ZBORNÍK
FILOZOFICKEJ FAKULTY
UNIVERZITY KOMENSKÉHO

KNIŽNIČNÁ A INFORMAČNÁ VEDA

LIBRARY
AND INFORMATION SCIENCE
XXV

2014
UNIVERZITA KOMENSKÉHO BRATISLAVA
1

Zodpovedná redaktorka
Executive Editor

Mgr. Lucia Lichnerová, PhD.

Zostavovateľka
Editor

prof. PhDr. Jela Steinerová, PhD.

Redakčná rada
Editorial Board

Predseda / Chairperson
prof. PhDr. Jela Steinerová, PhD.
Členovia / Members
prof. PhDr. Soňa Makulová, PhD.
prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD.
doc. PhDr. Pavol Rankov, PhD.
Ing. Miriam Ondrišová, PhD.
Mgr. Marcela Katuščáková, PhD.

Recenzenti:
Reviewers:

PhDr. Barbora Drobíková, PhD.
PhDr. Jindra Planková, PhD.

Zborník bol spracovaný v rámci výskumného projektu APVV-0208-10 TraDiCe – Kognitívne cestovanie po digitálnom svete webu a knižníc s podporou personalizovaných služieb a využitím sociálnych
sietí a grantovej úlohy KEGA 133UK-4/2013 MIKS – Mediálne a informačné kompetenice pre znalostnú spoločnosť.

© Univerzita Komenského v Bratislave, 2014

Požiadavky na výmenu adresujte na:
All correspondence and exchange requests should be addressed to:
Filozofická fakulta
Univerzita Komenského
Ústredná knižnica
Gondova 2
814 99 Bratislava
Slovenská republika
ISBN 978-80-223-3808-0
2

Faculty of Philosophy
Comenius University
Central Library
Gondova 2
814 99 Bratislava
Slovak Republic

OBSAH
CONTENTS
0

Jela Steinerová
Úvod .................................................................................................................................
Introduction

5

Katarína Buzová
Modely a aspekty kredibility sociálnych médií ............................................................. 9
Models and aspects of the social media credibility
Róbert Móro, Mária Bieliková
Podpora cestovania v digitálnej knižnici pomocou významných slov
v sumarizáciách vedeckých článkov .............................................................................. 25
Supporting travelling in a digital library using important words in summaries
of research papers
Štefan Sabo
Sledovanie a vizualizácia príbehovna webe pomocou prístupu inšpirovaného
sociálnym hmyzom .......................................................................................................... 33
Tracking and visualization of stories on the web utilizing social insect inspired approach
Andrea Hrčková, Jana Adamčíková
Motivácie pre zdieľanie poznatkov v diskusných fórach ............................................ 41
Motivation for knowledge sharing in online forums
Marcela Kopecká
Motivačné faktory a bariéry využívania inštitucionálnych repozitárov .................... 55
Motivationsand barriers of using institutional repositories
Andrea Fojtů
Dôvera ako kľúčový koncept digitálnych repozitárov ................................................. 67
Trust as key aspect of digital repositories
Linda Prágerová
Informačné interakcie profesionálov v pracovnom prostredí ..................................... 79
Information interaction of profesionals in working emvironment
Patrícia Stanová
Metodológia výskumu informačného správania mladých ľudí v elektronickom
prostredí .......................................................................................................................... 91
Research metodology of information behavior of young people in the digital
environment
Jana Jakušová
Kreativita ako jedna z kľúčových kompetencií vedeckých pracovníkov ................... 103
Creativity as one of crucial abilities of scientists
3

Elena Jůnová
Analýza firemnej komunikácie na webe: informačné a kreatívne aspekty ............... 119
Analysis of corporate self-presentation on the www: informations and creative aspects
Ján Gondoľ
Využitie kontextu v mobilných aplikáciách .................................................................. 129
Use of context in mobile applications
O autoroch / About the Authors .................................................................................... 139

4

Úvod

Jubilejný, 25. ročník zborníka Knižničná a informačná veda je venovaný výsledkom
výskumov doktorandov a mladých výskumníkov v nadväznosti na seminár Informačné interakcie, ktorý zorganizovala Katedra knižničnej a informačnej vedy 12. 9. 2013 v Univerzitnej knižnici v Bratislave.
Spoločnou témou seminára aj zborníka sú informačné interakcie ako všeobecnejší pojem obsahujúci rôzne aspekty práce s informáciami v súlade s trendmi rozvoja informačnej
vedy – presunom informačných procesov do elektronického prostredia a formovaním služieb s pridanou hodnotou pod vplyvom vývoja progresívnych informačných a komunikačných technológií.
Osobitne významným naplnením trendu hľadania nových partnerstiev informačnej vedy
v teórii aj praxi sú príspevky kolegov a doktorandov z Fakulty informatiky STU v Bratislave
nadväzujúce na spoločný výskumný projekt. Mnohé spoločné východiská sa prejavujú práve
v témach venovaných vyhľadávaniu informácií a modelovaniu textov v digitálnych knižniciach a nových médiách, ale aj v informačnom správaní používateľov.
Seminár Informačné interakcie bol významný aj tým, že sa na ňom zúčastnili a predstavili svoje príspevky aj kolegovia a doktorandi z Českej republiky. Niektoré ich príspevky
sme zaradili do zborníka. Prinášajú vybrané aspekty budovania digitálnych repozitárov a aspekty kreatívneho priemyslu a nových médií.
Informačné interakcie znamenajú vzájomné pôsobenie informácií a informačného prostredia z hľadiska samotných informácií, informačných procesov, informačných systémov,
informačného prieskumu a aj informačného správania človeka. Všetky tieto aspekty zachytávajú príspevky publikované v zborníku z rôznych uhlov pohľadu, pričom zdôrazňujú motiváciu, dôveru či kontext informačných procesov.
Informačné interakcie skúma nielen informačná veda, ale aj príbuzné odbory, napríklad
informatika, mediálne štúdiá, komunikácia a iné. Významný je kontext elektronického prostredia, nové modely interakcie a vyhľadávania, hodnotenie interakcie človeka a informačných systémov, ale aj filozofické, sociálne a kognitívne aspekty informácií.
Témy príspevkov predstavujú pestrú mozaiku aktuálnych problémov, ktoré rieši informačná veda – kredibilita sociálnych médií a analýza ich modelov (Buzová), problémy vyhľadávania informácií v digitálnych knižniciach (Móro, Bieliková), problémy extrakcie kľúčových slov v spravodajských textoch (Sabo). Aktuálne otázky rieši aj príspevok zameraný na
motiváciu zdieľania informácií v diskusných skupinách (Hrčková, Adamčíková). Pre rozvoj
informačnej vedy je dôležité aj reflektovanie otázok informačnej podpory vedeckej komunikácie v budovaní digitálnych repozitárov. Túto tému výborne interpretujú príspevky M.
Kopeckej – faktory využívania inštitucionálnych repozitárov a A. Fojtů – dôvera a rôzne
aspekty digitálnych repozitárov.
Okrem systémového aspektu obsahujú informačné interakcie aj používateľský aspekt,
ktorý sa najviac prejavuje vo výskumoch zameraných na informačné správanie. Túto tému
spracuvávajú L. Prágerová (informačné správanie informatikov) a P. Stanová (informačné
správanie mladej „Google“ generácie). Súčasná informačná veda venuje veľkú pozornosť
kreativite, pretože práve v procesoch spracovania informácií ide o hľadanie inovácií a nápa5

dov smerujúcich k vytváraniu nových modelov a služieb s pridanou hodnotou. Problémom
kreativity s dôrazom na vedeckú prácu sa zaoberá J. Jakušová. Z iného aspektu analyzuje
kreativitu E. Jůnová. Dôraz kladie na firemnú webovú komunikáciu a prepojenie informačného a kreatívneho priemyslu. Podstatu kontextu a význam mobilných aplikácií v službách
a informačných interakciách nových médií osvetľuje príspevok J. Gondoľa.
Príspevky publikované v zborníku prezentujú výskumné trendy mladých vedeckých
pracovníkov v oblasti informačnej vedy a informatiky. V mnohých príspevkoch vidíme
obohatenie pôvodného teoretického základu informačnej vedy o praktické aplikácie nových
médií a informatiky. Často sa stierajú hranice medzi informačnou vedou, novými médiami
a hľadaním nových technologických riešení. Na druhej strane sa potvrdzuje významná úloha informačnej vedy v oblasti formovania nových modelov vedeckej komunikácie v elektronickom prostredí (digitálne knižnice, inštitucionálne repozitáre). Jedinečným prínosom
informačnej vedy pre informačné interakcie je neustále prehlbovanie poznatkov o potrebách
používateľa, podpora jeho kreativity a rôznych druhov informačných gramotností v nadväznosti na vzorce informačného správania.
Jela Steinerová
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Introduction

The 25th anniversary issue of Library and Information Science is composed of research
results of doctoral students and young researchers who participated in the workshop on
Information interactions organized by the Department of Library and Information Science
on 12th September 2013 in the University Library in Bratislava.
The common topic both of the workshop and this volume is information interactions as
a general concept comprising different aspects of the work with information in line with
trends of development of information science – the shift of information processes into the
electronic environment and the articulation of value-added services influenced by advanced
information and communication technologies.
An important fulfilment of the trends of seeking new partnerships of information science
in theory and practice are papers of colleagues and doctoral students from the Faculty of
Informatics of the Slovak Technical University in Bratislava who are our partners in a common research project. Much of the common content is manifested especially in the topics of
information seeking and text modelling in digital libraries and new media, but also in user
information behaviour.
The significance of the workshop Information Interactions was also emphasized by the
participation of our colleagues - doctoral students from the Czech Republic who presented
their papers. That is why the volume comprises also some papers of the Czech authors who
present selected aspects of building digital repositories and aspects of creative industry and
new media.
Information interactions mean mutual influences of information and information environment from the viewpoint of information problems, information processes, information
systems, information retrieval and human information behaviour. These aspects are embodied in the papers of the volume by perspectives emphasizing motivation, trust, and context
of information processes.
Information interactions are examined not only by information science, but also close
disciplines as computer sciences, media studies, communication etc. An important component is represented by the context of the electronic environment, new models of interaction
and seeking, evaluation of interaction of man and information systems, but also philosophical, social and cognitive aspects of information.
The topics of papers represent a colourful mosaic of current problems investigated by
information science. From the credibility of social media and analysis of their models (Buzová) through the problems of information seeking in digital libraries (Móro, Bieliková) to
the problems of keywords extraction in the news texts (Sabo). The topical questions are also
discussed by the paper aimed at motivation of information sharing in discussion groups
(Hrčková, Adamčíková). For the development of information science it is important to reflect
on the issues of information support of scholarly communication in building digital repositories. This topic is excellently interpreted by papers of M. Kopecká (factors of the use of
institutional repositories) and A. Fojtů (trust and various aspects of digital repositories).
Apart from the system aspect of the information interactions we also emphasize the
user perspective which is most manifested in the research of information behaviour. This
7

topic is presented by papers of L. Prágerová (information behaviour of computer specialists)
and P. Stanová (information behaviour of the young „Google” generation). Current information science pays an important attention to creativity, because innovations and new ideas
for building new models and value-added services are linked with the information processing. The problem of creativity with the emphasis on scholarly communication is outlined
in the paper by J. Jakušová. Another perspective of the analysis of creativity presents the
paper of E. Junová emphasizing the company web presentation and connections of information and creative industries. The characteristics of context and significance of mobile applications in services and information interactions of new media are illuminated by the paper
by J. Gondoľ.
The presented papers in the volume represent the research trends of young researchers
in information science and computer sciences. In many papers we can see enrichment of
original theoretical basis of information science by practical applications of new media and
perspectives of informatics. Often we can note that the borders between information science
and new media and new technological solutions disappear. On the other hand, the important
task of information science in building new models of scholarly communication in the electronic environment has been confirmed (digital libraries, institutional repositories). The unique contribution of information science into information interactions still persists as deeper
knowledge of user needs and support of their creativity and different kinds of information
literacies in line with patterns of information behaviour.
Jela Steinerová
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MODELY A ASPEKTY KREDIBILITY SOCIÁLNYCH MÉDIÍ
Katarína Buzová
Úvod
V posledných desaťročiach prilákal internet mnoho ľudí a prenikol do ich každodenného života. Charakter získavania informácií sa zmenil, zrýchlil, zjednodušil a je menej nákladný. Ako hovorí Ziming (2004), mnoho ľudí sa spolieha na informácie v online médiách, no
nie je celkom isté, či online médiá plnia očakávania používateľov. Napriek skutočnosti, že
na internete stúpa množstvo dezinformácií, počet online používateľov sa neustále zvyšuje.
Vzhľadom na povahu internetu, ako je anonymita, miesto odosielateľa, rola, identita odosielateľa, existujú bariéry, ktoré mnohým bránia publikovať v tomto prostredí. Ak ľudia chcú
tieto médiá používať, musia do nich vložiť určitú dôveru.
Hoci sa rečník, podľa Aristotela, javí ako dôveryhodný, nestačí, aby len odprezentoval
vierohodný príhovor (Griffin 2008). Príjemca hľadá informácie pre rôzne účely, napríklad
pohodlie, posilnenie, učenie, poznanie, vedúce ku konaniu, no nie všetky informácie sú užitočné a dôveryhodné. Príjemca filtruje informácie a ponecháva si len tie, ktoré sa mu zdajú
byť užitočné a dôveryhodné. Kredibilita je jedným z kritérií používaných pri filtrovaní ťažko
uveriteľných informácií (Wathen a Burkell 2002).
Od skorých akademických obáv o zvýšení miery dezinformácií v online prostredí, cez
neskoršie diskusie o zmene autoritatívnych úloh vydavateľov a knihovníkov, až po nástup
webu 2.0 a sociálnych médií nachádzame v odbornej literatúre množstvo dôkazov vyjadrujúcich znepokojenie nad kredibilitou informácií na internete. Priepasť vo vnímaní kredibility leží medzi poprepájanými jednotlivcami v sieťovej spoločnosti a množstvom digitálneho
a zdigitalizovaného obsahu, ktorý majú k dispozícii. Odborníci v diskusiách o popkultúre
pomenúvajú nový typ používateľa, ktorý sa „vzdáva vo svete, v ktorom sú online fakty len
„dostatočne pravdivé” na to, aby im uveril” (Manjoo 2008), no v skutočnosti nemusia byť
pravdivé vôbec.
Príspevok má charakter analytickej štúdie, terminológie, teórie, konceptov a modelov
kredibility v prostredí sociálnych médií, ktoré sú zosyntetizované v kapitole o aspektoch
kredibility. Cieľom príspevku je zistiť, čomu sa odborníci v zahraničí venujú, ktoré aspekty
kredibility ešte nie sú dostatočne prebádané a akým smerom sa uberať v budúcom aplikovanom prieskume. Práve na to odpovedá posledná kapitola o kognitívnych, zdrojových a sieťových aspektoch kredibility sociálnych médií.
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Terminologické vymedzenie problematiky
Kredibilita
Každý deň získavame viac informácií, ako dokážeme použiť. Priatelia, kolegovia, knihy, noviny, televízia, rozhlas a webové stránky tvoria len určitú časť informačných zdrojov.
Nie všetky informácie majú rovnakú hodnotu. Niektoré sa posudzujú ako „lepšie“ a „dôveryhodnejšie“. Hilligos a Rieh (2007) hovoria o výzve, ktorej musia ľudia čeliť pri výbere
a posudzovaní informácií.
Kredibilita nie je v súčasnej informačnej spoločnosti novým pojmom. Pojem existoval
dokonca už za čias Sokrata a Aristotela, ktorí kredibilitu ponímali veľmi stroho.„Zdroje sú
kredibilné, pretože ich správnosť je pochopená publikom“ (Rieh a Danielson 2007). Venovali sa aj kredibilite komunikátora, v tých časoch rečníka, ktorý sa snaží zaujať a presvedčiť
svojich poslucháčov. „Už vtedy bolo jasné, že prezentátor si musí vytvoriť reputáciu a zvyšovať dôveryhodnosť, ak chce zaujať viac a viac poslucháčov.“ (Buzová 2012).
Američan Heritage Dictionary popisuje kredibilitu ako “kvalitu, schopnosť alebo moc
vyvolať dôveru” (Reference 2011 v Buzová 2012). Barron’s Marketing Dictionary vysvetľuje kredibilitu širšie. Berie do úvahy stupeň vnímania kredibility používateľa, jeho sklon
dôverovať a tiež autoritu komunikátora. Podľa tohto marketingovo orientovaného slovníka
je kredibilita “stupeň, podľa ktorého je komunikátor alebo komunikácia uveriteľná recipientom. Kredibilita je obzvlášť dôležitá, ak sa správa výrazne líši od aktuálnej dôvery a prístupu
recipienta. Kredibilita takejto správy sa signifikantne zvýši, ak je komunikátor na dostatočne
vysokej expertnej, dôveryhodnej a príťažlivej úrovni.” (Reference 2011 cit. podľa Buzová
2012). Berúc do úvahy účel hodnotenia kredibility zdrojov a informácií, môžeme kredibilitu definovať ako „rozhodnutia príjemcu, ktorý berie do úvahy vierohodnosť komunikátora“
(O'Keefe 1990). Iní autori si myslia, že táto definícia by mala zahŕňať aj inštitúcie, nielen
osoby a komunikátorov (Gass a Seiter 2007).
Všeobecne sa kredibilita považuje za kvalitatívny atribút posudzovania informácií, zdrojov a médií, za atribút informačnej architektúry. Je tiež jedným z aspektov tvoriacich vzťah
dôvery k technológiám, inštitúciám a k jednotlivcom. Najčastejšími synonymami sú dôveryhodnosť, dôvera, vierohodnosť, uveriteľnosť, spoľahlivosť, erudovanosť, čiastočne aj odbornosť, istota a pravdivosť.

Sociálne médium
Sociálne médium je termín používaný pre popis rôznych kanálov, ktoré sú založené na
myšlienke kolaboratívnej tvorby a diseminácie informácií a obsahu. Sú postavené na základnom princípe webu 2.0 – využívajú kolektívnu inteligenciu (Westerman, Spence a Heide
2012). Ak web 2.0 reprezentuje ideologický a technologický základ, obsah tvorený používateľmi možno chápať ako súhrn všetkých spôsobov, ktorými používatelia využívajú sociálne
médiá. Na základe tejto myšlienky formulovali Kaplan a Haenlein (2010) nasledovnú definíciu. „Sociálne médiá sú skupinou internetových aplikácií, ktoré sú postavené na ideologickom a technologickom základe webu 2.0. A to dovoľuje tvorbu a výmenu používateľmi
vytvoreného obsahu“.
Sociálne médiá poskytujú používateľom nielen platformu na vytváranie obsahu, ale tiež
na diskusiu o danom obsahu s kolaboratívnym úmyslom tento obsah zlepšiť a dospieť tak
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k zdieľanému pochopeniu vytvoreného obsahu. Príkladmi takýchto médií sú sociálne siete,
napríklad Facebook, Twitter, YouTube, Wikipédia a Flickr.
Tieto príklady sociálnych médií spĺňajú vlastnosti, ktoré sú popísané vo vyššie uvedených definíciách. Vytvoriť univerzálnu klasifikáciu týchto médií je však zo systematického
hľadiska veľmi zložité. Dôvodom je ich počet, ktorý sa neustále zvyšuje, často hybridný
charakter a neustály vývoj v oblasti webu, ktorý prináša nové možnosti v rámci funkcionality, interakcie, dizajnu a pod. Kaplan a Haenlein (2010) sa pokúsili vytvoriť takúto klasifikáciu. Vychádzali z teórií v oblasti výskumu médií (sociálna prítomnosť a bohatosť médií)
a z teórií z oblasti sociálnych procesov (sebaprezentácia a sebaodhaľovanie). Typy a príklady jednotlivých kategórií sú uvedené v Tabuľke 1.
Tabuľka 1
Klasifikácia sociálnych médií (Kaplan a Haenlein 2010)
Sociálna prítomnosť / bohatosť média
nízka

stredná

vysoká

vysoké

blogy

stránky
virtuálne sociálne
sociálnych sietí
svety (napr.
(napr. Facebook) SecondLife)

nízke

kalaboratívne
projekty
(napr. Wikipédia)

obsahové
komunity
(napr. YouTube)

sebaprezentácia/
sebaodhaľovanie

virtuálne herné
svety (napr. World
of Warcraft)

Kredibilita sociálnych médií
Základnú definíciu vytvorili Metzger a spol., odborníci, ktorí sa dlhodobo zaoberajú
oblasťou kredibility v tradičných aj nových médiách. Podľa nich je kredibilita sociálnych
médií „aspektom informačnej kredibility, ktorá môže byť hodnotená len v rámci informácií
prístupných prostredníctvom platformy sociálnych médií“ (Metzger 2004).
Dôveryhodnosť sociálnych médií môže byť vysvetlená z troch perspektív komunikácie:
kredibility média, kredibility zdroja a kredibility správy alebo obsahu (Metzger 2004; Kang
2010). Kredibilita média je vnímaná úroveň dôveryhodnosti, ktorú majú jednotlivci voči
konkrétnym médiám (noviny, televízia, internet a pod.), ako aj voči konkrétnym typom sociálnych médií. Kredibilita zdroja sa zameriava na odbornosť, expertízu a dôveryhodnosť
zdrojov a ich autorov, ako predpoklad poskytovania vierohodných informácií. Kredibilita
správy je vnímanie dôveryhodnosti samotnej komunikovanej správy, teda jej informačná
kvalita, presnosť a aktuálnosť.
Faktory správy alebo obsahu sa môžu stať vplyvnejšími ako faktory zdroja, keď miera
zapojenia sa do problému, znalosti a osobný význam informácií sú pre používateľa vysoké.
Deje sa to z dôvodu zvýšenej motivácie ku kontrole obsahu danej správy a tiež v situáciách,
kedyje k dispozícii málo informácií o zdroji a používatelia na základe konkrétnych stôp
v správe nedokážu posúdiť mieru jej dôveryhodnosti. Nepresné informácie a správy, ako
napríklad „chýry“, neustále sa vyskytujúce v internetovom prostredí, znižujú vnímanie spoľahlivosti a dôveryhodnosti online informácií. Ochota a schopnosť zdroja, média napraviť
prípadné chyby, je dôležitou regulačnou metódou proti takémuto typu výzvy na dôveryhod11

nosť. Preukázalo sa, že použitie dôkazov, napríklad citácií, odkazov na pôvodné zdroje, fotografií a pod., pomáha zvýšiť kredibilitu správ v sociálnych médiách (Metzger 2004).

