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Úvod 

Používateľská prívetivosť sa stáva čoraz rozšírenejšou témou nielen v prostredí profe-

sionálnych tvorcov webov, no rovnako aj medzi samotnými vlastníkmi webových rozhraní, 

pre ktorých je spokojnosť používateľa esenciálnym predpokladom pre úspešný rozvoj podni-

kania. Táto skutočnosť sa však stáva čoraz aktuálnejšou aj v prípade neziskových organizácií, 

akými sú napríklad knižnice. Vzhľadom na heterogénnosť používateľov školských a verej-

ných knižníc vstupuje z hľadiska využiteľnosti do popredia potreba prispôsobovania služieb 

rôznym vekovým skupinám používateľov, a to aj služieb dostupných prostredníctvom online 

katalógov. Na základe analýzy súčasného stavu online katalógov slovenských a zahraničných 

knižníc sa však ukázalo, že spôsob, akým sú tieto typy systémov (v oblasti dizajnu, štruktúry, 

funkcionalít či zvolených metadát) navrhované, nezohľadňuje potreby a preferencie detského 

používateľa. Keďže detský recipient tvorí podstatnú časť používateľov školských a verejných 

knižníc a s elektronickým prostredím prichádza do kontaktu prakticky denne, sme toho názo-

ru, že online katalóg by mal v čo najvyššej miere zohľadňovať jeho kognitívne a motorické 

schopnosti tak, aby nedochádzalo k zamedzovaniu jeho prístupu k funkciám a možnostiam, 

ktoré online katalóg ponúka a ktoré môžu byť touto vekovou skupinou používateľov poten-

ciálne využiteľné. 

Cieľom príspevku je preto vytvorenie ucelenej predstavy o tom, aký je vzťah detských 

recipientov k online katalógu knižnice. Okrem toho skúmame reálnu potrebu navrhnutia det-

ského online katalógu pre slovenského používateľa. 

1 Metodológia výskumu 

Vzorku respondentov pre náš výskum sme vyberali na základe zamerania tejto práce, 

a tiež na základe ich ochoty spolupracovať pri zbere dát. Výskum sa realizoval v troch sloven-

ských verejných knižniciach (Staromestská knižnica v Bratislave, Krajská knižnica v Žiline, 

Turčianska knižnica v Martine) a zúčastnilo sa ho 26 čitateľov vo veku 6 až 12 rokov a jeden 

zamestnanec v každej knižnici. Doplnenie vzorky detských respondentov o zamestnancov 

knižnice považujeme za dôležité najmä z dôvodu preskúmania objektívneho pohľadu na stav, 
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v akom sa momentálne online katalógy vybraných knižníc nachádzajú, rovnako ako aj na 

myšlienku ich rozšírenia o výhradne detskú sekciu. 

Z hľadiska stanovených cieľov pre náš výskum sme sa rozhodli uplatniť kvalitatívny 

metodologický prístup. Výskum preferencií detských recipientov sa realizoval formou pria-

mych, individuálnych, zúčastnených a pološtruktúrovaných rozhovorov. Základné, vopred 

pripravené otázky rozhovoru prešli pred samotnou realizáciou výskumu schválením viace-

rých odborníkov, ako aj testovaním vzorky respondentov, ktorí potvrdili ich validitu a relia-

bilitu. Rozhovory sme navyše u jedného detského respondenta v každej z troch vybraných 

knižníc doplnili o používateľské testovanie realizované metódou hlasného myslenia, ktoré 

pomohlo overiť reálne schopnosti respondentov pri interakcii s online katalógom knižnice 

a tiež preskúmať spôsoby, akými títo respondenti v procese vyhľadávania dokumentov a in-

formácií uvažujú. 

2 Výsledky výskumu vyplývajúce z rozhovorov s detskými 

respondentmi 

2.1 Vzťah detských respondentov k online katalógu knižnice 

Z dôvodu snahy zmapovať reálnu potrebu navrhnutia detského online katalógu sme 

v úvodnej časti výskumu zisťovali, či detskí respondenti vedia o existencii a možnostiach 

online katalógu knižnice, ktorú navštevujú. Výsledky sú znázornené v grafe (Obr. 1). 

