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Úvod 

Informačná veda sa vyvinula z oblastí dokumentácie a špeciálnych knižníc transformo-
vaných pod vplyvom rozvoja nových informačných technológií. Už od začiatku vývoja tejto 
vedy v 50. rokoch 20. storočia bolo jasné, že ide o zmes rôznorodých prístupov, ktoré si 
hľadajú spoločný teoretický rámec. Pôvodnou motiváciou vzniku informačnej vedy boli 
snahy riešiť problém informačného preťaženia vedcov z prírodných a technických vied. To 
sa prejavilo ako v oblasti vyčleňovania novej profesie „informačných vedcov“, tak aj v sna-
hách hľadať nové nástroje na organizovanie informácií. Jeden z prvých autorov bol Vannevar 
Bush s víziou systému Memex v článku pre Atlantic Monthly v roku 19451. Termín infor-
mačná veda sa postupne ustálil pri založení Inštitútu informačných vedcov v roku 1948 vo 
Veľkej Británii a vo formovaní medzinárodnej komunity odborníkov špecializujúcich sa na 
prácu s informáciami na medzinárodnej konferencii vo Washingtone v roku 1958. Ďalšie 
míľniky predstavovali medzinárodné testy indexačných jazykov v Cranfielde od roku 1959  
a založenie Inštitútu pre vedecké informácie (Institute for Scientific Information) Eugenom 
Garfieldom v roku 1960 (od r. 1992 Thomson Reuters) so službami citačných indexov až 
po Web of Knowledge. 

Už od týchto začiatkov rozvoja informačnej vedy bolo vidieť, že ide o multidisciplinárne 
hnutie, ktoré je prepojené tradíciami knižničnej vedy pri organizovaní informácií. Mnohé 
historické a sumarizačné publikácie (napr. Bawden a Robinson 2012; Bawden 2009;  Vakkari 
2008; Saracevic 2010; Robinson a Bawden 2013; Hjørland 2013 a i.) dokazujú aj na analýze 
publikovaných prác rozvoj tematického záberu skôr do šírky. Rôzne vplyvy, najmä však 
možnosti technológií, prispeli k niekoľkým tematickým „obratom“ v rozvoji informačnej 
vedy. Ak v 50. a 60. rokoch prevažovala orientácia na indexovanie a informačný prieskum 
a organizáciu informácií a začali vznikať prvé automatizované knižnično-informačné systé-
my a siete, neskôr prišiel obrat k používateľovi a kognitívnym procesom používateľa – kog-
nitívna a interaktívna paradigma informačného prieskumu (Belkin, Ingwersen, Saracevic  
a i.). Vývoj potom pokračoval práve v týchto dvoch doteraz pretrvávajúcich paradigmách 
informačnej vedy – systémovej a používateľskej, ktoré sa stretávajú v novších témach a nov-

                                                 
1 Bush, Vannevar, 1945. As We May Think. In: The Atlantic Monthly, July 1945.Dostupné na: 

http://www.theatlantic.com/doc/194507/bush 
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ších integračných kontextoch. V súčasnosti tu dominujú aspekty sociálnych sietí a sociálnych 
médií, služieb a produktov pre komunity, informačnej gramotnosti a digitálnych knižníc, 
digitálnej vedy či kreatívneho priemyslu. V teoretickom rozvoji preto v informačnej vede 
možno identifikovať niekoľko paradigiem: objektovú, technologicko-systémovú, kognitív-
nu, sociálno-doménovú, kontextovú či ekologickú. Všetky však hľadajú odpovede na veľké 
otázky informačnej vedy: čo je informácia a dokument, ako zabezpečiť informačný proces, 
ako modelovať informačné prostredie, ako navrhnúť nové služby a produkty s pridanou 
hodnotou, ako pomôcť človeku pri riešení informačných problémov. 

V tomto príspevku preto vymedzujeme informačnú vedu a jej tradície prostredníctvom 
základných tém, paradigiem a teórií a vybraných príkladov výskumov. Naznačujeme trendy 
výskumov s orientáciou na integračné prístupy pri rozvoji digitálnych knižníc v kontextoch 
kultúrneho dedičstva či kreatívneho priemyslu s dôrazom na digitálnu a otvorenú vedu. Pred-
stavujú sa vybrané modely digitálnej vedy a vlastný výskum modelovania informačného 
prostredia digitálnej vedy. Zdôrazňuje sa celistvá ekologická paradigma informačnej vedy. 
Svoje pôvodné tradície informačná veda realizuje v novom trende pri podpore informačné-
ho prostredia otvorenej a digitálnej vedy. 

1  Informačná veda ako transdisciplinárna veda – tradície  

Napriek tomu, že problém informačnej vedy sa spája s ťažko definovateľným pojmom 
informácia (Steinerová 2011), informačná veda aj dnes dokazuje svoju dôležitú úlohu v spo-
ločnosti. Z univerza informácií rieši najmä praktické problémy informačného prostredia  
a využívania informácií človekom. Aplikácia nových technológií je mimoriadne dôležitým 
hybným faktorom na zlepšovanie a zdokonaľovanie efektívnosti využívania informácií na 
úrovni jednotlivca, komunity alebo širších spoločenských služieb, inštitúcií a systémov. 
Termín „informačná veda“ prvýkrát použil Jason Farradane v roku 1955 a termín „infor-
mačný vedec“  v roku 1953 v súvislosti s postupným odčleňovaním vedcov, ktorí pomáhali 
iným vedcom pri spracovaní informácií. V rozvoji teórie zohrala veľkú úlohu aj teória infor-
mácie a komunikácie Claudea Shannona a Warrena Weavera, najmä v publikovanom článku 
z roku 1948 – A Mathematical Theory of Communication2. Predstavil sa jeden z prvých 
modelov informačného procesu – od vysielateľa k príjemcovi so spätnou väzbou a snahou 
merať množstvo prenesených informácií. 

V rôznorodých existujúcich modeloch informačného procesu sa autori zhodujú na spo-
ločnom základe – troch zložkách, ktoré sú vo vzájomnej interakcii. Ide o informácie (infor-
mačné objekty), človeka v rôznych rolách v informačnom procese a informačné systémy  
a informačné technológie. Tento základný model je implicitne vnorený už v počiatočných 
tradičných výskumoch informačnej vedy, najmä v informačnom prieskume. Napríklad v Cran-
fieldských testoch zo začiatku 60. rokov 20. stor., keď autori hľadali empirické dôkazy  
a praktické odpovede na to, ktorý z doteraz existujúcich indexačných jazykov je najlepší  
z hľadiska efektívnosti vyhľadávania v existujúcich systémoch. Tento príklad je stelesnením 
tradície organizovať dokumenty a informácie v kultúrnych a pamäťových inštitúciách ako 
knižnice, archívy, múzeá a galérie od ich vzniku. Táto tradícia pokračuje dodnes pri vývoji 
sémantického webu a nových nástrojov organizácie poznania ako ontológie, taxonómie a i., 
ktoré podporujú lepšie využívanie digitálnych knižníc.  

