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Úvod 

Prepojenie počítačov a humanitných vied má pomerne dlhú históriu. Po II. 

svetovej vojne sa humanitné vedy zaradili medzi prvé oblasti nevojenského 

využívania počítačov. Prvými aplikačnými oblasťami boli strojový preklad textov a 

lexikálna textová analýza. Využívanie počítačov a výpočtových procesov 

v humanitných vedách viedlo k vytvoreniu vednej disciplíny, v 70. rokoch nazvanej 

humanities computing (pozn. termín nemá slovenský ekvivalent) (Vanhoutte 2013). 

Prienik humanitných vied a využívania počítačov, resp. informačných 

a komunikačných technológií sa postupom času rozšíril vo viacerých dimenziách, 

akými sú:   

 vstupné údaje  

o pôvod - pôvodné digitálne údaje, digitalizované údaje 

o objem - veľké objemy dát (big data) 

o forma - textové, obrazové, multimediálne údaje 

o metadáta – štandardizácia, posun k sémantike 

 metódy a nástroje využívané pri spracovaní dát - vyhľadávanie informácií, 

dolovanie z dát, štatistické metódy, dolovanie z textu, digitálne mapovanie, 

textová analýza, optické rozoznávanie textu, modelovanie, simulácia 

 metódy a nástroje využívané pri interpretácii a prezentovaní dát - 

vizualizácia dát, multimediálne zobrazenie, navigácia 
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 spôsob komunikácie a kolaborácie vedcov – prelínanie formálnej 

a neformálnej komunikácie, sociálne médiá, digitálne knižnice, zdieľanie 

nástrojov a údajov, kolaboratóriá 

 vzdelávací proces - nové typy kompetencií a gramotností potrebných pri 

analýze, syntéze, interpretácii a prezentácii výsledkov v humanitných 

vedách 

 vplyv digitálneho prostredia na človeka – skúmanie týchto vplyvov 

humanitnými vedami. 

Variabilita prienikov spôsobila, že výpočtový proces (computing) v názve 

disciplíny nestačil pokryť jej obsah v celej šírke a komunita vedcov pôsobiacich 

v tejto oblasti začala používať širší názov – digitálne humanitné vedy (DHV). 

Rastúci záujem o túto oblasť vo vedeckej, ale aj laickej verejnosti je sprevádzaný 

neustálou snahou o sebadefinovanie a sebaprezentáciu digitálnych humanitných vied 

ako vednej disciplíny. 

Humanities computing a digitálne humanitné vedy 

Z perspektívy vývoja predmetnej oblasti sa tieto názvy nepovažujú za 

synonymá. Kým oblasť humanities computing je spojená s  využívaním počítača 

primárne ako nástroja pri textových analýzach digitalizovaných dokumentov, 

digitálne humanitné vedy vnímajú informačné technológie v piatich módoch - ako 

nástroj, predmet skúmania, médium, výskumné laboratórium a miesto aktivít 

(Svensson 2010). Sú zastrešujúcim názvom pre všetky aktivity a štruktúry medzi 

informačnými technológiami a humanitnými vedami (Svensson 2009).  

Napriek mnohým publikáciám zaoberajúcich sa definovaním digitálnych 

humanitných vied sa  autori samotnej definícii vyhýbajú a skôr analyzujú rôzne 

pohľady na túto oblasť. Nájsť spoločné teoretické princípy a metodológiu naprieč 

rôznorodými humanitnými disciplínami, ktoré využívajú nástroje informačných 

technológií nie je jednoduché.  Za vyhovujúcu považujú viacerí autori (Vanhoutte 

2013; Gardiner a Musto 2015; Kirschenbaum 2012) prekvapujúco definíciu 

z Wikipédie, kde sú digitálne humanitné vedy definované ako oblasť výskumu 

a vzdelávania v prieniku výpočtových procesov sprostredkovaných počítačmi 

a disciplín humanitných vied. Orientuje sa na digitalizované a pôvodné digitálne 

materiály a kombinuje metódy humanitných (história, filozofia, lingvistika, 

literatúra, umenie, archeológia, hudobná veda a kulturológia) a spoločenských vied 

s výpočtovými nástrojmi (Digital humanities 2017).  

Pozornosť je venovaná vzťahom medzi humanitnými vedami a digitálnymi 

humanitnými vedami. Z hľadiska metodológie sú analýza a syntéza považované za 

základné metódy pre obe komunity, pričom DHV poskytujú humanitným vedcom 
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alternatívne analytické prístupy. Najčastejšie používanou analytickou metódou 

výpočtových nástrojov je modelovanie (McCarty 2005), ktorého cieľom 

je vytvorenie modelu na lepšie pochopenie toho, čo vieme a čo nevieme o ľudskom 

druhu, jeho aktivitách, artefaktoch a záznamoch (Vanhoutte 2013).  

