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Úvod 

V druhej polovici dvadsiateho storočia v rôznych vedných disciplínach 

a odboroch nastal takzvaný obrat ku gramotnosti. V rámci knižničnej a informačnej 

vedy tento obrat súvisel s príchodom nových paradigiem zameraných na sociálne, 

psychologické a kognitívne aspekty používateľov informácií. Hoci pojem 

informačná gramotnosť sa od roku 1974, keď ho prvý krát použil Paul G. 

Zurkowski, postupne obsahovo i rozsahovo modifikoval predovšetkým v súvislosti s 

vývojom nových informačno-komunikačných technológií so zmenami v metódach 

práce s informáciami (Bruce 1997), spoločné princípy na úrovni definícií ostávajú 

platné vždy. 

Príkladom môže byť Americká asociácia knižníc (ALA), ktorá vo svojom 

revidovanom štandarde ACRL z roku 2016 definuje informačnú gramotnosť ako 

schopnosť jedinca rozpoznať v sebe informačnú potrebu a schopnosť potrebné 

informácie vyhľadať, vyhodnotiť a efektívne využiť (Information Literacy 2016). 

Univerzálnosť tejto definície z r. 1989 – predovšetkým  jej odpútanosť od 

konkrétnych typov informačných zdrojov a špecifických metód práce s nimi – 

zabezpečujú jej platnosť i po takmer tridsiatich rokoch.  

Definície, napriek svojmu univerzálnemu charakteru, neposkytujú podrobné 

informácie o obsahovej náplni konceptu informačnej gramotnosti. Z tohto dôvodu 

v príspevku zameriame pozornosť na modely informačnej gramotnosti s cieľom 

identifikovať čo najviac vektorov či horizontov metodologickej diverzity globálneho 

konceptu informačnej gramotnosti. 
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1 Modely informačnej gramotnosti  

Modely oproti definíciám podrobnejšie špecifikujú obsahovú náplň konceptu 

informačnej gramotnosti. Svojím obsahovým zameraním mapujú najrôznejšie 

aspekty informačnej gramotnosti. Drvivá väčšina modelov plní funkciu štandardov 

predpisujúcich postup kompetencie informačne gramotného človeka. Niektoré 

z modelov majú len čisto teoretický základ, iné sú výsledkom kombinácie 

teoretických východísk a empirických výskumov. 

1.1 Model ISP 

Procesuálny model autorky C. C. Kuhlthauovej ISP (Information Search 

Process) vyvinutý v osemdesiatych rokoch 20. st. patrí síce primárne do skupiny 

modelov informačného správania, pretože podrobne mapuje proces vyhľadávania 

informácií, napriek tomu je tradične zaraďovaný aj do skupiny modelov informačnej 

gramotnosti, a to z trojakého dôvodu: autorka sa v texte zamýšľa nad tým, „čo 

znamená byť gramotný v informačnej spoločnosti?“ (Kuhlthau 1993, s.16). Druhým 

dôvodom je, že okrem fyzickej a afektívnej zložky model mapuje i kognitívnu 

úroveň, ktorá priamo súvisí s konceptom gramotnosti (či už v pôvodnom alebo 

aplikovanom poňatí). Napokon, všetky činnosti opísané na fyzickej úrovni (akcie) 

korešpondujú v značnej miere s kompetenciami iných modelov informačnej 

gramotnosti. 

Model ISP je kombináciou rozsiahlych teoretických východísk a viacerých 

empirických výskumov. Prínos Kuhlthauovej práce spočíva v rozsiahlom 

rozpracovaní teoretických východísk. Ťažiskom sa stali konštruktivistické teórie 

filozofa Johna Deweyho a psychológov Georga Kellyho a Jerome Brunera. Okrem 

nich Kuhlthauová čerpala aj z prác tradičných autorov v rámci knižničnej 

a informačnej vedy. V prvom rade to bola autorská trojica N. J. Belkin, H. M. 

Brooks a R. N. Oddy, ktorí opísali proces vyhľadávania informácií ako 

konštruktívny proces tzv. hypotézou ASK. Autorka rovnako pracuje s konceptom 

relevancie a pertinencie od T. Saracevica. Ďalej vychádzala z diel R. S. Taylora – 

jednak jeho štyroch úrovní informačných potrieb a tiež z myšlienky, ktorú 

publikoval spolu s MacMullin, že proces vyhľadávania informácií by mal byť 

skúmaný v troch dimenziách: fyzickej, afektívnej a kognitívnej. Rovnako, ako 

Kuhlthauová uvádza, aj T. D. Wilson poznamenal, že interakcie medzi človekom 

a systémom sú sprevádzané afektívnymi a kognitívnymi potrebami (Kuhlthau 1993).  

Na základe uvedených teoretických východísk autorka formulovala hypotézy, 

ktoré overovala vlastným empirickým výskumom. Autorka, vtedy ako školská 

knihovníčka, pozorovala počas jedného školského roka dvadsaťpäť stredoškolských 
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študentov počas ich prác na projektoch. Vo výskume prevažovali kvalitatívne 

metódy (denníky, protokoly o vyhľadávaní, krátke zápisky, rozhovory, tvorba 

konceptuálnych máp i hodnotenie výsledných študentských prác ich učiteľmi), ktoré 

kombinovala s dotazníkom. Na základe analýz výsledkov výskumu autorka 

vypracovala šesť štádiový model procesu vyhľadávania informácií, ktorý následne 

overovala ďalšími štyrmi výskumami – dvoma longitudálnymi overovaniami – 

jedným kvalitatívnym a jedným kvantitatívnym a napokon ešte  dvoma tzv. large-

scale overovaniami, v ktorých využila kvantitatívne metódy dotazníka (Kuhlthau 

1993). 

Model ISP je významný tým, že mapuje v rámci procesu vyhľadávania 

informácií v rámci každého štádia fyzické akcie, afektívnu a kognitívnu rovinu. 

Popri nich Kuhlthauová definovala aj stratégie typické pre každú fázu a stanovila 

konkrétnu hodnotu kategóriu tzv. mood-u (táto kategória bola navrhnutá 

psychológom Georgom Kellym a využívaná je v klinickej psychológii). 

Významným faktorom zasahujúcim do celého procesu je princíp neistoty, resp. 

neurčitosti, ktorý autorka prevzala z práce C. E. Shannona a ktorého aktuálna 

hodnota v kontexte modelu ISP vždy závisí od pomeru nových a redundantných 

informácií v každej fáze procesu. 

Autorka chcela dokázať, že proces práce s informáciami je konštruktívny 

proces a prostredníctvom konštruktivistického prístupu hlbšie tento proces pochopiť. 

Výstupom celej práce boli odporúčania pre rozvoj knižnično-informačných služieb, 

najmä v oblasti mediátorstva a edukácie. 

 

Obr. 1 

Model ISP (Kuhlthau 1993). 
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1.2 Model The Big Six Skills 

V zhruba rovnakom období predstavila autorská dvojica Michael B. Eisenberg 

a Robert E. Berkowitz v diele Curriculum Initiative (1988) vlastnú stratégiu rozvoja 

informačných zručností prostredníctvom tzv. Library Media Programs. Rovnako 

ako Kuhlthauová, aj Eisenberg s Berkowitzom kritizovali dovtedajšie požiadavky na 

informačné zručnosti žiakov a študentov v rámci tradičnej „knihovníckej“ 

paradigmy, na základe ktorej boli koncipované tiež osnovy výučby práce 

s informáciami a informačnými zdrojmi. Dôraz sa v tom čase kládol len na 

kompetenciu vyhľadávania a prístupu k informačným zdrojom. Autori 

v predmetnom diele nepredostreli vlastné osnovy výučby týchto kompetencií, ale 

prostredníctvom šesťprvkového modelu s názvom The Six-Stage Strategy  ponúkli 

formou detailného návodu metodiku revízie doterajších vzdelávacích osnov a 

implementácie nových kompetencií práce s informáciami. Cieľovou skupinou sú 

žiaci a študenti v rámci tzv. K-12, čo je v Spojených štátoch amerických i v 

niektorých krajinách súhrnné označenie posledného ročníka materskej školy a 

všetkých ročníkov základnej a strednej školy. Okrem samotnej stratégie zmeny 

existujúcich osnov, ich revízie a implementácie výučby nových zručností, autori 

ponúkli vlastný kompetenčný štandard – opäť šesťprvkový rámec zručností práce 

s informáciami pod názvom Library & Information Skills Curriculum Scope and 

Sequence: The Big Six Skills (Eisenberg a Berkowitz 1988). 