                                                 
2 SHANNON, Claude E. a Warren WEAVER, 1949. The Mathematical Theory of Communication. 

University of Illinois Press, 1949. ISBN 0-252-72548-4 
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Ešte staršia tradícia je stelesnená v snahách belgických právnikov P. Otleta (1868 – 1944)  
a H. La Fontaina (1854 – 1943) zaregistrovať a organizovať všetky vydané publikácie. Zalo-
žili centrum dokumentácie „Mundaneum“ v Monse, Belgicku, a vysvetlili túto koncepciu  
v publikácii Traité de documentation vydanej v roku 1934. Predstaviteľkou európskej doku-
mentácie bola aj francúzska knihovníčka a dokumentaristka Suzanne Briet (1894 – 1989, 
prezývaná „madam dokumentácia“), ktorá vysvetlila techniku a kultúrne formy dokumentá-
cie v jednotlivých vedeckých disciplínach (Buckland 2010). Oproti tradičnému knihovníctvu 
sa tu vymedzujú dokumenty v rôznych formách a formátoch s využitím semiotickej tradície 
reprezentácie poznania. Briet vo svojej práci Čo je dokumentácia? (1951) zdôrazňuje úlohu 
„kultúrnej techniky“ pri reprezentáciách dokumentov vo vedeckých disciplínach. Sociálne 
siete sú základom konštrukcie významu, hodnoty a kolektívneho rozmeru dokumentov. Do-
kumentácia „uvoľnila“ inštitucionálne obmedzenia knihovníctva smerom k všeobecnejším 
informačným systémom a službám. Jej cieľom malo byť  aj objavovanie nových poznatkov  
v nových „rytmoch“ jeho produkcie pri prepojení technológie, nových médií a kultúry. Briet 
pracovala vo francúzskej Národnej knižnici, v roku 1931 sa zúčastnila na založení Union 
Française des Organismes de Documentation (UFOD) a bola aj viceprezidentkou Medziná-
rodnej federácie pre dokumentáciu (FID). 

Tradícia dokumentačného hnutia pokračovala smerom k univerzálnej bibliografickej 
kontrole a dokumentovaniu kultúrneho dedičstva jednotlivých krajín aj v medzinárodnom 
kontexte. Dôkazom je tiež založenie the American Documentation Institute v roku 1937, 
ktorý sa neskôr premenoval na the American Society for Information Science (1968), dnes 
ASIST3. V súčasnosti vidíme pretvorenie tejto tradície v budovaní digitálnych knižníc s vy-
užitím inteligentných technológií v takej miere, že registračná funkcia sa priamo prepája  
s organizovanými textami a objektmi a v bohatej funkčnosti prináša nové pohľady na zazna-
menané dokumenty a informačné objekty. Dnes sa tak napĺňajú mnohé vízie priekopníkov 
technológií – napríklad Memex nachádzame v službách webu, digitálnych priestoroch a mies-
tach a aktuálnych systémoch personálneho informačného manažmentu. 

Ďalšia tradícia obsahuje výskumy používateľov knižníc. Túto tradíciu môžeme zazna-
menať už od roku 1916, hoci sa knižnice zaoberali svojimi čitateľmi už aj predtým. Prvé 
výskumy sa zameriavali na zisťovanie počtu používateľov, typov požičaných publikácií či 
frekvenciu využívania služieb. Išlo vlastne o pozitivistický prístup pri zisťovaní informač-
ných potrieb a požiadaviek. Predpokladalo sa, že jedna, univerzálne navrhnutá služba alebo 
systém bude vhodná pre všetkých používateľov. To sa však neskôr vo výskumoch informač-
ného správania ukázalo ako nereálne. Od polovice 70. rokov sa začal celistvejší výskum 
človeka v informačnom prostredí s využitím poznatkov sociálnych a kognitívnych vied.  

V neposlednom rade má informačná veda silné tradície v snahách kvantifikovať určité 
aspekty dokumentov a informácií, v tradícii bibliometrie a informetrie. Bibliometria sa začala 
rozvíjať už v 20. a 30. rokoch 20. stor. Alfred J. Lotka (matematik, fyzikálny chemik a šta-
tistik, zakladateľ matematickej demografie, 1880-1949), Samuel Clement Bradford (1878 – 
1948, britský matematik a knihovník Múzea vedy v Londýne) a George Kingley Zipf (1902 
– 1950, americký filológ, štatistik a lingvista) vo svojich zákonoch začali využívať matema-
tické a kvantitatívne metódy na vyjadrenie určitých závislostí pri  meraní citácií či rozptylu 
časopisov v jednotlivých odboroch. Výraznejší rozvoj bibliometrie a informetrie nastal až  
v 60. rokoch 20. stor. v súvislosti so založením firmy E. Garfielda, neskôr ISI (Inštitútu  
pre vedecké informácie vo Filadelfii v roku 1960, od roku 1992 Thomson Reuters). Eugene 

                                                 
3 ASIST – v súčasnosti medzinárodná spoločnosť pre rozvoj informačnej vedy, Assocation for Infor-

mation Science and Technology, https://www.asist.org/. 
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Garfield (americký lingvista a bibliometrik, 1925-) začal spracúvať citačné indexy a rozvi-
nul tradíciu bibliometrie a informetrie.  

Informačný prieskum, používatelia, informačné systémy a digitálne knižnice a biblio-
metria sú štyri tradície vplývajúce na rozvoj jadra informačnej vedy ako akademickej disciplí-
ny. Aj kategoriálny aparát sa buduje prostredníctvom štyroch tematických pilierov: informač-
ného prieskumu a organizácie poznania, informačného správania, bibliometrie a webometrie  
a digitálnych knižníc a informačných systémov. Tieto tematické piliere a ich kategórie umož-
ňujú skúmať hlbšie informačný proces na individuálnej, komunitnej a spoločenskej úrovni. 
Kategórie sa potom kombinujú s aspektmi informačného procesu ako poznanie (napr. infor-
mácia, relevancia), bytie (napr. informačné prostredie, kontexty), aktivity/interakcie (napr. 
komunikácia, informačné správanie). Dokazujú to aj aktuálne bibliometrické výskumy či 
mapovanie tém disciplíny (napr. Zhao a Strotman 2008; Zins 2007). Pôvodný dôraz na pro-
fesiu, praktický odbor si vyžadoval aj vo výskume a vzdelávaní akademický rámec. To súvisí 
aj so základnými otázkami odboru, keď sa metodologický diskurz posunul od dôrazu na 
deskripciu a pozitivistické prístupy k snahám o explanáciu zameranú na príčiny udalostí a ja-
vov, motiváciu aktérov aj predikciu v nových modeloch a teoretických prístupoch. V tomto 
zmysle je tradíciou formovania informačnej vedy jej prepojenie s teóriami poznania či epis-
temologickými prístupmi v spektre od objektivizmu cez realizmus až po subjektivizmus. 

Výnimočnú tradíciu informačnej vedy predstavil Jesse Shera (1903 – 1982) spolu so 
svojou kolegyňou Margaret Egan (1905 – 1959). Na základe dôrazu na využívanie kníh  
v knižniciach používateľmi založili tradíciu sociálnej epistemológie, ktorá skúma informač-
né procesy s cieľom pochopiť intelektuálnu štruktúru prenosu poznania v spoločnosti. Dôraz 
sa kladie na analýzu, produkciu a využívanie intelektuálnych produktov v spoločnosti a na 
službu rozvoju poznania, ale aj na predmetový prístup. Oproti individualistickým prístupom 
položili základy sociologického prístupu k základom informačnej vedy. V tejto koncepcii 
dominoval predmetový prístup vo fungovaní knižníc a sociálne a kultúrne kontexty informač-
ného procesu. Z toho potom vyplynula aj ich definícia informačnej vedy ako vedy, ktorá by 
sa mala zaoberať celistvým konceptom poznania v akejkoľvek forme jeho prejavov. Sociálnu 
epistemológiu ocenil takisto filozof a informačný vedec Patrick Wilson (1927 – 2003), podľa 
neho sú predmetom informačnej vedy textové objekty a funkcie  informačných systémov  
v komunikácii poznania. 

