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Úvod  

Pri realizácii výskumov existujú zaužívané postupy ich realizácie. Tieto postupy resp. 
metodológie nie sú určené na obmedzovanie výskumných pracovníkov, ale na ich usmerne-
nie a šetrenie ich časom. Každý výskum má totiž svoje špecifiká a rokmi overené skúsenos-
ti výskumných pracovníkov zväčša potvrdia, aký druh výskumnej metódy je vhodný pre jed-
notlivé oblasti výskumu. Súčasťou výskumu realizovaného v prostredí knižničnej a infor-
mačnej vedy by mal byť blok definujúci základné pojmy, dôležitý je aj popis realizácie výs-
kumu, teda zvolená metóda a spôsob jeho realizácie. Ďalej by mal byť zrejmý aj prehľad 
zrealizovaných výskumov v danej oblasti a napokon výsledky výskumu. Výskum informač-
ného správania mladých ľudí v elektronickom prostredí je zameraný na aktuálnu a neustále 
sa rozvíjajúcu tému. V tejto súvislosti je možné použiť aj rôzne inovatívne metódy výsku-
mu, základom však vždy ostanú vyššie spomenuté súčasti metodológie výskumu.  

Cieľom tohto príspevku je uviesť čitateľa do problematiky informačného správania mla-
dých ľudí v elektronickom prostredí a jeho výskumu. Na úvod sú charakterizované základné 
pojmy (informačné správanie, informačné zázemie, informačná gramotnosť a vyhľadávanie 
informácií), ktoré je potrebné chápať správne kvôli správnemu pochopeniu celého výskumu. 
Nasleduje charakteristika pojmu „Google“ generácia a špecifikácia jeho chápania v kontexte 
výskumu realizovaného ako súčasť dizertačnej práce na tému Informačné správanie „Google“ 
generácie. Následne sú predstavené výskumy informačného správania – od prvých výsku-
mov až po súčasné domáce, ale najmä zahraničné výskumy zamerané na danú problematiku. 
V závere príspevku je priblížená metodológia výskumu, ktorá bude využitá v súvislosti 
s prácou na dizertačnej práci na spomínanú tému. Príspevok má svojou štruktúrou zároveň 
priblížiť čitateľovi vhodný postup prác pri realizácií podobných výskumov v oblasti infor-
mačného správanie – charakteristika základných pojmov, analýza realizovaných priesku-
mov a trendov v oblasti, stanovenie vlastnej metodológie výskumu a základných atribútov. 
ako sú cieľ výskumu, cieľová skupina, metódy výskumu, a výsledky výskumu spolu s odporú-
čaním pre prax.   
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Informačné správanie, informačné zázemie  
a informačná gramotnosť 

Výskumy informačného správania mladých ľudí v elektronickom prostredí sú úzko pre-
pojené s pojmami informačné správanie, informačné zázemie, informačná gramotnosť, vy-
hľadávanie informácií a mnohými ďalšími. Tieto pojmy sa v teórii i praxi knižničnej a infor-
mačnej vedy udomácnili, ale napriek tomu aj tu možno badať rozdiely v ich interpretácii. 
Súčasťou každého výskumu, v ktorom sa vyskytujú pojmy s rozličnými charakteristikami, 
by mali byť preto definované používané pojmy, tak ako sú používané v súvislosti s realizo-
vaným výskumom. Výskum informačného správania mladých ľudí v elektronickom pro-
stredí je realizovaný v súvislosti s prácou na dizertačnej práci na tému Informačné správanie 
„Google“ generácie a podstatné sú tu najmä vyššie spomínané pojmy.  

Informačné správanie môžeme chápať rôzne. „V širšom zmysle ho charakterizujeme 
ako správanie človeka, systému či organizmu vo vzťahu k informačným zdrojom a informá-
ciám. Tu sa informačné správanie stáva súčasťou reakcie systému, organizmu alebo človeka 
na podnet. V užšom zmysle slova hovoríme o informačnom správaní človeka pri vyhľadá-
vaní informácií. Obsahuje interakciu človeka s informačnými zdrojmi a systémami ako na 
fyzickej úrovni, predstavujúcej styk človeka s technológiou a dokumentmi, tak aj na úrovni 
kognitívnej, predstavujúcej intelektuálny prístup k informačným zdrojom. Informačné sprá-
vanie človeka pri vyhľadávaní a využívaní informácii je súčasťou interakcie človeka a infor-
mácií“ (Steinerová 2005, s. 10). Vo všeobecnosti teda možno povedať, že informačné sprá-
vanie je interakcia človeka s informačnými zdrojmi.   