Princípom celého dokumentu, teda oboch šesťprvkových modelov – metodiky 

The Six-Stage Strategy i štandardu The Big Six Skills – je perspektíva riešenia 

problémov (Problem-Solving Process, resp. Problem Solvnig 

Perspective) takzvaným top-down prístupom.  

Model The Big Six Skills je vystavaný na dvoch hlavných teoretických 

pilieroch. Z množstva modelov a metodológií riešenia problémov autori bližšie 

popisujú Kobergov a Bagnallov sedemprvkový model Universal Traveler, ktorý sa 

stal jedným z teoretických východísk predostretého modelu informačnej 

gramotnosti. Druhým východiskom je známa šesťprvková Bloomova taxonómia 

kognitívnych procesov. Autori preto viackrát v diele opakujú, že model kladie dôraz 

na rozvoj logického a kritického myslenia; primárnym cieľom je aplikácia kritického 

myslenia do procesu riešenia informačného problému, čím štandard významne 

presahuje dovtedajšie štandardy zamerané len na lokáciu a prístup k informačným 

zdrojom“ (Eisenberg a Berkowitz 1988, s. 99). 

Model predstavuje sled logických krokov potrebných na riešenie 

informačného problému. Jeho cieľom je nielen naučiť riešiť každý problém (nie len 

informačný) systematickou stratégiou a kritickým myslením, ale konečným cieľom 

je kognitívny rozvoj jedinca na najvyššej úrovni. Model zároveň slúži ako 
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kompetenčný štandard – autori v rámci každého štádia definovali súbor 

kompetencií, ktoré by sa mali na školách vycvičovať. Okrem základného pohybu 

v rámci jednotlivých štádií riešenia informačného problému možno v novšej verzii 

modelu z r. 1990 identifikovať i druhý vektor pohybu, ktorý vznikol rozšírením 

modelu na trojdimenziálny. Základným princípom je, že s rastúcim vekom žiakov sa 

zvyšujú aj požiadavky na kompetencie, čo autori naznačili troma úrovňami 

obtiažnosti modelu (Obr. 2). Princípom prvej úrovne, určenej najnižším ročníkom na 

školách, je naučiť žiakov, že úspešný proces riešenia problému si vyžaduje vykonať 

sled logických krokov a vždy je možnosť vrátiť sa z nižšej úrovne na ktorúkoľvek 

predošlú. Na druhej úrovni sa už žiaci učia o konkrétnych štádiách postupu (Task 

Definition, Information Seeking Strategies, Location and Access, Use of 

Information, Synthesis a Evaluation) a v rámci nich rozvíjajú predpísané 

kompetencie. Na tretej úrovni (Level 3), určenej vyšším ročníkom,  je každé zo 

základných šiestich štádií rozdelené na dve podštádiá a v rámci nich definované 

ďalšie kompetencie, ktoré by sa mali na vyučovacích hodinách vycvičovať. 

 

Obr. 2 

Trojdimenziálna verzia modelu The Big Six Skills (Eisenberg a Berkowitz 1990). 

1.3 Modely The Seven Pillars of Information Literacy 

a Information Literacy Landscape 

V roku 1999 publikovala organizácia SCONUL (Society of College, National, 

and University Libraries) vo Veľkej Británii dokument (Information 1999) o potrebe 

implementácie a rozvoja informačných zručností vo vysokoškolskom vzdelávaní, 

ktorého súčasťou je aj prakticky orientovaný model Sedem pilierov informačnej 

gramotnosti. Model je kompetenčný, integruje sedem základných oblastí, resp. 
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súborov zručností potrebných pre rozvoj informačnej gramotnosti v kontexte 

vysokoškolského vzdelávania. 

Autormi dokumentu sú odborníci s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti 

vysokoškolského vzdelávania. Úlohou dokumentu bolo posunúť Veľkú Britániu 

bližšie k „riešeniu dôsledkov informačnej spoločnosti“ (Information Skills 1999, s. 

2). V dokumente sa snažia sa zodpovedať otázky, prečo sú informačné zručnosti 

dôležité, ako ich možno definovať, ďalej sa snažia zmapovať aktuálny stav britského 

vysokoškolského vzdelávania v kontexte informačných zručností a porovnať ju so 

situáciou v okolitých krajinách. 

Rovnako, ako v prípade predošlého modelu The Big Six Skills, konštrukcii 

modelu The Seven Pillars of IL nepredchádzali žiadne vlastné empirické výskumy. 

Dokument, ktorého súčasťou je aj zmienený model, vychádza jednak z vyhlásenia 

o informačných zručnostiach vysokoškolákov zo zasadnutia pracovnej skupiny 

Výkonnej rady SCONULu v decembri 1998. Ďalšími zdrojmi, na ktoré autori 

poukazujú, sú rôzne publikácie a správy venujúce sa konceptu kľúčové zručnosti, 

medzi ktorými sú zarátané aj informačné zručnosti. Napokon autori dávajú do 

pozornosti tiež základný dokument ALA o informačnej gramotnosti s názvom 

Report of the Presidential Committee  z roku 1989. 

Pôvodný model z roku 1999 predstavuje kompetenčný štandard, ktorý je 

rozvrhnutý do siedmich oblastí – pilierov. Ich rozloženie je lineárne, a rovnako ako 

v prípade predošlého modelu The Big Six Skills, predstavuje sled krokov potrebných 

na vyriešenie informačného problému. Podložie pilierov tvoria dve základné 

kategórie zručností – základné zručnosti vo využívaní knižnično-informačných 

služieb (Basic Library Skills) a zručnosti práce s IKT. Informačnou gramotnosťou je 

až strecha, ktorá stojí na jednotlivých pilieroch. Dosiahnuť ju môže len ten, kto sa 

dostane v rámci každého piliera na jeho vrcholnú úroveň – úroveň experta. 

V roku 2011 predstavil SCONUL nový, revidovaný model informačnej 

gramotnosti (Obr. 4). Autori novej verzie modelu túto revíziu odôvodňujú tým, že 

po rokoch vznikla potreba model aktualizovať, doplniť a prispôsobiť aktuálnym 

požiadavkám koncepcií informačnej gramotnosti, aby „reflektoval aktuálne 

koncepcie a požiadavky informačnej gramotnosti“ (Bent a Stubbings 2011, s. 2). 

Rozsah i obsah nového pohľadu na informačnú gramotnosť sa rozšíril z pôvodných 

„knižničných“ zručností a zručností v oblasti informačných technológií aj na 

kompetencie v oblasti digitálnej, mediálnej a vizuálnej gramotnosti, tzv. 

akademickej gramotnosti a tiež v oblasti správy a manažmentu dát (Bent a Stubbings 

2011). Napriek zjavnej zmene názvov jednotlivých domén (pilierov) ich princíp 

nebol modifikovaný, prehodnotil sa len ich obsah (vo väčšine prípadov sa 

k pôvodným kompetenciám pridali požiadavky na nové kompetencie). Rozdiel je aj 
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v tom, že kým pôvodný model definoval len požiadavky na zručnosti, nový model 

definuje v rámci každého piliera aj súbor požadovaných postojov a „povedomia“ (v 

zmysle porozumenia či chápania určitej problematiky). Hoci tento model definuje 

požiadavky na základné kompetencie (schopnosti a zručnosti), postoje a správanie 

v rámci rozvoja informačnej gramotnosti vo vysokoškolskom vzdelávaní, autori 

zároveň dodávajú, že model je univerzálny a možno ho pre jednotlivé okruhy 

používateľov modifikovať pridaním špecifickejších požiadaviek (Bent a Stubbings 

2011). 

 

Obr. 3 

Revidovaný model Sedem pilierov informačnej gramotnosti (Bent a Stubbings 2011). 

Okrem revízie obsahovej náplne jednotlivých pilierov sa zmenil charakter 

modelu. Namiesto pôvodnej dvojrozmernej, lineárnej stavby, je nový model 

prezentovaný už ako kruhová trojdimenzionálna stavba. Východiskom, resp. 

podložím modelu už nie je koncept pôvodných knižničných a IKT zručností, ale 

holistický prístup v podobe konceptu tzv. Krajiny informačnej gramotnosti (Obr. 4), 

ktorý publikovala už v r. 2008 jedna z autoriek revidovaného modelu Siedmich 

pilierov informačnej gramotnosti Moira Bentová (2008). 
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Obr. 4 

Bentovej Krajina informačnej gramotnosti (Bent 2008).
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Bentovej koncept Krajiny informačnej gramotnosti
1
 predstavuje typ 

štrukturálneho modelu informačnej gramotnosti vo forme konceptuálnej mapy. 