Používatelia a kredibilita sociálnych médií
Kredibilita je komunikovaná v sociálnych médiách prostredníctvom vlastností, reputácie, sociálnych väzieb, správania a kvalít jednotlivcov. Vnímanie dôveryhodnosti jednotlivcov v sociálnych médiách ovplyvňuje veľké množstvo faktorov, napríklad minulé skúsenosti
s jednotlivcom, inštitúciou, firmou, značkou a s asociovanými sociálnymi kontaktmi (online
alebo v reálnom živote), miera sklonu k dôvere, psychologické faktory, udalosti z minulosti,
reputácia, názory ovplyvnené tretími osobami, motívy a účel používania sociálnych médií
atď.
Prítomnosť na sociálnych médiách je prezentovaná prostredníctvom zverejnených osobných informácií (informácie na profile, usporiadanie profilu, fotografia v profile, zdieľané
fotografie, statusové správy, blogy, fóra, odkazy a pod.), sociálnym kontextom (sociálne
vzťahy používateľa, členstvo v komunitách, skupinách), interakciou s ostatnými používateľmi
(komunikácia, vzťahy, komentáre od iných používateľov a o iných používateľoch, obsah
verejných interakcií) (Kate 2009).

Modely kredibility sociálnych médií
Na to, aby sme pochopili fenomén kredibility sociálnych médií komplexne, je potrebné
systematicky analyzovať existujúce teórie a koncepty, ktoré vychádzajú z empirických výskumov. Je dôležité poznať kvalitatívne stupne, ktorými disponuje sociálne médium, obsahové, kontextové, funkcionálne a interaktívne vlastnosti zdroja alebo média a tiež vplyvy
pôsobiace na percepciu kredibility používateľov. Ak poznáme vlastnosti subjektu a objektu,
môžeme skúmať samotný proces hodnotenia kredibility informácií v sociálnych médiách.
Následne sa pozrieme bližšie na zložky dôvery (inštitučná, kognitívna a afektívna dôvera)
a kategórie znakov kredibility v sociálnych médiách v modeli dvojfázového prístupu k hodnoteniu dôveryhodnosti. Najaktuálnejšie výskumy dopĺňajú teóriu kredibility autenticitou
a problematikou diskontinuity sociálnych médií.

Faktory ovplyvňujúce kredibilitu elektronických médií
Nadine Wathenová a Jacquelyn Burkellová (2002) vo svojej štúdii uvádzajú príklady
faktorov, ktoré ovplyvňujú kredibilitu elektronických médií (obrázok 1). Vychádzajú z Olaisena (1990), ktorý kognitívne kvality a technické kvality hodnotí rôznorodými faktormi
z hľadiska dôležitosti kognitívnej autority.
Model Wathenovej a Burkellovej je rozdelený na dve hlavné kategórie: na faktory zdroja
alebo média a na faktory používateľa. Faktory zdroja alebo média rozlišujú autorky na základe ich kognitívnych, inštitucionálnych a technických kvalít. Za kognitívne vlastnosti považujú vplyv (certifikáty, kvalifikácie, expertízy), spoľahlivosť (erudovanosť alebo tradícia),
kompetencie (odbornosť, znalosti), hodnovernosť a relevanciu, udávané kognitívnou autoritou. V rámci technických kvalít sú kľúčovými faktormi typ a forma zdroja alebo média,
pôvodnosť, flexibilita, dizajn, jednoduchosť používania, funkcionalita a miera interakcie.
Kombináciou kognitívnych a technických vlastností sa tvoria inštitucionálne kvality. Zaujímavé je, že inštitucionálne kvality môžu ovplyvňovať vnímanie kognitívnych kvalít a zvýšiť
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tak hodnotenie kognitívnej autority zdroja alebo média. Ak sú technické kvality zdroja alebo média slabé, vysoká inštitucionálna a kognitívna kvalita zatienia technické faktory a používateľovi nebude prekážať slabá povrchová atraktívnosť, formát alebo použiteľnosť média.
Faktory, ktoré vplývajú na hodnotenie kredibility z pohľadu prijímateľa, sú v prvom
rade jeho motivácia, určité predstavy o zdroji alebo médiu (súvisia s odhadovaným, reputačným typom kredibility a tiež jeho informačnou a mediálnou gramotnosťou), znalosti o probléme a technologickej platforme a tiež jeho sociálne zaradenie.

Obr. 1
Faktory, ktoré ovplyvňujú kredibilitu elektronických médií (Wathen a Burkell 2002)

Proces hodnotenia kredibility online informácií
Cynthia Corritoreová a Beverly Kracher (2003) zostavili ďalší model, ktorý predstavuje správanie používateľov pri hodnotení kredibility online informácií na webových sídlach.
Model je interpretovateľný a aplikovateľný aj do prostredia sociálnych médií, lebo sú založené na platforme webu alebo mobilných aplikácií. Vidíme aj paralelu s vyššie uvedenou
Metzgerovou (2004) teóriou kredibility sociálnych médií, ktorej tri hlavné zložky sú kredibilita média, zdroja alebo správy a obsahu.
Používateľ si v prvom rade všíma povrchové vlastnosti a technické kvality média. Na
základe vzhľadu, prezentácie, použiteľnosti, dizajnu a organizácie informácií v konkrétnom
médiu odpovedá na vnútorné otázky, napríklad Vyzerá stránka profesionálne?, Dokážem
nájsť informáciu, ktorú hľadám jednoducho a rýchlo? Percepcia kredibility je v tomto prípade ovplyvnená najmä médiom samotným. Ak používateľa nepresvedčí ani vnímaná úroveň kredibility média a nie je ochotný prekonať ťažkosti spojené s technickými vlastnosťami média, nastáva zlyhanie a používateľ opúšťa médium. Ak zlyhanie nenastalo, prechádza
do druhej fázy, ktorou je hodnotenie dôveryhodnosti zdroja. Pýta sa: Ak sa tu nachádzajú
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informácie, ktoré hľadám, budem im dôverovať? Zisťuje to na základe jeho odbornosti, kompetencie, spoľahlivosti, uvedených certifikátov a pod. Ďalej na základe relevancie obsahu,
správnosti zdroja a pod. Pokiaľ tieto vlastnosti znížili vnímanie kredibility, nastáva zlyhanie
a opustenie média. Ak zvýšili, prechádza do poslednej fázy, ktorou je hodnotenie samotného
obsahu. Tu sa používateľ introspektívne pozerá na svoje schopnosti, znalostia motiváciu.
Kladie si nasledujúce otázky. Do akej miery zodpovedá nájdený obsah mojim predošlým
vedomostiam? Ako naliehavo potrebujem informácie? Ako môžem aplikovať informácie
do mojej situácie?

Hodnotenie kredibility
zdroja

Obr. 2
Model hodnotenia kredibility online informácií
(Corritore, Kracher a Wiedenbeck 2003)

Zložky online dôvery v sociálnych médiách
Stephen Kate (2009) vo svojom výskume popisuje niekoľko hlavných kategórií, podľa
ktorých sa posudzuje a hodnotí “dôveryhodnosť entity, ktorá po splnení určitých subjektívnych kritérií, nastavených dôverujúcim, vyústi do dôvery” (Kate 2009 cit. podľa Zápražný
2011).
Model online dôveryhodnosti (obrázok 3) pozostáva z troch hlavných zložiek. Prvou
je afektívna dôvera, ktorá predstavuje všeobecný sklon k dôvere (viac v Buzová 2012), čiže
dispozíciu dôverujúceho dôverovať. Môže byť ovplyvnená kultúrou, miestom, predchádzajúcimi skúsenosťami a psychickým stavom dôverujúceho. Druhou zložkou je inštitučná dôvera. Je spojená s dôverou k tretím stranám – osobám, inštitúciám, značkám alebo odbornosti
a profesionalizmu. Treťou zložkou je kognitívna dôvera. Predstavuje prvotné ohodnotenia,
podnety, dojmy a pod.
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Obr. 3
Zložky online dôvery v sociálnych médiách (Kate 2009)
V modeli sa nachádzajú aj veličiny medziľudské (schopnosti, bezúhonnosť, dobročinnosť) a sociálne (vonkajšie veličiny, sociálny kontext). Pod schopnosťami rozumie Stephen
Kate znalosti, zručnosti, postoje, inteligenciu, odbornosť a kvalifikáciu používateľa. Prostredníctvom schopností je možné vykonať skutok alebo preukázať vplyv a dôležitosť v určitej
oblasti. Dobročinnosť predstavuje priamočiarosť, oddanosť, povahu konať dobro, podporovať iných používateľov a predovšetkým prístupnosť a ochotu zdieľať informácie a idey s ostatnými. Do kategórie bezúhonnosti zaraďuje etiku, morálku, čestnosť. Tieto prejavy je veľmi
ťažké merať, preto sa používateľ musí spoľahnúť na skúsenosti tretích strán, reputáciu zdroja alebo na vlastné skúsenosti z interakcie a komunikácie s autorom informácií. Môžu ju podporiť aj predvídateľnosť, konzistencia, spoľahlivosť, istota a reciprocita.
Sociálny kontext je veľmi dobre viditeľný a merateľný v mnohých sociálnych médiách.
Ide o sociálne štruktúry, zobrazovanie a zdieľanie sociálnych väzieb – kontakty, priatelia,
sledovanie autoritatívnych profilov a tiež aktivita, ktorá z týchto väzieb vychádza. Hodnotným indikátorom na odhadnutie dôveryhodnosti a kvality používateľov sú informácie obsiahnuté v interakciách medzi používateľmi. Kvantita sociálnych spojení môže síce ovplyvniť
vnímanie kredibility subjektu, no ako Stephen Kate uvádza, nie je to správne. Tento faktor
determinuje atraktívnosť, nie dôveryhodnosť. Dôležitejšie sú zverejnené informácie v profile používateľa, ktoré sa dajú overiť na iných miestach a informácie vytvorené tretími osobami o jednotlivcovi.

Dvojfázový prístup k hodnoteniu kredibility sociálnych médií
Moturu a Huan (2010) sa vo svojom výskume pozreli na zložky a kategórie znakov dôveryhodnosti a popísali dvojfázový prístup k ich hodnoteniu. Vychádzali z faktu, že v prostredí sociálnych médií je zložitejšie hodnotiť dôveryhodnosť ako v reálnom prostredí. Obmedzenie vyplýva z charakteru prostredia internetu tak, ako sa o tom hovorí v úvode tohto príspevku.
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Kategórie ich modelu sú postavené na viacerých všeobecných základoch prejavov dôvery, napríklad na kvalite komunikovaného obsahu, metainformáciách o používateľoch, na
sociálnom kontexte. Tromi hlavnými kategóriami sú vzhľad, aktivita a reputácia. Do kategórie vzhľadu patria charakteristiky a symboly vyjadrené v profile používateľa (status, identita, ukazovatele osobnosti) a viditeľné vlastnosti obsahu, ktorý používateľ vytvoril (vyjadrovanie, štýl písania, aktuálnosť obsahu, myšlienky, charakter, dĺžka príspevkov a pod.). Do
kategórie aktivity zaraďujú autori činnosti a činy používateľov, ktoré súvisia s vytváraním
obsahu v médiách (frekvencia publikovania príspevkov, komentáre na iné príspevky a pod.)
alebo s prítomnosťou na konkrétnych sociálnych médiách (na akých typoch sociálnych médií sa používateľ nachádza). Kategória reputácie je vyjadrená prostredníctvom povesti používateľa, jeho sociálneho statusu, spojení a interakcie, spätnej väzby od iných používateľov
a pod. Nie je dobré a neodporúča sa hodnotiť iba jednu kategóriu. Je potrebné vziať do úvahy
všetky zložky a prejavené vlastnosti, aby sme dostali komplexný obraz o dôveryhodnosti
používateľa v sociálnych médiách.
Dvojfázový prístup k hodnoteniu kredibility týchto kategórií začína identifikačnou fázou, v rámci ktorej sa určia relevantné informačné kategórie a vhodné znaky. V hodnotiacej
fáze dochádza k procesu rozhodovania sa na základe identifikovaných prvkov, či používateľovi alebo zdroju bude prejavená dôvera.

Obr. 4
Zložky dôveryhodnosti kredibility sociálnych médií (Moturu a Huan 2010)

Autenticita sociálnych médií – kredibilita, kvalita a realita
Ismail a Latif (2013) sa vo svojom výskume zaoberali autenticitou sociálnych médií,
na ktorú vplýva diskontinuitný (prerušený) charakter týchto médií. Diskontinuita mediálneho obsahu (napr. ak autor prestane publikovať, má dlhšiu prestávku, presunie sa na iný typ
sociálneho média a pod.) pozostáva z niekoľkých hlavných aspektov: kontinuity pôvodného
mediálneho obsahu, mediálneho obsahu s vysokým odporúčaním od verejnosti a sociálnomediálnym obsahom, ktorý by mal mať kontinuálne odpovede od verejnosti, aby bol spoľahlivý.
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Autorov zaujímalo, prečo by nemal byť prerušený používateľmi tvorený obsah (obsah
médií) bez akéhokoľvek dôvodu alebo záložného plánu. Nehľadiac na stratu zapojených
čitateľov, prerušený obsah by mohol mať zlý vplyv na šírenie a dosažiteľnosť obsahu pre
správne publikum. Mohol by ďalej ovplyvniť aj hlavný účel, ktorým je existencia daného
obsahu a zdieľanie odborných znalostí.
Ismailov a Latifov model obsahuje tri oblasti súvisiace s autenticitou sociálnych médií:
kredibilita autorov obsahu na sociálnych médiách, kvalita poznatkov zdieľaných cez sociálne médiá a diskontinuita mediálneho obsahu (obrázok 5). Spoločne tvoria rámec s doménami ako nezávislé premenné. Autenticita je závislá premenná. Obsah médií je prezentovaný
jasnejšie a explicitnejšie v porovnaní s kvalitou znalostí a dôveryhodnosťou autora. Tie vyžadujú sústrediť pozornosť na detaily a väčšiu snahu o porozumenie toho, čo je predložené
a zdieľané pre používateľov, ktorí na ich základe zhodnotia, či je autor dôveryhodný a či
zdieľa znalosti určitej kvality.

Obr. 5
Model autenticity sociálnych médií – kredibilita, kvalita a realita (Ismail a Latif 2013)
Dôveryhodnosť autorov, ktorí chcú byť „videní a sledovaní“ a chcú držať krok s potrebami používateľov sociálnych médií, sa môže zvýšiť tým, že budú pravidelne informovať
o témach, o ktorých tvrdia, že sú ich expertízou alebo záujmom. Vďaka dobrým hodnoteniam
a odporúčaniam môžu autori dosiahnuť požadovanú mieru dôveryhodnosti, na základe ktorej budú považovaní za odborníkov vo svojej oblasti.
Výsledky výskumu prezentované na modeli autenticity dokazujú, že kredibilita autorov
a kvalita zdieľaných poznatkov sú faktormi, ktoré ovplyvňujú diskontinuitu mediálneho
obsahu. Tieto vzťahy ovplyvňujú autenticitu sociálneho média ako celku.

Tri základné aspekty kredibility sociálnych médií
– kognitívny, zdrojovo-orientovaný a sieťový
Výskum kredibility v rámci filozofických a epistemiologických skúmaní je už niekoľko
dekád oblasťou záujmu viacerých disciplín sociálnych vied. Rozvíjajú sa navrhované kognitívne modely a rigorózne popisy kritérií hodnotenia a vnímania dôveryhodnosti zdrojov.
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Výstupy výskumov kredibility z oblasti informačnej vedy a tiež komunikačných vied, často
viedli k vzniku teoretických modelov a heuristických metód riešenia problémov, ktoré vysvetľujú, prečo ľudia dôverujú informáciám. Existujúce modely pomohli v napredovaní výskumu kredibility, no ešte stále nedokázali plne zachytiť povahu interakcií v digitálnom svete.
Odborníci z oblasti komunikačných vied skúmajú psychológiu interpersonálnych interakcií,
aby vysvetlili dôveru a kredibilitu. Odborníci informačných vied inklinujú k nazeraniu na
kredibilitu ako na atribút samotného zdroja cez jeho organizačný a sociálny pôvod a tiež
cez spoľahlivosť a odbornosť autora.

Kognitívne aspekty kredibility sociálnych médií
V zásade existujú dva dôležité náhľady. Po prvé ľudia spracúvajú informácie a znalosti z prvej ruky (nadobudli ich na základe vlastnej skúsenosti) inak, ako informácie z druhej
ruky (znalosti, ktoré sa naučili od iných). Tí, od ktorých čerpáme informácie z druhej ruky,
sú považovaní za kognitívne autority (Bernier 1983 cit. podľa Savolainen 2007). Informácie,
ktoré od ľudí vyžadujú prisúdenie nejakej autority (znalosti z druhej ruky), sú závislé od kontextu a vzťahujú sa na naše sociálne porozumenie a kultúrne normy. Týmto spôsobom je
podporená tradícia pozitivistickej epistemológie, ktorá pokračuje v ovplyvňovaní toho, ako
si ľudia myslia, že sa niečo dozvedeli (prostredníctvom skúseností) a zároveň umožňuje náhľad na bohatstvo vstavaných sociálnych kontextov a množstvo názorov na aktivity zhromažďovania znalostí. Ide o užitočný rámec, okolo ktorého je možné ďalej stavať, skúmať
a pochopiť fenomén kredibility v digitálnom svete.
Mnoho kognitívne zameraných štúdií o hodnotení kredibility naznačuje, že pri posudzovaní hrá dôležitú rolu úmysel (viac v Buzová 2012) a že nie všetky online informačné
aktivity sa spracúvajú rovnakým spôsobom. Nie je prekvapením, že problematika kredibility je skôr otázkou účelných informačných online aktivít (Finn a Zuniga 2011). Dokonca aj
v rovnakom type zdroja môže akt posudzovania daného zdroja s konkrétnym informačným
cieľom zmeniť hodnotenie dôveryhodnosti. Napríklad je pravdepodobnejšie, že blogy budú
používatelia proaktívne hľadajúci informácie považovať za dôveryhodnejšie, ako tí používatelia, ku ktorým sa obsah dostal cez sociálne siete náhodou (príležitostní čitatelia).
Finn a Zuniga (2011) tvrdia, že zvýšená expozícia na online informačný zdroj môže
podporiť a posilniť dôveru používateľa. Na druhej strane Riehov a Belkinov model spoľahlivosti naznačuje, že opakované vystavovanie sa viacerým online zdrojom umožňuje potvrdenie informácie. Opakovaná expozícia voči rovnakej informácii z rôznych zdrojov môže
podporovať pozitívne posudzovanie dôveryhodnosti informácie. Referencie a odkazy z iných
zdrojov pomáhajú potvrdiť počiatočný úsudok a vyvolať dôveru. Považujú sa za sprostredkujúce premenné medzi objavením informácie a účelom jej použitia.