Zistenia sú podľa nášho názoru alarmujúce, hoci nie prekvapivé. Ukázalo sa, že až 18 

respondentov (69,23 %) nevie, že knižnica disponuje online katalógom a až na pár výnimiek 

nevedeli odhadnúť, na čo slúži. Podobnú reakciu sme však, paradoxne, zaznamenali aj u res-

pondentov, ktorí už o online katalógu počuli, respektíve vedia, že ho využíva rodič alebo 

starší súrodenec (7 respondentov – 26,92 %): 

,,To je na internete, že aké sú tu v knižnici knihy, však? Môj starší brat to niekedy pou-

žíva pred tým, ako ideme do knižnice a pozerá sa, či sú knihy, ktoré chceme, požičané 

alebo nie, ale zatiaľ mi to neukázal“ (Andrej, 9 r.). 

 

Obr. 1 

 Stav povedomia o existencii online katalógu knižnice 
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Hoci veľká väčšina respondentov o existencii online katalógu nevie, po prekročení hra-

nice deviatich rokov sa vyskytujú výnimky. Navyše sa ukázalo, že deti vo veku jedenástich 

rokov už o online katalógu vedia, hoci vzhľadom na nedostatočné skúsenosti s jeho využíva-

ním nemajú vedomosť o možnosti rezervovania dokumentov a ich vyzdvihnutia v knižnici. 

2.2 Názory detských respondentov na súčasný vzhľad online 

katalógov 

Po tom, ako sme respondentom ukázali online katalóg knižnice, ktorú navštevujú, zisťo-

vali sme tiež, akým spôsobom na nich vplýva jeho vzhľad. Zatiaľ čo Turčianska knižnica 

v Martine a Krajská knižnica v Žiline využívajú novšiu verziu knižnično-informačného sys-

tému Clavius, Staromestská knižnica v Bratislave využíva jeho predchádzajúcu verziu, ktorá 

pôsobí pomerne zastaralo. Napriek tomu však možno zistenia považovať za prekvapivé, keďže 

sa ukázalo, že aj mladší respondenti hodnotia súčasný vzhľad online katalógov prevažne po-

zitívne: 

,,Sú tam pekné farby a obrázky. Páči sa mi, že vidím všetky zaujímavé knihy, ktoré mám 

rada“ (Emka, 7 r.). 

,,(Katalóg) Je pekný, páči sa mi, že vidím obálky kníh“ (Matej, 8 r.). 

,,Katalóg sa mi páči. Nevadí, že nie je farebný, aspoň tam toho nie je veľa“ (Patrik, 9 

r.). 

,,Ja mám takéto stránky rada. Páči sa mi, ako to celé vyzerá“ (Katka, 10 r.). 

,,Toto už vyzerá trochu zložito“ (Matej, 10 r.). 

Je otázne, či prevaha pozitívnych reakcií na zastaralý online katalóg Staromestskej kniž-

nice v Bratislave bola odrazom skutočných názorov detí alebo išlo skôr o zdvorilú odpoveď. 

Možno totiž s veľkou pravdepodobnosťou predpokladať, že niektoré deti zvyknú odpovedať 

tak, ako od nich očakávajú dospelí. 

Tabuľka 1 

Názory na online katalóg knižnice (podľa aktuálnosti verzie systému) 

  PP NP NN Verzia 

Samko, 6 r. 
 

X  

C-NV 

Emka, 7 r. X   

Miška, 8 r. X   

Matej, 8 r. X   

Janka, 8 r. X   

Dávid, 9 r.  
 

 X 

Hanka, 10 r. X  
 

Paťka, 11 r. 
 

 X 

Zuzka, 8 r. X   

Ivanka, 8 r. X   

Andrej, 9 r. 
 

X  

Rebeka, 10 r. X   
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Tabuľka 1 – pokračovanie 

  PP NP NN Verzia 

    

 

Lukáš, 10 r. X   

Miška, 10 r. 
 

X  

Marek, 10 r. X   

Miška, 10 r. X   

Sabinka, 11 r.   X 

Paťka, 12 r.   X 

Maťko, 8 r.  X  

C-SV 

Patrik, 9 r. X   

Miška, 9 r. X   

Evka, 9 r.   X 

Matej, 10 r.   X 

Katka, 10 r. X  
 

Lucka, 11 r. 
 

 X 

Majka, 12 r. 
 

