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Komunikácia s verejnosťou a spoločenská zodpovednosť 

Konverzácie, ktoré boli kedysi obmedzené iba na priestory univerzít, vedecké 

konferencie a uzavreté časopisy, sa v súčasnosti presúvajú do online priestoru 

a otvárajú tak možnosti zapojiť do nich aj širšiu verejnosť (Jacob, Powel, Chapman 

2011). Nové modely publikovania a distribúcie publikačnej činnosti hľadá aj 

koncept otvorenej vedy (z ang. „open science“) (Steinerová, Ondrišová a Buzová 

2015). Dnes populárne sociálne siete pravdepodobne nebudú vždy primárnym 

komunikačným prostriedkom medzi ľuďmi, o čom svedčí tiež rastúca popularita 

sociálnych sietí, určených na súkromnú komunikáciu, tzv. „messengers“. Aj tak 

však Facebook s 1, 87 miliardou aktívnych používateľov stále stojí za povšimnutie. 

Najmä pri komunikácii s mladými ľuďmi, z ktorých je približne 90 % na niektorej 

zo sociálnych sietí, prakticky tieto kanály ani nemožno vynechať (Wilcox 2012). 

Táto cieľová skupina používateľov je zvyknutá na pasívne prijímanie informácií 

a práve aktívnou vedeckou komunikáciou môžeme ovplyvniť, aké informácie to 

budú.    

Aktívna komunikácia smerom k širším skupinám obyvateľstva sa stáva 

aktuálnou najmä v súčasnej dobe postpravdy, keď majú „objektívne fakty menší 

vplyv na utváranie verejnej mienky, ako apel na city a osobné názory“ (English 

Oxford Living Dictionaries 2016). Je celkom možné, že v digitálnom priestore už 

existuje zmienka o vedcovi alebo o oblasti, ktorej sa venuje. Autorom týchto 

informácií môže byť niekto iný ako vedec sám a nemusia byť pravdivé, či kvalitné 
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(Bik a Goldstein 2013). Verejnosť už nedôveruje iba samotným poskytnutým 

informáciám, ale zaujíma ju informácia v kontexte dialógu a transparentnosti 

(Wilcox 2012). A keďže sociálne siete poskytujú ľudský kontext k publikovaným 

informáciám, mohli by sa dnes stať dôležitým až nevyhnutným komunikačným 

kanálom aj pre ľudí, ktorí majú vďaka svojmu vysokému vzdelaniu istú spoločenskú 

zodpovednosť.  

Populárne sociálne médiá by tak teoreticky mohli vedcovi slúžiť ako 

prostriedok na reguláciu nepravdivých názorov na internete. Táto myšlienka však 

troskotá na teórii filtrovacích bublín (z ang. „filter bubbles“).  Filtrovacie bubliny sa 

vytvárajú vďaka personalizácii výsledkov informačného prieskumu v nástrojoch, 

poskytovaných najväčšími organizáciami ako Facebook a Google. Tieto služby 

poskytujú iba také informácie, ktoré používateľov zaujímajú, a tak v konečnom 

dôsledku izolujú používateľa od iných názorov. Podľa Eliho Parisera je tak internet 

veľmi efektívny v spájaní podobne zmýšľajúcich ľudí, no nie je využiteľný pre 

vytvorenie priestoru pre diskusiu ľudí s rôznymi názormi (Newton 2016). Ďalším 

problémom je, že sociálne siete ako krátkodobé médium podporujú senzácie a tieto 

zvučné správy sa v nich ešte mnohonásobne zosilňujú (Zuckerberg 2017).   

Riešenie sa ponúka až po zmene algoritmov sociálnych sietí ako Facebook, 

ktoré by uprednostňovali kvalitný obsah pred emociálne nabitým. Dobrým 

príkladom je Google Trust Rank- algoritmus, uprednostňujúci webové stránky, na 

ktoré smerujú odkazy z vybraných najhodnotnejších webových stránok. Podobne 

Zuckerberg  vo svojom manifeste ohlásil plánovanú zmenu svojej sociálnej siete (a 

jej algoritmov) s cieľom vytvoriť podpornú, bezpečnú, informovanú, aktívnu 

a inkluzívnu globálnu komunitu. Konkrétne plánuje Facebook s týmto cieľom 

pravdepodobne  zvýhodňovať významné skupiny, lokálne správy, zdroje s rôznymi 

perspektívami, ale aj vydavateľov produkujúcich obsah, ktorý bol pred zdieľaním 

používateľmi prečítaný (Zuckerberg 2017). Problémom, ktorého sa niektorí 

odporcovia obávajú, je možnosť zneužiteľnosti, keďže Facebook má až príliš 

dôležité miesto v živote mnohých ľudí.    

Na Facebooku existuje množstvo významných vedeckých stránok 

popularizujúcich vedu. Z najviac sledovaných odborných inštitúcií možno spomenúť 

napríklad NASA Earth s takmer 9, 5 miliónom a National Geographic s takmer 44 

miliónmi fanúšikov, ktoré sa zameriavajú najmä na vizuálnu komunikáciu 

prostredníctvom svojich vlastných jedinečných fotografií. Veľmi úspešnou stránkou 

je aj I Freaking Love Science s 25,5 miliónmi fanúšikov, ktorá propaguje vedecké 

objavy vtipným a ľudským spôsobom.   

Na najpopulárnejšej sociálnej sieti možno identifikovať vplyvných 

používateľov, ktorým sa v oblasti marketingu sociálnych sietí hovorí aj influenceri. 
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Influenceri sú vplyvní jednotlivci, ktorí majú moc zmeniť správanie a rozhodnutia 

ostatných kvôli ich reálnej alebo vnímanej autorite, vedomostiam, pozícii alebo 

vzťahom (Influencers 2017). Títo vplyvní jednotlivci sú pre danú komunitu veľmi 

dôležití, pretože mnohí používatelia ju navštevujú práve kvôli nim a obsahu, ktorý 

pridávajú. Iba malé množstvo používateľov je takýmito silnými uzlami v sociálnych 

sieťach, no ak takíto jednotlivci z virtuálnej komunity odídu, nie je možné nahradiť 

ich ani tromi ďalšími používateľmi (Trusov, Bodapati a Bucklin 2010).    

