
187 

ZBORNÍK  FILOZOFICKEJ  FAKULTY  UNIVERZITY  KOMENSKÉHO  

Ročník XXVII        KNIŽNIČNÁ A INFORMAČNÁ VEDA        Bratislava 2017  
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Úvod 

Ak sa hlbšie ponoríme do štúdia odbornej literatúry venujúcej sa otázke 

multitaskingu, postupne zistíme, že k dispozícii máme viac nezodpovedaných 

otázok, ako odpovedí na ne. Sme svedkami roztrieštenosti názorov a postojov 

k samotnému problému multitaskingu. Dôvodom je jeho rozporuplnosť. S tou sa 

stretávame už pri objasňovaní jeho základnej podstaty. Na jednej strane sa hovorí 

o multitaskingu ako o činnosti, schopnosti, ktorá má svoje dlhodobé korene či už z 

antropologického
1
, alebo technologického pohľadu

2
. Na druhej strane niektorí 

                                                 
1
 Podľa antropologičky Monicy L. Smithovej ľudia realizovali multitasking od začiatku, pretože „každý 

objekt, ktorý máme z minulosti je výsledkom dynamického procesu, keď ľudia boli prerušovaní po celý 

čas“ (Smithová cit. podľa Sullivana 2010). V tejto súvislosti sa otvára aj otázka polychronicity 

a monochronicity kultúr, ktorú predstavil Edward T. Hall založenú na tom, ako kultúry vnímajú čas. 

Základnou myšlienkou predmetnej teórie je, že polychronné kultúry, resp. ich jednotlivci vnímajú čas 

ako cyklickú substanciu a radšej sa zapájajú do viac ako jednej úlohy súčasne. Naproti tomu 

monochronné kultúry, teda ich jednotlivci, chápu čas ako lineárny koncept a majú tendenciu spracovať 

úlohy postupne (Mateiciuc 2015). V kontexte multitaskingu môžeme hovoriť o možnej náklonnosti 

určitých jednotlivcov k multitaskingu (König a Waller 2010). 
2 V prípade technologického aspektu sa evolúcia multitaskingu odvíja od vývoja a rozvoja samotných 

počítačov. Z tohto dôvodu hovoríme o vzniku systémového multitaskingu. Ten sa datuje podľa 

dostupných pramenných údajov na rok 1960, keď boli vyvinuté systémy umožňujúce viacerým 

používateľom zdieľať jeden sálový počítač (Linux 2006). S termínom multitasking ako takým sa 

stretávame historicky prvýkrát až v roku 1964, keď bol formou IBM vyvinutý systém IBM 360 (IBM 

1964); [viac Koncept multitaskingu v kontexte systémov (Duchoňová 2016)]. 
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odborníci ho trúfalo označujú za fenomén
3
. Uvedená rozporuplnosť multitaskingu sa 

odzrkadľuje aj v jeho ďalších aspektoch. 

Z nášho pohľadu za existenčne podstatné roviny konceptu multitaskingu 

považujeme terminologické, typologické a metodologické zázemie, ktoré 

podrobnejšie rozpracujeme v nasledujúcom príspevku. 

1 Terminologické nejasnosti 

Pri otázke multitaskingu sa do popredia dostáva jeho terminologické 

objasnenie. Práve to nie je vôbec jednoduché a jednoznačné, ako je to možno 

v prípade iných skúmaných tém, pričom práve terminologické uzemnenie je jedným 

z prvých a najdôležitejších úloh a potrieb každého rekognoskovaného problému. 

Za „embryonálny“ problém považujeme samotné jednoznačné, v tomto 

prípade skôr nejednoznačné, determinovanie multitaskingu. Základným 

problémom je identifikovanie, čo považovať a čo nepovažovať za multitaskingovú 

aktivitu
4
. 

Predmetná nejednoznačnosť sa logicky odráža aj v terminologickom 

vymedzení pojmu multitasking, a teda v plnej miere sa prejavuje 

mnohorozmernosť a multidisciplinárnosť tohto problému. Dôkazom je aj naša snaha 

sumarizácie deskriptívnych charakteristík pojmu multitasking (pozri tabuľku 1). 