X 
 

SPOLU 14 5 7 
 

PP = Veľmi sa mi páči, NP = Niektoré veci sa mi nepáčia, 

NN = Nepáči sa mi 

C-NV = nová verzia systému Clavius, 

C-SV = stará verzia systému Clavius  

 

Na základe tabuľky je napriek tomu zrejmé, že online katalóg Staromestskej knižnice 

v Bratislave detských respondentov zaujal najmenej. Domnievame sa, že príčinou je práve 

zastaranosť jeho rozhrania a akási strohosť, ktorá pravdepodobne súvisí s očakávaním star-

šieho používateľského publika zo strany jeho tvorcov. Problémom sú podľa nášho názoru aj 

nezrozumiteľné označenia jednotlivých vyhľadávacích polí. Na druhej strane online katalógy 

ďalších dvoch knižníc sú podľa nášho názoru pomerne dobre spracované. Nevýhody, ktoré 

z nich vyplývajú, možno pripísať najmä zachovávaniu prísnych pravidiel z hľadiska presnos-

ti vyhľadávacích dotazov, ako aj ponúkaných metadát. 

2.3 Používateľské testovanie schopností detských respondentov  

pri interakcii s online katalógom knižnice 

Výsledky používateľského testovania ukázali, že prakticky u každého z troch testova-

ných respondentov sa vyskytujú problémy v oblasti kognície či jemnej motoriky. 

Z hľadiska kognitívnych schopností išlo o častý výskyt gramatických chýb, ale aj o cel-

kovú nezrozumiteľnosť a neprehľadnosť webového rozhrania online katalógu, ktorú vo vzťahu 
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k detskému recipientovi považujeme za kritickú. Staršej verzii systému možno vytknúť naj-

mä prebytočné využívanie knihovníckej terminológie a tiež neprítomnosť obálok kníh, ktorá 

podľa nášho názoru v mnohých prípadoch spôsobuje problémy aj dospelému používateľovi, 

a to najmä z hľadiska identifikácie hľadaného dokumentu. Online katalóg Staromestskej kniž-

nice v Bratislave teda nepovažujeme vo vzťahu k detskému používateľovi za efektívne vyu-

žiteľný. 

Pokiaľ hovoríme o problémoch v oblasti jemnej motoriky, tie sa vyskytli najmä pri sna-

he respondenta kliknúť na konkrétny prvok. Jeden respondent napríklad nedopatrením klikol 

na meno autora namiesto názvu dokumentu, čo ho následne presmerovalo na dokumenty 

daného autora a nie na bibliografické údaje prislúchajúce dokumentu. Tento neúspech mal 

naňho dokonca taký negatívny vplyv, že vo vyhľadávaní odmietol pokračovať. Prítomnosť 

väčších tlačidiel, rovnako ako aj väčšie medzery medzi jednotlivými (najmä klikateľnými) 

objektmi považujeme preto za nevyhnutný predpoklad pre využiteľnosť online katalógu touto 

vekovou skupinou používateľov. 

2.4 Postoj detských respondentov k možnosti implementácie 

detského online katalógu 

Na základe zbežných náhľadov na online katalóg, vysvetlenia možností dostupných pro-

stredníctvom neho, ako aj na základe používateľského testovania, sme sa rozhodli zistiť, či 

koncept online katalógov zaujal respondentov natoľko, že by si vedeli predstaviť jeho využí-

vanie aj v budúcnosti. Výsledky sú znázornené v nasledujúcom grafe (Obr. 2): 

 

Obr. 2 

Preferencie z hľadiska spôsobu prístupu k dokumentom 

Ako môžeme na základe grafu vidieť, väčšina respondentov (61,54 %) by uprednostnila 

vyhľadávanie dokumentov prostredníctvom online katalógu a ich následné vyzdvihnutie 

priamo u knihovníka: 

,,Radšej by som si knihu objednal, lebo často neviem v knižnici nájsť knihu, ktorú chcem, 

a potom mi to aj dlho trvá“ (Matej, 8 r.). 

,,Asi by som si knihu radšej vybral na internete, lebo tam si ju nájdem rýchlejšie, keď 

tam rovno vidím aj ďalšie knihy a môžem si medzi nimi lepšie vybrať“ (Marek, 10 r.). 
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,,Väčšinou som nevedela nájsť v knižnici to, čo som hľadala. Myslela som si, že kniha 

sa nachádza niekde inde a nakoniec bola v úplne inej polici“ (Hanka, 10 r.). 