Zdrojovo orientované aspekty kredibility sociálnych médií
Zatiaľ čo sa niektorí vedci snažili lepšie pochopiť kognitívne procesy hodnotenia kredibility, iné oblasti výskumu sa zamerali na identifikáciu určitých častí zdrojov informácií
alebo médií, ktoré korelujú s hodnotením kredibility. Špecifické vlastnosti správ vyjadrené
v texte, rovnako ako jednotlivé vizuálne a technologické vlastnosti média sa podieľajú na
posudzovaní kredibility. Mnoho štúdií sa pokúsilo zachytiť (pomocou prieskumov, pozorovaní a ďalších metód), o ktoré konkrétne vlastnosti a prejavy ide.
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Tradičné ukazovatele autority v reálnom svete majú rovnako veľký vplyv aj na používateľov vyhľadávajúcich informácie v online prostredí. Dôležitú úlohu môže zohrať napríklad pohlavie. Ak je autorom online informácií muž, je viac ako pravdepodobné, že budú
považované za dôveryhodnejšie ako keby ich autorkou bola žena (Armstrong a McAdams
2009). Všeobecne známe značky a populárne logá môžu mať tiež vplyv na hodnotenie dôveryhodnosti na stránkach e-obchodov (Buzová 2012) a tiež na stránkach o zdraví (Buzová
2009). Spravodajské stránky spojené so známymi mediálnymi značkami sú často posudzované ako dôveryhodnejšie v porovnaní s ich nezávislými náprotivkami (Flanagin a Metzger
2007).
Problém objektívneho posudzovania online informácií spočíva v nízkej informačnej
a mediálnej gramotnosti a nedostatku kritických schopností používateľov hodnotiť relevantné
ukazovatele autority (Hrdináková 2013). Ako hovoria Finn a Zunig (2011), nie je optimistické a jednoduché spoliehať sa na trénovanie používateľov v hodnotení online informácií.
Naznačujú, že „kontrolný zoznam“ s faktormi, ktoré si majú všímať, by mal byť krátky a pre
používateľa po tom, ako si ho zapamätá, takmer neviditeľný. Dôvodom pesimizmu je prítomnosť rozporu medzi precíznym spôsobom hodnotenia zdrojov, ktorý používatelia cítia
a vedia, že by mali aplikovať v online prostredí a medzi rýchlym, flexibilným spôsobom
hodnotenia, pri ktorom napokon väčšina používateľov skončí.
Tento rozpor naznačuje vnútornú zložitosť procesu hodnotenia. Ak je online text prehyperlinkovaný, prekonvertovaný do inej podoby, formátu, do inej sociálnej siete alebo média, skonsolidovaný, agregovaný viacerými spôsobmi, koncept „zdroja“ sa v podstate stáva
bezvýznamným. Príkladom môže byť hypertextový odkaz s krátkym sprievodným textom,
zverejnený na sociálnej sieti Twitter. Vedie na blog s krátkou novinovou verziou príbehu,
ktorý bol primárne publikovaný spravodajskou agentúrou v rozšírenom znení. Kde má v takomto prípade čitateľ začať analyzovať a hodnotiť rôzne identity zdrojov? Najprv ho zaujme
profil používateľa na Twittri – kto to je, či má blízko k téme správy a pod. Možno sa dostane až na blog, tam ale získa len mierne rozšírené informácie o správe. Opäť ho zaujíma kontext blogu a možno mu dané informácie postačia a nebude hodnotiť primárny zdroj a komplexnú správu informácie.
Okrem vnímanej kvality zdroja sú vizuálne a technologické vlastnosti média taktiež
faktorom posudzovania kredibility prítomných informácií. Experimentálne výskumy často
potvrdzujú zistenie, že atraktívne vizuálne aspekty digitálnych informačných zdrojov vplývajú pozitívne na hodnotenie kvality a že dobre nadizajnované zdroje budú považované za
spoľahlivejšie (Fogg 2001; Buzová 2012). Okrem estetických prvkov môžu na vnímanie
kredibility zdroja vplývať aj iné funkcie sociálnych médií. Najmä medzi mládežou, interaktívne prvky vyvolávajú vyššie hodnotenie dôveryhodnosti (Gasser 2012).

Sieťové aspekty kredibility sociálnych médií
Vzhľadom na zložitosť formulovania kognitívnych modelov, ktoré môžu heuristicky
a konštruktívne zachytiť proces hodnotenia kredibility informácií online prostredia a upozorniť na nedostatky pri tvorbe univerzálneho opisu hodnotenia rôznych typov online zdrojov (a ich vysoko vizuálne a interaktívne vlastnosti), je plodnejšou cestou analýza sieťového
chápania dôveryhodnosti. Obsah nových foriem informačných technológií, simultánne s pokračovaním využívania tradičných indikátorov autorít naznačujú, že posudzovanie kredibility, je viac spojené so spôsobom („ako“) informačného správania, než statickým subjektom
("čo"), (Finn a Zuniga 2011). To znamená, že sociálne konštrukty, ktoré obklopujú výmenu
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informácií a to, ako sa v priebehu času menia, môže mať oveľa väčší vplyv na posudzovanie
dôveryhodnosti, než akékoľvek iné čiastkové heuristiky.
V súčasnej dobe existuje celý rad prieskumov online kolaboratívneho správania, ktoré
užitočne prispievajú k sieťovému porozumeniu hodnotenia kredibility online informácií. Príkladom môže byť Wikipédia, ktorá neustále priťahuje pozornosť, pretože jej rozsah (v zmysle
textových zdrojov a účastníkov), ako aj otázky dôveryhodnosti sú jedinečné a inšpiratívne.
Kultúra kolaborácie okolo Wikipédie naznačuje, že sú to práve normy slušnosti, rešpektu
a predpokladu dobrej viery, ktoré umožňujú úspešnú informačnú spoluprácu veľkého rozsahu. A ako hovorí Reagle (2010) „Wikipédia sa zdá byť úspešná“. Jej referenčný systém a
viditeľné odkazy na iné zdroje sú vnímané ako silná stránka, pričom nedostatok informácií
o prispievateľoch a editoroch je vecou iba malého záujmu. Charakter sociálnych médií, ich
otvorenosť a interoperabilita, je predpokladom pre novú paradigmu autenticity (Aké množstvo ľudí informáciu zdieľalo alebo označilo ako zaujímavú? namiesto Je informácia naozaj
pravdivá?).
Ďalším dobrým príkladom sú blogy. Demonštrujú fungovanie sociálneho kapitálu a dôvery v online prostredí. Blogy a blogeri sú zapojení do rôznych režimov online aj offline
kolaboratívneho a participačného správania. Takéto správanie vytvára vzájomnú podporu
a je zmysluplné. Viditeľnými prejavmi sú napr. spätné odkazovanie, zoznamy odporúčaných
alebo spriatelených blogov a tiež odkazy na iné blogy priamo v príspevkoch (Marlow 2004).
Základom sieťového aspektu kredibility sociálnych médií je dynamickosť. Dôvera je
predpokladom aj výsledkom zapojenia sa do sociálnych médií. Informačné výmeny sú považované za dôveryhodné, pretože sú časté. Môžu sa však stať ešte častejšími, ak sú považované za spoľahlivé. Finn a Zuniga (2011) tým naznačujú, že „informačná dôvera“ sa nedá
popísať ako statická definícia, ale ako niečo, čo vzniká počas interakcií medzi používateľmi
a prebýva v sociálnych sieťach a komunitách.

Záver
Zdroje online informácií už nie sú len obyčajným textom na displeji, ale prostredím,
ktoré podporuje bohatú interakciu s ostatnými používateľmi. Sociálne médiá prinášajú iný
pohľad na dôveru v informácie. Nejde len o text, ktorým používateľ do siete prispel, ale tiež
o to, že ním prispel svojim priateľom alebo sledovateľom. Aj keď predpokladáme, že ľudia
dôverujú svojim vlastným slovám, kolaboratívna kultúra webu 2.0 naznačuje širšie implikácie a modely pre informačnú dôveru a líšia sa od tých, ktoré sú aplikovateľné na reálne prostredie.
Sociálne médiá poskytujú dáta z prvej ruky (statusy na sociálnych sieťach, autentické
fotografie a pod.), no napriek tomu ostáva problémom rozlíšenie pravdivých informácií od
dezinformácií a fám. V mnohých prípadoch sú dáta na sociálnych médiách generované používateľmi a môžu byť zaujaté, nepresné a subjektívne. Preto informácie v tomto prostredí
nemajú rovnakú hodnotu a preto je potrebné hodnotiť ich kredibilitu ešte predtým, ako na
ich základe vykonáme rozhodnutie alebo si vytvoríme úsudok.
Diskontinuita sociálnych médií prináša ešte väčšie pochybnosti u pravidelných používateľov, aj príležitostných čitateľov, v porovnaní s nedostatkom kvality zdieľaných znalostí
alebo dokonca kredibility autorov, ktorí prispievajú k tvorbe obsahu týchto médií. Používatelia, ktorí využívajú sociálne médiá aj inak, ako len na udržanie kontaktov s priateľmi a rodinou, aktívne vyhľadávajú a sledujú znalostných expertov konkrétnych oblastí ich záujmu.
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Pre týchto používateľov sa stáva kredibilita autora a kvalita zdieľaných poznatkov závažným
faktorom prispievajúcim k autenticite sociálnych médií.
Kognitívnymi aspektmi sa zaoberajú najmä komunikačné vedy. Na kredibilitu nazerajú
z pohľadu psychológie medziľudských vzťahov, stretnutí a interakcie na sociálnych sieťach.
Zdrojovo-orientovanými aspektmi sa zaoberá informačná veda, z pohľadu kredibility ako
vlastnosti samotného zdroja, cez jeho organizačný a sociálny pôvod. Skúma znaky autority,
autenticity, kvality, spoľahlivosti, odbornosti, overiteľnosti zdroja, vizuálne a interaktívne
vlastnosti zdroja a pod. Od kognitívnych a zdrojovo-orientovaných aspektov kredibility sociálnych médií sa plynule prešlo k sieťovo-orientovaným aspektom. Takto orientované výskumy objavujú a vysvetľujú proces posudzovania dôveryhodnosti informácií s ohľadom
na kolaboratívny a sieťový charakter sociálnych médií.
Zmena informačného prostredia post-internetového sveta priniesla nové výzvy a otázky,
ktoré ponúkajú zaujímavé a komplexnejšie pole pre štúdium.
Poznámka: Príspevok bol spracovaný v rámci riešenia výskumného projektu APVV0208-10 s názvom: TraDiCe – Kognitívne cestovanie po digitálnom svete webu a knižníc s
podporou personalizovaných služieb a využitím sociálnych sietí.
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Resumé
MODELY A ASPEKTY KREDIBILITY SOCIÁLNYCH MÉDIÍ
Katarína Buzová
Obsahom sociálnych médií je obrovské množstvo informácií. Banálnych, osobných, spravodajsky autentických, odborných aj vedeckých. Obsah je tvorený ich používateľmi bez akejkoľvek kontroly. Nie
všetky informácie majú rovnakú hodnotu a mnohé z nich sú nepravdivé. Kritériom ich rozlíšenia a hodnotenia je kredibilita. Kredibilita sociálnych médií je aspektom informačnej kredibility, ktorý môže
byť hodnotený len v rámci informácií prístupných prostredníctvom platformy sociálnych médií. Faktory, ktoré ovplyvňujú kredibilitu elektronického média sa delia na kognitívne, inštitucionálne a technické kvality. Vplyv má aj motivácia, znalosti a sociálny kontext používateľa. Okrem identifikácie
faktorov je potrebné poznať aj proces hodnotenia kredibility. Prebieha v troch hlavných fázach. Prvou
je hodnotenie samotného média, jeho povrchových charakteristík, ďalej hodnotenie zdroja alebo správy
a napokon hodnotenie samotného obsahu s introspektívnym pohľadom používateľa na dané informácie. Zložkami online dôvery sú inštitučná, afektívna a kognitívna dôvera, spolu so schopnosťami, bezúhonnosťou, dobročinnosťou a sociálnym kontextom ostatných používateľov v danom sociálnom médiu. Hodnotenie kredibility prebieha v dvoch fázach. Prvou je identifikácia faktorov a druhou je ich
samotné vyhodnotenie. Na autenticitu sociálnych médií vplýva diskontinuita mediálneho obsahu, ktorá môže byť ovplyvnená kvalitou zdieľaných poznatkov a kredibilitou autora. Odborníci riešili otázku
dôveryhodnosti médií hlavne z kognitívneho a zdrojovo-orientovaného aspektu. Najnovšie výskumy
tieto dva aspekty spojili a nazerajú na problematiku posudzovania kredibility online informácií s ohľadom na kolaboratívny a sieťový charakter sociálnych médií.

Summary
MODELS AND ASPECTS OF THE SOCIAL MEDIA CREDIBILITY
Katarína Buzová
There is a huge amount of information in social media. Trivial, personal, authentic, newsworthy, professional and scientific. Content is user-generated, without any control. Not all information are of the
equal value, and many of them are misinformation. Credibility is the criteria for their identification
and evaluation. Credibility of the social media is the aspect of information credibility, which can be
assessed only within the information accessible through social media platforms. Factors affecting the
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credibility of the electronic media are divided into three groups: cognitive, institutional and technical
qualities. Impactalso has the motivation, knowledge and social context of the user. In addition to identifying the factors we need to know the process of assessing credibility. The process has three main
phases. The first is the evaluation of the medium itself – its surface characteristics, then there is an evaluation of the source or message, and finally, evaluation of content itself with user's introspective look
at the information he found. Components of online trust has threemain coumpounds: institutional, cognitive and affective trust, together with competence, integrity, charity and social context of other users
in the social media. Evaluation of credibility has two phases. The first is to identify the factors and the
other is their own evaluation. On the authenticity of social media has impact discontinuity of media
content, which may be affected by the quality of shared knowledge and credibility of the author. Experts
addressed the question of the credibility of media mainly on cognitive and resource-oriented aspect.
Recent research connected these two aspects together and looked upon the issue of assessing the credibility of online information in relation to the networked and collaborative character of social media.
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PODPORA CESTOVANIA V DIGITÁLNEJ KNIŽNICI
POMOCOU VÝZNAMNÝCH SLOV V SUMARIZÁCIÁCH
VEDECKÝCH ČLÁNKOV
Róbert Móro, Mária Bieliková
Úvod
Častou úlohou, s ktorou sa stretávajú začínajúci výskumníci (napr. študenti doktorandského štúdia), je oboznámenie sa s novou doménou s cieľom analýzy súčasného stavu poznania. Táto úloha zahŕňa vyhľadanie relevantných vedeckých článkov, čo sa deje najčastejšie
v digitálnych knižniciach. Treba zistiť, aké sú najdôležitejšie koncepty v danej doméne a aké
sú vzťahy medzi nimi. Ide o typický príklad úlohy prieskumného vyhľadávania (Marchionini 2006). Začína sa nejasnou predstavou o tom, čo by vôbec malo byť výsledkom vyhľadávania a táto predstava (informačná potreba) sa postupne mení a vyjasňuje, ako človek preniká
hlbšie do danej problematiky. Vyhľadávanie je tiež často iteratívne a vyžaduje kombináciu
rôznych stratégií. Celý proces sa viac ako jednoduchému vyhľadávaniu podobá cestovaniu
v digitálnej knižnici (Návrat 2012), pretože v sebe spája vyhľadávanie relevantných informácií (označované anglicky aj ako focused search) s navigáciou medzi dokumentmi (angl.
exploratory browsing), (White a Roth 2009). V kontexte našej práce digitálnu knižnicu chápeme v užšom zmysle slova ako systém digitálnej knižnice (Candela et al. 2007), ktorý sprístupňuje vedecké publikácie (príspevky uverejnené vo vedeckých časopisoch alebo v zborníkoch z konferencií).
Dôležitú úlohu pri navigovaní v informačnom priestore digitálnej knižnice zohrávajú
abstrakty, resp. textové súhrny (sumarizácie), pretože umožňujú výskumníkom rýchlo zhodnotiť relevantnosť dokumentov. Cieľom našej práce je podporiť preskúmanie a navigáciu
v doméne digitálnej knižnice vedeckých článkov práve pomocou sumarizácií. Obohacujeme
ich o tzv. navigačné vodidlo (angl. navigation leads) 1 , pričom sa zameriavame na identifikáciu informačných fragmentov (významných slov) v sumarizácii vhodných pre ďalšiu navigáciu a odporúčanie potenciálne zaujímavých navigačných vodidiel so zohľadnením aktuálneho kontextu používateľov (výskumníkov).

1

Pod týmto pojmom rozumieme odkazy (prepojenia) na súvisiace dokumenty priamo v texte abstraktu článku, resp.
jeho sumarizácie, ktoré slúžia na navigáciu v informačnom priestore.
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Prístupy k prieskumnému vyhľadávaniu
Prieskumné vyhľadávanie je úlohou hľadania informácií (angl. information seeking),
pričom vždy zahŕňa istú mieru snahy porozumieť doméne (angl. sense-making) (White a Roth
2009). Porozumenie domény predstavuje obojsmerný proces, počas ktorého sa ľudia snažia
napasovať nájdené informácie do ich vlastných mentálnych modelov na jednej strane a postupne
upravujú tieto modely vždy, keď narazia na rozpor medzi získanou informáciou a aktuálnym
modelom na strane druhej (Klein, Moon a Hoffman 2006).
Rôzne prístupy k prieskumnému vyhľadávaniu majú spoločné to, že poskytujú:
1. Globálny pohľad na informačný priestor, jeho štruktúru a atribúty, ktorý podporuje,
aby ľudia doméne porozumeli. Pri navigácii sa cítia istejšie, keď poznajú možnosti možnosti
a vedia, kam ich ich povedú zvolené kroky.
2. Možnosť dynamicky vytvárať čiastkové pohľady pomocou filtrovania výsledkov, čo
znižuje množstvo informácií, ktoré musia cestovatelia v digitálnom priestore odrazu spracovať a pochopiť. Umožňuje im to preskúmavať doménu podľa rôznych dimenzií.
Líšia sa potom najmä základom na konštruovanie čiastkových pohľadov:
1. Pomocou preddefinovanej taxonómie v prípade fazetového vyhľadávania. Ide o príklad dynamickej taxonómie (Sacco 2007), v ktorej sú kategórie (hodnoty jednotlivých ortogonálnych faziet) počítané dynamicky na základe metadát dokumentov. Tento spôsob je
preto vhodný v doménach s množstvom dostupných metadát, ako sú napr. digitálne knižnice.
2. Zhlukovaním (sémanticky) podobných dokumentov. Cieľom je odlíšiť rôzne významy dopytu, ktorý zadal používateľ. Zhluky sa väčšinou vytvárajú na základe obsahu dokumentov, ale je možné použiť aj iné informácie, napr. externé kategórie (Ferragina a Gulli
2008).
3. Využívaním kolaboratívne vytváranej folksonómie. Používatelia pridávajú k dokumentom značky, tzv. tagy. Pri navigácii sa najčastejšie používajú oblaky tagov 2 , v ktorých
sú jednotlivé tagy odlíšené farbou alebo veľkosťou na základe ich relevancie alebo frekvencie. Zohľadniť je však možné aj ďalšie aspekty, napríklad históriu navigácie (Molnár, Móro
a Bieliková 2013).
Tieto prístupy majú viaceré problémy. V prípade fazetového vyhľadávania je napríklad
problém, ak máme na výber príliš veľa faziet, alebo ich hodnôt – v uvažovanom scenári začínajúceho výskumníka môže byť bez hlbšej znalosti domény náročné zvoliť vhodné hodnoty faziet na počiatočné vymedzenie informačného priestoru. Nevýhodou zhlukovania výsledkov vyhľadávania je, že používateľov neodbremeňuje od potreby formulácie slovných
dopytov. Je tiež problematické automaticky pomenúvať zhluky tak, aby boli zmysluplné.
Pri navigácii pomocou tagov sa k novému dokumentu v systéme nevieme dostať, pokiaľ ho
niekto neotaguje. Problémom je aj viacvýznamovosť tagov.

Automatická sumarizácia textu v digitálnych knižniciach
Hlavnou motiváciou automatickej sumarizácie textu je znížiť informačné zahltenie, ktorému musia ľudia hľadajúci informácie čeliť kvôli obrovskému počtu dokumentov. Tie sú
dostupné na webe, v digitálnych knižniciach a iných informačných priestoroch. Hoci sa väčšina výskumu zaoberá generickou sumarizáciou, človeka viac ako všeobecný prehľad tém
2

Označované aj ako mraky tagov.
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dokumentu zaujíma, ako je daný dokument relevantný vzhľadom na jeho aktuálny kontext
(daný napríklad vyhľadávaním, t. j. aktuálnym dopytom alebo množinou dopytov). Dôležité
je preto využívanie dodatočných zdrojov informácií na prispôsobenie, najmä personalizáciu
sumarizácie.
Aktuálny problém predstavuje sumarizácia vedeckých článkov dostupných v digitálnych
knižniciach, pri ktorej sa často využívajú citácie (vety, v ktorých autori referencujú iný článok). Ide o špeciálny typ tzv. citačnej sumarizácie (Qazvinian a Radev 2008), ktorá pozostáva z viet citujúcich (alebo parafrázujúcich) daný článok. Citácie sú vhodné na tento účel,
lebo zachytávajú informáciu, ktorá bola vyhodnotená inými autormi ako dôležitá a zaujímavá (Elkiss et al. 2008).
Na podobnom princípe je založená sumarizácia na dosahu (angl. imapact-based summarization), (Meia Zhai 2008). Na rozdiel od citačnej sumarizácie využíva citačné vety len na
určenie, ktoré fragmenty (vety) pôvodného článku sú dôležité a tieto následne vyberá do sumarizácie. Výsledná sumarizácia tak pozostáva z viet, ktoré majú najväčší dosah, t. j. tých,
ktoré sú najviac citované v iných prácach.
Hoci využitím citácií dokážeme identifikovať relevantné fragmenty článkov, výsledné
sumarizácie môžu byť často nekoherentné a ťažko čitateľné. Problémom je tiež distribúcia
citácií, keď je napríklad veľa článkov, ktoré nie sú citované vôbec alebo len málo. V takých
prípadoch nie je možné uvedené prístupy použiť.

