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Úvod 

V poslednom desaťročí sa výraznejšie mení výskum, ale tiež vyučovacie 

metódy v oblasti humanitných a spoločenských vied. Vedci disponujúci digitálnymi 

technológiami prehodnocujú svoje výskumné metódy, spôsoby publikovania, ale aj 

pedagogiky a vzdelávania a prispôsobujú ich digitálnemu veku. Digitálne humanitné 

a spoločenské vedy (Digital humanities – DH) prichádzajú ako reakcia humanitných 

a spoločenských vied na rozvoj výpočtovej techniky a nových (digitálnych)  médií 

s možnosťami spracovávať také množstvo informácií, ktoré je prakticky 

neuchopiteľné jednotlivcom. V digitálnych humanitných a spoločenských vedách sa 

nachádzame na novom poli výskumov, prichádzame do styku s novými spôsobmi 

práce vo vedeckej komunite, ktorá využíva nové technológie k efektívnejšej 

komunikácii, zrýchleniu cyklu prieskumu dát, skúmaniu hypotéz 

a ku sprístupňovaniu veľkých dátových korpusov širokej verejnosti (Šlerka 2015).  

Naším cieľom je priblížiť niektoré prístupy ku vymedzeniu pojmu digital 

humanities a zároveň poukázať na jeho vybrané aspekty, predovšetkým otvorený 

prístup a publikovanie v režime otvorenej vedy, znalostnú infraštruktúru a digitálne 

knižnice. V poslednej časti príspevku predstavujeme základné ciele a metódy 

vlastného výskumu informačného správania vedcov v oblasti DH. Pojmová mapa na 

obr. 1 znázorňujúca charakteristiky a vzťahy digital humanities v kontexte digitálnej 

vedy a vedeckej komunikácie je pomôckou terminologického vymedzenia výskumu. 
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1 Digitálne humanitné a spoločenské vedy – digital 

humanities (DH) 

Existujú rôzne prístupy ku vymedzeniu pojmu digital humanities, avšak jeho 

presné definovanie je problematické aj vzhľadom na to, že táto oblasť sa neustále 

vyvíja a mení. Vedci sa v diskusiách o definovaní DH zhodujú, že príliš špecifická 

definícia by mohla zbytočne obmedzovať budúci potenciál DH a ešte v roku 2016 

v publikácii Debates in the Digital Humanities (2016) potvrdili ťažkosti s presným 

vymedzením tohto termínu (Digital humanities 2017). Veľká časť definícií digital 

humanities poukazuje na prienik a prepojenie medzi komputačnými postupmi 

a humanitnými vedami a digital humanities vysvetľuje ako využitie komputačných 

nástrojov pri práci humanitných vied (Šlerka 2015). V širšom zmysle sa DH 

interpretujú ako nové spôsoby výskumu, výučby a publikovania založené na 

výpočtovej technike a digitálnych technológiách, vyznačujúce sa transdisciplinaritou 

a spoluprácou. S novými digitálnymi nástrojmi a metódami, ktoré DH prinášajú do 

výskumu humanitných a spoločenských vied, prichádza aj poznanie, že tlačené 

slovo už nie je hlavným prostriedkom na produkciu a distribúciu poznatkov (Digital 

humanities 2017).  

McCarty ešte v roku 2002 zostavil intelektuálnu mapu humanities computing 

(čo bol starší termín neskôr nahradený termínom digital humanities), ktorou 

vizualizoval intelektuálne prepojenie humanitných, spoločenských a počítačových 

vied a metodologické prístupy využívané naprieč jednotlivými disciplínami. V jej 

centre dominujú metódy výpočtovej techniky (textová analýza, databázový dizajn, 

numerická analýza, zobrazovanie, vyhľadávanie a hudobná analýza), ale aj 

komunikácia a hypermédiá, zdieľané disciplínami počítačovej vedy, humanitných 

vied (literatúra, umenie, jazykoveda a jazykové štúdiá, filozofia a filozofické štúdiá, 

dejiny a historické štúdiá, materiálna kultúra, muzikológia, divadelné a umelecké 

štúdiá, teológia) a súvisiacich spoločenských vied (právo, sociológia). McCarty 

(2002) v súvislosti s prepojením výskumov týchto vied a ich prínosom do oblasti 

humanities computing konštatuje, že historiografia a história prispievajú ku 

poznaniu rozvoja technológie a svojím výskumom spájajú jej súčasnosť a technické 

vízie s úspechmi dosiahnutými v priebehu storočí; spoločenské vedy sú prínosné 

najmä v oblasti metodológie výskumov, sociológie poznania; lingvistika, modely 

jazyka v oblasti výskumu jazykových korpusov; filozofia  v oblasti ontológie 

či filozofie mysle, kde prináša výskumné otázky zamerané na podstatu a povahu 

textu a vzťah formy k obsahu; počítačová veda hlavne pri výskumoch digitálnych 

knižníc a v oblasti jazykového priemyslu, literatúra či umenie zas štúdiom tvorivej 

obrazotvornosti vo verbálnych či vizuálnych formách.  
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Zjednodušene možno povedať, že v DH ide o dialóg medzi humanitnými 

a počítačovými vedcami (Šlerka 2015). Wang a Inaba (2009) poukazujú na 

metodologický charakter digital humanities, ich sústredenie sa na pragmatické 

otázky využitia výpočtovej techniky pri vzdelávaní v jednotlivých disciplínach a na 

teoretické problémy, ktoré v nich prináša vývoj výpočtovej techniky.  