Niektorí respondenti (38,46 %) naopak uviedli, že by online katalóg využili skôr spora-

dicky a aj naďalej by uprednostnili fyzický kontakt s knihou. Tento jav však vzhľadom na 

neprívetivosť existujúcich rozhraní nepovažujeme za prekvapivý: 

,,Možno by som ho (katalóg) občas využil, ale aj tak je lepšie prezerať si knihu v poličke 

a prelistovať si ju“ (Patrik, 9 r.). 

,,Radšej si knihu vyberiem v knižnici a poriadne si ju prezriem pred tým, než si ju vez-

mem domov“ (Janka, 8 r.). 

Aj v tomto prípade sa vyskytli pomerne výrazné rozdiely medzi odpoveďami mladších 

a starších respondentov. Zatiaľ čo tí mladší stále preferujú fyzický kontakt s dokumentom 

a možnosť jeho prezretia pred vypožičaním, starší respondenti priznávajú, že elektronické 

rezervovanie dokumentov prostredníctvom online katalógu je pre nich, najmä z časového hľa-

diska, často prijateľnejším riešením. Podľa nášho názoru je pochopiteľné, že mladší respon-

denti, ktorí v rámci výskumu počuli o online katalógu prvýkrát, k nemu pristupujú skepticky, 

pretože s ním nemajú reálne skúsenosti. Na druhej strane možno vnímať isté motivačné fak-

tory, ktoré sa u respondentov prejavili po oboznámení sa s možnosťami online katalógov 

knižníc, o ktorých pred realizáciou výskumu nevedeli. 

3 Výsledky výskumu vyplývajúce z rozhovorov  

so zamestnancami knižníc 

3.1 Pohľad zamestnancov na online katalóg knižnice,  

v ktorej pracujú 

V rámci tejto dimenzie výskumu sme zisťovali, či deti v súčasnosti využívajú knižničné 

online katalógy a či majú vedomosť o ich existencii. Výsledky sú prakticky zhodné s odpo-

veďami detí, ktoré online katalóg nikdy nevyužili a nevedia o jeho existencii, prípadne ho 

využívajú len na overenie dostupnosti dokumentov a nemajú vedomosť o možnosti ich objed-

nania: 

,,Deti si knihy vyberajú priamo v knižnici. Nemyslím si, že nejaké z detí vie, že takýto 

katalóg vôbec existuje. Ten využívajú len dospelí čitatelia a nepostrehla som, že by deti 

niekedy mali o tento typ služby záujem“ (Staromestská knižnica v Bratislave). 

,,V minulosti sme mali v priestoroch knižnice štyri či päť počítačov napojených na kata-

lóg, no tie sa vôbec nevyužívali. Deti skôr len prišli a hrali sa na nich. Niektoré deti si 

ale vyhľadajú knihu doma a potom si po ňu prídu“ (Turčianska knižnica v Martine). 

Zamestnanci sa domnievajú, že online katalóg má význam skôr vo vzťahu k starším či-

tateľom, ktorí sa orientujú na literatúru korešpondujúcu so školskými osnovami. Zamestnan-

kyňa Krajskej knižnice v Žiline však napriek tomu zdôraznila, že využitie tohto typu služby 

by mohlo byť prínosné aj vo vzťahu k mladším deťom: 

,,Keď si deti navyknú na online katalóg a naučia sa v ňom vyhľadávať, tak majú určite 

aj väčšie sebavedomie, lebo si vedia sami nájsť to, čo potrebujú. Slovenské deti sú často 

také, že sa hanbia opýtať, keď niečo nevedia nájsť a katalóg by bol pre nich určitou 

formou samostatnosti“ (Krajská knižnica Žilina). 
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Toto zistenie však nepriamo potvrdzuje náš predpoklad, a síce, že detský čitateľ do dva-

násteho roku života nemá potrebu využívať online katalóg, pretože vo vzťahu k nemu nepo-

núka žiadnu pridanú hodnotu v porovnaní s prezeraním dokumentov priamo v priestoroch 

knižnice. Keďže sme chceli, aby sa súčasný nezáujem o online katalógy pokúsili odôvodniť 

aj samotní zamestnanci knižnice, zisťovali sme, či podľa ich názoru súčasný online katalóg 

vyhovuje z hľadiska štruktúry, dizajnu, funkcií, ako aj z hľadiska prístupných metadát det-

skému čitateľovi a či sú v tomto smere problémy, ktoré by bolo žiaduce vyriešiť: 

,,Veľkým problémom je to, že čitatelia si nájdu knihu v katalógu a vidia, že je dostupná, 

no v skutočnosti je momentálne vypožičaná. Spoľahlivosť tohto systému je preto veľký 

problém, zvlášť pre menšie deti. Problémom je tiež to, že deti nejdú po autorovi ani po 

názve knihy, ale po téme, takže keď sa im zobrazí – vzhľadom k fondu – niekoľko tisíc 

výsledkov, nebudú sa tým brázdiť“ (Turčianska knižnica v Martine). 

