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Úvod 

Presun vedeckej komunikácie do digitálneho prostredia v súčasnosti otvára nové otázky 

súvisiace s formovaním otvorenej vedy, digitálnej vedy a informačnej podpory vedy v nov-

ších kontextoch. Vo veľkej miere sa dnes vynárajú problémy veľkých dát, vedeckých dát, 

otvorených dát a tzv. dátových vied. V informačnej vede si to vyžaduje novší prístup k vyme-

dzeniu pojmov spojených so zmenami v digitálnom prostredí. 

Vymedzenie významu pojmu dáta a vedecké dáta ostáva stále výzvou rôznych vied, vrá-

tane informačnej vedy. Zjednodušene sa dáta vymedzujú ako reprezentácie objektov, ktoré sa 

využívajú ako podklady a dôkazy pri riešení problémov. Vo vede môže ísť o merané vstupy, 

parametre, rôzne entity a objekty, ale aj texty, fotografie, často štatistiky, údaje o správaní 

objektov, človeka, systémov, organizácií. Jednoduchší prístup prinášajú najmä tzv. dátové 

vedy, ktoré vo svojom rozvoji využívajú dáta ako základ riešenia problémov, metód aj postu-

pov. Ide najmä o prírodné vedy, napríklad fyziku, astronómiu, meteorológiu, genetiku, geo-

grafiu a iné, s dôrazom na namerané hodnoty a vlastnosti skúmaných objektov a javov. V so-

ciálnych vedách sa často využívajú sociálne, prípadne behaviorálne dáta z výskumov alebo 

veľkých databáz (ekonometria, psychológia, sociológia ai.), ktoré väčšinou prepája štatistic-

ká analýza. 

V tomto príspevku preto analyzujeme základné konceptuálne problémy pojmov dáta 

a vedecké dáta. Na základe predošlého kvalitatívneho výskumu informačného správania ved-

cov predstavujeme typológiu vedeckých dát. V súlade s filozofiou dát si kladieme otázky 

týkajúce sa podstaty vedeckých dát, poznávania s využívaním dát aj etického aspektu dát. 

Vymedzujeme vedeckú dátovú gramotnosť a interpretujeme výsledky prieskumu dátovej 

gramotnosti vedcov v SR. Využívame metódy analýzy a syntézy, modelovania a dvoch prie-

skumov – kvalitatívneho s pojmovým modelovaním a online kvantitatívneho prieskumu. 

V závere navrhujeme rámec vedeckej dátovej gramotnosti s využitím filozofie vedeckých 

dát. Zdôrazňujeme trend rozvoja informačnej vedy pri vzdelávaní informačných profesioná-

lov a doktorandov v oblasti manažmentu vedeckých dát. 
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1 Konceptuálne základy výskumu dát v informačnej vede 

Problém výskumu dát v informačnej vede sa naliehavo vynára najmä v posledných ro-

koch, kedy autori začali uvažovať o veľkých dátach v digitálnom prostredí. Kontextmi týchto 

dát sú nielen rôzne vedecké disciplíny, ale aj webové sídla, sociálne médiá, mobilné apliká-

cie. Tieto aspekty dát a veľkých dát sa týkajú aj služieb (akademických) knižníc a informač-

ných inštitúcií. Perspektívne trendy rozvoja prinášajú inteligentné systémy, ktoré môžu hľa-

dať vzorce v obrovských množstvách rôznorodých dát a vyvodzovať aj novšie informácie 

z analyzovaných kvantitatívnych dát alebo textov. Preto si v tejto práci kladieme otázku 

o konceptuálnych prístupoch k definovaniu pojmu dáta a vedecké dáta. Z predchádzajúcich 

výskumov využívame analýzy súvisiace s možnou typológiou vedeckých dát. Tiež nás zau-

jíma, ako vedci v SR využívajú vedecké dáta a vedeckú dátovú gramotnosť. 

Dáta sa zvyčajne v informačnej vede skúmajú v reťazci premien foriem poznania, od 

dát k informáciám po poznatky a múdrosť. Tieto premeny foriem poznania často znázorňuje 

pyramída prechodu od dát cez informácie k znalostiam. Niektorí autori tento model podrobu-

jú kritike a poukazujú na osobitne komplexný charakter koncepcie dát (Case a Given 2016). 

Ide o reprezentácie objektov v kontextoch, pričom kontext ich využitia zohráva významnú 

úlohu pri interpretáciách a tvorbe významu. Dáta, informácie a znalosti spája práve konštruk-

cia významu. Niektorí zdôrazňujú aj vlastnosť „pravdivosti“ na odlíšenie dát („surové“, ne-

spracované reprezentácie) a znalostí (interne organizované, pravdivé, komunikované infor-

mácie). Dnes hovoríme o dátovo intenzívnych prostrediach a dátových infraštruktúrach ako 

súčasti vedeckej komunikácie. Vedecké dáta sa vyznačujú rozmanitosťou, veľkosťou, rých-

losťou životného cyklu, ale aj komplexnosťou a náročnosťou na interpretácie. Vedecké dáta 

sú vnorené do vedeckej komunikácie, ktorú chápeme ako systém informačných interakcií so 

zameraním na proces prenosu poznatkov, ich organizovanie aj sociálne využitie. Informačná 

infraštruktúra predstavuje siete ľudí, objektov, zdrojov aj služieb a inštitúcií založených na 

hodnotách a tradíciách vedeckej komunikácie, vrátane sociálnych interakcií a znalostí (Bow-

ker et al. 2015; Borgman 2015; Edwards et al. 2011). Zjednodušene obsahuje informačná 

infraštruktúra rôzne spôsoby získavania a uchovávania dát v čase a v priestore (Bowker 2008). 

Vlastnosťami informačnej infraštruktúry sú najmä dynamika, premenlivosť, rôznorodosť 

prístupov, neviditeľnosť znalostí aj interoperabilita systémov. 

Komplexný charakter pojmu dáta vysvetľujú niektorí autori v kontexte historického vý-

voja dát (Borgman 2015; Furner 2016). Vymedzenie dát preto obsahuje najmä aspekt arbit-

rárnosti (dohovorený význam). Napríklad aj Buckland (2017) vymedzuje dáta ako „dohodnu-

té významy dôkazov“. Buckland (2017) však zdôrazňuje, že oproti pomerne dobre vybudo-

vanej infraštruktúre zameranej na dokumenty a ich opis, neexistuje dobre vybudovaná dátová 

infraštruktúra digitálnych dát. Floridi (2010) vymedzuje dáta ako „nedostatok uniformity“ 

a prináša aj dátovo orientovanú definíciu informácie ako správne formulované a zmysluplné 

dáta (dáta plus význam). Kontextmi dát sú podľa neho reálny svet (rozmanitosť objektov, 

skúseností), rozdiely vo fyzikálnych stavoch a systémoch a nakoniec rozdiely medzi sym-

bolmi. Floridi vysvetľuje svoju filozofickú klasifikáciu dát na analógové a digitálne (binárne, 

bit ako najmenšia jednotka, pričom z bitov môže vzniknúť informácia). Dáta sú pre neho aj 

určité úlomky kontinua v tkanive reality. Otázkou však je, či dáta musia byť vždy reprezen-

tované materiálne. Floridi (2010) v tomto kontexte vysvetľuje populárnu tézu informačnej 

fyziky Johna A. Wheelera – „ it from bit“ – s cieľom dokázať, že podstata fyzikálnej reality 

(„it“) je informačná a vychádza z „bitov“. To má dôležité dôsledky pre informačnú koncep-

ciu reality a informáciu ako atribút environmentálny, teda vlastnosť všetkých objektov reali-

ty. Zaujímavá je aj klasifikácia dát Floridiho v jeho koncepcii filozofie informácie (primárne 
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dáta, sekundárne dáta, metadáta, operačné dáta, derivatívne dáta). Aj tento prístup poukazuje 

na komplexnosť konceptualizácie dát vo filozofii informácie a prepojenie fyzikálneho, tech-

nologického a ľudského v rôznych formách poznania. Floridi (2014) identifikoval informač-

ný obrat v „štvrtej revolúcii“ po Koperníkovi, Darwinovi a Freudovi, pričom ľudí charakteri-

zuje ako informačne stelesnené organizmy („inforgs“) zasadené do informačného prostredia 

(„infosféry“), v ktorom sa prelínajú hranice medzi online a offline prostredím („onlife“). 

Floridi tiež vysvetľuje epistemologický problém veľkých dát. Pri preťažení množstvom dát 

technologické riešenia nebudú dostatočné, pretože tento problém si vyžaduje epistemologic-

ké riešenia (Floridi 2014). To znamená najmä kritické analýzy a hodnotenie informácií, ich 

pochopenie a interpretáciu. V množstve dát nám technológie pomáhajú hľadať vzorce (data 

mining, text mining), ale formulovať otázku musí výskumník. 

Vedecké dáta môžeme považovať za reprezentácie objektov súvisiace s vedeckým pro-

cesom, a teda také entity, ktoré sa využívajú ako dôkazy pri vedeckom procese. Furner 

(2016) rozlišuje počítačovú a informačnú interpretáciu dát. Počítačová interpretácia kladie 

dôraz na algoritmy a technologické spracovanie dát. Informačnú interpretáciu dát predstavuje 

ako protiklad, kedy interpretácia dát súvisí s tvorbou významu, sémantikou a pojmami. Iden-

tifikuje tiež niekoľko aspektov dát v historickom vývoji, napríklad dáta ako „dary“, metadá-

ta, dôkazy, vlastnosti a hodnoty, bity, ale najmä dáta ako rozdiely (v systéme a štruktúre dát). 