Burdick a kol. (2012) zdôrazňujú, že humanitné vedy sú jednou z kľúčových 

oblastí, ktorou sa prirodzene usilujeme porozumieť, analyzovať a hodnotiť sociálny 

a kultúrny význam akejkoľvek technológie, objasňovať jej hodnotu, jej 

nebezpečenstvá a jej možnosti.  Konštatujú, že digital humanities sa snažia hľadať 

odpovede na otázky typu čo znamená pre ľudskú bytosť byť a existovať v sieťovom 

prostredí v digitálnej a informačnej ére.  

Digital humanities možno podľa definície z učebnice The Digital Humanities: 

A primer for Students and Scholars od Gardinerovej a Musta (2015) vymedziť ako 

„oblasť vedy, výskumu, ale i výučby v prieniku výpočtovej techniky a disciplín 

humanitných vied. Rozvoj v oblastiach humanitných vied, výpočtovej a digitálnej 

techniky predstavuje v praxi digitálnych humanitných vied širokú škálu tém, od 

kurátorov online zbierok až po data mining veľkých objemov dátových sád 

kultúrnych objektov. Digitálne humanitné vedy sa zaoberajú ako digitalizovanými, 

tak aj pôvodnými digitálnymi materiálmi, kombinujú metódy tradičných 

humanitných odborov (ako je história, filozofia, lingvistika, literatúra, umenie, 

archeológia, hudba a kultúrne štúdiá) a spoločenských vied s komputačnými 

metódami a nástrojmi (ako vizualizácia dát, vyhľadávanie informácií, dolovanie z 

dát, štatistiky, dolovanie z textu, digitálne mapovanie), a zahŕňajú aj digitálne 

publikovanie.“ S DH však súvisia aj štúdiá a teória nových médií, štúdiá hier 

a informačná veda, a to najmä pokiaľ ide o dizajn, projektovanie a analýzy (Digital 

humanities 2017).  

Využívanie nových médií je de facto predpokladom na výskum digitálnych 

humanitných vied a nové médiá sú zároveň prostriedkom na vytváranie samotnej 

vedeckej komunity (Šlerka 2015). Mnohí autori zdôrazňujú, že v DH ide v prvom 

rade o metodologickú zmenu v samotnej práci humanitných a spoločenských vied, 

ktoré práve pod vplyvom rozvoja výpočtovej techniky, digitalizácie a nových médií 

v súčasnosti zahŕňajú širokú škálu nových výskumných  postupov ako napr. 3D 

modelovanie historických artefaktov, hashtagové aktivity a ich analýzy, hry 

alternatívnej reality a mnohé ďalšie (Digital humanities 2017). Metódy ako analýza 

textu, dolovanie z dát, modelovanie a simulácia, geopriestorová analýza, mapovanie, 

multimediálne rozprávanie príbehov, informačný dizajn, sieťová analýza, dizajn 

rozhrania, značkovanie, vizualizácia a ich aplikácia vo výskume humanitných vied 

sú súčasťou kurikula v oblasti vzdelávania v študijnom odbore digital humanities 

(Curriculum [bez dátumu]). 
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Možno povedať, že digitálne humanitné vedy interpretujú kultúrny a 

spoločenský vplyv nových médií a informačných technológií a vytvárajú a 

používajú tieto technológie na riešenie kultúrnych, sociálnych, historických a 

filologických otázok (UCLA Center... [bez dátumu]). 

 

Obr. 1 

Digital humanities v kontexte digitálnej vedy 

1.1 Príklady výskumných projektov v oblasti DH 

V americkom centre pre digitálne humanitné vedy v Los Angeles (UCLA 

Center for Digital Humanities), ktoré ponúka vzdelávanie v študijnom programe 

Digital Humanities, sa realizuje rad zaujímavých výskumných projektov. V jednom 

z nich sa za pomoci digitálnych archívov, databázových dotazov a sieťovej 

vizualizácie skúmajú svedectvá genocídy vo svete a etické aspekty tohto problému 

vrátane výziev pre zachovanie týchto poznatkov pre budúcnosť. Ďalším projektom 

je experimentálny webový prehliadač pre trojrozmerné modely historických 

objektov, ktorý používateľom umožňuje vytvárať bohaté kultúrne metadáta 

a charakteristiky objektov a zdieľať ich s ostatnými. Projekt umožňujúci spájať dáta 

