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Úvod 

Vedu a výskum neobišli zmeny, ktoré spôsobila digitálna revolúcia. Dynamika vo vede 
pod vplyvom elektronického prostredia, nepretržitý tok informácií, možnosť okamžitej spät-
nej väzby a objektívnej kontroly vedeckých výstupov podporujú nové spôsoby vedeckej 
spolupráce, menia doterajšie zvyky sociálnej interakcie vedcov a podnecujú verejný dialóg 
o vede (Kopecká a Šušol 2015). Veľké zmeny vo vedeckej komunikácii sa dotkli všetkých 
prvkov vedeckých aj publikačných procesov – vedcov, autorov publikácií, vydavateľov i cieľo-
vých používateľov. Transformácia vzťahu sa však prirodzene netýka len vedy a verejnosti, 
zmeny smerom k otvorenosti a demokratizácii sa prejavili aj vo vzťahu medzi univerzitami, 
priemyslom, obchodom a vládou (Steinerová, Ondrišová a Buzová 2015). To naznačuje, že 
tieto zmeny tiež stimulujú hospodársku činnosť a výrobný priemysel štátnych aj súkrom-
ných podnikov (Kopecká a Šušol 2015). 

Digitálne prostredie vytvorilo podmienky pre vedeckú prácu založenú na simulácii, 
experimentovaní a vizualizácii (Steinerová 2010). Vzniká rozsiahla sieť vzájomne spolu-
pracujúcich a prepojených exaktných, spoločenských a humanitných vied, ktoré sa spájajú 
do vedeckých tímov a poznatky vzájomne integrujú, čo posúva vpred nielen vedu a výskum, 
ale všetky sféry spoločnosti. Každá integrácia poznatkov dáva priestor formovaniu nových 
vedeckých otázok a nových pohľadov na vedecké aj spoločenské otázky. 

Pri skúmaní vedeckej komunikácie sa dospelo k záveru, že pre zvýšenie jej efektivity  
a funkčnosti je nutná informačná podpora, ktorá preklenie priepasť, ktorú spôsobilo práve 
digitálne prostredie (Steinerová, Ondrišová a Buzová 2015). Metaforické vytvorenie mosta  
a preklenutie priepasti je úlohou informačnej vedy. Tento cieľ dosahuje informačná veda 
prostredníctvom mnohých, neustále vyvíjaných a zdokonaľovaných nástrojov komunikácie, 
spracovania a využívania informácií.  
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1  Otvorená veda v demokratickej informačnej spoločnosti 

Otvorená veda súvisí s globalizáciou vedeckej spolupráce, ktorú možnosti internetovej 
komunikácie priniesli (Steinerová 2010). Už v prvej polovici 20. storočia zdôrazňovali so-
ciológovia ako R. Merton, že základom úspešného vedeckého napredovania je spolupráca, 
objektivita a otvorená diskusia (Steinerová 2014). 

Podstatou otvorenej vedy je transparentnosť, otvorenosť a demokratizácia doposiaľ 
uzavretých vedeckých procesov. Pod transparentnosťou rozumieme objasňovanie vedeckých 
postupov, výsledkov a logickú argumentáciu pri diskusii s verejnosťou, teda priehľadnosť 
procesov. Otvorenosť predstavuje dostupnosť výsledkov vedeckej činnosti pre všetkých 
občanov demokratickej informačnej spoločnosti, ktoré sa v praxi prejavujú (okrem iného) 
možnosťou prístupu a práce s plným textom vedeckých a odborných publikácií. (Steinerová, 
Ondrišová a Buzová 2015). 

Veda je otvorená ako vo svojich procesoch, tak aj v dostupnosti a komunikácii smerom  
k verejnosti. Tento posun sa týka celej spoločnosti na individuálnej úrovni, ako aj na úrovni 
vedeckých komunít, výskumných organizácií a inštitúcií. Otvorená veda dáva priestor pre 
vznik nových partnerstiev nielen na úrovni vedeckých inštitúcií, ale tiež v podnikateľskej  
a výrobnej sfére, teda hovoríme o otvorenom digitálnom trhu. To znamená, že otvorená ve-
da má potenciál zvýšiť úroveň nielen vedy, výskumu a vzdelávania, pre spoločnosť má aj 
ďalšie socio-ekonomické prínosy tým, že je (Rada Európskej únie 2015):    

• spoľahlivejšia a dôveryhodnejšia vďaka možnosti okamžitého overovania údajov 
prostredníctvom spätnej väzby odborníkov, 

• efektívnejšia a rýchlejšia vďaka eliminácii a odstraňovaniu duplicít pri výskume, 

• globálna a flexibilnejšia, keďže reaguje na aktuálne spoločenské výzvy.  