Z hľadiska národných vplyvov možno v rozvoji informačnej vedy identifikovať silnú 
britskú, americkú a škandinávsku tradíciu (Robinson a Bawden 2013). Britská tradícia sa 
spája najmä so snahami hľadania nových nástrojov intelektuálnej organizácie poznania, tra-
dície sú vnorené v dokumentácii, predmetovej orientácii a špeciálnych knižniciach. Americká 
tradícia je prepojená skôr s orientáciou na technologický rozvoj. Kontextami rozvoja je vzde-
lávanie, veda a vedecké informácie, informačný priemysel, ale aj kultúrne a tzv. pamäťové 
inštitúcie. 

2  Prejavy tradícií vo vymedzení informačnej vedy  
a informačného procesu  

Tradícia sociálnej epistemológie sa prejavila tiež v súčasných definíciách informačnej 
vedy. Napríklad Bawden a Robinson (2012, s. 3) definujú informačnú vedu takto: „Infor-
mačná veda je multidisciplinárna oblasť výskumu obsahujúca niekoľko foriem poznania 
integrovaného zameraním na ústredný pojem ľudského zaznamenaného poznania“. Sarace-
vic (2010, s. 2570) formuluje definíciu takto: „Informačná veda je veda a prax zaoberajúca 
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sa efektívnym zhromažďovaním, uchovávaním, vyhľadávaním a využívaním informácií. Za-
oberá sa zaznamenanými informáciami a poznatkami a technológiami a službami uľahčujú-
cimi ich manažment a využívanie (...) skúma efektívnu komunikáciu informácií a informačné 
objekty (...) v kontextoch sociálnych, organizačných a individuálnych potrieb a využitia 
informácií“. Ďalšie aktuálne vymedzenia priniesli napr. Batesová (2007), Dillon (2007), 
Zins (2007) a i. Na základe toho môžeme charakterizovať informačnú vedu ako multidiscip-
linárnu oblasť výskumu aj praxe zameranú na rôzne formy poznania, zaznamenané informá-
cie, technológie a služby. Jej predmetom je informačný proces – efektívne zhromažďovanie, 
uchovávanie, vyhľadávanie a využívanie informácií v rôznych prejavoch a rôznych pohľa-
doch. V tradícii informačnej vedy sa informačný proces modeluje ako životný cyklus infor-
mácií a dokumentov – od vzniku, cez sprostredkovanie, distribúciu, nástroje organizácie  
a využívania až po ich zánik (obr. 1) (Bawden a Robinson 2012). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Obr. 1  

Životný cyklus informácie (Bawden a Robinson 2012, s. 213; Floridi 2010, s. 5) 

Vhodný teoretický rámec informačného procesu predstavuje životný cyklus informácií 
ako model vyplývajúci z výskumov digitálnych knižníc (obr. 2) (Borgman 2007). Tvorba, 
vyhľadávanie a zužitkovanie informácií sú identifikované v sociálnom kontexte. Určuje sa 
pritom aj aktívne, polo-aktívne a pasívne štádium tohto cyklu. Vnútorný okruh predstavuje 
šesť typov využitia informácií. Tieto tradičné modely zdôrazňujú najmä procesuálnu stránku 
práce s informáciami a dokumentmi. Abstrahujú od zložitosti interakcií medzi človekom, 
informáciami a systémami. Tieto vzťahy riešia modely obsiahnuté v rozvoji rôznych teore-
tických paradigiem informačnej vedy. 
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Obr. 2  

Životný cyklus práce s informáciami (Borgman 2007, s. 229) 

3  Teoretický rozvoj informačnej vedy – paradigmy a teórie 

V priebehu historického rozvoja sa postupne posunuli názory autorov pracujúcich na 
teoretickej úrovni v informačnej vede. Ukázalo sa napríklad, že informácia nie je univerzálny 
pojem, ale nadobúda svoj význam v rôznych kontextoch. Kategória kontextu (kontextová 
paradigma) už dlhšie predstavuje základ v modelovaní informačných procesov. Kontext sa 
vysvetľuje ako súbor faktorov, okolností, situácia, doména, téma. Podobne sa posunuli názory 
na relevanciu, čo sme nakoniec dokázali aj vo vlastnom výskume (Steinerová, Grešková, 
Šušol 2007). Relevancia nie je už len čierno-biela kategória, ale zložitý kontextový a sociál-
no-kognitívny vzťah často podporený funkčnosťou technológií a prepojení v elektronickom 
prostredí (relevancia 2.0). V novšej paradigme sa preto nepýtame na to, či je informácia 
relevantná, ale z akého uhla pohľadu a v akom kontexte je relevantná. 

V tomto zmysle môžeme hovoriť o epistemologických posunoch v teórii informačnej 
vedy. V povojnových rokoch prevažovali snahy postaviť teoretické základy informačnej 
vedy na úrovni experimentu a exaktného skúmania citácií, prepojení či efektívnosti indexač-
ných systémov. Vychádzalo sa z predpokladu o objektívnosti zaznamenaného poznania 
v dokumentoch. Z metodologického hľadiska išlo o „objektívne poznanie“ v duchu interpre-
tácie filozofie sira Karla Poppera. Z jeho filozofie  vedy a poznania sa v informačnej vede 
uplatňovala najmä objektívna epistemológia. Rozlišoval sa svet 1 (fyzické objekty v pros-
tredí), svet 2 (subjektívne reprezentácie sveta 1 v mysli) a svet 3 (komunikované, objektívne 
poznanie). Svet 3 potom aplikovali rôzni autori pri definovaní informácie, ale aj pri formu-
lovaní kognitívnej paradigmy a filozofických základov informačnej vedy. V tomto zmysle 
vymedzoval informačnú vedu Bertram Brookes a vytvoril v r. 1980 základnú rovnicu infor-
mačnej vedy (Brookes 1980). 

Vo vývine teoretického myslenia v informačnej vede rozlišujeme systémovo-oriento-
vanú paradigmu a používateľsky orientovanú paradigmu. Tieto teoretické prúdy sa neskôr 
pretavili do celého spektra rôznych teórií a dokonca sa začali navzájom aj prelínať. V teore-
tickom rámci sa často autori pýtajú na to, čo je poznanie a ako možno s ním narábať – zazna-
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menať, reprezentovať, zhromažďovať, analyzovať, syntetizovať. Od 50. rokov 20. storočia 
poznačili rozvoj informačnej vedy pozitivistické filozofické smery so snahou objektivizovať 
poznanie, abstrahovať od jeho subjektívnych prejavov, pracovať s presne ohraničenými 
reprezentáciami poznania v dokumentoch a informačných jazykoch. Tu bol výrazný vplyv 
rozvoja technológií, ale aj metód prírodných vied. Autori sa snažili využiť technológie na 
manipuláciu s obrazmi dokumentov, merať množstvo informácií a experimentovať s auto-
matizovanými metódami spracovania informácií, napr. v Cranfieldských testoch.  

Neskôr prišli výskumníci na to, že to, čo sa rieši v informačnom prieskumovom systéme, 
napr. v experimentoch so systémom SMART G. Saltona, je len povrch, jedna časť spektra 
poznania reprezentovaná dokumentmi a textami. Začali sa ozývať hlasy, ktoré naznačili 
hlbšiu úroveň informačného procesu založenú na stave poznania človeka a kognitívnych 
procesoch mysle. V polovici 70. rokov tak vznikla kognitívna paradigma informačného 
prieskumu reprezentovaná Belkinovým modelom ASK, výskumami Ingwersena, Saracevica, 
T. Wilsona a ďalších. Kognitivizmus v informačnej vede sa tak orientoval na aplikáciu kog-
nitívnych vied a psychologických výskumov do oblasti spracovania a využívania informácií 
(Steinerová 2002). V praktických aplikáciách sa spájal tiež s návrhom nových rozhraní infor-
mačných (inteligentných) systémov a funkcií digitálnych knižníc. 

