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Úvod 

Vývoj a prístupnosť (sieťových) informačných technológií vo výraznej miere prispeli 

k celosvetovým socioekonomickým zmenám. Prístup k informáciám sa výrazne zjednodušil, 

následkom čoho rastie význam kognitívnych zručností potrebných na premenu informácií na 

využiteľné znalosti. Tzv. znalostná spoločnosť a znalostná ekonomika mení požiadavky trhu 

práce a knižnično-informačná veda (KIV) čelí novým výzvam aj hrozbám. KIV sa socioeko-

nomickým zmenám prispôsobuje a rozširuje svoju oblasť poznania, okrem iného aj o oblasť 

manažmentu znalostí (KM), ktorý je možné vnímať ako manažérske riešenie zmien, ktoré 

prišli so štvrtou vlnou technickej revolúcie (Bodrožić, Adler 2018). Na praktický význam 

manažmentu znalostí poukazuje napr. OSN vo svojom dokumente The KM in the United 

Nations System, kde sa na implementáciu KM nazerá ako na výzvu OSN v jej úsilí systema-

ticky a efektívne organizovať, zdieľať, vyvíjať a integrovať poznatky so zámerom dosiahnu-

tia prierezových cieľov OSN (Dumitriu 2016). Záujem o KM prejavujú aj iné organizácie, 

napr. Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) alebo Svetová organizácia 

duševného vlastníctva (WIPO 2015), pričom aktuálne sa dokončujú práce na norme ISO/DIS 

30401 Knowledge Management Systems. Cieľom tohto článku je zistiť, do akej miery sa 

KM stal oblasťou výskumu odborníkov z KIV či súčasťou prípravy budúcich informačných 

špecialistov a zamyslieť sa, či KM predstavuje tú oblasť výskumu, o ktorú by sa KIV mala 

zaujímať a prípadne aj perspektívne rozšíriť. Zároveň otvárame otázku, či je vhodné uvažo-

vať o zmene názvu KIV na informačnú a znalostnú vedu alebo knižničnú a znalostnú vedu, 

ako navrhujú niektorí odborníci z KIV. 

1 Od informačnej vedy a manažmentu informácií 

k manažmentu znalostí 

Informačná veda (IV) ako interdisciplinárny vedný odbor zameraný na výskum a zabez-

pečenie informačných a komunikačných procesov v spoločnosti sa začala formovať po druhej 

svetovej vojne, v kontexte nárastu vedecko-technických informácií. Základnými konceptmi 

informačnej vedy boli napr. informácia, poznatok, dokument, zbierka, relevancia, používateľ, 

pričom hlavným konceptom IV sa stala ľuďmi zaznamenaná informácia (Bawden, Robinson 

2012). Paralelne s rýchlym vývojom technológií, meniacich podobu spoločnosti, sa postupne 

menilo aj zameranie IV smerom od indexovania a informačného prieskumu k používateľovi 
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a jeho kognitívnym procesom, pričom aktuálne dominujú aspekty sociálnych sietí a médií, 

služieb pre komunity, informačnej gramotnosti, kreatívneho priemyslu a pod. Akokoľvek sa 

menili paradigmy IV, výzvou ostávali otázky: čo je to informácia a dokument, ako zabezpe-

čiť informačný proces, ako modelovať informačné prostredie, ako pomôcť človeku pri riešení 

informačných problémov a pod. (Steinerová 2016). Podobné problémy sa riešili aj v podni-

kovom prostredí, pričom nástrojom na ich riešenie mal byť informačný manažment (IM), ktorý 

ponúka riešenia v otázkach informačných procesov prebiehajúcich v organizácii a v trhovom 

prostredí od sedemdesiatych rokov minulého storočia (Vymětal, Diačiková, Váchová 2005). 

Približne o dvadsať rokov neskôr, ako odpoveď na ďalšie výrazné spoločenské zmeny, sa 

začala formovať nová vedecká disciplína – manažment znalostí. Zásadný rozdiel medzi pred-

metom zamerania IM a KM je ukrytý v odlišnosti základných pojmov informácia a znalosť, 

ktoré sú však dodnes predmetom odborných diskusií a nejasností. 