  

                                                 
3
 viac Multiple dimensions of multitasking phenomenon (Lin 2013). 

4
 Zaujímavým príkladom tejto kontroverznosti je postoj Petra Bregmana (2015), odborníka pre oblasť 

líderstva, ktorý považuje za dokonalé spojenie multitaskingu – bicyklovanie ako prepravný prostriedok 

a zároveň tréning, teda udržiavanie sa vo fit kondícii. Podľa neho treba využiť „medzery“ v našom 

živote, ako je cestovanie dopravnými prostriedkami, čakanie v čakárni a pod. na vykonávanie ďalších 

iných aktivít, ako je čítanie knihy, posielanie e–mailov či dokonca realizovanie online kurzu. A budeme 

tak efektívnejší. 

Z nášho pohľadu naozaj ide skôr o racionalizáciu času, a teda efektívny time–management. 
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Tab. 1 

Sumarizácia deskriptívnych charakteristík pojmu multitasking 

 

  

Označenie Deskriptívna 

charakteristika 

Autor 

Multitasking komplexné možnosti 

nastavenia časovania 

a poradia 

Burgess 2000 

Multitasking – z 

komunikačného aspektu 

absorpcia viacerých správ 

naraz 

Hamilton 2000 

Multitasking schopnosť zvládať 

požiadavky niekoľkých úloh 

súčasne 

Lee a Taatgen 2002 

Multitasking – z pohľadu 

vyhľadávania informácií 

použitie informačných 

systémov pri vyhľadávanie 

informácií pre viac než jednu 

tému súčasne, môže ísť 

o kombináciu kognitívnych 

a fyzických aktivít 

Spink 2004 

Multitasking - z pohľadu 

kognitívnej psychológie 

schopnosť dosiahnuť viac 

cieľov v rovnakom časovom 

intervale, tým že jedinec 

často prepína medzi 

jednotlivými úlohami 

König, Bühner a  Mürling 

2005 

Multitasking použitie jediného média 

zároveň s inými 

nemediálnymi aktivitami 

Foehr 2006 

Multitasking postupné plnenie viacerých 

úloh v rýchlom slede za 

sebou 

Dzubak 2012 

Multitasking podieľanie sa na dvoch 

alebo viacerých činnostiach 

súčasne 

Wang a Tchernev 2012 

Multitasking vysporiadanie sa jedinca 

s viac ako jednou úlohou 

súčasne 

Oxford dictionary 2017 

Mediálny multitasking zapojenie do viac ako jednej 

mediálnej aktivity v čase 

Foehr 2006 

Mediálny multitasking simultánne používanie médií, 

t.j. vykonávanie viac ako 

jednej mediálnej činnosti 

v rovnakom čase na rôznych 

mediálnych platformách toho 

istého spotrebiteľa 

(používateľa) médií 

Pilotta et al. 2006 
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Na základe uvedených deskriptívnych charakteristík môžeme vo všeobecnosti 

multitasking charakterizovať ako podieľanie sa (participáciu) na dvoch alebo 

viacerých činnostiach súčasne (Wang a Tchernev 2012). 

Z kompetenčného hľadiska ho môžeme vnímať ako „schopnosť zvládať 

požiadavky niekoľkých úloh súčasne“ (Lee a Taatgen 2002, s. 573). Burgess (2000) 

zas poukazuje na časový aspekt multitaskingu – človek musí dokončiť viac úloh 

súčasne a nie postupne. V takomto prípade každá z úloh je prerušovaná a následne 

znovu realizovaná v určitých intervaloch. 

Svoju predstavu o multitaskingu Cora Dzubak (2012) špecifikovala, ako 

postupné plnenie viacerých úloh v rýchlom slede za sebou. Súčasne sa vynára 

otázka, či ešte stále hovoríme o multitaskingu. Podľa kognitívnej psychológie sa 

mozog nikdy nezameriava na dve úlohy súčasne, ale prepína medzi nimi. Dochádza 

tak k rozdeleniu pozornosti, ktoré ovplyvňuje kvalitu, výkon, presnosť 

činnosti/úlohy a pamäť (Lewis et al. [bez dátumu]). 

Do popredia sa dostáva aj otázka task-switchingu (switch-tasking). Uvedený 

jav môžeme jednoducho popísať ako rýchle prepínanie medzi jednotlivými úlohami. 

