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Úvod 

Moderné technológie sa stali prirodzenou súčasťou nášho života. Ich pokrok sa odrazil 
v osobnom, profesijnom, ale najmä v spoločenskom živote. V posledných rokoch však mô-
žeme registrovať zásadný posun v tom, ako jedinci používajú a konzumujú média (Brasel  
a Gips 2011). Za touto zmenou je práve lákavá možnosť multitaskingu. 

Pojem multitasking má etymologický základ v anglickom jazyku. V slovenčine pre 
daný termín neexistuje jednoslovný ekvivalent a z tohto dôvodu sa v bežnej, ale aj v odbor-
nej komunikácii používa v pôvodnom znení. Na základe rozkladu slova („multi“ – mnoho-
násobný, viacnásobný a „task“ – úloha) vidíme, že koncept multitaskingu predstavuje mož-
nosť, resp. schopnosť realizácie „viacerých zadaní“ súčasne. Multitasking tak predstavuje 
paralelné spracovanie viacerých úloh. 

Otázky týkajúce sa multitaskingu je možné vnímať a skúmať na rôznych úrovniach. 
Ako prvá (na základe historického zázemia) prichádza technologická rovina, ktorá otvára 
otázku systémového multitaskingu. Orientuje sa na riešenie problémov „vytvorenia“ efek-
tívneho multitaskingu (aspekt fungovania a celkového dizajnu), jeho merania a hodnotenia 
v rámci určitého systému. 

Ďalšia rovina má behaviorálny základ1, ktorý mapuje ľudské správanie v kontexte 
multitaskingu. Sleduje multitasking z hľadiska korelačných vzťahov konzumácie médií 
(frekvencia, spôsob, vlastníctvo). 

Sociálno-komunikačný aspekt2 je priamo prepojený s jeho behaviorálnou paradigmou. 
Dôležitou otázkou je informačné a mediálne správanie, ktoré sa pod vplyvom multitaskingu 
formuje, inovuje, či dokonca úplne mení. 

Iný pohľad ponúka neurologická úroveň3 multitaskingu, ktorá sa zaoberá činnosťou 
mozgu počas multitaskingovej aktivity. Môžeme ju teda označiť aj za hĺbkovú úroveň. 

                                                 
1 Rôzne štúdie mapujúce využívanie médií a technológií populáciou: napr. Adults’ Media Use and 

Attitudes Report 2014 (OFCOM 2014); Consumers and their Media Consumption (ERICSSON 2013) 
a pod.  

2 Napr. Multitasking information behavior and information task switching: an exploratory study (Spink 
2004). 

3 Napr. Effects of multitasking-training on gray matter structure and resting state neural mechanisms 
(Takeuchi et al. 2013). 
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Za úzko súvisiacu oblasť považujeme kognitívnu doménu4, prezentujúcu poznatky 
z pohľadu kognitívnej psychológie. Podľa odborníkov z tejto oblasti expozícia médií a tech-
nológií interferuje primárne kognitívne procesy. 

V neposlednom rade sa v súčasnosti akcentuje aj psychologický ráz5 problematiky. 
Predmetný typ výskumov poukazuje na náklonnosť určitých typov osobnosti (extroverzia 
vs. neuroticizmus) k multitaskingu či problém depresie. 

Na základe uvedeného môžeme koncept multitaskingu „expressis verbis“ označiť prí-
vlastkom viacdimenzionálny. V našom príspevku sa budeme ďalej zaoberať technologickou 
úrovňou, ktorá predstavuje zázemie pre ďalšie roviny a zároveň vytvorila živnú pôdu pre 
expanziu multitaskingu do dnešných rozmerov. 

1  Terminologické ukotvenie 

Koncept multitasking v sebe zahŕňa 2 bazálne východiská – antropologické a techno-
logické, resp. systémové, ktoré spolu súvisia a dopĺňajú sa. Svoje historické zázemie v prí-
pade oboch fundamentov. 