Otvorenosť vedy posilňuje dôveru verejnosti voči jej metódam, procesom, postupom  
a cieľom (Digital agenda for Europe 2013). Woelfle, Olliaro a Todd (2011) hovoria o samot-
nej otvorenej vede ako o urýchľovači výskumu. Sami mali možnosť presvedčiť sa o efekti-
vite otvoreného výskumu pri práci na projekte z roku 2011 v oblasti chémie a farmácie 
vďaka otvoreným softvérom. Potvrdili, že vďaka otvorenému prístupu k vedeckému prob-
lému získali spätnú väzbu od mnohých vedcov, pričom ich sami ani nemuseli osloviť. Pod-
statu otvorenej vedy zhrnuli v myšlienke: „Nikto z nás nie je taký múdry, ako my všetci“ 
(Woelfle, Olliaro a Todd 2011). 

M. Watson (2015) si kladie otázku, kedy prestaneme používať pojem otvorená veda 
ako nový fenomén, pretože nebude žiaden iný model vedeckej práce- teda kedy sa otvorená 
veda stane jednoducho vedou a transparentnosť samozrejmosťou. Spočiatku sa preto do-
mnieval, že pod pojmom otvorená veda sa skrýva jednoducho veda, akú poznáme od jej 
počiatkov. Po prečítaní knihy M. Nielsena s názvom Reinventing Discovery si však uvedo-
mil, že laická verejnosť vidí vedu, ktorá existuje iba sama pre seba. Vedu plnú tajomstiev  
a negatívneho postoja voči akýmkoľvek zmenám a zásahom. Na základe toho sa Watson 
pýta, kedy spoločnosť dovolila, aby sa veda uzavrela. Definoval šesť pilierov otvorenej 
vedy, ktorými sú:  

• otvorené dáta, ktoré je možné analyzovať prakticky neobmedzene v kontexte nových 
objavov, nových súvislostí;  

• otvorený prístup ako koncept umožňujúci čítanie a získavanie informácií bez nutnos-
ti kúpy predplatného či jednorazového poplatku;  
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• otvorené (transparentné) metódy, postupy a procesy, ktoré zabezpečia odstránenie 
duplicitných výskumov;  

• otvorené softvéry, ktoré sú vyvíjané už od počiatku konceptu otvoreného prístupu.  

• otvorené recenzovanie, ktoré je dôkazom transformácie procesu vedy – veda sa do-
stáva do procesu vzájomného hodnotenia, konštruktívnej kritiky, spolupráce (môžeme po-
znamenať, že už samotná otvorenosť je kontrolným mechanizmom vedy;  

• otvorené vzdelávanie, ktorého základnou podmienkou a princípom je existencia otvo-
rených zdrojov využiteľných pre štúdium a vzdelávanie (neznamená to nespoplatňovať vzde-
lávanie, znamená to otvorene a zdarma ponúkať zdroje pre rast vzdelanostnej úrovne člo-
veka).  

Prirodzenosť otvoreného modelu vedy vyjadril Watson (2015) metaforou s mobilným 
telefónom: používanie mobilného telefónu je dnes samozrejmosťou, avšak nie všade fungu-
je, napríklad kvôli výpadku signálu. Tým ho však v jeho podstate neprestaneme považovať 
za nefunkčný.  

Otvorená veda nie je posun od tradičnej vedy, ide o vedu takú, aká by mala byť. Mno-
ho skutočností nasvedčuje tomu, že otvorenosť je v súčasnosti vo vedeckej komunikácii 
trendom, avšak postupne sa stane štandardom a základným predpokladom vedeckých po-
stupov (Pekníková 2011). K tomu je však nutné formálne deklarovať jej princípy, požiadavky 
a pravidlá. 