Furner (2017) predstavuje aj návrh filozofie dát, pričom stanovuje hlavný rozdiel medzi dá-

tami a informáciami ako rozdiel medzi konkrétnym a abstraktným. Dáta sú „reprezentačné 

konkrétnosti“. Pri úvahách o filozofii dát zdôrazňuje, že by mohla byť užitočná, pretože 

problémy a otázky viažuce sa na dáta sa týkajú konkrétností („konkréta“) a v tejto súvislosti 

sa inak formulujú otázky ako pri filozofii informácie. Filozofia dát by mohla byť užitočná 

pre empirické vedy, resp. dátové vedy – mohla by vzniknúť na rozhraní informatiky, štatisti-

ky a knižničnej a informačnej vedy. Bola by však užitočná aj pre digitálne humanitné vedy 

s väzbami na filozofiu vedy, filozofiu mysle, filozofiu jazyka a filozofiu technológie. Podľa 

Furnera (2017) by filozofia dát mohla obsiahnuť prinajmenšom ontológiu (metafyziku) dát 

(čo sú dáta, aké majú vlastnosti a typy), epistemológiu dát (aké poznatky o dátach môžeme 

mať, ako môžeme získavať a produkovať dáta) a etiku a politiku dát (aké hodnoty vkladáme 

do dát, hodnotenie dát, sociálne vplyvy spracovania dát, napríklad odraz mocenských štruk-

túr). Na základe analýz Furner uvádza definíciu dát takto: „konkrétne inštancie symbolic-

kých reprezentácií deskriptívnych propozícií, ktoré vznikajú empirickým pozorovaním vo 

vzťahu ku kvantitatívnym a kvalitatívnym vlastnostiam javov reálneho sveta“ (Furner 2017, 

s. 66). V rozdieloch medzi dátami a informáciami zdôrazňuje, že informácie majú pravdivost-

nú hodnotu. Rozlišuje aj kultúrno-historický prístup (chápanie dát skupinami ľudí v priestore 

a čase), naturalistický prístup (pozorovateľné vlastnosti dát) a racionalisticko-štruktúrny 

prístup (miesto dát v systéme kategórií). Podrobnejšie vysvetľuje najmä štruktúrny prístup, 

v ktorom sú dáta konkrétne (empirické, objektívne) a informácie abstraktné entity (mentálne, 

subjektívne, zmysluplné). 

Vedecké dáta využívané v súčasnosti vo vedeckej komunikácii odrážajú rôznorodosť 

rozvoja vedných odborov, najmä intenzívne tradície v tzv. dátových vedách (fyzika, moleku-

lárna biológia, astronómia, meteorológia, seizmológia ai.). Intenzívne využívajú sociálne, 

štatistické aj behaviorálne dáta sociálne vedy, napríklad ekonómia, sociológia, psychológia. 

Trend práce s dátami dnes stelesňujú aj niektoré humanitné vedy, napríklad etnológia, lite-

rárna veda, archeológia, história; najmä pri práci s digitalizovanými textami, objektmi a arte-

faktmi. V histórii rozvoja vied sa v práci s dátami a databázami sformovali typické kultúrne 

vzorce informačných infraštruktúr a pamäti jednotlivých vedných disciplín (Bowker 2008). 

Otázkou konceptualizácie dát sa preto stále zaoberajú výskumníci z informačnej vedy. 

Pýtajú sa najmä, kedy vznikajú dáta, aký je ich životný cyklus a úloha vo vede, ktoré dáta sú 
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spojené s formulovaním vedeckých problémov a konkrétnymi metódami, aké faktory ovplyv-

ňujú rozhodovanie vedcov pri spracovaní dát, aké sú spôsoby reprezentácie dát, aké sú roz-

diely medzi prístupom vedca a prístupom dátového manažéra. Tieto rôznorodé kontexty 

a faktory dokazujú, že význam dát je daný ich využiteľnosťou a ďalšími vlastnosťami, ako  

sú napríklad neurčitosť, fyzikálnosť, štruktúra, proces, koherencia. Borgmanová (2015) delí 

prístupy k definovaniu dát na definície s využitím príkladov (dáta ako fakty, čísla, písmená, 

symboly), operačné definície (dáta sa vyskytujú v operáciách inštitúcií, možno ich viacná-

sobne interpretovať, sú reprezentáciami informácií; napríklad postupnosť bitov, numerické 

tabuľky, znaky textov, zvukové nahrávky, vzorky meteoritov). Kategoriálne definície obsa-

hujú kategórie dát z hľadiska možností ich spracovania, archivácie, pôvodu, hodnoty (naprí-

klad „surové dáta“, spracované dáta, pozorované dáta, počítačové dáta, experimentálne dáta). 

Z hľadiska súborov dát sa vedecké dáta delia na vedecké dáta projektov, v ktorých vznikli, 

vedecké dáta ako zdroje vedeckých komunít (genomika) a súbory referenčných dát (štandar-

dy záznamov dát). Konceptuálny prístup delí dáta na základe jednotlivých vedných disciplín 

– dáta prírodných vied, sociálnych vied, humanitných vied. V humanitných vedách je zloži-

tejšia situácia, pretože primárnym zdrojom je dokument, text alebo objekt; sekundárnym 

zdrojom sú analýzy prác o danej entite a terciárnym zdrojom sú katalógy, súpisy, bibliogra-

fie, zoznamy (Borgman 2015). Pritom rozhodnutie o tom, čo je primárnym zdrojom (dát) 

závisí od východiska a kontextu výskumu. Vedecké dáta možno teda definovať ako entity 

využívané ako dôkazy javov s cieľom realizácie vedeckého výskumu a bádania (Borgman 

2015). Sú to reprezentácie objektov využívané na podporu tvrdení a dôkazy predpokladov 

a poznatkov. 

Vedecké dáta sa v súčasnosti skúmajú najmä v súvislostiach s možnosťami ich repro-

dukcie, zdieľania a možnosťami využitia v nových kontextoch. Vedecké dáta môžu prispie-

vať k prenosu poznania cez rôzne kontexty a v rôznom časovom vývoji. Hrajú dôležitú úlohu 

v stabilnom fungovaní vedeckej komunikácie, aj keď sa stále vynárajú nové žánre a typy 

komunikácie v digitálnom prostredí. Vedecké dáta sú súčasťou širšieho rozširovania vedec-

kej komunikácie a vedeckých produktov pre verejnosť, najmä v kontextoch hnutia otvorené-

ho prístupu, otvorenej vedy či otvorených dát. Vedecké dáta sú spojené s rozvojom znalost-

ných infraštruktúr (Bowker 2008). Ich súčasťou sú aj dátové infraštruktúry na podporu práce 

s (veľkými) vedeckými dátami; od technológií cez repozitáre dát po služby dátového manaž-

mentu a profesie dátových kurátorov. V neposlednom rade sa vedecké dáta spájajú s potreb-

ou stratégií dlhodobého uchovávania a prístupu k dátam a s vývojom adaptívnych znalost-

ných infraštruktúr. Vedecké dáta sa často pohybujú v špirále dopytu a ponuky, sú výhodou  

aj výmenným artiklom, ale aj záväzkom v projektoch či pri publikovaní. Koncepčné otázky 

vedeckých dát súvisia s ich reprezentáciou, mobilitou (prenos medzi kontextmi), ale najmä 

s komplexným problémom dôvery pri tvorbe a využívaní digitálnych dát a pri ich interpretá-

ciách. 

2 Typológia vedeckých dát 

Pokusy o klasifikáciu vedeckých dát možno vidieť aj v rôznych prístupoch pri defino-

vaní a konceptualizácii dát. Rozmanitosť vedeckých dát je kľúčom k pochopeniu ich podsta-

ty. Preto niektoré typológie (vedeckých) dát naznačujú delenie na tradičné (kvantitatívne) 

typy dát (štatistické, numerické, senzorické dáta) a kvalitatívne dáta (behaviorálne, kultúrne 

dáta) (Borgman 2015; Sonnenwald 2013). V súčasnosti sú aktuálne veľké dáta a otvorené 

dáta. V našej štúdii zameranej na informačné správanie vedcov (Steinerová 2018) sme v jed-

nej časti identifikovali typy vedeckých dát, tak ako sa vynorili z kvalitatívnej analýzy dát 
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súboru polo-štruktúrovaných rozhovorov s 19 vybranými skúsenými vedcami z rôznych 

odborov v SR. Vedcov sme rozdelili do štyroch širších vedných disciplín: prírodné vedy, 

sociálne vedy, humanitné vedy, informatika. Koncepcia výskumu bola zložená zo štyroch 

zložiek obsahujúcich výskumný proces, informačný proces, znalostnú infraštruktúru a fak-

tory vplyvu. Kvalitatívne analýzy dát nás viedli k pojmovým reprezentáciám kolektívneho 

diskurzu vedcov v kritickom aj konštruktívnom interpretačnom repertoári. V záverečných 

interpretáciách (Steinerová 2018) sme predstavili 23 pojmových máp zvýrazňujúcich základ-

né pojmy, vzťahy medzi nimi a kontexty tém a problémov. Metóda pojmového mapovania 

a modelovania bola aplikovaná na vizualizáciu výsledkov výskumu vo vlastnej špecifickej 

metodologickej koncepcii s využitím softvéru C-MapsTool (Novak; Cañas 2006). Otázky 

zamerané na typy vedeckých dát boli formulované takto: Aké dáta pri výskume využívate? 