Otázkou je – je task-switching tiež prejav multitaskingu? Samotní odborníci v tom 

                                                 
5
 V odbornej literatúre sa stretávame aj s opisným označením viacnásobné využívanie médií. Stále však 

ide o koncept multitaskingu ako takého. 

Mediálny multitasking simultánne viacnásobné 

použitie médií – 

kombinovanie média s iným 

médiom súčasne 

Meng a McDonald 2009 

Mediálny multitasking využitie dvoch alebo 

viacerých komerčných médií 

súčasne, vrátane tradičných, 

on-line, sociálnych a 

zábavných médií 

Bardhi, Rohm a Sultan 

2010 

Mediálny multitasking miešanie kanálov , 

integrácia interakcií 

a obsahu do jedného 

koherentného rozhovoru, 

často zahrňujúci miestnych 

i vzdialených účastníkov 

Isaacs et al. 2012 

Mediálny multitasking angažovanie viacerých médií 

v daný moment 

Ralph et al. 2014 

 

Viacnásobné použitie 

médií
5
 

správanie publika, ktoré 

kombinuje použitie médií 

s inou mediálnou aktivitou 

súčasne 

Jeong a Fishbein 2007 



191 

nemajú jasno. V odbornej literatúre uvedené pojmy môžeme nájsť v rovnovážnom 

(rovnocennom), asociatívnom či synonymnom vzťahu. 

Odborníci však začali hovoriť aj o špecifickej forme multitaskingu, a to 

mediálnom multitaskingu
6
. Ako vidieť opäť na základe syntetizovania 

deskriptívnych charakteristík uvedených v tabuľke 1, mediálny multitasking sa 

vyznačuje najmä mediálnymi aktivitami prostredníctvom rôznych médií. 

Ak by sme mali synkretizovať kľúčové prvky multitaskingu, ide najmä 

o ustavičný, nepretržite prebiehajúci heterogénny tok informácií. Výrazný je aj 

časový aspekt vykonávania úloh, ktoré prebiehajú simultánne alebo v rýchlom slede 

za sebou. Zároveň sa zdôrazňuje jedinec a jeho schopnosť realizovať takýmto 

spôsobom úlohy, teda ide o kompetenčný rozmer multitaskingu. V prípade podoby 

mediálneho multitaskingu vyššie menované nosné prvky sú totožné, zdôrazňuje sa 

však jeho mediálna podstata, teda realizovanie rôznych mediálnych aktivít na 

jednom alebo viacerých dostupných médiách. 

2  Typologická roztrieštenosť 

Ak sme uvádzali terminologické vymedzenie za problematické či dokonca 

neprehľadné, nebude to inak ani v prípade typologického rozdelenia konceptu 

multitaskingu. V tejto sfére sme svedkami „búrlivej“ typológie či kategorizácie. Na 

sprehľadnenie a sumarizovanie možných typov multitaskingu nám poslúži obrázok 

1. 

Ako vidíme na základe sumarizácie, na koncept multitaskingu môžeme 

nazerať podľa divergentných kritérií od časového hľadiska, počtu eminentne 

vykonávaných úloh, úrovne ich vykonávania až po stupeň pridelenia pozornosti 

počas realizovania multitaskingu. V súčasnosti do popredia vystupuje čoraz viac aj 

aspekt dobrovoľnosti, resp. nedobrovoľnosti multitaskingu. Na jednej strane sú tu 

mladí ľudia, resp. študenti, ktorí potrebujú zmenu a impulz na vykonávanie úloh, a 

z tohto dôvodu realizujú multitasking. Na strane druhej sú tu tiež nároky kladené na 

jedinca v rámci pracovného trhu, ktorý si vyžaduje zručnosť v multitaskingu
7
. 