Aj vedci majú svojich „influencerov“, ktorých myšlienky sú komunikované 

s verejnosťou. Možno za nich považovať napríklad Stewena Hawkinga a Richarda 

Dawkinsa, ktorí majú účet na Facebooku, Hawking má dokonca účet aj na čínskej 

sieti Weebo. Je však dôležité pripomenúť, že myšlienky týchto vedcov sa nedostali 

k verejnosti len vďaka sociálnym sieťam. Ich autorita bola vybudovaná dávno pred 

nimi a sociálne siete sa stali skôr nadstavbou ich komunikácie. Mylné by bolo tiež 

domnievať sa, že tieto autority komunikujú svoje myšlienky na sociálnych sieťach 

sami. Hawkingove myšlienky aktívne a úspešne komunikuje marketingová 

spoločnosť a Dawkinsove jeho vydavateľ. Aby boli skeptické názory na pôsobenie u 

influencerov na sociálnych sieťach úplné, existuje aj množstvo stránok na 

sociálnych sieťach, venovaných už zosnulým vedeckým autoritám, ako je napríklad 

Nicola Tesla. Ich administrátori tieto stránky zväčša udržiavajú za účelom 

občasného (profil TeslaGlobal) alebo účelného (profil NicolaTeslaReal) šírenia 

reklamy.  

Existujú menej známi a úspešní vedci, ktorí sa na verejnosti stali známymi 

vďaka sociálnym médiám. Tu dávame do pozornosti, že ide skôr o sociálne médiá, 

ako sú napríklad popularizačné blogy, nie sociálne siete. Kľúčom k ich úspechu 

napríklad bolo, že sa zamerali na špecifickú oblasť, ktorej sa žiaden iný vedec 

nevenoval a dokázali o nej písať s nadhľadom. Príkladom je Goldmanov blog 

o poznávaní zvieraťa (Gewin 2011). Iní vedci adresovali vo svojich blogoch dôležité 

spoločenské problémy, ako je to v prípade Michaela Tobisa a jeho blogu 

o globálnom otepľovaní (Gewin 2011). Ďalšie úspešné blogy sa venujú aktuálnym 

témam, ktoré sú prienikom toho, čo zaujíma ich aj verejnosť. Príkladom je 

Barfblog.com pojednávajúci o bezpečnom stravovaní. Kvôli svojej aktuálnosti 

a zrozumiteľnej podobe sa stal dôležitým informačným zdrojom aj pre médiá. 

Vďaka flexibilite publikovania poslúžil tiež na krízovú komunikáciu s verejnosťou 

pri kontaminácii jedla. Blogu pomáha takisto to, že je formálne uznaný aj 

v strategickom manuáli relevantnej fakulty (Jacob, Powel a Chapman 2011).  

Samozrejme určite nemožno hovoriť o úplnej náhrade tradičnej vedeckej 

publikačnej činnosti, skôr ide o jej doplnenie.  

Sociálne siete môžu vedcom pomôcť nielen v komunikovaní svojich 

myšlienok, ale aj pri získavaní peňazí (crowdfunding), prípadne respondentov na 
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výskum (crowdsourcing), ktorý by nebol štátnymi agentúrami nikdy podporený či 

už z dôvodu finančných obmedzení alebo kontroverznosti témy.  V Českej republike 

je v súčasnosti veľmi úspešný projekt Pokusní králíci, ktorý získal najväčší počet 

respondentov do svojich dotazníkových výskumov na svete napriek tomu, že jeho 

vyplnenie zaberá deväťdesiat minút. Tajomstvom úspechu autora projektu profesora 

Flegra (držiteľa Ig Nobelovej ceny) je hravosť pri výbere otázok v dotazníku, ktoré 

verejnosť zaujímajú (sexualita, mystické myslenie či nevábne živočíchy). Otázky sú 

ale zostavené tak, že profesor a jeho výskumný tím môžu sledovať svoju hlavnú 

výskumnú tému, ktorou je toxoplazmóza. Dotazník sa im darí úspešne šíriť aj vďaka 

populárnym sociálnym sieťam. Projekt je výborným príkladom, ako možno využiť 

vlastnosti a prednosti Facebooku pre svoje potreby a súčasne propagáciu vedy 

smerom navonok.  

Osobné výhody a nevýhody využívania sociálnych sietí 

Aktívna účasť na sociálnych sieťach si vyžaduje určitý časový vklad a je 

diskutabilné, či za tento časový vklad vedec získava dostatočné množstvo osobných 

výhod alebo sú sociálne siete iba rušivým prvkom jeho pracovnej činnosti.  

Možno tvrdiť, že akýkoľvek nájditeľný kontakt na vedca (aj na vedeckých 

sociálnych sieťach) môže pomôcť pri vytváraní odborných partnerstiev. Využiť 

sociálne siete môže byť výhodné pre vedecko-pedagogických pracovníkov, ktorí sú 

vo vede istým spôsobom znevýhodnení. Príkladom sú mladí začínajúci vedci, ktorí 

ešte nemajú dostatočné množstvo kontaktov, prípadne od epicentra vedy 

geograficky vzdialení profesionáli, ktorým finančné možnosti nedovoľujú stretnúť 

sa s podobne zameranými partnermi. Sociálne siete môžu pôsobiť aj ako prostriedok 

na dôležitú diskusiu o problematických aspektoch v danej oblasti. Príkladom je E. N 

Nnadi z Nigérie, ktorý potreboval pomôcť s výskumom rezistentných hubových 

patogénov. Obrátil sa na jednu z vedeckých sociálnych sietí a vznikla plodná 

výskumná spolupráca s rovnako zameraným talianskym kolegom (Van Noorden 

2014). 

Vedecká komunikácia môže prostredníctvom sociálnych sietí plniť istú rolu 

pri zvyšovaní viditeľnosti a nájditeľnosti vedeckého pracovníka (Bik a Goldstein 

2013). Nájditeľnosti obsahu totiž pomáha nielen zhoda slov v obsahu textu 

(napríklad vedeckého blogu) s dotazom používateľa, ale aj množstvo odkazov na 

tento obsah, smerujúcich z internetu (teda aj zo sociálnych sietí). Tu však je 

potrebné podotknúť, že pri budovaní viditeľnosti tvoreného obsahu je potrebné 

zvoliť si vhodnú stratégiu. Na populárnych sociálnych sieťach je viditeľný skôr 

obsah, ktorý je emociálne podfarbený.  Ak máme napríklad popularizačný blog, 

možno ho úspešne zdieľať tiež na verejných sociálnych sieťach. Takáto stratégia je 
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však vhodná skôr pre vedcov a najmä univerzitných pedagógov, ktorí o svojej 

oblasti dokážu hovoriť jednoducho, pochopiteľne, prípadne s dávkou humoru ako 

napríklad vyššie spomenutý Goldmanov blog o poznávaní zvieraťa. Písanie blogov 

okrem toho dokáže schopnosti písať zrozumiteľne ešte zdokonaliť. 