Ako a kde ich ukladáte, organizujete a udržiavate? Na základe analýz sme vytvorili pojmovú 

mapu Typy vedeckých dát (obr. 1) (Steinerová 2018). 

Mapa znázorňuje základné charakteristiky vedeckých dát ako reprezentácie objektov, 

faktov, entít využívaných ako dôkazy vo vedeckej argumentácii a poznávaní. Súvisia s fun-

govaním a tradíciami výskumných komunít, formulovanými vedeckými problémami a pou-

žívanými metódami. Mapa typov vedeckých dát by mohla pomôcť pochopiť ich podstatu 

a manažment. Vedecké dáta vytvárajú dátovú infraštruktúru; v niektorých prípadoch sú zá-

kladom dátových vied. V súvislosti s otvorenými technológiami a otvoreným prístupom sa 

formujú aj ako otvorené dáta a stávajú sa súčasťou otvorenej vedy v digitálnom prostredí 

(Steinerová 2016). Ide nielen o budovanie úložísk dát a otvorený prístup k repozitárom ve-

deckých dát, ale aj o zdieľanie vedeckých dát a nové využitie v novších kontextoch a disci-

plínach. V prípade veľkých objemov vedeckých dát sa tvoria veľké dáta, najmä v niektorých 

vedných odboroch ako archeológia, astronómia, fyzika, genetika, seizmológia, ale aj ekonó-

mia, psychológia alebo sociálne médiá. Mapa preto znázorňuje aj veľké dáta a behaviorálne 

dáta a zdôrazňuje ich etické aspekty v niektorých citlivých oblastiach súvisiacich so skúma-

ním osobnosti človeka (medicína, psychológia, genetika). 

Z hľadiska špecifických typov dát sme identifikovali dáta vedných disciplín v štyroch 

skupinách vedných odborov. Mapa v týchto odboroch znázorňuje typické príklady dát v prí-

rodných vedách (vzorky, záznamy, dokumentácia – meranie, fotografie, observačné, senzo-

rické dáta); v humanitných vedách (dokumenty, texty, objekty – archeologické, etnografické, 

historické, kvalitatívne, kultúrne dáta); v sociálnych vedách (socioekonomické dáta, prognó-

zy, kultúrne reprezentácie, sociálne, štatistické dáta) a v informatike (webové dáta, experi-

mentálne dáta, databázy a pod.). 

Mapa typov dát je otvoreným systémom, v ktorom je možné identifikovať ďalšie vyví-

jajúce sa typy dát. Od nich závisia aj možnosti tvorby plánov manažmentu dát a služieb dá-

tových manažérov či digitálnych kurátorov. Typológia vedeckých dát bude aj ďalej formovať 

možnosti budovania dátovej a znalostnej infraštruktúry pre vedeckú komunikáciu a stratégie 

vzdelávania v oblasti vedeckej dátovej gramotnosti. 

3 Vedecká dátová gramotnosť 

V nadväznosti na prácu s dátami v rôznych kontextoch sa vymedzuje aj pojem dátovej 

gramotnosti. Znamená najmä proces nadobúdania znalostí a zručností pri získavaní, spraco-

vaní, reprezentácii, interpretácii a prezentácii dát. Osobitnou súčasťou dátovej gramotnosti je 

tzv. vedecká dátová gramotnosť, ktorú podrobnejšie analyzovali viacerí autori (Koltay 2017; 

Schneider 2013; Martin 2014; Carlson et al. 2013). Vedecká dátová gramotnosť predstavuje 
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Obr. 1 

Pojmová mapa Typy vedeckých dát (Steinerová 2018) 
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schopnosti a znalosti spojené s využívaním vedeckých dát, ktoré sú vnorené do kontextov 

disciplín a závisia od faktorov expertízy, skúseností aj osobnosti vedca. Podrobnejšie cha-

rakteristiky dátovej a vedeckej gramotnosti možno vysvetliť s využitím prehľadovej štúdie 

Koltaya (2017) a pravidiel ACRL (2013). Dátová gramotnosť znamená najmä porozumenie 

spôsobov získavania, spracovania a hodnotenia dát, vrátane etických pravidiel, poznatkov 

a zručností umožňujúcich transformovať dáta na znalosti (ACRL 2013; Koltay 2017). Ve-

decká dátová gramotnosť sa zužuje na vedecké dáta; pričom metódy, postupy a spôsoby 

analýz sú závislé od konkrétnych vedeckých disciplín. V niektorých vedných odboroch exis-

tujú štandardizované metódy na prácu s dátami, v iných odboroch (napríklad humanitné 

vedy) sú spôsoby práce s dátami skôr intuitívne, vyvíjajú sa ako súčasť kultúry a tradície 

rozvoja disciplíny. Problémom pri definovaní vedeckej dátovej gramotnosti je určiť základnú 

všeobecnú charakteristiku, ktorá by obsiahla nielen kvantitatívne dáta (štatistické, senzoric-

ké, numerické), ale aj tzv. kvalitatívne dáta (napríklad behaviorálne, kultúrne dáta, digitali-

zované objekty a texty). 

V súvislosti s vedeckou dátovou gramotnosťou vznikla praktická oblasť manažmentu 

vedeckých dát v nadväznosti na nové služby akademických knižníc a informačných profe-

sionálov pre vedcov. Niekoľko veľkých prieskumov medzi vedcami v USA realizovala 

 Tenopirová (Tenopir et al. 2015), pričom identifikovala potreby vedcov z hľadiska zabez-

pečenia služieb dátovej infraštruktúry, najmä budovanie repozitárov dát a nadväzných ana-

lytických služieb. Výhody digitálneho prostredia sa čoraz častejšie prejavujú v procesoch 

zdieľania vedeckých dát, ich ekologickom opätovnom využívaní v nových kontextoch a pri 

návrhoch nových nástrojov na ich analýzu, štrukturáciu a aplikáciu. Tu sa otvára priestor pre 

nové funkcie akademických knihovníkov a knižníc; vznikajú novšie profesie ako dátoví 

kurátori, digitálni knihovníci, dátoví manažéri. 

Vedecká dátová gramotnosť vzniká v prieniku vedeckej gramotnosti a dátovej gramot-

nosti. Vedecká gramotnosť súvisí najmä s formulovaním vedeckých problémov, poznaním 

metodológií, metódami a postupmi, manažmentom vedeckých projektov, stratégiami spraco-

vania informácií, vedeckou kolaboráciou aj publikovaním. Dátová gramotnosť súvisí s kon-

krétnymi postupmi pri spracovaní dát v ich životnom cykle od vzniku cez uchovávanie, ana-

lýzy, vyhľadávanie až po modifikáciu či zánik. V nadväznosti na prácu s dátami a vedeckú 

dátovú gramotnosť sa v rôznych krajinách začali realizovať prieskumy medzi vedcami 

v kontextoch problémov spracovania a uchovávania veľkých dát aj hnutia otvorenej vedy 

a otvorených dát. 

4 Prieskum vedeckej dátovej gramotnosti vedcov v SR: výber 

výsledkov 

V nadväznosti na kvalitatívny výskum informačného správania vedcov v SR a výskum 

informačného prostredia vedeckej komunikácie sme realizovali prieskum vedeckej dátovej 

gramotnosti v rámci medzinárodného porovnávacieho prieskumu, ktorý bol koncepčne na-

vrhnutý odborníkmi z Veľkej Británie, Francúzska a Turecka (Ünal et al. 2019). Do prie-

skumu sa zapojilo 29 krajín s cieľom identifikovať postupy pri získavaní, spracovaní, zdie-

ľaní a využívaní vedeckých dát. V SR ide o prvý prieskum tohto druhu. Realizácia priesku-

mu bola zabezpečená online systémom LimeSurvey od decembra 2017 do januára 2018. 

Distribuovali sme výzvu na vyplnenie dotazníka na 2600 adries vedcov vo vybraných 10 

veľkých univerzitách v SR a SAV. Z vyplnených 486 dotazníkov sme analyzovali 257 úpl-

ných odpovedí; návratnosť odpovedí bola 10 %. Aj keď prieskum nebol reprezentatívny, 
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jeho výsledky poukazujú na určité trendy v práci s vedeckými dátami v SR a na potreby 

vedcov pri budovaní služieb dátovej infraštruktúry. 

Zloženie respondentov obsahuje najvyšší počet respondentov zo SAV (n-94) a Univer-

zity Komenského (n-48). Z hľadiska zastúpenia disciplín bolo 75 % respondentov z prírod-

ných vied, 18 % zo sociálnych vied a 7 % z humanitných vied; 50,97 % mužov a 47,86 % 

žien; vekové kategórie obsiahli 26 – 35 rokov (41,26 %), 36 – 45 (22,96 %) a 46 – 55 rokov 

(15,56 %). Kategórie podľa dĺžky praxe boli rozdelené na vedcov s praxou menej ako 5 ro-

kov (33,46 %), 5 – 10 rokov (16,43 %) a 11 – 15 rokov (15,95 %). Akademickí pracovníci 

boli zastúpení 70,82 % a doktorandi 28,79 %. 