DHV znamenajú posun od textových ku grafickým metódam 

produkcie, organizácii a prezentácií znalostí, kde je tvorba a dizajn integrálnou 

súčasťou výskumu. Multimediálne nástroje poskytujú nové, atraktívne spôsoby 

prezentácie výsledkov analýz nielen pri digitálnych, ale hlavne pri pôvodných 

historických materiáloch a artefaktoch z oblasti archeológie.  Charakteristickým 

prvkom DHV je zameranie sa na tvorbu prenositeľných nástrojov, prostredí 

a platforiem na kolaboratívnu vedeckú prácu (Burdick 2012).  

Za DHV stojí silná a aktívna komunita vedcov, ktorú spájajú podobné názory, 

metodologické záujmy a preferované nástroje. Formuje sa prostredníctvom inštitúcií 

a projektov. Alvarado (2011) dokonca považuje digitálne humanitné vedy za 

sociálnu kategóriu. 

Komunita je založená na pilieroch interdisciplinarity, otvorenosti a 

kolaborácie. Interdisciplinarita prirodzene súvisí so samotným zameraním 

výskumných tém v prieniku počítačovej vedy a humanitných vied. Knižničná 

a informačná veda, tradične úzko prepojená s humanitnými disciplínami, má v DHV 

významné miesto poskytujúc nástroje organizácie poznania a digitálnych knižníc. 

Otvorenosť sa prejavuje pri sprístupňovaní publikačných výstupov v režime Open 

Access, ale aj aktívnou komunikáciou výsledkov výskumov a sebaprezentovaním sa 

prostredníctvom sociálnych médií smerom k širšej verejnosti (Holmberg a Thelwall 

2014). Kolaborácia je nevyhnutná a odráža sa i pri miere spoluautorstva 

v publikáciách. Veľké projekty DHV sú založené na jedinečnej spolupráci 

teoretikov a praktikov - vedcov z rôznych humanitných odborov, knižničných 

a informačných vedcov, programátorov, technológov, dizajnérov a študentov (Honn 

2015). 

Digitálne humanitné vedy majú svoje špecifiká a sú analyzované a hodnotené 

v mnohých kontextoch. Celú ich existenciu sprevádzajú  diskusie o tom, čo vlastne 

digitálne humanitné vedy sú, ako sa dajú definovať a aké používajú metódy.  

Naším cieľom je poukázať na vývoj, trendy a tematickú štruktúru digitálnych 

humanitných vied na základe kvantitatívnej analýzy publikácií z tejto oblasti, ktorá 

umožňuje skúmať vedné pole z bibliometrickej  perspektívy. 
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Bibliometrická analýza publikácií z oblasti digitálnych 

humanitných vied 

Bibliometria je vedná disciplína, ktorá sa zaoberá kvantitatívnymi aspektmi 

tvorby, šírenia a použitia zaznamenaných informácií (Tague-Sutcliffe 1992). Na 

základe údajov o publikáciách a ich bibliografických odkazoch na použitú literatúru 

sleduje kognitívnu a sociálnu štruktúru vedných oblastí (Ondrišová 2011).  

Pri bibliometrickej analýze publikácií z oblasti digitálnych humanitných vied 

sme sa zamerali na autorské zázemie, dynamiku vývoja, interdisciplinaritu a na 

tematickú štruktúru výskumu prezentovaného publikáciami. Limitujúcim faktorom 

analýzy je zdroj údajov – citačné databázy, ktoré sú viac zamerané na prírodné vedy 

ako na spoločenské a humanitné vedy. Dôvodom sú publikačné tradície v týchto 

vedách. Publikovanie je skôr zamerané na monografie, lokálne časopisy 

a konferencie. V posledných rokoch sa však tento stav zlepšil obohatením databáz 

o knižné publikácie, významné časopisy a zborníky z konferencií z humanitných 

a spoločenských vied. Predpokladáme, že aj charakter publikovania 

a komunikovania poznatkov  komunity digitálnych humanitných vied je bližší 

k odborom počítačovej vedy a vo väčšej miere využíva časopisy indexované 

v citačných databázach (Holmberg a Thelwall 2014).  

Bibliometrická analýza údajov k téme digitálne humanitné vedy bola 

realizovaná na základe záznamov citačných databáz Web of Science (WoS) 

a Scopus. Vybrané boli všetky záznamy publikované do roku 2016 vrátane. Ako 

sme už spomenuli, sledovaná oblasť prechádzala a stále prechádza vývojom nielen 

z hľadiska obsahu, ale aj z hľadiska názvu disciplíny. Na vyhľadanie relevantných 

záznamov mapujúcich vývoj prepojenia informačných technológií a humanitných 

vied sme použili rovnaké termíny ako Leydesdorff (2015): 

 digital humanities, 

 e-humanities, 

 ehumanities, 

 humanities computing, 

 computational humanities. 

