámci určitej 
skupiny.  

Dôležitú úlohu a postavenie v informačnom prostredí informatika majú mechanizmy 
vplyvu. Sú to identifikované premenné, ktoré ovplyvňujú funkčnosť celého informačného 
prostredia. Ide predovšetkým o pracovné úlohy, ktoré sa v danom prostredí riešia. Význam-
nú úlohu zohrávajú aj vedomosti a skúsenosti, ktoré informatikovi pomáhajú zvládnuť nové 
pracovné úlohy, jeho informačná gramotnosť, čiže schopnosť pracovať s informáciami a in-
formačnými systémami. Dôležitým prvkom ovplyvňujúcim informačné správanie informa-
tika sú spôsoby prístupu k informáciám zabezpečené spoločnosťou, prehľad používateľa 
v dostupných zdrojoch a spôsob reprezentácie zdrojov. V neposlednom rade je to motivácia 
informatika byť aktívnou zložkou informačného prostredia, ktoré má presne stanovené funk-
čné pravidlá, čas, ktorý je riadiacim prvkom aj v tomto prostredí a osoby, ktoré môžu proces 
ovplyvniť aj z vonkajšej strany, napríklad zákazníci. 

Interakcia a kolaborácia  

Najčastejším dôvodom komunikácie a interakcie v rámci skupiny je kolaborácia (Obr. 
4) v prípade riešenia určitého pracovného problému. V prípade kolaborácie sú ústrednými 
objektmi: pracovné (informačné prostredie), pracovná úloha, alebo problém a ľudia, ktorí 
pri riešení vzájomne kooperujú. Komunikácia vytvára akýsi „balík“ znalostí, ktorý môže 
ovplyvniť inováciu riešení, produktivitu tímu, efektivitu celého procesu a kvalitu navrhnu- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 4 

Kolaborácia informatika 

tého riešenia. V rámci kolaborácie je dôležitým krokom zdieľanie znalostí na úrovni skupi-
ny. Zdieľanie znalosti podporuje proces kolaboratívnej analýzy, kolaboratívneho vytvárania 
významu, kolaboratívnej tvorby znalostí, kolaboratívneho návrhu riešenia, výberu správne-
ho riešenia a následnú implementáciu riešenia na základe kolaboratívneho rozhodnutia. Celý 
tento proces završujú dobré obchodné, pracovné, výkonnostné, či projektové výsledky, kto-
ré opäť slúžia ako podnet na tvorbu znalostí v procese spätného hodnotenia úspešnosti rie-
šenia. 

Analýzu výsledkov a opätovné využívanie znalostí jednotlivcom, resp. využívanie zna-
lostí aj inými členmi tímu, môžeme označiť ako určitú snahu o „recyklovanie“ informácií 
a tým vlastne internú podporu informačnej ekológie.  

Prvkami informačnej ekológie organizácie, resp. spoločnosti, ktorá sa zaoberá tvorbou 
a rozvojom informačných technológií, softvéru by mali byť:  
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1. ľudia – ktorí vystupujú v pozícii tvorcu aj konzumenta informácií a znalostí –  zamest-
nanci, informatici, informační profesionáli, znalostní manažéri, špecialisti pre informačné 
technológie, špecialisti pre vývoj softvéru, 

2. informačné zdroje – elektronické, tradičné, formálne, neformálne, personálne, sku-
pinové, organizačné,  

3. nástroje – pre vyhľadávanie, spracovanie, využívanie, zdieľanie informácií a infor-
mačných zdrojov. 

Základným odporúčaním pre oblasť informačnej ekológie je efektívne riadenie infor-
mačného prostredia informatika. Je v záujme spoločnosti, aby mala presne zadefinované 
pracovné roly a úlohy jednotlivcov na všetkých úrovniach, aby explicitne vymedzila kľúčo-
vé informačné zdroje pre spoločnosť a ich význam v informačnom procese. Presne zadefi-
novanými pravidlami tak spoločnosť predíde informačnému preťaženiu zamestnancov a ze-
fektívni tak celý proces plnenia pracovných úloh. Podpora vzájomnej výmeny informácií 
v tradičnom aj elektronickom prostredí, podpora vzájomnej kooperácie a kolaborácie jednot-
livých tímov a členov tímov, by mala byť prioritným záujmom informačnej ekológie. 

Diskusia 

Case (2007) identifikoval vo svojom prieskume až 160 empirických štúdií zameraných 
na informačné správanie v profesionálnom živote človeka. Išlo o štúdie inžinierov, žurnalis-
tov, právnikov, manažérov, zdravotných sestier, vedcov. Väčšina týchto štúdií bola oriento-
vaná predovšetkým na využívanie rôznych informačných zdrojov a informačných kanálov. 
Iba niekoľko štúdii sa zameralo aj na proces spracovania získaných informácií. O podobnú 
syntézu výskumov spolu s identifikáciou hlavných cieľov a zvolených výskumných metód 
sa pokúsila aj Urquhartová (2011). 