Výsledky prieskumu naznačujú pozitívny prístup vedcov k vedeckým dátam aj ochotu 

ich zdieľať, pričom majú určité obavy z aspektov zneužitia dát a ich dezinterpretácie v no-

vých kontextoch. Respondenti potvrdili medzery v dátovej infraštruktúre a službách manaž-

mentu vedeckých dát. Taktiež potvrdili, že mnohé inštitúcie nemajú stratégie či plány ma-

nažmentu dát, pričom tu sa vyskytujú určité rozdiely medzi disciplínami. „Dátové“ vedy 

majú pomerne dobre rozpracované pravidlá práce s vedeckými dátami, napríklad genetika, 

astronómia, medicína. Humanitné vedy dáta využívajú v menšej miere; v súčasnosti tvoria 

zaujímavé digitálne objekty a texty, pričom využívajú intuitívne prístupy pri budovaní svo-

jich systémov v digitálnom prostredí (atlasy jazykov, kultúr, historické systémy, archeolo-

gické dáta). Respondenti tohto prieskumu potvrdzujú záujem o školenia v oblasti citácií dát, 

metadát, plánov manažmentu dát. 

Z výsledkov prieskumu vyberáme zaujímavé informácie o produkovaní a využívaní dát, 

ich zdieľaní a príčinách obáv z ich zdieľania v rozdieloch medzi disciplínami. Respondenti 

najviac využívajú a produkujú štandardné dokumenty v MS Office (texty, tabuľky, prezentá-

cie). Ďalej využívajú obrazové súbory, internetové a webové dáta a archivované dáta. Tieto 

typy dát však produkujú v oveľa nižšej miere. Tieto výsledky naznačuje graf 1. 

 

Graf 1 

Typy produkovaných a využívaných dát 
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Rozdiely medzi disciplínami vo využívaní a produkovaní dát potvrdzujú vyššiu mieru 

využívania „surových“ dát, grafiky, obrázkov, konfiguračných dát a zdrojových kódov v prí-

rodných a technických vedách; sociálni vedci skôr využívajú štatistické a štruktúrované dáta 

(60 %). Zaujímavé je, že viac ako polovica respondentov nespracúva metadáta na opis svo-

jich dát. Väčšina vedcov uchováva svoje dáta vo vlastných prístrojoch (počítače, externé 

disky – 98,83 %). 

Najvýraznejšou výhodou vedeckej kolaborácie v digitálnom prostredí je zdieľanie dát 

(ale aj publikácií, zdrojov, citácií, nápadov). Výskumníci svoje dáta zdieľajú najčastejšie 

s výskumníkmi z rovnakého tímu (76,62 %) alebo z vlastnej inštitúcie (48,25 %). Rozdiely 

medzi disciplínami sú pri dostupnosti a ochrane dát; v sociálnych a prírodných vedách je 

prístup k dátam skôr obmedzený (len 20 % respondentov potvrdilo voľný prístup k dátam). 

Princípy otvoreného prístupu pozná 56 % respondentov, v sociálnych vedách je to 65 % 

respondentov a v humanitných vedách len 38 %. Prístup k dátam a názory na ich zdieľanie 

ilustruje graf 2. 

 

Graf 2 

Prístup k dátam a zdieľanie dát vo vedeckej spolupráci 

Výraznejšie rozdiely sme identifikovali v príčinách obáv vedcov pri zdieľaní dát. Naj-

výraznejšie obavy z dezinterpretácie svojich dát majú sociálni vedci (48 %); vedci z prírod-

ných vied zas potvrdili najvyššiu mieru obáv zo zneužitia dát (42 %). V humanitných vedách 

až 50 % vedcov nemá obavy zo zdieľania dát. Obavy súvisiace s právnymi a etickými aspek-

tmi využívania vedeckých dát v najvyššej miere potvrdili respondenti zo sociálnych vied, 

starší vedci a ženy. Niektoré z týchto rozdielov naznačuje graf 3. 

Ďalšie zaujímavé zistenia v prieskume sa týkali inštitucionálnych politík v oblasti dáto-

vej infraštruktúry. Väčšina respondentov potvrdila, že nikdy nevyužili plán manažmentu dát 

vo svojom výskume (73 %). Dve tretiny respondentov poznajú termín metadáta; 56 % res-

pondentov by privítalo školenia v oblasti manažmentu vedeckých dát. Väčšina si však nie je 
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Graf 3 

Príčiny obáv pri zdieľaní vedeckých dát, rozdiely medzi disciplínami 

istá, či ich univerzita (inštitúcia) má plán manažmentu dát a predpísané metadáta pre tvorbu 

repozitárov (81 %). Väčšina tiež nepozná odporúčania svojich univerzít či výskumných 

agentúr pre uchovávanie výskumných dát (64 %). 60 % respondentov si myslí, že ich inštitú-

cia by mala mať plán manažmentu dát. Mladší vedci a ženy potvrdili vyššiu mieru záujmu 

o školenia v oblasti manažmentu vedeckých dát. Podrobnejšie informácie o tomto prieskume 

sú publikované v iných prácach (Steinerová 2018a; Steinerová a Ondrišová 2019). 

Prieskum potvrdil záujem vedcov o vedecké dáta, pričom v niektorých vedných odbo-

roch sú postupy štandardizované (dátové vedy) a v niektorých sú postupy pri získavaní 

a spracovaní dát skôr intuitívne. Odvrátenou stranou výhod zdieľania vedeckých dát sú oba-

vy vedcov z dezinterpretácie, zneužitia dát či právne a etické pravidlá ochrany vedeckých 

dát. Veľkou výzvou v budúcom rozvoji vedeckej komunikácie a práce s informáciami je 

zdieľanie dát, ktoré je podmienené kontextom jednotlivých vedných disciplín. Potvrdili to  

aj mnohé výskumy v zahraničí (napríklad Brown 2010; Palmer et al. 2008; Fry 2013; Talja  

et al. 2005; Tenopir et al. 2015). Ukazujú sa rozdiely medzi mladšími a staršími vedcami 

(mladší sú skôr ochotní zdieľať digitálne dáta), rozdiely geografické a rozdiely vyplývajúce 

z kultúr disciplín. Potreba budovať dátovú infraštruktúru je stále aktuálna, najmä pri zlepšo-

vaní podmienok vedcov vo vedeckej kolaborácii a formovaní komunít v digitálnom prostre-

dí. V našom prieskume vedci potvrdili záujem o vzdelávanie pri práci s dátami, o formovanie 

stratégií práce s dátami, metadátami a citačnými štýlmi. 

Výsledky medzinárodného porovnávacieho prieskumu (Ünal et al. 2019) poukazujú na 

výraznú strategickú úlohu Veľkej Británie pri organizovaní manažmentu vedeckých dát 

v porovnaní s Francúzskom a Tureckom. Ukazujú sa výhody systematického plánovania 

práce s dátami pre zlepšovanie služieb informačného prostredia vedcov. Porovnateľné vý-

sledky boli zistené aj v iných krajinách, napríklad v ČR (Jarolímková 2017) alebo na Islande 

(Pálsdottir 2017). 
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5 Konceptuálny rámec vedeckej dátovej gramotnosti 

Z predchádzajúcej kvalitatívnej štúdie informačného správania vedcov (Steinerová 

2018) a z prieskumu dátovej gramotnosti vedcov vyplýva, že existujú spoločné procesy ved-

cov pri práci s informáciami. Typické procesy obsahujú prezeranie, vyhľadávanie, navigáciu, 

verifikáciu, dialóg aj diskusiu. Základné spoločné procesy pre všetky disciplíny sú monitoro-

vanie zdrojov (jadro časopisov, téma), reťazenie, čítanie/štúdium a tvorba (písanie). Výsled-

ky štúdie potvrdzujú aj trendy výskumov informačného správania spracované v štúdiách 

rôznych autorov (napríklad Vilar et al. 2015; Vrana 2013; Scanlon 2014; Case a Given 2016; 

Ford 2015). Kolaborácia v digitálnom prostredí a v sociálnych sieťach sa ďalej rozvíja 

a v sociálnych sieťach je aktuálna najmä prezentácia výsledkov výskumu a hľadanie partne-

rov (Given; Willson 2015; Olson a Olson 2016; Greifeneder et al. 2018), ale aj popularizácia 

a podpora vedy v spoločnosti (Karvalics 2013). Ako aktuálna sa potvrdila potreba podporiť 

digitálne humanitné vedy a všeobecne rozvoj digitálnej vedy (MacKenzie a Martin 2016). 

Na metodologickej úrovni vedci využívajú spoločné metodologické analytické postupy 

pri práci s informáciami, ktoré sme predstavili v modeli vedeckých informačných interakcií 

(Steinerová 2018). Tieto procesy sme rozdelili do troch skupín podľa faktorov metodologic-

kých, doménovej expertízy a otvorenej vedy. Z hľadiska metodologických faktorov sme 

identifikovali procesy pochopenia, deskripcie, explanácie, explorácie, predikcie, modelova-

nia, kolaborácie a manažmentu projektov. Z hľadiska doménovej expertízy ide najmä o pro-

cesy analýzy, interpretácií, heuristík, reprezentácií, porovnávania, merania, experimentov 

a pozorovania. Z hľadiska faktorov otvorenej vedy vymedzujeme procesy otvoreného prístu-

pu, manažmentu dát, transparentnosti v digitálnom prostredí, participácie, digitálneho publi-

kovania a propagácie vedy. 