Informačné zázemie definuje Fisherová ako synergické prostredie tvorené dočasne, keď 
sa ľudia stretávajú z určitého dôvodu, ale z ktorých správania sa vytvára spoločenská atmos-
féra, ktorá podporuje spontánne a náhodné, ale vítané zdieľanie informácií (Fisher 2007). 
Pojmom informačné zázemie označujeme situáciu alebo miesto, na ktorom sa aktér ocitne 
z určitého primárneho dôvodu. Okolnosti však spôsobia, že sa vedome či nevedome zúčast-
ňuje na zdieľaní informácií.  

Pojem informačná gramotnosť súvisí s rozvojom informačných technológií a kompe-
tenciami ich využívania. Podľa Zápotočnej však nejde o nezávislý pojem, ale o súčasť sys-
tému gramotnosti. Je teda potrebné ovládať aj ostatné základné gramotnosti v tradičnom 
zmysle, keďže aj tu používatelia informačných a komunikačných technológií (ďalej len IKT) 
čítajú, produkujú texty a sociálne komunikujú (Zápotočná 2012). Súčasťou informačnej 
gramotnosti by okrem základných znalostí IKT a práce s informačnými systémami malo 
byť vzhľadom na množstvo dostupných zdrojov napríklad kritické myslenie, schopnosť 
posúdiť a filtrovať relevantné zdroje. 

Vyhľadávanie informácií patrí medzi najčastejšie vnímaný druh informačného správa-
nia. Vyhľadávanie informácií je širší pojem oproti informačnému prieskumu. Podľa Čabru-
novej je to „súbor metód a operácií, ktorých výsledkom je výber informácií z informačnej 
pamäti podľa zadaných príkazov“ (Čabrunová 1998, s. 350 ). Vníma ho teda ako skupinu 
úkonov, ktoré predchádzajú vyhľadaniu a extrahovaniu informácie z bázy dát určitých po-
znatkov. Výstižnejšia a presnejšia je definícia, ktorá hovorí, že „vyhľadávanie informácií je 
súčasťou aktívneho informačného správania človeka. Je to proces získavania informácií 
prostredníctvom informačných zdrojov a zároveň interakcia človeka s informačným prostre-
dím. Najvýraznejšie sa v súčasnosti vyhľadávanie prejavuje pri využívaní internetu. Tu sa 
každodenné vyhľadávanie prostredníctvom webových vyhľadávačov rozšírilo medzi laikov“ 
(Steinerová 2010, s. 10). 
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Google generácia 

„Google“ generácia je nový pojem, ktorého označenie je odvodené od názvu najpopu-
lárnejšieho vyhľadávacieho nástroja na internete. Podľa štúdie The „Google“ generation: 
the information behaviour of the researcher of the future je „Google“ generácia populárna 
fráza, odkazujúca na generáciu mladých ľudí narodených po roku 1993, ktorí vyrastali vo 
svete, kde dominuje internet. Ďalším vysvetlením tohto pojmu je, že ide o krátku formu de-
finície generácie, ktorá pri získavaní znalostí používa ako odrazový mostík internet a vyhľa-
dávacie nástroje, z ktorých najpopulárnejší je práve vyhľadávač Google a je opakom staršej 
generácie, ktorá znalosti čerpá prevažne z kníh a klasických knižníc (Rowlands, Nicholas  
a Williams 2008). Pri skúmaní tohto pojmu však vychádzajú na povrch rôzne možnosti v ka-
tegorizácii členov tejto sociálnej skupiny a ich charakteristiky. Je možné členiť ich podľa 
roku narodenia, sociálneho prostredia a zázemia, stupňa informačnej a technologickej gra-
motnosti a veku, kedy začali používať internet a vyhľadávacie nástroje. V rôznych štúdiách 
a výskumoch sa používajú rozličné názvy pre túto generáciu mladých ľudí. Ako príklad mož-
no uviesť označenie Generácia Z, Generácia M (multitasking), Generácia C (connected ge-
neration), iGenerácia a podobne.    

Pri realizácii výskumu informačného správania tejto skupiny používateľov budeme 
využívať tento termín v užšom chápaní, ktorý by sme mohli znovu definovať nasledovne. 
„Google“ generácia je skupina používateľov internetu narodených po roku 1993, ktorí majú 
pokročilé kompetencie vo využívaní IKT, internetu a vyhľadávacích nástrojov (najmä Goo-
glu). Táto skupina má pravidelný prístup k internetu v škole aj doma a pravidelne ho využí-
va na školské i súkromné účely.  