1.1  Legislatívny rozmer otvorenej vedy 

Princípy otvorenej vedy sa postupne upevňujú aj legislatívne a v rámci oficiálnych 
národných a medzinárodných projektov. Paradoxom je, že impulzy na otvorenosť a sprístup-
nenie vedy prichádzajú z menej rozvinutých krajín. Otvorená veda bola na oficiálnej úrovni 
rozpracovaná napríklad v dokumente Open Science and Research vo Fínsku v roku 2014, 
ale vo všeobecnosti môžeme každú deklaráciu či iniciatívu Open Access považovať za for-
málne rozpracovanie otvorených princípov vedy (Steinerová, Ondrišová a Buzová 2015).  
Z významných európskych projektov zameraných na otvorenú vedu spomeňme Horizont 
2020, ktorý je medzinárodným nástrojom implementácie otvorenej vedy a inovácií do politík 
členských štátov Európskej únie (Pekníková 2011). Ide o program nadväzujúci na programy 
európskej únie uskutočňované od roku 1980. Štruktúra programu je rozdelená do niekoľkých 
pilierov: vynikajúca veda (excellent science); vedúce postavenie priemyslu (industrial leader-
ship) a spoločenské výzvy (societal challenges). V rámci podpory otvorenej vedy nás zau-
jíma priorita „vynikajúca veda“ podporujúca excelentný výskum, zavádzanie nových tech-
nológií do výskumov, interdisciplinárny výskum a podpora ľudských zdrojov vo vede. 
Konkrétne plán s názvom Európska výskumná infraštruktúra (European Research Infra-
structure) je zameraný na podporu budovania výskumných infraštruktúr na svetovej úrovni, 
to znamená, že jeho cieľom je otvorenosť, transparentnosť a dostupnosť vedy a výskumu 
(Národní informační centrum 2013).  

Legislatívne vymedzenie otvorenosti môžeme vnímať ako určitý teoretický základ 
otvorenej vedy. Z hľadiska praxe a bežného života nám o význame a podstate otvorenej 
vedy môžu viac povedať spoločenské vedy.  
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1.2  Radikálna demokratizácia vedy – pohľad sociológie 

V otvorenej vede vidíme tendencie boja proti monopolnému vplyvu vydavateľstiev  
a snahu o zapojenie verejnosti do diania vo vede. Práve demokratizácia a popularizácia je 
prostriedkom otvorenej, transparentnej vedy. Predpokladom jej reálneho fungovania je však 
neobmedzený prístup k informáciám. Zmyslom demokratizácie je korektná diskusia, mož-
nosť laických účastníkov vyjadriť sa a nasmerovať tak vedecké procesy smerom k ich reál-
nej spoločenskej využiteľnosti. Dolník (2015) hovorí o radikálnej demokratizácii vedy: 
veda ako fundamentálny prvok toho, čo ovplyvňuje túto kvalitu života, sa stáva aj prostried-
kom pre vyjadrenie človeka ako sociálnej bytosti. Nastáva prudká expanzia vedy do spolo-
čenskej sféry a rozšírenie sociálnej bázy vedy.  

Veda sa dnes nesnaží len interpretovať svoje vedecké výsledky, ale má záujem na tom, 
aby sa verejnosť stala jej spoluaktérom. Vývoj vzťahu medzi vedou a verejnosťou, ktorý 
sme sa pokúsili zachytiť na obrázkoch 1 a 2, môžeme demonštrovať na základe modelov 
Bauera a Felta.  Zatiaľ čo Bauer porovnáva vývoj dôvery voči vede zo strany spoločnosti, 
Felt si všíma možnosť participácie spoločnosti na vedeckých procesoch (Szapuová a Nuhlí-
ček 2015). 

 
 
 
 
 

Obr. 1  

Bauerov model vývoja dôvery verejnosti voči vede 

 

 

 

Obr. 2 

Feltove štádiá participácie verejnosti na vedeckých procesoch 

Vzťah vedec – laik sa posúva z pôvodne vnímaného vzťahu učiteľ- žiak na partnerskú 
úroveň, hoci laik si je vedomý znalostnej prevahy vedca v danom odbore, zároveň si uvedo-
muje svoju hodnotu ako sociálnej bytosti. Do určitej miery spochybňovanie vedy zo strany 
laika dostáva vedca až do pozície ovládaného- vznikajú tzv. sociovedecké hry, ktoré sú za-
ložené na slobodnom prejave laikov na jednej strane a obhajovaní alternatívnych aj opozič-
ných návrhov, názorov a možností na strane vedy. Diskusia, možnosť kontroly a participácie, 
vecná argumentácia, priznanie a poukázanie na rozpory v samotnej vedeckej obci a pripo-
mínanie negatívnych následkov aplikácie vedeckých poznatkov vytvárajú v očiach verej-
nosti dôveryhodnú vedu, ktorej cieľom nie je mocenský vplyv, ale predstavuje samu seba 
ako ľudskú vedu (Dolník 2015). Táto premena z vedy neprístupnej k vede otvorenej sa 
odzrkadľuje aj v súčasných modeloch vedy.  
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1.3  Od tradičného modelu vedy k otvorenosti 

Zmena v dynamike vzťahu medzi vedou a spoločnosťou je centrom záujmu mnohých 
diskusií a tém v humanitných, sociálnych aj technologických oblastiach. Jedným z dôsled-
kov týchto zmien je riešenie vedeckých a výskumných problémov v kontextoch- ako uvá-
dzajú Szapuová a Nuhlíček (2015), klasická idea autonómie vedy sa stáva problematickou. 
Klasický model vedeckej tvorby sa vyznačoval existenciou vymedzených hraníc medzi 
základným a aplikovaným výskumom, hranice vedeckých disciplín sú výsledkom organizá-
cie znalostí, ktorá je historicky formovaná a výskum je prísne inštitucionalizovaný.  