Okrem týchto podmieňujúcich faktorov sme v kvalitatívnom prieskume vedcov identi-

fikovali aj základné rozdiely medzi disciplínami, najmä prírodnými, sociálnymi, humanit-

nými vedami a informatikou. Tieto rozdiely sa týkajú formulácie vedeckých problémov, 

prevažujúcich metód, typov dát a postupov pri ich spracovaní, stratégií publikovania a pre-

važujúcich typov publikácií, využívaných systémov a prevažujúcich informačných stratégií, 

hodnôt vedeckej práce a kontextov aplikácie, výsledkov tvorivosti aj typov spolupráce. 

V tomto kontexte navrhujeme konceptuálny rámec na spracovanie filozofie vedeckých 

dát. Tento rámec by mal obsiahnuť ontologický, epistemologický aj etický rozmer. Ontolo-

gický rozmer súvisí najmä s problémom definovania vedeckých dát a existencie ich typov 

s využitím otvoreného systému kategorizácie. Epistemologický rozmer filozofie vedeckých 

dát obsahuje otázky zamerané na možnosti poznávania prostredníctvom empirických dát, 

najmä z hľadiska formulácie vedeckých otázok a ich interpretácie. Etický rozmer súvisí 

s hodnotami, ktoré akademické komunity dátam a ich interpretáciám priraďujú. K týmto 

rozmerom ešte pričleňujeme aj ekologický rozmer filozofie vedeckých dát, ktorý súvisí 

s adaptáciami medzi vedcami a informačným prostredím a tiež s vedeckými interakciami 

súvisiacimi so životným cyklom vedeckých dát (od vzniku cez uchovávanie, vyhľadávanie, 

spracovanie až po modifikáciu a zánik). Významnou ekologickou vlastnosťou vedeckých  

dát je ich nové (viacnásobné) využitie v novších kontextoch a v komplexných ekosystémoch 

dátových infraštruktúr jednotlivých komunít a disciplín. Základom ekologického rozmeru 

vedeckých dát je zdieľanie dát v týchto dátových infraštruktúrach. Tu zohrávajú úlohu indi-

viduálne (osobnostné) faktory vedca, tradície disciplín, komunít a inštitucionálne a strate-

gické procesy. V digitálnom prostredí sú významné zmeny vo vedeckom procese zazname-

nané pri kolaborácii, zdieľaní dát a znalostí, publikovaní a medzinárodnej spolupráci. 
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Na obr. 2 znázorňujeme vizualizáciu tohto rámca vedeckej dátovej gramotnosti z po-

hľadu filozofie vedeckých dát. Naznačujeme ontologický, epistemologický a etický rozmer, 

základňu dátovej infraštruktúry ako ekosystému, ktorý je súčasťou informačnej infraštruktú-

ry vedeckej komunikácie. V prieniku procedúr vedeckých dát a vedeckých informačných 

interakcií, metodologických faktorov a faktorov doménovej expertízy vzniká vedecká dátová 

gramotnosť, ktorá závisí od kontextov vedných disciplín. Ekologický rozmer je znázornený 

ako širšie informačné prostredie a súvisí s interakciami vedeckých dát a vedcov so zamera-

ním na vzájomné adaptácie, ale aj inšpirácie dátami, kedy sa objavujú nové výskumné otáz-

ky, vzorce a znalosti v dátach. Dáta sa viacnásobne využívajú v rôznych kontextoch. Poznat-

ky z vedeckých dát vznikajú procesmi interpretácie a analýz, premenou konkrétneho na 

abstraktné s verifikáciou, štrukturáciou a expertízou pri použití dát na riešenie problémov 

a vyvodenie nových poznatkov. Vedecké dáta sa integrujú do dátovej infraštruktúry, uchová-

vajú sa, analyzujú a interpretujú, môžu byť aj podnetom aktivácie a inovácie vedeckého 

skúmania. Stávajú sa súčasťou informačného prostredia ako komplexného systému infor-

mačných interakcií ľudí, zdrojov, informačných objektov, nástrojov a služieb (Steinerová 

2018). 

 

Obr. 2 

Konceptuálny rámec vedeckej dátovej gramotnosti 

6 Manažment vedeckých dát 

Manažment vedeckých dát je procesom vplývajúcim na stratégie budovania informačnej 

a dátovej infraštruktúry a digitálnych knižníc. Práve v digitálnom prostredí sa vedecká kola-

borácia pretvára do rozvoja disciplín pri zdieľaní vedeckých dát a participácii vo vzdialenej 

vedeckej kolaborácii. Vedecké komunity komunikujú a spolupracujú v rámci disciplín, vý-

skumných projektov, ale aj v interdisciplinárnych presahoch. Situácia sa môže skomplikovať 
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kontextovo podmienenými rozdielmi v práci s vedeckými dátami z aspektov rôznosti, veľko-

sti, typov dát. Manažment vedeckých dát je metóda umožňujúca integráciu životného cyklu 

dát – od tvorby dát cez prístup, využívanie nástrojov, uchovávanie, vyhľadávanie až po vyu-

žívanie vedeckých dát. 

Je dôležité upozorniť na aktuálnosť vzdelávania, kurzov a školení v oblasti manažmentu 

vedeckých dát (Schneider 2017; Carlson et al. 2015; Tenopir et al. 2015). V odbornej práci 

s vedeckými dátami je metodickým nástrojom model FAIR, ktorý zdôrazňuje princípy práce 

s výskumnými objektmi. Dáta majú byť Findable (nájditeľné), Accessible (dostupné), Inter-

operable (interoperabilné) a Reusable (nanovo využiteľné). V súčasnosti sú spracované smer-

nice na zabezpečenie týchto princípov, najmä na úrovni strojového spracovania dát v infor-

mačnom prostredí dátových vied bohatých na množstvo digitálnych dát (Wilkinson et al. 2016). 

Prirodzene, v mnohých odboroch existujú už detailne rozpracované metódy a prístupy pre 

prácu s dátami. Napríklad v prírodných vedách (biológii) existuje viac ako 600 štandardov  

na prácu s dátami, sú obsiahnuté v registri BioSharing (https://biosharing.org/). Metodické 

smernice sa spracúvajú aj v oblasti pracovných procesov analýz dát. Príkladmi globálnych 

repozitárov dát sú Figshare (http://figshare.com), MendeleyData (https://data.mendely.com/), 

Zenodo (http://zenodo.rog) alebo DANS (http://www.dans.knw.nl). V budovaní špecializo-

vaných dátových repozitárov dominuje rôznorodosť. Existujú napríklad tradície v oblasti 

genetiky (Genbank, Worldwide Protein Data Bank), fyziky (Space Physics Data Facility, 

SPDF, http://spdf.gsfc.nasa.dov/) alebo astronómie (SIMBAD, Set of Identifications, Measu-

rement and Bibliography for Astronomical Data). Výzvou dátových vied je podporiť analýzy 

a objavovanie poznatkov z dát v spolupráci človeka s digitálnymi nástrojmi. Rozvojom tých-

to princípov práce s vedeckými dátami sa zaoberá aj skupina FORCE11 (Martone 2015). 

V tomto kontexte vznikajú nové profesie potrebné na údržbu a rozvoj dátovej infra-

štruktúry, vrátane dátových repozitárov. Nové profesie dátových manažérov a digitálnych 

knihovníkov by mali byť orientované na poznanie životného cyklu vedeckých dát (Borgman 

2015), ktorý obsahuje identifikáciu, plánovanie, selekciu, uchovávanie a ochranu, čistenie, 

spracovanie, analýzu, manažment a poskytovanie služieb dátovej analýzy s pridanou hodno-

tou. Niektorí autori vymedzujú digitálne kurátorstvo ako novšiu informačnú profesiu (Niel-

sen; Hjørland 2014). Výborný prehľad týchto nových profesií vrátane ich mapy prinášajú 

napríklad Cox a Corrall (2013). Vzdelanie v oblasti manažmentu dát môžeme rozdeliť na 

špecializované predmety pre vzdelávanie knižničných a informačných profesionálov a na 

kurzy a školenia pre prax knihovníkov a dátových manažérov. Obsah školení v oblasti ma-

nažmentu vedeckých dát prezentoval napríklad Schneider (2017), pričom prístupy rozdelil na 

orientované na obsah a orientované na metódy práce s vedeckými dátami. Pryor a Donnelly 

(2009) v návrhoch vzdelávania pre manažment dát prezentujú model zručností obsahujúci 

zručnosti tvorcov dát, manažérov dát, dátových knihovníkov a dátových vedcov, a navrhujú 

obsah ich vzdelávania. 

Na KKIV FiF UK v súčasnosti realizujeme predmet zameraný na dátovú analýzu a vizu-

alizáciu dát pre študentov bakalárskeho programu informačných štúdií. Obsahuje konceptu-

álne základy práce s dátami (kvantitatívne dáta, kvalitatívne dáta, otvorené dáta, veľké dáta). 

Zameriava sa aj na metódy, formáty a nástroje práce s dátami, čistenie a konverziu dát, tex-

tové analýzy, vizualizáciu a interpretáciu dát. Informačná etika a etika dát je súčasťou oso-

bitného predmetu. 