Manažmentu znalostí, presnejšie problému presného zadefinovania predmetu výskumu 

a tiež jeho vzťahu ku KIV, sa knihovníci venujú od príchodu KM v deväťdesiatych rokoch 

dvadsiateho storočia. KM má multidisciplinárny pôvod založený na teóriách, metaforách 

a prístupoch viacerých disciplín, siahajúci od kognitívnej vedy, filozofie, ekonómie, psycho-

lógie, sociológie či komunikačnej teórie až po KIV (Dalkir 2009; Wallace 2007). Aj z toho 

dôvodu je náročné vytvoriť definíciu KM, ktorá by bola všeobecne prijatá. Medzi najpouží-

vanejšie definície patrí definícia, kde je KM vnímaný ako proces zachytávania, distribúcie 

a efektívneho využívania znalostí (Davenport, Prusak 2000). Pri riadení znalostí môžeme 

odlíšiť dva rámce KM, prvý, zameraný na kodifikáciu znalostí a budovanie repozitov znalos-

tí, ktorý je bližší predmetu výskumu KIV (zaznamenaným informáciám), a druhý rámec, 

zameraný na tacitné znalosti a znalostných pracovníkov. Vzhľadom na štyri hlavné procesy 

KM je možné vymedziť štyri systémy KM: systémy zdieľania, zachytávania, objavovania 

a využívania znalostí (Becerra-Fernandez, Sabherwal 2015). 

Vzťah knihovníckej komunity ku KM nie je jednotný, pričom KM je často spájaný 

s IM, ktorého prijatie v knihovníckej komunite tiež nebolo bezproblémové. Zameranie KIV 

sa postupne rozširovalo – od riadenia dokumentov k samotným informáciám, vrátane obchod-

ných informácií. Dnes vzhľadom na socioekonomické zmeny a nové potreby trhu a spoloč-

nosti sa zamýšľame, či je potrebné opätovne rozšíriť zameranie KIV od zaznamenaných 

informácií až po znalosti. Pri hľadaní riešenia tejto otázky sa odborníci často vracajú k IM 

a nepriamo k otázke odlišnosti medzi informáciou a znalosťou. V knihovníckej komunite 

v otázke vzťahu KM a IM sa doposiaľ nepodarilo dosiahnuť konsenzus (Koloniari, Fassoulis 

2017). Niektorí, ako napr. Wallace (2007), jednoznačne vnímajú KM ako odlišný od IM. 

Broadbend (1998) napr. vníma zásadný rozdiel v tom, že KM sa zameriava prevažne na ria-

denie ľudských zručností, kým KIV a IM na riadenie informačných zdrojov. Singh (2005) 

upozorňuje, že KM kladie dôraz na neštruktúrované a neformálne informácie a znalosti, kým 

IM sa zameriava na formálne a štruktúrované informácie. Znalosti sú silno prepojené s člo-

vekom, preto KM pracuje na vytvorení vhodných modelov organizačnej kultúry, ktoré by 

podporovali zdieľanie znalostí, čo na druhej strane nikdy nebolo predmetom záujmu IM. 

Mnohí knihovníci vzťah IM a KM úmyselne zjednodušujú, keď KM vnímajú ako nové 

pomenovanie pre riadenie informačných zdrojov, čo bolo novým pomenovaním dokumentá-

cie, ktorá bola zase novým pomenovaním klasického knihovníctva (Khairah, Singh 2008). 

Na skeptické pohľady knihovníkov k prijímaniu nových oblastí upozorňuje aj Wallace, keď 

konštatuje, že dokumentáciu v päťdesiatych rokoch minulého storočia niektorí knihovníci 

označili ako „knihovníctvo realizované amatérmi“, informačnú vedu v sedemdesiatych ro-

koch ako „knihovníctvo realizované mužmi“ a KM v deväťdesiatych rokoch vnímajú ako 

„knižnično-informačnú vedu realizovanú obchodníkmi“ (2007). Známym skeptikom je T. D. 

Wilson, ktorý vníma koncept KM ako nerealizovateľný, resp. ako utópiu (2002). 
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Obsahovou analýzou článkov zameraných na vzťah KIV ku KM sme identifikovali dve 

široké názorové línie alebo prístupy odborníkov, tzv. aktívnu a pasívnu líniu. Odborníkov 

z aktívnej línie spája požiadavka na rozšírenie zamerania KIV a rozšírenie kompetencií in-

formačných profesionálov vzhľadom na meniace sa požiadavky trhu. Mnohí uvádzajú, že je 

čas začať sa vnímať ako súčasť obchodu a nie ako služba obchodníkom a porozumieť spô-

sobom tvorby a práce s obchodnými informáciami (Abell, Oxbrow 2001). Special Library 

Association už v roku 2000 požadovala zmenu knihovníkov z tzv. strážcov zbierok na mana-