Termíny boli hľadané v téme (TOPIC) dokumentov v databáze WoS 

dotazom: 

((((TOPIC: ("digital humanities") OR TOPIC: ("humanities computing")) OR 

TOPIC: ("e-humanities")) OR TOPIC: ("ehumanities")) OR TOPIC: 

("computational humanities"))  
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V databáze SCOPUS sa vyhľadávalo v poliach názov dokumentu, abstrakt 

a kľúčové slová dotazom: 

( ( ( TITLE-ABS-KEY ( "digital humanities" )  OR  TITLE-ABS-KEY ( 

"humanities computing" )  OR  TITLE-ABS-KEY ( "e-humanities" )  OR  TITLE-

ABS-KEY ( "ehumanities" )  OR  TITLE-ABS-KEY ( "computational humanities" ) 

) ) )  AND  PUBYEAR  >  1959  AND  PUBYEAR  <  2017   

Celkovo bolo nájdených  

 v databáze WoS - 878 záznamov, 

 v databáze Scopus – 1483 záznamov. 

Vyselektované záznamy boli následne analyzované nástrojmi citačných 

databáz na úrovni 

 autorov, 

 rokov publikovania, 

 vedných oblastí, 

 časopisov, 

 krajín. 

Produktivita autorov 

Databáza Scopus obsahuje takmer dvakrát viac záznamov v oblasti 

digitálnych humanitných vied ako WoS. Je preto pochopiteľné, že počet autorov 

venujúcich sa danej téme je v tejto databáze vyšší. Zaujímavé je porovnanie 

najproduktívnejších autorov v jednotlivých databázach. Kým v databáze Scopus 

figuruje až 31 autorov, ktorí napísali 5 a viac publikácií, v databáze WoS je ich len 

9, pričom štyria z nich sa v databáze Scopus vôbec nevyskytujú. V nasledujúcej 

tabuľke 1 sú uvedení najproduktívnejší autori, ktorí majú aspoň v jednej z databáz 5 

a viac publikácií. 
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Tab. 1  

Produktivita autorov 

Meno autora Scopus WoS 

 

Meno autora Scopus WoS 

Terras M. 14 7 

 

Allen Rb. 5 5 

Blanke T. 12 3 

 

Brown S. 5 3 

Hedges M. 11 2 

 

Bailey E. 5 2 

Mccarty W. 11 9 

 

Bradley J. 5 2 

Conlan O. 10 2 

 

Morbidoni C. 5 2 

Agosti M. 10 2 

 

Nyhan J. 5 3 

Hampson C. 9 2 

 

Quan-Haase A. 5 2 

Schreibman S. 8 3 

 

Küster Mw. 5 1 

Lawless S. 8 2 

 

Munnelly G. 5 1 

Warwick C. 7 7 

 

Unsworth J. 5 1 

Hockey S. 7 4 

 

Vanhoutte E. 5 1 

Dunn S. 7 4 

 

Hsieh H. 5  0 

Furuta R. 7 2 

 

Huson D. 5  0 

Urbina E. 6 4 

 

Drucker J. 3 5 

Allen C. 6 4 

 

Burdick A.  0 5 

Jessop M. 6 3 

 

Lunenfeld P.  0 5 

Clement T. 6 2 

 

Presner T.  0 5 

 
Na prvých miestach sú významné osobnosti z oblasti DHV. 

Najproduktívnejšou autorkou je Melissa Terras, riaditeľka Centra pre digitálne 

humanitné vedy University College London a profesorka na Katedre informačných 

štúdií tejto univerzity. Za ňou nasleduje Tobias Blake, ktorý sa zaoberá sociálnou 

a kultúrnou informatikou na Katedre digitálnych humanitných vied King's College 

London a je zároveň riaditeľom projektu DARIAH. Mark Hedges je riaditeľom 

Centra pre e-výskum King's College London a zaoberá sa technologickou 

infraštruktúrou digitálnej vedy, digitálnymi knižnicami, repozitármi a  spôsobmi ich 

využívania vedcami hlavne z oblasti humanitných vied. 
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Rozdelenie publikácií podľa roku vydania 

Záujem o oblasť digitálnych humanitných vied stúpa. Na grafe 1 možno 

vidieť, že najväčší nárast je zaznamenaný v databáze Scopus hlavne po roku 2012 

a v databáze WoS po roku 2011. Napriek tomu, že je téma mimoriadne aktuálna 

najmä v posledných rokoch, najstaršia publikácia je v databáze Scopus z roku 1968. 