Keďže v našom prieskume mladší vedci potvrdili vyššiu mieru záujmu o školenia v ob-

lasti manažmentu vedeckých dát, navrhujeme pripraviť a realizovať kurzy vedeckej dátovej 

gramotnosti pre doktorandov z rôznych odborov štúdia ako súčasť ich metodologickej a ve-

deckej gramotnosti. Tieto kurzy by mali obsiahnuť také témy ako typológia vedeckých dát, 

https://biosharing.org/
http://figshare.com/
https://data.mendely.com/
http://zenodo.rog/
http://www.dans.knw.nl/
http://spdf.gsfc.nasa.dov/
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základy filozofie dát, metodologické základy práce s dátami až po praktické aspekty manaž-

mentu vedeckých dát v digitálnych knižniciach, ako sú procesy plánovania, selekcie, ucho-

vávania, ochrany, analýzy, manažmentu a poskytovania služieb. 

Praktické kurzy pre informačných profesionálov v oblasti manažmentu vedeckých dát 

sa postupne rozvíjajú aj s podporou európskych projektov zameraných na otvorenú vedu 

a otvorený prístup v CVTI SR. Tu ostáva výzvou budovanie dátových repozitárov, tvorba 

a využívanie nových nástrojov na prácu s dátami, dátové kurátorstvo, práca s metadátami, 

dlhodobá archivácia dát, ochrana vedeckých dát a stratégie práce s vedeckými dátami vo 

výskumných projektoch, vrátane rozvoja dátovej infraštruktúry pre digitálne humanitné ve-

dy. Aktuálne sú aj témy ako plánovanie manažmentu dát, citačné štýly dát, názvy súborov 

a verzií dátových súborov. Cieľom je zdieľanie dát a efektívna práca s vedeckými dátami 

v digitálnom prostredí. 

Záver 

Preskúmali sme niektoré konceptuálne aspekty vedeckých dát s dôrazom na zložitosť 

tohto pojmu aj možnosti formovania filozofie vedeckých dát. Sondy do informačného pro-

stredia vedcov v SR (Steinerová 2018b, 2017) potvrdili spoločné charakteristiky informač-

ného správania vedcov z rôznych odborov založené na monitorovaní zdrojov, tém a časopi-

sov, analýzach, interpretáciách a spracovaní dát; často s využitím štatistiky a špeciálnych 

softvérov. Interpretácia dát ako reprezentácií objektov výskumu či rozdielov v systéme zís-

kavaných dát poukazuje na ich vlastnosť konkrétnosti ako súčasti kontextov disciplín. Upo-

zornili sme však nielen na význam pragmatických prístupov v procesoch spracovania dát 

v ich životnom cykle, ale aj na význam ich teórie a ďalšieho výskumu v oblasti rozvoja ich 

filozofie. Predstavili sme aj možnú typológiu vedeckých dát spracovanú v rámci kvalitatív-

neho výskumu informačného správania vedcov, pričom ide o otvorený systém s možnosťou 

identifikovať ďalšie typy dát. 

Identifikovali sme aj vedeckú dátovú gramotnosť na koncepčnej úrovni a predstavili 

sme výsledky medzinárodného online prieskumu vedeckej dátovej gramotnosti. Prieskum 

poukázal na aktuálnosť témy práce s dátami a na formovanie nových profesií dátových kurá-

torov a manažérov dát. Navrhli sme konceptuálny rámec vedeckej dátovej gramotnosti s vy-

užitím predchádzajúcich teoretických modelov podložených empirickým výskumom. Ide 

o model vedeckých informačných interakcií prepájajúci faktory expertízy, metodologické 

faktory a faktory otvorenej vedy (Steinerová 2016) a model rozdielov medzi odbormi (Stei-

nerová 2018). Rámec zdôrazňuje filozofické rozmery dát so zameraním na formulovanie 

otázok podporených dátami, rozvoj dátovej infraštruktúry a pravidlá práce s dátami (episte-

mologický, ontologický a etický rozmer). Ekologický rozmer rámca obsahuje faktory adap-

tácie, evolúcie, participácie aj služieb s pridanou hodnotou. Vyznačuje sa viacnásobným 

využitím dát vo vedeckých informačných interakciách a premenou dát na znalosti ako súčasť 

kreatívnych akademických informačných ekológií (Steinerová 2018). Naznačuje aj premen-

livosť sémantiky dát v závislosti od kontextov, komunít, kultúry disciplín, hodnôt a kreatív-

nej explorácie. 

V tomto zmysle navrhujeme aj zmeny v práci akademických knižníc v súlade s interak-

tívnym modelom akademickej knižnice ako súčasti akademických informačných ekológií 

(Steinerová 2018). Tento model vychádza z trendov otvorenej vedy a digitálnej vedy a z kva-

litatívnej štúdie informačného správania vedcov. Kladie dôraz na manažment informácií 

a manažment dát a prechod služieb smerom k aktívnej podpore vedcov a k budovaniu infor-

mačnej a dátovej infraštruktúry. Medzi ďalšie funkcie v modeli tejto knižnice patrí najmä 
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interaktívnosť, propagácia výsledkov vedcov, podpora projektov, príprava publikácií, for-

movanie priestoru pre spoluprácu, kreativitu a dialogické partnerstvá vedcov a informačných 

profesionálov. 

Nakoniec sme navrhli prehĺbenie vzdelávania v oblasti manažmentu vedeckých dát pre 

informačných profesionálov a vedeckej dátovej gramotnosti pre doktorandov a mladých ved-

cov. Obraz o informačnom správaní vedcov v SR sme potvrdili dvomi empirickými štúdiami, 

aj keď sú obmedzené metódami výskumu (kvalitatívna štúdia, 19 vybraných vedcov, kvanti-

tatívny prieskum, 257 analyzovaných odpovedí). Z týchto prieskumov vyplynuli určité me-

dzery v informačnej a dátovej infraštruktúre vedcov, ale aj medzery v práci s vedeckými  

dátami. Vedci majú záujem o efektívnejšiu prácu s dátami, o spoluprácu s informačnými  

profesionálmi a o školenia v manažmente vedeckých dát. Dátová infraštruktúra a služby 

informačnej infraštruktúry sú základom zdieľania dát a vedeckej kolaborácie s možnosťami 

podpory kreativity a inovácií. Vedci v prieskume vnímajú informačné prostredie kriticky aj 

konštruktívne. Bariéry v informačnom prostredí reprezentuje najmä administratívna záťaž, 

prístup k digitálnym nástrojom a financie. Vedci pritom podporujú otvorenú vedu a kola-

boráciu v digitálnom prostredí, obávajú sa však napätia medzi akademickými hodnotami 

a komerčnými vplyvmi vo vede. Vedecké stratégie univerzít by mali podporovať inovácie, 

komunikáciu a kolaboráciu, zdieľanie dát a presun vedeckej komunikácie do digitálneho pro-

stredia, vrátane novších modelov zabezpečovania kvality a manažmentu vedeckých dát. 

Tieto zistenia sú v súlade s výsledkami podobných štúdií ako napríklad Kim a Stanton (2016), 

Bourg et al. (2009), Erdelez a Means (2005), Cox a Pinfield (2013) alebo Silipigni et al. (2017) 

v oblastiach zdieľania dát a vplyvu akademických knižníc. 

Rozvoj vedeckej kolaborácie v digitálnom prostredí bude aj ďalej intenzívne pokračo-

vať. Informační profesionáli tu budú mať svoje významné miesto v službách a manažmente 

informácií a dát a v budovaní dátových a informačných infraštruktúr. V tomto kontexte je 

potrebné rozvíjať aj teoretickú zložku informačnej vedy, najmä otázky filozofie dát a filo-

zofie informácií, ktoré otvárajú nové horizonty práce s informáciami, vrátane problémov 

etiky informácií a etiky dát či patologických javov informačného preťaženia, nesprávnych 

a falošných informácií, dezinformácií, zneužívania dát a znečistenia informačného prostre-

dia. Trendy informačnej vedy sa tak prejavujú v kontinuálnych snahách o pochopenie infor-

mačného prostredia, informačných interakcií, informačného správania a informačných po-

trieb nielen vedcov, ale aj iných komunít v digitálnom prostredí. 

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

vanie sa človeka v digitálnom priestore. Ďakujem kolegom za spracovanie analýz a grafov 

z prieskumov, najmä J. Ilavskej, M, Ondrišovej a M. Melicherovej. 

Zoznam bibliografických odkazov 

ACRL, 2013. Intersection of scholarly communication and information literacy: creating 

strategic collaboration for a changing academic environment [online]. Chicago, IL:  

Association of College and Research Libraries [cit. 2017-05-05]. Dostupné na: 

http://acrl.ala.org/intersections/ 

BORGMAN, Ch.L., 2015. Big Data, Little Data, No Data. Scholarship in the Networked 

World. Cambridge: MIT Press. 

BOWKER, G., TIMMERMANS, S., CLARKE, A.E., a E. BALKA, eds., 2015. Boundary 

Objects and Beyond. Working with Leigh Star. Cambridge: MIT Press. 

http://acrl.ala.org/intersections/


33 

BOWKER, G.C., 2008. Memory Practices in the Sciences. Cambridge: the MIT Press. 

BROWN, C., 2010. Communication in the Sciences. Annual Review of Information Science 

and Technology. 44, 287-316. 

BOURG, CH., ROSS, C., a R. ERWAY, 2009. Support for the Research Process: An Aca-

demic Library Manifesto. Report prod.by OCLC Research [online]. [cit. 2010-10-12]. 