Interpretácia jej kruhového znázornenia (a kruhového pôdorysu celej stavby 

informačnej gramotnosti) v kontexte revidovaného modelu The Seven Pillars of IL 

(Obr. 3) môže byť dvojaká: V prvom rade, ako uvádzajú autori, kruhová podstata 

stavby znamená, že stať sa informačne gramotným nie je lineárny proces. To je aj 

zrejme primárnou intenciou výberu takejto formy základu (podstavy) stavby. Každý 

jednotlivec sa totiž môže rozvíjať „súčasne v rámci niekoľkých pilierov alebo 

samostatne v rámci jedného piliera, hoci piliere v skutočnosti veľmi úzko so sebou 

súvisia“ (Bent a Stubbings 2011, s. 4). Rozvoj individuálnej informačnej 

gramotnosti je podľa nich kontinuálny, holisticný a dlhodobý proces, častokrát sa 

deje súbežným vykonávaním viacerými činností, ktoré sú zahrnuté do siedmich 

pilierov, naraz. Zároveň však platí, že „akýkoľvek rozvoj informačnej gramotnosti 

musí byť vykonávaný v širšom kontexte individuálnej Krajiny informačnej 

gramotnosti každého jedinca“ (Bent 2008 cit. podľa Bent a Stubbings 2011, s. 3.), 

kde každý zo siedmich pilierov stojí nie na parciálnej zložke Krajiny informačnej 

gramotnosti jedinca, ale pramení zo všetkých jej zložiek. 

V rámci vertikálneho pohybu v revidovanom modeli The Seven Pillars of IL 

znova platí, že čím viac vymenovaných atribútov si jedinec osvojí, tým sa posunie 

jeho vrchol piliera (stavba) vyššie. Oproti predošlému modelu nastáva zmena v tom, 

že v rámci každého piliera sa môže nováčik vyvinúť na experta postupným vývojom 

počas celého života, hoci, ako sa v dokumente uvádza, „svet informácií sa neustále 

mení a vyvíja, preto je možné v rámci pilierov klesať a rovnako i rásť“ (Bent 

a Stubbings 2011, s. 3). Možnosť dosahovať v rámci jednotlivých pilierov rôznu 

úroveň je zrejme zvýraznená aj absenciou strechy – limitu stavby, ktorá v pôvodnom 

modeli metaforicky znázorňovala informačnú gramotnosť. Naopak, v novom modeli 

sa koncept informačnej gramotnosti stal základňou, podstavou, v ktorej sú jednotlivé 

piliere ukotvené. Očakávania sú v každom pilieri odlišné na základe rozličných 

kontextov, veku a úrovne študenta a „závisia aj na skúsenostiach a informačných 

potrebách“  (Bent a Stubbings 2011). 

Druhou možnou interpretáciou modelu, v perspektíve štádiového prístupu, je 

cyklický proces práce s informáciami, podobne ako je to explicitne znázornené 

v predošlých štádiových modeloch. 

                                                 
1
 Metaforu informačnej gramotnosti ako krajiny využili i ďalší autori, napríklad Annemaree Lloydová 

(2010), ktorá pozornosť vo svojej publikácii Information Literacy Landscape venovala informačnej 

gramotnosti v kontexte vzdelávania, práce a voľného času. Lloydovej konceptu krajiny informačnej 

gramotnosti predchádzali kvalitatívne výskumy; jej koncept zachytáva ako individuálne, tak 

i kolektívne aspekty informačnej gramotnosti (Steinerová 2016).  
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1.4 Model The Seven Faces of Information Literacy 

Austrálska autorka Ch. S. Bruceová predstavila v roku 1997 vlastný model 

informačnej gramotnosti (1997). Dielo predstavuje sumarizáciu výsledkov 

výskumov v rámci autorkinej dizertačnej práce spolu s vypracovanou rozsiahlou 

teoretickou základňou súvisiacou s témou výskumu.  

V prvých kapitolách práce Bruceová odôvodňuje dôležitosť témy výskumov 

informačnej gramotnosti a bližšie predstavuje celý rad diel a autorov od konca 

sedemdesiatych rokov po začiatok deväťdesiatych venujúcich sa téme informačnej 

gramotnosti, pričom chce poukázať na to , ako sa prostredníctvom jednotlivých 

definícií a objektov výskumov postupne menil koncept informačnej gramotnosti  po 

celom svete od tzv. bibliografickej paradigmy až po nové chápanie konceptu, 

pričom za príklad pokrokového prístupu uvádza Kuhlthauovej prínos do tejto oblasti 

(model ISP). Popri ďalších definíciách informačnej gramotnosti podrobne rozoberá 

správu ALA (Final report z r. 1989), ktorá kladie dôraz na rozvoj informačnej 

gramotnosti vo vzdelávacom sektore. A práve informačná gramotnosť ako 

schopnosť učiť sa nielen v kontexte vzdelávania na školách, ale i celoživotného 

vzdelávania, sa stala prioritnou oblasťou záujmu Brucoevej práce.  

Informačná gramotnosť sa, ako uvádza, stala predmetom výskumov až od 

konca 70. rokov. Predchádzali jej výskumy používateľov knižníc a ich informačných 

potrieb. Trendy v týchto výskumoch zosumarizovali autori Brenda Dervinová 

a Michael Nilan, ktorí identifikovali v tom čase (1986) dve základné paradigmy – 

tradičnú a tzv. alternatívnu – ktoré Bruceová bližšie popisuje. 

Kým v tradičnej paradigme (ktorú Kuhlthauová nazýva bibliografickou) 

dominovali kvantitatívne prístupy (meranie a predikcia), v alternatívnej paradigme 

induktívne a kvalitatívne prístupy. Tradičná paradigma vidí informácie ako „externé, 

objektívne, ako niečo, čo existuje mimo indivídua. Je to správa vyslaná vysielačom 

prenášaná kanálom… Informácia je merateľná, definovateľná“ (Bruceová 1997, s. 

65). Alternatívna paradigma sa zaujíma o vnútorné prežívanie používateľa, 

dominuje používateľova perspektíva. Využíva konštruktivistický prístup 

k informáciám a vedomostiam, zaujíma sa o ich kognitívne štruktúry. Niektorí autori 

ju preto nazývajú aj konštruktivistickou. Na základe zosumarizovaných zistení 

dominovalo v rámci používateľsky orientovanných výskumov v knižničnej a 

informačnej vede päť metodologických prístupov: konštruktivizmus, dualizmus, 

behaviorizmus, ekonomický racionalizmus a tzv. informačný proces. Podľa autorky 

sú však tieto prístupy nepostačujúce; na informačnú gramotnosť podľa nej treba 

nahliadať ekologicky, konkrétne ako na: 
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 vzťah medzi subjektom a objektom a  

 kvalitatívne merateľný vzťah so svetom (Bruce 1997, s. 40) 

Pozornosť autorky preto prechádza od zmieneného typu alternatívnej 

paradigmy k inému prístupu, relačnému,  ktorý sa zameriava na vnútorné vzťahy 

rozličnej povahy podľa kontextu, vzťahy medzi ľuďmi a rôznymi aspektmi 

okolitého sveta. Celkovo Bruceová identifikovala tri pomerne moderné 

metodologické prístupy vyhovujúce jej podmienkam: empirickú fenomenológiu, 

metodológiu Sense Making a fenomenografiu, ktorú si napokon i vybrala pre svoj 

výskum. Výhodou fenomenografie je podľa Bruceovej predovšetkým jej potenciál 

opísať určitý fenomén, opísať koncepciu zjednoteným holistickým prístupom, 

potenciál zachytiť celú škálu koncepcií vďaka orientácii na variabilitu ľudských 

skúseností, možnosť opísať koncepcie užitočné vo výučbovom a vzdelávacom 

prostredí, uprednostňovanie skupinu ľudí pred jednotlivcom a napokon  

generalizovateľnosť výstupov (Bruceová 1997). 

Bruceová realizovala svoj empirický výskum v roku 1994, jednotlivé metódy 

– rozhovor a písomnú komunikáciu (tradičnú i elektronickú) overovala najprv 

v pilotnej štúdii. Výskumnú vzorku hlavnej štúdie tvorilo až šesťdesiat respondentov 

z ôsmich univerzít. Jadro výskumu tvorili šestnásti participanti z dvoch univerzít, 

s ktorými robila rozhovory. Od zvyšných respondentov získala písomné dáta. 