Kognitivizmus však niektorí autori kritizovali, najmä preto, že sa skôr orientoval na 
jednotlivca a neskúmal význam sociálnych aktov a interakcií v práci s informáciami. Tak 
vznikol sociálno-doménový prístup B. Hjørlanda a H. Albrechtsenovej (1995). Zdôrazňoval 
domény ako základ štúdia informačnej vedy a budovania informačných systémov a služieb. 
Doména tu reprezentuje sociálnu komunitu spojenú témou alebo záujmom (vedný odbor, 
komunita používateľov). Dôležité sú pojmy, ktoré spoločne tvoria a používajú členovia tejto 
komunity (napr. terminológia a kultúra disciplín). Niekedy sa tento prístup nazýva doménová 
analýza s dôrazom na pojmové štruktúry a predmetový prieskum (Hjørland 1997). 

Vo výskumoch používateľov sa v teoretickom rámci rozlišuje niekoľko rôznorodých 
prístupov. Prvé predstavy o nich boli rámcované pozitivistickou interpretáciou o nemennosti  
a univerzálnosti informačnej potreby a požiadavky. „Merali“ sa skôr počty používateľov či 
výpožičiek a návštevníkov podujatí. V roku 1986 pod vplyvom článku Dervinovej a Nilana 
(1986) došlo k obratu smerom k hlbšiemu uplatňovaniu sociálno-psychologických metód 
pri ich skúmaní. Dervinová sformulovala metodológiu vytvárania zmyslu a začali vznikať 
výskumy a modely informačného správania. Tu sa znovu rozšírilo spektrum teórií a filozo-
fických či psychologických vplyvov uplatňovaných na budovanie teórie, najmä konštrukti-
vizmus, behaviorizmus, sociálny konštrukcionizmus, pragmatizmus. V novšom, integračnom 
štádiu sa prepojilo informačné správanie a elektronické prostredie (Steinerová 2005). Základy 
konštruktivizmu sa prejavili najmä vo vplyvnom modeli vyhľadávania informácií C. C. Kuhl-
thauovej (ISP model4) s dôrazom na hľadanie významu a celistvosť človeka v informačnom 
procese. V novom modeli Kuhlthauovej tiež nachádzame tieto vplyvy v navigovanom učení 
a intelektuálnej práci s informáciami (Kuhlthau 2012). Konštruktivizmus ovplyvnil aj výsku-
my a modely informačnej gramotnosti, napríklad procesuálny model Big6 M. Eisenberga 
a R. Berkowitza (2014), ale i model SCONUL predstavujúci 7 pilierov informačnej gramot-
nosti (Bawden, Robinson 2012). Sociálny konštrukcionizmus zas vychádza z predpokladov 
o dôležitosti interakcie pre formovanie významov v diskurze skupín. Často sa tu využíva 
diskurzná analýza pojmov spojených s určitými témami, napríklad vo výskumoch fínskych 
autorov ako Savolainen (2008), Talja (2005) a i. 

                                                 
4 ISP model: Information Search Process, Kuhlthau, 1993 
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Alternatívna paradigma sa sformovala pod vplyvom kvalitatívnych výskumov informač-
ného správania a informačnej gramotnosti. Autori sa snažili poskytnúť inú a novú perspektívu 
k existujúcim výskumom a začali sa využívať najmä fenomenologické a fenomenografické 
prístupy. Ich obsahom je skúmanie skúsenosti a zážitku človeka pri vykonávaní informač-
ných aktivít v celistvom prístupe aj s dôrazom na vzťah medzi určitými vymedzenými fak-
tormi ako napríklad učením a informačným štýlom. Tieto prístupy predstavujú najmä autor-
ky z oblasti výskumov informačnej gramotnosti ako C. Bruceová (2013) v modeli “sedem 
tvárí informačnej gramotnosti“, L. Limbergová (1999, 2005), A. Lloydová (2013) a i. Novší 
prístup k výskumom informačnej gramotnosti bol nakoniec syntetizovaný v novom rámci 
informačnej gramotnosti ACRL 20155 (Framework 2015). Tu sa nepredstavuje súbor zruč-
ností jednotlivca v jednom rozmere či známe štádiá spracovania informácií, ale skôr určitý 
hodnotový princíp a skúsenosť pri práci s informáciami v kontextoch. Informačná gramot-
nosť je  definovaná ako repertoár schopností, praktík a dispozícií zameraných na rozšírenie 
vlastného pochopenia informačného ekosystému s návykmi hľadania, využívania a analyzo-
vania informácií, vedeckého poznania a dát s cieľom odpovedať na otázky, formulovať nové 
otázky a tvoriť nové poznatky prostredníctvom etickej participácie v komunitách učenia 
a vedy. Zdôrazňuje sa pochopenie informácií, súbor praktických postupov pri práci s nimi, 
spôsob myslenia a metakognitívne stratégie (sebaregulácia, metagramotnosť integrujúca 
celé spektrum multigramotností). Rámec ACRL 2015 zdôrazňuje konštruktivizmus a pro-
cesuálnosť. Šesť zložiek obsahuje tieto princípy: autorita je konštruovaná a kontextuálna, 
informácia je proces, informácia má hodnotu, výskum znamená formulovanie otázok, veda 
je konverzácia, vyhľadávanie je strategická explorácia. Vynárajú sa aj nové prístupy k infor-
mačnej gramotnosti smerom k vedeckej gramotnosti, dátovej gramotnosti, metodologickej 
gramotnosti či autorskoprávnej gramotnosti. 

V teoretickom rozvoji informačnej vedy v súčasnosti dominuje jeden z najkomplexnej-
ších prístupov – filozofia informácií Luciana Floridiho (Floridi 2010). Predstavuje komplexnú 
teóriu informácie skúmajúcu všetky aspekty podstaty informácie. Oproti tradičnému episte-
mologickému prístupu zdôrazňuje ontologický prístup – objekty aj subjekty v prostredí 
majú svoju informačnú hodnotu. Autor vytvára všeobecnú definíciu informácie na princípe 
logiky a sémantiky ako správne sformulované dáta, ktoré majú význam. Rozlišuje primárne, 
sekundárne i derivatívne údaje, ako aj metadáta. Autor rozpracúva túto teóriu v celistvom 
prístupe, určuje biologické, ekonomické aj fyzikálne informácie smerom k informačnej ekoló-
gii informačného prostredia. Zdôrazňuje prepojenie technologického, ľudského a sociálneho. 
Informačnú etiku vymedzuje z aspektu trojzložkového modelu (informácia ako cieľ, infor-
mácia ako zdroj, informácia ako produkt), vymedzuje mikroetiku a makroetiku. Informačné 
organizmy sú súčasťou prostredia a splývania človeka a technológií v prostredí (nový envi-
ronmentalizmus). Informačná ontológia znamená, že informácia je základom fyzického aj 
digitálneho prostredia. 