Niektorí autori  uvádzajú výhodu budovania reputácie na sociálnych sieťach, 

špecializovaných na vedu (Research Gate, Academia, Google Scholar). Bik a 

Goldstein (2013) spomínajú dokázateľné zvýšenie citovanosti pri využívaní 

sociálnych sietí. Tieto sociálne siete umožňujú isté aspekty reputácie jednoduchým 

spôsobom monitorovať, konkrétne pomocou grafov citácií, pozretí či stiahnutí. Je 

zaujímavé, že tieto dáta nemusia vôbec korelovať s množstvom citácií (Van 

Noorden 2014). Práve tieto grafy adresujú jeden zo silných ľudských inštinktov – 

potrebu sebarozvoja a porovnávania sa s ostatnými.  Stopy v digitálnom priestore 

môžu vedecko-pedagogickí pracovníci oceniť aj pri hľadaní nových pracovných 

príležitostí (Gewin 2011). Existuje množstvo príkladov, ako aktívne využívanie 

sociálnych sietí pomohlo pri hľadaní zamestnania. Bohužiaľ, v prípade neopatrnosti 

ho možno vďaka tomu istému dôvodu stratiť. 

Nevýhody využívania sociálnych sietí vedcami sú skôr kognitívneho 

charakteru. Pre vedcov, ktorí sa potrebujú sústrediť na zložité úlohy nemusí byť 

komunikácia na verejných sociálnych sieťach najvhodnejšia. Sociálne siete totiž 

oslabujú schopnosť sústrediť sa, rozptyľujú pozornosť a ich používanie je návykové 

(Newport 2016). Čím viac totiž využívame sociálne siete, tým viac náš mozog baží 

po rýchlych odmenách a stimuloch, ktoré nám poskytujú. V prípade upevnenia tohto 

spojenia je náročné vykonávať zložité činnosti bez prerušenia, čo je dôležitou 

súčasťou vedeckého tvorivého procesu (Newport 2016). 

Alternatívou k povrchným vzťahom na sociálnych sieťach je staré dobré 

a v súčasnej dobe tak vzácne rozvíjanie vzťahov vo fyzickom prostredí. 

Argumentom Newporta (2016) je, že v kapitalizme trh odmeňuje veci, ktoré sú 

vzácne a hodnotné a sociálne siete takými nie sú. Autor radí kultivovať svoj talent 

a aplikovať ho v oblasti, ktorá je pre ľudí dôležitá. Príležitosti vzácnym ľuďom 

prichádzajú aj samy. Tvrdenia Newporta neznamenajú, že by vedec nemal svoje 

myšlienky komunikovať. Práve naopak, sám je aktívnym blogerom. Propagácia 

vedeckých myšlienok je dôležitá, nemala by však pohlcovať celý pracovný čas 

a pozornosť.  

Implikácie pre vedu 2.0 

Na základe úspešných príkladov využívania sociálnych sietí vo vede možno 

povedať, že sociálne siete poskytujú širšie možnosti vplyvu v online priestore ako 

pri stretnutí tvárou v tvár. Prejavom bol napríklad oveľa vyšší počet získaných 
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respondentov pre výskumné účely. Možno si všimnúť fakt, že pri zdieľaní obsahu na 

propagačné účely išlo vo všetkých úspešných prípadoch o aktivity inštitúcie alebo 

neformálnej skupiny. Kolaboratívny aspekt administrácií sociálnych sietí je teda 

dôležitý pri komunikácii vedy najmä preto, aby vedec nemusel sústrediť všetku 

svoju tvorivú energiu do propagácie, pričom by tým viac stratil, ako získal.   

Sociálne siete možno využiť v mnohých súčastiach vedeckej komunikácie 

a netreba sa obmedzovať na ich propagačný potenciál. Stále sme však svedkami 

pretrvávajúcich zabehnutých modelov získavania, publikovania a distribúcie 

vedeckých informácií. Možno argumentovať, že pri publikovaní pomocou nástrojov 

webu 2.0 absentuje recenzné konanie. Ak však vedec vystúpi so svojimi výsledkami 

a názormi na verejnosti, vystavuje sa silnej spoločenskej kontrole a dokonca 

možnosti uškodenia svojej kariére. Nástroje webu 2.0 umožňujú odbornej aj laickej 

verejnosti ihneď komentovať informácie v článku, čo mnohí využívajú. Žiaden 

vedec teda z dôvodu budovania svojej reputácie nepotrebuje riskovať publikovanie 

klamlivých informácií. Napísanie článku na blogu, ktorý by verejnou kritikou prešiel 

bez ujmy na kariére a zapájanie sa do živej diskusie okrem toho vyžaduje čas 

a energiu vedca. Preto Jacob, Powel a Chapman (2011) navrhujú, aby vedecký blog 

bol podporovaný ako legitímna činnosť vedca, ktorú si môže začleniť do svojho 

akademického portfólia.  

V prípade začlenenia komunikácie na sociálnych médiách do pracovnej 

činnosti vedeckého pracovníka by bolo vhodné mať možnosť úspešnosť jeho 

aktivity aj merať. Existuje niekoľko metód analýzy sociálnych sietí (social networks 

analysis = SNA) a skúmajú sa tiež metodologické možnosti identifikácie 

najvplyvnejších používateľov. Kvantitatívnym meraním významnosti publikácií, 

ktoré je prispôsobené potrebám vedy 2.0 sa zaoberá altmetria. Altmetria je pomerne 

nová vedecká oblasť a zatiaľ pre ňu neexistujú štandardy ani teórie (Ondrišová 

2016). Medzi najznámejšie nástroje na monitorovanie úspechov vedca alebo 

odbornej inštitúcie patria Altmetrics, Plumx a bezplatné Impact story.  

Najvplyvnejších používateľov na sociálnych sieťach nie je možné jednoducho 

identifikovať napríklad spočítaním „priateľov“ alebo podľa počtu zhliadnutí profilu. 