zo sociálnych a spravodajských médií má za cieľ poskytnúť nástroj na objavovanie, 

analýzy a vizualizáciu údajov o svetových udalostiach  a rôznych spôsoboch akými 
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sú prezentované naprieč médiami. Iné projekty sa zameriavajú napr. na vytváranie 

digitálnych knižníc artefaktov historických osobností na skúmanie ich diela a vplyvu 

na súčasnú kultúru, na metódy modelovania tém či využitia digitálnych máp 

a ďalších technológií na lepšie pochopenie historického, literárneho či hudobného 

vývoja v konkrétnych výskumných otázkach, z ktorých viaceré riešia historické aj 

súčasné spoločenské problémy.  

Centrum vyvíja a vytvára otvorené virtuálne múzeá, digitálne laboratóriá, 

digitálne archívy, online bibliografie, hudobné, dokonca tiež archeologické databázy 

vrátane rôznych analytických technologických nástrojov s cieľom mapovania, 

zachovania a distribúcie dát pre vedu, výskum a vzdelávanie (Projects [bez 

dátumu]). 

1.2 Otvorený prístup (Open Access – OA) a publikovanie v režime 

otvorenej vedy 

Medzi najvýznamnejšie črty a vlastnosti ekosystému, v ktorom vedci v oblasti 

DH v súčasnosti operujú, patrí jeho otvorenosť. Fenomén otvorenosti a otvoreného 

prístupu k poznatkom, tzv. Open Access (OA) je jedným zo znakov digitálnej vedy.  

OA znamená možnosť voľného prístupu k digitálnym zdrojom, najmä k 

recenzovaným článkom elektronických vedeckých časopisov pre výskum 

a vzdelávanie, pričom cieľom je sprístupniť vedcom čo najširšie portfólio overených 

vedeckých zdrojov. Vychádza z filozofie, že pokiaľ je v súčasnosti vedecký výskum 

hradený z verejných zdrojov, mala by existovať všeobecná dostupnosť k výsledkom 

tohto vedeckého bádania. V tejto súvislosti sa hovorí aj o kultúre otvorenosti 

(Adlerová 2015). Otvorenosť je jednou zo základných hodnôt, ktorú uznávajú 

a reflektujú všetky projekty a iniciatívy digital humanities bez rozdielu.  

Otvorená veda predstavuje nový koncept, ktorý otvára doteraz uzavretý 

proces vedeckej komunikácie smerom k transparentnej práci s dátami a publikáciami 

v e-prostredí, približuje vedu a výskum verejnosti, prináša nové ekonomické modely 

publikovania a distribúcie výstupov, rovnako aj nové modely hodnotenia či 

opätovné, ekologické využitie výskumných dát a postupov. Otvorená veda 

podporuje otvorenosť kvalitného výskumu a otvorenosť prístupu k dátam 

(Steinerová, Ondrišová a Buzová 2015).  

V otvorenosti a kolaborácii v sieťovom prostredí vznikajú  nové metódy 

analýz, dolovania poznatkov a vizualizácie, zdieľania nástrojov a zdrojov, 

publikovania a vedeckej metriky (Steinerová 2014).  

Veľmi dôležitý aspekt v tejto oblasti predstavuje globalizácia – tá ma značný 

vplyv na vedeckú spoluprácu, interakciu medzi vedcami a výsledkami vedeckého 
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bádania, a to nielen publikovaného, ale spadajúceho aj do oblasti sivej literatúry, 

resp. do kategórie vedeckých dát alebo súborov veľkých dát (fenomén big data). 

Ďalší fenomén – prepojené dáta (Linked Data), znamenajú rozvoj webu smerom k 

prepojeniam a kontextu. Prepojené otvorené dáta (Linked Open Data) predstavujú 

novú paradigmu podporujúcu publikovanie, zdieľanie dát a znalostí na webe, pričom 

sa vytvára štruktúra dát z prepojení zdrojov. Tým sa zabezpečuje tiež integrácia dát 

pre znalostné systémy (Steinerová 2014).  

Treba zdôrazniť, že publikovanie v režime otvorenej vedy a OA autorom 

prináša výhody rýchlej viditeľnosti a citácií publikovaných príspevkov, ale aj 

prehľad problematiky autorských práv, kde vďaka OA publikovaniu (často pod 

licenciami Creative Commons) zostáva v mnohých prípadoch autorovi právo ďalej 

šíriť finálnu verziu plného textu (vydavateľskú verziu). Autor ju môže publikovať 

napr. na sociálnych sieťach, príp. uložiť v repozitári a zdieľať tak svoje závery s 

celosvetovou odbornou komunitou (Adlerová 2015). 