žérov organizačnej pamäti (Butler 2000). Ako uvádza Reardon (1998), rovnako IFLA už 

v roku 1998 konštatovala, že knihovníci síce majú mnohé kompetencie potrebné pre KM, 

avšak tieto zručnosti nepostačujú na vybudovanie KM, a preto vyzývajú k rozvoju a modifi-

kácii zručností knižnično-informačných pracovníkov tak, aby boli schopní naplniť požiadav-

ky KM. V decembri 2003 IFLA zriadila sekciu IFLA KM, ktorej úlohou je, okrem iného, 

vyjasniť vzťah medzi informáciou a znalosťou, s tým, že zdôrazňujú, že znalosť nie je obme-

dzená na publikované informácie, ale zahŕňa tiež tacitné, implicitné, explicitné a procedurál-

ne znalosti, a zároveň poukázať na relevantnosť KM pre KIV. Jedným z hlavných cieľov je 

monitorovať aktuálny vývoj v KM a vylepšovať v KM zručnosti knihovníkov (Husain, Na-

zim 2013; IFLA 2014). Faktom poukazujúcim, že uvedená sekcia IFLA chce problém vzťa-

hu KIV a KM skutočne riešiť, môže byť aj hlavná téma jej ostatnej medzinárodnej konferen-

cie z augusta 2018 – Je manažment znalostí novou knižničnou vedou? (IFLA 2018). Na 

druhej strane v pasívnej/skeptickej línii sa opakujú názory, že konceptu KM nie je potrebné 

sa venovať, nakoľko ide o IM, len s novým názvom, alebo že ide o IM s malými zmenami, 

alebo o KIV s novým menom (Ajiferuke 2003; Bouthillier, Shearer 2002; Gorman 2004; 

Rowley 2003; Wilson 2006). 

2 Niektoré prieniky IV a KM 

Predmet výskumu KM a IV je vo svojej podstate veľmi blízky, obe oblasti spája záujem 

o organizáciu znalostí/poznatkov, pričom často medzi nimi prebieha proces vzájomného 

vypožičiavania si odborných poznatkov (Roknuzzaman, Umemoto 2017). Napriek tomu je 

možné nájsť niekoľko významných odlišností, napr. základný koncept IV – zaznamenaná 

informácia a základný koncept KM – znalosť, teda odlišnosť týchto elementárnych pojmov, 

ktorá dodnes vyvoláva nejasnosti na oboch stranách. Napriek niektorým nejasnostiam, napr. 

vzťahu medzi explicitnou znalosťou a informáciou, sa autori zhodujú, že predmet výskumu 

KM je oproti IV jednoznačne rozšírený o aspekty práce s tacitnými znalosťami, ktoré nikdy 

neboli predmetom výskumu IV. Z toho vyplýva, že KM by mal dokázať efektívne pracovať 

aj s nevyjadrenými, neštruktúrovanými alebo semi-štruktúrovanými znalosťami, ktoré tvoria 

väčšinu znalostného bohatstva organizácie. Rovnako základné procesy KM, t. j. objavovanie, 

zachytávanie, zdieľanie a aplikácia znalostí (Becerra-Fernandez, Sabherwal 2015), sú oproti 

informačnému procesu z pohľadu KIV, t. j. získavanie, spracovávanie, uchovávanie, prenos 

a využívanie informácií (Čabrunová 1998), rozšírené. Napr. fáza zachytávania znalostí (resp. 

premeny tacitných a implicitných znalostí na explicitné) nebola nikdy predmetom výskumu 

informačných vedcov, keďže pracujú s informáciami, ktoré už boli zaznamenané. Na druhej 

strane sa informačná veda už dávnejšie rozšírila aj o ľudské aspekty používateľov informácií 

(kognitívna, sociálna paradigma), teda smerom k znalostiam. Je preto prirodzené, že systémy 

manažmentu znalostí (KMS) majú v sebe často integrované nástroje vyvíjané informačnou 

vedou. Napr. pre systémy založené na prípadovom usudzovaní (CBR), t. j. systémy aplikujú-

ce znalosti, sa vytvára knižnica prípadov, pri budovaní ktorej sa stanovujú indexované vlast-

nosti, ich možné hodnoty, hierarchia a pod. (Becerra-Fernandez, Sabherwal 2015). Veľmi 
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významné miesto majú systémy na objavovanie nových znalostí, kde svoje významné miesto 

zastáva informačný špecialista D. Swanson a jeho metóda založená na objavovaní nových 

znalostí z textov v knižniciach (literature based discovery), a to cez objavovanie zaujímavých 

prepojení a súvislostí a následnom stanovovaní hypotéz (Swanson 1988a). Tzv. textmining, 

alebo dolovanie nových znalostí v textoch, využíva mnohé poznatky z oblasti informačného 

prieskumu (Swanson 1988b), a preto je často spájaný s informačnou vedou, obzvlášť spomí-

naná Swansonova metóda, ktorá je dnes používaná prevažne v lekárskych vedách. Ako uvá-

dza Swanson, nové poznatky sa už môžu objaviť nielen v laboratóriách, ale aj v knižniciach 