Navigácia pomocou významných slov v sumarizáciách
Najprirodzenejším spôsobom navigácie sa javí prehliadanie, ktoré môžeme chápať ako
cestovanie človeka (v našom prípade začínajúceho výskumníka) v digitálnom priestore (Návrat 2012). Navrhli sme preto metódu navigácie s využitím sumarizácií, ktorej významné
slová predstavujú navigačné vodidlá, t. j. odkazy na potenciálne zaujímavé a súvisiace dokumenty.

Metóda navigácie
Nami navrhnutá metóda pozostáva z dvoch fáz (Móro 2013):
 V prvej fáze vytvoríme sumarizácie pre výsledky prvotného vyhľadávania, ktoré slúži na
počiatočné vymedzenie informačného priestoru. Sumarizovanými dokumentmi sú vedecké
články, pričom využívame nami navrhnutú metódu sumarizácie (Móro 2012; Móro a Bieliková, 2012), ktorá aplikuje v procese konštrukcie matice termov a viet reprezentujúcej
sumarizovaný dokument váhovaciu funkciu v podobe lineárnej kombinácie sady generických a personalizovaných hodnotiteľov. Tieto nám umožňujú zvýšiť váhu termom, ktoré
sme identifikovali ako relevantné v danej doméne, resp. pre daný dokument či používateľa.
 V druhej fáze obohacujeme jednotlivé sumarizácie o navigačné vodidlá, ktoré pomáhajú
používateľom orientovať sa v informačnom priestore tým, že modifikujú ich aktuálny dopyt. Používatelia si môžu sami zvoliť slovo alebo frázu v sumarizácii, ktorá ich zaujíma
a na základe nej modifikovať svoj dopyt. Okrem toho im odporúčame potenciálne zaujímavé vodidlá, ktoré použili iní používatelia pri navigácii. Pri vyhodnocovaní vhodnosti
potenciálnych vodidiel zohľadňujeme aj implicitnú (nasledovanie odporúčaného vodidla
používateľom), resp. explicitnú spätnú väzbu (odstránenie odporúčaného vodidla).
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Metodológia prvotného overenia
Pri prvotnom overení navrhnutého prístupu sme sa zamerali na overenie prínosu dodatočných informácií v procese sumarizácie v porovnaní s generickým variantom a na overenie
užitočnosti navigačných vodidla pri navigácii.
Overenie sumarizácie. Vykonali sme dva experimenty v doméne vzdelávania, pričom
dátovú sadu pre sumarizáciu tvorilo 300 učebných textov vo webovom výučbovom systéme
ALEF 3 (Šimko, Barla a Bieliková 2010). V prvom experimente sme sa zamerali na overenie
hodnotiča relevantných doménových pojmov, ktorý umožňuje pri sumarizácii zohľadniť slová
(termy) relevantné v danej doméne identifikované expertom alebo študentmi (napr. v podobe tagov). V druhom experimente sme overovali hodnotič zvýraznení, ktorý pri sumarizácii
dáva vyššiu váhu slovám nachádzajúcim sa vo fragmentoch textu, ktoré používateľ sám zvýraznil.
Celkovo sa do experimentov zapojilo 17 účastníkov – študentov kurzu Funkcionálne
a logické programovanie na FIIT STU. Ich úlohou bolo hodnotiť kvalitu sumarizácie na päťstupňovej škále, pričom sa im náhodne zobrazil vždyjeden z variantov. Okrem toho sme
vybrali skupinu piatich študentov, ktorým sme zobrazovali oba varianty naraz a ich úlohou
bolo rozhodnúť, ktorý z nich (bez toho, aby vedeli, ktorý vznikol akou metódou) je lepší,
resp. či sú rovnako dobré.

Obr. 1
Annota: používatelia môžu filtrovať svoje záložky pomocou tagov (1), prípadne pomocou
ďalších kritérií (2). Pri záložkách sa zobrazujú automatické súhrny a prípadné poznámky (3).

3

http://alef.fiit.stuba.sk
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Prvotné overenie navigačných vodidiel. Nami navrhnutú metódu navigácie sme realizovali v systéme na tvorbu záložiek a poznámkovanie dokumentov Annota 4 (Ševcech et al.
2012; Bieliková et al. 2013), ktorý sa vyvíja v rámci výskumného projektu TraDiCe 5 (z angl.
Traveling in Digital spaCe). Annota poskytuje okrem možnosti tvorby záložiek a poznámok
aj rozhranie na vyhľadávanie a správu vlastných a aj verejných záložiek (pozri obr. 1).
Sada dát pozostávala z 566 vedeckých článkov z digitálnej knižnice ACM 6 , nad ktorými používatelia Annoty vytvorili záložky. V súčasnosti Annotu využíva 164 výskumníkov
(prevažne študenti a pedagógovia Fakulty informatiky a informačných technológií STU
v Bratislave). Kompletná anonymizovaná sada dát z Annoty je sprístupnená vo webovom
sídle nástroja Annota: http://annota.fiit.stuba.sk/dataset. Bližšie informácie k dátovej sade
možno nájsť v Holub et al. 2013.
Vykonali sme experiment s piatimi účastníkmi, ktorého úlohou bolo overiť užitočnosť
vodidiel v sumarizáciách. Účastníci mali za úlohu prečítať sumarizácie dokumentov – výsledkov vyhľadávania pre počiatočné dopyty (navigácia, vyhľadávanie a učenie sa ontológií)
a vybrať slová, ktoré považovali za vhodné pre ďalšiu navigáciu. Následne sme účastníkov
nechali vyplniť krátky dotazník, v ktorom sme zisťovali, aké sú podľa nich výhody a nevýhody navrhnutého spôsobu navigácie a aké skúsenosti majú s inými typmi navigácie, predovšetkým s navigáciou pomocou tagov.

Výsledky prvotného overenia
Výsledky overenia sumarizácie. Výsledky prvého experimentu na overenie sumarizácie, v ktorom sme porovnávali generický variant a sumarizáciu zohľadňujúcu relevantné
doménové pojmy, ukázali, že pri zohľadnení týchto pojmov bolo hodnotenie od používateľov lepšie v priemere o 7,2 % (Móro a Bieliková 2012). Z porovnania so skupinou študentov
hodnotiacich jednotlivé varianty relatívne voči sebe, vyplynulo, že pri zohľadnení relevantných doménových pojmov bola sumarizácia lepšia v 49 % prípadov, rovnako dobrá v 20 %
prípadov a horšia v 31 % prípadov.
Podobné výsledky sme dosiahli aj v prípade druhého experimentu (Móro 2012), v ktorom sme voči generickému variantu porovnávali sumarizáciu zohľadňujúcu zvýraznenia
používateľov. Tento variant bol hodnotený ako lepší v 48 % prípadov, ako rovnako dobrý
v 29 % prípadov a ako horší v 24 % prípadov. Oba varianty (zohľadňujúce relevantné doménové pojmy a tiež zvýraznenia od používateľov) tak boli hodnotené lepšie ako generický
variant. Navyše sumarizácie, ktoré boli personalizované vzhľadom na záujmy používateľov
(indikované zvýrazneniami v texte), boli celkovo hodnotené lepšie, ako keď sa zohľadnila
len všeobecná znalosť domény v podobe relevantných pojmov.
Výsledky prvotného overenia navigačných vodidiel. Účastníci experimentu vyberali
v sumarizáciách väčšinou podobné slová, avšak aj na tejto malej vzorke sa ukázala dostatočná rôznorodosť, z ktorej by mohli profitovať pri odporúčaní vodidiel. Všetci účastníci sa
nezávisle od seba zhodli, že najväčšou výhodou nami navrhnutého prístupu je jednoduchšia
a plynulejšia navigácia. Nenúti ich deliť pozornosť medzi navigačné rozhranie a text, lebo
vodidlá sú zobrazené priamo v kontexte danej sumarizácie. Obmedzením metódy je, že slová, ktoré sa použijú ako vodidlá, sa musia nachádzať v texte sumarizácie, na rozdiel od ta-

4
5
6

http://annota.fiit.stuba.sk
http://tradice.fiit.stuba.sk/
https://dl.acm.org/
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gov, ktoré vytvárajú priamo používatelia. Na druhej strane sa väčšina účastníkov vyjadrila,
že tagovanie na organizáciu a navigáciu medzi dokumentmi aktívne nepoužíva.

Diskusia a otvorené problémy
Hoci sme metódu sumarizácie overovali v doméne vzdelávania, mala by byť dostatočne
všeobecná a rozšíriteľná, aby fungovala aj v doméne digitálnych knižníc. Na druhej strane,
dokumenty (vedecké články) v doméne digitálnych knižníc majú svoje špecifiká, ktoré je
potrebné zohľadniť (najmä pri predspracovaní), ako je napr. dĺžka dokumentov či prítomnosť
netextových dát. Okrem toho môžeme využiť znalosť toho, že väčšina článkov má istú preddefinovanú štruktúru a tiež k nim asociované metadáta, ako napr. citácie.
Navigačné vodidlá predstavujú nový spôsob interakcie čitateľa s informačnými objektmiv digitálnej knižnici. Našou hypotézou je, že spôsobujú menšiu kognitívnu záťaž pre človeka pri navigácii v porovnaní s inými metódami, ako napr. pri navigácii pomocou oblakov
tagov.
Identifikovali sme tiež viacero otvorených problémov, ktorým sa chceme v ďalšej práci venovať:
1. Identifikácia informačných artefaktov: Jeden zo spôsobov je využiť kolaboratívny
prístup tak, ako sme ho opísali v návrhu metódy. Avšak používatelia môžu mať na začiatku
problém identifikovať, čo by mohlo byť pre nich relevantné; je preto vhodné skombinovať
tento prístup s automatickou identifikáciou vhodných informačných artefaktov (významných
slov v sumarizáciách). Plánujeme pritom využiť metadáta asociované s dokumentmi, ako sú
napr. kľúčové slová identifikované autormi článku, tagy od používateľov, či ďalšie zdroje
informácií, ako napr. citácie. Množina informačných artefaktov, ktoré sa vyberú, pritom
závisí od záujmov a aj od aktuálneho kontextu používateľa daného jeho aktuálnym vyhľadávaním (t. j. dopytov alebo množinou dopytov). Dôležité je tiež pri výbere vhodných fragmentov zohľadniť nielen relevanciu pre daný kontext, ale aj ich novosť a rôznorodosť (diverzitu).
2. Výber viet do sumarizácie: Pre identifikáciu informačných fragmentov vhodných
pre navigáciu je kľúčové, aké vety sa vyberú do sumarizácie. Preto už v prvom kroku tvorby
súhrnu musíme zohľadniť účel, pre ktorý ho vytvárame. Výsledný súhrn by tiež mal byť
dostatočne čitateľný a zrozumiteľný.

Záver
Hlavný očakávaný prínos našej práce spočíva v návrhu novej metódy preskúmavania
informačného priestoru digitálnej knižnice s využitím vodidiel v sumarizáciách. V rámci toho
sme navrhli kontextovo-závislú personalizovanú metódu výberu fragmentov textu (v našom
prípade slov v sumarizáciách), ktoré poslúžia ako navigačné vodidlá.
V súčasnosti sa zaoberáme riešením identifikovaných otvorených problémov a ďalším
overením navrhnutej metódy kombináciou kvantitatívnych a kvalitatívnych prístupov. Pritom využívame Annotu na zber záznamov z navigácie výskumníkov. Tieto nám umožnia
zistiť, aké slová výskumníci vyberajú pri navigácií a vyhľadávaní a porovnať príspevok rôznych zdrojov metadát pri určovaní vhodných informačných fragmentov.
Pri kvalitatívnom overení sa zameriame na realizovanie používateľských štúdií – používatelia (účastníci experimentu) budú riešiť nami zadané úlohy prieskumného vyhľadávania
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v digitálnej knižnici, pričom budeme sledovať, ako im nami navrhnutá metóda (v porovnaní
s inými metódami navigácie) pomáha pri porozumení domény a tiež to, aké je celkové kognitívne zaťaženie používateľov pri navigácii. Pri vyhodnocovaní využijeme aj sledovanie
pohľadu používateľov na lepšiu analýzu spôsobu ich interakcie s navigačnými vodidlami.
Poznámka: Táto publikácia vznikla vďaka čiastočnej podpore Agentúry pre podporu
výskumu a vývoja pre projekt TraDiCe – Kognitívne cestovanie po digitálnom svete webu
a knižníc s podporou personalizovaných služieb a sociálnych sietí, APVV-0208-10.

Zoznam bibliografických odkazov
BIELIKOVÁ, M., ŠEVCECH, J., HOLUB, M. a R. MÓRO, 2013. Annota – poznámkovanie dokumentov v prostredí digitálnych knižníc. In: POKORNÝ, J., ŠALOUN, P., HORVÁTH, T., a J.
PARALIČ, zost. Proc. of DATAKON, 2013. Ostrava: VŠB-Technická univerzita, s. 143-152.
ISBN 978-80-248-3189-3.
CANDELA, L. et al., 2007. Setting the foundations of digital libraries: The DELOS manifesto. D-Lib
Magazine. 2007, 13(3/4), 1-11.
ELKISS, A., SHEN, S., FADER, A., ERKAN, G., STATES, D. a D.R. RADEV, 2008. Blind men and
elephants: What do citation summaries tell us about a research article? Journal of the American
Society for Information Science and Technology. 2008, 59(1), 51-62.
FERRAGINA, P. a A. GULLI, 2008. A personalized search engine based on web-snippet hierarchical
clustering. Software: Practice and Experience. 2008, 38(2), 189-225.
HOLUB, M., ŠEVCECH, J., MÓRO, R. a M. BIELIKOVÁ, 2013. Annota: Budovanie prepojenej dátovej sady dokumentov a poznámok. In: BABIČ, F. a J. PARALIČ, zost. Proc. of the 8th Workshop on Intelligent and Knowledge Oriented Technologies. Košice: Centre for Information Technologies, s. 13–18. ISBN 978-80-8143-128-9.
KLEIN, G., MOON, B. a R. HOFFMAN, 2006. Making sense of sensemaking 2: A macrocognitive
model. IEEE Intelligent Systems. 2006, 21(5), 88-92.
MARCHIONINI, G., 2006. Exploratory search: From finding to understanding. Communications of
the ACM. 2006, 49(4), 41-46.
MEI, Q. a C. ZHAI, 2008. Generating impact-based summaries for scientific literature. In: Proc. of
ACL-08: HLT, s. 816-824.
MOLNÁR, S., MÓRO R. a M. BIELIKOVÁ, 2013. Trending words in digital library for term cloudbased navigation. In: Proc. of the 8th Int. Workshop on Semantic and Social Media Adaptation and
Personalization. Washington, DC: IEEE Computer Society, s. 53–58. ISBN 978-0-7695-5132-6.
MÓRO, R., 2012. Combinations of different raters for text summarization. Information Science and
Technologies Bulletin of the ACM Slovakia. 2012, 4(2), 56-58.
MÓRO, R., 2013. Sumarizáciami podporená navigácia v digitálnej knižnici. In: BABIČ, F. a J. PARALIČ, zost. Proc. of the 8th Workshop on Intelligent and Knowledge Oriented Technologies. Košice:
Centre for Information Technologies, s. 77-80. ISBN 978-80-8143-128-9.
MÓRO, R. a M. BIELIKOVÁ, 2012. Personalized text summarization based on important terms identification. In: Proc. of the 23rd Int. Workshop on Database and Expert Systems Applications. Washington, DC: IEEE Computer Society, s. 131-135. ISBN 978-0-7695-4801-2.
NÁVRAT, P., 2012. Cognitive traveling in digital space: from keyword search through exploratory
information seeking. Central European Journal of Computer Science. 2012, 2(3), 170-182.
QAZVINIAN, V. a D.R. RADEV, 2008. Scientific paper summarization using citation summary networks. In: Proc. of the 22nd Int. Conf. on Computational Linguistics. Stroudsburg: Association
for Computational Linguistics, s. 689-696. ISBN: 978-1-905593-44-6.

31

SACCO, G.M., 2007. Research results in dynamic taxonomy and faceted search systems. In: Proc. of
the 18th Int. Conf. on Database and Expert Systems Applications. Washington, DC: IEEE Computer Society, s. 201-206. ISBN 978-0-7695-2932-1.
ŠEVCECH, J., BIELIKOVÁ, M., BURGER, R. a M. BARLA, 2012. Zaznamenávanie aktivity výskumníka v digitálnej knižnici vedeckých zdrojov obohatené o poznámky. In: BIELIKOVÁ, M.
a M. ŠIMKO, zost. Proc. of the 7th Workshop on Intelligent and Knowledge Oriented Technologies. Bratislava: Nakladateľstvo STU, s. 197-200. ISBN 978-80-227-3812-5.
ŠIMKO, M., BARLA, M. a M. BIELIKOVÁ, 2010. ALEF: A framework for adaptive web-based
learning 2.0. In: Proc. of IFIP Advances in Information and Communication Technology. Berlin:
Springer, vol. 324/2010, p. 367-378. ISBN 978-3-642-15377-8.
WHITE, R.W. a R.A. ROTH, 2009. Exploratory search: Beyond the query-response paradigm. Morgan & Claypool. ISBN 978-15-9829-783-6.

Resumé
PODPORA CESTOVANIA V DIGITÁLNEJ KNIŽNICI POMOCOU
VÝZNAMNÝCH SLOV V SUMARIZÁCIÁCH VEDECKÝCH ČLÁNKOV
Róbert Móro, Mária Bieliková
Cestovanie v digitálnej knižnici, ktoré kombinuje úlohy vyhľadávania relevantných informácií a navigácie medzi dokumentmi, je pre začínajúcich výskumníkov často náročnou úlohou. Najmä pri skúmaní novej domény môžu mať na začiatku len veľmi nejasnú predstavu o tom, čo by chceli nájsť a je preto
pre nich problém sformulovať slovné dopyty. Ide o typický príklad úlohy prieskumného vyhľadávania,
ktorým sa zaoberáme v našej práci. Skúmame možnosti využitia automatických sumarizácií výsledkov vyhľadávania za účelom nájdenia a preskúmania súvisiacich konceptov a podpory porozumenia
domény. Sumarizácie obohacujeme o navigačné vodidlá v podobe odkazov na súvisiace dokumenty,
čo predstavuje nový spôsob interakcie čitateľa s informačnými objektami v digitálnej knižnici. Zameriavame sa na identifikáciu informačných fragmentov (významných slov) v sumarizácii vhodných pre
ďalšiu navigáciu so zohľadnením aktuálneho kontextu používateľov. Overenie realizujeme na dátach
z webového systému Annota, ktorý slúži na tvorbu záložiek a poznámkovanie webového obsahu.

Summary
SUPPORTING TRAVELLING IN A DIGITAL LIBRARY USING
IMPORTANT WORDS IN SUMMARIES OF RESEARCH PAPERS
Róbert Móro, Mária Bieliková
Travelling in a digital library, which combines tasks of searching for relevant information and navigation among the documents, is often a challenging task for novice researchers. When exploring and
researching a new domain they can have at the beginning an unclear idea about their goals which can
make formulating keyword queries problematic. It is a typical example of an exploratory search task,
which we focus on in our work. We research possibilities of utilizing the automatic text summaries of
search results in order to support exploration of related concepts and understanding of the domain.
We enrich the summaries with navigation leads in the form of links to related documents which represents a new way of the readers’ interaction with the information objects in a digital library. We focus
on identification of information fragments (important words) in summaries that are useful for further
navigation considering the current context of the users. We provide an evaluation of our proposed
approach on the dataset from the web system Annota, which enables users to bookmark and annotate
the web content.
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SLEDOVANIE A VIZUALIZÁCIA PRÍBEHOV NA WEBE
POMOCOU PRÍSTUPU INŠPIROVANÉHO
SOCIÁLNYM HMYZOM
Štefan Sabo
Úvod
Spravodajské príbehy sú v dnešnej dobe bežným kanálom, cez ktorý sa dozvedáme o dianí
vo svete. Či už sú to aktuálne udalosti, alebo dlhodobejšie rezonujúce témy, každá vypustená informácia má potenciál nabaľovať na seba ďalšie súvislosti a komentáre a spravodajský
príbeh sa teda môže odvíjať, či už na osi časovej, alebo kauzálnej.
Cieľom našej práce je vyvinúť automatizovaný systém na extrakciu príbehov zo spravodajských článkov bežne dostupných na webe. Kľúčovou otázkou, ktorú musíme v súvislosti s týmto cieľom riešiť, je samotná reprezentácia príbehu. Pre ľudské čitateľa sa táto úloha
môže javiť triviálna, človek má k dispozícii rozsiahly aparát skúseností a znalostí, ktoré mu
umožňujú vytvárať nad článkami generalizácie. Takéto generalizácie je náročné strojovo
opísať, preto je potrebné nájsť reprezentáciu príbehu, ktorá by bola stroju bližšia a zároveň
by opisovala príbeh spôsobom, ktorý je možné interpretovať vhodne pre ľudského používateľa.
Ďalšiu výzvu predstavuje dynamická povaha spravodajských príbehov, pretože našim
cieľom je identifikovať a sledovať príbehy v reálnom čase. Potrebujeme teda reagovať na
nové, alebo zmenené články, lebo s novými informáciami sa môže postupne posúvať aj zameranie príbehu a do popredia sa môžu dostať nové skutočnosti, alebo články, ktoré je potrebné náležite zapracovať do celkového obrazu. Na tento účel využívame sadu agentov,
modelovaných na základe včiel medonosných.
Myšlienka pohľadu na spoločenstvo sociálneho hmyzu nie je nová, zaoberali sa ňou
napríklad Lemmens a Memari (Lemmens 2008; Memari 2009). V našej práci využívame
sociálny hmyz ako agentov prehľadávajúcich a analyzujúcich priestor článkov na webe. Každý z agentov je schopný sledovať určitý aspekt príbehu, avšak žiaden z agentov nemá celkový
prehľad o situácii. Na základe mechanizmov koordinácie odpozorovaných z prírody si agenty
odovzdávajú informácie o zaujímavých aspektoch príbehov, následne ich podrobnejšie študujú a naopak časti príbehov, ktoré sa javia nezaujímavé agenti postupne vypúšťajú a ďalej
sa nimi nezaoberajú. Takýmto spôsobom články analyzujeme a hľadáme prepojenia medzi
článkami, ktoré pojednávajú o podobných skutočnostiach. Výhodou tohto prístupu je jeho
flexibilita a dynamika. V prípade, že do prehľadávanej sady článkov pribudnú ďalšie, je mož33

né jednoducho preskúmať ich podobnosť s článkami, ktoré sme už analyzovali a zapracovať
ich do aktuálnej sady. Výsledkom činnosti agentov je štruktúra zachytávajúca prepojenia
medzi článkami, ktorú reprezentujeme grafom. Prepojenia medzi článkami je možné následne
ďalej analyzovať pomocou grafových algoritmov a extrahovať informácie o aktuálnych spravodajských príbehoch.