Vplyvné metodologicko-teoretické paradigmy informačnej vedy možno rozdeliť na 
filozoficko-analytické, kognitívne, sociálne a pluralistické. Filozoficko-analytické prístupy 
sa orientujú na teoretickú a kritickú reflexiu kategórií a prístupov informačnej vedy. Preja-
vujú sa v tradícii sociálnej epistemológie, filozofie informácie či kritickej teórie (Furner 
2010; Floridi 2010; Theory 2013; Bawden a Robinson 2012). V tejto tradícii je tiež delenie 
prístupov k definovaniu základnej kategórie informačnej vedy – informácie – na komunikač-
né, činnostné, štruktúrne, sociálne a propozičné (Steinerová 2011). Metodologická a teore-

                                                 
5 ACRL: Association of College and Research Libraries, http://www.ala.org/acrl/, súčasť ALA 

(American Library Association) 
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tická dualita informačnej vedy sa vynára z protipólov objektívneho a subjektívneho prístupu 
k poznaniu, z delenia na kvantitatívne, pozitivisticky orientované a kvalitatívne prístupy 
(interpretačné, fenomenologické, hermeneutické) a z prepájania sociálneho a technologic-
kého v sociotechnickej zložitosti informačnej vedy. Osobitnú koncepciu predstavil Rafael 
Capurro zdôrazňujúc reprezentačnú, komunikačnú a platónsku paradigmu aj informačnú 
ekológiu (Capurro 1989). Mnohí autori vo svojich modeloch naznačujú rôzne formy a pre-
javy týchto protipólov. Napríklad Saracevic v rozvrstvenom modeli informačnej interakcie 
a relevancie, Belkin v epizodickom modeli informačných interakcií alebo Ingwersen vo všeo-
becnom modeli interaktívneho vyhľadávania informácií, prieskumu a správania (Ingwersen, 
Järvelin 2005). 

Tabuľka 1  

Prehľad paradigiem a teoretických prístupov v rozvoji informačnej vedy  
– metodologické hľadisko 

Paradigma 
Teoretické konštrukcie/ zdroje 
teórií 

Príklady 

Kvantitatívne 
orientovaná 

Štatistika 
Komunikačné a kybernetické 
teórie 
Matematické teórie 
a modelovanie 

Matematická teória informácie 
(Shannon), Saltonov vektorový model, 
Bibliometria (Garfield), Citačné analýzy, 
Webometria, Informetria 

Systémovo 
orientovaná 

Systémový prístup 
Logický pozitivizmus 

Teória informačného prieskumu (Salton), 
Informačné systémy, Digitálne knižnice 
Projektové teórie 

Používateľsky 
orientovaná 

Kognitivizmus 
Konštruktivizmus; 
Fenomenológia Fenomenografia 

Konštrukcia významu (ISP Kuhlthau), 
Informačné správanie človeka (Taylor, 
Wilson), Batesovej berrypicking, Belkinov 
ASK, kognitívny prieskum (Ingwersen), 
teórie relavancie (Saracevic) 
Informačná gramotnosť (Bruce, 
Limberg), HCI 

Sociálne 
kognitívne 
orientovaná 

Sociálny konštrukcionizmus; 
Sociálny kognitivizmus;  
Teória aktivity; Sociotechnické 
teórie; 
Sociológia vedy 
Informačná spoločnosť 
Manažment 

Dervinovej Sense-making, doménová 
analýza (Hjørland), Kognitívna analýza 
práce (Fidel) Sociálne reprezentácie 
 Sociálna informatika (Kling) Informačná 
ekológia (Nardi), Manažment znalostí 
Digitálna veda, HII 

Filozoficky 
orientovaná 

Sociálna epistemológia; 
Filozofia mysle; Kognitívne vedy; 
Pragmatizmus, Realizmus; 
Sociokultúrne teórie; Kritické 
teórie 

Shera,  
Filozofia informácií (Floridi) 
Informačná etika (Capurro), Kognitívne 
teórie informácií 

Lingvisticky 
a interpretačne 
orientovaná 

Semiotické a komunikačné 
prístupy 
Diskurzná analýza; 
Analytická lingvistická filozofia; 
Hermeneutika 

Sémantická teória informácie 
Organizácia poznania, Informačné jazyky 
Terminológia, 
Interkultúrne rozdiely 
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Rôzni autori v informačnej vede sumarizovali teoretické a metodologické prístupy. 
Napríklad Batesová (2005) rozlišuje 13 metateoretických prístupov: historický, konštrukti-
vistický, diskurzno-analytický (konštrukcionistický), filozoficko-analytický, kritickú teóriu, 
etnografický prístup, socio-kognitívny, kognitívny, bibliometrický, fyzikálny, inžiniersky, 
používateľsky orientovaný (dizajn), evolučný prístup. Metodologicko-teoretické prístupy 
v oblasti informačného správania sumarizuje napríklad publikácia Theories (2005). Osobitný 
prístup predstavil Stodola (2014), pričom identifikoval v troch paradigmách informačnej vedy 
(objektovej, kognitívnej a sociálne doménovej) filozofické prístupy racionalizmu, empiriz-
mu, pragmatizmu a realizmu. Teoretický rozvoj informačnej vedy podľa neho charakterizuje 
rád bytia, rád poznania a rád interakcie. Teoretické prístupy analyzujú aj ďalší autori, naprí-
klad Talja (2005), Thivant (2008), Hjørland (2010; 2013), Cronin (2009), Furner (2010), 
Case (2012). Niektorí identifikujú i tzv. epistemologickú promiskuitu informačnej vedy 
(Cronin 2012). Analyticko-syntetický rámec týchto prístupov predstavujeme v tab. 1.  

Tabuľka naznačuje širšie teoretické paradigmy v určitom evolučnom vývoji informač-
nej vedy. V každej z paradigiem sú identifikované vybrané vplyvné teórie z filozofických  
a sociálnych vied. V poslednej časti uvádzame príklady vplyvných teórií a metodologických 
prístupov v samotnej informačnej vede. Systém teórií nemožno považovať za uzavretý, skôr 
predstavuje určitý vývojovo podmienený rámec na ďalšie uvažovanie o teoretickom rozvoji 
informačnej vedy v súčasnosti smerom k trendom výskumov (Steinerová 2016a). V našom 
prístupe zdôrazňujeme sociálnu podstatu informačnej vedy (Cibangu 2010). Ide však o otvorený 
prienik módu technických a fyzikálnych vied (logika, matematické výpočty a modelovanie), 
módu humanitných vied (orientácia na myseľ a vnútornú skúsenosť) a módu sociálnych 
vied (sociálne interakcie, komunity, siete). Z hľadiska vzťahu k digitálnym technológiám  
sa v informačnej vede môžeme stretnúť s technologickým determinizmom, humánnym de-
terminizmom i sociálnym determinizmom podľa východiskového bodu skúmania informač-
ných interakcií. Disciplinárne prekrytia možno identifikovať s disciplínami orientovanými 
na zdroje, technológie, sociálne aspekty, komunikáciu, manažment aj domény. 

4  Vybrané trendy výskumov v informačnej vede 

Na základe stručného náčrtu tradícií a teoretického rozvoja môžeme identifikovať niek-
toré trendy výskumov v informačnej vede. Na jednej strane sa tematický záber výskumov 
rozširuje, pribúdajú aspekty nových médií, sociálnych médií či informatické témy skúmania 
sociálnych sietí, informačnej architektúry a skúsenosti používateľov v elektronickom pro-
stredí. Na druhej strane sa integrujú doteraz výrazne oddelené a nepreskúmané oblasti – na-
príklad prepojenie filozofie a technologického spracovania informácií, tu vznikajú také trans-
disciplinárne témy na skúmanie ako nano-bio-info-kognitívne technológie, informačná etika, 
bioetika, sociálna informatika, kultúrna informatika a i. Integračné aspekty možno vidieť aj 
vo formovaní tzv. i-škôl prepájajúcich rôzne aspekty skúmania fenoménu informácia. 