,,Problém je určite s refreshom. Kniha už možno aj je objednaná, no používateľovi sa 

stále zobrazuje ako dostupná. Problémom systému Clavius je tiež to, že nefunguje ako 

Google. To znamená, že keď sa dotaz zle napíše, tak používateľ jednoducho nič nená-

jde“ (Krajská knižnica Žilina). 

Hoci ide len o odhad jednotlivých zamestnancov, ich odpovede pomohli objasniť isté 

problémy, ktoré možno vo vzťahu k detskému čitateľovi považovať za kritické. Otázne je, 

koľko ďalších problémov by bolo možné identifikovať, keby detskí recipienti online katalóg 

využívali pravidelne a podelili by sa o svoje skúsenosti s personálom knižnice. 

3.2 Pohľad zamestnancov na možnosti implementácie detského 

online katalógu 

Z hľadiska stanovených cieľov výskumu sme považovali za dôležité počas rozhovoru so 

zamestnancami knižnice zistiť, či sa v rámci knižnice niekedy vyskytla myšlienka implemen-

tácie detského online katalógu, či považujú takýto online katalóg za dôležitý a či podľa nich 

existujú prekážky, ktoré by jeho implementácii bránili. Výsledky rozhovorov považujeme 

v pozitívnom zmysle za prekvapivé. Napriek tomu, že časť nášho výskumu sa realizovala 

v Staromestskej knižnici v Bratislave, ktorej zamestnankyňa sa vyjadrila, že detský online 

katalóg nepovažuje za dôležitý, zamestnanci ďalších dvoch knižníc majú iný názor: 

,,Detský online katalóg by bol dobrý v tom zmysle, že by tu chodili aj menšie deti a vní-

mali by, že je súčasťou detského oddelenia aj detský katalóg tu v našom počítači“ (Kraj-

ská knižnica Žilina). 

,,Určite som za myšlienku zavedenia detského online katalógu. Dali by sa doň,, natiah-

nuť“ rôzne veci, aj čo sa týka školy. Aj teraz máme jednu prírodovedeckú knihu, ktorú 

deti potrebujú do školy, no máme len jednu, a preto ju nepožičiavame. Od učiteľov však 

presne vieme, ktoré strany z knihy deti potrebujú na štúdium. Tie by som pokojne do 

detského katalógu naskenovala pre študijné účely“ (Turčianska knižnica v Martine). 

Vzhľadom na to, že sme mali informácie o existencii detského online katalógu v rámci 

týchto dvoch knižníc, zisťovali sme, prečo k nemu deti v súčasnosti nemajú prístup, či bol oň 

záujem a či sú problémy, s ktorými sa v čase jeho prevádzky stretli. Zistili sme však, že s týmto 

online katalógom zamestnanci nemajú dobré skúsenosti: 

,,Náš detský katalóg je momentálne v stave offline. Nepracujem tu síce tak dlho, no pred-

pokladám, že oň nebol dostatočný záujem a myslím, že ani nebol dobre spracovaný. 

Druhá vec je tá, že sme to celé asi jednoducho nepochopili“ (Krajská knižnica v Žiline). 
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,,Problém bol s obrázkami. Preklápali sme hlavný katalóg do detského a nezobrazovali 

sa v ňom obrázky, no neviem z akého dôvodu. To si myslím, že je veľký problém, zvlášť, 

pokiaľ ho má využívať dieťa“ (Turčianska knižnica v Martine). 