V 80. rokoch 20. storočia sa objavil modus 2, nový model tvorby vedeckého poznania, 
ktorý transformoval klasický model vedeckej tvorby tým, že poukázal na nasledujúce sku-
točnosti (Szapuová a Nuhlíček 2015):  

1. Nutné je tvoriť poznanie v kontexte. To znamená robiť vedu pre spoločnosť a vopred 
definovať možnosti využitia a aplikácie poznatkov v praxi, nielen robiť vedu pre vedu sa-
motnú. 

2. Demarkácia je prežitok. Odbory sa vyznačujú transdisciplinárnou povahou, teda 
snahou prekročiť hranice vlastnej disciplíny. Veda má tendenciu riešiť vedecký problém 
využitím kumulovania poznatkov a asociácií z viacerých vedných disciplín. 

3. Veda je uskutočňovaná v rozmanitom prostredí (rozmanitosť prostredia úzko súvisí  
s nutnosťou tvorby poznania v kontexte). To znamená, že veda musí predpokladať hetero-
génnosť podmienok (sociálnych, kultúrnych, technologických), v ktorých bude realizovať 
výskumy a vedecké procesy. 

4. Veda sa stáva transparentnou. Od kultúry vykázateľnosti a merateľnosti vedy sa pre-
chádza k reflexivite vedy a výskumu a k novým spôsobom kontroly vedy.  

Tokoro (2010) vysvetľuje princíp a výhody otvorenosti a otvorených systémov porov-
naním s uzavretými systémami prostredníctvom komparačného modelu. Tento model je 
možné aplikovať na systémy vedy: otvorená veda pozostáva zo subsystémov, teda z jednot-
livých vedeckých disciplín, odborov, prípadne aj spoločenských problematík, pričom každý 
jeden subsystém musí byť otvorený vo vzťahu k ostatným subsystémom a k vonkajšiemu 
svetu, teda vo vzťahu k spoločnosti a verejnosti. Otvorená veda (aj vďaka digitálnej vede) 
sa tak stáva interaktívnym nástrojom.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obr. 3 

Uzavreté systémy vs. otvorené systémy (Tokoro 2010) 
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Na druhej strane je nutné poznamenať, že otvorená veda so sebou nesie určité riziko, 
na ktoré upozornil v roku 2014 prezident Berlínsko-Brandenburskej akadémie, G. Stock.  
V jeho vyjadrení zaznelo, že otvorená a demokratická veda nie vždy dokáže čeliť nebezpe-
čenstvu partikulárnych záujmov vo vedeckom dianí a zdôraznil, že spoľahlivým partnerom 
spoločnosti je autonómna veda. Chcel poukázať na to, že radikálnou demokratizáciou vedy 
sa v nej môže vyskytnúť presadenie vlastných záujmov niektorých subjektov. Autonómnu 
vedu považuje za objektívnejšieho služobníka spoločnosti (Dolník 2015). Veda je v niekto-
rých prípadoch dokonca vnímaná ako akcelerátor spoločenských problémov, ako to uvádza 
vo svojej knihe Riziková spoločnosť aj U. Beck, významný nemecký sociológ: „Veda sa 
stáva (spolu)príčinou rizík, prostriedkom pre ich definovanie a zdrojom ich riešenia.“ Výrok 
môžeme chápať aj ako kritiku súčasnej vedy, ktorá funguje v začarovanom kruhu: jej cieľom 
je zisk, ktorý sa dosiahne vytvorením problému, na ktorý sa následne nájde riešenie (Szapuo-
vá a Nuhlíček 2015 cit. podľa Beck 2004). Demokratizácia vedy podnecuje diskusiu o etic-
ky problematických otázkach, ktoré stimulujú názorové rozdelenie spoločnosti a tým vedú 
k etickej neistote, ku ktorej ľudia pristupujú buď optimisticky (laický optimizmus ako dô-
vera voči vede a jej objavom), alebo skepticky (laický skepticizmus ako spochybňovanie 
výsledkov výskumu) (Dolník 2015). 