Niektorí používatelia sú aktívni vo vytváraní väzieb, no v ostatných aspektoch 

pôsobenia na sociálnych sieťach vykazujú skôr pasívne informačné správanie. To 

znamená, že ďalej obsah nezdieľajú, prípadne zdieľajú taký obsah, ktorý nie je 

dostatočne vplyvný. Takýchto používateľov určite nemožno považovať za 

influencerov. Iba malé množstvo používateľov zdieľa taký obsah, kvôli ktorému sú 

dané komunity navštevované.  Trusov, Bodapati a Bucklin (2010) navrhujú sledovať 

aktivitu používateľov a jej vplyv na využívanie komunity ostatnými používateľmi, 

s ktorými sú prepojení. V prípade, že je používateľ neaktívny a celkové používanie 

neklesne, nejde o influencera.  
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Podľa Domingosa (2004) sú influencermi ľudia s najvyšším počtom silných 

(aktívnych väzieb) s ostatnými používateľmi na sociálnych sieťach. Ľudia podľa 

týchto autorov generujú hodnotu svojej práce tým, že spolupracujú s ostatnými 

ľuďmi s vyšším vplyvom. Hodnota vygenerovaná touto činnosťou sa nazýva 

sociálny kapitál a taktiež ho je možné merať. Na identifikáciu týchto silných „uzlov“ 

s maximálnym šírením v sieti sa využíva meranie infomačnej difúzie (Domingos 

2004).  

Sociálne siete podporujú tvorbu kolektívnej inteligencie, teda inteligencie, 

ktorá vzniká až ako dôsledok spolupráce. Príkladom je v slovenský projekt Askalot, 

určený na otázky, kolektívne odpovedanie a archiváciu otázok v univerzitných 

podmienkach. Cieľom je optimalizovať čas vedecko-pedagogického pracovníka tak, 

aby nemusel stále odpovedať na tie isté otázky. Projekt je vzorovým príkladom toho, 

ako možno využiť sociálne siete pre interné účely univerzity. Bohužiaľ, tak isto ako 

s kolektívnou inteligenciou sa na sociálnych sieťach stretávame aj s kolektívnou 

hlúposťou, čoho príkladom sú rôzne hoaxy či konšpiračné teórie, zdieľané na 

sociálnych sieťach. Záleží tak na samotných používateľoch, akým obsahom do 

komunity prispievajú a aký preváži. 

Využívanie sociálnych sietí na Slovensku a v zahraničí 

Pri skúmaní využívania sociálnych sietí vedeckými pracovníkmi je dôležité 

rozlišovať najmä to, či ide o špecializované sociálne siete pre vedu alebo 

o populárne sociálne siete pre verejnosť. Podľa prieskumu Van Noordena (2014), 

týkajúceho sa využívania sociálnych sietí vedcami z 95 rôznych krajín, jednoznačne 

vo všetkých oblastiach vedie Google Scholar (60 % aktívnych používateľov 

v prírodných vedách a 70 % v humanitných vedách). V prírodných vedách je druhou 

najpoužívanejšou sociálnou sieťou ResearchGate a po nej nasleduje LinkedIn, 

Facebook a Google+. V humanitných a spoločenských vedách po Google Scholar 

nasleduje Facebook a LinkedIn a až po nich špecializované sociálne siete pre vedu 

ResearchGate a Academia.edu. Výskum bol vykonaný na 3500 respondentoch. 

Podľa prieskumu časopisu Nature majú vedci profily na sociálnych sieťach 

najmä pre prípad, ak by sa s nimi niekto chcel spojiť (Van Noorden 2014). Ich 

ďalšími aktivitami na sociálnych sieťach je zdieľanie obsahu, týkajúceho sa práce, 

objavovanie spriaznených kolegov, sledovanie metrík a nachádzanie nových 

odporúčaných článkov a ich hodnotení. Tieto nástroje teda vedci využívajú skôr pre 

vyššiu nájditeľnosť ako pre aktívnu sociálnu interakciu a ich používanie si 

nevyžaduje veľa času.  
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Kvalitatívna štúdia medzi slovenskými vedcami  

Pohľady slovenských vedeckých pracovníkov na túto problematiku boli 

skúmané pomocou kvalitatívneho výskumu zameraného na informačné správanie 

vedcov. Použitá bola metóda pološtruktúrovaného rozhovoru, ktorého súčasťou boli 

otázky týkajúce sa využívania sociálnych sietí, kolaborácie medzi vedcami 

a propagácie vedy. Priemerná dĺžka jedného rozhovoru bola približne 70 minút. 

Každý rozhovor bol zaznamenávaný na diktafón a následne prepísaný do textovej 

podoby. Validita vyhodnocovania je podporená jednak viacfázovou analýzou 

a interpretáciou výsledkov, ako aj samostatným kódovaním troch výskumníkov 

v rámci obsahovej analýzy textov rozhovorov. 

Respondentmi bolo 19 vedeckých pracovníkov z prírodných (n=5), 

technických (n=2), spoločenských (n=4) a humanitných vied (n=8), pôsobiacich na 

viacerých univerzitách. Vekové rozpätie je 41- 66 rokov. Žien bolo 6 a mužov 13. 

Selektívnym faktorom pri výbere vzorky bola dĺžka odborného pôsobenia 

v akademickom prostredí. Respondenti pôsobia v praxi 18 až 43 rokov, priemer tak 

činí 29,8 rokov expertízy.   

Využívanie vedeckých sociálnych sietí 

Fenomén využívania sociálnych sietí vo vede bol obsiahnutý v rámci otázok: 

“Ktoré vedecké sociálne siete sú vo Vašom vednom odbore? Ktoré využívate Vy? 

Využívate sociálne siete v rámci kolaborácie s inými vedcami?” 

Na základe výsledkov výskumu v kontexte slovenskej vedy sú sociálnymi 

sieťami, využívanými v daných vedných odboroch nasledovné (v zátvorke 

uvádzame frekvenciu vymenovania daných sociálnych sietí): 

- technické vedy: Academia.edu (2x), ResearchGate (2x), Mendeley (1x),  

Wiki systémy (1x); 

- humanitné vedy: Academia.edu (3x), ResearchGate (1x), špecifické 

vedecké sociálne siete (1x), nepozná žiadne (2x); 

- prírodné vedy: špecifické vedecké sociálne siete (4x), ResearchGate (2x), 

Facebook (2x), LinkedIn (1x), Twitter (1x); 

- spoločenské vedy: špecifické vedecké sociálne siete (2x), Academia.edu 

(2x), Google Scholar, Facebook (1x), Twitter (1x), blogy (1x). 
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Tab. 1 

Spôsoby a dôvody využívania sociálnych sietí vedcami – delenie podľa vedných disciplín 

Skupina 

(19) 
Využívané sociálne siete Spôsob 

využívania 
Dôvody využívania 

TECH (2) 
Wiki systémy, Academia.edu, 

ResearchGate, Mendeley 

Academia.edu, ResearchGate 

kolaboratívny 

nekolaboratívny 

kolaborácia pri výskume, nadväzovanie 

kontaktov 

prezentácia vlastných publikácií 

HUM (8) 