Rozvoj sociotechnických systémov ako digitálne knižnice alebo systémy e-learningu 
prináša nové témy. Súvisí to tiež s prehlbovaním interaktívnosti, lepším poznaním podstaty 
informačného správania človeka v digitálnych priestoroch (napr. používateľská skúsenosť), 
organizovaním informácií v nových nástrojoch či digitálnou priepasťou. Dôležitým trendom 
je aj informačná ekológia ako zmysluplné harmonické prepojenie medzi ľuďmi, informá-
ciami a technológiami. Nanovo sa potom definujú aj také základné kategórie informačnej 
vedy ako relevancia, kredibilita, kreativita pri spracovaní informácií, emócie v informačnom 
správaní. V teoretickom rámci sa vynára novšia, ekologická paradigma informačnej vedy, 
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ktorá integruje technologické, manažérske či filozofické smery v interpretácii informačného 
procesu. Na úrovni presunu do digitálneho prostredia je trendom skúmať a vytvárať digitálne 
prostredie na spoluprácu archívov, knižníc, múzeí a galérií (sektor „GLAM“) pri uchovávaní 
kultúrneho dedičstva. Podobne sa z princípov poznania kreativity v spracovaní informácií 
rozvíja výskum kreatívneho priemyslu a kreativity v nových médiách. Rôznorodé trendy  
a témy informačnej vedy možno prirovnať k „informačnej dúhe“, pričom tematický záber 
sa rozširuje. Informačná veda sa musí neustále prispôsobovať rýchlo sa meniacemu, dyna-
mickému a chaotickému digitálnemu prostrediu. 

Veľkým trendom je posun od dokumentov a publikácií k „dátam“ (veľkým údajom), 
ktoré vznikajú elektronicky (Borgman 2015). Hľadajú sa nové modely vedeckej komuniká-
cie v digitálnom prostredí. Informační pracovníci sa uplatňujú ako dátoví manažéri, ktorí 
navrhujú a udržiavajú informačnú infraštruktúru, najmä inštitucionálne repozitáre a digitálne 
knižnice. Môže ísť nielen o dáta ako súčasť výskumov v tzv. veľkých vedách (fyzika, astro-
nómia, meteorológia, genetika, sociológia či ekonómia), ale aj o dáta v sociálnych sieťach, 
mobilných zariadeniach, senzorické a tzv. kultúrne dáta (Sonnenwald 2013). V uchovávaní, 
riadení, organizácii a viacnásobnom využívaní takýchto veľkých dát majú nezastupiteľnú 
úlohu práve noví informační profesionáli v spolupráci s ostatnými informačnými profesiami. 
Trendom je rozvoj informačnej vedy/informačných vied ako disciplíny (metadisciplíny) 
zameranej na informačnú a znalostnú infraštruktúru pre rôzne domény a kontexty ako vzde-
lávanie, veda, kultúra, zdravotníctvo, obchod a i. Výborne to dokazujú príspevky význam-
ných teoretikov informačnej vedy v najnovšej publikácii Theory Development (Sonnewald 
2016) v sumarizácii teórií informačného správania, hodnotenia a projektovania systémov  
a služieb a kultúrneho a vedeckého dedičstva. 

5  Informačné prostredie otvorenej a digitálnej vedy 

V tejto súvislosti je moderným trendom informačnej vedy aj skúmanie informačného 
prostredia digitálnej vedy. Autori používajú najmä pojmy ako otvorená veda a digitálna ve-
da. Otvorená veda znamená otvorenosť vedeckého poznávacieho procesu voči prostrediu 
a širšej verejnosti. Veda ako sociálny kognitívny a komunikačný proces sa otvára z hľadiska 
transparentnosti svojich procesov, postupov a dát aj smerom k demokratickému sprístupne-
niu svojich výstupov obyvateľom. Súčasťou otvorenej vedy je otvorený prístup k vedeckej 
literatúre, dátam a softvéru (hnutie Open Access). Tu ide najmä o prístup k elektronickým 
časopisom, ale aj dátam v rôznych repozitároch. V otvorenej vede sa vynárajú aj nové mo-
dely vzdelávania verejnosti a popularizácie výsledkov, často aj v digitálnom prostredí v no-
vých žánroch sociálnych médií, sociálnych sietí a blogov. Komplexné modely otvorenej ve-
dy sú rozpracované napr. vo Fínsku (Open Science 2014), Veľkej Británii a USA (Science 
2012; Research Data Management 2013; Kirchner et al. 2015). 

K charakteristickým vlastnostiam otvorenej vedy patrí najmä závislosť od rozvoja tech-
nológií a tým aj zmena komunikačného procesu, keď sa veda integruje s metódou v digitál-
nom prostredí (simulácie, experimenty, vývoj). V tomto zmysle sa potom definuje aj digitálna 
veda ako súčasť otvorenej vedy. Digitálna veda (e-veda, veda 2.0) znamená najmä prenos 
vedeckých tvorivých, komunikačných a informačných procesov do digitálneho prostredia. 
Aj vedecká metóda sa transformuje do digitálneho prostredia, od získavania dát, cez ich 
analýzy až po výstupy a vizualizácie. Vznikajú špecializované digitálne knižnice, repozitáre 
dát a nástroje. Práca s veľkými súbormi dát spôsobuje, že niektoré odbory sa integrujú do 
tzv. dátovo intenzívnej vedy, budujú si užšie väzby a navzájom využívajú svoje dáta. Z toho 
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vyplývajú aj novšie úlohy pre informačných profesionálov pri budovaní repozitárov a správe 
dát v digitálnych knižniciach, najmä pri ich štrukturácii, sémantike a metadátach. 

Digitálna veda je charakterizovaná aj špeciálnou informačnou infraštruktúrou zamera-
nou na komunikáciu a prácu s publikáciami a dátami. Jej informačné prostredie sa vyznaču-
je rôznorodými informačnými interakciami a konvergenciami medzi ľuďmi, publikáciami, 
nástrojmi, metódami i disciplínami navzájom. Úlohou informačnej vedy je preto podporovať 
budovanie tejto informačnej infraštruktúry a podporovať formálnu aj neformálnu komuniká-
ciu pri riešení zložitých sociotechnických problémov, pri základnej vedeckej interpretácii, 
intelektuálnej rekonštrukcii či modelovaní. Informačná veda potom hľadá nové modely slu-
žieb s pridanou hodnotou pre vedcov a otvorenú a digitálnu vedu. Využíva pritom svoje 
výsledky založené na sociotechnických prístupoch, poznaní informačných interakcií, infor-
mačného správania, informačného prieskumu aj citačných a iných prepojení medzi doku-
mentmi. Takéto modely sa stelesňujú napríklad v službách centier excelentnosti, ktoré často 
vyplývajú z reorganizácie akademického informačného prostredia na univerzitách (Kirchner 
et al. 2015). K ich funkciám patrí manažment dát a publikácií, digitálna archivácia dát, ale 
tiež podpora vedeckej práce, tvorivosti, komunikácie, kolaborácie, inovácií. Vznikajú inter-
disciplinárne tímy a siete expertov, ktoré obsahujú aj informačných profesionálov. Osobitne 
sa podporuje rozvoj digitálnych humanitných a sociálnych vied, napr. the Electronic Cultu-
ral Atlas Initiative, the Humanities, Arts, Science, and Technology Alliance and Collabora-
tory (HASTAC) a i. (Kirchner et al. 2015). 