1. Metodológia
Problematika identifikácie a sledovania spravodajských príbehov na webe nie je nová.
Existuje mnoho prístupov, ktoré sa tejto téme venujú. Prvou z možností je využitie zhlukovacích metód. Tie sa snažia zoskupiť články podľa vopred určeného princípu do skupín, ktoré
zdieľajú určité spoločné črty tak, aby sa minimalizovali rozdiely medzi článkami v rámci
jednej skupiny a maximalizovali rozdiely medzi článkami z rôznych skupín. Zástupcom zhlukovacích metód vhodných na identifikáciu spravodajských príbehov je napríklad inkrementálna verzia algoritmu k-means (Vadrevu 2011). Ďalší prístup, ktorý využíva zhlukovanie
dokumentov, predstavil Cheng. Tento prístup aglomeratívne zhlukuje dokumenty na základe
ich tematickej príslušnosti. Parametre zhlukovania sú stanovené pomocou prístupu tzv. simulovaného žíhania (Cheng 2012). Odlišný prístup tiež založený na zhlukovaní ponúka Mori,
ktorý konštruuje graf dokumentov na základe porovnávania častých výrazov v týchto dokumentoch. Následne sú príbehy z grafu extrahované pomocou grafového algoritmu (Mori,
2006).
Druhou skupinou metód na extrakciu tém z dokumentov sú pravdepodobnostné prístupy, ktoré sa pozerajú na dokument ako na súbor tém. Každá z tém má priradenú určitú váhu,
ktorá reprezentuje mieru istoty, že táto téma je relevantná pre príslušný dokument. Hlavní
zástupcovia tohto typu modelovania tém sú Pravdepodobnostná latentná sémantická analýza
(PLSA), ktorú využívajú Kong a Lee na extrakciu tém z nahovorených dokumentov (Kong
2006), alebo Latentná dirichletova alokácia (LDA), ktorú využíva Brants na segmentáciu
dokumentov na základe tém, o ktorých pojednávajú ich jednotlivé časti (Brants 2002). Ďalšou veľkou skupinou prístupov na identifikáciu a sledovanie tém sú prístupy založené na
kľúčových slovách, ktorých cieľom je identifikovať výrazy relevantné pre jednotlivé dokumenty, na základe porovnávania týchto výrazov zadefinovať jednotlivé témy a následne
tieto témy priradiť dokumentom. Predstaviteľmi tohto prístupu sú napríklad metódy založené na miere Term Frequency – Inverse Document Frequency, ktoré navrhol Lee (Lee 2008).
Automatizovanou extrakciou kľúčových slov sa zaoberá aj Bohne, ktorý využíva štatistické
vlastnosti textu. Na základe Helmholtzovho princípu sleduje odchýlky výskytu jednotlivých
výrazov od hodnôt, ktoré zodpovedajú výskytom v náhodne zostavenom dokumente a týmto
spôsobom identifikuje význačnévýrazy (Bohne 2011).
Nevýhodou aplikácie uvedených prístupov na oblasť spravodajských článkov získaných
z webu je fakt, že každý z týchto prístupov si vyžaduje určitú formu predspracovania dát,
alebo inú informáciu definujúcu spracovávanú dátovú sadu, ktorá musí byť vopred známa.
Avšak našou snahou je vyvinúť algoritmus, ktorý by bol schopný spracovať akékoľvek spravodajské články z webu za pochodu, bez toho, aby sme vopred mali k dispozícii informáciu
o ich počte, alebo o očakávanej tematickej štruktúre cieľového priestoru. Preto využívame
sadu samostatných agentov, modelovaných na základe správania sa včiel medonosných pri
zbere potravy v prírode.
V našej práci využívame model tzv. Metafory včelieho úľa (Návrat 2006), ktorá je postavená na modeli Artificial Bee Colony (Karaboga 2005; Karaboga 2007). Každý z agen34

tov je modelovaný ako jedna samostatná včela, ktorá sa nezávisle od ostatných snaží nájsť
vhodný zdroj potravy. V prípade, že sa včele podarí takýto zdroj nájsť, môže sa rozhodnúť,
že o tom podá správu ostatným včelám prostredníctvom včelieho tanca. Čím je sledovaný
zdroj potravy kvalitnejší, tým viac včiel ho bude propagovať a tým je aj väčšia šanca, že
preň naverbujú ďalšie včely. V prípade, že zdroj nie je dostatočne kvalitný, včela sa ho môže
rozhodnúť opustiť a vybrať si iný zdroj, pričom pravdepodobnosť, že si včela zvolí daný
zdroj závisí od miery jeho propagácie. Takýmto spôsobom sa včely koordinujú bez toho, aby
existoval centrálny prehľad jednotlivých zdrojov potravy, alebo akákoľvek globálna informácia o ich kvalite. Činnosť včiel je výsledkom tzv. rojovej inteligencie a hoci sa navonok
javí, že roj má prehľad o kvalite zdrojov a cielene si vyberá tie najlepšie, žiaden z agentov
sám o sebe takúto informáciu nenesie.
Táto vlastnosť agentov koordinovaných na základe metafory včelieho úľa je pre nás
dôležitá, pretože nám umožňuje sledovať jednotlivé aspekty príbehov samostatne, bez toho,
aby ktorýkoľvek z agentov niesol kompletnú informáciu o príbehovej štruktúre. Prenesené
do praxe to znamená, že každý z agentov sleduje určitý výraz spätý s príbehom, ktorý nazývame príbehové slovo. Príbehové slovo predstavuje výraz relevantný k spravodajskému príbehu, podobne ako tradičné kľúčové slová. Na rozdiel od kľúčových slov sa však príbehové
slová neviažu k jednotlivým dokumentom, ale k príbehom, ktoré dokumenty popisujú, pričom nevyžadujeme, aby jednotlivé príbehové slová boli zároveň aj kľúčovými slovami každého dokumentu, ktorý sa viaže k popisovaným príbehom. Agentyteda sledujú, ktoré články
je možné prepojiť na základe určitých príbehových slov a budujú tak sieť vzájomných prepojení medzi článkami a príbehovými slovami. Pomocou mechanizmu tancovania si odovzdávajú informácie o kvalite príbehových slov. Kvalitné príbehové slovo je pre nás také,
ktoré sa v článkoch často vyskytuje a slúži ako dobrý ukazovateľ toho, či články spolu súvisia. Aby sme znížili pravdepodobnosť nesprávnej identifikácie súvislostí medzi článkami,
sledujeme okrem pôvodných príbehových slov v článkoch aj výskyt ich synoným a príbuzných výrazov, ktoré predstavujú ich zovšeobecnenie (hypernymá) a špecializáciu (hyponymá) za pomoci ontológie Wordnet (Miller 1995). Ak však príbehové slovo kvalitné nie je,
nepopisuje žiadne prepojenia medzi článkami, agenty sa môžu rozhodnúť toto slovo opustiť a zvoliť si iné príbehové slovo z množiny propagovaných slov, alebo náhodne. V prípade náhodnej voľby ohraničujeme výber nového kandidáta na príbehové slovo, na podstatné
meno v názve, alebo v prvom odseku aktuálne sledovaného článku, lebo sa predpokladá, že
tieto výrazy článok určitým spôsobom reprezentujú. Podstatné mená identifikujeme pomocou algoritmu Stanford POS Tagger (Toutanova 2003).
Výsledný graf článkov následne analyzujeme pomocou Louvainovho algoritmu na hľadanie komunít (Blondel 2008), ktorý nám umožňuje rozdeliť graf článkov na podskupiny
tak, aby sme minimalizovali počet prepojení medzi článkami v rôznych skupinách a zároveň
maximalizovali počet prepojení medzi článkami v rámci rovnakých skupín. Tieto podskupiny predstavujú jednotlivé spravodajské príbehy, ktorých získanie bolo našim cieľom. Zvolená reprezentácia spravodajských príbehov sa teda rámcovo podobá na reprezentáciu príbehu využívanú pri zhlukovacích algoritmoch.

2. Výsledky
Popísaný algoritmus bol implementovaný a overený v dvoch fázach. Prvou fázou bola
implementácia agentového podsystému a overenie schopnosti algoritmu získať relevantné
príbehové slová, ktoré dostatočne reprezentujú aktuálne sa odvíjajúce spravodajské príbehy.
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Funkčnosť algoritmu bola overovaná počas deviatich dní v období 4. – 12. 8. 2012. Každý
deň bolo spustených 100 iterácii so 100 agentmi, čo predstavuje pomerne krátky beh s dĺžkou
do 20 minút. Výsledky experimentov, ktoré sú podrobne popísané a interpretované v príslušných publikáciách (Návrat 2012; Sabo 2013), ukázali, že algoritmus je schopný extrahovať
relevantné príbehové slová. Extrahovaných bolo 289 osobitných príbehových slov, ktoré
boli následne zoradené zostupne podľa frekvencie ich priradenia jednotlivým článkom. Po
podrobnejšej analýze získaných príbehových slov bolo zrejmé, že najfrekventovanejšie príbehové slová predstavujú výrazy relevantné pre aktuálne spravodajské príbehy, ako „Syria“,
„Euro“, „Apple“, „Egypt“ a „Afghan“. Na nižších pozíciách sa nachádzali aj všeobecné výrazy, pre ktoré nebolo zrejmé, ku ktorému spravodajskému príbehu náležia, avšak toto bolo
špecifické predovšetkým pre zriedkavo identifikované výrazy, čo je vzhľadom na stochastickú povahu využitého algoritmu v podstate očakávaným výsledkom.
V druhej fáze našej práce bola implementovaná grafová reprezentácia získaných údajov
a následná extrakcia spravodajských tém. Zároveň bol algoritmus uspôsobený na kontinuálny
beh. Pri experimentovaní však z praktických dôvodov bol každý beh algoritmu zostavený
tak, aby nepresiahol 24 hodín a bolo možné jasne odlíšiť výsledky získané v priebehu jednotlivých dní a porovnať ich s aktuálnym spravodajstvom z daného dňa. Cieľom experimentov v druhej fáze bolo overiť presnosť identifikácie aktuálnych spravodajských príbehov.
Za týmto účelom bola vykonaná sada experimentov (Návrat 2013), počas ktorých sme zozbierali a analyzovali prepojenia medzi článkami a zo získanej grafovej štruktúry sme následne extrahovali spravodajské príbehy. Takto sme získali 11 príbehov, ktoré boli následne
manuálne označené názvom podľa obsahu článkov, ktoré algoritmus do príbehu zahrnul.
Zároveň bol každému článku nezávisle ručne priradený príbeh na základe analýzy jeho obsahu, bez ohľadu na to, či a aký príbeh bol danému článku priradený algoritmicky. Následne
bolo algoritmické priradenie príbehov konfrontované s manuálnym, aby sa vyhodnotila
presnosť algoritmického priradenia. Na základe dosiahnutých výsledkov konštatujeme, že
v priemere dosiahol algoritmus presnosť identifikácie príbehu na 75.56 %, pričom presnosť
značne kolísala v závislosti od popularity a špecifickosti spravodajského príbehu. Najvyššiu
presnosť sme dosiahli pri príbehu o bostonskom bombovom útoku počas maratónu (96,88 %)
a najmenej presná bola identifikácia príbehu o zemetrasení v Iráne (18,92 %), kedy došlo
k zmiešaniu rôznych správ o prírodných nešťastiach v regióne a charakter spravodajského
príbehu bol tak značne narušený. Zároveň však treba dodať, že tento prípad bol ojedinelý.
U druhého najnepresnejšie identifikovaného príbehu, ktorým boli reformy zákonov o držaní
zbraní v USA, sme už dosiahli presnosť 55,10 %.

3. Diskusia
Vykonané experimenty preukázali, že náš pôvodný zámer realizovať automatizovaný
systém pre získavanie spravodajských príbehov zo spravodajských článkov na webe sa nám
podarilo naplniť. Výhodou nášho prístupu pomocou multiagentového systému koordinovaného na základe správania sa sociálneho hmyzu je predovšetkým jeho flexibilita. Na rozdiel
do štandardných prístupov k detekcii a sledovaniu tém náš prístup nevyžaduje predspracovanie údajov a je ho možné aplikovať aj na sadu článkov, ktorá nie je na začiatku pevne
zadefinovaná a za behu sa môže meniť. Táto vlastnosť je v oblasti spravodajských článkov
získavaných z webu kľúčová, pretože články na webe neustále pribúdajú, menia sa a s nimi
sa mení aj charakter príbehov, ktoré tieto články popisujú.
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Nevýhodou nášho prístupu je fakt, že sa musíme uspokojiť so zjednodušenou reprezentáciou spravodajských príbehov založenou na osobitnom sledovaní jednotlivých príbehových
slov. Samostatné agenty teda nemajú informácie o globálnej príbehovej štruktúre a túto musíme následne dodatočne extrahovať pomocou grafových algoritmov. Tu nám však pomáha
voľba Louvainovho algoritmu na extrakciu komunít z grafu. Po prvotnom spustení tohto
algoritmu získavame priradenie každého článku do určitej kategórie a všetky ďalšie nové
články môžeme do príslušných kategórií zaraďovať automaticky. Louvainov algoritmus teda
nie je potrebné spúšťať po každom pridaní nového článku, stačí len vtedy, keď chceme
aktualizovať výslednú sadu príbehov, čo znamená časový interval rádovo desiatok minút,
až jednotiek hodín. Z výpočtového hľadiska to nepredstavuje náročný problém.

Záver
Sociálnym hmyzom inšpirované algoritmy predstavujú rozsiahlu triedu algoritmov so
širokým spektrom uplatnenia. V našej práci sa zaoberáme získavaním prehľadu o aktuálnom
spravodajskom dianí vo svete za využitia vzorcov správania odpozorovaných od včiel medonosných, ktoré komunikujú pri zbere potravy tancom. Využitie modelu správania sa sociálneho hmyzu zhmotneného v metafore včelieho úľa prináša výhody v oblasti flexibility algoritmu, lebo nevyžaduje žiadne predspracovanie, ani predchádzajúce informácie o dátovej
sade, ktorú budeme analyzovať a zároveň nám umožňuje pokrývať dynamickú sadu článkov,
ktorá sa za behu mení, alebo rozširuje.
Charakter predstaveného algoritmu je zatiaľ experimentálny a preto by sme sa v ďalšej
fáze našej práce chceli zaoberať predovšetkým rigoróznejšou kvantifikáciou jeho vlastností,
pretože ide o stochastický algoritmus využívajúci rojovú inteligenciu a určité aspekty jeho
behu sú teda podriadené náhode. Zároveň sa v spolupráci venujeme aj rozpracovaniu metód
vizualizácie a interpretácie výsledkov algoritmu spôsobom vhodným pre ľudského používateľa, čo smeruje k nasadeniu plného systému vhodného pre používateľov a overenie funkčnosti navrhnutého mechanizmu v praxi.
Poznámka: Príspevok bol spracovaný v rámci riešenia výskumného projektu APVV0208-10 s názvom: TraDiCe – Kognitívne cestovanie po digitálnom svete webu a knižníc
s podporou personalizovaných služieb a využitím sociálnych sietí.
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Resumé
SLEDOVANIE A VIZUALIZÁCIA PRÍBEHOV NA WEBE POMOCOU
PRÍSTUPU INŠPIROVANÉHO SOCIÁLNYM HMYZOM
Štefan Sabo
V našej práci sa zaoberáme identifikáciou a získavaním tém zo spravodajských článkov na webe pomocou multiagentového systému inšpirovaného sociálnym hmyzom. Cieľom je získať prehľad o aktuálnom
dianí, udalostiach vo svete na základe analýzy článkov verejne dostupných na spravodajských portáloch. Hlavnú výzvu predstavuje dynamická povaha informácií získaných z webu, pretože s meniacou
sa množinou článkov sa mení aj príbehová štruktúra. Príbehy sa vyvíjajú a do popredia sa dostávajú
nové výrazy spojené s príbehmi. Aby sme boli schopní tieto zmeny sledovať, využívame multiagentový systém inšpirovaný sociálnym hmyzom, ktorý využíva mechanizmus koordinácie modelovaný
na základe správania sa včiel medonosných pri zbere potravy v prírode. Jednotlivé agenty sa pohybujú
webovým priestorom a navštevujú spravodajské články, pričom sa snažia identifikovať ich spoločné
črty a prepájať články, ktoré tieto črty zdieľajú. Výsledkom je dynamický prehľad aktuálnych spravodajských príbehov, pričom každý príbeh pozostáva z jednotlivých článkov a príslušných identifikovaných príbehových slov. Tieto príbehy vieme priebežne aktualizovať a dopĺňať k nim nové články.
Hlavným prínosom tohto prístupu sú jeho dynamické vlastnosti a flexibilita, pretože nevyžaduje tréningovú množinu, ani učiteľa a je možné aplikovať ho za behu, bez predchádzajúcej znalosti množiny
dostupných článkov.

Summary
TRACKING AND VISUALIZATION OF STORIES ON THE WEB UTILIZING
SOCIAL INSECT INSPIRED APPROACH
Štefan Sabo
In our work we are dealing with identification and extraction of topics from news articles on the Web,
utilizing multi-agent system inspired by social insect. Our goal is to acquire an overview of current
events around the world through analysis of articles publicly accessible on the online news portals.
The main challenge lies in the dynamic nature of information obtained from the Web, as the story structure changes with variations in the set of articles, stories may develop and new story related terms
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may come forward. In order to be able to track these changes, we utilize a multi-agent system inspired
by the social insect that implements a mechanism of coordination modeled on the basis of behavior of
honey bees when foraging for food. Individual agents move in the web space and visit the news stories,
while attempting to identify common traits of articles and subsequently connecting the articles, that
share these traits. The result is a dynamic overview of current news stories. Every story consists of
a set of news articles and relevant story words and we are able to update these sets on the fly, adding
new articles and story words, as the stories develop.The main contributions of this approach are its
dynamic properties and flexibility, as it requires no prior training set or supervisor in order to train the
model. It is also possible to apply the approach on the fly, without previous knowledge of the available articles.
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MOTIVÁCIE PRE ZDIEĽANIE POZNATKOV
V DISKUSNÝCH FÓRACH
Andrea Hrčková, Jana Adamčíková
Úvod
Diskusné skupiny združujú ľudí s podobným záujmom podobne ako komunity v reálnom
svete. Ich odlišnosť spočíva najmä vo virtuálnom prostredí a z neho vyplývajúcej absencii
fyzickej prítomnosti, alebo anonymity. Aj z týchto dôvodov sa motivácie pre účasť v reálnych a virtuálnych komunitách istým spôsobom líšia. V reálnych komunitách je najdôležitejším dôvodom stretnutia fyzická blízkosť, kým vo virtuálnych sú podľa Hersbergerovej
(2005) najdôležitejšou komoditou informácie.
Podľa Koh a kol. (2007) motivuje existencia užitočných informácií v diskusných skupinách k účasti v diskusiách najmä v pasívnej podobe. Aktivita účastníkov a tým aj úspech
diskusnej skupiny teda závisí najmä na množstve spoločenských, osobnostných i kultúrnych
faktorov, ktorým sa venovalo množstvo výskumov (Hrčková 2012). Šušol, Lichnerová a
Chudý (2011) dokonca uvádzajú, že motivácie zdieľať úzko súvisia aj s tým, čo je zdieľané
– či už sú to súbory ako audiovizuálne dokumenty, knihy, odborné rady. My sa vo svojej
štúdii zameriavame skôr na legálne zdieľanie poznatkov členov diskusných skupín.