Výskum informačného správania „Google“ generácie by mal priniesť výsledky, ktoré  
môcť mladá generácia použiť pre zlepšenie získavania informácií. A to aj preto, lebo ako 
žiadna iná generácia pred ňou je charakteristická práve využívaním internetu ako hlavného 
a často jediného zdroja získavania informácií, povrchným skúmaním informačných zdrojov 
a častým preskakovaním medzi jednotlivými online dokumentmi.  

Výskumy informačného správania mladých ľudí 
v elektronickom prostredí    

Vývoj výskumov informačného správania 

Za počiatok výskumov informačného správania sa podľa Batesovej (Bates 2002) dá 
považovať rok 1876, kedy americký knihovník Samuel Green nabádal knihovníkov, aby sa 
zamiešali medzi používateľov a pomáhali im v každodennom uspokojovaní ich potrieb.  
Neskôr Ranganathan zverejnil 5 zákonov knihovníctva: 

 knihy sú na používanie,  

 každému používateľovi jeho knihu, 

 každej knihe jej používateľa, 

 šetri používateľom ich čas, 

 knižnica je vyvíjajúci sa organizmus.  
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Tieto pravidlá (zdanlivo nesúvisiace s výskumom informačného správania) boli orien-
tované na používateľov knižnice a na uľahčenie prístupu používateľov k informáciám. Stali 
sa základom pre používateľsky orientovaný výskum.  

Ďalšie výskumy sa stále viac orientovali na konkrétne informačné správanie človeka 
vo vzťahu k informáciám. Výskumy však neboli celistvé. Predmetom výskumu bolo sprá-
vanie z pohľadu biológie, psychológie, sociológie, nikdy však nie ako celku. Skúmané sku-
piny populácie boli členené podľa rasy, pohlavia, sexuálnej orientácie či ekonomického 
postavenia.  

Neskôr sa výskumy začali orientovať na skupiny ľudí, ktorí mali rovnaký záujem či cieľ, 
ako napríklad fyzici, starí ľudia. Výrazným prelomom bola prvá konferencia ISIC (Informa-
tion Seeking In Context) v roku 1996. Vznikla myšlienka, že informačné správanie človeka 
treba skúmať s výraznou orientáciou na kontext a subjektívne pocity jednotlivcov. Používa-
telia sa tak začali skúmať v ich prirodzených pracovných či osobných podmienkach. Táto 
nová vlna výskumov sa stala veľmi populárnou.  

Súčasné výskumy  

Jedným z priekopníkov nového prístupu vo výskume informačného správania je Savo-
lainen, ktorý navrhol, aby sa kvalitatívny výskum informačného správania nazýval výsku-
mom informačnej praxe. Argumentoval tým, že informačné správanie je primárne spájané 
s kognitívnym pohľadom na vec, zatiaľ čo informačná prax je inšpirovaná myšlienkou so-
ciálneho konštruktivizmu (Bates 2010). 

Výraznou osobnosťou v novej ére výskumov informačného správania sa stala Karen 
Fisherová, ktorá je spoluzakladateľkou skupiny SIG USE (Special Interest Group on Infor-
mation Behavior). Skupina je aktívnym organizátorom rôznych konferencií z oblasti infor-
mačného správania a inovatívnych prístupov k jeho skúmaniu. Zároveň je zakladateľkou 
organizácie IBEC (Information Behaviour in Everyday Context), ktorá vznikla ako výskumný 
projekt. V súčasnosti sa však pretransformovala na organizáciu, ktorá sa zaoberá najmä 
výskumom informačného zázemia malých skupín používateľov, aby tak pomohla klientom 
pochopiť informačné zázemie ich zákazníkov (IBEC [bez dátumu]). 

Prehľadu rôznych prístupov k skúmaniu informačného správania ako aj modelov infor-
mačného správania od uznávaných odborníkov v oblasti informačnej vedy sa podrobne ve-
nuje publikácia Informačné správanie - pohľady informačnej vedy od Steinerovej (Steinero-
vá 2005).  

Výskumy informačného správania mladých ľudí 
v elektronickomprostredí 

Výskumy zamerané na informačné správanie mladých ľudí v elektronickom prostredí 
sú zväčša zamerané na otázku bezpečnosti, sprístupňovania osobných údajov, kyber šikany 
a sexuálne zneužívania. Často sa však stretneme aj so štúdiami zameranými na informačné 
správanie v elektronickom prostredí, napríklad v publikácii Informačné stratégie v elektro-
nickom prostredí (Steinerová 2010). Zaujímavým prínosom do tejto oblasti je aj publikácia 
Vyhľadávanie informácií v internete od Makulovej (Makulová 2002).  