6  Modely digitálnej vedy 

V nadväznosti na tento vývoj a vývoj digitálnych knižníc sa autori už od roku 2000 
snažia vytvárať modely digitálnej vedy. Z hľadiska transformácie elektronických časopisov 
a digitálnych knižníc predstavila jeden z prvých modelov digitálnej vedy napr. Hurdová 
(2000) (podrobnejšie v Steinerová, Ondrišová, Buzová 2015). Whitworth a Friedman (2009) 
identifikovali model novších, komplexnejších vzťahov  medzi autormi, editormi, webovými 
vydavateľmi, recenzentmi a čitateľmi vo vedeckej komunikácii v elektronickom prostredí. 
Bohatosť týchto vzťahov je podmienená interaktívnosťou digitálneho prostredia vedy, otvá-
rajú sa aj doteraz uzavreté procesy, napr. recenzovanie, hodnotenie, citačné prepájanie. Vzni-
kajú špecifické informačné interakcie súvisiace s definovaním vedeckých problémov v ko-
laborácii, aj so vzájomným využívaním dát, metodológií, systémov, nástrojov. Výraznejšie 
sa mení aj prístup k procesom vedeckého publikovania a vedeckých dát. Zuccala (2009) vo 
svojom modeli naznačila okruh otvoreného prístupu k literatúre ako súčasť vedeckého ko-
munikačného systému. Zdôrazňuje najmä elektronické časopisy a digitálne repozitáre dát. 
K tomuto okruhu pripája väzby s verejnosťou ako súčasť otvorenej vedy, najmä open access 
model, model vedca ako mediátora, model koprodukcie (verejnosť a veda), model mediácie 
v sociálnych médiách a model vedeckého vzdelávania verejnosti obsahujúci napr. aj aspekt 
vedeckej gramotnosti. Vedeckú komunikáciu komplexne modeloval aj Björk (2005) v jed-
notlivých procesoch tvorby, komunikácie, kolaborácie či distribúcie poznania. Ekologický 
rámec využíva najmä Chowdhury (2014) z aspektu informačných systémov. Vo svojom 
modeli naznačuje formovanie udržateľných digitálnych informačných služieb v trojuholníku 
vzťahov medzi dátami a obsahom, používateľmi a technológiami. Pritom analyzuje aspekty 
ekonomickej udržateľnosti, sociálnej udržateľnosti a environmentálnej udržateľnosti služieb. 
Borgmanová (2015) naznačila napríklad životný cyklus vedy s dôrazom na manažment 
veľkých dát – od konceptuálneho návrhu a kalibrácie prístrojov, cez zachytávanie dát, ich 
analýzy a čistenie až po publikovanie a uchovávanie dát a publikácií. 
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Na základe týchto modelov sme predstavili novší rámec na modelovanie informačného 
prostredia digitálnej vedy (Steinerová 2015). Východiskový konceptuálny rámec obsahuje 
základné zložky ako kontexty, procesy a nástroje a obsah. V kontextoch sa identifikujú témy, 
domény, úlohy, ktoré riešia aktéri (vedci, manažéri, informační profesionáli) a aktivizuje sa 
ich informačné správanie a informačné interakcie. Informačné potreby sa vynárajú pri samot-
nom výskumnom procese, napr. definovaní vedeckých problémov, metodológii, terminoló-
gii, publikovaní, citovaní. V procesoch môžeme identifikovať  samotné informačné aktivity 
aktérov využívajúcich rôzne nástroje, najmä informačné systémy na prácu s informáciami. 
V zložke obsahu môžeme identifikovať informačné zdroje a rôzne výstupy (publikácie, dáta, 
projekty, systémy). Podľa toho sa vo vlastnom výskume orientujeme na zisťovanie infor-
mačných potrieb vedcov z rôznych odborov z aspektu rozdielov medzi nimi v postupoch, 
informačnom správaní, procesoch a interakciách, využívaní informačných zdrojov, výstu-
poch, publikovaní, citovaní či využívaní sociálnych médií. Situácia sa komplikuje aj tým, 
že jednotliví aktéri – vedci – sa realizujú v rôznych sociálnych vedeckých rolách, ako napr. 
tvorca, používateľ, manažér, mediátor, hodnotiteľ, recenzent, člen komunít (odborné spoloč-
nosti, vedecké rady a i.). Títo aktéri sa informačne správajú v prostredí nepísaných pravidiel 
akademickej kultúry a tradícií formálnej i neformálnej vedeckej komunikácie a publikova-
nia vo svojom odbore. Osobnostný kontext ich informačných potrieb je daný expertízou 
a integrovaný vedeckou tvorivosťou. Tento konceptuálny model je predstavený na obr. 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Obr. 3  

Konceptuálny model informačného prostredia digitálnej vedy  
(sprac. podľa: Widén-Wulff, Steinerová a Voisey 2014) 

Na základe toho formulujeme ciele nášho výskumu ako lepšie pochopenie charakteris-
tických vlastností digitálnej a otvorenej vedy z hľadiska informačného prostredia a informač-
ných interakcií. Víziou je takisto návrh modelov a opatrení na zlepšenie využívania informácií 
v prostredí digitálnej vedy s dôrazom na efektívne digitálne služby s pridanou hodnotou pre 
vedcov. Zaujímavé sú aj rozdiely v informačnom správaní vedcov z rôznych disciplín. Z hľa-
diska metodológie využívame konceptuálne modelovanie, analýzy aktuálnych tendencií,  
prieskum informačného správania a názorov vedcov, interpretácie a experimenty s citačný-
mi analýzami a repozitármi. Hľadané nové modely by mali viesť k pochopeniu bohatosti 
informačných interakcií vedeckej komunikácie v digitálnom prostredí, modelovaniu infor-
mačného a vedeckého procesu, návrhom systémov a služieb, identifikácii nových žánrov 
vedeckej komunikácie v digitálnom prostredí či novým spôsobom reprezentácie vedeckých 
výstupov. 
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Na kvalitatívny výskum informačného správania a informačných potrieb vedcov sme 
vypracovali základný konceptuálny model (obr. 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4 

Konceptualizácia výskumu informačného správania vedcov 

Identifikuje štyri základné zložky informačného správania vedcov: výskumný proces, 
informačný proces, znalostnú infraštruktúru a externé vplyvy. Informačný proces je mode-
lovaný ako súčasť výskumného procesu, obsahuje prístup k zdrojom, analýzu a tvorbu infor-
mácií a zdieľanie informácií. Znalostná infraštruktúra obsahuje zdroje (dáta a publikácie)  
a nástroje (systémy, knižnice, sociálne siete, databázy a i.). Externé vplyvy predstavujú fak-
tory  prostredia výskumného a informačného procesu ako vedná politika, vedecké metriky, 
ekonomické modely vedy, hodnoty, informačná etika a bariéry. 

Tento model využívame pri realizácii pološtruktúrovaných rozhovorov s vedcami z rôz-
nych odborov v SR. Na základe modelu boli vypracované podklady na rozhovory, metodic-
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ké pokyny na zber, prepis a analýzy dát. Predpokladáme, že v určitých kontextoch môžeme 
identifikovať tie základné rozdiely, ktoré vyplývajú z rôznych cieľov výskumu v humanit-
ných a sociálnych vedách (interpretačná paradigma), v prírodných vedách (orientácia na 
objekty v prostredí), a technických vedách (riešenie problémov, navrhovanie nástrojov).  
Za základ informačnej činnosti možno považovať práve budovanie znalostnej infraštruktúry 
(Borgman 2015). Znalostná infraštruktúra predstavuje informačné zdroje, dáta, systémy, 
knižnice a služby ako podporu vedeckej komunikácie v danom vednom odbore. Dáta možno 
považovať za reprezentácie objektov získané pozorovaním meraním a inými spôsobmi, 
ktoré sa ďalej využívajú vo vedeckom tvorivom procese. Záplava dát pretvára aj metódy 
práce v digitálnom prostredí, v humanitných vedách často splývajú metódy prípravy, expe-
rimentu a interpretácie, postupy sú často cyklické a iteratívne (Williford a Henry 2012). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Obr. 5 