Cieľom výskumu bolo spoznať predstavy, ktoré sa respondentom spájajú s pojmom 

informačnej gramotnosti; autorka sa pýtala na ich skúsenosť s informačnou 

gramotnosťou. Na základe získaných dát metódou fenomenografickej analýzy 

Bruceová (1997) stanovila sedem základných kategórií – koncepcií informačnej 

gramotnosti, ktoré i hierarchicky usporiadala (Obr. 5): 

 Kategória 1 – koncepcia informačných technológií, 

 Kategória 2 – koncepcia informačných zdrojov, 

 Kategória 3 – koncepcia informačného procesu, 

 Kategória 4 – koncepcia kontroly (ovládania, riadenia, regulácie) 

informácií, 

 Kategória 5 – koncepcia konštrukcie nových vedomostí, 

 Kategória 6 – koncepcia rozšírenia existujúcich vedomostí, 

 Kategória 7 – koncepcia múdrosti. 
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Obr. 5 

Hierarchické usporiadanie jednotlivých kategórií v rámci modelu The Seven Faces of 

Information Literacy (Bruceová 1997) 

Jednotlivé kategórie sa Bruceová (1997) snažila zoskupiť ešte na základe 

podobností. Ústredným objektom sa stalo poňatie konceptu informácie, na základe 

ktorého identifikovala štyri skupiny kategórií: 
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 Kategória 1 a 2 – informácia je videná objektívne, ako súčasť externého 

prostredia, na jej zisk sa vyžadujú partikulárne vedomosti. V K1 sú to 

vedomosti o IKT a v K2 vedomosti o informačných zdrojoch. 

 Kategória 3 a 4– informácia je videná objektívne, ale v rámci určitého 

kontextu (v rámci ktorého budú použité) – je objektívno-

kontextualizovaná, súčasť externého prostredia. Na jej zisk sú potrebné 

vedomosti – osobné stratégie na proces a kontrolu, vďaka ktorým človek 

vyťaží užitočné informácie. Tieto kategórie ešte nemenia kognitívnu 

štruktúru subjektu. 

 Kategória 5 – informácia je subjektívna, je objektom reflexie, stáva sa 

postupne súčasťou vedomostnej bázy jedinca. Už nie je súčasťou 

externého prostredia, ale je internalizovaná. 

 Kategória 6 a 7 – informácia má transformačný charakter. Tu už nie je 

objektom reflexie, ale transformuje (pretvára) doterajšiu poznatkovú bázu 

jedinca, rozširuje jeho vedomosti a  „ak sa používa múdro, má silu 

transformovať (meniť) aj druhých ľudí“ (Bruceová 1997, s. 116). 

V poslednej kategórií sa internalizovaná informácia opäť externalizuje. 

Fenomenografický prístup v kontexte informačnej gramotnosti 

a informačného správania využili v nasledujúcich rokoch mnohí ďalší autori, 

napríklad Louise Limbergová (Limbergová 1999), ďalej Mandy Luptonová či 

Annemaree Lloyd (Steinerová 2016). 

2 Význam modelov informačnej gramotnosti 

Zjednotením rôznorodých prístupov k informačnej gramotnosti pretavených z 

jednotlivých modelov dostaneme jednak rozsiahle univerzum obsahových možností 

výskumov (univerzum odpovedí na otázku „Čo možno skúmať?“), rovnako aj 

univerzum možných teoretických východísk a konkrétnych praktických postupov 

výskumov (odpovede na otázku „Ako to možno skúmať?“). Z množiny modelov 

informačnej gramotnosti sme vybrali päť významných, ktorými chceme ilustrovať 

bohatú metodologickú diverzitu informačnej gramotnosti. Pri jednotlivých modeloch 

sme si všímali predovšetkým ich obsahovú náplň, teoretické východiská, 

metametodologické aspekty a v rámci modelov, ktorým predchádzali empirické 

výskumy, aj použité metódy či komplexné metodológie. Sumarizované poznatky 

tvoria metodologickú základňu pre voľbu výskumného problému, 

formuláciu výskumných otázok, stanovenie hypotéz a výber konkrétnych metód či 

metodológií v rámci vlastných výskumov informačnej gramotnosti. 
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2.1 Obsahový význam modelov 

Jednotlivé modely odkrývajú viaceré možnosti nahliadania na informačnú 

gramotnosť. Ich analýzou môžeme identifikovať nasledovné horizonty či vektory 

obsahovej náplne konceptu informačnej gramotnosti
2
: 

 Informačná gramotnosť ako súbor štandardizovaných kompetencií práce 

s informačnými zdrojmi. Toto poňatie patrí medzi najčastejšie. Príkladom 

sú modely The Big Six Skills a The Seven Pillars of IL a desiatky ďalších. 

K nim ešte možno pridať štandardy informačnej gramotnosti (napríklad 

ACRL alebo ANZIIL a i.) či rôzne iné rámce informačnej gramotnosti. 

Takéto poňatie informačnej gramotnosti umožňuje v rámci výskumov 

najčastejšie umožňuje porovnať reálny stav so štandardmi.  

 Informačná gramotnosť ako kompetencia pre systematický, logický a 

kritický proces riešenia problému. Práve takto prezentujú informačnú 

gramotnosť autori modelu The Big Six Skills. 

 Informačná gramotnosť ako kompetencia konštrukcie významu. C. C. 

Kuhlthauová chcela svojimi výskumami dokázať, hoci termín 

„gramotnosť“ využila v práci minimálne, že informačný proces je 

konštruktívny proces učenia a tvorby významu. Explicitnejšie je toto 

poňatie informačnej gramotnosti znázornené v modeli The Seven Faves of 

IL, kde jeho autorka Bruceová vyčlenila až dve kategórie (č. 5 a č.6) zo 

siedmich práve tomuto procesu, hoci konštruktivizmus ako smer 

považovala za nepostačujúce teoretické východisko pre svoj výskum. 

 Informačná gramotnosť ako kompetencie internalizácie pôvodne externej 

informácie, respektíve subjektivizácia objektívnej informácie – t.j. 

transformácie dát cez informácie na vedomosti. Práve tento kolobeh, často 

znázorňovaný i v tzv. informačných pyramídach, sa stal dominantným 

princípom hierarchického usporiadanie jednotlivých kategórií v Bruceovej 

modeli The Seven Faces of IL. 

 Informačná gramotnosť ako kompetencie odstraňovania neistoty 

(neurčitosti)
 3

. C. C. Kuhlthauová popri konštrukcii významu a súhry 

                                                 
2
 Autorka Ch. S. Bruceová v teoretických východiskách svojej práce identifikovala až desať rôznych 

vektorov chápania informačnej gramotnosti (ďalej IG): 1. IG ako kompetencia využívať informačno-

komunikačné technológie; 2. IG ako zastrešujúci koncept tzv. Library and Computer Literacy; 3. IG 

ako osvojenie si mentálneho modelu informačného systému; 4. IG ako kombinácia informačných 

a technologických zručností; 5. IG ako proces; 6. IG ako kombinácia zručností, postojov a vedomností; 

7. IG ako aktívne zamestnanie informáciami; 8. IG ako kompetencia učiť sa; 9. IG ako prvý komponent 

konceptu (kontinua) kritického myslenia; 10.IG ako súčasť konceptu (kontinua) univerzálnej 

gramotnosti, resp. metagramotnosti (Bruceová 1997). 
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myšlienok, pocitov a fyzických akcií nahliadala na informačnú gramotnosť 

aj z matematického hľadiska ako kompetenciu redukujúcu neurčitosť.  

 Informačná gramotnosť ako individuálna koncepcia daného pojmu na 

základe skúseností z práce s informačnými zdrojmi je základným 

princípom modelu The Seven Faces of IL a celkovo základným 

autorkiným pohľadom na informačnú gramotnosť.  

 Informačná gramotnosť ako kompetencia interakcie človeka s 

informačnými technológiami a zdrojmi, obsahom a s inými ľuďmi. 

Viaceré kategórie Bruceovej modelu The Seven Faces of IL sú založené na 

interakcii používateľa s IKT, informačnými zdrojmi, obsahmi či inými 

ľuďmi.  

 Informačná gramotnosť ako súhra aktivít, emócií a myšlienok v rámci 

práce s informačnými zdrojmi. Je to základný koncept Kuhlthauovej 

modelu ISP. Problematike trojzložkovej taxonómie (afektívna, kognitívna 

a senzomotorická zložka) v kontexte informačného správania sa venovali 

i ďalší autori, napríklad dvojica L. Jakobovits a D.Nahlová (Nahlová 

2001), ktorí sformulovala koncept (model)  ACS
4
.  