Na jednej strane – už v roku 1740 lord Chesterfield vo svojich listoch dáva užitočnú 
radu synovi: „V priebehu dňa je dosť času na všetko, ak robíš jednu vec naraz, ale nie je 
dosť času v roku, ak budeš robiť dve veci naraz“ (Rosen 2008, s. 105). Aj podľa antropolo-
gičky M. L. Smith sme boli „multitaskujúci“ od začiatku. Tvrdí, že každý vytvorený pred-
met z minulosti je výsledkom dynamického procesu, počas ktorého bola činnosť človeka 
neustále prerušovaná (Smith cit. podľa Sullivan 2010). 

Na strane druhej – technologický rozmer multitaskingu podnietil jeho prudký rozkvet. 
Súčasné technológie predstavujú akýsi prostriedok, ktorý podporuje až podnecuje k realizá-
cii multitaskingu. 

Z technologického a systémového aspektu multitasking predstavuje paralelné spraco-
vanie úloh systémom. Dôležitým prvkom je jadro operačného systému, ktorý „prideľuje 
bežiacim procesom postupne procesorový čas („time slices“), a tak vytvára ilúziu súčasné-
ho behu aplikácií“ (Říha a Klaška 2000). 

Na základe uvedenej definície vidíme, že multitasking je úzko prepojený s fungovaním 
operačného systému („operating system“). Z generalizovaného systémového hľadiska ope-
račný systém môžeme definovať, ako „súhrn programov, podporných programov a k nim 
patriacich údajov, ktoré v súčinnosti s operátorom (človekom) a s používateľmi riadi a sle-
duje prevádzku výpočtového systému“ (Katuščák 1998, s. 248). Technologickejší pohľad 
nám ponúka počítačová veda, resp. informatika, ktorá definuje operačný systém z užšieho 
aspektu ako „programové vybavenie nevyhnutné pre prevádzku počítača“ (Čada 1993, s. 
23). Ide teda o základné softvérové vybavenie počítača potrebné pre jeho chod. V odbornej 
literatúre sa operačný systém spája s úlohou a funkciou správcu prostriedkov („resource 
management“). 

                                                 
4 Napr. Media multitasking and cognitive control: The Association between Media Multitasking, Task- 

Switching, and Dual-Task Performance (Alzahabi a Becker 2013). 
5 Napr. Media Multitasking is Associated with Symptoms of Depression and Social Anxiety (Becker, 

Alzahabi a Hopwood 2013); The “Myth” of Media Multitasking: Reciprocal Dynamics of Media 
Multitasking, Personal Needs, and Gratifications (Wang a Tchernev 2012). 
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Dôležitým prvkom pre koncept multitaskingu je centrálna procesorová jednotka („cen-
tral processing unit“, skrátená forma CPU), resp. základná jednotka (procesor), ktorú vyme-
dzujeme, ako aktívnu zložku počítača pozostávajúcu z dátových ciest a kontrolného prvku, 
ktorý zadáva inštrukcie (vo forme čísel, signálov) pre aktiváciu zariadenia, resp. počítača 
(Patterson a Hennessy 2005, s. 20). Hovoríme tak o jednojadrovom („single-core“) alebo 
viacjadrovom („multi-core“) procesore odrážajúci počet jadier procesora (pozri obr. 1 a 2). 

V tomto prípade (obr. 1) operačný systém plánuje postupnosť úloh pre jedno jadro cen-
trálnej procesorovej jednotky. Multitasking je riešený formou naplánovania správneho 
(vhodného) času pre jednotlivé úlohy v rýchlom slede. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 1 

 Jednojadrový procesor 

Príkladom viacjadrového riešenia je obr. 2., kedy operačný systém prideľuje úlohy 
dvom jadrám procesora. Systém sa tak stáva efektívnejším a výkonnejším prerozdelením 
procesov medzi jednotlivé jadrá a operačný systém môže reálne vykonávať súčasne viacero 
úloh. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obr. 2 

Viacjadrový procesor (konkrétne dvojjadrový procesor) 
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Do popredia sa taktiež dostáva termín multiprogramovanie („multiprogramming“) 
ako technika, ktorá umožňuje delenie spoločných zdrojov (procesor a pamäť) medzi zadané 
úlohy. Cieľom je maximálne využitie procesorového času. V tomto prípade v hlavnej pamäti 
je načítaných niekoľko programov a sú pripravené na spustenie (Tolomei 2014). 