 

Graf 1 

Rozdelenie publikácií podľa roku vydania 

Vedná oblasť 

Interdisciplinárnosť témy je v databázach preukázateľná širokou škálou 

vedných oblastí, do ktorých sú publikácie zaradené. Databázy WoS a Scopus majú 

rozličnú kategorizáciu vedných oblastí, a preto sa nedajú priamo porovnať. Rozdiel 

sa týka predovšetkým spoločenských a humanitných vied. WoS má detailnejšie 

rozlíšenie týchto disciplín. Kým napríklad v databáze WoS je uvedená oblasť 

knižničnej a informačnej vedy, v databáze Scopus je táto vedná oblasť zaradená do 

všeobecnejšej oblasti spoločenské vedy (Social Sciences). Rovnako nie sú 

v databáze Scopus diferencované humanitné vedy. V oboch databázach môžu byť 

publikácie zaradené do viacerých vedných oblastí. Graf 2 zobrazuje zastúpenie 

vedných oblastí v databáze Scopus. 
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Graf 2  

Zastúpenie vedných oblastí v databáze Scopus 

V databáze Scopus sú humanitné vedy uvedené spoločne s umeleckými 

vedami. Rovnako sú v jednej oblasti všetky spoločensko-vedné disciplíny. Preto 

možno na grafe identifikovať tri významné vedné oblasti, v ktorých sa publikujú 

práce s témou digitálne humanitné vedy. Ide o oblasti počítačová v eda (48,28 %), 

spoločenské vedy (44,1 %) a umelecké a humanitné vedy (33,2 %). Zo štatistík 

vyplýva, že každá publikácia je zaradená priemerne do 1,59 vednej oblasti. 

Na grafe 3 sú zobrazené vedné oblasti, do ktorých sú zaradené publikácie 

v databáze WoS. Z celkového počtu 878 publikácií patrí až štvrtina (226) publikácií 

do oblasti počítačovej vedy, 17,65 % (155) dokumentov do oblasti knižničnej 

a informačnej vedy, 15,5 % do oblasti literárnej vedy, 11,5 % do lingvistiky 

a 14,8 % publikácií je zaradených do iných tém umeleckých a humanitných vied. 

V databáze WoS je každá publikácia zaradená priemerne do 1,42 vednej oblasti. 

Kategorizácia WoS má z hľadiska skúmania témy digitálnych humanitných vied 

väčšiu výpovednú hodnotu, pretože nás zaujímajú práve oblasti spoločenských 

a humanitných vied. V oboch databázach má dôležité miesto počítačová veda, ktorá 

poskytuje nástroje a metódy využívané v digitálnych humanitných vedách. 

Knižničná a informačná veda má tiež významné postavenie v tejto oblasti, pretože 

poskytuje informačnú infraštruktúru nielen pre digitálne humanitné vedy, ale aj pre 

celú vedeckú komunikáciu v digitálnom prostredí. 
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Graf 3  

Zastúpenie vedných oblastí v databáze WoS 

Časopisy 

Spektrum časopisov, v ktorých sa publikuje v oblasti digitálnych humanitných 

vied je široké a skupiny najvýznamnejších časopisov sú v oboch databázach 

porovnateľné. Najviac dokumentov z oblasti digitálnych humanitných vied je 

publikovaných v časopise z oblasti počítačovej vedy Lecture Notes In Computer 

Science.  V databáze WoS bolo najviac publikácií publikovaných v časopise Digital 

Scholarship In The Humanities. Názov časopisu bol prispôsobený trendu 

odstránenia slova „computing“ a v záznamoch databáz sa objavuje aj pod pôvodným 

názvom Literary And Linguistic Computing. V databáze Scopus je 12 článkov z 

dvoch vydaní omylom uvedených s názvom časopisu Literary And Linguistics 

Computing. Výsledky sú v grafe zobrazené pod jedným názvom. Rovnako sú 

spojené záznamy časopisu Computers And The Humanities so záznamami 

uvedenými s novým názvom časopisu Language Resources And Evaluation. Časopis 

je vydávaný s novým názvom od roku 2005.  V databáze WoS sa nachádza 29 

článkov z publikácie Debates In The Digital Humanities. Napriek tomu, že sa jej 

kapitoly zobrazujú ako články, ide o  knihu, preto sme ju vo výslednom grafe 

nezobrazili. Po úprave údajov sú na grafe č. 4 zobrazené časopisy z oboch databáz, 

ktoré publikovali minimálne 10 článkov zameraných na digitálne humanitné vedy. 
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Graf 4  

Najvýznamnejšie časopisy 

Produktivita krajín 

Priradenie publikácii krajine bolo realizované na základe afiliácie autora. 