Priestor a nástroje pre diskusiu o vedeckých aj spoločenských problematikách zabezpe-
čujú digitálne technológie, ktorých expanzia prirodzene podnietila ideu o vede dostupnej 
pre všetkých.  

2  Digitálna veda ako socio-technický konštrukt 

Nástroje a prostredie otvorenej vedy využívajúce najnovšie technológie a nové médiá 
pri vedeckej spolupráci komunikácii môžeme označiť termínom digitálna veda (alebo veda 
2.0, eScience, cyberscience a podobne) (Katuščáková 2010). Schneiderman, ktorý ako prvý 
zaviedol používanie pojmu veda 2.0, hovorí o sústredení digitálnej vedy na tie problémy, 
ktoré vznikajú pri strete človeka, informačných zdrojov, informačných systémov a techno-
lógií. Vznikajú komplexné socio-technické systémy, ktoré podporujú využívanie informácií, 
vznik kolaboratórií a zároveň pridávajú hodnotu vedeckej aj neformálnej komunikácii (Stei-
nerová 2010).  

Potenciál digitálnej vedy spočíva v technologickej podpore sociálnych interakcií, k rastu 
sieťovej kolektívnej inteligencie a k plneniu princípov demokratickej informačnej spoloč-
nosti a otvorenej vedy (Digital agenda for Europe 2013). Digitálne technológie umožňujú 
široké spektrum vedeckých a informačných procesov: analýzu, integráciu a kumuláciu zna-
lostí, nové získavanie znalostí a ich šírenie, čím podporujú interdisciplinárny výskum (Naj-
mi a Keralis 2013).  

Môžeme povedať, že fundamentálne princípy otvorenej vedy ako otvorenosť, transpa-
rentnosť a demokratickosť je možné plniť vďaka digitálnej vede. Nástroje digitálnej vedy 
majú potenciál zvyšovať informačnú a teda aj vedeckú gramotnosť spoločnosti, prispievajú 
k posilňovaniu dôveryhodnosti vedeckých procesov tým, že umožňujú efektívne vyhľadá-
vanie, organizáciu a šírenie informácií (Digital agenda for Europe 2013).  

Príkladom spojenia digitálnej a otvorenej vedy je digitálny repozitár, ktorý je konkrét-
nym nástrojom podnecujúcim komunikáciu vo vede, zároveň aj interakciu medzi vedou  
a verejnosťou.   
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2.1  Repozitár v otvorenej vede 

Práve spôsob a rýchlosť šírenia informácií, archivácie a uchovávania poznatkov odli-
šujú tradičné vedecké procesy od otvorenej a digitálnej vedy. Prioritou je preto zabezpečenie 
takých technologických nástrojov, ktoré umožňujú efektívnu organizáciu a manažment zna-
lostí a zároveň spĺňajú požiadavky otvorenej vedy a demokratického prístupu k informáciám. 
Jedným z takýchto nástrojov je repozitár, ktorý predstavuje zdroj, komunikačný kanál aj 
digitálne úložisko formálnej a nepriamej vedeckej komunikácie. Takáto nepriama forma 
šírenia vedeckých informácií a poznatkov prináša mnoho výhod: od zachytenia zdanlivo 
nevýznamných informácií, ktoré môžu mať neskôr vplyv na zistenie nových súvislostí až 
po možnosti overovania a hodnotenia vedeckých pracovníkov. To sa týka najmä inštitucio-
nálnych repozitárov, ktoré vo vedeckom publikovaní predstavujú jeden z hlavných aktérov 
vedeckého procesu.  Zvyšujú konkurencieschopnosť inštitúcie, čiže sú strategickým nástro-
jom vedeckej komunity v otvorenej a digitálnej vede. Vďaka repozitárom je možné hodnotiť 
kvalitu inštitúcie, dokladovať publikačnú činnosť vedeckých pracovníkov a tým aj umož-
ňujú merateľnosť prínosu inštitúcie pre spoločnosť (Kopecká a Šušol 2015). 

Repozitár však nie je jediným prostriedkom šírenia vedy a výskumu. Súčasné sieťové 
prostredie je bohaté na príležitosti a možnosti zdieľania vedeckých myšlienok či hypotéz.  

2.2  Potenciál sociálnych sietí vo vedeckej komunikácii 

Konštruktívnu a podnetnú vedeckú diskusiu môžu zabezpečiť aj sociálne siete (Rinaldi 
2014), ktoré sú schopné rýchlo reagovať na aktuality a zmeny. Sociálne médiá vo všeobec-
nosti považujeme za šíriteľov výsledkov a publikácií, ktoré ešte nemuseli prejsť publikač-
ným procesom (Steinerová, Ondrišová a Buzová 2015).  