Ciele výskumu
Cieľom nášho výskumu bolo zistiť, ktoré skryté motivácie používateľov majú najväčší
vplyv na prispievanie do diskusných fór, ale aj to, či motivácii účastníkov fór možno dopomôcť vonkajšími formami motivácie, ako sú napríklad odmeny alebo moderácia.
Na splnenie prvého cieľa sme si zvolili metódu diskurznej analýzy diskusných príspevkov na fóre portálu Porada.sk a metódu analýzy profilov jej najaktívnejších používateľov
v rámci tej istej témy o jednoduchom účtovníctve. Porada.sk je poradenský portál s diskusiami na rôzne témy, pričom celkový počet používateľov fór je vyše štvrť milióna a stále sa
zvyšuje.
Na splnenie druhého cieľa, ktorým bolo zistenie dôležitosti externých foriem motivácie,
sme sa účastníkov viacerých diskusných fór priamo pýtali, uplatnili sme dotazníkovú metódu.
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Metóda 1: Diskurzná analýza
Diskurzná analýza je kvalitatívna metóda výskumu, ktorou sa snažíme odhaliť skryté
motivácie v rámci rozhovoru (Palmquist [bez dátumu]) Ide o dekonštruktívne čítanie ľubovoľného textu a interpretáciu daného problému. Môže byť využitá pri každom obsahu, aj
pri texte diskusie ako spôsob porozumenia sociálnej interakcii.
Výhodou analýzy je, že neruší interakciu a ponúka pohľad do vnútra ľudského konania
a reči. Na zisťovanie skrytých motivácií je teda vhodnejšia ako dotazníková metóda, pretože
odhaľuje aj príčiny, ktoré si respondenti nemusia uvedomovať. Slabou stránkou je existencia
možných nepresností, keďže vyhodnotenie diskurznej analýzy ostáva na interpretácii každého
výskumníka. Od diskurznej analýzy tiež nemôžeme očakávať, že nám ponúkne absolútne
odpovede na riešený problém, skôr prinesie pochopenie čiastkového problému (Palmquist
[bez dátumu]).
Náš výskum sme realizovali v sekcii "jednoduché účtovníctvo", v diskusnej téme "začiatočník v jednoduchom účtovníctve", ktorej pokračovaním bola nová diskusná téma „jednoduché účtovníctvo – úplný začiatočník“. V čase analýzy v marci 2013 mala diskusná téma
4 490 príspevkov s počtom videní 389 400. Príspevky boli z rôznych oblastí jednoduchého
účtovníctva, napríklad k evidencii, mzdám, pohľadávkam, výdavkom a spôsobom účtovania jednotlivých uskutočnených prípadov.

Výsledky diskurznej analýzy
Na základe obsahu príspevkov sme ako prvú skrytú motiváciu identifikovali prístup
k informáciám. Autormi príspevkov boli väčšinou pasívnejší používatelia a ich príspevky
obsahovali frázy naznačujúce, že potrebujú získať informácie. Frázy jednotlivých príspevkov (príklady na obrázku 1), na základe ktorých sme našli skrytú motiváciu, boli umiestnené na začiatku, ale aj na konci príspevku. Prístup k informáciám ako skrytú motiváciu sme
našli v 50 % príspevkov k analyzovanej téme, teda celkový počet príspevkov s podobnými
formuláciami bol 2 245.

Obr. 1
Skrytá motivácia – prístup k informáciám
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Druhou najčastejšou skupinou skrytej motivácie je poskytnutie pomoci. Počet príspevkov s rozpoznanou motiváciou bol 1 886 a tvoril 42 % všetkých príspevkov. Motivácia bola
identifikovaná tiež na základe obsahu príspevkov a autormi príspevkov boli väčšinou aktívnejší používatelia. Príspevky mali formu konkrétnej odpovede na otázku, v ktorej bola poskytnutá rada, pomoc, alebo názor na daný problém. Súčasťou príspevkov boli aj frázy, na
základe ktorých sme identifikovali skrytú motiváciu. Najčastejšie sa vyskytujúce frázy sú
zobrazené na obrázku.

Obr. 2
Skrytá motivácia - poskytnutie pomoci
Treťou identifikovanou skrytou motiváciou je skrytá reklama. Skrytá reklama tvorí
zanedbateľné množstvo všetkých príspevkov, teda 0,1 %, čo je približne 5 príspevkov. Je to
aj z toho dôvodu, že diskusie sú na fóre porada.sk moderované a spam sa vymazáva.
V príspevkoch sme rozpoznali päť možných skrytých reklám na:
1. zamestnanie,
2. účtovný kurz / semináre o jednoduchom účtovníctve,
3. poistenie,
4. knihu o jednoduchom účtovníctve.
Možnú skrytú reklamu na zamestnanie sme rozpoznali iba v jednom prípade. Z príspevku (obr. 3) nie je možné vyčítať, či je pracovná ponuka myslená seriózne. Je síce písaná používateľkou vystupujúcou pod pseudonymom, no na druhej strane je možné diskutujúcich
kontaktovať priamo na portáli porada.sk
Druhou skrytou reklamou je reklama na účtovný kurz / semináre o jednoduchom účtovníctve. Príspevky s danou reklamou boli dva a obsahovali text zobrazený na obrázku 3.
Ako tretiu možnú skrytú reklamu sme identifikovali reklamu na poistenie. Príspevok
so skrytou reklamou na poistenie bol iba jeden a časť daného príspevku je uvedená na obrázku 3.
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Skrytá reklama
na zamestnanie

,,Prepáč, ale potrebuješ
účtovníčku.‟ Uvádzaš, že si
konateľ, tak asi ide o s.r.o.,
podvojné účtovníctvo ako
samouk nemôžeš zvládnuť.‟

Skrytá reklama
na účtovný kurz/semináre
o jednoduchom účtovníctve

Skrytá reklama
na poistenie

,,Myslím, že aj
na jednoduché treba minimálne
kurz. ‟
,,Ja by som ešte poradila
,,Klientka, ktorá podniká
zúčastniť sa občas seminárov v maloobchode, má uzatvorenú
týkajúcich sa tém‟.
zmluvu
s Eurolive plus s.r.o.
,,Momentálne sú dobré
semináre, ktoré robí
na poskytovanie poistných
služieb – v roku 2009 ...‟
CUS/žiadna reklama/ len rada‟,
umožňujú veľa konzultácií
z praxe a riešia sa konkrétne
prípady.‟

Obr. 3
Skrytá reklama - zamestnanie, účtovný kurz / semináre, poistenie
Ďalšou identifikovanou skrytou reklamou bola reklama na knihu o jednoduchom účtovníctve v jednom príspevku. Časť príspevku je zobrazená na obrázku 4.

Skrytá reklama na knihu
o jednoduchom účtovníctve

,,Tak si to teda pozrite, ... Autorom knihy je Amália Spitzova,
zodpovedná redaktorka Ing. Eva Sichtova, vychádza v edícií
EKONOMIA, názov knihy je Jednoduché účtovníctvo – prakticky
sprievodca, štvrté prepracované vydanie pre rok 2010.‟

Obr. 4
Skrytá reklama - kniha o jednoduchom účtovníctve
Poslednou identifikovanou skupinou motivácií je viacero skrytých motivačných faktorov, ktoré by sme mohli súborne označiť aj ako emocionálna podpora. Frekvencia príspevkov s emocionálnou podporou vo fóre pre účtovníkov nie je vysoká, objavila sa v 5 % prípadov, teda v 225 príspevkoch. Príspevky obsahovali pripomienky, reakcie a komentáre
k otázkam a odpovediam, alebo poďakovanie za odpovede, rady a pomoc (obr. 5).

Metóda 2: Analýza profilov najaktívnejších používateľov
V odbornej literatúre (napríklad Kosonen 2008) sa často ako skrytá motivácia pre zdieľanie informácií vo virtuálnych komunitách uvádza vytváranie reputácie a upevňovanie vlastnej identity. Tieto vnútorné motivácie sme sa rozhodli overiť analýzou profilov desiatich
najaktívnejších prispievateľov v skúmanej diskusnej téme „začiatočník v jednoduchom účtovníctve“ na portáli porada.sk. Tabuľku sme zostavili z používateľov, ktorých počet príspevkov bol viac ako 8 000.
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Zdieľanie emócií

Emocionálna podpora

Povesť

1. ,,Ja som chytila paniku, keď ... Tak hádam to bude dobre.
Čo som sa s tým natrápila, kým som to zaúčtovala.“
2. ,,Obdivujem vašu trpezlivosť, veľká vďaka. Mala by ste
robiť nejakú lektorku, viete veľmi polopatisticky
vysvetľovať.“
3. ,,Muška – stihli sme to opäť spolu.“
4. ,,Veronka, neangažuj sa príliš, nech dotyčný zájde
na živnostenský úrad a vypíše si živnosť. Tam mu všetko
vysvetlia. Ostatné nech ťa netrápi, nerieš problémy
za iných.“
1. ,,Sorry, ale napadá ma len  a „obdivujem“ odvahu.“
2. „Súhlasím s tebou a urobíš dobre s tou ostatnou verziou.
Pokiaľ ovládaš podvojné účtovníctvo, tak sa do toho
dostaneš.“
3. „Kejka, nie si sama. To sa stáva aj mne a určite aj
ostatným poraďákom. Veď práve preto sem chodíme,
aby sme si veci objasnili a prediskutovali.“
1. „Alicka, pozri sa koľko PoradaBodov má Betka.
Odpovedi, ktorú od nej dostaneš, určite môžeš veriť.“
2. „Nepochopím, ako môžete mať v profile uvedené,
že Ste účtovníčka.“

Obr. 5
Emociálna podpora ako skrytá motivácia
Tabuľka 1
Najaktívnejší používatelia v téme „začiatočník v jednoduchom účtovníctve“
Najaktívnejší používatelia v diskusnej téme
Meno používateľa

Rok registrácie

Zamestnanie

Počet príspevkov

Mila123
Melnick
Marína
Xanti
Paula
Evina
Zita5
Zoltán Kovács
Veronikasad
Tweety

2011
2006
2004
2008
2004
2005
2004
2005
2006
2005

účtovníčka
účtovníčka
neuvedené
ekonómka
neuvedené
účtovníčka
neuvedené
účtovník
neuvedené
účtovníčka

8 812
8 708
9 227
10 434
10 741
11 209
19 088
19 490
31 658
41 151
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Výsledky analýzy profilov najaktívnejších používateľov
Ako môžeme vidieť, takmer všetci prispievatelia v analyzovanej téme i v celom diskusnom fóre vystupujú pod prezývkou. Výnimkou je používateľ Zoltán Kovács, ktorý ako jediný vystupuje pod celým menom.
Z uvedeného výsledku vyplýva, že 90 % prispievateľov do diskusného fóra o jednoduchom účtovníctve nepovažuje za potrebné si týmto spôsobom budovať reputáciu v oblasti.
Namiesto toho volia radšej anonymitu, a teda ich pomoc má pravdepodobne skôr nezištné
dôvody.
Porada.sk umožňuje diskutujúcim vytvoriť si aj profil, v ktorom je možné uviesť svoje
charakteristické informácie, ako napríklad zamestnanie, záujmy, miesto, kde používateľ pôsobí a používaný účtovný softvér. Členovia fóra si do profilu môžu vložiť aj svoju fotografiu. Pre potvrdenie nášho tvrdenia o nezáujme o tvorbu reputácie v oblasti účtovníctva sme
analyzovali aj obsah informácií v profiloch najaktívnejších používateľov. V grafe 1 uvádzame percentuálny pomer jednotlivých informácií uvádzaných v profiloch najaktívnejších používateľov analyzovanej diskusnej témy.
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Graf 1
Informácie v profiloch najaktívnejších používateľov
Z grafu 1 vyplýva, že najaktívnejší používatelia vypĺňajú polia v profile iba sporadicky.
Iba jeden používateľ (Zoltán Kovács) polia vo svojom profile vyplnil kompletne. Tým sa
potvrdil zámer zrejmý už z predchádzajúcej analýzy. Čo sa týka ostatných profilov, najčastejšie, teda vo viac ako polovici prípadov, nerobí používateľom problém uviesť svoje zamestnanie a krajinu, z ktorej pochádzajú. Zamestnanie má však v prípade najaktívnejších
používateľov iba podobu statusu povolania, napríklad účtovník. Pri ďalších poliach profilu
môžeme hovoriť o minime vyplnených údajov. Až traja najaktívnejší používatelia nemajú
vo svojom profile vyplnené žiadne základné informácie (veronikasad, Zita5, Paula), čo tiež
potvrdzuje inú motiváciu, ako tvorbu reputácie v týchto prípadoch.
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Externé motivácie pre prispievanie
Z uvedeného vyplýva, že vnútorná motivácia má na zdieľanie poznatkov veľký vplyv.
Sharratt a Usoro (2003) dokonca tvrdia, že ochota zdieľať informácie je najmä otázkou vnútornej motivácie a žiadne odmeny ju nenahradia. Autori argumentujú tým, že takéto odmeny
nerešpektujú prirodzenú komunikáciu informácií.
Moderátori a administrátori fór sa, samozrejme, s týmto poznatkom nemôžu zmieriť.
Ako uvádzajú Makulová a Buzová (2011), pre vytvorenie úspešnej diskusie by sa mali moderátori a administrátori o svojich členov a ich príspevky najmä starať. To zahŕňa aj vytváranie a udržovanie dialógu v danej komunite.
Kvalitu príspevkov sa moderátori snažia zvyšovať poskytovaním určitých výhod najlepším členom v podobe vecných i morálnych ocenení, prípadne prístupom k častiam fór
inak nedostupným. Odmeniť môžu najaktívnejších, najlepšie hodnotených alebo neanonymných členov skupiny. Peniaze sa neukázali ako najvhodnejšia motivácia v nekomerčných
skupinách, pretože používateľ nakoniec nahrádza vnútornú motiváciu vonkajšou, ktorá je
pominuteľnejšia (Sharratt a Usoro 2003). Výnimkou môžu byť komerčné komunity, určené
hoci na hodnotenie produktov, napríklad epinions.com, ktoré úspešne dávajú peniaze najlepším recenzentom.
Ak vlastníci nekomerčného fóra trvajú na vecných cenách, môžu nimi byť napríklad
komunitné tričká, alebo iné darčekové predmety. Svojich prispievateľov týmto spôsobom
odmieňa napríklad diskusný portál Coolsolutions.com. Potrebné je ale pamätať na to, že odmeny musia súvisieť s danou komunitou.
V súčasnosti je populárne vnášanie rôznych herných (gamifikačných) prvkov do rozhraní webových sídiel, pretože jednou z najsilnejších pozitívnych emócií, ktoré členov zbližujú, je spoločný (interný) humor. Mnohí ľudia participujú v reálnych aj virtuálnych skupinách kvôli zábave či hre (Kosonen 2008).
Napríklad systém iDnes.cz si vybral hravý motivačný systém, pri ktorom členovia zbierajú „dukáty“. Dostávajú ich za kvalitné príspevky a inú aktivitu vo fórach a naopak strácajú
pri porušení etikety. Iné systémy ponúkajú na oceňovanie aktívnych prispievateľov napríklad hviezdičky,ktorými má každý člen možnosť ohodnotiť príspevky ostatných. Ocenenia
sa spočítavajú a na základe toho je členovi pridelený status vo fóre.
Aktívni účastníci na úspešnom diskusnom portáli porada.sk získavajú ďalší gamifikačný prvok – odznaky. Odznaky nie sú samoúčelné, majú podobu pochvál od ostatných účastníkov a používateľ môže dostať v grafickej podobe podporné slová ako "ďakujem", "super",
"dobre píšeš", "vtipné", "cool", "milé" a "poznámočka" (obr. 6).
Zaujímavosť skupiny je možné podporiť aj ďalšími kreatívnymi prvkami, ako sú napríklad interné vtipy,hry a súťaže (O´Keefe 2008). Tieto prvky môžu byť výbornou prevenciou agresivity, pretože "kto sa hrá, nehnevá". Súťažiť môžu členovia o najlepšie logo, fotografiu, najviac poslaných príspevkov za daný čas alebo čokoľvek, čo súvisí so zameraním
komunity. Členovia skupiny môžu tiež hlasovať o ďalších členoch a tým im vyjadriť uznanie. Príklady hlasovania sú voľby o najaktívnejšieho či najhumornejšieho prispievateľa roka,
o príspevok roka alebo najlepšieho moderátora. Aktívny používateľ si tak upevní status
v skupine i sebavedomie.
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Obr. 6
Odznaky na porada.sk
Niektoré fóra zvyknú najlepších prispievateľov zviditeľňovať na domovskej stránke
skupiny. Týmito „tabuľami slávy“ ich odlišujú od pasívnejších používateľov a vyzdvihujú
pred nimi ich dôležitosť. Diskurznou ani inou analýzou nie je možné zistiť, či tieto formy
externej motivácie diskutujúcich stimulujú k aktivite alebo nie. Z tohto dôvodu sme sa diskutujúcich priamo opýtali, či sú pre nich uznanie, odmeny alebo herné prvky pre účasť v skupine dôležité.

Metóda 3: Dotazníkový prieskum používateľov diskusných fór
Výskum externých motivačných faktorov pre prispievanie do diskusných fór je súčasťou komplexnejšieho dotazníkového prieskumu v našej dizertačnej práci (Hrčková 2013).
161 účastníkov z radov aktívnych aj pasívnych používateľov slovenských fór malo jednotlivé
faktory ohodnotiť podľa subjektívne vnímanej dôležitosti na stupnici od 1 do 5. Hodnotenie
5 označovalo, že daný faktor je pre používateľa a jeho účasť v diskusných skupinách nevyhnutný. Dotazník sme začiatkom augusta 2013 rozoslali do slovenských diskusných skupín
rôzneho typu tak, aby sme účastníkov neobťažovali a náš obsah nebol vymazaný.
Boli sme si vedomí možných rozdielov medzi jednotlivými typmi diskusných skupín,
preto sme ich rozdelili na profesionálne, podporné/poradenské, záujmové, fóra k článkom
a bez preferencie. Profesionálne skupiny tvorili najmä fóra na portáloch poradna.net a porada.sk, po jednom aj z iných fór. K podporným a poradenským skupinám sme zaradili fóra
zamerané na zdravie a zdravý životný štýl, taktiež niektoré fóra z portálu porada.sk. Najväčšiu
skupinu sme získali z oblasti záujmových fór, kde sme zaradili kyberia.sk, df.sk, hojko.sk,
fóra o psoch, pestovaní rastlín určených na jedenie aj fajčenie a rôzne fóra pre ženské a mužské otázky. Iba názory k fóram pod článkami sme získavali najmä prostredníctvom vlastných
známych, pretože na týchto miestach nie je priestor na vhodné umiestnenie dotazníka.
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Výsledky dotazníkového prieskumu
Je veľmi zaujímavé, že väčšina účastníkov nášho prieskumu sa vyjadrila v tom zmysle,
že nemá záujem o žiadne funkcionality fór, ktoré by mohli podporovať ich aktivitu. O odmeny za prispievanie a zviditeľňovanie na "tabuliach slávy" prejavili priemerný záujem iba
členovia podporných fór. Tento faktor však nie je u nás taký dôležitý, ako sme predpokladali na základe miery pozornosti, akú mu venujú diskusné fóra na internete. Iba 10 % používateľov sa vyjadrilo o jeho nevyhnutnosti vo fóre a až 30 % túto funkcionalitu považuje
za zbytočnú.
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Graf 2
Uznanie
Tabuľka 2
Porovnanie vnímania dôležitosti zviditeľňovania prispievateľov
medzi jednotlivými typmi diskusných skupín

Priemerná hodnota
vnímaného významu
indikátora

profesionálne

podporné

záujmové

pod článkami

3,07

3.46

2.65

2.68

Veľmi podobne ako "tabule slávy" dopadli aj odmeny za vyššiu aktivitu účastníkov fór,
ktoré by mali podobu bodov, odznakov, výhod a ocenení. V tomto prípade boli výsledky pre
jednotlivé druhy fór takmer identické.
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Odmena za vyššiu aktivitu
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Graf 3
Odmena
Keď sme sa pozreli zvlášť na aktívnych a zvlásť na pasívnych používateľov fór, zistili
sme, že pasívni používatelia uviedli mierne vyššiu dôležitosť odmien ako aktívni používatelia,
u ktorých získal tento faktor preferencie pod hranicou priemeru. Kým aktívnych používateľov
motivuje prispievať najmä vnútorná motivácia, odmeny môžu zabrať na niektorých pasívnejších používateľov.
Tabuľka 3
Porovnanie vnímania dôležitosti odmien
medzi dvoma základnými typmi používateľov diskusných skupín

Priemerná hodnota

Aktívni prispievatelia

Pasívni pozorovatelia

2.53

3

Používatelia fór prekvapivo takmer nevyžadujú ani žiadne moderné prvky gamifikácie,
ako sú napríklad vtipy, súťaže či hry. Sústreďujú sa takmer výlučne na profesionálne informácie v textovej aj multimediálnej podobe.
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Graf 4
Oddychové prvky
Ak by sme chceli zosumarizovať a zjednodušene vizualizovať zistené vnútorné i vonkajšie formy motivácie na zdieľanie poznatkov v diskusných fórach, mohli by sme ich vyjadriť nasledovným modelom.