V oboch databázach je poradie krajín zoradených podľa produktivity v danej oblasti 

veľmi podobné. Výsledok je však limitovaný s výrazným zameraním citačných 

databáz na časopisy v angličtine a obmedzeným indexovaním časopisov s lokálnym 

významom písaných v iných jazykoch ako angličtina, ktoré sú práve v humanitných 

disciplínach pri strojovom spracovaní textových korpusov dôležité. Napriek tomu je 

v oboch databázach zastúpených približne 60 krajín (Scopus 60, WoS 57). Slovenskí 

autori majú v databáze Scopus 2 publikácie a vo WoS 4 publikácie. Vzhľadom na 

celkový počet publikácií, ktorý je v databáze Scopus dvojnásobný ako v databáze 

WoS, sú aj počty publikácií z jednotlivých krajín v databáze Scopus vyššie. Najviac 

publikácií napísali autori z USA. V oboch databázach je to približne jedna tretina 

všetkých publikácií. Nasleduje Veľká Británia s 31 % v databáze WoS a 15 % 

v databáze Scopus, ďalej Nemecko a Kanada. Podrobnejšie výsledky sú znázornené 

v grafe 5. 
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Graf 5  

Produktivita krajín 

Medzinárodná spolupráca 

Sledovanie vedeckej spolupráce na základe spoluautorstva je 

v bibliometrickej praxi často používanou metódou (Uddin 2012). Narastajúci trend 

vedeckej spolupráce je spôsobený viacerými faktormi. Najvýznamnejšími sú 

informačné a komunikačné technológie podporujúce vedeckú komunikáciu 

a kolaboráciu, finančná náročnosť výskumov, vysoká miera špecializácie vedcov 

a interdisciplinárne riešenia komplexných problémov spolupráce (Yoshikane 2006; 

Sonnenwald 2007). Všetky tieto aspekty sú aktuálne aj v oblasti digitálnych 

humanitných vied. Miera spolupráce súvisí s vednou oblasťou. Viaceré výskumy 

potvrdili vyššiu mieru spolupráce v prírodných ako v spoločenských  vedách. 

Humanitné vedy vzhľadom na typ výskumov preukázali najnižšiu mieru spolupráce 

na základe spoluautorstva (Larivière et al. 2006; Cronin et al. 2003).  

Komunita vedcov digitálnych humanitných vied pokladá kolaboráciu za 

základnú charakteristiku svojej vedeckej práce. Predispozíciou je interdisciplinarita 

výskumov, vybudované podporné prostredie kolaboratórií, deklarovaná otvorenosť 

a práca na tímových projektoch. V porovnaní s tradičnými humanitnými vedami 
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majú publikácie v oblasti digitálnych humanitných vied vyššiu mieru spoluautorstva 

(Spiro 2012).  

Na obrázku 1 je zobrazená sieť medzinárodného spoluautorstva vytvorená na 

základe záznamov z databázy Scopus. Veľkosť bodov je odvodená od počtu 

publikácií danej krajiny a hrúbka spojnice krajín je úmerná počtu publikácií 

napísaných v spoluautorstve autorov z daných krajín. Na mape sú kvôli prehľadnosti 

zobrazené len najintenzívnejšie spolupráce medzi jednotlivými krajinami. 

Medzinárodná spolupráca krajín je v sledovaných publikáciách pomerne intenzívna. 

Na jednej publikácii sa podieľa priemerne 1,2 krajiny (v databáze WoS je to 1,17 

krajiny). Najčastejšie na publikáciách spolupracujú anglicky hovoriace krajiny - 

USA s Kanadou a Veľká Británia s Austráliou. Jazykovú príbuznosť je možné 

sledovať aj pri spoluprácach Francúzska s frankofónnymi krajinami (Belgicko, 

Kanada). S najväčším počtom rôznych krajín spolupracujú autori z Kanady, ale tiež 

autori z Belgicka a Rakúska.  

 

Obr. 1  

Sieť spoluautorstva 

Tematická štruktúra 

Tematickú štruktúru publikácií z oblasti digitálnych humanitných vied sme 

analyzovali metódou co-word analýzy. Táto metóda odhaľuje vzory a trendy 

v špecifickej vednej disciplíne meraním pevnosti vzťahov medzi termínmi 

vyskytujúcimi sa v relevantných publikáciách. Vizualizácia konceptuálneho 

priestoru vytvoreného co-word analýzou umožňuje mapovať intelektuálnu štruktúru 
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danej oblasti (Wang a Inaba 2009). Zhlukovou (klastrovou) analýzou sú termíny 

rozdelené do zhlukov, ktoré reprezentujú užšie témy vybranej vednej disciplíny. Pri 

co-word analýze na základe záznamov z citačných databáz je možné analyzovať 

kľúčové slová alebo termíny z názvov a z abstraktov. My sme si vybrali kľúčové 

slová, ktoré presnejšie opisujú obsah publikácie a sú zmysluplnejšie pri 

viacslovných termínoch. Týmto spôsobom sme analyzovali záznamy databázy 

Scopus. 