Sociálne siete sú aj pre vedu ideálnym priestorom pre sociálne interakcie. Pri ich efek-
tívnom využívaní môžu byť nástrojom  pre zvýšenie kreditu, popularity a kariérnych úspe-
chov vedeckých pracovníkov. Pokiaľ vedecká obec odmieta populárne sociálne siete, môžu 
sa zapojiť do špecializovaných online sociálnych sietí, v ktorých sú informácie prehľadne 
organizované a klasifikované a ponúkajú im priestor pre zdieľanie dát a komunikáciu. Jed-
nou z nich je napríklad Academia.edu, ktorá umožňuje zdieľanie vedeckých a odborných 
článkov, sledovanie ich vplyvu a popularity a monitorovanie výskumu v rôznych vedeckých 
oblastiach (Portál elektronických zdrojů Univerzity Karlovy [bez dátumu]).   

Priem, Taborelli, Groth a Neylon navrhli v roku 2010 využívanie sociálnych sietí ako 
metriky pre vedu a výskum. Hodnotenie vplyvu publikácií je tak dostupné širokému okruhu 
používateľov (Steinerová, Ondrišová a Buzová 2015).  

Ďalšou podobnou vedeckou sociálnou sieťou je ResearchGate, ktorá funguje od roku 
2008 (Rinaldi 2014). Vyvinula altmetriku známu pod názvom RG skóre, ktoré sa počíta na 
základe hodnotenia publikácie zo strany vedeckých kolegov a na základe počtu interakcií 
(ResearchGate [©2008‐2016]). Siete ako Academia.edu a ResearchGate podporujú aj efek-
tívne vyhľadávanie a organizáciu informácií v elektronickom prostredí (Steinerová, Ondri-
šová a Buzová 2015).   

V súčasnosti je pre vedecké publikovanie a sebarealizáciu zo strany vedcov využívané 
aj blogovanie. Blogy sa tak stávajú súčasťou sivej literatúry. Okrem možnosti vytvorenia 
osobného blogu sú využívané tiež oficiálne vedecké blogy ako Science Blogs alebo Science 
2.0. Výhodou sociálnych sietí, blogov či iného spôsobu online zdieľania je možnosť šírenia 
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myšlienky, ktorá nemusí byť formalizovaná. Surová myšlienka môže byť niekedy inšpiru-
júcejšia ako potvrdená teória (Stafford 2010). 

Digitálna veda poskytuje rozmanité možnosti pre spoluprácu vedy a verejnosti, čím sa 
stáva technologickým predpokladom otvorenej vedy. Vývoj a riadenie týchto nástrojov 
smerom k ich efektívnemu využitiu je doménou informačnej vedy.  

3  Otvorená veda, digitálna veda, informačná veda 
– vzťahy a súvislosti 

Úlohou informačnej vedy v nových vznikajúcich partnerstvách vied a v interdiscipli-
nárnych vedách je predovšetkým organizácia informačného prostredia a informačná podpo-
ra. Môžeme ju nazvať metavedou, ktorá na teoretickej, praktickej, legislatívnej, technologic-
kej a ekonomickej zastrešuje fungovanie digitálnej vedy a princípy otvorenej vedy. Zároveň 
jej cieľom je odstraňovanie nedostatkov technológií, ktoré nezohľadňovali kognitívne pro-
cesy človeka pri informačných činnostiach (Steinerová 2010).  

Informačná veda už od začiatku jej formovania jej teórií hľadá modely, zabezpečuje 
prístup k vedeckým výstupom a prakticky formuje vedeckú komunikáciu. Modeluje sociálne 
interakcie vo vede a prispieva k rozvoju nástrojov, ktoré túto interakciu zohľadňujú a pod-
porujú (Steinerová, Ondrišová a Buzová 2015). Vyvíja technologické nástroje a štandardy 
pre plné využitie potenciálu digitálnej vedy, čím automaticky prispieva k posunu smerom  
k otvorenej vede.  

Samotná zložitosť digitálnej vedy ako socio- technického systému je výzvou a predme-
tom skúmania informačnej vedy. Výskum digitálnej vedy rozvíja teoretickú aj praktickú 
zložku informačnej vedy a naopak – čím je informačná veda rozvinutejšia, tým efektívnej-
šie nástroje môže aplikovať v rámci digitálnej vedy.  