Ďalším súvisiacim pojmom je „multithreading“ predstavujúci schopnosť programu 
sám seba vetviť, resp. paralelného spracovania viacerých zdrojov (tzv. „threads“ – vlákna) 
toho istého programu. Výsledkom je možnosť rozdeliť určité operácie v rámci jednej apliká-
cie do jednotlivých vlákien. To znamená, že každý proces po spustení aplikácie má mini-
málne jedno vlákno. Po dokončení procesu jednotlivé vlákna uvoľnia zdroje, a tým pádom 
považujeme aplikáciu za ukončenú (National Instruments 2014). 

2  Technologická paradigma konceptu multitaskingu 

Technologická paradigma multitaskingu sa odráža a zároveň je aj najviac zrejmá v mo-
derných multimediálnych technológiách. V rámci nich môžeme identifikovať jeho vývoj či 
princíp fungovania. 

Z historického aspektu sa evolúcia multitaskingu odvíja od vývoja počítačov. Vznik 
základov konceptu multitaskingu sa datuje na rok 1960, keď boli vyvinuté systémy umož-
ňujúce viacerým používateľom deliť sa o jeden sálový počítač (hovoríme o tretej generácii 
počítačov). Princíp systému bol založený na zdieľaní času (The Linux 2006). 

V roku 1964 bol po prvýkrát použitý termín multitasking v súvislosti s novo vyvinu-
tým systémom IBM 360 od firmy IBM (IBM 1964). V roku 1970 základnou myšlienkou 
vývojárov bolo vytvoriť taký systém, ktorý bude schopný rýchlo prepínať medzi úlohami. 
Výsledkom bol dojem používateľa, že programy pracujú v rovnakom čase (Madden 2009). 
Od roku 1980 už hovoríme o multitaskingujúcich operačných systémoch (Indian 2014). 

2.1  Princíp systémového konceptu multitaskingu 

Princíp fungovania konceptu multitaskingu je založený na tzv. probléme obedujúcich 
filozofov („dining philosophers problem“). Predstavuje myšlienkový experiment, ktorý 
v roku 1965 formuloval holandský informatik Edsger Wibe Dijkstra (obr. 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 3 

Problém obedujúcich filozofov (Dining philosophers 2012) 
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Ako sme už v kapitole 1 uviedli, úlohou operačného systému je vznik, resp.zánik a plá-
novanie procesov. Pričom správny chod multitaskingu je založený na správnom plánovaní 
úloh. Z aspektu informatiky sa predložená teória zaoberá efektívnou správou procesov. 

Na jednej strane máme opis problému, ktorý identifikuje okrúhly stôl, okolo ktorého 
sedí N filozofov. Každý z týchto filozofov (v našom prípade ide o proces) má pred sebou 
tanier s jedlom. Medzi nimi na každej strane taniera je jedna vidlička (počet vidličiek sa 
zhoduje s počtom filozofov, hovoríme teda o N vidličkách). Filozof môže vykonávať dve 
činnosti – obedovať alebo filozofovať. V danej situácii hovoríme aj o dvoch postulátoch – 
aby mohol filozof obedovať, musí v ruke držať dve vidličky, pričom nemôže filozofovať. 
A naopak, ak filozof filozofuje, nesmie v rukách držať ani jednu vidličku (Cortina 2011). 

Nastoleným problémom je situácia, keď filozofi, resp. procesy nekomunikujú alebo 
komunikujú nesprávne medzi sebou. Môže dôjsť k nasledujúcim stavom: 

• uviaznutie („deadlock“) – každý filozof drží v ruke 1 vidličku a čaká na druhú, 

• vyhladovaniu („starvation“) – filozof sa ani po istom čase nedostane k jedlu, resp. 
proces k zdrojom (Štefanovič 2007, s. 20). 