Dostupné na: http://www.oclc.org/research/publications/library/2009/2009-07.pdf 

BULGER, M., MEYER, E.T., DE LA FLOR, G., TERRAS, M., WYATT, S., JIROTKA, 

M., ECCLES, K., Ch. McCARTHY MADSEN, 2011. Reinventing Research?: Informa-

tion Practices in the Humanities: A Research Information Network Report [online]. April 

2011 [cit. 2011-04-30]. Dostupné na: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1859267  

BUCKLAND, M., 2017. Information and Society. Cambridge, Ma.: the MIT. 

CARLSON, J., JOHNSTON, L., WESTRA, B., a M. NİCHOLS, 2013. Developing an  

Approach for Data Management Education: A report from Data Literacy Project. Int. J. 

On Digital Curation. 8(1), 204-217. Dostupné na: http://dx.doi.org/10.2218/ijdc.v8i1.254 

CARLSON, J. a M. STOWELL BRACKE, 2015. Planting the seeds for data literacy: Lessons 

learned from a student-centered education program. Int. Journal of Digital Curation. 

10(1), 95-110. 

CASE, D.O.  a L. GIVEN, 2016. Looking for information: a survey of research on informa-

tion seeking, needs and behaviour. Fourth ed. Bingley: Emerald. 

CHOWDHURY, G.G., 2014. Sustainability of Scholarly Information. London: Facet. 

CHOWDHURY, G.G., ÜNAL, Y., KURBANOGLU, S., BOUSTANY, J. a G. WALTON, 

2018. Research Data Management and data sharing behaviour of university researchers. 

In: ISIC 2018: Proceedings of the information Behaviour Conference. Kraków, Poland, 

9-11 October 2018. 

COX, A.M. a S. CORRALL, 2013. Evolving Academic Library Specialties. In: JASIST. 

64(8), 1526-1542. DOI: 10.1002/asi.22847 

COX, A. M. a S. PINFIELD, 2013. Research data management and libraries: Current activi-

ties and future priorities. In: Journal of Librarianship and Information Science. June 28, 

2013. DOI: 10.1177/0961000613492542 

EDWARDS, P.N., JACKSON, S.J., BOWKER, G.C. a C. KNOBEL, 2007. Understanding 

Infrastructure: Dynamics, Tensions and Design. Report of a Workshop on History and 

Theory of Infrastructure: Lessons for New Scientific Cyberinfrastructures [online]. 

Washington: NSF [cit. 2008-08-09]. Dostupné na: 

http://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/2027.42/49353/3/UnderstandingInfrastructure200

7.pdf 

ERDELEZ, S. a T. MEANS, 2005. Measuring changes in information sharing among life 

science researchers. In: Knowledge Management: Nurturing Culture, Innovation and 

Technology. 29-40. 

FORD, N., 2015. Introduction to Information Behaviour. London: Facet. 

FLORIDI, L., 2014. The fourth revolution. How the infosphere is reshaping human reality. 

Oxford: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-874393-4. 

FLORIDI, L., 2010. Information: A very Short Introduction. Oxford. Oxford University Press. 

FURNER, J., 2016. “Data”: The data. In: KELLY, M., BIELBY, J., eds. Information Cultures 

in the Digital Age. Springer, Wiesbaden, 287-306. 

http://www.oclc.org/research/publications/library/2009/2009-07.pdf
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1859267
http://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/2027.42/49353/3/UnderstandingInfrastructure2007.pdf
http://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/2027.42/49353/3/UnderstandingInfrastructure2007.pdf


34 

FURNER, J. 2017. Philosophy of Data: Why? In: Education for Information. 33, 55-70. 

DOI: 10.3233/EFI-170986 

FRY, J., 2013. Considerations in adopting a disciplinary analysis of scholarly communica-

tion and information behaviours. In: ASIST European Workshop. Abo, Abo Univ., 63-78. 

GIVEN, L.M. a R. WILLSON, 2015. Collaboration, Information Seeking, and Technology 

Use: A Critical Examination of Humanities Scholars’ Research Practices. In: HANSEN, 

P., SHAH, C. a C.-P. KLAS, eds. Collaborative Information Seeking: Computer Supported 

Cooperative Work. Springer, Cham. 

GREIFENEDER, E., PONTIS, S., BLANDFORD, A., ATTALLA, H., NEAL, D. a K. 

SCHLEBBE, 2018. Researchers’ attitudes towards the use of social networking sites. 

Journal of Documentation [online]. 74,(1), 119-136 [cit. 2018-12-13]. Dostupné na: 

https://doi.org/10.1108/JD-04-2017-0051 

HOWKINS, J., 2010. Creative Ecologies: Where Thinking is a Proper Job. New Brunsvik: 

Transaction Pub. 

JAROLÍMKOVÁ, A., 2017. Dátová (informační) gramotnost a výzkumná data. In: ITLib. 

21(4), 30-33. 

KARVALICS, L.Z., 2013. From Scientific Literacy to Lifelong Research: A Social Innova-

tion Approach. In: KURBANOGLU, S. et al., eds. Worldwide Commonalities and Chal-

lenges in Information Literacy Research and Practice. ECIL. Springer, Cham, 126-133. 

KIM, Y. a J. M. STANTON, 2016. Institutional and individul factors affecting scientist´s  

data-sharing behaviors: a multilevel analysis. Journal of the Association for Information 

Science and Technology [online]. 67, 776-799 [cit. 2017-01-14]. Dostupné na: 

http://dx.doi.org/10.1002/asi.23424 

KINCHIN, I.M., STREATFIELD, D. a D.B. HAY, 2010. Using Concept Mapping to En-

hance the Research Interview. In: International Journal of Qualitative Methods. 9,(1), 

52-89. 

KOLTAY, T., 2017. Data Literacy for researchers and data librarians. J. of Librarianship 

and Inf. Science. 49(1), 3-14. 

KOLTAY, T., ŠPIRANEC, S. a L.Z. KARVALICS, 2016. Research 2.0 and the Future of 

Information Literacy. Amsterdam: Chandos. 

KIRCHNER, J., DIAZ, J., HENRY, G., FLISS, S., CULSHAW, J., GENDRON, H. a J. 

CAWTHORNE, 2015. The Centre of Excellence Model for Information Services [online]. 

Washington: CLIR [cit. 2016-09-09]. Dostupné na: 

http://www.clir.org/pubs/reports/pub163 

MACKENZIE, A. a L. MARTIN, L., eds., 2016. Developing Digital Scholarship. Emerging 

practices in academic libraries. London: Facet. 

MALPAS, C., a M. PROFFITT, 2017. The Transformation of Academic Library Collecting: 

A Synthesis of the Harvard Library’s Hazen Memorial Symposium [online]. Dublin, OH: 

OCLC Research [cit. 2018-02-15]. DOI: 10.25333/C3J04Z 

MARTIN, E.R., 2014. What is Data Literacy? Journal of eScience Librarianship [online]. 

3(1), 1-2 [cit. 2015-05-05]. Dostupné na: http://doi.10.7191/jeslib/2014.1069 

MARTONE, M. E., 2015. FORCE11: Building the Future for Research Communications 

and e-Scholarship. Bioscience [online]. 65(7), 635 [cit. 2016-06-09]. Dostupné na: 

https://doi.org/10.1093/biosci/biv095 

https://doi.org/10.1108/JD-04-2017-0051
http://dx.doi.org/10.1002/asi.23424
http://www.clir.org/pubs/reports/pub163
http://doi.10.7191/jeslib/2014.1069
https://doi.org/10.1093/biosci/biv095


35 

NARDI, B.A. a V.L. O´DAY, 1999. Information Ecologies: Using Technology with Heart. 

Cambridge: MIT Press. 

NIELSEN, H.J. a B. HJØRLAND, 2014. Curating research data: the pontential roles of 

libraries and information professionals, J. of Documentation. 70(2), 221-240. 

NOVAK, J.D. a A.J. CAÑAS, 2006. The Theory Underlying Concept Maps and How to 

Construct Them: Technical report IHMC: CmapsTools. Pensacola: Florida Institute for 

Human and Machine Cognition. 

OLSON, G.M. a J. OLSON, 2016. Converging on theory from four sides. In: SONNEN-

WALD, D., ed. Theory development in the Information Sciences. Austin: Univ. Of Texas, 

87-100. 

PALMER, C.L., a M.H. CRAGIN, 2008. Scholarship and disciplinary practices. In: Annual 

Review of Information Science and Technology [online]. 43(2), 163-212 [cit. 2009-09-

09]. Dostupné na: http://dx.doi.org/10.1002/aris.2008.1440420112 

PÁLSOTTIR, A., 2018. Data Literacy, Collaboration and Sharing of Research Data Among 

Academics at the University of Island. In: Information Literacy in the Workplace: 5th 

European Conference. Springer International Publ. AG, 178-185. CCIS 810. 

PRYOR, G. a M. DONNELLY, 2009. Skilling Up to Data: Whose Role, Whose Responsibil-

ity, Whose Career? In: International Journal of Digital Curation [online]. 4(2) [cit. 2010-

02-18]. Dostupné na: http://www.ijdc.net/article/view/126, DOI: 

https://doi.org/10.2218/ijdc.v4i2.105  

SCANLON, E., 2014. Scholarship in the Digital Age: open educational resources, publica-

tion and public engagement. British Journal of Educational Technology. 45 (1), 12-23. 