 Informačná gramotnosť ako komplex vnútorných a externých 

premenných. Príkladom môže byť model  M. Bentovej Information 

Literacy Landscape, ktorý tvorí metodologické podložie revidovanému 

modelu The Seven Pillars of IL. Bentová ním prezentuje informačnú 

gramotnosť ako zložitý komplex vedomostí, schopností, zručností, 

postojov, hodnôt, motivácií, osvojených metód, návykov, socio-kultúrnych 

faktorov, zdrojov a podmienok informačného prostredia… Napokon i 

obsahovou náplňou jednotlivých pilierov revidovaného modelu The Seven 

Pillars of IL sa stali popri schopnostiach a zručnostiach (kompetenciách) i 

ďalšie prvky v rámci psychologickej štruktúry osobnosti, napríklad 

postoje
5
.  

                                                                                                                              
3
 Princípu neistoty (neurčitosti) v kontexte vyhľadávania informácií sa venovali ďalší autori, napríklad 

(Luo, Nahlová a Chea 2011), ktorí vo svojom výskume vychádzali práve z Kuhlthauovej modelu ISP.  
4
 Oba modely – Kuhlthauovej ISP a Nahlovej ACS – podrobil komparácii R. Savolainen (2015), 

pozornosť zameral predovšetkým na prístup oboch autoriek k afektívnej a kognitívnej zložke 

informačného správania.  
5
 Koncept zachytávajúci rôzne aspekty psychologickej štruktúry osobnosti v kontexte informačnej 

výchovy vypracovali na pôde Katedry knižničnej a informačnej vedy FiF UK v Bratislave a publikovali 

autorky E. Sakálová a M. Matthaeidesová, ďalej ho dopracovala a publikovala autorka Ľ. Hrdináková 

(2011) pod názvom Štrukturálny rámec informačnej gramotnosti. Koncept rozlišuje v rámci 

informačnej gramotnosti šesť zložiek, ktoré možno formovať u jedinca – informačné vedomosti, 

informačné schopnosti kognitívneho i nonkognitívneho charakteru, informačné zručnosti, motivácie (a 

z nich plynúce postoje k práci s informáciami, preferencie a informačné záujmy napokon etika práce s 
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2.2 Metodologický význam modelov 

Analyzované modely zároveň ponúkajú metodologickú základňu možností 

výskumov informačnej gramotnosti; odkrývajú jej metodologické horizonty. 

V prvom rade sú to konkrétne metódy, ktoré možno využiť vo výskumoch. 

Popri kvantitatívnych metódach, ktoré využívala C. C. Kuhlthauová nielen na 

zisťovanie základných demografických a iných údajov, ale snažila sa nimi 

prostredníctvom škálových otázok „merať“ i myšlienky a emócie, dominovali v 

Kuhlthauovej i Bruceovej výskumoch kvalitatívne metódy. Z nich boli najčastejšie 

rozhovory, písomné vyjadrenia, reflexie, denníky, vývojové diagramy, konceptuálne 

mapy, záznamy o vyhľadávaní, e-mailová komunikácia, pozorovanie. Ch. S. 

Bruceová (1997) uvádza vo svojom diele i tzv. delfskú metódu, ktorú využila 

Christina Doyle. 

Ďalším  ucelené metodologické prístupy, z ktorých každý predstavuje súbor 

určitých metód a postupov. Ch. S. Bruceová uvádza trojo (alternatívnych) 

metodologických prístupov – empirickú fenomenológiu, fenomenografiu a Sense 

Making
6
. Autori modelu The Big Six Skills zas využili metodológiu Universal 

Traveler. Okrem samostatných ucelených metodológií autori či už priamo čerpali, 

alebo len poukázali na viacero filozofických a psychologických smerov, ktoré 

možno aplikovať do výskumov informačnej gramotnosti: behaviorizmus, 

konštruktivizmus, kognitivizmus, sociálny konštruktionizmus, ekonomický 

racionalizmus a mnohé iné.  

Napokon by sme chceli poukázať i na mnohé transdisciplinárne presahy 

informačnej gramotnosti. Jednotlivé modely odkryli silnú spätosť konceptu 

informačnej gramotnosti s viacerými spoločenskými vedami, z ktorých čerpali, 

najmä so psychológiou (výskum emócií, správania), sociológiou, pedagogikou, 

lingvistikou, ale aj s humanitnými vedami, napríklad filozofiou a semiotikou, 

prírodnými vedami – najmä matematikou (štatistické metódy spracovania 

výsledkov; teória informácie) a napokon s inými interdisciplinárnymi odbormi, 

najmä s kognitívnou vedou (otázka konštrukcie významu a vedomostí). 

  

                                                                                                                              
informáciami), návyky práce s informáciami a súbor osvojených metód a techník práce s informáciami 

(Hrdináková 2011, s. 135). 
6
 Autori (Limberg, Sundin a Talja 2012) rozširujú rámec výskumných možností informačnej 

gramotnosti o metodológiu sociokultúrnej teórie L. S. Vygotského a Foucaltovu metodológiu 

diskurzívnej analýzy.  
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2.3 Metametodologický význam modelov 

Popri analýze všeobecných metodologických východísk možno modely 

podrobiť i analýze z hľadiska metametodologických kritérií. V centre našej 

pozornosti sú predovšetkým kritériá, ktoré zosumarizoval J. Woleński, podľa 

ktorého môže byť metodológia buď opisná alebo normatívna, ďalej apragmatická 

alebo pragmatická, rekonštrukcionistická alebo deskripcionistická (deskriptívna), 

z časového hľadiska synchronická alebo diachronická a napokon metodológia môže 

nadobúdať celkový kontext zdôvodňovania alebo kontext objavovania (Viceník 

2000). Okrem týchto dichotómií analyzujeme v rámci modelov aspekt 

metodologického kumulativizmu verzus antikumulativizmu, internalizmu verzus 

externalizmu. Analýza metametodologických kritérií jednak umožňuje hlbšie 

porozumieť základnému existenciálnemu problému pojmu informačnej gramotnosti 

a zároveň dopĺňa základný metodologický rámec o ďalšie metodologické horizonty. 

Opisný typ metodológie podľa Viceníka (2000, s. 205) skúma a opisuje „ako 

vedci fakticky pracujú a aké výsledky dosahujú,“ kým normatívne budovaný typ 

metodológie formuluje normy ideálnej vedeckej práce, normy, ktoré predpisujú, ako 

by vedec pracovať mal. Význam normatívnej metodológie spočíva v tom, že nielen 

vytvára normy, ale aj ukazuje, ako sa reálne činnosti odlišujú od ideálu (vzoru), 

hodnotí činnosti z hľadiska „skonštruovaného ideálu“ (Viceník 2000, s. 206), teda 

porovnáva. Opisná metodológia by zas podľa niektorých autorov nemala byť 

vnímaná opisnosťou chápanou pozitivisticky, ale jej cieľom by malo byť 

„rekonštruovanie tých noriem, pravidiel a predpokladov, ktoré fakticky usmerňujú 

vedecké výskumy“ (Viceník 2000, s. 206). 

Apragmatická metodológia skúma vedu ako „súhrn, systém výsledkov 

(tvrdení), ktoré patria do danej vedy“ (Viceník 2000, s. 205), kým pragmatická 

metodológia sa zameriava na  konkrétne vedecké procedúry, vedu skúma ako 

„systém činností, metód používaných jednotlivými vedcami“ (Viceník 2000, s. 205). 

Rekonštrukcionistický metodologický prístup využíva rozličné prostriedky 

a metódy rekonštrukcie zásadných, hlavných čŕt vedy, napr. matematiku, logiku, 

teóriu hier, teóriu systémov a i.; odhliada od jej špecifík. Jej princípom je tzv. 

„racionálna rekonštrukcia“ alebo idealizácia (Viceník 2000, s. 207). Opačný prístup, 

deskripcionistický (deskriptívny) zas sústreďuje svoju pozornosť práve na špecifiká 

vedy a doslovne „odmieta umelosť rekonštrukcionistických schém,“ čo podľa 

deskripcionistov spôsobuje „deformáciu obrazu vedy“ (Viceník 2000, s. 205). 