(1988b). Navyše, poznatky informačných špecialistov sú použiteľné aj pri práci s tacitnými 

znalosťami, a to v prípade, ak sa napr. budujú systémy na lokalizáciu odborníkov (tzv. trans-

aktívne pamäťové systémy). V tomto prípade je potrebné skatalogizovať znalostné kompe-

tencie, vrátane informácií, ktoré nie sú zachytené v systémoch riadenia ľudských zdrojov. 

Aktívne sa tu využívajú taxonómie ľudských znalostí a činností, napr. aj taxonómia Kongre-

sovej knižnice alebo taxonómia databázy INSPEC (Becerra-Fernandez, Sabherwal 2015). 

3 Informačná a znalostná veda 

H. Ebrami už v roku 1977 prišiel s návrhom premenovať KIV na znalostnú vedu, na-

koľko knižnicu vníma ako sklad ľudského poznania a zároveň komunikačný nástroj týchto 

poznatkov, domnieva sa teda, že knihovníci v skutočnosti narábajú so znalosťami, nielen 

s informáciami (Ebrami 1977). Podobne Ch. Zins (2006) po hĺbkovej analýze pojmov údaj, 

informácia, znalosť a typológie znalostí dospel k názoru, že informácia je konkrétny typ 

znalosti a že informačná veda v skutočnosti skúma informácie a zároveň aj znalosti, na zá-

klade čoho dospel k záveru, že pomenovanie znalostná veda by zachytávalo podstatu našej 

disciplíny lepšie ako IV. Fattahi a Rismanbaf (2014) na základe teoretického aj praktického 

vývoja v KIV, ktorým sa menia črty tohto odboru, odporúčajú zmenu názvu KIV. Vzhľadom 

na povahu znalostí, ktorá je širšia, komplikovanejšia a abstraktnejšia ako povaha informácií, 

navrhujú zmeniť názov na „informačná a znalostná veda“, čím by sa posilnila sociálna a ľud-

ská stránka profesie a disciplíny. 

V Japonsku zareagovali na socioekonomické zmeny vedúce k znalostnej spoločnosti  

už v roku 1998, keď na Japonskom inštitúte vedy a techniky (JAIST) založili tzv. Školu zna-

lostnej vedy (The School of Knowledge Science). Išlo o prvú školu, ktorej cieľom výskumu 

a vzdelávania bol ťažko uchopiteľný pojem znalosť. Znalostnú vedu tu vnímajú ako problé-

movo orientovanú interdisciplinárnu oblasť, ktorej predmetom je modelovanie procesu tvor-

by znalostí a ich aplikácia. Prvým dekanom školy bol I. Nonaka, známy svojou špirálou 

SECI, zachytávajúcou procesy tvorby znalostí v organizácii. Vedeckí pracovníci tejto školy 

vnímajú informáciu ako znalosť prenášanú pomocou nejakého systému znakov. Ako uvádza-

jú, informácia je preto relatívne slovo, ktoré je niekedy znalosťou iných osôb a niekedy len 

zbierkou údajov. Štruktúra školy je založená na informačnej vede (technická stránka), na 

manažérskej vede (ľudská stránka) a na systémovej vede (integrácia rôznorodých znalostí), 

pričom za súvisiace oblasti výskumu považujú manažment znalostí, znalostné inžinierstvo, 

objavovanie znalostí a tvorbu znalostí. Zároveň dodávajú, že škola reštrukturalizuje a integ-

ruje poznatky z disciplín ako systémová veda, kognitívna veda, sociálne vedy, humanitné 

vedy, prírodné vedy a informačná veda (Nakamori 2016). Za povšimnutie stojí aj fakt, že 

v Japonsku na Univerzite v Tsukuba v roku 2009 premenovali jednu z jej škôl na Fakultu 

znalostných a knižničných vied (College of Knowledge and Library Sciences). V Japonsku 

sa problematike konceptu znalostí a tzv. vede o znalostiach venujú v interdisciplinárnych 

kontextoch, pričom napr. Yanagi uvádza, že k vytvoreniu znalostnej vedy by mali prispieť 
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spoločne KIV a KM, pripomína tiež, že pre KIV to môže byť náročná úloha (Roknuzzaman 

2012). O niekoľko rokov neskôr na základe hĺbkovej analýzy predmetov výskumu KIV a KM 

dospeli Roknuzzaman a Umemoto (2017) k jednoznačnému záveru, že vzhľadom na histo-

rické prepojenie knižníc so znalosťami a kultúrou a vzhľadom na predmet výskumu KM by 

sa mala KIV premenovať na „knižničnú a znalostnú vedu“. 