                                                 
6
 Mediálny multitasking v našej práci považujeme za formu, resp. spôsob realizácie multitaskingu 

a nezaraďujeme ho do typológie multitaskingu (pozri kapitolu 2). 
7
 V prípade, že my sami k multitaskingu neinklinujeme, ale vyžaduje si to určitá situácia, resp. 

pracovná pozícia, môžeme hovoriť o nedobrovoľnom multitaskingu. Dnes úplne bežne nájdeme 

pracovné ponuky, ktoré v rámci požiadaviek na uchádzača uvádzajú „schopnosť multitaskingu“. Túto 

kompetenciu aktuálne nájdeme v 45 pracovných ponukách (údaj z profesia.sk zo dňa 03.06.2017). 
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Obr. 1  

Sumarizácia typológie multitaskingu  



193 

Ak však chceme identifikovať východisko multitaskingu, poslúži nám na to 

analýza rozsiahlych štúdií Harolda Pashlera (2000), venujúcich sa tejto 

problematike. Hovorí o dvoch základných druhoch (ľudského) multitaskingu: 

1. prepínanie úloh (task-switching) – pracovná fragmentácia v dôsledku 

častého prepínania medzi viacerými a rôznymi úlohami; 

2. dual-tasking (resp. multitasking) – proces implementácie dvoch alebo 

viacerých súbežných úloh (napr. telefonovanie pri riadení automobilu). 

My sa však prikláňame ku komplexnejšiemu pohľadu, ktorý vníma 

multitasking ako súčasnú koordináciu rýchleho sledu série paralelných úloh 

pozostávajúcu z prepájania medzi nimi a ich fragmentácie. Z tohto pohľadu 

multitasking pozostáva z dvoch podmieňujúcich sa fáz: 

 realizácia predmetnej úlohy, 

 prepínanie
8
 a fragmentácia úloh. 

V odbornej literatúre sa stretávame s pojmami ako mediálny multitasking, 

počítačový multitasking, online multitasking, obrazovkový multitasking, digitálny 

multitasking, komunikačný multitasking, intertasking
9
 či dokonca metatasking,

10
 teda 

cielený multitasking a i. Predmetné pomenovania označujú určitú podobu či 

prevedenie multitaskingovej činnosti
11

. Na základe dostupnej odbornej literatúry 

však môžeme hovoriť o troch kmeňových podobách, resp. formách realizácie 

multitaskingu: 

1. Realizácia dvoch a viac diferencovaných multitaskingových aktivít 

prostredníctvom jedného média, resp. technológie (napr. súbežné 

používanie textového editora a internetového prehliadača na počítači). 

V tomto prípade môžeme hovoriť o obrazovkovom multitaskingu či 

                                                 
8
 Pričom prepínanie úloh má 3 fázy – túžba prepnúť úlohu, prepnutie úlohy a prepnutie späť na 1. 

úlohu (Spink, Cole a Waller 2008). 
9
 viac Interruptions and intertasking in distributed knowledge work (Lange 2008). 

10
 viac Back talk: Metatasking vs. multitasking (Zimmerman 2007). 

11
 Pri jednotlivých aktivitách je taktiež možné identifikovať zapojenie určitého kognitívneho zdroja 

jednotlivca – vizuálny (písanie SMS–správy), auditívny (počúvanie hudby), motorický (upratovanie) či 

ich prípadné kombinovanie pri multitaskingu. Nie je však jedno, aké a ktoré činnosti spolu prepájame. 

Výskumy potvrdzujú, že záleží na vhodnej kombinácií jednotlivých zdrojov, pretože spojenie 2 

nekonkurenčných aktivít, z ktorých 1 je zautomatizovaná, nemusí mať patogénne účinky na kognitívne 

zdroje jedinca. V prípade, že ide o dve konkurenčné aktivity, napr. počúvanie rytmickej hudby pri 

cvičení, môže zvýšiť jeho účinnosť, na druhej strane konverzácia či prípadne čítanie pri behu na 

bežiacom trenažéri naopak znižuje počet spálených kalórií (Zack 2016). Ako vidíme, niekedy môže byť 

spojenie niektorých činností úplne nevinné, no napriek tomu neefektívne. 
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počítačovom multitaskingu. Môže sa vyskytnúť aj v modifikácií ako online 

multitasking
12

. 

2. Realizácia dvoch a viac diferencovaných multitaskingových aktivít 

prostredníctvom rôznych médií, resp. technológií (napr. súbežné 

používanie rádia, počítača a telefónu). Uvedená forma multitaskingu sa 

v literatúre označuje za mediálny multitasking, prípadne digitálny 

multitasking. 