Pre lepšiu implementáciu OA politík na inštitucionálnych a národných 

úrovniach v EU (ale i vo svete), sa tvoria stratégie pre OA a otvorené publikovanie. 

V rámci nich sa odporúča uzatvárať spoluprácu s vydavateľmi, budovať OA 

repozitáre, infraštruktúru a licenčnú politiku pri ekologickom využívaní 

elektronických zdrojov. Na Slovensku je koordinačným orgánom pre OA Centrum 

vedecko-technických informácií SR v Bratislave (CVTI SR). 

OA a otvorená veda získali podporu takisto na úrovni Európskej komisie. 

Väčšina producentov vedeckých časopisov v Európe aj v programe Horizont 2020 

má povinnosť publikovať v režime OA (Steinerová, Ondrišová a Buzová 2015), 

vrátane tvorby data management plánov. Jednotlivé krajiny EÚ si stanovujú vlastné 

akčné plány pre implementáciu OA politík, nezriedka percentuálne kvóty či časové 

horizonty toho, koľko publikácií financovaných z verejných zdrojov má byť 

publikovaných formou OA (Dobrovoľné publikovanie dát... 2015). 

Dodajme, že v súvislosti s hodnotou otvoreného prístupu je väčšina aktivít 

a publikácií v oblasti DH sprístupňovaná v režime otvoreného prístupu. Príkladom 

otvorenej platformy DH určenej na diskusie o problémoch, metódach, postupoch, 

teóriách, kontroverziách, projektoch a politikách digitálnych humanitných 

a spoločenských vied (a to nielen pre vedcov z oblasti DH, ale aj pre ich 

kritikov), sú publikácie Debates in the Digital Humanities (2012; 2016). Umožňujú 

čitateľom interagovať a komunikovať s ich obsahom napr. označovaním 

zaujímavých či dôležitých viet a pasáží alebo pridávaním vlastných termínov do 

indexu na princípe crowdsourcingu (Digital humanities 2017).  
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1.3 Výskumy DH a znalostná infraštruktúra 

Záujem o výskum v oblasti DH výrazne vzrástol najmä v poslednej dekáde. 

Výskumy sú zamerané napr. na nástroje a techniky DH, digitálnu infraštruktúru 

znalostí a služby, ktorých cieľom je podpora DH, digitálnej vedy a vzdelávania.  

Borgman (2009) v kontexte DH zdôrazňuje, že súčasnou normou vo vedách je 

informačný a dátovo náročný, distribuovaný, kolaboratívny a multidisciplinárny 

výskum (vrátane experimentálneho výskumu  v humanitných odboroch). 

Identifikuje otázky, ktoré by mali byť v oblasti DH zodpovedané:  

 aké sú vlastne požiadavky DH na vybudovanie vlastnej – novej 

infraštruktúry znalostí? 

 ako by malo vyzerať súčasné kolaboratórium pre DH? 

 čo sú vlastne vedecká dáta v prípade DH a ako ich identifikovať, získavať, 

ukladať, spravovať, zdieľať či analyzovať? 

Napriek snahe vyrovnať rozdiely v budovaní nových znalostných štruktúr 

medzi DH a tvrdými vedami, je podľa Borgmanovej (2009) situácia v prípade DH 

nepriaznivá. DH sú oproti „tvrdým vedám“ podľa nej v nevýhode najmä preto, že 

nemajú ešte dostatočne vybudované kolaboratóriá, vedeckú infraštruktúru či metódy 

pre manažment vedeckých dát. Vo vede je bežná spolupráca založená na výmene 

dát, na práci v medzinárodných multiodborových tímoch a pod. Toto zatiaľ 

v spoločenských a humanitných vedách nie je doriešené na požadovanej úrovni. Je 

preto nevyhnutné prikročiť k budovaniu vedeckej infraštruktúry pre DH. Borgman 

(2009) sa venuje analýze 6 faktorov, ktoré je potrebné brať do úvahy v diskusiách 

o hľadaní rozdielov medzi „tvrdými vedami“ a DH v oblasti digitálnej vedy (digital 

scholarship), a to skúsenosti v publikovaní, vedecké dáta, metódy výskumu, 

spolupráca, stimuly a vzdelávanie. 