Na analýzu sme použili nástroj Vosviewer, ktorý je voľne dostupný na stránke 

http://www.vosviewer.com a je priamo použiteľný pri exportoch z oboch databáz. 

Pomocou tohto nástroja sme analyzovali záznamy a vytvorili zhluky, ktoré boli 

následne vizualizované. Prahovou hodnotou zobrazenia kľúčového slova bolo 10 

jeho výskytov v záznamoch. Vyselektovaných bolo 122 kľúčových slov, ktoré sú 

zobrazené na obrázku 2. Zobrazované výrazy sú v anglickom jazyku tak, ako sa 

vyskytujú v databáze. 

 

Obr. 2  

Mapa tematickej štruktúry digitálnych humanitných vied 

Vizualizácia predstavuje tematickú štruktúru publikácií digitálnych 

humanitných vied. Veľkosť bodu je úmerná frekvencii výskytu daného kľúčového 

slova. Keďže sme analyzovali všetky publikácie z danej oblasti, na obrázku môžeme 

vidieť dve najčastejšie sa vyskytujúce kľúčové slová „digital humanities“ a 
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„humanities computing“ predstavujúce novší a  starší názov vednej oblasti. Na mape 

sú identifikované štyri najvýznamnejšie zhluky kľúčových slov zastupujúce 

tematickú oblasť metód a nástrojov digitálnych humanitných vied, humanities 

computing a vzdelávania, informačnej infraštruktúry vedy a nástrojov sémantiky.  

Pomocou aplikácie MapEquation dostupnej online na stránke 

http://www.mapequation.org sme tieto tematické oblasti zobrazili aj jednotlivo. 

 

Obr. 3  

Metódy a nástroje digitálnych humanitných vied 

Centrálnym bodom na mape prvej tematickej oblasti je termín digitálne 

humanitné vedy (digital humanities). S ním sú spojené termíny predstavujúce 

prevažne metódy a nástroje z oblasti počítačovej vedy využívané v DHV. Ide 

o metódy: vizualizácia, dolovanie z dát (data mining), dolovanie z textu (text 

mining), textová analýza, optické rozoznávanie znakov (optical charakter 

recognition), spracovanie prirodzeného jazyka (natural language processing), 

mapovanie (mapping). Na mape sa objavuje takisto kontroverzná a často 

diskutovaná metóda kvantitatívnej  analýzy literatúry distant reading, ktorej autorom 

je Franco Moretti (2013).   Podľa sily prepojenia sa digitálne humanitné vedy 

najviac spájajú s históriou v súvislosti s digitalizovanými historickými dokumentmi 

a rozpoznávaním znakov v textoch, čo umožňuje lepšie sprístupňovať a vyhľadávať 

tieto dokumenty. Na mape sú zobrazené aj ďalšie vedné oblasti, ako umelá 
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inteligencia a informačná veda, ktorá poskytuje metódu informačnej analýzy. 

Významné miesto majú informačné systémy, geografické informačné systémy a big 

data prepojené s dolovaním z dát (data mining) a vizualizáciou.  

 

Obr. 4  

Humanities computing a vzdelávanie 

Druhú tematickú oblasť (obrázok 4) tvoria termíny sústredené okolo termínu 

humanities computing. Ide o pôvodný názov disciplíny a preto tematická oblasť 

spojená s týmto termínom reprezentuje témy starších dokumentov. Veľkú časť 

tvoria termíny z oblasti vzdelávania humanitných vedcov. V publikáciách bola 

zdôrazňovaná potreba rozšírenia kurikúl humanitných vied o kompetencie súvisiace 

s informačnými technológiami a ich integráciou do výskumov humanitných vied. 

Termín výpočtový proces (computing) sa na mape nachádza v spojení so 

spoločenskými vedami (social sciences computing), umením (arts computing) 

a pedagogikou (education computing). 

Tretia tematická oblasť (obrázok 5) je zameraná na výskum a jeho 

zabezpečenie informačnou infraštruktúrou. Centrálnymi termínmi sú výskum 

(research) a digitálne knižnice (digital libraries). S touto témou je spojená úloha 

knižničnej a informačnej vedy v oblasti digitálnych humanitných vied a rovnako v 

digitálnej vede v širšom kontexte. 
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Obr. 5  

Informačná infraštruktúra výskumov 

Digitálne knižnice sú nielen virtuálnym priestorom na uloženie 

a sprístupnenie digitálnych objektov rôznych formátov, ale svojou rozšírenou 

funkcionalitou informačných služieb predstavujú základ informačnej infraštruktúry, 

platformu pre kolaboráciu a komunikáciu vedcov (Steinerová 2014).  V prípade 

digitálnych humanitných vied sú v digitálnych knižniciach uložené digitálne zbierky 

a ako vidieť na mape, prepojené sú s digitalizáciou (digitization) a informačnými 

službami vo webovom prostredí a tvoria informačnú infraštruktúru na výskum. 