Obr. 7
Model najčastejšie sa vyskytujúcich motivácií na zdieľanie poznatkov
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Diskusia
Aj napriek vysokému množstvu analyzovaných príspevkov v prvom výskume sme si
vedomí obmedzení, ktoré sa týkajú typu skúmanej diskusnej skupiny. V podporných skupinách býva napríklad podiel príspevkov obsahujúcich emociálnu podporu výrazne vyšší. Podľa
výskumu Wellmana a Giulie (1997) až 47 % používateľov podporných virtuálnych komunít
v nich hľadalo okrem informácií aj pocit spolupatričnosti a priateľstva.
Metodológia druhého výskumu nám umožnila komplexnejší prieskum preferencií používateľov rôznych diskusných fór. Výskum sa realizoval v česko-slovenskom prostredí, preto
v ňom absentujú kultúrne vplyvy pôsobiace aj na virtuálnu komunitu. Z tohto dôvodu navrhujeme pokračovať v skúmaní problematiky aj z pohľadu rôznych kultúrnych zázemí účastníkov diskusií.

Záver
V našej štúdii sme dokázali, že vnútorná motivácia k prispievaniu v podobe pomoci
ostatným členom virtuálnej komunity má vysoký podiel na aktívnom zdieľaní poznatkov.
Tiež sme dokázali, že v prípade najaktívnejších používateľov vôbec nejde o zištnú pomoc,
očakávanie istých výhod, napríklad získanie klienta. Najaktívnejší používatelia na porada.sk
si totiž nezvyknú vypĺňať profil názvom firmy, v ktorej pôsobia. S tým sa stretávame skôr
u priemerne aktívnych používateľov.
Túto tendenciu možno vysvetliť pocitom vlastnej dôležitosti a užitočnosti, ktorý sa
dostaví, keď člen skupiny pomôže inému členovi skupiny. V konečnom dôsledku tento čin
mu zvyšuje sebavedomie a potvrdzuje jeho členstvo v skupine. Dôvodom môže byť aj to,
že danému členovi už niekto v minulosti pomohol a na základe pravidla reciprocity má potrebu túto pomoc opätovať. Potreba pomáhať členom komunity je veľmi silná aj v prípade
reálnych komunít, je teda zaujímavé, že sa objavuje aj v anonymnom prostredí diskusných
fór.
Pre používateľov diskusných fór býva odmenou za pomoc zväčša dobrý pocit. Nebažia
po externej odmene v podobe bodov, odznakov alebo zviditeľňovania sa. Iba 12 % používateľov fór sa vyjadrilo o nevyhnutnosti danej funkcionality v diskusnom fóre.
Technologické, ale aj spoločenské dôvody však ustupujú jednoduchému dôvodu návštevy diskusného fóra a tým je prístup k informáciám. Diskurznou analýzou sme dokázali,
že ide najmä o motiváciu pre pasívnych používateľov, ktorí potrebujú získať informácie.
Poznámka: Príspevok bol spracovaný v rámci riešenia výskumného projektu APVV0208-10 s názvom: TraDiCe – Kognitívne cestovanie po digitálnom svete webu a knižníc
s podporou personalizovaných služieb a využitím sociálnych sietí.
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Resumé
MOTIVÁCIE PRE ZDIEĽANIE POZNATKOV V DISKUSNÝCH FÓRACH
Andrea Hrčková, Jana Adamčíková
Podľa štúdie Smitha (1992) až 50 % všetkých správ vo virtuálnych komunitách napísalo približne 1 %
účastníkov. Znamená to, že množstvo účastníkov diskusií si príspevky prezerá bez žiadnej alebo málo
výraznej aktivity. Cieľom nášho výskumu je zistenie konkrétnych motivačných faktorov, vplývajúcich
na aktívne zdieľanie ťažko nadobudnutých poznatkov diskutujúcich. Analýzou obsahu 4 490 príspevkov v sekcii jednoduché účtovníctvo sme vytýčili niekoľko skrytých motivácií prispievajúcich. Analýzu dopĺňame vlastným prieskumom názorov 161 aktívnych aj pasívnych účastníkov rôznych typov
diskusií. Zaujímala nás účinnosť vonkajších motivačných podnetov, ktoré sa uvádzajú v odbornej literatúre. Výsledkom výskumov je model, ktorý sumarizuje vnútorné aj vonkajšie motivačné aspekty
aktívneho prispievania do diskusných fór.
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Summary
MOTIVATION FOR KNOWLEDGE SHARING IN ONLINE FORUMS
Andrea Hrčková, Jana Adamčíková
According to Smith (1992), 50 % of all posts in virtual communities are writen by 1% of their members. This fact means that the vast majority of the discussion participants are lurkers. The aim of our
research is to find out the particular motivation factors influencing the active knowledge sharing of
forum members. The 4490 discussion posts in the section about single-entry accounting were analysed and some of the hidden motivations identified. Also 161 active and passive discussion members
in various discussion forums were questioned about the influence of the external motivation factors
mentioned in the literature. The results of our research is summarized in the model of internal and
external aspects of the active participation in the discussion forums.
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MOTIVAČNÉ FAKTORY A BARIÉRY VYUŽÍVANIA
INŠTITUCIONÁLNYCH REPOZITÁROV
Marcela Kopecká
Úvod
Pokrok v informačných a komunikačných technológiách, všetky zmeny súvisiace s „informačnou revolúciou“ výrazne ovplyvnili šírenie informácií a poznatkov vo všetkých oblastiach ľudského života. Zmeny sú pozorovateľné najmä v oblasti komunikačných kanálov,
ktoré sa čoraz viac presúvajú do elektronického prostredia. Pre akademické prostredie, vedeckú komunitu, vedecko-výskumné inštitúcie, ako aj pre samotných autorov predstavujú
možnosti elektronického prostredia nové výzvy efektívnejšieho šírenia a získavania výsledkov vedeckého bádania. Komunikácia informácií, získavanie a delenie sa o výsledky vedeckej činnosti patria k základným súčastiam vedeckej práce a zároveň sú hybnou silou a pilierom napredovania vedy a ľudského poznania.
V súčasnosti môžu autori prezentovať výsledky svojej výskumnej činnosti prostredníctvom rôznych spôsobov vedeckej komunikácie v elektronickom prostredí. Bežným spôsobom publikovania vedeckých a odborných informácií sa stávajú nielen práce v online časopisoch a elektronických knihách, ale aj webové stránky autorov, blogy, diskusné skupiny,
repozitáre a iné. V akademickej sfére vystupujú do popredia inštitucionálne repozitáre predstavujúce nástroj na uchovávanie a šírenie vedeckých informácií, ako aj propagáciu inštitúcie, vedeckého kolektívu a samotného vedca. Inštitucionálne repozitáre predstavujú model
vedeckej komunikácie, ktorý úzko súvisí s iniciatívami otvoreného, často aj bezplatného prístupu k vedeckým a odborným informáciám.
Benefity repozitárov pre inštitúcie sú veľké a rozmanité, v zahraničí môžeme nájsť množstvo vedecko-výskumných a akademických inštitúcií, ktoré to pochopili a repozitáre budujú.
Prínosy pre autorov však nie sú také zrejmé, a tak vzniká otázka ako ich motivovať, aby
sprístupňovali svoje diela v inštitucionálnych repozitároch a zároveň zistiť, čo im bráni alebo ich odrádza od takéhoto spôsobu zverejňovania najnovších výsledkov svojej vedeckej
práce.
Na základe analýzy vybraných slovenských a zahraničných výskumov náš príspevok
poukazuje na motivačné prvky a bariéry vplývajúce na vkladanie materiálov do repozitárov.
Zároveň prináša odporúčania na odstránenie negatív a podporu využívania inštitucionálnych
repozitárov.
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Elektronické komunikovanie informácií
Vedeckú komunikáciu v elektronickom prostredí formovali najmä snahy o efektívnejší
prístup k vedeckým a odborným informáciám. V posledných rokoch nastal prudký nárast
počtu online časopisov a mohli sme sledovať trend elektronického publikovania (Jantz a Wilson 2008). Pohodlnejší prístup k vedeckým informáciám prostredníctvom elektronických
verzií úplných textov článkov sa však spája s mnohými bariérami. Elektronické publikovanie vedeckých a odborných časopisov sa od svojho začiatku dostalo pod kontrolu veľkých
renomovaných vydavateľstiev, čo sa odrazilo na zvýšenom predplatnom časopisov a tiež aj
na zdĺhavom procese recenzovania a zverejňovania príspevkov (Björk 2007).
Reakciou na tento stav bol vznik a podpora realizácie iniciatív otvoreného prístupu (Open
Access/OA), ktorý zabezpečuje všetkým používateľom internetu bezplatné používanie (čítanie, kopírovanie, sťahovanie) a využívanie vedeckých poznatkov. Prioritou je jednoduchý
a efektívny prístup širokej verejnosti k výsledkom vedecko-výskumnej činnosti vedeckej
komunity. Myšlienky otvoreného prístupu umožnili nové technológie a internet, ktoré podporujú demokratizáciu vedomostí, pomocou ktorých môžeme inštitúciu alebo samotného
autora chápať ako samostatného vydavateľa a súčasne správcu archívu jeho prác (Jantz a Wilson 2008). Existujú dve hlavné cesty iniciatívy otvoreného prístupu. Takzvaná zlatá cesta
(gold OA) predstavuje publikovanie vedeckých prác v otvorených časopisoch. Otvorené časopisy môžeme chápať ako periodické publikácie zverejnené v elektronickej forme a nesúce
všetky črty periodických publikácií, ktoré umožňujú čitateľom bezplatný prístup k úplným
textom článkov. Vychádzajú z tradičného modelu vedeckého publikovania, a tak prechádzajú
procesmi anonymného recenzného konania, jazykovými a grafickými úpravami (Bartošek
2009). Otvorený prístup k prácam v otvorených časopisoch poskytujú vydavateľstvá časopisov. Zelenú cestu (tzv. green OA) publikovania reprezentujú články a príspevky uložené
v otvorených repozitároch, alebo na vlastných webových stránkach autorov. Forma uchovávania a publikovania prác v repozitároch je založená na takzvanom samoarchivovaní (Šušol
2003, s. 71). Autori sami vkladajú elektronické verzie prác do repozitára, čím určujú miesto
dlhodobej archivácie diela, ako aj možnosti jeho sprístupnenia a nakladania s dielom. Autori tak sami rozhodujú o otvorenom prístupe k prácam.
Otvorené repozitáre alebo digitálne úložiská reprezentujú jednu z prioritných foriem
otvoreného prístupu k výsledkom vedecko-výskumnej činnosti. Pre akademickú obec sa stali
zaujímavými inštitucionálne repozitáre, ktoré predstavujú efektívnejšiu cestu a nový komunikačný kanál k vedeckým a odborným informáciám.
Inštitucionálne repozitáre (IR) budujú vedecko-výskumné inštitúcie alebo univerzity
s cieľom uchovávania a šírenia ich vedecko-výskumných výstupov, ako sú napríklad vedecké a odborné články, technické správy, výučbové materiály, sivá literatúra, kvalifikačné práce, súbory údajov a dát z výskumov a podobe. Tieto digitálne úložiská sa môžu využívať aj
ako publikačné systémy e-časopisov a e-kníh. Rankin (2005) chápe inštitucionálny repozitár ako súbor služieb pre zhromažďovanie, uchovávanie a sprístupňovanie elektronických
vedeckých a výskumných materiálov vytvorených členmi inštitúcie. Crow (2006) rozširuje
toto chápanie a definuje inštitucionálny repozitár ako digitálnu zbierku uchovávajúcu tvorivé a intelektuálne výstupy členov akademickej komunity, pričom sa zachovávajú všetky
duševné vlastníctva autorov a podporuje sa vedecká komunikácia s cieľom znížiť monopolné postavenie vydavateľstiev. Inštitucionálne repozitáre sa zameriavajú na uchovávanie publikačnej činnosti autorov z konkrétnej inštitúcie, čo predstavuje dôležitú prezentačnú funkciu a zviditeľňuje inštitúciu.
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V niektorých vedných disciplínach má dlhú tradíciu využívanie aj e-printových archívov, alebo predmetových repozitárov, ktoré sa na rozdiel od inštitucionálnych repozitárov
zameriavajú na určitý okruh vedných disciplín a tiež tém. Typickým predstaviteľom predmetového repozitára je e-printový archív arXiv.org, ktorý od roku 1991 sprístupňuje práce
z oblasti matematiky, fyziky a ďalších prírodných vied. V súčasnosti tu môžeme nájsť vyše
902 600 voľne dostupných prác (arXiv 2013).

Inštitucionálne repozitáre
V súčasnosti sú inštitucionálne repozitáre jedným z kľúčových hráčov v elektronickom
publikovaní a zároveň zvyšujú vyhľadateľnosť intelektuálnej produkcie inštitúcie. V akademickom prostredí a aj vo vedecko-výskumných inštitúciách spĺňajú repozitáre dve strategické
úlohy. Prvou je podpora vedeckej komunikácie, rozšírenie prístupu k výsledkom vedeckých
výskumov, zvýšenie konkurencieschopnosti inštitúcie. V druhom prípade predstavujú IR
kvantitatívny ukazovateľ kvality inštitúcie, demonštrujú vedecký, sociálny a ekonomický
význam výskumnej činnosti, ako aj hodnotu a spoločenský prínos danej inštitúcie (Crow
2006).
Medzi základné črty inštitucionálnych repozitárov sa zaraďujú najmä (Maťašovská
Tetřevová 2005):
 inštitucionálne pokrytie – obsahom repozitára sú iba práce akademickej obce inštitúcie,
 vedecko-odborný obsah – obsahom sú preprinty, výskumné správy, pracovné materiály, publikované články, výučbové materiály, prednášky, kvalifikačné práce a pod. ,
 kumulatívnosť a trvácnosť – dlhodobá archivácia a ochrana akademickej produkcie,
 interoperabilita a otvorený bezplatný prístup – štandardizácia v heterogénnom prostredí a online prístup.
Pre univerzity a vedecko-výskumné inštitúcie prináša inštitucionálny repozitár viacero
výhod, medzi ktoré patria:
 vytvorenie jednotného centrálneho priestoru na šírenie výsledkov vedecko-výskumného bádania v celosvetovom meradle so zachovaním kontroly autorských práv,
 archivácia a sprístupňovanie dát a výskumných materiálov spojených s výskumami
na univerzite (okrem klasických publikovateľných materiálov aj audiovizuálne súbory atď.),
 zvýšenie významu a vplyvu výskumov univerzity, propagácia práce členov inštitúcie
na národnej a medzinárodnej úrovni,
 komunikácia informácií viacerými kanálmi, lepší prístup čitateľov k prácam a nárast
citačných ohlasov diel (Swan 2010),
 automatizácia a zjednotenie procesov a úloh spojených s publikovaním prác, prípravou na výučbu a šírením výučbových materiálov, vytváraním personálnych bibliografií alebo bibliografií celej inštitúcie, vytváraním správ o činnosti jednotlivých pracovísk, správ na hodnotenie a analyzovanie činnosti pracovníkov alebo pracovísk, prípravou podkladov pre získavanie grantov (Steinerová et al. 2012),
 zvýšenie viditeľnosti inštitúcie na internete, zvýšenie konkurencieschopnosti pre univerzitu a zvýšenie rankingu univerzít v celosvetovom hodnotení, nárast prestíže univerzity/inštitúcie,
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 budovanie portfólia kvalifikačných prác študentov,
 strategický marketingový nástroj pre získavanie potenciálnych sponzorov,
 podpora internej spolupráce a kooperácie medzi kľúčovými členmi univerzity (autori/vedecko-výskumní pracovníci/pedagógovia – vedenie inštitúcie/manažment – výpočtové centrá – pracovníci knižníc).
Významnými príkladmi inštitucionálnych repozitárov sú najmä dátové úložiská univerzít, ako napríklad repozitár Kalifornskej univerzity eScholarship Repository, repozitár Harvardskej univerzity Digital Access to Scholarship at Harvard a pod. Množstvo ďalších svetových univerzít a inštitúcií si uvedomilo výhody a potrebu budovania a prevádzkovania IR,
a tak vznikajú nové repozitáre. Prehľad repozitárov môžeme nájsť v celosvetovom registri
repozitárov ROAR – Registry of Open Access Repositories alebo v OpenDOAR – Directory
of Open Access Repositories. Ročný nárast obsahu ako aj nových inštitucionálnych repozitárov v Registry of Open Access – Rebríček najlepších repozitárov sveta mapuje služba
Ranking Web of Repositories, ktorá hodnotí repozitáre na základe ich vedeckého obsahu,
viditeľnosti v najväčších verejných vyhľadávačoch, ako aj podľa výskytu prác v databáze
Google Scholar (Methodology 2013).
Na Slovensku sa o budovanie repozitárov snažia najmä akademické knižnice univerzít,
ktorým sa podarilo vybudovať viacero repozitárov na báze dátového úložiska s prepojením
na knižničný alebo informačný systém (napríklad repozitáre záverečných prác). Situácia na
Slovensku je však v súčasnosti zložitejšia. Poukázal na to výskum realizovaný v rámci výskumnej úlohy VEGA 1/0429/10 zameranej na akademické informačné prostredie z hľadiska
informačnej ekológie (Steinerová et al. 2012). V rámci dotazníkového prieskumu sa zmapovala situácia a aktuálny stav budovania a riadenia IR na Slovensku. Zo štyridsiatich troch
opýtaných akademických inštitúcií sa vyjadrilo k otázkam budovania IR dvadsaťsedem. Prieskum ukázal, že iba štrnásť inštitúcií má u nás IR v nejakej forme. Väčšina inštitúcií (trinásť)
uchováva materiály v samostatných úložiskách, teda nemajú samostatný centrálny repozitár. Dve zo skúmaných inštitúcií majú integrovaný repozitár, z toho jedna inštitúcia má aj
lokálne úložisko a aj samostatný repozitár. Dvanásť inštitúcií uviedlo, že v súčasnosti nemá
IR v nijakej forme, ale v budúcnosti plánujú vybudovať repozitár. Iba jedna inštitúcia uviedla,
že nemá žiaden IR a ani ho neplánuje vybudovať. Zaujímavým zistením bolo, že iniciatívu
vybudovania IR v inštitúciách najčastejšie začala knižnica (osemnásť inštitúcií), v troch prípadoch v spolupráci s oddelením IT. Iba dve inštitúcie uviedli, že prvé kroky v budovaní IR
iniciovalo vedenie inštitúcie, čo je vzhľadom na prínosy IR pre inštitúciu prekvapujúce zistenie. No predsa sú na Slovensku aj inštitúcie, ktoré pochopili výhody repozitárov. Príkladom môže byť Univerzita Komenského v Bratislave, ktorá v súčasnosti prostredníctvom
knižnično-informačného systému uchováva a sprístupňuje viac ako 52 400 elektronických
verzií záverečných prác, 400 univerzitných zborníkov a 50 učebníc a skrípt.

Motivácia publikovať
Publikovanie informácií a celá vedecká komunikácia, či už prostredníctvom tradičných
printových komunikačných kanálovalebo v elektronickom prostredí, sú postavené na motivácii a túžbe autorov podeliť sa o nadobudnuté výsledky ich vedecko-výskumnej práce. Bez
snahy, potreby (motivácie) publikovať, zverejniť a šíriť nové informácie, by vedecká sféra
a ani spoločnosť nedosiahla také úspechy a stav, ako ich môžeme vidieť dnes. Vo všeobecnosti môžeme motiváciu chápať ako určitý „vnútorný stav, ktorý podnecuje jednotlivca k akti58

vite smerujúcej k určitému cieľu“ (Kassin 2007, s. 407). Ide o vnútornú hnaciu silu, ktorá
ovplyvňuje a do určitej miery riadi konanie človeka. Motivácia je spojená s uspokojením
ľudských potrieb, ktoré v Maslowovej pyramíde (Poston 2009) stoja na úplnom vrchole.
Z pohľadu publikačného správania autorov a publikovania informácií ide o kľúčovú úlohu
s cieľom uspokojiť potrebu prijatia, uznania, úcty i sebarealizácie. Prostredníctvom publikovania autori nezverejňujú iba výsledky svojej práce, ale zároveň si upevňujú postavenie
v danej problematike a vo vedeckej komunite. Originálne a predtým ešte nepublikované
informácie potvrdzujú autorove odborné znalosti a kompetencie, ako aj originalitu a relevanciu publikovaného výskumu. Počet publikovaných prác vplýva nielen na finančné ohodnotenie autora, ale aj na jeho kariérny a akademický postup. Prezentovanie výsledkov vedeckej činnosti je podporené snahou o rozvoj a progres daného vedného odboru alebo úsilím
o vyriešenie skúmaného problému, ktoré môžu byť odmenené dosiahnutím medzinárodného
uznania a prestíže autora a inštitúcie (Dubini 2010).