2.2  Typológia systémového konceptu multitaskingu 

Pri operačných systémoch môžeme hovoriť o skutočnom a zdanlivom multitaskingu. 
Uvedené delenie môžeme označiť za strešnú, resp. primárnu kategorizáciu konceptu. Pričom 
skutočný multitasking (skutočný paralelizmus) znamená, že systém umožňuje súbežné 
realizovanie rôznych procesov za pomoci viacerých procesorov. Ak počítač nedisponuje 
potrebnými prostriedkami, v danom prípade uskutočňuje „iba“ zdanlivý multitasking (pseu-
doparalelizmus), ktorý je zabezpečený rýchlym a zároveň striedavým behom programov 
(Peterka 1993). 

Presnejšie a korektnejšie delenie multitaskingu vychádza z aspektu spôsobu realizácie 
samotného multitaskingu (napr. task switching, context switching, time slicing). Prepínanie 
úloh („task switching“) je založené na prepínaní programov pomocou volania (vlastnosť 
programu). Toto riešenie je typické pre programy MS DOS, kde vyvolanie, bolo dosiahnuté 
príkazovým interpretom (Čada 1993, s. 73). Cieľom kontextového prepnutia („context 
switching“) je dočasné prerušenie úlohy so zámerom obnovenia úlohy neskôr. Pričom sa 
ukladá a načítava aktuálny stav (kontext) programu (procesu, úlohy) (Čada 1993, s. 75). 
V prípade zdieľania času („time slicing“) je procesor po určitom časovom intervale (nie-
koľko stoviek milisekúnd) pridelený inej úlohe. Základom je prideľovanie tzv. časových 
kvánt. Až keď sa vystriedajú všetky spustené programy, procesor sa dostane znovu k prvot-
nému programu (Čada 1993, s. 83). 

Najčastejšie sa v odbornej literatúre koncept multitaskingu klasifikuje na preempitívny 
a kooperatívny. Pričom pri preempitívnom multitaskingu rozhoduje o pridelení a odobratí 
výkonu jedine operačný systém. Princíp je založený na časovači, vďaka ktorému v pravidel-
ných intervaloch je odobraný a pridelený čas procesoru iba na určitý časový úsek (časové 
kvantum). Tento typ multitaskingu zabraňuje tzv. zamrznutiu systému. Ak v programe do-
chádza k nekončiacej slučke, operačný systém jej odoberie výkon (Horálek 2011). Na dru-
hej strane kooperatívny multitasking je založený na spolupráci všetkých bežiacich (spus-
tených) úlohách medzi sebou. V tomto prípade je procesor operačného systému pridelený 
jednému programu, ktorý zároveň sám rozhodne, kedy procesor uvoľní (Horálek 2011). 
Tento typ multitaskingu sa označuje za menej efektívny. 
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3  Koncept multitaskingu z pohľadu HCI6 

Cieľom programátorov a informatikov je vytvoriť taký systém, ktorý bude prepracova-
ný, efektívny a používateľský prívetivý. Všetky tri menované atribúty sú nevyhnutné pre 
úspešnosť systému. Na vytvorenie ľubovoľného systému je potrebná prepracovanosť, pre-
tože systém predstavuje zložitý organizmus, ktorý je tvorený viacerými entitami s ďalšími 
prvkami. Zároveň vďaka dobre premysleným detailom sa systém stáva efektívny. A nako-
niec, základnou premisou každého systému je „slúžiť“ používateľovi systému. Väčšina 
systémov je konštruovaných pre potreby človeka, a teda mali by byť v čo najvyššej miere 
používateľsky prívetivé. 

Z uvedeného faktu vyplýva, že nie je možné úplne ignorovať ľudský faktor pri tvorbe 
konceptu multitaskingu v systéme. Dôležité je pochopiť, prečo používatelia prepínajú me-
dzi jednotlivými rôznymi zariadeniami. Podstatné miesto má aj zmapovanie jednotlivých 
spínačov vedúcich k multitaskingu a pod. (Benbunan-Fich, Adler a Mavlanova 2011, s. 2). 
V tomto smere narážame na problém nedostatočného množstva výskumov. Oblasť multitas-
kingu z hľadiska HCI môžeme označiť za neustále rozvíjajúcu sa. Hľadajú sa a zdokonaľu-
jú rôzne metodologické postupy, prostredníctvom ktorých by bolo možné adekvátne hodno-
tiť multitasking. 