Prepojením týchto termínov s vedeckou komunikáciou (scholarly communication), 

kolaboráciou, znalostným manažmentom (knowledge management) a virtuálnym 

prostredím výskumu (virtual research environment) mapa potvrdzuje tvrdenie 

Steinerovej (2010), že digitálne knižnice na podporu vedeckej práce integrujú 

poznatkovú, komunikatívnu, sociálnu, hodnotovú, významovú a technologickú 

zložku. Mapa zobrazuje aj oblasť publikovania, a to termínmi elektronické 

publikovanie (electronic publishing) a Open Access, ktorý aj v súvislosti 

s digitálnymi kolekciami naznačuje otvorenosť ako základnú charakteristiku 

komunity digitálnych humanitných vied.  
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Obr. 6  

Nástroje sémantiky 

Posledná tematická oblasť (obrázok 6) sa týka analýzy textových zdrojov, 

ktorá je spojená najčastejšie s lingvistikou (computational linguistic), ale je dôležitá 

aj pre všetky ostatné humanitné odbory.  Ako sme už spomínali v úvode, analýza 

textu patrila medzi prvé výpočtové metódy používané v humanitných vedách. Od 

jednoduchej kvantitatívnej analýzy prešla postupne k zložitejším metódam, ktoré 

smerujú k porozumeniu sémantiky textu. Jednou z príčin je často sa vyskytujúca 

kritika výpočtových procesov počítačov v porovnaní so zapojením individuálnych 

schopností a skúseností vedca. Možnosť explicitne formalizovať alebo 

algoritmizovať subjektívne znalosti expertov pomocou informačných technológií  

považujú mnohí humanitní vedci za obmedzenú. Špecifiká humanitných vied ako 

nejednoznačnosť a implicitné predpoklady sa stali výzvou na zdokonaľovanie 

algoritmov používaných vo výpočtových procesoch (Vanhoutte 2013). 

Ovplyvňovanie humanitných vied a počítačovej vedy je teda vzájomné. Ďalším 

dôvodom výskumov v tejto oblasti je  web a jeho smerovanie k semantickému webu, 

ktorý by umožňoval jednoduchšie vyhľadávanie relevantných informácií 

a porozumenie kontextu. Predpokladom komplexnejšej analýzy textových dát je ich 

dôsledné obohatenie štandardizovanými metadátami. Preto je na mape práve tento 

termín centrálnym bodom. Pri sémantických aspektoch sa v poslednom období 
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objavujú koncepty prepojených dát (linked data), prepojených otvorených dát 

(linked open data) a ontológií. Ide o ďalší prienik s  informačnou vedou, ktorá sa 

týmito témami zaoberá. Prepojené dáta ako publikačný model na zverejňovanie 

vzájomne prepojených štruktúrovaných dát na webe, resp. sémantickom webe, 

umožňujú priamu a jednoduchú integráciu dát a vytváranie odkazov medzi dátami 

naprieč celým webom (Havlová 2014). Technológia prepojených otvorených dát 

(LOD) slúži na transformáciu tradičných systémov organizácie poznania z 

izolovaného prostredia jednotlivých inštitúcií na nástroje digitálnej sieťovej 

komunikácie. Sémantický web je pritom vytváraný tak, aby nielen ľudia, ale aj 

počítačové programy dokázali zdieľať a pochopiť informácie. Predpokladom na 

spoluvytváranie sémantického webu je ontológia ako riadený slovník opisujúci 

entity domény, vytváraný jednotlivými odbornými komunitami. Práve oslobodenie 

dát a ich vybratie zo záznamov z databáz je potenciálom pre knižnice a informačné 

inštitúcie, keď informačné entity v katalógoch a bibliografiách môžu byť definované 

ontológiami budovanými na podklade konceptuálnych modelov (FRBR a ďalších) 

a prepájané so širokým digitálnym prostredím (Drobíková 2011).  

Záver 

Bibliometrická analýza aj napriek limitujúcim faktorom spojeným so 

zaraďovaním publikácií z oblasti humanitných vied do citačných databáz potvrdila 

rastúci záujem o digitálne humanitné vedy hlavne po roku 2011. Interdisciplinarita 

sa prejavila pri analýze zariadenia publikácií do vedných oblastí. Jednotlivé 

humanitné vedy ako literárna veda, lingvistika, pedagogika a história sa vyskytovali 

v prieniku s počítačovou vedou a knižničnou a informačnou vedou. Prienik 

s informačnými technológiami je logickým potvrdením samotnej definície 

digitálnych humanitných vied. Knižničná a informačná veda poskytuje teoretické 

a praktické východiská pri budovaní informačnej infraštruktúry výskumov 

digitálnych vied a tvorbe metadát a sémantických nástrojov potrebných pri analýze 

nielen textových materiálov.  