Knowledge infrastructure – znalostná infraštruktúra je definovaná ako 

robustná sieť ľudských zdrojov, artefaktov a inštitúcií, ktoré generujú, zdieľajú, 

spravujú špecifické poznatky a vedomosti o svete. V DH zatiaľ chýba definovanie 

vlastnej, na mieru šitej znalostnej infraštruktúry ako ekosystému výskumu 

zahŕňajúceho celý životný cyklus výskumu a s ním súvisiace procesy: intelektuálne 

aktivity, sociálne a technologické procesy, kolaboráciu, vzdelávanie či transfer 

poznatkov do literatúry a do praxe. Zároveň tu výraznejšie absentuje vrstva pre 

interpretáciu špecifického, pre DH vlastného obsahu (Borgman a kol. 2015). 
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1.3.1 Digitálne knižnice 

Digitálne knižnice predstavujú typ znalostnej štruktúry, ktorá podporuje 

vedeckú prácu a integruje jej poznatkovú, komunikatívnu, sociálnu, hodnotovú, 

významovú a technologickú zložku (Steinerová 2010). Pod digitálnymi knižnicami 

možno rozumieť informačné systémy, v ktorých je možné vyhľadávať a prehľadávať 

rôzne typy obsahu (text, obrázky, numerické dáta, audio, video a iné). Sú 

významným a základným komponentom znalostnej infraštruktúry DH (digital 

knowledge infrastructure). Môžu byť užitočné počas celého životného cyklu 

výskumu – od zachytávania pozorovaní, čistenia, analýz a interpretácií dát až po 

manažment, kurátorstvo, správu dát, vyhľadávanie či publikovanie a ukladanie. 

Môže pritom ísť o menšie lokálne systémy pre manažovanie výskumných dát až po 

široko koncipované dátové repozitáre a aplikácie, počnúc prvotnými štádiami 

agendy výskumných dát až po ich archivovanie a dlhodobú ochranu, tzv. LTP (long 

term preservation). V súčasnosti stále rastie dopyt po budovaní digitálnych knižníc, 

a to aj z dôvodu, že kombináciou dát z rôznych zdrojov a dokonca i z rôznych 

vedeckých domén možno dosahovať nové interpretácie a nové poznanie. To 

samozrejme nutne vyžaduje nové služby a systémy ako aj nové nástroje organizácie 

poznania. Treba si uvedomiť, že v prípade digitálnych knižníc nejde o generické 

systémy, ale možno nimi dosiahnuť väčšiu efektivitu, ak sú koncipované pre 

špecifickú výskumnú komunitu, so špecifickým typom obsahu. Pri budovaní 

digitálnych knižníc je dôležité myslieť na to, že si vyžadujú väčší dôraz na 

budovanie metadát a v prípade výskumných dát aj metadát o ich pôvode, než 

akékoľvek iné informačné systémy (Borgman 2015). 

Tento argument podporuje aj Steinerová (2014), ktorá zdôrazňuje, že pri 

budovaní digitálnych knižníc je potrebné mať na zreteli špecifiká a odlišnosti 

jednotlivých vied. Budovanie znalostných štruktúr typu digitálnych knižníc sa preto 

nezaobíde bez poznania špecifických požiadaviek konkrétnych vedeckých disciplín, 

osobitne aj špecifík DH. Tieto odlišnosti sa týkajú dokumentov a informačných 

artefaktov, ale takisto organizácie informácií a informačných postupov. 

1.3.2 Príklady výskumných infraštruktúr na podporu DH 

Vo svete existuje mnoho príkladov nových štruktúr znalostí vybudovaných na 

základe špecifických požiadaviek konkrétnych vedeckých disciplín. Identifikáciou 

informačných potrieb a modelov informačného správania je možné vybudovať 

systém šitý na mieru napr. pre digitálne spoločenské a humanitné vedy. V krátkosti 

prinášame dva príklady: 
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Projekt DARIAH 

DARIAH je celoeurópska výskumná infraštruktúra pre vedcov zo 

spoločenských, humanitných a umeleckých vied, ktorí pracujú s informačnými 

technológiami a výpočtovými metódami. Projekt podporuje digitálny výskum, 

výučbu a tréning digitálnych výskumných metód. DARIAH je sieť, ktorá spája a 

prepája niekoľko stovák vedcov a výskumných inštitúcií aktuálne zo 17 členských 

krajín Európy. Predstavuje otvorenú platformu či už pre individuálnych alebo 

inštitucionálnych členov. Navyše, DARIAH má niekoľko spolupracujúcich 

partnerských inštitúcií z krajín, ktoré nie sú členmi projektu a má silné väzby na 

mnohé výskumné projekty z celej Európy. Používatelia môžu vďaka DARIAH 

získať prístup k digitálnym nástrojom, môžu navzájom zdieľať výskumné dáta, ale 

aj know-how, zúčastňovať sa na vzdelávacích aktivitách, tréningoch digitálnych 

výskumných metód, na seminároch a letných školách, ktoré DARIAH organizuje. 

Okrem toho DARIAH ponúka aj vzdelávacie materiály pre DH. Členovia tejto 

komunity môžu pracovať spoločne v pracovných skupinách, kde riešia rôzne otázky 

od posudzovania digitálnych nástrojov, vytvárania noriem a štandardov až po 

dlhodobú dostupnosť výskumných materiálov. Ich činnosti sa môžu líšiť, ale všetky 

majú jeden spoločný cieľ: poskytovať služby pre vedcov zo spoločenských 

a humanitných vied v digitálnom prostredí tak, aby im uľahčili výskum, a to najviac, 

ako je to len možné (DARIAH 2017).  