3. Kombinácia multitaskingovej aktivity prostredníctvom média, resp. 

technológie a nemediálnej ľudskej aktivity
13

 (napr. posielanie SMS-

správ popri konzumácii jedla) (generované na základe Greenfieldovej 

2009 cit. podľa Wallisovej 2010). 

A teda, ako zhrnúť terminologické a typologické zázemie konceptu 

multitaskingu? Možno až prozaicky jednoducho, ale pravdivo – čo autor, to pohľad 

na multitasking, čo sa, samozrejme, odráža v jeho deskriptívnej charakteristike či 

prípadnej kategorizácii. Z tohto dôvodu nie je možné považovať našu sumarizáciu 

za úplnú a ani za stabilnú, pretože problematika multitaskingu sa ustavične rozvíja. 

Našu snahu o synkrýziu je potrebné vnímať ako usporiadanie nesúrodých názorov a 

poznatkov, a súčasne zmapovanie teritória z predmetného aspektu. 

3  Metodologické problémy a limity výskumu  

Každý výskum so sebou nesie svoje limity či „nedostatky“, no v prípade 

výskumu orientovaného na otázku multitaskingu v akomkoľvek kontexte sa každý 

výskumník rozhodnutý skúmať tento problém musí popasovať často s 

metodologickými otázkami, ktoré majú až existenčný význam pre celý daný 

výskum. 

Nosným problémom je samotná simulácia multitaskingovej aktivity. 

Experimentálne podmienky často pôsobia umelo a vo všeobecnosti neodrážajú 

prirodzenú situáciu bežného života, v ktorej sa multitasking vyskytuje. 

Výber optimálnych metód a výskumných nástrojov predstavuje náročnú fázu 

pre výskum akéhokoľvek charakteru. V prípade výskumu zacieleného na 

multitasking sa táto úloha stáva ešte zložitejšou. Otázkou je: Dokáže niektorá 

                                                 
12

 V tomto prípade všetky multitaskingové aktivity musia byť realizované online (napr. súbežné 

sledovanie videa na YouTube a komunikovanie na sociálnych sieťach). 
13

 Aj v rámci tejto formy môže ísť o realizovanie dvoch a viac diferencovaných mediálnych aktivít 

prostredníctvom jedného alebo viacerých médií, resp. technológií (napr. komunikovanie 

prostredníctvom telefónu pri varení a súčasne počúvanie hudby na pozadí). 
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metóda zmapovať multitaskingové správanie? Ako príklad môžeme uviesť 

denníkovú metódu, ktorá sa snaží zachytiť multitaskingové správanie respondentov. 

Otázne je, či táto metóda naozaj zachytáva všetky aspekty multitaskingu (dôsledky?, 

vplyvy?). Nehovoriac o validnosti záznamu a spoľahlivosti až zodpovednosti 

jednotlivých účastníkov výskumu. Táto otázka sa otvára, samozrejme, aj pri 

dotazníkovej metóde. 

Inou kategóriou sú výskumy s neurologickým pozadím. Ide o štúdie 

využívajúce magnetickú rezonanciu (MRI) na sledovanie mozgovej aktivity jedinca 

prevažne v konfrontácii singletaskingu a multitaskingu. Opäť sa vyskytuje problém 

laboratórnych podmienok a možnosti zrealizovania výskumu (zariadenie, financie).  

Ďalší problém vidíme vo viacdimenzionálnom teoretickom zázemí, ktoré 

spôsobuje neisté terminologické ale aj typologické ukotvenie, ktoré sme už vyššie 

podrobnejšie rozpracovali.  

Do popredia sa tak dostáva už nami mnohokrát spomínaná kontroverznosť 

konceptu multitaskingu. Zároveň sa otvára priestor pre bipolárnosť multitaskingu 

(výkonnosť vs. nevýkonnosť; kontrola vs. chaos; angažovanosť vs. nezapojenosť)
14

, 

ktorú podporujú aj nejednoznačné či rozchádzajúce sa výsledky rôznych 

zahraničných výskumov a štúdií, s ktorými sa stretávame najmä v rôznych jeho 

rovinách (najmä behaviorálny, sociálno-komunikačný, neurologický, psychologický 

a kognitívny charakter výskumu). 