Napriek problémom, ktoré zamestnanci spomenuli, považujeme za nesmierne pozitívne, 

že sa v slovenskom prostredí myšlienka implementácie detského online katalógu v minulosti 

vyskytla a následne aj zrealizovala. V tomto prípade možno hovoriť o významnom predpo-

klade pre opätovnú implementáciu detského online katalógu. Keďže si však uvedomujeme, 

že existencia detského online katalógu so sebou prináša aj mnohé výzvy a riziká, bolo rovna-

ko žiaduce zistiť, či zamestnanci vnímajú faktory, ktoré by bránili ich snahe a ochote podie-

ľať sa na jeho údržbe. Odpovede sa aj v tomto prípade viditeľne polarizujú. Zatiaľ čo v kniž-

niciach v Martine a v Žiline vnímajú prekážky ako prekonateľné, v Staromestskej knižnici 

v Bratislave považujú myšlienku zavedenia detského online katalógu za nereálnu: 

,,Financie sú určite problémom. Keby však detský online katalóg knižnicu úplne nezrui-

noval, tak by sa to určite spustilo. Radi by sme my sami ukázali deťom takýto katalóg 

priamo v knižnici a naučili by sme ich v ňom vyhľadávať“(Turčianska knižnica v Mar-

tine). 

,,Z hľadiska času by to bolo určite náročné. Viem si to predstaviť u knižníc v nejakom 

veľkom americkom meste, ale tým, že to nie je na Slovensku v takej miere využívané, tak 

je to asi náročné. Keby však boli na to prostriedky, tak určite áno. Pre deti je takáto 

možnosť atraktívna a zaujímavá, oni by po tom určite šli. Možno je to ale otázka aj náš-

ho prístupu. Možno, keby sme ich k tomu viac viedli, využívali by ho aj oveľa mladšie 

deti“ (Krajská knižnica Žilina). 

,,Nedostatok financií je určite hlavným problémom, no nie jediným. Vzhľadom na náplň 

našej práce si naozaj neviem predstaviť, že by sme mali na starosti ďalší katalóg. To by 

sme jednoducho nestíhali“ (Staromestská knižnica v Bratislave). 

Z vyjadrení zamestnancov je teda zrejmé, že existujú knižnice, ktoré problém nedostat-

ku povedomia o tomto type služby medzi detskými recipientmi pripisujú nielen finančným či 

časovým obmedzeniam, no rovnako aj samotnej knižnici. Potvrdzujú teda to, čo sme avizo-

vali už v predchádzajúcich častiach práce, v rámci ktorých sa výskum realizoval – že existuje 

len malá pravdepodobnosť, že dieťa bude mať záujem o niečo, k čomu nebolo vedené a o čom 

nikdy nepočulo. 

Hoci sa objavili určité obavy z dôvodu finančnej či časovej náročnosti predmetného 

systému, zamestnanci si už v súčasnosti uvedomujú nedostatky, ktorými online katalógy vo 

vzťahu k detskému používateľovi disponujú. Na základe výskumu sa teda v konečnom dô-

sledku potvrdilo, že detský online katalóg je v prípade zlepšenia podmienok knižníc žiaduci 

a jeho implementácii by sa mala na Slovensku venovať oveľa väčšia pozornosť, než tomu 

bolo doteraz. 

4 Sumarizácia a zhodnotenie výsledkov výskumu 

Výsledky vyplývajúce z výskumu pomohli odhaliť problémy, akým v súčasnosti sloven-

ské verejné knižnice čelia z hľadiska poskytovaných služieb dostupných prostredníctvom 

online katalógov. Výskum v tomto smere pomohol odhaliť viaceré negatívne, ale aj pozitív-

ne faktory, ktoré značne ovplyvnili odpovede u oboch vybraných skupín respondentov. 

Zásadným negatívnym prvkom z hľadiska detských recipientov je najmä nevedomosť 

o existencii online katalógu vo vybraných knižniciach a tiež neznalosť základných funkcií 

dostupných prostredníctvom tohto systému. Výskum odhalil, že viac ako dve tretiny detských 
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respondentov o online katalógu nikdy nepočuli a vo veľkej väčšine prípadov nevedeli, na čo 

katalóg slúži. Toto zistenie však potvrdzujú aj viaceré zahraničné výskumy, ktorých iniciá-

tori sa sami pokúšali o implementáciu detského online katalógu (Walter, Borgman a Hirsh 

1996; Martens 2012; Wook a Salim 2014). Väčšina z navrhovaných prototypov skončila 

neúspechom, a to najmä z dôvodu nerešpektovania potrieb a preferencií cieľovej skupiny 

používateľov, či nedostatočnej snahy o rozširovanie povedomia o tomto type elektronickej 

služby, čo potvrdzuje aj náš výskum. Vybraní respondenti vzhľadom na svoj nízky vek často 

neboli ani schopní kriticky zhodnotiť celkový vzhľad online katalógu knižnice, ktorú navšte-

vujú, čo možno pripisovať ich úsiliu odpovedať takým spôsobom, o akom sa domnievajú, že 

je správny. Výsledky používateľského testovania však napriek pozitívnemu ohlasu ukázali, 