Brucovej model The Seven Faces je postavený na pomerne rozsiahlom 

fenomenografickom empirickom výskume. Nie je výsledkom teoretického 

modelovania, ale zachytáva obraz reality v čase, opisuje ju. Z tohto dôvodu model 
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zaraďujeme do kategórie opisného metodologického typu. Tým, že je výsledkom 

praktickej vedeckej činnosti, metodologický prístup, akým sa docielilo modelovanie 

informačnej gramotnosti, možno považovať za pragmatický. Rovnako aj 

Kuhlthauovej model ISP, ako výsledok empirických výskumov, reflektujúci reálny 

stav, možno zaradiť do kategórie opisného a pragmatického metodologického 

prístupu. Naopak, modely The Big Six Skills a The Seven Pillars sú typy modelov, 

ktoré vznikli odvodením z iných teoretických prác, resp. interpretáciou takýchto 

prác, nepredchádzali im priame empirické výskumy; aplikoval sa v tomto prípade 

apragmatický metodologický prístup. Tým ani neodrážajú reálny stav, ale len 

„predpisujú“ normu – ideálny súbor zručností (kompetencií), ktorými by mal 

informačne gramotný človek disponovať. Ich metodologický charakter je preto 

normatívny. 

Kuhlthauová okrem základného výskumu, na základe ktorého skoncipovala 

svoj model, vykonala štyri jeho verifikácie ďalšími výskumami. Kombinovala 

kvantitatívne metódy s kvalitatívnymi. Keďže kvantitatívne metódy sa vykonávajú 

na veľkej výskumnej vzorke a vyhodnocujú sa štatisticky, nemožno tvrdiť, že by 

zohľadňovali špecifiká. Napriek tomu, keďže v prvom, takpovediac „hlavnom“ 

výskume dominovali kvalitatívne metódy rešpektujúce špecifiká jednotlivcov, 

považujeme tento metodologický prístup za deskripcionistický. Tento náš názor 

podporuje aj fakt, že samotný model berie na zreteľ rôznorodosť pocitov 

a myšlienok jedinca, jedinečnosť jeho kognitívnych štruktúr, motiváciu a princíp 

neistoty. Brucová zas vo svojom diele pomerne ostro kritizuje tradičnú 

(pozitivistickú) výskumnú paradigmu. Rovnako považuje aj konštruktivistické 

prístupy za nepostačujúce, vyčíta im silný dualistický charakter, ktorým je človek 

separovaný od okolitého prostredia. Ňou zvolený fenomenografický prístup nielen 

že akcentuje viaceré druhy vzťahov, medzi nimi aj vzťah človeka a informačného 

prostredia, ale na rozdiel od empirickej fenomenológie akceptuje jedinečnosť 

(rôznorodosť) jednotlivých koncepcií. Z tohto dôvodu považujeme 

fenomenografický prístup z metametodologického hľadiska za deskripcionistický – 

t.j. zohľadňujúci špecifiká. Opačný prístup – rekonštrukcionistický – zvolili autori 

zvyšných dvoch modelov. Tento prístup pramení z ich apragmatickej a normatívnej 

podstaty. Takéto typy modelov v žiadnom prípade nedokážu zohľadňovať špecifiká 

v takej miere, ako Brucovej alebo Kuhlthauovej model (ktoré vznikli kvalitatívnymi 

metódami), pretože predpisujú set kompetencií pre širokú škálu používateľov 

informácií. Hoci napríklad autori modelu The Big Six Skills deklarujú, že ich model 

je aplikovateľný do akejkoľvek situácie a že akceptuje napr. individuálny 

informačný štýl jedinca, stále predpisuje tie isté výsledné kompetencie bez ohľadu 

na štýl či spôsob, akým ich nadobudne. To isté platí aj v prípade The Seven Pillars, 

ktorý vo svojej revidovanej podobe na jednej strane uznáva individuálnosť 
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a jedinečnosť krajiny informačnej gramotnosti jedinca, ale znova predpisuje  

univerzálnu normu vedomostí, schopností a zručností. 

Z časového hľadiska rozlišujeme synchronický a diachronický metodologický 

prístup. Kým diachronická metodológia považuje plynutie času (historický rozmer) 

za dôležitý aspekt pre postihnutie podstaty vedy a zaznamenania jej zmien vo 

vývoji, synchronická metodológia, zameraná na určitý chronotop. Diachronický 

prístup skúma objekty metodologickej analýzy (ich vzťahov, vlastností a stavov) 

v perspektíve zmien v časovej postupnosti (následnosti), zdôrazňuje dynamiku, 

zmenu objektov v čase. Synchronický prístup zas  odhliada od plynutia času 

a zmeny v čase považuje za nepodstatné. Skúma koexistenciu jednotlivých objektov 

metodologickej analýzy, ich stavov, vlastností, vzťahov v určitom časovom bode. 

Odhliada od zmien v časovej následnosti, dôraz kladie na statiku, štruktúru objektov 

(Viceník 2000).  

Brucovej model je z hľadiska časového jednoznačne synchronický, keďže 

explicitne nezachytáva časovú postupnosť; práve naopak – pretože je relačný, 

zobrazuje štruktúru chápania informačnej gramotnosti prostredníctvom vzťahov 

medzi jej jednotlivými koncepciami, ktoré sú v každom jednom chronotope 

nemenné. Celkom opačný prístup zvolila Kuhlthauová. Jej štádiový model procesu 

vyhľadávania informácií je jednoznačne diachronický – zachytáva časovú 

následnosť jednotlivých etáp.  

V rámci trojrozmerných modelov The Big Six Skills a The Seven Pillars 

môžeme identifikovať časových aspektov viacero. Pri ich najjednoduchšej, štádiovej 

interpretácii ich môžeme považovať za veľmi podobné modelu ISP a zaradiť ich 

z tohto dôvodu do kategórie diachronických. Človek v rámci riešenia svojho 

informačného problému postupuje jednotlivými krokmi od identifikácie informačnej 

požiadavky až po hodnotenie celej činnosti. V rámci modelu The Big Six Skills však 

môžeme identifikovať aj iný časový vektor. Ten predstavujú jednotlivé tri úrovne 

(levely, resp. vrstvy), prezentované v novšej publikácii (1990). Prvá úroveň je 

určená pre začiatočníkov, druhá úroveň pre starších žiakov a tretia pre pokročilých. 

Postup z prvej úrovne na tretiu zachytáva akoby aj ontogenézu jedinca v čase a jeho 

postup v rámci úrovní. Model The Seven Pillars predstavuje trocha komplikovanejší  

pohľad. Horizontálny časový vektor jeho pôvodnej verzie zobrazoval usporiadanie 

jednotlivých pilierov za sebou nielen podľa logických krokov v procese práce 

s informáciami, ale (podobne ako pri modeli The Big Six) toto usporiadanie 

predstavuje aj náročnosť ich obsahovej náplne (t.j. prvé piliere zvládnu aj mladší 

študenti, posledný pilier len tí najskúsenejší). Pohyb v rámci takejto interpretácie je 

determinovaný druhým, vertikálnym vektorom, ktorý znázorňuje mieru osvojenosti, 

resp. rozvinutosti kompetencií, a táto miera znova narastá v čase a korešponduje 

s vývojom jedinca v čase na jeho kognitívnej úrovni. Pohyb sa dá najlepšie 
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znázorniť funkciou závislosti hodnoty jedného vektora od hodnoty druhého. Takáto 

interpretácia modelu predstavuje až dvojnásobný diachronický metodologický 

prístup. Revidovaná verzia tohto modelu je už o niečo jednoduchšia. Diachronický 

rast v rámci pilierov ostáva možný – výska piliera znova predstavuje mieru 

osvojených kompetencií, ktorá rastie s vekom, no táto verzia modelu už umožňuje 

nezávislý rozvoj v rámci ktoréhokoľvek piliera bez ohľadu na jeho obsahovú 

náročnosť. Rozklad tohto funkčného vzťahu spôsobila jeho kruhová podstava, ktorá 

predstavuje krajinu informačnej gramotnosti, v rámci ktorej sú jednotlivé 

komponenty pospájané synchronickými relačnými väzbami. 