Oxford Internet Institute 

Oxford Internet Institute bol založený v roku 2001 a je súčasťou University of 

Oxford. Ide o platformu zameranú na multidisciplinárny výskum a výučbu venovanú 

najmä digitálnym spoločenským a humanitným vedám. Oddelenie sa zameriava na 

výskum a výučbu venovanú chápaniu života online, s cieľom formovať digitálny 

výskum, politiku a prax. Oxford Internet Institute sleduje vývoj a využitie internetu s 

cieľom objasniť individuálne, kolektívne a inštitucionálne správanie online. Inštitút 

združuje vedcov zo širokého spektra vedných disciplín, vrátane politológie, 

sociológie, geografie, ekonómie, filozofie, ale aj fyziky a využíva rôznorodú škálu 

metód a dátových zdrojov ku štúdiu digitálneho života. Oxford Internet Institute 

vychádza z filozofie, že prepojenia pomocou digitálnych sietí a nástrojov sú teraz 

zakotvené v takmer každom aspekte nášho každodenného života a výskum správania 

online, či už na individuálnej alebo kolektívnej úrovni, je zásadný pre pochopenie 

našej sociálnej, ekonomickej a politickej mapy sveta. Aktivity Oxford Internet 

Institute sa dajú zjednodušene zhrnúť do troch bodov: 

 výskum: Oxford Internet Institute disponuje veľkým množstvom bohatých 

sociálnych dát, na základe ktorých možno vyvíjať nové teórie, pojmy, 

metódy ako aj analýzy, 
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 výučba: Oxford Internet Institute sa snaží na svoje magisterské a 

doktorandské programy priviesť študentov z celého sveta, ktorým 

umožňuje pracovať v špičkových tímoch, 

 politika: Oxford Internet Institute poskytuje empirické dáta a koncepčné 

analýzy, ktoré sú potrebné na vytváranie politík na riešenie sociálnych 

problémov.  

Členovia a výskumníci Oxford Internet Institute sú vyberaní z rôznych 

odborov – tento kombinovaný prístup je nevyhnutný pre riešenie problémov 

spadajúcich do oblasti "veľkých otázok" o ľudskej kultúre a spoločnosti (Oxford 

Internet Institute 2016). 

2 Informačné správanie vedcov  

Ako sme už spomenuli, v súčasnosti sa v oblasti vedeckej komunikácie kladie 

väčší dôraz na interdisciplinárny výskum, skôr na problémy ako techniky, na 

spoluprácu, rôznorodé aj neformálne spôsoby vedeckej komunikácie. Dôležitými 

premennými sú nástroje digitálnej vedy a existencia spomínanej digitálnej znalostnej 

infraštruktúry. Je pritom podstatné poznať špecifiká informačných potrieb 

a špecifiká informačného správania vedcov naprieč vedeckými doménami. 

Skúmanie kategórií informačného správania vedcov na doménovom základe 

stavajúc na rozdieloch medzi hlavnými skupinami vedných odborov môže priniesť 

nové modely informačného správania v každodennom vedeckom, ale i 

spoločenskom a pracovnom živote (Steinerová 2014). 

Predmetom výskumu informačného správania vedcov sú najmä otázky 

súvisiace so spôsobmi, akými vedci využívajú informačné zdroje, ako ich 

vyhľadávajú, spôsobmi publikovania, komunikácie a spolupráce vo virtuálnom 

prostredí, zdieľania výskumných dát  a pod. Treba si uvedomiť, že oblasť  

informačného správania vedcov má v zásade dve špecifiká: vedci na jednej strane 

pôsobia ako prijímatelia informácií – ich konzumenti, a na strate druhej ako ich 

tvorcovia. Dôležitou kategóriou ich informačného správania je publikačné 

správanie. Vilar (2015) uvádza, že informačné správanie vedcov sa riadi 

všeobecnými princípmi ako dostupnosť informačných zdrojov, vedomie o ich 

existencii či okolnosti ich využitia. 

Doménový kontext v informačnom správaní považuje za dôležitý, pričom 

poukazuje na fakt, že zmeny v technológiách už odstránili niektoré rozdiely 

informačného správania medzi používateľmi z rôznych disciplín.  