4 Metodológia 

Za účelom zistenia aktuálneho záujmu KIV komunity o oblasť KM a možného rozšíre-

nia jej predmetu výskumu v širšom kontexte sme sa zamerali spoločne na KM a na IM. Vyu-

žili sme bibliometrické metódy práce v databáze Web of Science (WoS) Core Collection 

a ich analytické nástroje, kombinujúce matematické, štatistické a vizualizačné metódy. Pra-

covali sme s bibliografickými záznamami z databázy WoS Core Collection. Za účelom zis-

tenia všeobecných trendov vedeckej produkcie zameranej na KM a IM sme vytvorili dopyt 

na TOPIC: („knowledge management“) a dopyt na TOPIC: („information management“), 

ktorý sme časovo spresnili cez nastavenie Timespan: 1990-2017 a využili sme indexy SCI-

EXPANDED, SSCI, A & HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, BKCI-S, BKCI-SSH, ESCI, CCR-

EXPANDED, IC. Následne sme analyzovali danú množinu z hľadiska času a sledovali sme, 

koľko príspevkov indexovaných pod topic: „knowledge management“ bolo publikovaných 

KIV komunitou a ktoré iné disciplíny sú v oblasti KM aktívne, teda interdisciplinárnu aktivi-

tu v oblasti KM. 

Následne sme tieto dopyty zjemnili využitím možnosti vyhľadávania v rámci kategórií 

WoS (Web of Science Categories), kde sme si vybrali podmnožinu článkov označenú ako 

„Information Science Library Science“, čím sme získali bibliografické záznamy o vedeckej 

literatúre venovanej KM a IM, publikovanej v rámci KIV komunity, ktoré sme porovnali 

z hľadiska vedeckej produkcie a vývoja v čase. 

Následne nás zaujímalo, či prípadne zistený publikačný záujem nie je len na teoretickej 

úrovni diskusií a analýz KM a jeho blízkosti s KIV, alebo sa už záujem o KM prakticky od-

ráža v implementácii KM do učebných osnov na vysokých školách ponúkajúcich študijné 

programy KIV. Zisťovali sme, nakoľko sa prakticky rozširujú kompetencie budúcich infor-

mačných profesionálov smerom ku KM. Za týmto účelom sme si vytvorili databázu tzv. 

„KIV škôl“ (fakulta, škola, katedra, oddelenie ponúkajúce KIV študijný program v rámci 

vysokoškolského vzdelávania) a ich webových stránok, presnejšie 145 KIV škôl ponúkajú-

cich 188 študijných programov v oblasti KIV, na ktorých sme identifikovali ich aktuálne 

ponúkané kurzy/predmety. Každému programu sme pridelili binárnu premennú, vyjadrujúcu 

prítomnosť (1) alebo neprítomnosť (0) kurzu/predmetu KM. Využili sme aj možnosti priame-

ho vyhľadávania v databázach ALA (2017). V našom prípade sme využili užší prístup k defi-

novaniu kurzu/predmetu KM, nakoľko sme za kurz/predmet KM považovali len ten kurz, 

ktorý vo svojom názve obsahoval termín „knowledge management“ a jeho inojazyčné ekvi-

valenty. Predmety, ktoré by sme mohli klasifikovať ako spadajúce pod KM, ale nemali po-

jem KM integrovaný vo svojom názve, sme v tomto prístupe považovali za predmety mimo 

KM, keďže takáto kategorizácia stráca na objektívnosti, obsahuje totiž známky subjektívne-

ho vyhodnocovania, obzvlášť v interdisciplinárnom kontexte KM. V našom prístupe sme 

preto získali len minimálnu množinu KIV študijných programov ponúkajúcich KM kurz/ 

predmet, avšak objektívne vytvorenú a s možnosťou ďalšieho sledovania a porovnávania 

v čase. 
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5 Výsledky 

Už bibliometrický výskum z roku 2015 realizovaný v databázach Scopus, ktorého cie-