SCHNEIDER, R., 2013. Research Data Literacy. In: KURBANOGLU, S. et al., eds. World-

wide Commonalities and Challenges in Information Literacy Research and Practice, EC-

IL. Springer, Cham, 134-140. 

SCHNEIDER, R., 2018. Training Trainers for Data Literacy: A Content- and Method-Oriented 

Approach. In: KURBANOGLU, S. et al., eds. Information Literacy in the Workplace: 5th 

European Conference, ECIL. Springer International Publishing AG, 139-147. CCIS 810. 

SILIPIGNI C.L., HARVEY, W., KITZIE, V. a S. MIKITISH, 2017. Academic Library Impact: 

Improving Practice and Essential Areas to Research. Chicago, Il.: ACRL-ALA. 

SONNENWALD, D.H., 2013. Visioning the Future of Information and Library Science: 

Challenges and Opportunities. In: HOBOHM, H.C., ed. Informationswissenschaft 

zwischen virtuellen Infrastruktur und materialen Lebenswelt: ISI 2013. Gluckstadt: Huls-

busch, s. 22-34. 

STEINEROVÁ, J., 2016. Open Science and the Research Information Literacy Framework. 

In: Information Literacy: Key to an Inclusive Society. KURBANOGLU, S. et al., eds. 

ECIL 2016. Cham: Springer International Publishing, CCIS 676, s. 277-385. 

STEINEROVÁ, J., 2017. Otvorená veda a informačné správanie vedcov v SR. In: ProInFlow: 

časopis pro informační vědy [online]. 9(2), 48-73 [cit. 2018-02-02]. Dostupné na: 

https://doi.org/10.5817/proinflow.v9i2.1675 

STEINEROVÁ, J., 2018. Informačné prostredie a vedecká komunikácia. Informačné ekoló-

gie. Bratislava: UK. ISBN 978-80-223-4445-6. 

STEINEROVÁ, J. 2018a. Information Literacy Practices of Researchers in Workplace  

Information Ecologies. In: KURBANOGLU, S. et al., eds. Information Literacy in the 

Workplace. Cham: Springer, CCIS 810, s. 30-39. 

http://dx.doi.org/10.1002/aris.2008.1440420112
http://www.ijdc.net/article/view/126
https://doi.org/10.2218/ijdc.v4i2.105
https://doi.org/10.5817/proinflow.v9i2.1675


36 

STEINEROVÁ, J., 2018b. Informačné prostredie a vedecká komunikácia: aspekty vedeckej 

dátovej gramotnosti. In: ProInFlow [online]. 10(2), 4-22 [cit. 2018-12-13]. Dostupné na: 

http://proinflow.cz 

STEINEROVÁ, J. a M. ONDRIŠOVÁ, 2019. Research Data Literacy Perception and Prac-

tices in the Information Environment. In: KURBANOGLU, S. et al., eds. Information 

Literacy in Everyday Life. ECIL 2018: 6th European Conference. Oulu, Sept., 24–27, 

2018. Revised selected papers. Cham: Springer Nature Switzerland AG. CCIS 989, pp. 

545–555. ISBN 978-3-030-13472-3 (eBook). Dostupné na: https://doi.org/10.1007/978-

3-030-13472-3_51 

TALJA, S., SAVOLAINEN, R. a H. MAULA, 2005. Field differences in the use and per-

ceived usefulness of scholarly mailing lists. Information Research [online]. 10(1), paper 

200 [cit. 2006-03-08]. Dostupné na: http://InformationR.net/ir/10-1/paper200.html 

TENOPIR, C., KING, D.W., CHRISTIAN, L. a R. VOLENTINE, 2015. Scholarly article 

seeking, reading, and use: a continuing evolution from print to electronic in the sciences 

and social sciences, Learned Publishing. 28(2), 93-105. 

TENOPIR, C., DALTON, E.D., ALLARD, S., FRAME, M., PJESIVAC, I., BIRCH, B., 

POLLOCK, D. a K. DORSETT, 2015. Changes in Data Sharing and Data Reuse Practic-

es and Perceptions among Scientists Worlwide. PloS One [online]. 10(8), 1-24 [cit. 2015-

11-12]. Dostupné na: http://doi:10.1371/journal.pone.0134826. 

ÜNAL, Y. et al., 2019. Research data management and data sharing behaviour of university 

researchers. In: Proceedings of ISIC, The Information Behaviour Conference, Krakow, 

Poland, 9–11 October: Part 2. Information Research [online]. 24(1), paper isic 1818. 

(Archived by WebCite® at http://www.webcitation.org/74U6bBMqk). Dostupné na: 

http://InformationR.net/ir/24-1/isic2018/isic1818.html 

VILAR, P., JUZNIC, P. a T. BARTOL, 2015. Information behaviour of Slovenian research-

ers: investigation of activities, preferences and characteristics. Information Research 

[online]. 20(2), paper 670 [cit. 2016-04-07]. Dostupné na: http://InformationR.net/ir/20-

2/paper670.html 

VRANA, R., 2013. Promotion of Scientific Literacy and Popularization of Science with 

Support of Libraries and Internet Services. In: Worldwide Commonalities and Challenges 

in Information Literacy Research and Practice. ECIL 2013. Springer, Cham, 324-330. 

WILKINSON, M.D. et al., 2016. The FAIR Guiding Principles for scientific data manage-

ment and stewardship. Sci. Data 3:160018 [online]. [cit. 2017-05-08]. DOI: 

10.1038/sdata.2016.18 

Resumé 

VEDECKÁ DÁTOVÁ GRAMOTNOSŤ: KONCEPTUÁLNE VÝCHODISKÁ 

A SITUÁCIA V SR 

Je la  Steinerová  

Vymedzuje sa pojem a koncepcia dát, vedeckých dát a vedeckej dátovej gramotnosti v súvislosti s tren-

dom manažmentu vedeckých dát. Vedecké dáta sú reprezentácie objektov, ktorými môžu byť merané 

vstupy, parametre a entity využívané ako dôkazy predpokladov. Predstavujú sa konceptuálne základy 

výskumu dát v informačnej vede, analyzujú sa prístupy pri definovaní dát a filozofia dát. Identifikujú  

sa rôzne aspekty a typy vedeckých dát s dôrazom na počítačový a informačný kontext dát. Predstavuje 

sa vlastná typológia vedeckých dát v pojmovej mape z kvalitatívnej štúdie informačného správania 

http://proinflow.cz/
http://doi:10.1371/journal.pone.0134826
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vedcov (19) s dôrazom na kontexty disciplín. Definuje sa vedecká dátová gramotnosť ako schopnosti 

a zručnosti pri rozpoznaní potreby dát, pri analýzach, syntézach a interpretáciách, pri manažmente aj 

využívaní vedeckých dát. Prezentujú sa výsledky online prieskumu vedeckej dátovej gramotnosti v SR 

na vybraných univerzitách a v SAV (257 vedcov) ako súčasť medzinárodného prieskumu. Vedci vní-

majú pozitívne prácu s dátami a sú ochotní zdieľať svoje dáta s kolegami, obávajú sa zneužitia a dez-

interpretácie dát. Potvrdzujú sa rozdiely medzi disciplínami v postupoch a spracovaní vedeckých dát 

a vyzdvihuje sa záujem o manažment vedeckých dát. Navrhuje sa konceptuálny rámec vedeckej dáto-

vej gramotnosti ako súčasť ekologických vedeckých informačných interakcií. Definuje sa manažment 

vedeckých dát s dôrazom na budovanie dátovej infraštruktúry a digitálne humanitné vedy. Navrhuje sa 

obsah kurzov vzdelávania pre informačných profesionálov a doktorandov v oblasti dátového manaž-

mentu ako súčasti vedeckej dátovej gramotnosti. Potvrdzuje sa trend rozvoja informačnej vedy smerom 

k rozvoju teórie a filozofie dát a informácií. 

Summary 

RESEARCH DATA LITERACY: CONCEPTUAL BACKGROUND AND 

SITUATION IN SLOVAKIA 

Jela  Steinerová  

We determine the concept of data, research data and research data literacy in the context of research 

data management. Research data are representations of objects which can include measured inputs, 

parameters, and entities use as evidence of suppositions. We present the conceptual background of 

research of data in information science and analyze the conceptions of the data definitions and the 

philosophy of data. We identify different aspects and types of research data with the emphasis on in-

formational and computational contexts of data. A typology of research data is outlined in a concept 

map based on a qualitative study of information behaviour of researchers (19) with the emphasis on 

contexts of disciplines. We determine the research data literacy as abilities and skills in recognition of 

the need of data, in analyses, synthesis and interpretations, management and use of research data. We 

also present results of an online survey of the research data literacy in Slovakia in selected universities 

and the Slovak Academy of Science (257 responses) as part of an international survey. Researchers 

perceive the work with data positively, they are willing to share theri data with colleagues and are 

afraid of musiuse and misinterpretation of their data. Differences amon disciplines were confirmed in 

procedures and data processing, and interest in research data management. We proposed the conceptual 

framework for research data literacy as part of ecological research information interactions. The re-

search data management concept is determined with the emphasis on research data infrastructure de-

velopment of digital humanities. We propose the content of the courses of research data management  

as part of research data literacy. The trend of information science towards the development of the phi-

losophy of data and philosphy of information has been confirmed. 
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