Základným konceptom sú vzájomné vzťahy: používateľ – úloha – technológia (sys-
tém). Teoretický základ pre daný koncept tvorí teória aktivity, ktorá kladie dôraz na ľudskú 
intencionalitu, resp. konceptualizmus používateľa predstavujúci cieľ pre plnenie úloh (Ben-
bunan-Fich, Adler a Mavlanova 2011, s. 3). V rámci aplikovaného výskumu bolo identifi-
kovaných niekoľko vhodných metrík: 

• MT-U („multitasking-user“): je indexom pre meranie multitaskingu z pohľadu pou-
žívateľa (sleduje, či je pozornosť používateľa rozdelená medzi 2 a viac úloh počas primár-
nej relácie), 

• MT-T („multitasking-task“): je indexom pre meranie multitaskingu zameraného na 
úlohu (meria počet nesúvisiacich úloh v primárnej situácii), 

• MT-C („multitasking-computer technology“): je indexom pre meranie multitaskingu 
z pohľadu technológie (meria množstvo súbežne používaných aplikácií počas primárnej 
relácie). 

Uvedené metriky sa ďalej aplikujú v rôznych kombináciách ako napr. MT-UC, keď sa 
sleduje počet aktívnych okien počas primárnej relácie a pod. (Benbunan-Fich, Adler a Mav-
lanova 2009, s. 4041). Pri výskume v tejto oblasti je potrebné determinovať 2 typy momen-
tov: pričom SW („within-task switches“) predstavuje spínač v rámci úlohy (zmeny aktívnych 
okien pri plnení rovnakej úlohy) a SB („between-task switches“) spínač medzi úlohami 
(zmeny okien, ktoré zároveň označujú zmenu realizovanej úlohy) (Benbunan-Fich, Adler 
a Mavlanova 2011, s. 10). 

Na základe identifikácie prečo, ako a kedy realizujú jednotlivci v rámci určitého systé-
mu multitasking, môžeme pracovať nielen na samotnom vylepšení systému, resp. multitas-
kingu, ale aj získame cenné informácie o tom, ako používatelia pracujú s daným systémom, 
teda aké je ich používateľské správanie v rámci systému. Zároveň tak z používateľského 
správania dokážeme vybrať také črty, ktoré nám prezentujú informačné a mediálne správa-
nie jedinca. 

                                                 
6 HCI (human-computer interaction) – interakcia človeka s počítačom  (systémom).  
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4  Vplyv systémového multitaskingu na jedinca 

V súčasnosti je koncept multitaskingu výrazný a najviac podnecovaný rôznymi multi-
mediálnymi technológiami. Každý výrobca sa snaží ponúknuť možnosť multitaskingu v čo 
najefektívnejšej podobe. Dôsledkom je výroba notebookov, smartfónov, tabletov, resp. ich 
operačných systémov s podporou multitaskingu (napr. Symbian, Android, iOS a pod.). Ne-
jeden článok vyzdvihoval výhody tejto funkcionality, ako je skrátenie času, zefektívnenie  
a zatraktívnenie práce – „s multitaskingom je nám lepšie“ (Pavlíček 2012). 

Táto lákavá možnosť systémov „núti“ k tzv.  trvalo čiastočnej pozornosti, ktorú iden-
tifikovala Linda Stone v roku 1998. Jej výsledkom je nutkavá potreba vzrušujúcich, resp. 
nových a nových informácií v každom okamihu (Small a Vorgan 2008). Dochádza tak k ne-
pretržitému kontaktu s multimediálnymi technológiami. Zároveň technológie s funkciou 
multitaskingu podnecujú a podporujú používateľa k tzv. „multiúlohovosti“. Je zrejmé, že 
takýto jav sa odrazí v informačnom a mediálnom správaní jedinca. Mení sa tak samotný 
spôsob práce s informáciami z aspektu ich prijímania, využívania a spracovania informácií. 
Samozrejme najviac je akcentovaný dosah z kognitívneho aspektu – zapamätávanie, kon-
centrácia, porozumenie informácií. Nesmie sa však zabudnúť ani na pragmatickú stránku, 
a to na výkon pri plnení zadaných úloh. Mnohé štúdie potvrdzujú skutočnosť, že multitas-
king má výrazný vplyv na výkon jednotlivca. Podľa nich stimulácia mozgu pomocou multi-
taskingu môže zlepšiť počiatočný výkon, prísunom ďalšieho množstva podnetov sa však 
úloha stáva náročnejšou, a dochádza tak k značnému poklesu výkonu (Meyer cit. podľa 
Aratani 2007; Bauser a Peter 2011). Môžeme tak konštatovať, že multitasking podstatne 
znižuje výkon v kognitívne náročných úlohách v porovnaní so sekvenčne realizovanými 
úlohami. Problémom však nie je iba samotný výkon, ale aj otázka rýchlosti realizácie. Zvy-
šuje sa rýchlosť dokončenia úloh na úkor presnosti, správnosti a hĺbky spracovania a vý-
sledkom je aj vyššia chybovosť. 