ľom bolo identifikovať hlavné témy výskumu európskych odborníkov z KIV, poukázal na  

to, že záujem o KM môže byť aktuálne väčší ako o IM, keďže sa KM umiestnilo vyššie, pres-

nejšie, KM bola šiesta najčastejšie sa vyskytujúca oblasť výskumu KIV odborníkov a IM až 

deviata (Ardanuy, Urbano 2015). Náš aktuálny výskum v databázach WoS Core Collection 

tento trend potvrdil. Zistili sme, že záujem o oblasť KM začal okolo roku 1990, kedy sa od-

štartoval exponenciálny nárast publikačnej činnosti na túto oblasť až do svojho globálneho 

maxima v roku 2009. V prípade IM sledujeme dosiahnutie globálneho maxima v roku 2015, 

avšak už od roku 2000 je v absolútnom počte vedecká produkcia zameraná na KM vyššia 

ako na IM, pričom tento trend pretrváva. V komunite KIV bola produkcia vedeckej literatúry 

so zameraním na KM stúpajúca od roku 1990 až po rok 2008, kedy dosiahla svoje globálne 

maximum. Tak, ako sme v množine všetkých vedeckých článkov indexovaných vo WoS 

Core Collection na oblasť KM a IM pozorovali od roku 2000 vyšší počet článkov o KM ako 

o IM, tak aj v podmnožine Information Science Library Science (WoS Categories) pozoru-

jeme od roku 2000 väčší záujem publikovať v oblasti KM ako IM, ktorý pretrváva. 

 

Graf 1 

Vývoj vedeckej produktivity so zameraním na KM a IM, v databáze WoS Core Collection 

Z hľadiska intedisciplinárnej aktivity v oblasti KM sme od jej začiatku v roku 1990 

vnímali silný vplyv komunity KIV. V tomto toku bola WoS kategória Information Science 

Library Science najaktívnejšia spomedzi všetkých kategórií publikujúcich k tejto novovznik-

nutej oblasti s tromi príspevkami indexovanými pod KM. Ostatné WoS kategórie mali po 

jednom príspevku, pričom išlo o kategórie ako počítačové vedy a softvérové inžinierstvo, 

biochemická molekulárna biológia, environmentálne vedy, genetika, patológia a aplikovaná 

matematika. Od roku 1997 sa táto množina rozšírila o kategóriu manažmentu a obchodu. 

Napriek tomu, že aktuálne o KM publikujú odborníci z viac ako 100 WoS kategórií, je cel-
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kovo za obdobie rokov 1990 – 2017, v rámci databázy Web of Science Core Collection, ka-

tegória Information Science Library Science tretia najaktívnejšia z hľadiska publikačnej 

produktivity. 

 

Graf 2 

Interdisciplinárna výskumná aktivita v oblasti KM, v databáze WoS Core Collection 

Vo významnej podmnožine tzv. vysokocitovaných článkov (Highly Cited papers) v rámci 

WoS Core Collection, zameraných na oblasť KM za obdobie rokov 1990 – 2017, by mohlo 

byť rozloženie interdisciplinárnej aktivity odlišné, avšak naše zistenia poukazujú na to, že aj 

v tejto podmnožine je kategória Information Science Library Science tretia najaktívnejšia, čo 

naznačuje význam knihovníckej komunity vo vedeckej komunikácii o koncepte KM. 

Z hľadiska zabezpečenia dôležitých kompetencií budúcich informačných profesionálov 

na vysokých školách sme za pomoci užšieho prístupu (identifikácie minimálneho množstva, 

hľadaním presného termínu „knowledge management“) zisťovali percentuálne zastúpenie 

KIV škôl a študijných programov ponúkajúcich vo svojich kurikulách KM kurzy/predmety. 

Z analyzovaného množstva 145 KIV škôl (188 KIV študijných programov), pokrývajúcich 

USA a Kanadu (60), Rusko (24), Európu (20), Austráliu (17), Indiu (7), Južnú Afriku (6), 

Čínu (5), Japonsko (4), Singapur (1) a Brazíliu (1), sme zistili, že minimálne 33 % nami sle-

dovaných KIV študijných programov ponúka kurzy KM, čím pripravuje budúcich informač-

ných profesionálov aj v oblasti KM. V rámci KIV škôl zameraných na informačnú vedu (tzv. 

I -schools, ktoré postupne vypustili zo svojho pôvodného názvu pojem „knižničná“, obsahujú 

pojem informačná veda v kombinácii s pojmami ako digitálne médiá, komunikácia, dátová 

analytika, IM, KM a pod.) sme zistili, že až 45 % z tejto novej skupiny škôl ponúka kurz KM. 