Ďalšia všeobecno-metodologická dichotómia vzniká pri analýze prístupov 

hľadania odpovedí na otázku základných činiteľov. Rozlišujú sa dva základné 

prístupy: metodologický internalizmus, ktorý vidí základný zdroj rozvoja vedeckého 

poznania v tzv. vnútorných faktoroch  (kognitívne, racionálne, logické…) 

a metodologický externalizmus, ktorý za základný zdroj rozvoja vedeckého 

poznania považuje vonkajšie faktory – ekonomické, sociálne, psychologické, 

filozofické, teologické, politické, kultúrne… (Černík a Viceník 2011). Na 

všeobecno-metodologickej úrovni môžeme tiež rozlišovať metodologický 

kumulativizmus a metodologický antikumulativizmus, ktoré analyzujú aspekty 

rozvoja vedeckého poznania v koncepciách metodológie. Metodologický 

kumulativizmus je koncepcia, podľa ktorej sa rozvoj poznania deje neustálym 

hromadením  a rozširovaním poznatkov. „Tento proces rastu pravdivých poznatkov 

je nepretržitý (kontinuálny) a kumulatívny (aditívny). V tomto procese nepretržitosti 

nevystupujú skoky (diskontinuity)“ (Černík a Viceník 2011, s. 47). 

Antikumulativizmus zas reprezentuje „opozičný názor a chápe rozvoj vedeckého 

poznania ako pretržitý, diskontinuitný proces spätý so skokmi. Odmieta 

kumulatívny charakter vedeckého poznania, hypertrofuje zmenu a odmieta 

nepretržitý rast pravdivého vedeckého poznania“ (Černík – Viceník 2011, s. 47). 

Napokon je potrebné zhodnotiť celkový metametodologický kontext modelov 

a prístupov k ich formovaniu, princíp činiteľov a spôsob rozvoja poznania, ktorý im 

predchádzal. V rámci kontextu sa rozlišuje kontext zdôvodňovania a kontext 

objavovania. Metodológia kontextu zdôvodňovania analyzuje „hotové poznatky, 

systémy poznatkov a tiež metódy, pomocou ktorých sme ich získali (napríklad 

vedecké zákony, hypotézy, teórie, metódy overovania, vysvetľovania atď.)“ 

(Viceník 2000, s. 205). Kontext zdôvodňovanie zahŕňa predovšetkým problémy 

synchronickej a statickej vedy (spolu s aspektmi zovšeobecnenia, idealizácie a pod)..  

Na opačnej strane stojí kontext objavovania, ktorý zohľadňuje proces vzniku 

nápadov, hypotéz, samotný proces objavovania a pod, integruje prvky diachronickej 

metodológie. Oba kontexty sa však logicky nevylučujú ale vzájomne dopĺňajú – teda 

nemajú charakter dualizmu, ale duality. 
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Tým, že sme Brucovej modelu prisúdili pragmatický a deskripcionistický 

metametodologický aspekt, model predstavuje kontext objavovania. Použitie 

pomerne novej a alternatívnej metodológie fenomenografie predstavuje prístup 

metodologického antikumulativizmu, ktorý neprihliada na predošlé vedecké 

výsledky. Rovnako aj Kuhlthauovej model na základe tých istých aspektov 

predstavuje kontext objavovania. Tým, že vychádza z konštruktivistických teórií 

a teoreticky nadväzuje aj na ďalšie práce v oblasti informačnej vedy, je jeho 

podstata z pohľadu rozvoja vedeckého poznania jednoznačne kumulatívna. Oba 

modely zároveň môžeme zaradiť do kategórie prístupu metodologického 

externalizmu. Metodologicky kumulatívne sú aj zvyšné dva modely, keďže sú 

vystavané len čisto na teóriách, no na základe ich rekonštrukcionistického 

a apragmatického charakteru môžu byť predstaviteľmi jedine metodologického 

kontextu zdôvodňovania a metodologického internalizmu. 

2.3.1 Ďalšie metametodologické atribúty 

Popri metametodologických kritériách zosumarizovaných J. Woleńskim 

môžeme v modeloch, ktorým predchádzali empirické výskumy – Information 

Search Process  a The Seven Faces of Information Literacy –identifikovať i ďalšie 

metametodologické charakteristiky; v prvom rade je to kategória zamerania 

výskumného problému buď na jednotlivca alebo na skupinu. Metodológia tieto 

prístupy označuje metodologickým individualizmom a metodologickým 

pluralizmom
7
, v informačnej vede túto problematiku významne rozpracoval Birger 

Hjørland. Brucovej model The Seven Faces of Information Literacy svojím 

zameraním na individuálnu skúsenosť predstavuje prístup metodologického 

individualizmu (Limberg 2005, s. 282). Naopak, Kuhlthauovej model ISP, hoci 

vychádzal i z kvalitatívnych výskumov, vysvetľuje javy entít neredukovateľných 

nadindividuálne, preto je predstaviteľom metodologického pluralizmu, resp. holizmu 

(podľa Limberga 2005; Sperbera 2003).  

T. D. Wilson (2002) predstavil vlastný prístup k typológie metód. Za 

spoločný základ každého jedného výskumu (i každej jednej metódy) považuje 

pozorovanie.  To sa môže deliť na pozorovanie priame, ktoré vykonáva priamo 

pozorovateľ – výskumník, a nepriame, pri ktorom skúmanú vlastnosť alebo jav 

pozoruje niekto iný, od koho výskumník dostane informácie (napríklad skúmaný 

objekt sa pozoruje sám a zistenia referuje výskumníkovi) (Wilson 2002). 

Tieto dve základné skupiny metód možno rozdeliť ešte na základe toho, či je 

postup pozorovania presne stanovený – v tomto prípade ide o tzv. deterministický 

                                                 
7 Prístup sa uvádza aj ako metodologický holizmus, napríklad (Sperber 2003, s. 504). 
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prístup; alebo či sa postup pozorovania odvíja voľne, podľa aktuálnej situácie, bez 

vopred stanovených postupov –  emergentný (alebo emergujúci) prístup. Na základe 

toho Wilson identifikoval štyri rôzne kategórie metód: priame pozorovanie 

deterministické, priame poznanie emergentné, nepriame pozorovanie 

deterministické a nepriame poznanie emergentné (Wilson 2002). Model The Seven 

Faces of Information Literacy je výsledkom kombinácie emergentného priameho 

pozorovania (rozhovory) a nepriameho deterministického pozorovania (písomné 

vyjadrenia), výskum k modle ISP je tiež založený na kombinácií širokej škály metód 

nepriameho i priameho pozorovania s deterministickými i emergentnými prístupmi. 

Záver 

Prezentovali sme štyri základné modely informačnej gramotnosti, ktoré 

postupne vznikli od osemdesiatych rokov minulého storočia. Škála modelov je 

oveľa pestrejšia, mnohé sú však principiálne veľmi podobné. Vybrané modely 

ponúkli rôzne perspektívy konceptu informačnej gramotnosti. Informačná 

gramotnosť v tom najjednoduchšom poňatí môže byť súborom zručností, 

schopností, vedomostí, postojov a návykov, ktoré človek vykonáva v rámci 

jednotlivých štádií informačného procesu – od uvedomenia si informačnej potreby 

cez jej formalizáciu, následne vyhľadávanie informácií, špecifikáciu a tematické 

zužovanie pôvodnej informačnej požiadavky, cez fázy analýz a syntéz až po 

vyhodnotenie výsledného produktu i celého procesu. Človek by sa mal snažiť 

osvojovať si informačné zručnosti a cvičiť sa v nich po celý život, čo niektoré 

modely zdôrazňujú.  

Informačná gramotnosť však nie je len o súbore schopností a zručností. Ako 

ukázali niektoré modely, môžu to byť aj myšlienky a pocity interagujúce 

s činnosťami. Napokon informačná gramotnosť v poňatí Brucovej či Bentovej 

predstavuje komplexnú štruktúru osobnosti, medzi ktorými exitujú pevné väzby 

(vzťahy).  

Pre detailnejšie porozumenie modelom informačnej gramotnosti je potrebné 

poznať kontexty, v rámci ktorých modely vznikali, ďalej atribúty, ktoré modelujú 

a akým spôsobom ich modelujú. Ako sme ukázali v práci, poznanie metodologickej 

podstaty modelov umožňuje ich ďalšie úrovne interpretácií. Modely, ktoré vznikli 

na základe empirických výskumov, resp. kombinácie teórií a empirických 

výskumov, sme charakterizovali aj prostredníctvom konkrétnych metód výskumu, 

ktoré poskytujú prvý kľúč k ich interpretácii. Druhým interpretačným kľúčom –a v 

 rámci modelov, ktoré vznikli len ako teoretické kompiláty, jediným kľúčom – je 

interpretácia na základe metametodologických aspektov modelov. 
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Dôvodom na revíziu pôvodného modelu The Seven Pillars of Information 

Literacy boli zmeny – zmeny v chápaní informačnej gramotnosti, v nárokoch na 

informačné kompetencie a zručnosti a jednak zmeny vo vývoji informačných 

a komunikačných technológií. Rovnako aj ostatní autori neostali pri svojich 

pôvodných dielach, ktoré vznikli pred dvadsiatimi až tridsiatimi rokmi, ale pôvodné 

koncepcie neustále revidujú a verifikujú, obohacujú o nové kompetencie, resp. 

sformovali nové modely. Považujeme preto za potrebné podrobiť v našich ďalších 

prácach aj tieto modely hlbším analýzam. K celistvému pochopeniu metodologickej 

podstaty informačnej gramotnosti je nutné analyzovať aj výskumy, ktoré sa realizujú 

po celom svete, ktoré nám ponúkajú otázky na to, čo sa skúmalo, ako sa to skúmalo 

a aké výsledky sa zistili. 