Kolaborácia je charakteristickým prvkom komunity vedcov DHV. Z 

bibliometrickej analýzy vyplynulo, že autori publikácií reprezentujú veľký počet 

krajín a miera ich spolupráce je pomerne vysoká, čo nie je typické pre humanitné 

vedy, ktorých metódy sú založené na individuálnej analýze a interpretácii.  

Pri skúmaní tematickej štruktúry publikácií z oblasti DHV boli identifikované 

štyri základné oblasti. Oblasť humanities computing a oblasť metódy a nástroje 

digitálnych humanitných vied možno chápať ako posun tém v historickom kontexte. 

Pôvodný názov oblasti humanities computing je na mape spojený prevažne 

s oblasťou vzdelávania. Termín digitálne humanitné vedy je na mape spájaný so 
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širokým spektrom nástrojov a metód z oblasti počítačovej vedy. Tematická oblasť 

informačnej infraštruktúry výskumov by mohla reprezentovať  digitálnu vedu vo 

všeobecnosti a potvrdzuje, že DHV aktívne využívajú nástroje komunikácie 

a kolaborácie v digitálnom prostredí. Posledná tematická oblasť, na rozdiel od 

ostatných všeobecnejšie zameraných tematických oblastí,  sleduje trend posunu 

nástrojov a metód k porozumeniu sémantiky textu. Sémantické nástroje sú 

využiteľné nielen v oblasti DHV, ale majú širšie uplatnenie v kontexte sémantického 

webu.  

Vzrastajúci záujem o digitálne humanitné vedy má viacero dôvodov. 

Interpretácia výsledkov výskumov prostredníctvom vizualizácií a multimédií 

dokázala zatraktívniť humanitné vedy v očiach odbornej aj laickej verejnosti. DHV 

predstavujú nový prístup k tradičným disciplínam a vytvárajú metódy na 

zdokonalenie schopnosti odpovedať na staré otázky. V tomto kontexte bude 

zaujímavé sledovať, či sa DHV dokážu vyformovať ako samostatná vedná oblasť 

a budú konkurenciou tradičným humanitným disciplínam, alebo príde ku 

konvergencii a vzájomnému obohateniu oboch prístupov k riešeniu tradičných 

otázok humanitných vied.  

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

Modelovanie informačného prostredia digitálnej vedy. 
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Resumé 

ŠTRUKTÚRA A VÝVOJ DIGITÁLNYCH HUMANITNÝCH VIED Z 

PERSPEKTÍVY BIBLIOMETRIE 

Miriam Ondrišová, Marta Špániová 

Digitálne humanitné vedy sú interdisciplinárnou oblasťou v prieniku počítačovej 

vedy a humanitných disciplín, ktorá sa kontinuálne vyvíja a mení svoje definovanie. 

Na základe záznamov z citačných databáz Web of Science a Scopus sme realizovali 

bibliometrickú analýzu s cieľom poukázať na vývoj, trendy a tematickú štruktúru 

digitálnych humanitných vied z perspektívy bibliometrie. Analýza potvrdila 

interdisciplinaritu a medzinárodnú spoluprácu ako charakteristickú črtu digitálnych 

humanitných vied. Pomocou co-word analýzy a zhlukovej analýzy kľúčových slov 

sme identifikovali  štyri tematické oblasti publikácií: nástroje a metódy digitálnych 

humanitných vied, humanities computing a vzdelávanie, nástroje sémantiky a 

informačnú infraštruktúru výskumu. 

Summary 

STRUCTURE AND DEVELOPMENT OF DIGITAL HUMANITIES 

FROM BIBLIOMETRIC PERSPECTIVE 

Miriam Ondrišová, Marta Špániová 

Digital humanities is an interdisciplinary area at the intersection of computer science 

and the disciplines of the humanities, which is continually developing and redefining 

itself. Based on records of citation databases Web of Science and Scopus we 

performed a bibliometric analysis with the aim to show development, trends and 

thematic structure of digital humanities from bibliometric perspective. Our analysis 

confirmed interdisciplinarity and international collaboration as a characteristic 

feature of digital humanities. Co-word analysis and cluster analysis of keywords 

were used for detecting four thematic areas of digital humanities publications: tools 

and methods of digital humanities, humanities computing and education, tools of 

semantic and information infrastructure of research.   