Durance si už v roku 2004 všimol trend posunu od „knižnično-informačných“ škôl 

k čisto „informačným“ („I -schools“). Ako uvádza, v roku 2004 sa pojem „knižničná“ vytra-

til zo zaužívaného spojenia „knižničná a informačná“ u tretiny ALA akreditovaných škôl 

a začal sa trend premenovávania na tzv. informačné školy (Durrance 2004). Na základe dát 

získaných z databázy ALA sme zistili, že tento trend pokračuje a v roku 2017 už takmer dve 

tretiny (65 %) ALA akreditovaných škôl úplne odstránilo pojem „knižničná“ zo svojho ná-

zvu. 
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Záver 

Odborníci z rôznych oblastí už niekoľko rokov upozorňujú, že KM nie je len akýsi ma-

nažérsky „výstrelok“, o ktorý bude záujem postupne klesať. KM tu pôsobí už takmer tridsať 

rokov a záujem o túto oblasť poznania stále narastá v mnohých disciplínach, čo dokazuje aj 

klasifikácia článkov v databáze WoS Core Collection, indexovaných pod KM do viac ako 

100 kategórií WoS. KM si našiel svoje praktické uplatnenie v mnohých veľkých firmách, 

prevažne v tých, kde sa realizuje aj výskumno-vývojová činnosť. Aj OSN implementovala 

KM do svojich činností s cieľom systematicky a efektívne organizovať, zdieľať, vyvíjať 

a integrovať svoje poznatky. Z nášho hľadiska je dôležité analyzovať vzťah KIV ku KM, kde 

sme identifikovali dva hlavné názorové prúdy. Širší, tzv. aktívny prúd, vyzýva k záujmu KIV 

o KM a k rozširovaniu vzdelávania informačných profesionálov aj o oblasť KM, na druhej 

strane pasívny prúd považuje KM za novú nálepku pre IM alebo IM s malými obmenami. 

Aktívny prúd sa venuje vzťahu KIV a KM od príchodu KM, pričom záujem o túto oblasť je 

medzi odborníkmi z KIV vysoký. Od roku 2000 je produkcia vedeckej literatúry venovaná 

KM vyššia ako produkcia zameraná na IM. Dôvodom môže byť aj zvyšujúci sa záujem o vý-

skum konceptu znalostí v celej vedeckej komunite. Tento trend sa začína odrážať aj v prípra-

ve budúcich informačných profesionálov. Tretina nami sledovaných KIV škôl ponúka KM 

kurz/predmet, pričom v podmnožine tzv. I -škôl je tomu až 45 %. Nakoľko trend posunu od 

KIV škôl k tzv. I -školám je pomerne rýchly, v rámci ALA akreditovaných škôl je na úrovni 

dvoch tretín, predpokladáme, že ponuka KM kurzov bude na KIV školách stále častejšia. 

Zároveň je potrebné brať do úvahy použitú metódu, a teda, že skutočný stav môže byť ešte 

vyšší, nakoľko nami aplikovaná metóda dokáže identifikovať minimálny počet KIV škôl 

ponúkajúcich KM kurzy/predmety. Taktiež by sme sa mali zamyslieť nad tým, že napriek 

niekoľkým odborníkom z KIV odmietajúcim KM, sa väčšina prikláňa k aktivizovaniu sa 

KIV v oblasti KM, a to aj samotné knihovnícke organizácie, ktoré poukazujú na relevantnosť 

KM pre KIV a na potrebu modifikácie zručností informačných profesionálov (napr. IFLA, 

CILIP, SLA a pod.). 

Blízkosť obsahového zamerania KIV a KM je zrejmá, môžeme identifikovať viaceré 

prieniky, pričom sledujeme využívanie poznatkov KIV dokonca aj v tých oblastiach riadenia 

znalostí, kde sa pracuje s tacitnými znalosťami. Niektorí autori poukazujú na vzájomné vy-

požičiavanie si poznatkov medzi KIV a KM, pričom IFLA sa na svojej konferencii v tomto 

roku pýta, či je KM novou knižničnou vedou. Sledujeme a poukazujeme na postupné rozši-

rovanie predmetu výskumu a vzdelávania KIV komunity o KM a vnímame aj názory niekto-

rých odborníkov KIV o potrebe zamyslenia sa nad možnou zmenou názvu KIV smerom 

k znalostnej vede. Tieto odporúčania sú zatiaľ len akýmisi výkrikmi, snažiacimi sa reflekto-