že spôsob, akým sú tieto systémy navrhované prakticky v žiadnom smere nerešpektuje špeci-

fiká detského používateľa, a to ani z hľadiska jeho kognitívneho rozvoja (využívanie odbor-

nej knihovníckej terminológie), ani z hľadiska jeho obmedzených schopností v oblasti jemnej 

motoriky (malé tlačidlá, klikateľné objekty situované vo vzájomnej tesnej blízkosti), na čo  

už v minulosti poukázali viacerí odborníci zaoberajúci sa konceptom systémov a webových 

rozhraní určených výhradne detským používateľom (Druin 2009; Dankova 2011; Dankova 

2013). 

Za pozitívne faktory z hľadiska detského recipienta možno naopak považovať fakt, že 

po oboznámení sa s funkciami súčasných online katalógov, rovnako ako aj s možnosťou 

implementácie detského online katalógu pre slovenské prostredie, sa u mnohých responden-

tov prejavil záujem o využívanie online katalógu, hoci ten sa objavil prevažne u starších detí 

vo veku od deviatich rokov. Mladší respondenti (6 až 8 rokov) stále uprednostňujú fyzický 

kontakt s knihou, čo možno odôvodniť aj nedostatkom skúseností s vyhľadávaním na inter-

nete. 

Medzi negatívne faktory, ktoré vyplynuli z rozhovorov so zamestnancami možno zara-

diť nedostatky v oblasti rozširovania povedomia o existencii online katalógu medzi detskými 

čitateľmi, ale aj nedostatky z hľadiska spôsobu, akým sú súčasné online katalógy navrhované. 

Dvaja z troch zamestnancov potvrdili, že online katalógy tak, ako existujú dnes, nie sú pre 

detského používateľa efektívne využiteľné, čo je aspekt, ktorý nedokáže vyriešiť len samotná 

snaha vzbudiť pozornosť na tento typ služby. Okrem toho sa v priebehu skúmania možností 

implementácie detského online katalógu potvrdilo, že zamestnanci veľmi jasne vnímajú ne-

dostatky, ktoré bránia jej realizácii, a to z hľadiska finančného, časového aj personálneho. 

Domnievame sa, že tieto obmedzenia pramenia z aktuálnej situácie vo väčšine knižníc na 

Slovensku, keďže vo všeobecnosti nemajú priaznivé podmienky na svoj rozvoj. 

Na druhej strane vnímame veľmi pozitívne fakt, že mladšia časť personálu knižníc má 

záujem o zdokonaľovanie online katalógov takým spôsobom, aby zohľadňovali preferencie 

a kognitívne špecifiká detských recipientov a prispeli tak k rozvíjaniu ich informačnej a digi-

tálnej gramotnosti. Rovnako pozitívne bola v rámci realizovaného výskumu prijatá aj myš-

lienka implementácie detského online katalógu, ktorý by síce vyžadoval viac času, financií 

a kompetencií personálu knižnice, no pomohol by rozšíriť povedomie o školských a verejných 

knižniciach aj v rámci elektronického prostredia, s ktorým táto skupina čitateľov prichádza 

do kontaktu prakticky denne a čoraz v mladšom veku. 

Záver 

Príspevok sumarizoval výsledky výskumu zaoberajúceho sa súčasným stavom online 

katalógov knižníc a možnosťami navrhnutia a následnej implementácie detského online kata-

lógu do slovenského prostredia. 
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Na základe výsledkov výskumu možno povedať, že detskí recipienti vo väčšine prípa-

dov nemajú vedomosť o existencii online katalógu knižnice, rovnako ako ani o funkciách 

dostupných prostredníctvom neho. Napriek tomu sa ukázalo, že majú záujem o využívanie 

online katalógu v prípade, že by jeho rozhranie v plnej miere zohľadňovalo ich schopnosti, 

potreby a preferencie. Ukázalo sa, že dôležitým aspektom nie je len forma, no takisto aj obsah 

potenciálneho detského online katalógu, pretože akékoľvek snahy o atraktivitu webového 

rozhrania nemôžu nahrádzať jeho využiteľnosť a prístupnosť. 