Academia.edu 

n/a 

Academia.edu 

ResearchGate 

nepozná 

nepozná 

špecifické vedecké soc. siete, 
Academia.edu 

n/a 

nekolaboratívny 

nekolaboratívny 

nekolaboratívny 

nekolaboratívny 

nevyužíva 

nevyužíva 

kolaboratívny 

n/a 

prezentácia vlastných publikácií 

vyhľadávanie informácií 

prezentácia vlastných publikácií 

vyhľadávanie informácií 

n/a 

n/a 

prezentácia vlastných publikácií, 

komunikácia 

n/a 

PRÍR (5) 

špecifické vedecké soc. siete 

LinkedIn, ResearchGate, 

špecifické vedecké soc. siete 

špecifické vedecké soc. siete, FB 

špecifické vedecké soc. siete 

Twitter, FB, ResearchGate 

kolaboratívny 

kolaboratívny 

kolaboratívny 

nevyužíva 

nevyužíva 

výmena dát/publikácií, komunikácia 

výmena dát/publikácií, komunikácia 

výmena dát/publikácií, komunikácia, 

získavanie dát od amatérov z FB 

n/a 

n/a 

SPOL (4) 

Academia.edu 

Academia.edu, Google Scholar, 

špecifické vedecké soc. siete 

špecifické vedecké soc. siete 

Blogy, FB, Twitter 

kolaboratívny 

kolaboratívny 

nekolaboratívny 

nevyužíva 

prezentácia vlastných publikácií, 

nadväzovanie kontaktov, udržiavanie 
vzťahov 

n/a 

vyhľadávanie informácií 

n/a 

V rámci analýzy spôsobu využívania sociálnych sietí z výsledkov výskumu 

vyplynuli tri kategórie: kolaboratívna, nekolaboratívna a žiadna miera, resp. spôsob 

využívania. Kolaboratívny spôsob zahŕňa rôzne vynaložené úsilie a aktivity 

spojené so sociálnymi sieťami: aktívne napĺňanie svojho profilu a prezentácia 

vlastných publikácií (5x), výmena dát a publikácií (3x), komunikácia (4x), aktívne 

nadväzovanie nových kontaktov (2x), udržiavanie vzťahov (1x), kolaborácia pri 

výskume (1x), získavanie dát od amatérov (1x). Pri nekolaboratívnom spôsobe 

využívania sociálnych sietí rozlišujeme to, či ich vedci používajú len na 

sebaprezentáciu (vytvoria si svoj profil a nahrajú doň svoje publikácie) alebo len na 

vyhľadávanie informácií a publikácií od iných používateľov. V rámci výskumnej 

vzorky bola aktivita smerom „do“ sociálnej siete, čiže nahrávanie a prezentácia 

vlastných publikácií, spomenutá 3x a aktivita smerom „zo“ sociálnej siete, čiže 
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vyhľadávanie informácií, tiež 3x. O tom, že sociálne siete vôbec nevyužívajú, sa 

zmienilo 6 vedcov (n=17).  

 

Obr.1  

Spôsoby a dôvody využívania sociálnych sietí vedcami – konceptuálna mapa 

V konceptuálnej mape spôsobov a dôvodov využívania sociálnych sietí 

vedcami z našej štúdie (obrázok 1) môžeme vidieť bližšie ich postoje, ktoré možno 

rozdeliť na negatívne a pozitívne (farebné kódovanie). Vedci, ktorí nevyužívajú 

sociálne siete v rámci vedy, nepociťujú potrebu túto platformu využívať (niektorí 

„ani v budúcnosti“, niektorí to plánujú), majú negatívny postoj k sociálnym sieťam 

celkovo, nemajú dostatok času a priestoru na udržiavanie svojich profilov, 

nahrávanie publikácií, sledovanie iných relevantných vedcov a pod. Niektorí 

uvádzajú, že dôvodom na nevyužívanie je zložitosť daných systémov. Tí, ktorí 

využívajú sociálne siete aktívne, t. j. na sebaprezentáciu, vyhľadávanie informácií, 

komunikáciu, uvádzali pozitívne postoje k možnostiam, ktoré tieto platformy 

poskytujú: od kolaborácie, ktorá je na špecifických sociálnych sieťach, ktoré sú 

často súkromné pre daný projektový tím, cez nadväzovanie nových kontaktov, až po 

náhodné získavanie informácií od amatérov. 

Ako sme spomenuli vyššie, nekolaboratívny spôsob využívania sociálnych 

sietí sa delí na formu sebaprezentácie a formu vyhľadávania. Vedci, ktorí nahrávajú 

svoje publikácie na verejné sociálne siete, to robia z dôvodov diseminácie dát, 
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poznatkov a publikácií ("bazálne dôležité" pre zdieľanie užitočných informácií 

medzi vedcami). 

Očakávajú a veria, že šanca na to, aby boli citovaní, sa týmto zvýši. Rovnako 

vnímajú vytváranie intencionálnych akademických sietí a tímov. Sú zvedaví na 

reflexiu širšej komunity vedcov, ako aj iných nevedeckých používateľov daných 

sietí, či už vo forme priameho komentára pod danou publikáciou, či inou formou 

kontaktovania a komunikácie. Na to, aby sa z nekolaboratívneho, resp. pasívneho 

spôsobu sebaprezentovania a čakania na oslovenie, stalo kolaboratívne, resp. aktívne 

obojstranné využívanie, im chýba čas a preferujú tradičnú priamu komunikáciu 

o výskume.  

Vedci, ktorí neprezentujú na sociálnych sieťach svoje publikácie, ale 

využívajú ich len na vyhľadávanie, tak robia z priamo vyplývajúceho dôvodu – 

nájdené relevantné informácie využívajú na štúdium, výskum, ako aj vo forme 

citácií vo svojich vlastných prácach. Prezentácia vlastných publikácií je podľa nich 

časovo náročná, celkovo radšej inklinujú k tradičnej forme komunikácie alebo voči 

vystavovaniu svojich prác na týchto platformách pociťujú istú rezervovanosť. 

Žiaden slovenský vedecký pracovník sa nezmienil o potešení zo sledovania 

metrík. V tomto bode sme identifikovali najväčší rozdiel slovenských vedcov oproti 

zahraničiu, kde sledovanie metrík bolo jedným z najdôležitejších motivačných 

faktorov na využívanie vedeckých sociálnych sietí (Van Noorden 2014).  