Príspevok bol spracovaný v rámci projektu VEGA 1/0066/15 Modelovanie 

informačného prostredia digitálnej vedy a výskumného projektu APVV 0508-15 

HIBER - Human Information Behavior in the Electronic Environment / Informačné 

správanie človeka v digitálnom prostredí. 

Zoznam bibliografických odkazov 

BENT, M., 2008. Information Literacy Landscape. In: Moira's InfoLit blog  [online]. [cit. 

2017-02-20]. Dostupné na: http://moirabent.blogspot.sk/p/information-literacy-

landscape.html  

BENT, M., a R.  STUBBINGS, 2011. Information Literacy models [online]. SCONUL [cit. 

2017-02-20]. Dostupné na: 

http://www.sconul.ac.uk/sites/default/files/documents/coremodel.pdf  

BRUCE, Ch., 1997. The Seven Faces of Information Literacy. Blackwood: Auslib. ISBN 1-

875-145-43-5. 

ČERNÍK, V. a J. VICENÍK, 2011. Úvod do metodológie spoločenských vied. Bratislava: 

IRIS. ISBN 978-80-89256-79-2. 

EISENBERG, M. a R. BERKOWITZ, 1988. Curriculum Initiave: An Agenda and Strategy 

form Library Media Programs. Norwood: Ablex. ISBN 0-89391-486-X. 

EISENBERG, M. a R. BERKOWITZ, 1990. Information Problem-Solving. Norwood: 

Ablex. ISBN 0-89391-486-X. 

HRDINÁKOVÁ, Ľ., 2011. Informačná gramotnosť ako kľúčová kompetencia pre 21. 

storočie [online]. Bratislava: STIMUL [cit. 2017-03-01]. ISBN 978-80-8127-037-6.  

Dostupné na: http://stella.uniba.sk/texty/LH_gramotnost.pdf  

Information Literacy Competency Standards for Higher Education [2016]. In: American 

Library Association [online]. ©1996-2017 [cit. 2017-02-20]. Dostupné na: 

http://www.ala.org/acrl/standards/informationliteracycompetency  

Information Skills in Higher Education, 1999 [online]. SCONUL [cit. 2016-04-30]. 

Dostupné na: http://www.sconul.ac.uk/sites/default/files/documents/Seven_pillars2.pdf 



185 

KUHLTHAU, C. C., 1993. Seeking meaning: a process approach to library and information 

services. Norwood: Ablex. ISBN 0-89391-968-3. 

LIMBERG, L., 1999. Three conceptions of  information behaviour and seeking. In: 

WILSON, T. D. a D.K. ALLEN, eds. Exploring the contexts of information behaviour. 

Proceedings of the Second international conference on research in Information Needs, 

seeking and use in different contexts. 13/15 August 1999. Sheffield [online]. London: 

Taylor Graham, s. 116-135 [cit. 2017-03-01]. Dostupné na: 

http://www.informationr.net/isic/ISIC1998/98_Limberg.pdf  

LIMBERG, L., 2005. Phenomenography. In: FISHER, K., ERDELEZ, S. a L. McKECHNIE, 

eds. Theories of Information Behavior [online]. Medford: Information Today, s. 280-284 

[cit. 2017-03-01]. ISBN 1-57387-230-X. Dostupné na: 

https://books.google.sk/books?isbn=157387230X    

LIMBERG, L., SUNDIN, O. a S. TALJA, 2012. Three Theoretical Perspectives on 

Information Literacy. In: Human IT [online]. Borås: University of Borås, Vol. 11, no. 2, 

s. 93-130 [cit. 2017-03-01]. ISSN 1402-151X. Dostupné na: http://etjanst.hb.se/bhs/ith/2-

11/llosst.pdf  

LLOYD, Annemaree, 2010. Information Literacy Landscape. Information Literacy in 

Education, Workplace and Everyday Contexts. [S.l.]: Chandos Publishing. ISBN 

9781843345077. 

LUO, M. M., NAHL, D. a S. CHEA, 2011. Uncertainty, Affect, and Information Search. In: 

Proceedings of the 44th Hawaii International Conference on System Sciences [online]. 

[cit 2017-03-01]. Dostupné na: 

https://www.computer.org/csdl/proceedings/hicss/2011/4282/00/03-02-03.pdf  

NAHL, D., 2001. A conceptual framework for explaining information behavior. In: Studies 

in Media & Information Literacy Education  [online].University of Toronto Press. Vol. 1, 

no. 2 [cit. 2017-03-01]. Dostupné na: 

http://www2.hawaii.edu/~donnab/lis610/nahl_2001.html  

SAVOLAINEN, R., 2015. The interplay of affective and cognitive factors in information 

seeking and use: Comparing Kuhlthau’s and Nahl’s models. In: Journal of 

Documentation [online]. Vol. 71, Issue 1, s. 175-197 [cit. 2017-03-01]. ISSN 0022-0418. 

Dostupné na: http://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/JD-10-2013-0134  

SPERBER, Dan, 2003. Metodologický individualizmus a kognitivizmus v sociálnych 

vedách. In: Filozofia [online]. Roč. 58, č. 7, s. 504-512. [cit. 2017-03-01]. Dostupné na: 

http://stella.uniba.sk/texty/LH_gramotnost.pdf  

STEINEROVÁ, Jela, 2016. Information literacy studies and human information bahaviour. 

In: ProInflow [online]. Roč. 8, č. 2, s. 53-69 [cit. 2017-03-01]. ISSN 1804-2406. 

Dostupné na: 

http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/proinflow/article/view/1531/1801  

VICENÍK, Jozef, 2000. Úvod do problematiky metodológie spoločenských vied. In: 

Organon F [online]. Roč. 7, č. 2, s. 196-209 [cit. 2016-04-08]. Dostupné na: 

www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/organon/2000/2/196-209.pdf  



 

186 

WILSON, Tom, 2002. Information science and reseach methods. In: Knižničná a informačná 

veda XIX [online]. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, s. 63-71 [cit. 2017-

03-01]. Dostupné na: http://alis.uniba.sk/storage/uk/fif/acta/ID_354_107581.pdf   

Resumé 

HORIZONTY INFORMAČNEJ GRAMOTNOSTI 

Jakub Fázik 

V centre pozornosti autora príspevku sú modely informačnej gramotnosti. 

Analyzované modely ISP, The Big Six Skills, The Seven Pillars of Information 

Literacy, Information Literacy Landscape a The Seven Faces of Information 

Literacy poskytujú informácie ako o obsahových možnostiach výskumov 

informačnej gramotnosti, tak i o metodologických a metametodologických 

aspektoch informačnej gramotnosti, ktorými možno výskumy realizovať.  

V rámci každého modelu je analyzovaný účel vzniku modelu, kontext, v ktorom 

model vznikal a teoretické východiská. V prípade dvoch modelov – ISP a The Seven 

Faces of IL – ktorým predchádzal empirický výskum, je opísaný výber výskumnej 

vzorky, priebeh výskumu a použité metódy zberu a vyhodnocovania dát. Následne 

sa autor snaží vytvoriť na základe metametodologických kritérií základnú typológiu 

modelov.  

Summary 

INFORMATION LITERACY HORIZONS 

Jakub Fázik 

The paper is focused on the analysis of selected models of information literacy (ISP, 

The Big Six Skills, The Seven Pillars of Information Literacy, Information Literacy 

Landscape a The Seven Faces of Information Literacy) in several respects of special 

methodology of social-scientific research and general methodology. 

Within the categories of social science methodology, the author deals with 

comparing the contexts and the theoretical basis on which the analyzed model was 

created. Two models – the ISP a The Seven Faces of IL – are based on the outcome 

of empirical research. The author offers information on the process of data and 

research sample selection, the research process itself and the methods of data 

collection and evaluation. In the framework of general methodology, the author 

attempts to create the basic typology of models.

  