Problematike vyhľadávania informácií sa venuje aj Fisherová vo svojom článku Infor-
mation Behaviour (Fisher 2009), v ktorom hovorí aj o tom, že informačné správanie je závislé 
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od mnohých faktorov. Od toho, aké sú informačné potreby a ich kontext, až po návyky vo 
vyhľadávaní informácií a formálne a neformálne informačné zázemie používateľa. Hoci 
tento článok sa nezaoberá výskumom, zaujímavý je najmä pre časť venovanú metódam vý-
skumu informačného správania. Vyplýva z nej, že v tejto oblasti sa najčastejšie využíva 
metóda triangulácie, rozhovory, dotazníky, telefonické alebo mailové dotazníky, pozorova-
nie a pod. Ako už bolo spomenuté v predošlej kapitole, Fisherová je výraznou osobnosťou 
novej vlny výskumov každodenného informačného správania rôznych skupín populácie. Pri 
svojej práci po prvýkrát identifikovala pojem informačné zázemie. Stalo sa tak v roku 1998 
na základe výskumu k svojej nepublikovanej dizertačnej práci, v ktorej sa venovala zdieľa-
niu každodenných informácií medzi zdravotnými sestrami a staršími ľuďmi v komunitnej 
klinike v Kanade. Informačné zázemie definuje Fisherová ako „synergické prostredie tvore-
né dočasne, keď sa ľudia stretávajú z určitého dôvodu, ale z ktorých správania sa vytvára 
spoločenská atmosféra, ktorá podporuje spontánne a náhodné, ale vítané zdieľanie informá-
cii“ (Fisher 2007). Táto definícia pochádza z výskumu, ktorý realizovala spolu s Landryo-
vou a ktorý bol zameraný na výskum informačného zázemia študentov, realizovaný formou 
rozhovoru pozostávajúceho z 27 otázok. Zo štúdie vyplynulo, že na rozdiel od výskumov 
informačného správania vo výskume informačného zázemia internet a elektronické prostre-
die ako zdroj informácií nie sú vôbec na prvých priečkach, práve naopak, sú medzi posled-
nými.  

Informačnému správaniu študentov sa venuje aj Olsenová (Olsen 2012) v článku I just 
Wikipedia it: Information behavior of first-year writing students. Táto štúdia sa zaoberá zá-
vislosťou na Googli, strachu z wikipedie, ktorú však napriek tomu používajú, a tiež návy-
kom študentov nevychádzať zo svojej komfortnej zóny a uprednostňovaním sekundárnych 
zdrojov – bez potreby čítať plné texty. Výskum bol realizovaný prostredníctvom 30-minú-
tových nahrávaných rozhovorov a ich následnou analýzou.  

Informačným správaním študentov končiacich ročníkov sa zaoberala Malliariová a kol. 
v článku Exploring the information seeking behavior of Greek gradute students: A case 
study set in the University of Macedonia (Malliari 2011). Výskum bol realizovaný prostred-
níctvom štruktúrovaného dotazníka distribuovaného e-mailom. Výsledky výskumu ukázali 
nie veľmi prekvapivý fakt, že až 87 % opýtaných každodenne využíva vyhľadávacie nástro-
je, zatiaľ čo klasické prehľadávanie regálov v knižniciach praktikuje len 1,6 % študentov.  

Informačným správaním mladých ľudí z miest sa zaoberá štúdia Agostovej People, 
places, and questions: An investigation of the everyday live information seeking behaviors 
of urban young adults (Agosto 2005). Do výskumu sa zapojilo 27 mladých ľudí vo veku 14 
– 17 rokov. Aby bol dosiahnutý najreálnejší výsledok, bol použitý súbor výskumných me-
tód v zložení: dotazník, písomné záznamy o aktivite subjektov, audiozáznamy, fotografické 
záznamy a skupinové rozhovory.  

Weilerová v článku Information-Seeking Behavior in Generation Y Students: Motiova-
tion, Critical Thinking, and Learning Theory (Weiler 2005) opisuje vplyv médií a nových 
technológií na informačné správanie, motiváciu, kritické myslenie a teóriu učenia mladej 
generácie. Ide o štúdiu sumarizujúcu problematiku spomínaných oblastí a autorka v nej kon-
štatuje, že množstvo realizovaných výskumov je ohromujúce.  