Hoci výskum odhalil istú sebareflexiu zo strany zamestnancov knižníc, finančné a časo-

vé bariéry podľa ich názoru výrazne prevyšujú akékoľvek snahy o zefektívnenie tohto typu 

služby. To možno považovať za zásadný problém, pretože stav, v akom sú súčasné online 

katalógy knižníc, je z hľadiska detského recipienta neprijateľný. Dvaja z troch zamestnancov 

sú však ochotní podieľať sa na návrhu a následnej údržbe tohto typu systému v prípade, že 

finančné náklady neprekročia únosnú mieru. 

Domnievame sa, že detský online katalóg má svoje opodstatnenie aj na Slovensku. Jeho 

doterajšia zdanlivá nedôležitosť pramení primárne z absencie akejkoľvek pridanej hodnoty 

vo vzťahu k detskému recipientovi, čo možno do istej miery riešiť napríklad integráciou ga-

mifikačných prvkov a funkcií, ktoré nie sú pre tento druh systému typické. Takto prepraco-

vaný knižničný online katalóg by v budúcnosti mohol prispieť k zatraktívneniu knižníc, rov-

nako ako aj k budovaniu rozsiahlych čitateľských online komunít. 

Príspevok bol spracovaný v rámci riešenia projektu APVV 15-0508 HIBER Informačné sprá-

vanie sa človeka v digitálnom priestore. 
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Resumé 

VÝSKUM MOŽNOSTÍ A POTREBY IMPLEMENTÁCIE KNIŽNIČNÉHO ONLINE 

KATALÓGU PRE DETSKÉHO POUŽÍVATEĽA 

Zuzana Struhár iková  

Online katalógy knižníc sú dlhodobo prehliadanou problematikou, ktorú však možno z hľadiska použí-

vateľskej prívetivosti a využiteľnosti považovať za kritickú. Osobitná pozornosť by sa navyše mala 

venovať možnostiam ich prispôsobenia rôznorodým vekovým skupinám používateľov, teda aj deťom, 

ktoré tvoria podstatnú časť používateľov verejných knižníc. Na dôležitosti preto naberajú výskumy 

upriamené na vzťah detských čitateľov k online katalógom knižníc a na implementáciu detského online 

katalógu, ktoré by prispeli k riešeniu aktuálneho nepriaznivého stavu v tejto oblasti. Príspevok sumari-

zuje najvýznamnejšie zistenia výskumu zameraného na zisťovanie súčasného stavu online katalógov 

a možností zavedenia detského online katalógu pre slovenského používateľa. Na základe rozhovorov 

s detskými čitateľmi a zamestnancami knižníc analyzuje a porovnáva jednotlivé odpovede a názory 

respondentov, pokúša sa ich odôvodniť a vyvodzuje závery, ktoré možno aplikovať pre budúcu prax 

v rámci návrhov a následnej implementácie online katalógov určených primárne detskému používate-

ľovi. Zároveň apeluje na rodičov, knihovníkov, ale aj tvorcov webových rozhraní, aby zvážili možnos-

ti, ktoré majú z hľadiska zavedenia detského online katalógu pre slovenského používateľa k dispozícii 

a upozorňuje na dôležitosť kontinuity výskumov v tejto oblasti. 

Summary 

RESEARCH OF POSSIBILITIES AND NEED FOR IMPLEMENTATION OF 

ONLINE LIBRARY CATALOG FOR CHILD USER 

Zuzana Struhár iková  

Online library catalogs are a long-standing issue that can be viewed as critical in terms of user friendli-

ness and usability. Particular attention should be paid to possibilities of adapting them to different age 

groups of users, including children who form a substantial part of public library users. Therefore, it is 

important to examine the relationship between child readers and online library catalogs and prerequi-

sites for implementation of the children's online catalog to help solve the current unfavorable situation 

in this area. The paper summarizes the most important findings of the research aimed at finding the 

current state of the online catalogs and the possibilities of implementing a children's online catalog for 

a Slovak user. Based on interviews with child readers and library staff, paper analyzes and compares 

respondents' individual responses and opinions, attempts to justify them, and draws conclusions that 

can be applied to the future practice of designing and subsequently implementing online catalogs pri-

marily aimed at a child user. Furthermore, it appeals to parents, librarians and web designers to consid-

er the possibilities available to them for implementing a children's online library catalog for Slovak 

users and draws attention to the importance of the continuity of research in this area. 
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