Kategórie benefitov využívania sociálnych sietí môžeme rozdeliť do 

nasledovných kategórií: 

- sociálne benefity: získavanie nových kontaktov, komunikácia, 

- kolaborácia: spolupráca s inými vedcami, 

- informačná diseminácia: propagácia aktuálnych výskumov a publikácií, 

- získavanie informácií: vyhľadávanie, udržiavanie kroku s témou. 

Najpreferovanejšími vedeckými sociálnymi sieťami v kontexte slovenskej 

vedy sú špecifické, často súkromné siete, ktoré spájajú vedcov pracujúcich na 

konkrétnom výskumnom projekte a z verejných sietí je to hlavne Academia.edu. 

Vedci z humanitných odborov sú, na základe našej štúdie voči týmto platformám 

rezervovaní a využívajú ich len obmedzene, nekolaboratívnou formou. Vyplýva to aj 

z charakteru ich vedeckej výskumnej činnosti. Častokrát majú veľmi úzko 

špecifickú tému, ktorej sa venujú dlhé roky, spracovávajú ju individuálne a kolegov, 

ktorí sa venujú rovnakej téme, je na svete veľmi málo.  Podobne sú na tom aj vedci 

zo spoločenských vied, no tí sú pri využívaní sociálnych sietí o niečo aktívnejší. 

Vedci z prírodných vied sú buď vysoko aktívni a pozitívne naladení 

k súkromným i verejným sieťam alebo naopak, nevyužívajú ich vôbec. Oproti 
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humanitne zameraným vedcom, ktorí pracujú s malými dátami, prírodovedci 

získavajú, analyzujú a vymieňajú si medzi sebou veľké dáta a ich výskumné tímy sú 

veľké. Najčastejšie využívajú špecifické súkromné aj otvorené vedecké sociálne 

siete, orientované na ich konkrétny odbor alebo oblasť, kde priebežne komunikujú, 

vymieňajú si dáta aj publikácie. Podobne sú na tom tiež technické, resp. 

informatické vedy.    

Benefity využívania sociálnych sietí u vedcov sú podľa ich slov nasledovné: 

- objavovanie nových informácií a publikácií k danej téme, 

- sledovanie práce a publikácií iných vedcov, 

- propagácia vlastných výskumov a publikácií, 

- kolaborácia s inými vedcami, udržiavanie a vytváranie nových vzťahov 

medzi vedcami. 

Vedecká kolaborácia  

Spolupráca je neoddeliteľnou súčasťou výskumu už dlhú dobu. Kolaborácia v 

zmysle spolupráce na výskumnom projekte v rámci jedného pracoviska, disciplíny 

alebo inštitúcie, sa zmenila na novšiu formu, vyžadujúcu partnerstvá medzi 

viacerými rôznymi oddeleniami, odbormi alebo inštitúciami. Rozvíja sa aj kontext 

(akademický, vládny, súkromný sektor). Tento typ interdisciplinárnej, multi-

kontextovej spolupráce poháňa a živí tempo výskumu a podporu rozvoja 

inovatívnych a priekopníckych stratégií pri skúmaní stále nových, zložitých a 

komplexných oblastí. Vedecká spolupráca bola vo výskume informačného správania 

slovenských vedcov reprezentovaná týmito otázkami: „Ako spolupracujete 

s kolegami vo výskume (vo vlastnom odbore alebo medzi odbormi)? Využívate aj 

sociálne siete?“ Analýza využívania sociálnych sietí ukázala okrem iného aj to, že je 

jednou z možností, niekedy i nevyhnutnosťou pre spoluprácu medzinárodných 

vedeckých tímov.  

Výskumní pracovníci z technických, respektíve informatických vied 

spolupracujú najmä so svojimi kolegami alebo širšie v rámci ústavov alebo 

inštitúcie. Predmetom kolaborácie sú výskumné projekty, publikačná činnosť a tiež 

výmena a otváranie dát. Všetci zúčastnení respondenti z týchto odborov uviedli, že 

využívajú rôzne sociálne siete a platformy na urýchlenie komunikácie a celkovú 

organizáciu spolupráce. 

Napriek tomu, že vedci z humanitných odborov často uviedli individualistický 

prístup k výskumu a práci, takmer všetci sú zapojení do výskumných projektov 

a kolaborujú hlavne intradisciplinárne, so svojimi kolegami, kolegami z iných 

univerzít a inštitúcií alebo s doktorandmi. Jeden respondent uviedol aj spoluprácu 

s odborníkmi z praxe. Piati respondenti uviedli spoluprácu na medzinárodnej úrovni 
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a z nich traja i interdisciplinárnu povahu spolupráce. Humanisti si dáta nevymieňajú, 

ani neotvárajú. Predmetom kolaborácie vo výskumných úlohách je publikačná 

činnosť a menej prednášky a semináre. Z ôsmich respondentov sa šiesti explicitne 

vyjadrili k tomu, či využívajú sociálne siete v rámci kolaborácie. Traja uviedli, že 

sociálne siete využívajú a traja, že ich nevyužívajú. 

Vedci z prírodných vied spolupracujú intradisciplinárne, so svojimi kolegami 

v rámci Slovenskej republiky, medzinárodne, rovnako ako aj interdisciplinárne, 

spolu s inými univerzitami, odbornými a vedeckými pracoviskami. Traja z piatich 

respondentov explicitne uviedli medzinárodnú spoluprácu. Predmetom kolaborácie 

nie je vždy nevyhnutne výskumná úloha, môže to byť aj organizovaná spolupráca 

v rámci výmeny otvorených dát („otvorené medzinárodné databázy, prístup k 

dátam“), publikačnej činnosti, výmeny doktorandov alebo jednoducho diskusií. 

Becher a Trowler (2006) hovoria tiež, že laboratórne a iné vybavenie, potrebné v 

rôznych oblastiach (ako je napr. fyzika) má veľký vplyv na spoluprácu a nutnosť 

tímovej práce, na rozdiel od situácie v odboroch ako je matematika, či sociológia, 

ktoré sú známe tým, že vedci sú tzv. „sólo-autori“. Dvaja vedci z piatich uviedli, že 

nevyužívajú sociálne siete v rámci kolaborácie a dvaja uviedli, že využívajú. 

Vedci zo spoločenskovedných odborov v rámci našej vzorky uvádzali veľmi 

silnú intradisciplinárnu aj interdisciplinárnu spoluprácu na vlastnom pracovisku, i 

s inými inštitúciami, v rámci Slovenska aj medzinárodne. Predmetom kolaborácie sú 

v rovnakom pomere zastúpené výskumné úlohy, publikačná činnosť, výmena 

poznatkov, výmena otvorených dát a komunikácia. Traja zo štyroch vedcov uviedli, 

že kolaborácia prebieha takisto na platformách sociálnych sietí.    