Z predchádzajúcich analýz vyplýva, že v oblasti výskumu informačného správania prev-
ládajú tieto klasické metódy výskumu: dotazník, rozhovor a pozorovanie. Prínosom sú aj 
analytické štúdie, ktoré sumarizujú doterajšie poznatky a konfrontujú ich v určitých kontex-
toch.  
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Trendy výskumov informačného správania mladých ľudí v elektronickom prostredí sa 
čoraz viac zaoberajú problematikou informačnej gramotnosti, ktorá do veľkej miery ovplyv-
ňuje samotné informačné správanie. Úroveň informačnej gramotnosti človeka odzrkadľuje 
jeho schopnosť pracovať s informáciami v elektronickom prostredí. Problematikou infor-
mačnej gramotnosti sa zaoberala aj Alison Headová (Head 2013) v rámci Project Informa-
tion Literacy. V jednom zo svojich článkov sumarizuje výskumy realizované na túto tému. 
Z tabuľky vyplýva, že vo výskumoch realizovaných v rokoch 2009 až 2012 boli použité 
naozaj rôznorodé metódy od online dotazníka až po focus group.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1  
Tabuľka s prehľadom výskumov na tému informačnej gramotnosti (Head 2013) 

Výsledkom tejto sumarizačnej práce je zistenie, že hoci sú študenti pomerne zruční vo 
využívaní informačných technológií, v práci s informáciami nastáva takzvaný paradox infor-
mačného prieskumu. Znamená to, že nové technológie prinášajú neobmedzený prístup k ne-
predstaviteľnému množstvu informácií, čo paradoxne spôsobuje študentom frustráciu. Tu 
sa dotýkame témy emócií zasahujúcich do informačného správania a tiež informačnej eko-
lógie. Informačné preťaženie, ktoré v súčasnosti pôsobí na mladých ľudí, bude preto prav-
depodobne najaktuálnejšou témou výskumov v najbližších rokoch. Mladí ľudia sa potrebujú 
naučiť správne vyhľadávať informácie, kriticky ich zhodnotiť a selektovať ich tak, aby sa 
necítili preťažení a frustrovaní, ale aby zároveň danú tému preskúmali do hĺbky.  

Súvisiace výskumy realizované na Slovensku  

Na Slovensku bolo realizovaných len málo takých výskumov, ktoré by súviseli s pre-
beranou problematikou. Za všetky uvádzame výskum, ktorý bol realizovaný prostredníctvom 
projektu VEGA1/2481/05 Využívanie informácií pri informačnom správaní vo vzdelávaní 
a vede. Cieľom výskumu bolo analyzovať vnímanie relevancie doktorandmi. Výsledkom 
výskumu bol nový model relevancie v elektronickom prostredí a vyvodenie pozitívnych 
a negatívnych emócií, ktoré riadia proces relevancie. Z výskumu okrem iného vyplynulo, že 
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„zvyčajným prejavom emócií v procese posudzovania relevancie je postup od nepríjemných 
pocitov neistoty a napätia k pocitom uvoľnenia. Tento postup je však individuálny a pre-
menlivý, závislý od momentálneho stavu a situácie“ (Steinerová, Grešková a Šušol 2007, s. 
132). Výsledky výskumu boli zhrnuté a prezentované prostredníctvom množstva modelov 
a konceptuálnych máp. Pre príklad uvádzame schému pocitov pri posudzovaní relevancie 
(obr. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obr. 2  

Schéma kategorizovaných pojmov vyjadrujúcich pocity pri posudzovaní relevancie 
(Steinerová, Grešková a Šušol 2007) 

Tento výskum je zaujímavý najmä z pohľadu emócií, ktoré sú nevyhnutne zapojené do 
procesu informačného správania. Ako už bolo spomenuté, najmä v dnešnej dobe informač-
ného preťaženia je potrebné zvládnuť negatívne emócie spojené s vyhľadávaním informácií.  

Z pohľadu témy dizertačnej práce je prínosná najmä už spomínaná publikácia Infor-
mačné stratégie v elektronickom prostredí (Steinerová 2010), ktorá sa podrobne zaoberá 
informačným správaním a vyhľadávaním informácií v elektronickom prostredí.  

Výskumy, ktoré boli realizované na Slovensku, sa problematike dizertačnej práce ve-
nujú len okrajovo a ich počet je veľmi malý. Je však možné nájsť množstvo výskumov na 
príbuzné témy – od výskumov čitateľskej gramotnosti až po výskumy zaoberajúce sa témou, 
ako využívajú mladí ľudia vybrané informačné technológie.  