Záver 

Resumé pre akt multitaskingu znie - bol, je a bude prirodzenou súčasťou 

každodenného života. Vychádza z ľudskej snahy a potreby súčasne „stihnúť viac 

vecí“ (činností, úloh) za krátky časový interval. Nejde však iba o túžbu byť čo 

najproduktívnejší a najefektívnejší, ale aj o životné a spoločenské zázemie jedinca, 

ktorého je multitasking bežnou súčasťou a často až žiadanou/nevyhnutnou súčasťou 

života. To potvrdzuje historické pozadie, na základe ktorého je zjavné, že 

multitasking nie je možné pokladať za novú vedeckú koncepciu či novodobý 

fenomén. Môžeme tak skonštatovať, že multitasking je zakorenenou súčasťou 

identity človeka a kultúrnou súčasťou našej spoločnosti. Pravdou však je, že v 

súčasnosti multitasking dostal nový až expanzívny rozmer prostredníctvom 

informačno-komunikačných technológií. 

                                                 
14

 viac Tuning in and tuning out: media multitasking among young consumers (Bardhi, Rohm a Sultan 

2010). 
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Jeho rozporuplnosť či kontroverznosť podčiarkuje jeho diapazón zázemia, 

ktoré pôsobí a ovplyvňuje jedinca, ale aj spoločnosť ako celok na disparátnych 

úrovniach. A práve táto jeho viacdimenzionálnosť je základom pre problematické 

aspekty daného konceptu. Markantné je to najmä v terminologickej 

nejednoznačnosti autorov. Sme svedkami rozchádzajúcich sa názorov, čo považovať 

a čo nepovažovať za multitasking. Je počúvanie hudby na pozadí spojením s ďalšou 

manuálnou činnosťou multitasking? Čo spadá pod prepínanie pozornosti (task-

switching) a pod.? Logicky si táto nejasnosť odráža v typologickom 

a kategorizačnom členení multitaskingu. Do popredia sa však dostávajú aj zásadné 

metodologické problémy platné globálne pre výskum zameraný na multitasking. 

Základnými otázkami sú: ktoré metódy a nástroje sú vhodné na identifikovanie 

multitaskingového správania; ako vytvoriť modelové situácie približujúce sa realite 

vykonávania multitaskingu v bežnom živote? 

Všetky vyššie menované problematické aspekty multitaskingu prispievajú 

k jeho rozporuplnosti, či dokonca miestami až kontroverznosti, ktorá sa prirodzene 

prejavuje aj na výskumnom poli. Vôbec nie je ojedinelým prípadom, ak jedna štúdia 

vyvracia výsledky iného výskumu, či ak jeden autor označuje určitú aktivitu za jav 

multitaskingu a iný odborník hovorí v tomto prípade o „nemultitaskingu“. 
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Resumé 

PROBLEMATICKÉ DIMENZIE KONCEPTU MULTITASKINGU 

Lenka Duchoňová 

Koncept multitaskingu môžeme označiť za viacdimenzionálny, pretože v sebe 

zahŕňa viaceré úrovne (technologická, behaviorálna, sociálno-komunikačná, 

neurologická, kognitívna a psychologická rovina). A práve jeho viacvektorové 

zázemie podporuje jeho nejednoznačnosť a rozporuplnosť. V rámci príspevku 

autorka poukazuje na tri kľúčové dimenzie konceptu multitaskingu – terminológia, 

typológia a metodológia výskumu, prostredníctvom ktorých na základe analýzy a 

syntézy odbornej literatúry poukazuje na jeho problematické aspekty.  

Summary 

PROBLEMATIC DIMENSIONS OF THE CONCEPT OF 

MULTITASKING  

Lenka Duchoňová 

The concept of multitasking can be defined as multidimensional because it includes 

several levels (technological, behavioral, socio-communicational, neurological, 

cognitive and psychological level). So, its multi-vector background supports its 

ambiguity and inconsistency. In the given paper, the author points out three key 

dimensions of the concept of multitasking - terminology, typology and methodology 

of the research which points to its problematic aspects based on the analysis and 

synthesis of professional literature. 

  