Respondenti z humanitných vied spomínali ako hlavnú bariéru kolaborácie 

fakt, že existuje málo odborníkov v oblasti, ktorej sa venujú a tiež, že pracujú viac 

samostatne, menej v tímoch („sme solitéri“). Respondenti z prírodných vied často 

apelovali na „slabú kultúru kolaborácie vedcov na Slovensku“. Uvádzali oblasť 

citovania (v zahraničí pri veľkých, početných tímoch sa cení prínos každého, aj keď 

je malý a uvádza sa ako spoluautor publikácií) a oblasť diskusií („málo sa 

diskutuje“), čo negatívne ovplyvňuje rozvoj skúmanej témy, možnosť nadviazania 

ďalšej spolupráce a pod. Respondenti spoločenských vied bariéry a negatívne 

skúsenosti nespomenuli. 
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Obr. 2 

Vedecká kolaborácia – konceptuálna mapa 

Dôležitosť propagácie vedy  

Vedci v rámci nášho prieskumu propagujú svoje odbory prostredníctvom 

rôznych kanálov a médií. Taktiež rozlišujú, či ide o propagáciu internú, čiže v rámci 

akademickej komunity (vedci z vlastného pracoviska, vedci z iných pracovísk 

a inštitúcií, vlastní študenti) alebo externú, určenú pre širšiu odbornú verejnosť 

a laickú verejnosť. 

Kanály na propagáciu sa využívajú fyzické, vo forme rôznych tlačených 

propagačných materiálov, ako napríklad knihy pre verejnosť (aj detské, napríklad 

kniha pre deti o hádankách a paradoxoch), letáky, brožúrky, plagáty, pohľadnice 

a pod. Pre odbornú verejnosť využívajú tlačené knihy, monografie, zborníky, 

odborné a vedecké články. Využívanejšia je však forma rôznych prednášok, akcií a 

udalostí. Vedci spomínali prednášky a konferencie pre iných vedcov, čo považujeme 

za internú propagáciu. V rámci externej propagácie vedci uvádzali verejné 

prednášky odbornej verejnosti, prednášky na stredných školách, účasť na Noci 

výskumníkov, rôzne konferencie, prednášky na miestach výskumu (spojené 

s odbormi, ktorých vedecká činnosť súvisí s terénnym výskumom), diskusie 

s rodičmi (spojené s odbormi, ktoré sa zaoberajú rôznymi predmetmi výskumu, kde 

sú objektom deti), školenia, osvetu, spoluprácu s občianskymi združeniami, tzv. 

„vedecké edukačné kaviarne“, prednášky a pozorovania napríklad v Slovenskom 

národnom múzeu alebo hvezdárňach a jeden respondent spomenul vlastnú predajňu 

odbornej literatúry.   

Digitálne kanály sú pri propagácii vedných odborov taktiež využívané. 

Z online platforiem sú to najčastejšie webové stránky, propagácia prostredníctvom 
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vlastnej fanúšikovskej stránky na Facebooku, online prednášky na špeciálnych 

webových stránkach (napr. Mozgovňa) a niektorí uviedli ako spôsob propagácie aj 

zverejňovanie vlastných publikácií na vedeckých sociálnych sieťach (ResearchGate, 

Academia.edu) a využívanie emailových spravodajov. Offline platformy spomenul 

jeden respondent, konkrétne išlo o prednášky a experimenty nahrané na DVD, ktoré 

boli distribuované po Slovensku. 

V rámci typov médií vedci využívajú celkovo oveľa viac tradičné médiá, než 

moderné (moderné sú spomenuté vyššie, v rámci digitálnych kanálov). Z tradičných 

médií, kam radíme tlač (noviny a časopisy), rozhlas a televíziu, sú najviac využívané 

časopisy (spomenuté 10x) a rozhlas (spomenutý 9x). Televízia bola spomenutá 6x 

a noviny 5x. Vedci pri rozhovoroch uvádzali časopisy pre laickú a širšiu odbornú 

verejnosť, ako napr. Dorka, Quark, Spektrum, ABB, Nature, SEO, Human genetics, 

Molekulárna mikrobiológia. Polovica z respondentov neuviedla konkrétne názvy 

časopisov. V rámci zmienky o novinách boli spomenuté mienkotvorné denníky ako 

Pravda alebo SME. Opäť polovica respondentov neuviedla konkrétne názvy novín. 

V rozhlase sa vedci prezentujú v rámci rozhovorov, diskusií a rôznych relácií, 

pričom len jeden respondent uviedol aj konkrétny program, ktorým je Nočná 

pyramída (RTVS). V rámci propagácie v televízii neuviedol žiaden respondent 

konkrétnu stanicu alebo reláciu. 

Pri pohľade na využívanie jednotlivých kanálov a médií podľa vedných 

disciplín je vidieť, že moderné médiá, ako webové stránky alebo sociálne siete 

využívajú najmä spoločenské vedy (politológia, etnológia, sociológia). Online 

prostredie ostatní vedci uvádzali len sporadicky. Prírodovedci sa prezentujú širokej 

verejnosti hlavne prostredníctvom rôznych akcií, udalostí, verejných prednášok 

a pod. Súvisí to so všeobecným záujmom o oblasti, ktorým sa venujú (fyzika, 

molekulárna biológia, astronómia). Tieto kanály sú atraktívne pre médiá ako aj 

laikov a lákajú i ľudí, ktorí sa zaujímajú o rôzne humanitne orientované témy 

(archívnictvo, slovenský jazyk a literatúra, sinológia, či filozofia). Rovnomerne 

rozloženú propagáciu naprieč všetkým kanálom majú technické (informatika), ale aj 

humanitné vedy. Respondenti z oblasti informatiky síce explicitne neuviedli žiadne 

online médiá, myslíme si však, že len nedopatrením, pretože sa prezentujú na 

webových stránkach, tiež na sociálnych médiách. 

Mnohí vedci vo výskume spomenuli,  že propagácia je slabinou slovenskej 

vedy a nepovažuje sa za súčasť práce vedca, ako je to napríklad v USA. Apelujú na 

slabú propagáciu v rámci SR a takisto na absenciu relevantného oddelenia na 

univerzite, ktoré by zastrešovalo a pomáhalo vedcom s propagáciou. Niektorým 

chýba odvaha, majú málo skúseností a skôr očakávajú, že médiá oslovia ich. Jeden 

z respondentov z prírodných vied uviedol, že nemusia médiá „naháňať“, pretože ich 

samy oslovujú. Len občas im pošlú informáciu o nových výsledkoch výskumu 
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a vydá sa tlačová správa, ktorá už ďalej koluje médiami. Respondent z humanitných 

vied priznal, že médiá je ťažké osloviť, pretože téma, ktorou sa zaoberajú, nie je 

atraktívna. Propagácia je pre nich preto veľmi dôležitá a hľadajú si „iné cesty“. 