Z tohto dôvodu sa paradoxne v súčasnosti vyvíjajú rôzne programy či aplikácie, ktoré 
by zmiernili alebo úplne odstránili alternatívu multitaskingu z pohľadu používateľa. Prevažne 
ide mobilné aplikácie, ktoré zablokujú niektoré funkcie, resp. aplikácie mobilu. Dochádza 
tak tzv. digitálnej detoxikácii (používa sa aj termín digitálny detox), keď má používateľ 
obmedzený prístup k mediálnym zariadeniam, a teda aj k multitaskingu samotnému. K dis-
pozícii sú rôzne varianty týchto aplikácií (napr. Digital Detox, Pause, Moment, Offtime, 
Flipd, Freedom, Anti-Social, Do Not Disturb, Priority Mode). Princíp uvedených aplikácií 
je približne rovnaký. Napríklad v prípade aplikácie Digital Detox si používateľ nastaví čas, 
počas ktorého bude zariadenie fungovať v obmedzenom režime. Počas digitálnej detoxiká-
cie napr. pri mobilnom telefóne bude fungovať len núdzové volanie, ostatné funkcie budú 
neaktívne (Digital Detox [bez dátumu].). Vyvinutá je aj špeciálna verzia aplikácie určená 
pre tzv. stolné počítače. Ide o program Anti-Social, ktorá blokuje všetky sociálne médiá 
ako Facebook, Twitter či Pinterest (CBC 2015). 

Problém možnosti multitaskingu v systémoch sa však rieši nielen z pohľadu voľnoča-
sových aktivít či osobných potrieb, ale aj v akademickom prostredí. Proces tvorby, resp. 
písania odborných či vedeckých textov je veľmi zložitý a náročný. Pozostáva z viacerých 
rôznorodých činností (rešeršovanie problematiky, selekcia zdrojov, analýza a syntéza mate-
riálov, tvorba pomocného aparátu, príprava prezentácie a pod.), ktoré opäť otvárajú priestor 
pre multitasking. Môže ísť o kontextový multitasking, teda multitasking, ktorý súvisí s aka-
demickým písaním a nekontextový multitasking, keď je používateľ rozptyľovaný inými 
nesúvisiacimi činnosťami (Facebook, e-mail a pod.). 
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Z tohto dôvodu bol vytvorený prototyp online nástroja určený na integráciu a posilňo-
vanie procesu akademického písania, tzv. systém PIRA – Personal Information Research 
Assistant (obr. 4).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4 

Systém PIRA (PIRA 2010) 

Ponúka textový editor, ktorý na základe zadaných kľúčových slov, okruhov témy auto-
maticky v kontextovom okne navrhuje relevantné zdroje. „Ponuka zdrojov“ sa „vyvíja“ na 
základe vytvoreného obsahu v textovom editore (PIRA 2010). Princíp fungovania je vysvet-
lený aj pomocou vtipného tutoriálu (viď http://writencite.com/tutorial/demo.html). Tento sys-
tém tak eliminuje možnosti ľudského multitaskingu realizovaného prostredníctvom počíta-
ča. Je zrejmé, že predmetný multitasking je podporený práve vďaka možnosti systémového 
multitaskingu. 