vať aktuálne potreby znalostnej spoločnosti a znalostnej ekonomiky. Na skutočnú zmenu 

bude potrebná široká zhoda v knihovníckej komunite a množstvo hĺbkových analýz, nakoľko 

na rozšírenie predmetu výskumu smerom k znalostnej vede by bola potrebná aj interdiscipli-

nárna spolupráca. Na druhej strane, dôležitejšie ako zmena názvu bude, či KIV bude aj naďa-

lej pripravovať svojich absolventov tak, aby sa dokázali uplatniť na trhu práce, a teda, či bude 

rozširovať a inovovať svoj predmet výskumu a kurikulá vzhľadom na zmeny spoločnosti 

a ekonomiky, tak ako ju k tomu vyzývajú aj medzinárodné knihovnícke organizácie. 

Pokiaľ bude spoločenský vývoj aj naďalej poukazovať na potrebu vytvorenia tzv. zna-

lostnej vedy, domnievame sa, že na to bude potrebný široký teoretický výskum, zameraný na 

možnosti rozšírenia predmetu výskumu KIV smerom k vytvoreniu znalostnej vedy. Zmena 

názvu KIV na znalostnú vedu bez ďalších analýz s tvrdením, že to, s čím knihovníci odjakži-

va narábajú, sú vlastne znalosti, by nebola správnym riešením. Takto by sa vedome ignoro-
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vali aspekty práce s implicitnými a tacitnými typmi znalostí, ktoré nikdy neboli predmetom 

výskumu IV. Cestu vidíme skôr v hľadaní istých možností využitia nástrojov IV na prácu  

aj s týmto druhom znalostí alebo cez spoluprácu a integráciu poznatkov z viacerých oblastí 

vedy, nakoľko sme názoru, že žiadna vedecká disciplína by nedokázala sama pokryť predmet 

výskumu znalostnej vedy tak, ako by si to táto veda vyžadovala. 
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Resumé 

OD INFORMAČNEJ VEDY K ZNALOSTNEJ VEDE 

Marcela Katuščáková  

Príspevok je venovaný vzťahu knižnično-informačnej vedy a manažmentu znalostí. Prináša poznatky 

o narastajúcom záujme o túto oblasť, čoho dôkazom je vysoká vedecká produktivita knižnično-infor-

mačných odborníkov v oblasti manažmentu znalostí, ktorá je aktuálne vyššia ako v oblasti manažmentu 

informácií. Knihovnícka komunita predstavuje tretiu najaktívnejšiu kategóriu WoS publikujúcu na tému 

KM, a to už od jeho príchodu. Príspevok tiež poukazuje na postupnú difúziu KM do prípravy budúcich 

informačných profesionálov, nakoľko z analyzovanej vzorky 145 KIV škôl už najmenej tretina ponúka 

kurzy/predmety KM, pričom v prípade tzv. informačných škôl je to až 45 %. Pozornosť je venovaná aj 

prienikom a odlišnostiam predmetu výskumu KM a KIV a zdôrazňuje sa nemalé využívanie poznatkov 

KIV v systémoch manažmentu znalostí. V závere sa príspevok zameriava na otázky možnej zmeny 

názvu knižnično-informačnej vedy na informačnú a znalostnú vedu alebo knižničnú a znalostnú vedu, 

tak ako to odporúčajú niektorí odborníci vzhľadom na aktuálne sociálno-ekonomické zmeny a zmeny 

na trhu práce. 

Summary 

FROM INFORMATION SCIENCE TO KNOWLEDGE SCIENCE 

Marcela Katuščáková  

The paper focuses on the relationship between Library and Information Science and Knowledge Man-

agement. It brings insights into the growing interest in this area, as evidenced by high scientific produc-

tivity of library and information professionals in the area of Knowledge Management, being currently 

higher than that in the field of Information Management. The paper also pointsout that the library com-

munity has been the third most active category in WoS publishing on KM since its arrival, and that 

there has been a gradual diffusion of KM into the training of future information professionals. At least 

a third of the 145 KIV schools analysed offers KM courses/subjects, while in the so-called information 

schools, it is as many as 45 %. Attention is also paid to the intersection and differences of the subject of 

KM and KIV research, emphasising the considerable use of KIV knowledge in knowledge management 

systems. In conclusion, the paper focuses on issues of a possible change of the name of Library and 

Information Science to Information and Knowledge Science, as recommended by some experts, given 

the current socio-economic changes and shifts in the labour market. 
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