Metodológia výskumu informačného správania „Google“ generácie 

V dizertačnej práci sa sústredíme na odhalenie informačného správania mladých ľudí 
tzv. „Google“ generácie. Všeobecným cieľom dizertačnej práce bude charakterizovať infor-
mačné správanie „Google“ generácie, uskutočniť prieskum informačného správania „Google“ 
generácie pomocou kvalitatívneho a kvantitatívneho prieskumu a sformulovať závery, vý-
chodiská pre ďalšie skúmanie a odporúčania pre prax.  

Metódy informačného výskumu sa budú líšiť podľa cieľov jednotlivých častí dizertač-
nej práce, ktorej všeobecné rozdelenie bude obsahovať teoretickú a praktickú časť.    

Metódy, ktoré budú použité v teoretickej časti práce, sa vo všeobecnosti dajú označiť 
nasledovne: 
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1. analýza základných pojmov z oblasti informačného správania, 

2. analýza a charakteristika pojmu „Google“ generácia, 

3. syntéza a komparácia získaných údajov. 
  

Metódy, ktoré budú použité v praktickej časti práce, sú predbežne tieto: 

 definovanie cieľových skupín a skúmaných atribútov,  

 kvantitatívny a kvalitatívny výskum informačného správania „Google“ generácie 
realizovaný pomocou metódy triangulácie, ktorá v sebe zahŕňa dotazník, rozhovor 
a pozorovanie,  

 spracovanie a vyhodnotenie získaných údajov,  

 analýza a komparácia údajov, 

 vyvodenie záverov z prieskumu, 

 sformulovanie záverov, východísk a odporúčaní pre prax, 

 vytvorenie modelu informačného správania „Google“ generácie. 
 

V teoretickej časti práce budeme teda využívať najmä metódu získavania údajov, ana-
lýzu, syntézu a komparáciu týchto dát, a to najmä v niekoľkých hlavných tematických cel-
koch dôležitých pre komplexné pochopenie problematiky dizertačnej práce. Tieto celky sú: 

1. informačné správanie,  

2. informačné správanie mladých ľudí,  

3. informačné správanie ľudí v elektronickom prostredí,  

4. „Google“ generácia a jej synonymá,   

5. špecifické stratégie vyhľadávania v elektronickom prostredí, 

6. emócie v procese vyhľadávania informácií, 

7. informačná gramotnosť. 
 

V praktickej časti práce budeme využívať metódy výskumu, ktoré budú najlepšie schop-
né zabezpečiť informácie na potvrdenie, resp. vyvrátenie stanovených hypotéz. Hypotézy 
bude možné stanoviť až po spracovaní teoretickej časti práce, aby sa zachovalo odporúčané 
poradie fáz empirického výskumu. A takisto aj najvhodnejšie metódy a nástroje výskumu 
budú definitívne stanovené až po ukončení úvodnej etapy prvej fázy výskumu. Na základe 
vlastných skúseností, ako aj doposiaľ preštudovaných zdrojov, však možno povedať, že 
spomenutá metóda triangulácie bude mať dostatočnú výpovednú hodnotu a bude na základe 
nej možné odpovedať na hypotézy, ako aj vyvodiť závery. Cieľom praktickej časti práce 
bude nielen charakterizovať informačné správanie mladých ľudí, ale aj zistiť, aké technoló-
gie využívajú, aký špecifický jazyk používajú, aká je ich informačná gramotnosť a úroveň 
posudzovania relevantnosti dostupných zdrojov a aké emócie ovplyvňujú ich informačné 
správanie.  

Cieľovou skupinou výskumu bude skupina mladých ľudí narodených po roku 1993, kto-
rá má dostatočný prístup k výpočtovej technike (doma alebo v škole), má dobré zručnosti 
vo využívaní moderných komunikačných prostriedkov a používa ich aj pri študijných akti-
vitách. Naším cieľom bude zistiť, akým spôsobom využívajú modernú technológiu, ako ko-
munikujú, aké emócie pociťujú a aké je ich informačné správanie. Zistené poznatky a odvo-

 98 



 

dené odporúčania by mohli byť využité napríklad vo vzdelávaní už od útleho veku a mohli 
by pomôcť mladým ľudom účinne bojovať s informačným preťažením. 