Je potrebné uviesť, že trend skúmania disciplinárnych rozdielov 

v informačnom správaní vedcov začal už v 70. rokoch minulého storočia 
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a v podstate pokračuje dodnes. Výskumy informačného správania vedcov v 

spoločenských a humanitných vedách sa objavili až neskôr, v 80. rokoch 20. 

storočia. Viaceré väčšie publikované výskumy už v tom čase odhalili značné 

rozdiely v informačnom správaní vedcov zo spoločenských a prírodných vied. Ako 

Vilar (2015) ďalej uvádza, bolo zistené, že vedci zo spoločenských vied preferujú 

printové dokumenty pred elektronickými zdrojmi, majú radi neformálnu vedeckú 

komunikáciu a informačné kanály, sú menej koncentrovaní na univerzálnosť 

a medzinárodnosť, menej využívajú zahraničné zdroje a menej komunikujú so 

zahraničím. Nie veľmi rozdielne princípy sa týkajú aj informačného správania 

vedcov z humanitných vied. Všeobecne platí, že pre vedcov zo spoločenských 

a humanitných vied sú dôležitými zdrojmi informácií najmä knihy a články, a to 

predovšetkým tlačené, v materinskom jazyku. Zásadné je, že s odstupom času sa aj 

naďalej potvrdzuje, že základné rysy medzi informačným správaním vedcov z tzv. 

tvrdých vied a vedcov z tzv. mäkkých vied ostávajú veľmi rozdielne. S masívnym 

nástupom informačných technológií, elektronických informačných zdrojov 

a rôznych nástrojov pre ľahšiu prácu s nimi sa síce ukazuje, že akceptácia e-

prostredia je rovnaká, avšak rozdiel badať najmä v schopnosti adaptácie sa na nové 

podmienky, ktorá je u vedcov z tvrdých vied vyššia (Vilar 2015). Výrazné odlišnosti 

súvisia aj s motiváciou sociálnych, prírodných a technických vedcov pri budovaní 

obsahu a pri zdieľaní informácií vo virtuálnych priestoroch. Rozdiely vychádzajú 

práve z metodologickej odlišnosti technických a prírodných a sociálnych a 

humanitných vied prejavujúcej sa aj v budovaní samotnej infraštruktúry či v 

hodnotení výsledkov a výstupov týchto vied. Tieto odlišnosti mapuje tiež 

bibliometria a webometria a dokonca ich dobre vidieť aj v používanej terminológii 

(Steinerová 2014). Osobitné rozdiely boli identifikované v súvislosti s agendou 

otvoreného prístupu k výsledkom vedeckého bádania – či už ide o vedecké 

publikácie alebo vedecké dáta. Možno predpokladať, že existujú značné rozdiely vo 

vnímaní manažmentu výskumných dát medzi vedcami z rôznych vedeckých domén 

(Lämmerhirt 2016).  

Doterajšie výskumy jasne poukazujú na to, že rozdiely v informačnom 

správaní sú na úrovni jednotlivých domén už identifikované. Existuje však 

požiadavka na výskum informačného správania vedcov v digitálnych humanitných 

a spoločenských vedách, ktorého výsledky môžu pomôcť pri budovaní takých 

systémov organizácie poznania, ktoré uľahčia vedcom plnenie výskumných úloh 

a najmä riešenie informačného zabezpečenia výskumu, globálnu vedeckú 

kolaboráciu v sieťovom prostredí, zdieľanie poznatkov a disemináciu výsledkov 

výskumu, a to na doménovom základe. 
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2.1 Východiská a ciele vlastného výskumu informačného správania 

vedcov v DH 

Hlavným cieľom plánovaného výskumu je podrobne a detailne identifikovať, 

charakterizovať a popísať informačné správanie vedcov v digital humanities. 

Súčasťou výskumu bude návrh modelu informačného správania a informačných 

interakcií vedcov z DH vychádzajúc zo špecifík kategórií ich informačného 

správania. Pokúsime sa identifikovať informačné potreby vedcov z DH s dôrazom 

na faktory informačnej ekológie akými sú hodnoty, vlastnosti komunity a nástroje 

výskumu v príslušných kontextoch. 

Cieľovou skupinou výskumu budú vedci v spoločenských a humanitných 

vedách, operujúci v prostredí digitálnej vedy – digital humanities. Skúmať budeme 

jednotlivé kategórie informačného správania vedcov na doménovom základe 

a zameriame sa na rozdiely medzi jednotlivými vednými odbormi.  

Pri výskume aplikujeme kombináciu kvantitatívnych (dotazník) 

a kvalitatívnych (interview) výskumných metód. Na vyhodnotenie získaných dát 

z dotazníka využijeme komparačné a štatistické metódy. Všetky otázky budeme 

vyhodnocovať so zreteľom na jednotlivé výskumné skupiny, príp. ich vzájomné 

kombinácie. Na analýzu dát z interview aplikujeme obsahovú analýzu. Výsledky 

výskumu interview budú konfrontované s výsledkami dotazníkového prieskumu. Na 

interpretáciu celého výskumu a vyhodnotenie jeho výsledkov použijeme fazetovú 

teóriu a pojmové mapy. 

Výsledky výskumu informačného správania vedcov v DH pomôžu 

identifikovať a formulovať rozdiely v informačných aktivitách medzi vedeckými 

doménami/disciplínami.  