Pojmová mapa informačné správanie vedca  

Za vhodný rámec na riešenie informačného prostredia digitálnej vedy považujeme infor-
mačnú ekológiu. Informačná ekológia znamená hľadanie rovnováhy medzi aktérmi, informá-
ciami a technológiami v akademickom informačnom prostredí aj v kontexte vedeckého pro-
cesu. (Steinerová et al. 2012). V informačnej ekológii pritom môžeme rozlíšiť individuálnu, 
komunitnú a sociálnu úroveň. Z pohľadu človeka v informačnom prostredí informačná eko-
lógia zdôrazňuje hľadanie zmyslu, konštrukciu významov, zdieľanie a viacnásobné využí-
vanie informácií. Digitálne nástroje, systémy i služby fungujú v sociálnych, ekonomických 
aj technologických rámcoch a ich udržateľnosť je poznačená komplexitou vývoja sociotech-
nických systémov. Informačne ekologický princíp umožňuje celistvý pohľad na zložité 
a dynamické vzťahy v informačnom prostredí, identifikovať základné druhy (aktérov), diver-
zitu (rôznorodosť informačných zdrojov a formátov), aj evolúciu a adaptáciu aktérov, infor-
mačných systémov a zdrojov, nástrojov a výstupov. V celistvom pohľade informačná ekoló-
gia súvisí tiež s preventívnymi opatreniami pri kultivácii a čistení informačného prostredia, 
informačnou etikou a riešením problematických aspektov ako informačné preťaženie, infor-
mačný stres či zneužívanie informačných technológií. Dôležitou súčasťou informačnej eko-
lógie je posudzovanie relevancie (Steinerová, Grešková a Šušol 2007) a informačná gramot-
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nosť (Steinerová 2010; 2015). Informačná ekológia v podstate predstavuje ideál efektívneho 
informačného manažmentu na personálnej, komunitnej, systémovej, organizačnej, národnej 
a globálnej úrovni. V teoreticko-metodologickom rámci sa v informačnej vede vynára eko-
logická paradigma informačnej vedy obsahujúca ekologické pôsobenie človeka v informač-
nom prostredí ako ekologické informačné správanie, ekologická informačná gramotnosť, 
informačné ekosystémy a digitálne knižnice, ako aj ekologické informačné interakcie (Stei-
nerová 2014). 

Prvé analýzy rozhovorov s vedcami naznačujú prepojenie hlbokej expertízy, metodo-
logického poznania a faktorov otvorenej vedy v ekologických informačných interakciách 
v digitálnom prostredí (Steinerová 2016b). Potvrdili sa aj rozdiely v metodológii, publikač-
nom správaní, kolaborácii a propagácii výsledkov medzi prírodnými, humanitnými a sociál-
nymi vedami. 

Záver 

Informačná veda už od svojho vzniku riešila problém manažmentu množstva dokumen-
tov a informácií na transdisciplinárnej úrovni. Jej úlohou bolo podporovať vedcov pri práci 
s informáciami. V súčasnosti sa táto funkcia informačnej vedy nanovo definuje aj transfor-
muje pod vplyvom možností digitálneho prostredia a sociálnych médií. Informačné prostre-
die vynárajúcej sa digitálnej vedy predstavuje komplexný sociotechnický systém rôznych 
interakcií človeka, informácií a technológií. Informačná veda je síce pod tlakom neustálej 
zmeny, ale napriek tomu potvrdzuje svoj význam práve pri transdisciplinárnom skúmaní 
informačných procesov v spoločnosti. Analyzované historické zdroje a teoretické prístupy 
vedú práve k náčrtu perspektív rozvoja informačnej vedy a praxe aj z hľadiska integračných 
tendencií pri spolupráci s príbuznými vednými odbormi ako informatika, nové médiá, ko-
munikácia, kultúrne dedičstvo. Historické tradície informačnej vedy sú založené na rozvoji 
vedeckej komunikácie a publikovania, vývoji technológií, na dokumentácii aj metódach 
organizácie informácií a poznania používateľov. Aj keď sa odbor vyvinul z praxe vedeckej 
komunikácie, má silné teoretické tradície, ktoré boli poznačené aktuálnym stavom poznania 
v príbuzných odboroch a v preferovanej metodologickej perspektíve, od sociálnej epistemo-
lógie k systémovému prístupu, od kognitivizmu k sociálnemu konštrukcionizmu až po kon-
textové prístupy. Metateoretický rozvoj informačnej vedy bude dôležitý práve pri skúmaní 
sociotechnickej zložitosti informačných procesov. Preto možno informačnú vedu charakte-
rizovať ako „informačnú dúhu“ s postupným rozširovaním teoretických tradícií. Teoretické 
tradície upevňujú rôznorodé prístupy a odbory práve v premenlivosti digitálneho prostredia. 
Tradície informačnej vedy nás vedú k novým pohľadom na informačný proces. Preto budú 
nové modely informačného prostredia stále aktuálne ako súčasť hľadania nových teoretic-
kých a metodologických východísk informačnej vedy. 

 

Príspevok bol spracovaný v rámci riešenia výskumnej úlohy VEGA 1/0066/15 Modelova-

nie informačného prostredia digitálnej vedy. 
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Resumé 

INFORMAČNÁ VEDA: TRADÍCIE, TEÓRIE A TRENDY 
SMEROM K DIGITÁLNEJ VEDE  

Jela Steinerová 

Vymedzuje sa informačná veda ako transdisciplinárny vedný odbor založený na komunikačných  
a informačných procesoch v spoločnosti. Predstavujú sa tradície informačnej vedy z hľadiska osob-
ností zakladateľov a základných tém ako informačný prieskum, informačné správanie, informačný 
systém a digitálne knižnice a bibliometria a webometria. Informačný proces je tradične modelovaný  
v životnom cykle informácií, uvádzajú sa vybrané modely. Analyzujú sa teoretické paradigmy a prí-
klady teoretických prístupov (systémová, používateľská, kognitívna, sociálna, doménová, fenomeno-
logická, kontextová). Určujú sa trendy vo výskume informačnej vedy spôsobené informačnými tech-
nológiami a novými médiami. Identifikuje sa trend a koncepcia digitálnej vedy a otvorenej vedy. Analy-
zujú sa novšie modely digitálnej vedy. Zdôrazňuje sa sociálna podstata informačnej vedy a koncepcia 
informačnej ekológie. Tradície informačnej vedy sa pretvárajú do nových modelov digitálneho infor-
mačného prostredia. Prezentuje sa koncepcia výskumu informačného prostredia digitálnej vedy a kon-
ceptuálny model výskumu informačného správania vedcov. V trendoch dominujú integratívne vzťahy 
informačnej vedy na úrovni nových modelov aj teoretického rozvoja.  

Summary 

INFORMATION SCIENCE: TRADITIONS, THEORIES, TRENDS 
TOWARDS DIGITAL SCHOLARSHIP 

Jela Steinerová 

Information science is determined as a transdisciplinary discipline based on communication and infor-
mation processes in society. Traditions of information science are presented from the perspectives of 
founding personalities and such basic topics as information retrieval, information behavior, informa-
tion systems and digital libraries and bibliometrics and webometrics. Information process has been 
traditionally modeled in the lifecycle of information and selected models are mentioned. Theoretical 
paradigms and examples of theoretical perspectives are analyzed (the system, user, cognitive, domain, 
phenomenological, contextual). Trends in research of information science are determined as driven  
by information technologies and new media. The trend and concept of digital scholarship and open 
science has been identified. The social nature of information science and the concept of information 
ecology is emphasized. Traditions of information science have been re-shaped into new models of 
digital information environment. The concept of the study into the information environment of digital 
scholarship is considered and a conceptual model for the study of information behavior of scholars is 
presented. In trends the integrative relationships of information science dominate both at the level of 
new models and theoretical development. 
 