Ďalším viackrát spomínaným problémom pri propagácii bol uvádzaný štýl prejavu. 

Je ťažké nájsť vhodný štýl prezentovania poznatkov. Ak je príliš odborný, môže byť 

pre laickú verejnosť ťažké ho pochopiť a naopak, ak je príliš laický, daný vedec je 

pod tlakom a kritikou ostatných vedcov. Ďalšie uvádzané bariéry boli hľadanie 

finančných zdrojov a časová náročnosť pri propagácii.  

 

Obr. 3  

Propagácia vedy  – konceptuálna mapa 

Záver 

Na základe výsledkov výskumu možno skonštatovať, že slovenskí vedeckí 

pracovníci sa sociálnym sieťam nevyhýbajú a istým spôsobom sa ich pri svojej 

činnosti dotkli. Rozdielom oproti zahraničiu bolo, že väčšinou išlo skôr o špecifické 

sociálne siete, ako siete v rámci intranetu k projektu v podobe chatu, wiki, 

diskusných fór alebo komplexných aplikácií projektového manažmentu. Slovenskí 

vedci iba opatrne využívajú akademické sociálne siete ako ResearchGate či 
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Academia.edu, pričom ich informačné správanie nie je kompetitívne - nikto 

z oslovených nespomenul sledovanie metrík ako motivačný faktor na využívanie 

sociálnych sietí. Dôvody využívania sociálnych sietí sú skôr prezentačného 

a komunikačného charakteru.  

Rozdiely v kolaborácii priamej a na sociálnych sieťach možno badať aj medzi 

odbormi. Zo špecifík práce vedca v humanitných odboroch vyplýva väčšia 

samostatnosť, čo sa prejavuje tiež na úrovni spolupráce. Humanitných vedcov 

možno menej vídať na sociálnych sieťach a priama spolupráca je skôr otázkou 

nutnosti prežitia najmä pri výskumných projektoch.  

Kolaborácia medzi výskumnými pracovníkmi a propagácia vedeckých 

poznatkov má podľa vlastných slov vedeckých pracovníkov na Slovensku ešte stále 

medzery. Prvým krokom je zvýšenie povedomia o práci kolegov vďaka intranetu a/ 

alebo inštitucionálneho repozitára. Riešením by mohlo byť aj organizovanie 

pravidelných spoločných odborných diskusií a podujatí pre výskumných 

pracovníkov na pôde univerzít. Jednou z prednášok by mohla byť aj propagácia 

vedcov na sociálnych sieťach či v médiách, ktorú vedci považujú za problematickú. 

Pri prezentácii vedca na sociálnych sieťach je dôležité si uvedomiť, čo svojou 

komunikáciou máme záujem dosiahnuť. Až na základe stanovených cieľov 

a cieľovej skupiny možno zvoliť vhodný nástroj a stratégiu vedeckej komunikácie 

na sociálnych sieťach. Ak je jeho cieľom vytváranie nových partnerstiev, vedecké 

sociálne siete môžu doplniť profesionálne partnerstvá, získané na konferenciách. Ak 

je cieľom vedca komunikovať poznatky verejnosti či edukovať mládež v danej 

vedeckej oblasti, môže využiť sociálne médiá ako sú blogy, videoportály a 

populárne sociálne siete. V tom prípade musí rátať z tým, že si ukrojí kúsok času 

a energie, potrebnej na svoju odbornú činnosť.  

S cieľom optimalizovať túto činnosť navrhujeme skôr kolaboratívne 

prispievanie vedcov na sociálne siete. To je možné zabezpečiť zdieľaním informácií 

(napríklad o zaujímavých výsledkoch výskumu alebo inej tvorivej činnosti) 

administrátorovi stránky na Facebooku alebo inej používanej sociálnej sieti. Môže 

ísť pritom o inštitúciu, v ktorej vedec pôsobí, alebo o inú odbornú komunitu, ktorá 

sa danou problematikou zaoberá.   

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

Modelovanie informačného prostredia digitálnej vedy. 
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Resumé 

SOCIÁLNE SIETE VO VEDE ALEBO VEDA V SIETI? VÝSKUM V 

PROSTREDÍ SLOVENSKÝCH UNIVERZÍT 

Andrea Hrčková, Katarína Buzová, Milan Regec 

V súvislosti so sociálnymi sieťami vo vede sa niekedy stretávame s istou 

stigmatizáciou. Tieto platformy sa občas považujú za neprofesionálne a ich 

využívanie sa môže javiť ako stratu času. Sociálne siete sú však jedným 

z komunikačných kanálov, ktoré výskumníkom otvárajú možnosti rýchlej a 

efektívnej komunikácie s ostatnými vedcami aj s verejnosťou. Príspevok sa zaoberá 

komunikáciou s verejnosťou a spoločenskou zodpovednosťou a analýzou prínosov 

a nedostatkov sociálnych sietí v službách vedy a vedcov. V druhej časti príspevok 

prináša kvalitatívny výskum devätnástich slovenských vedeckých pracovníkov 

v oblasti využívania a komunikácie na sociálnych sieťach, ako aj kolaborácie 

výskumníkov a propagácie ich výskumných odborov. Výsledky výskumu sú 

konfrontované s postojmi v zahraničí.  
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Summary 

SOCIAL NETWORKS IN SCIENCE OR SCIENCE IN A NETWORK? 

RESEARCH IN THE ENVIRONMENT OF THE SLOVAK 

UNIVERSITIES 

Andrea Hrčková, Katarína Buzová, Milan Regec 

Within the context of social networks in science, we sometimes experience 

stigmatization. These platforms are sometimes considered unprofessional and their 

use may appear to be a waste of time. Social networks are, however, one of the 

channels for communication that opens possibilities of quick and effective 

communication for scholars between scientists themselves and the public. The paper 

deals with communication of scholars with the public within the frame of social 

responsibility and with analysis of benefits and shortcomings of social networks in 

the service of science and scientists. In the second part, the paper is provides 

qualitative research of nineteen Slovak scholars in the field of social networking and 

communication as well as collaboration of researchers and promotion of their 

research fields. The research results are confronted with attitudes from foreign 

studies. 

  