Snažili sme sa výskum koncipovať komplexne, pričom sme sa neobmedzili iba na iden-
tifikáciu prejavov informačného správania v procese vyhľadávania informácií (ako väčšina 
výskumov), ale aj na ďalšie procesy súvisiace so spracovaním informácií po ich nájdení 
v rámci osobného informačného manažmentu informatikov a aj v kontexte zdieľania infor-
mácií s inými používateľmi. Podarilo sa nám identifikovať rozdiely v metódach vyhľadáva-
nia informácií v závislosti od pracovnej úlohy, špecifikovať metódy ukladania informácií, 
ich organizácie a využívania v pracovnom procese, spôsoby kolaborácie a špecifiká preja-
vov informačného správania informatika v elektronickom prostredí. Výsledky nám odhalili 
aj rozdiely v pracovnom a osobnom informačnom správaní informatikov, čo môže byť pod-
netným návrhom ďalšieho výskumu. V ďalšom procese skúmania informačného správania 
informatikov by sme navrhovali koncipovať výskum v podobe experimentov alebo pozoro-
vaní, sústrediť sa na oblasť HCI a podrobne preskúmať aj ich informačné správanie v osob-
nom živote a porovnať ho s výsledkami informačného správania v profesionálnom živote.    

Záver 

Výsledky výskumu nám ukázali možnosti uplatnenia informačnej vedy v profesionál-
nom živote informatika. Informačnú vedu môžeme vidieť ako druhú stranu mince informati-
ky. Informatika a počítačoví profesionáli sa realizujú predovšetkým v oblasti návrhu, tvorby  
a kódovania informačných systémov. Vytvárajú algoritmy, dátové štruktúry, logiku, progra-
my, systémovú teóriu a  produkty pre prácu s informáciami. Informačná veda a informační 
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profesionáli skúmajú, čo sa deje, ak už tieto systémy pracujú s informáciami. Zaoberajú sa 
procesmi interakcie medzi systémami navzájom, medzi informáciami, medzi používateľom 
a systémom, používateľom a informáciami. Títo profesionáli generujú rôzne situácie, v kto-
rých sú ľudia, systémy a informácie vo vzájomnej interakcii. Ide o interdisciplinárny pohľad 
na problematiku práce so systémom. Informační profesionáli aplikujú do výskumu socioló-
giu, psychológiu, kogníciu, antropológiu a iné spoločenské vedy s cieľom hodnotiť a navr-
hovať zmeny nevyhnutné pre zefektívnenie práce so systémom, ktorý je produktom informa-
tika.  

Informačná veda predstavuje spoločenskú stránku informácií. Spracúva informácie 
v interdisciplinárnom rámci z oblasti využívania informačných systémov v spoločenskom 
kontexte. Ide predovšetkým o oblasť komunikácie informácií, oblasť informačného priesku-
mu, oblasť interakcie človeka s informáciami a informačnými systémami a jeho sprievodné 
prejavy informačného správania.  

Z odporúčaní vyplýva, že teória aj prax informačnej vedy sú plne využiteľné v oblasti 
profesionálneho pôsobenia informatika nielen v technickom kontexte (návrh komunitného 
webu, nastavenie interných systémov a intranetu), ale aj v kontexte informatika ako použí-
vateľa týchto systémov, ktorých tvorcom je sám informatik. Informačná veda má prispieť 
k lepšiemu využívaniu dostupných systémov, informácií a znalostí. Využíva na to prostriedky 
organizácie informácií, pravidlá informačnej ekológie, vedomosti a schopnosti informačných 
profesionálov a služby knižníc. 
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Resumé 

INFORMAČNÉ INTERAKCIE PROFESIONÁLOV V PRACOVNOM 
PROSTREDÍ 

Linda Prágerová 

Cieľom príspevku je priblížiť spôsoby a formy interakcie profesionálov s informáciami, informačný-
mi zdrojmi a informačnými systémami v pracovnom prostredí. Prezentované informácie sú výsledkom 
kvalitatívneho výskumu realizovaného počas spracovania dizertačnej práce s názvom Informačné sprá-
vanie informatikov. Príspevok analyzuje konkrétne prístupy profesionálov k informáciám, pričom vy-
chádza zo schopností identifikovanými v procese vyhľadávania, spracovania, využívania a hodnotenia 
informácií. Prostredníctvom rôznych nástrojov komunikácie vznikajú rozmanité formy interakcie po-
užívateľov s informáciami, informačnými zdrojmi aj informačnými systémami v pracovnom procese 
v tradičnom aj elektronickom prostredí. Záver príspevku sa sústreďuje na sumarizáciu odporúčaní pre 
spoločnosti a ich efektívny tok informácií.   

Summary 

INFORMATION INTERACTION OF PROFESIONALS  
IN WORKING ENVIRONMENT  

Linda Prágerová 

Main of this paper is to present ways and forms of interaction of professionals with information, infor-
mation resources and information systems in their work environments. Presented information are re-
sults of qualitative research realized during the processing of a dissertation Information behavior of 
software professionals. The paper analyzes the specific approaches to information professionals, buil-
ding on the skills identified in the search process, processing, use and evaluation of information. 
Through various communication tools produced different forms of user interaction with information, 
information resources and information systems at work in traditional and electronic environment. 
Finally, the paper focuses on the summary of recommendations for companies and their flow of the 
information. 
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