Záver  

Cieľom výskumu informačného správania mladých ľudí v elektronickom prostredí rea-
lizovanom v súvislosti s prácou na dizertačnej práci s názvom Informačné správanie „Google“ 
generácie bude zistiť, ako sa správa skupina používateľov, ktorá je charakteristická primár-
nym využívaním online vyhľadávacích nástrojov pri uspokojovaní školských i súkromných 
informačných potrieb. Pri realizácii samotného výskumu budú zohľadnené metódy použité 
už pri zrealizovaných domácich i svetových výskumoch zamerané na príbuzné témy. Tak-
isto sa bude prihliadať aj na výskumy realizované komerčnými firmami zamerané na to, 
ako mladí ľudia využívajú moderné technológie. Súčasťou práce bude aj blok definujúci 
základné využívané pojmy, prehľad vývoja výskumov v tejto oblasti, trendy, výsledky vý-
skumu a odporúčania.  

Výskumom, ktorý bude realizovaný v rámci dizertačnej práce by sme chceli dospieť 
k pochopeniu informačného správania mladých ľudí, emócií, ktoré prežívajú pri vyhľadávaní 
informácií, jazyku, ktorý používajú a ich názorov na súčasný stav informačných zdrojov. 
Bolo by užitočné vo výskume vytvoriť odporúčania s možnosťou ich aplikácie do praxe 
a napomôcť tak mladým ľuďom bojovať s informačným preťažením a naučiť ich účinne sa 
pohybovať v „informačnom svete“. 

Cieľom príspevku bolo vytvoriť prehľad základných činností potrebných pri realizácií 
výskumu v oblasti informačného správania nielen na teoretickej báze, ale aj s priamym 
aplikovaním na výskum realizovaný v súvislosti s dizertačnou prácou na tému Informačné 
správanie „Google“ generácie. Súčasťou tohto prehľadu bola charakteristika základných 
pojmov, analýza realizovaných výskumov a trendov v danej oblasti a metodológia výsku-
mu. Tieto analýzy sú základom na to, aby sa predíšlo nedorozumeniam, dezinterpretáciám 
i nepochopeniu na strane výskumníkov a skúmaných subjektov, ale aj na strane používate-
ľov výsledkov výskumu.  

Zoznam bibliografických odkazov  

AGOSTO, Denise, 2005. People, places, and questions: An investigation of the everyday live infor-
mation seeking behaviors of urban young adults. In: Library and Information Science Research 
[online]. 2005, č. 27, kap. 2, s. 141-163 [cit. 2013-03-15]. Dostupné na: 
http://argo.cvtisr.sk:2057/science/article/pii/S0740818805000046 

BATES, Marcia J., 2002. Towards an integrated model of information seeking and searching. In: New 
Review of Information Behaviour Research [online]. 2002, 3, s. 1-15 [cit. 2013-12-15]. Dostupné 
na: http://www.gseis.ucla.edu/faculty/bates/articles/info_SeekSearch-i-030329.html 

BATES, Marcia J., 2010. Information Behavior. In: Encyclopedia of Library and Information Sciences 
[online]. [cit. 2013-12-22]. Dostupné na:  

 http://pages.gseis.ucla.edu/faculty/bates/articles/information-behavior.html 

ČABRUNOVÁ, A., 1998. Vyhľadávanie informácií. In: KATUŠČÁK, D. Informačná výchova. Bra-
tislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, s. 350. ISBN 80-08-02818-1. 

FISHER, Karen E. a Heidi JULIEN, 2009. Information behavior. In: Annual Review of Information  
Science and Technology [online]. 2009, č. 43, kap. 7, s. 1-73 [cit. 2013-03-25]. Dostupné na: 
http://argo.cvtisr.sk:2116/doi/10.1002/aris.2009.1440430114/full 

 99 



 

FISHER, K. a C. LANDRY, 2007.Social spaces, casual interactions, meaningful exchanges: 'infor-
mation ground' characteristics based on the college student experience[online]. Washington: Uni-
versity of Washington [cit. 2013-12-28]. Dostupné na:  
http://informationr.net/ir/12-2/paper291.html 

HEAD, Alison, 2013. Project Information Literacy: What Can Be Learned about the Information-
Seeking Behavior of Today’s College Students? [online]. Indianapolis: Association of College and 
Research Libraries [cit. 2013-2-9]. Dostupné na: 
http://www.ala.org/acrl/sites/ala.org.acrl/files/content/conferences/confsandpreconfs/2013/papers/
Head_Project.pdf 

Ibec [online], [bez dátumu]. Washington: University of Washington Information School [cit. 2013-02-15]. 
Dostupné na: http://ibec.ischool.washington.edu/ 

MAKULOVÁ, Soňa, 2002.Vyhľadávanie informácií v internete. Problémy, východiská, postupy. Bra-
tislava: EL&T. ISBN 80-88812-16-X. 