Predpokladáme, že určité rozdiely sa potvrdia v takých kategóriách 

informačného správania ako vyhľadávanie informácií alebo preferencie 

informačných zdrojov, z ktorých vedci čerpajú poznatky. Rozdiely môžu existovať v 

adaptácii na digitálne prostredie, spolupráci vo virtuálnych kolaboratóriách, 

globálnych riešiteľských tímoch, v orientácii sa na cudzojazyčnú literatúru, v 

zdieľaní výsledkov výskumu a pod. Odlišnosti očakávame aj v oblasti publikačného 

správania vedcov, a to už na úrovni výberu dokumentov, v ktorých sa publikuje, v 

postoji k problematike OA, vo výbere kanálov neformálnej vedeckej komunikácie a 

tiež v práci s výskumnými dátami a nástrojmi digitálnej vedy. 

Tento výskum môže pomôcť prehĺbiť teoretickú základňu výskumov 

knižničnej a informačnej vedy o nové poznatky s potenciálom ich transferu do 

praxe. Tie môžu byť užitočné aj pri navrhovaní, resp. skvalitňovaní komunitných 

portálov, kolaboratórií a systémov pre začínajúcich vedcov. V rámci identifikácie 
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informačných potrieb predpokladáme dopyt po moderných znalostných 

infraštruktúrach presne ušitých na mieru informačných potrieb vedcov z DH a tiež 

dopyt po tréningoch práce s nástrojmi digitálnej vedy. Napriek tomu, že v zahraničí 

už existuje mnoho príkladov takýchto služieb, na Slovensku zatiaľ chýbajú, hoci 

spoločenské a humanitné vedy tu majú silné zázemie.   

Záver 

Digital humanities zaznamenávajú veľkú expanziu v oblasti humanitných 

a spoločenských vied, a to práve preto, že prinášajú hodnoty, reprezentatívne a 

interpretačné postupy, stratégie tvorby zmyslu, komplexnosť a otvorenosť rôznym 

interpretáciám v každej sfére ľudského poznania. Je to globálny, transhistorický a 

transmediálny prístup k poznaniu a tvorbe zmyslu. Predstavujú kolaboratívny model 

založený na spoločných poznatkoch, určený pre heterogénne publikum 

s prekrývajúcimi sa a dokonca protirečivými záujmami a potrebami (Burdick a kol. 

2012). V porovnaní s tvrdými vedami však „digital humanities" ťahajú za kratší 

koniec, pretože sa v digitálnom prostredí etablujú pomalšie. Trend je však jasný – aj 

pre DH je nevyhnuté vybudovať vlastné, na mieru šité znalostné štruktúry 

a kolaboratóriá. K dispozícii je množstvo nástrojov digitálnej vedy, ktoré sú na to 

vhodné. 

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

Modelovanie informačného prostredia digitálnej vedy. 
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Resumé 

VYBRANÉ ASPEKTY DIGITÁLNYCH HUMANITNÝCH A 

SPOLOČENSKÝCH VIED 

Michal Sliacky, Marta Špániová 

Digitálne humanitné a spoločenské vedy (Digital humanities – DH) prichádzajú ako 

reakcia humanitných a spoločenských vied na rozvoj výpočtovej techniky 

a digitálnych  médií. Interpretujú sa ako nové spôsoby výskumu, výučby a 

publikovania v humanitných a spoločenských vedách založené na výpočtovej 

technike a digitálnych technológiách, vyznačujúce sa transdisciplinaritou, 

spoluprácou a otvoreným prístupom. DH však oproti tvrdým vedám nemajú ešte 

dostatočne vybudované kolaboratóriá, znalostnú infraštruktúru či metódy pre 

manažment vedeckých dát. V súčasnosti je preto aktuálna požiadavka na výskum 

informačného správania vedcov v digitálnych humanitných a spoločenských vedách, 

ktorého výsledky pomôžu pri budovaní znalostnej infraštruktúry DH, ktorá im 

uľahčí plnenie výskumných úloh a riešenie informačného zabezpečenia výskumu na 

doménovom základe. 

Summary 

SELECTED ASPECTS OF DIGITAL SOCIAL SCIENCES AND 

HUMANITIES 

Michal Sliacky, Marta Špániová 

Digital humanities – DH come as a response of human and social sciences to 

development of computing and digital media. DH is an area of scholarly activity at 

the intersection of computing or digital technologies and the disciplines of the 

humanities. DH are interpreted as new ways of research, teaching and publishing in 

humanities and social sciences, based on computing and digital technologies, 

characterized by transdisciplinarity, collaboration and open access. However, 
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collaborative knowledge infrastructure, or methods for managing DH scientific data 

has not yet been developed. There is currently a significant demand for research of 

information behavior of scientists in digital humanities, which will help to build a 

new knowledge infrastructure for their research on domain basis.  