Záver 

Na základe vyššie uvedeného môžeme konštatovať, že multitasking nepredstavuje novú 
vedeckú koncepciu, či novodobý fenomén. Je podnecovaný rozvojom technológií. Multitas-
king sa tak stáva prejavom informačnej, resp. znalostnej spoločnosti či dokonca „životným 
štýlom súčasnosti“. 

Multitasking z technologického aspektu má svoje korene v minulom storočí. Kedysi 
predstavoval akúsi ideu, ktorá by umožnila systémom spracovať viacero procesov súčasne. 
Snahou informatikov a programátorov bolo zrýchliť a zefektívniť činnosť systému. Doménou 
multitaskingového pracovania boli počítače. V súčasnosti sa „schopnosť“ multitaskingu dos-
táva do všetkých moderných technológií, resp. ich samotných systémov či už je to smartfón 
tablet, iPad a pod. 
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Systémový multitasking je neoddeliteľný od ľudského multitaskingu („human multi-
tasking“). Do popredia vstupuje oblasť HCI, ktorá neustále formuje vhodnú metodológiu 
pre adekvátne hodnotenie multitaskingu v rámci systému. Získané informácie pomocou týchto 
metrík pomôžu HCI programátorom a dizajnérom navrhovať a zlepšovať systémy zo systé-
mového, ale aj používateľského hľadiska. Práve vďaka poznaniu, ako používatelia používa-
jú, resp. pracujú s určitým systémom, môžeme do istej miery identifikovať ich informačné 
správanie, ktoré je v súčasnosti do značnej miery ovplyvnené možnosťou systémového 
multitaskingu. 

V počiatkoch bol multitasking prvoplánovo vnímaný ako „úžasný pomocník“. Dnes je 
čoraz viac akcentovaný jeho negatívny aspekt. Neustály kontakt s multitaskingom si vyberá 
svoju daň nielen v osobnej, ale aj v pracovnej sfére. Výsledkom sú „inovované“ stratégie 
spracovania informácií. Kognitívny vplyv sa tak prejavuje nielen v nových spôsoboch uče-
nia, ale až  v zmenách ľudského myslenia. 
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Resumé 

KONCEPT MULTITASKINGU V KONTEXTE SYSTÉMOV 

Lenka Duchoňová 

V príspevku sme sa venovali otázke multitaskingu zo systémového hľadiska. Koncept multitaskingu 
bol z historického pohľadu úzko prepojený s vývojom počítačových technológií. Základný princíp 
fungovania môžeme charakterizovať prostredníctvom tzv. problému obedujúcich filozofov. Predmet-
ný problém je možné riešiť rôznymi spôsobmi multitaskingu, na základe čoho môžeme determinovať 
určitú typológiu konceptu multitaskingu. 
Zároveň sme poukázali na prepojenosť a neoddeliteľnosť systémového multitaskingu s ľudským mul-
titaskingom. V oblasti HCI sa neustále formuje vhodná metodológia pre adekvátne hodnotenie multi-
taskingu v systéme. Dôvodom je vylepšenie celkového systému z hľadiska jeho fungovania a dizajnu. 
V neposlednom rade sú to problémy, ktoré spôsobuje systémový multitasking jednotlivcom pri vyko-
návaní ich osobných, ale najmä pracovných aktivít. 

Summary 

CONCEPT OF MULTITASKING IN SYSTEMATIC CONTEXT 

Lenka Duchoňová 

In this paper we are dealing with the topic of multitasking from systemic point of view. From the his-
torical point of view the concept of multitasking was tightly connected with the progress of computer 
technologies. The basic principle of functionality may be explained via so called dining philosophers 
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problem. The problem in question can be solved by various ways of multitasking on basis of which 
we can determine certain typology of multitasking.  
At the same time we pointed out the connectivity and inseparability of systemic multitasking and hu-
man multitasking. In the HCI area we can see constant forming of appropriate methodology for ade-
quate evaluation of multitasking in a system. The reason is to achieve better system as a whole from 
the point of view of its functionality and design. Last but not least those are problems which are the 
cause of systemic multitasking of individual in his or her personal but mainly work related activities. 

  