Hlavné nástroje digitálnej vedy, ako sú napríklad digitálne knižnice a informačné sys-
témy sú základnými piliermi informačnej vedy (Steinerová 2014). Nástroje digitálnej vedy 
sú predpokladom dodržiavania princípov otvorenej vedy a naopak, podmienkou pre fungo-
vanie vedy v digitálnom prostredí je otvorenosť vedy a jej procesov (Steinerová, Ondrišová 
a Buzová 2015).  

Pokúsili sme sa vyjadriť vzťah medzi informačnou, digitálnou a otvorenou vedou na-
črtnutím konceptuálneho modelu, v ktorom sú tieto pojmy hlavnými zložkami: informačná 
veda je teoretickým a metodologickým nástrojom digitálnej a otvorenej vedy. Digitálna 
veda je technologickým konštruktom otvorenej vedy, ktorá je najmä legislatívnym, ekono-
mickým a autorsko-právnym konceptom. Z iného pohľadu môžeme povedať, že digitálna 
veda sa začína tam, kde dochádza k interakcii človeka so systémom alebo s technológiami 
všeobecne. Celý tento vzťah sa odohráva v otvorenom prostredí, teda v prostredí otvorenej 
vedy. Nie je preto z nášho pohľadu vhodné vytvárať medzi týmito pojmami hierarchický 
vzťah, či prísne vymedzovať ich hranice. Podstatou je ich vzájomná prepojenosť a dopĺňanie 
sa pri zabezpečovaní efektívnych informačných aktivít človeka v elektronickom prostredí. 
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Obr. 4 

 Vzťah medzi informačnou, digitálnou a otvorenou vedou 

Záver 

Myšlienka otvorenej vedy sa zrodila už na začiatku 20. storočia v teóriách sociológov, 
ktorí správne poukázali na skutočnosť, že s rozvojom digitálnych technológií nebude možné 
udržať krok, pokiaľ sa vedecké a výskumné procesy budú držať tradičných metód. Nie je 
prekvapením, že práve spoločenské vedy ako prvé predpovedali nutné zmeny v spoločenských  
a vedeckých procesoch. Súčasnosť sa neustále označuje ako digitálna, elektronická éra- pri 
používaní týchto pojmov má človek tendenciu zabúdať, že v pozadí ich vývoja a zdokona-
ľovania je človek a spoločnosť. Technológie sa prispôsobujú a vyvíjajú na základe ľudského 
informačného správania aj správania v každodennosti smerom k individuálnym a spoločen-
ským potrebám a požiadavkám. Človek nestojí len za hrubým technologickým projektova-
ním systémov, ale je centrom celého vývoja digitálnych technológií.  

Antropocentrický vývoj digitálnych technológií umožňuje realizáciu myšlienok, prin-
cípov a celého modelu otvorenej vedy. Otvorenosť vedy je daná politicky (legislatívne a práv-
ne) aj technologicky (z iného uhla pohľadu môžeme hovoriť o jej teoretickej aj praktickej 
podstate). Pre súčasnú demokratickú spoločnosť je prirodzená vzhľadom k verejnému finan-
covaniu vedy a legislatívne ukotvenému právu slobodného prístupu k informáciám pre kaž-
dého občana v informačnej spoločnosti.  

Na druhej strane, vlastnosti elektronického prostredia a digitálne technológie sú svoji-
mi možnosťami tvorby, spracovania a využívania informácií neobmedzené. Nie je možné 
využívať v plnom rozsahu potenciál digitálnych technológií a zároveň prísnym spôsobom 
obmedzovať prístup k informáciám (pokiaľ je nutné a žiadané obmedziť prístup k určitým 
informáciám a dátam z opodstatnených dôvodov, používateľ má právo vedieť, aké obme-
dzenia sa k informáciám vzťahujú a z akých dôvodov).  
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Nové modely komunikácie nielen vo vede, ale v celej spoločnosti, nie sú rozvíjané len 
teoreticky – otvorená veda je zreteľným príkladom aplikovania zmien spojených s digitálnou 
vedou do každodenného aj vedeckého života spoločnosti na základe teoretických i praktic-
kých poznatkov informačnej vedy. Kvalita životnej úrovne spoločnosti je výsledkom mno-
hých faktorov- jedným z nich je miera, v akej je verejnosti umožnená participácia na vede  
a do akej miery má verejnosť snahu, nadšenie a ochotu byť rovnocenným partnerom vo ve-
deckých procesoch. V kompetenciách informačnej vedy je práve komunikovať túto skutoč-
nosť obom stranám a vyvíjať efektívne nástroje pre spoluprácu v online prostredí.  