MALLIARI, Afrodite et al., 2011. Exploring the information seeking behavior of Greek gradutate 
students: A case study set in the University of Macedonia. In: The International Information and 
Library Review [online]. 2011,č. 43, kap. 2, s. 79-91[cit. 2013-03-15]. Dostupné na:  

 http://argo.cvtisr.sk:2057/science/article/pii/S1057231711000269 

OLSEN, Whitney a Anne DIEKEMA, 2012. I just Wikipedia it: Information behavior of first-year 
writing students. In: Proceedings of the American Society form Information Science and Techno-
logy [online]. 2012,č. 29, kap. 1, s. 1-11 [cit. 2013-03-15]. Dostupné na:  

 http://argo.cvtisr.sk:2116/doi/10.1002/meet.14504901176/full 

Rowlands, I., Nicholas, D. a P. Williams, 2008.The Google generation: the information behaviour of 
the researcher of the future. In: Aslib Proceedings[online]. 2008, vol. 60, no. 4, s. 290-310 [cit. 
2012-05-13]. ISSN 0001-253X. Dostupné na: 
http://late-dpedago.urv.cat/site_media/papers/425.pdf 

STEINEROVÁ, J., 2005. Informačné správanie: Pohľady informačnej vedy. Bratislava: Centrum ve-
decko-technických informácii SR. ISBN 80-85165-90-2. 

STEINEROVÁ, J., GREŠKOVÁ, M. a J. ILAVSKÁ, 2010. Informačné stratégie v elektronickom 
prostredí. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave. ISBN 978-80-223-2848-7. 

STEINEROVÁ, J., GREŠKOVÁ, M. a J. ŠUŠOL, 2007.Prieskum relevancie informácií: Výsledky 
analýz rozhovorov s doktorandmi FiF UK. Bratislava: CVTI SR v BA. ISBN 978-80-85165-93-7.  

VYHNALOVÁ, Michaela, 2010. Sociologický výskum: Teória a základy štatistického spracovania 
údajov. Liptovský Mikuláš: Personálny úrad Ozbrojených síl Slovenskej republiky. ISBN 978-80-
89261-34-5.  

WEILER, Angela, 2005. Information-seeking Behavior in Generation Y Studets: Motiovation, Critical 
Thinking, and Learning Theory. In: The Journal of Academic Librarianship [online]. 2005, č. 31, 
s. 46-53 [cit. 2013-12-15]. Dostupné na: 
http://146.186.15.14/users/j/m/jmd394/saw4/infoseek/infoseekinggenx.pdf 

ZÁPOTOČNÁ, Oľga, 2012. Čitateľská gramotnosť a jej rozvoj v primárnom vzdelávaní: Teoretické 
východiská a didaktické realizácie. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied. 
ISBN 978-80-224-1281-0. 

 

 

 

 

 

 

 100 



 

Resumé 

METODOLÓGIA VÝSKUMU INFORMAČNÉHO SPRÁVANIA  
MLADÝCH ĽUDÍ V ELEKTRONICKOM PROSTREDÍ 

Patrícia Stanová 

V príspevku sa rozoberá problematika metodológie výskumov informačného správania s dôrazom na 
informačné správanie mladých ľudí v elektronickom prostredí. Charakterizujú sa základné pojmy sú-
visiace s danou problematikou, následne prehľad vývoja výskumov, ako aj prehľad realizovaných do-
mácich i zahraničných výskumov so zameraním na danú tému. Súčasťou príspevku je aj predstavenie 
metodológie, ktorá bude použitá pri tvorbe dizertačnej práce na tému Informačné správanie „Google“ 
generácie, ktorej súčasťou bude aj výskum informačného správania mladých ľudí v elektronickom 
prostredí. 

Summary 

RESEARCH METHODOLOGY OF INFORMATION BEHAVIOR  
OF YOUNG PEOPLE IN THE DIGITAL ENVIRONMENT 

Patricia Stanová 

The paper discusses issues of information behavior research methodology with emphasis on informa-
tion behavior of young people in the electronic environment. They are characterized by basic concepts 
related to this topic, followed by an overview of the development of research as well as a summary  
of the domestic and foreign researches focusing the subject. Part of the paper is the presentation of  
a methodology that will be used in the thesis Information behavior "Google" generation, which will 
include research on young people's information behavior in the electronic environment. 
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