Otvorenosť však neznamená neobmedzenosť. Práve tendencia ľudí domnievať sa, že 
elektronické prostredie je otvorené v zmysle neobmedzené, je v podstate príčinou autorsko- 
právnych problémov, otázok duševného vlastníctva a copyrightu. Je potrebné uvedomiť si, 
že otvorenosť nesmie znamenať stratu súkromia, ohrozenie bezpečnosti. Naopak, úlohou 
informačnej vedy je zabezpečiť ochranu duševného vlastníctva a vyvíjať také legislatívne 
nástroje a ekonomické modely, ktoré autorom publikácií neodoberú práva a zároveň nebudú 
znevýhodňovať používateľov. 

Ako sme stručne naznačili, nie každý vidí otvorenosť vedy ako výhodu- autonómnosť 
môže byť do určitej miery považovaná za nástroj objektivity vedy, ktorá nie je motivovaná 
len vidinou finančného zisku. Na druhej strane môžeme argumentovať, že práve otvorenosť je 
najsilnejším nástrojom objektivizácie a kontroly vedeckovýskumných procesov a výstupov.  
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Resumé 

OTVORENÁ VEDA, DIGITÁLNA VEDA A INFORMAČNÁ VEDA 
– VZŤAHY A SÚVISLOSTI 

Michaela Kmeťová 

Zapojenie človeka do diania v spoločnosti, potreba sebavyjadrenia a kontroly všetkého, čo sa týka je-
ho zdravia a kvality života, je prirodzenou ľudskou potrebou. Záujem ľudí o aktuálny stav vedy a vý-
skumu ako kľúčových systémov ovplyvňujúcich náš každodenný život je možné vidieť vo virtuálnom 
prostredí aj v bežnom živote. Analýza vzťahov medzi otvorenou, digitálnou a informačnou vedou po-
ukazuje na vývoj takých vedeckých procesov a postupov, ktoré sa stávajú vecou verejnou a verejne 
dostupnou. Sledujeme, ako sa mení charakter vedy z uzavretého systému na otvorený systém, ktorý 
nielenže svoje poznatky komunikuje smerom do vonkajšieho prostredia, ale externé podnety aj prijí-
ma, vďaka čomu sa veda orientuje na spoločensky aktuálne problémy a výzvy. Na druhej strane, otvo-
renosť so sebou nesie isté riziká, ktoré je vhodné vopred definovať a priebežne monitorovať. Aj to je 
jednou z mnohých úloh informačnej vedy, ktorú môžeme považovať za teoretickú základňu formujúcu 
digitálnu a otvorenú vedu. Teoretické princípy a štandardy informačnej vedy sú základom pre rozvoj 
digitálnej vedy. Digitálne technológie ako fundamentálny prvok digitálnej vedy boli podnetom pre 
otvorenosť vedy smerom k verejnosti. Vzájomnú prepojenosť týchto pojmov je možné vidieť v každo-
denných situáciách spojených s informačným správaním človeka. Prostredníctvom konceptuálneho 
modelu naznačujeme úzku previazanosť pojmov a ich vzájomný vplyv. Môžeme konštatovať, že pro-
duktívnejšie je skúmanie týchto pojmov vo vzájomných súvislostiach, než ich striktné vymedzovanie. 

Summary 

OPEN SCIENCE, DIGITAL SCIENCE AND INFORMATION SCIENCE  
– RELATIONS AND CONNECTIONS 

Michaela Kmeťová 

The involvement of human in society, need for self-expression and control of everything that affects 
health and quality of life is a natural human need. People's interest for current state of science and 
research as a key systems affecting our everyday life can be seen in a virtual environment and in every-
day life as well. Analysis of the relationship between the open, digital and information science refers 
to the development of scientific processes and procedures that become a public concern and publicly 
available. We watch how changes the nature of science from a closed system to an open system, which 
not only communicates their findings towards the external environment, but also accepts external ideas. 
Thanks to this is science focuses on current social issues and challenges. On the other hand, openness 
entails some risks that have to be predefined and continuously monitored. This is one of the many tasks 
of information science, which can be considered as a theoretical base forming the digital and open 
science. Theoretical principles and standards of information science are essential for the development 
of digital science. Digital technologies as a fundamental element of digital science stimulate the open-
ness of science towards the public. The interdependence of these terms can be seen in everyday situa-
tions connected with human information behavior. The conceptual model indicates the close relation-
ship between them and their mutual influence. We may conclude that it is more productive to examine 
these terms together, than their strict limitation. 