Motivácia a bariéry využívania inštitucionálnych repozitárov
V súčasnosti môžeme skúmať viaceré motivačné faktory a bariéry, ktoré vplývajú na
publikačné správanie autorov v elektronickom prostredí. Otázkou zostávajú faktory, ktoré
ovplyvňujú sprístupňovanie prác prostredníctvom inštitucionálnych repozitárov. Problematika budovania a riadenia inštitucionálnych repozitárov so sebou prináša viaceré výhody,
ale aj bariéry. Závažné sú napríklad technické problémy spojené s celkovým budovaním a
udržateľnosťou inštitucionálnych repozitárov. Teraz sa však zameriame na motiváciu a prekážky psychologického charakteru, ktoré vplývajú na rozhodnutia autorov využiť repozitár
alebo sprístupniť výsledky vedeckej práce prostredníctvom oficiálneho vydavateľstva.
Rozsiahly výskum, venovaný motivačným faktorom a bariéram pri práci s repozitármi,
uskutočnil v USA profesor Kim (2011). Vo výskume sa zameral na vedcov a akademických
pracovníkov, ktorí už dlhšie pracujú s inštitucionálnymi repozitármi. Na základe výpovedí
respondentov určil hnacie sily a prekážky autorov pri rozhodovaní sa v otázkach výberu komunikačného kanálu svojich prác alebo využívaní inštitucionálnych repozitárov. Motivačné
faktory a bariéry zhrnul a názorne zobrazil na obrázku číslo 1.
Výskumy venujúce sa výhodám a motiváciám využívania inštitucionálnych repozitárov sa uskutočnili napríklad aj v Indii, kde sa skúmali postoje k problematike Open Access
a repozitárov nielen vedeckých pracovníkov, ale aj študentov (Paul 2012). Bariérami a príčinami nevyužívania samoarchivácie v inštitucionálnych repozitároch sa zaoberali v Malajzii (Singeh et al. 2012). V Grécku sa uskutočnil v roku 2013 rozsiahly výskum zameraný na
príčiny nevyužívania prvého repozitára inštitútu Technological Educational Institute (TEI)
v Aténach (Koulouris 2013). Rozdiely medzi vednými disciplínami v samoarchivácii v inštitucionálnych repozitároch skúmal výskum realizovaný vo Veľkej Británii (Rumsey 2006).
Na Slovensku sa robil v roku 2011 prieskum zameraný na súčasný stav budovania inštitucionálnych repozitárov vo vybraných akademických inštitúciách, ktorý sa okrem bariér realizácie a budovania IR venoval aj otázkam koordinácie a riadenia repozitárov, výberu uchovávaných materiálov a používaných systémov (Steinerová et al. 2012).
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Obr. 1
Model faktorov vplývajúcich na využívanie inštitucionálnych repozitárov (Kim 2011)
Vo všeobecnosti môžeme konštatovať, že vyššie uvedené výskumy identifikovali nasledovné bariéry a motivačné faktory, ktoré vplývajú na využívanie inštitucionálnych repozitárov.
Pre publikujúcich autorov sú podstatné otázky ochrany autorských práv. Problematika
ochrany autorských práv a plagiátorstvo predstavujú jednu z najväčších bariér využívania
inštitucionálnych repozitárov. Vedecko-výskumní pracovníci sú do značnej miery zmätení
a neistí z politiky vydavateľstiev vzťahujúcej sa k možnostiam samoarchivácie prác v repozitároch. Vo väčšine prípadov sú presvedčení, že je bezpečnejšie nevyužívať samoarchivovanie diel v repozitároch. Prehľad licenčných politík vydavateľstiev a možnosti samoarchivácie už publikovaných prác prináša služba SHERPA/RoMEO. Služba informuje o možnostiach ukladania preprintov, postprintov a finálnych vydavateľských verzií článkov do repozitárov, ktoré boli už publikované oficiálnou cestou prostredníctvom online časopisov (About
RoMEO © 2006-2013). Určité riešenie otázky ochrany autorských práv ponúkajú licenčné
opatrenia Creative Commons používané v publikovaní Open Access. Tie umožňujú autorom
rozhodovať o používaní a šírení elektronickej verzie ich diela. Creative Commons zahŕňajú
práva na šírenie diela, ochranu autorstva, úpravu diela, ako aj práva na komerčné použitie

60

myšlienok či celej práce (Creative Commons © 2013). Na Slovensku sa tieto licenčné opatrenia používajú sporadicky.
Táto situácia je spojená s nízkym povedomím o možnostiach inštitucionálnych repozitároch a iniciatívach Open Access. Celková nedostatočná informovať predstavuje ďalšiu
podstatnú prekážku uchovávania vedecko-výskumných prác v repozitároch. Neznalosť autorov sa odráža aj na strachu z používania repozitárov alebo z predpokladanej náročnosti vkladania prác a vytvárania metadát k prácam.
Otázky finančného ohodnotenia vynaloženého úsilia a času sú spojené s ochotou podeliť sa s dosiahnutými výsledkami vedeckej práce a šíriť ich ďalej. Finančné ohodnotenie
autorov sa dotýka snáh o otvorený prístup k vedeckým a odborným informáciám pre širokú
verejnosť. Sprístupňovaním diel prostredníctvom repozitára danej inštitúcie sa autor vzdáva
autorského honoráru, pričom na rozdiel od publikovania prác v otvorených časopisoch, práce uchovávané v repozitároch neprechádzajú žiadnou redakčnou úpravou alebo recenzným
konaním (okrem postprintov, ktoré sú kópiami recenzovaných článkov). Na druhej strane
myšlienky otvoreného prístupu k vedeckým informáciám podporujú vnútornú motiváciu
a obohatenie autorov, ktorú predstavuje napríklad altruizmus a idea „ideálneho“ vedca. Nezištné podelenie sa o výsledky svojej práce je však často odmenené zvýšením citovanosti
a budovaním uznania vo vedeckej komunite. Prieskum realizovaný na Slovensku ukázal, že
v slovenskom akademickom prostredí sa problematika financií týka najmä nedostatku prostriedkov na začatie budovania a riadenia inštitucionálnych repozitárov, ako aj získavania
kvalifikovaných odborníkov (Steinerová et al. 2012).
Medzi najväčšie motivujúce faktory pri využívaní inštitucionálnych repozitároch môžeme zaradiť efektívnosť a rýchlosť zverejňovania článkov, ako aj neobmedzený prístup k vedeckým a odborným informáciám, ktoré sú spojené s rozvojom vednej oblasti a obohatením
vedeckej komunity. Efektívnosť a rýchlosť zverejňovania, ako aj pružnosť repozitára umožňuje forma uchovávania a publikovania prác založená na samoarchivovaní. Autori môžu
kedykoľvek vkladať diela do repozitára a rozhodovať o možnostiach ich sprístupnenia a nakladania s nimi Kultúra samoarchivácie nadväzuje na publikovanie preprintov, kedy sa návrhy príspevkov zverejňovali ešte pred hodnotením. V niektorých vedných disciplínach,
ako je napríklad fyzika a matematika, ide už o tradíciu. Potvrdzuje to výskum realizovaný
vo Veľkej Británii, kde sa dokázala väčšia motivácia a aktivita samorchivácie v prírodných,
lekárskych a technických vedách. Vedci z humanitných vedných disciplín menej využívali
samoarchiváciu a repozitáre (Rumsey 2006). Pretože v inštitucionálnom repozitári môžeme
nájsť akékoľvek práce, napríklad predtým zverejnené články v recenzovaných časopisoch,
preprinty zverejnené k pripomienkovaniu, výskumné dáta alebo študijné materiály, ide o účinný komunikačný kanál.
Samoarchivácia diel samotnými autormi je spojená aj s dôveryhodnosťou, kvalitou
a originalitou informácií, ktoré sa pri tradičnom publikovaní preverujú anonymným recenzovaním. V inštitucionálnom repozitári zväčša autor zodpovedá za správnosť a originalitu
informácií, pričom zverejnením výskumných dát môže napomôcť iniciovaniu nového výskumu. Pre začínajúcich autorov predstavuje publikovanie prostredníctvom repozitára aj ideálnu
možnosť získania spätnej väzby na priebeh, použité metódy alebo celkové výsledky ich činnosti. Niektoré výskumy (Paul 2012; Singeh et al. 2012) potvrdzujú aj rozšírenie čitateľskej
obce alebo získavanie nových kontaktov a spoluprác medzinárodného charakteru, čo súvisí
s propagáciou, včasným šírením výsledkov vedeckého bádania, zvýšením vplyvu príspevku.
Celosvetové prezentovanie a budovanie prestíže inštitúcie a jej pracovníkov sa spája s profesijným uznaním autorov a postavením vo vedeckých kruhoch.
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Vonkajším prínosom nielen pre autora, ale aj pre samotnú inštitúciu je dostupnosť a celosvetová prezentácia, reklama a budovanie prestíže, profesijné uznanie, akademické ohodnotenie, dôveryhodnosť a postavenie vo vedeckej oblasti. Dostupnosť, dôveryhodnosť a propagácia, podľa Kima, predstavujú dôležitú súčasť vedeckej komunikácie (2011). Dostupnosť
sa chápe ako súčasť pridelenia trvalého identifikátora (jedinečná a trvalá URL adresa) všetkým vloženým materiálom. Problematika nestálosti elektronického prostredia sa odzrkadľuje na snahách vytvorenia dlhodobej archivácie elektronických dokumentov. Inštitucionálne
repozitáre sú ideálne prostriedky na dlhodobú archiváciu a ochranu vložených materiálov.
Dostupnosť v repozitároch je súčasťou štandardizácie prístupu k repozitárom pomocou metadátového protokolu Open Archive Iniciative Protocol for Metada Harvesting, čo zabezpečuje zber metaúdajov z viacerých repozitárov a ich následné prehľadávanie jednotným nástrojom. Ako uvádza Kim vo svojej štúdii (2011), zvýšená dostupnosť pre niektorých autorov znamená „vzrušujúcu“ črtu inštitucionálneho repozitára.
Kim vo svojej štúdií poukazuje na kontextuálne faktory, napríklad originalitu, pravdivosť a identifikáciu informácií, dôveru a vplyv externých aktérov. Dôvera sa tu chápe ako
dôvera pracovníkov vo vedenie inštitúcie, zriaďovateľov a správcov repozitárov, ktorými
sú vo väčšine prípadov knižnice. Otázky dôvery voči vedeniu inštitúcie sa týkajú aj prijatia
informačnej politiky budovania a riadenia repozitárov. Pri presne stanovených pravidlách
využívania repozitára sa zaujímavou motiváciu môže stať aj povinnosť vkladať a uchovávať
vedecko-výskumné práce v repozitári. Identifikácia informácií a vplyv externých aktérov
ovplyvňujú motiváciu k výmene znalostí a vytváraniu spolupráce v rámci jednej organizácie.
Na druhej strane, nedostatočná podpora alebo nezáujem vedenia a chýbajúca informačná
politika budovania repozitárov môžu byť závažnými prekážkami pri snahe vybudovať efektívny inštitucionálny repozitár. Práve tento fakt uviedli respondenti ako jednu z rozhodujúcich bariér budovania inštitucionálnych repozitárov na Slovensku (Steinerová et al. 2012).
V neposlednom rade je potrebné spomenúť aj individuálne danosti človeka, a to jeho
postavenie, počet publikovaných prác, technické zručnosti a vek, ktoré môžu byť na jednej
strane prínosom a na druhej strane nevýhodou až bariérou pri využívaní IR.

Záver
Inštitucionálne repozitáre a politika otvoreného prístupu k vedecko-výskumným informáciám prinášajú so sebou pre inštitúciu a jej členov viacero výhod. Mnohé výskumy potvrdzujú, že sa nestačí venovať iba technickým záležitostiam budovania repozitárov. Je potrebné
upriamiť pozornosť na vedecko-výskumných a akademických pracovníkov, ktorí budú v budúcnosti repozitáre využívať. Pri využívaní repozitárov sa autori stretnú s viacerými bariérami a motivačnými faktormi, ktoré vplývajú na ich postoje k možnostiam inštitucionálnych
repozitárov.
Medzi najzávažnejšie prekážky brániace využívanie repozitárov môžeme zaradiť problematiku autorských práv a plagiátorstva, nedostatočnú informovanosť o možnostiach repozitárov a na Slovensku aj nedostatočnú podporu zo strany vedenia inštitúcie. Dostatočná
informovanosť a prezentácia myšlienok otvoreného prístupu, samoarchivácie a inštitucionálneho repozitára by mali tvoriť prvotnú fázu budovania repozitára. V tejto fáze by mala
každá inštitúcia vyriešiť najzákladnejšie problémy a bariéry využívania repozitárov, a to
ochranu autorských práv a ochranu prác pred plagiátorstvom. Jasná informačná politika inštitúcie a pravidlá budovania a riadenia repozitára zvýšia motiváciu využívania IR, ochotu
autorov poskytovať publikácie do IR aj záujem používateľov pracovať s repozitárom. Ochota
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autorov uchovávať a sprístupňovať výsledky vedeckých prác v repozitároch, sa môže prehĺbiť a podporiť ďalšími vnútornými a vonkajšími motiváciami, ako sú napríklad snaha o rozšírenie a vyriešenie určitej problematiky, efektívnosť a rýchlosť sprístupnenia prác prostredníctvom samoarchivácie, upevnenie si postavenia vo vednej oblasti, zvýšenie čitateľnosti
a citovanosti, zviditeľnenie inštitúcie a autora, získanie spätnej väzby, nadviazanie spoluprác
a mnoho ďalších. Pri budovaní repozitára je potrebné prekonať viaceré bariéry a motivovať
autorov a používateľov, aby sa myšlienky otvoreného prístupu realizovaného prostredníctvom inštitucionálnych repozitárov odrazili k efektívnejšej vedeckej komunikácii vedeckých
informácií.
Celkový počet repozitárov a ich využívanie vo svete je dôkazom, že inštitucionálne
repozitáre sa stali súčasťou vedeckej komunikácie, a preto je potrebné zamerať pozornosť
na problematiku ich budovania a využívania.
Poznámka: Príspevok bol vypracovaný v rámci riešenia projektu APVV-0208-10
TraDiCe. Kognitívne cestovanie po digitálnom svete webu a knižníc s podporou personalizovaných služieb a sociálnych sietí.
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Resumé
MOTIVAČNÉ FAKTORY A BARIÉRY VYUŽÍVANIA
INŠTITUCIONÁLNYCH REPOZITÁROV
Marcela Kopecká
Príspevok sa zameriava na problematiku využívania inštitucionálnych repozitárov v akademickom
prostredí. Inštitucionálne repozitáre predstavujú významný nástroj nielen na uchovávanie, sprístupňovanie a šírenie vedeckých a odborných informácií, ale aj na posilňovanie prestíže inštitúcie, vedeckej
komunity, ako aj samotného autora, čo do značnej miery vplýva na publikačné správanie a komunikáciu informácií vo vedeckej komunite. Zmeny vo vedeckej komunikácii prostredníctvom využívania
repozitárov, sa tak stávajú oblasťou záujmu mnohých výskumov. Na Slovensku je využívanie inštitucionálnych repozitárov v počiatočných fázach, a preto je potrebné venovať sa tejto problematike. Príspevok sa zameriava na identifikáciu motivačných prvkov a bariér vplývajúcich na využívanie inštitucionálnych repozitárov. Medzi najväčšie motivátory patria zviditeľnenie výskumu a autora, samoarchivácia, rozšírenie čitateľskej obce a možné zvýšenie citovanosti. Medzi najčastejšie bariéry sa zaraďujú
ochrana autorských práv, plagiátorstvo, nízke povedomie o inštitucionálnych repozitároch a nedostatočná
podpora zo strany vedenia inštitúcie.

Summary
MOTIVATIONS AND BARRIERS OF USING INSTITUTIONAL
REPOSITORIES
Marcela Kopecká
The article is focused on usage of institutional repositories in scholarly environment. Institutional repositories represent important tool not only for preservation, accessing and sharing scientific and scholarly information, but also on increasing status of the institution, scientific community and the author,
what influences also the publishing behavior and communication of information in the community.
Changes in scholarly communication via institutional repositories become area of interest of many
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researchers. In Slovakia is the usage of institutional repositories in early phases. Hence it is meaningful to study the field. The article tries to identify motivations and barriers influencing the usage of
institutional repositories. The biggest motivations are increase of visibility of research and author, selfarchiving, more readers and possible higher citation rate. Copyright protection, plagiarism and low
awareness about institutional repositories, insufficient support from institution's leaders are most
common barriers.
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DÔVERA AKO KĽÚČOVÝ KONCEPT
DIGITÁLNYCH REPOZITÁROV
Andrea Fojtů
Úvod
Digitálne knižnice, ako aj iné informačné systémy, prešli počas svojej pomerne krátkej
existencie radikálnym vývojom. Prvé pokusy knižníc v oblasti sprístupňovania elektronických
či digitalizovaných dokumentov boli prezentované ako tzv. hybridné knižnice. S masovou
digitalizáciou najmä vzácnej tlače, rukopisov a starých výtlačkov novín sa začal používať
termín digitálne knižnice. Dnes sa však môžeme stretnúť i s označením digitálny repozitár
(z angl. digital repository), ktorý okrem zberu, organizácie a správy tiež dlhodobo ochraňuje
aj pre budúce generácie digitálny obsah. Implementácia moderných digitálnych knižníc je
v súčasnej dobe oveľa náročnejšia ako v minulosti. Informační konzumenti požadujú prístup
k neustále narastajúcim a heterogénnym informačným zdrojom. Kvôli svojej zásadnej úlohe
v oblasti ochrany informačnej produkcie a sprístupňovania informácií sa od digitálnych knižníc očakáva vysoká kvalita služieb poskytovaných 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Inštitúcie
riadiace digitálne knižnice preto musia porozumieť vlastným úlohám a poznať svoje zodpovednosti. Práve zodpovedné repozitáre majú dostatočnú kontrolu nad svojimi dátami a ich
dlhodobou ochranou. Majú povedomie o možných rizikách a chránia obsah repozitárov pred
prípadnými nepredvídateľnými udalosťami. Zodpovedný a aj dôveryhodný repozitár spĺňa
vopred definované funkcie (aspoň s minimálne stanoveným počtom kritérií). Plnenie týchto
funkcií, resp. kritérií musí byť objektívne preukázateľné, čo v praxi znamená, že dosiahnutie
dôveryhodnosti je do značnej miery závislé od auditu a certifikácie.

Dôvera používateľov a kritéria dôveryhodných repozitárov
Dôvera používateľov je jedným z kľúčových aspektov repozitára akéhokoľvek typu
a obsahu. Najčastejšie ju definujeme ako spoľahlivosť, vieru či predpoklad, že osoba alebo
organizácia bude dodržiavať rámce spoločných hodnôt a predstáv. Za dôveryhodný digitálny repozitár možno označiť repozitár, ktorého poslaním je poskytovať cieľovým skupinám
spoľahlivý a dlhodobý prístup k organizovaným digitálnym zdrojom dnes i v budúcnosti.
Takýto repozitár dokáže rozlíšiť nielen hrozby, ale aj riziká správy digitálnych informácií
tak, aby dáta boli dlhodobo uchovávané a sprístupňované. Výslednú podobu zodpovedných
(a teda aj pre cieľové skupiny) dôveryhodných repozitárov ovplyvňujú najmä tieto faktory
dlhodobej ochrany (RLG 2000):
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 rozsah zbierok – u materiálov, ktoré majú svoje fyzické náprotivky, rozhodnutie
o dlhodobej ochrane definuje stav pôvodných dokumentov a výber k digitalizácii.
U materiálov, ktoré vznikli v digitálnej podobe existuje vyššie riziko straty a okrem
samotného obsahu je nutné dohliadať na formáty, štandardy, kontrolu integrity, autenticity dát, zmeny v technológiách a pod.
 manažment dlhodobej ochrany a životného cyklu dát – dlhodobá ochrana vyžaduje
aktívnu správu, ktorá začína už pri počiatočnej tvorbe dokumentov, zavisí od proaktívneho prístupu digitálnych repozitárov a spolupráce všetkých zúčastnených strán
(od tvorcov dát až po samotných používateľov),
 rôznorodosť zúčastnených strán – množstvo zúčastnených strán do značnej miery
ovplyvňuje výsledné dlhodobé uchovávanie dát. Napríklad komerčné vydavateľstvá
a nakladatelia nebudú mať veľký záujem o dlhodobú ochranu z obavy o nižšie tržby,
na druhej strane používatelia a knihovníci požadujú dlhodobý prístup,
 vlastníctvo materiálov a iné právne otázky – u digitálnych materiálov nie je otázka
vlastníctva a tým pádom aj dlhodobej ochrany ľahko riešiteľná. Stále nie je jasné, do
akej miery dlhodobá ochrana prekračuje autorské právo. Príkladom môže byť situácia, kedytvorca dát/dokumentov nemá autorské práva na softvér a systémy, ktorými
dané digitálne súbory vytvára,
 dopady nákladov – dlhodobá ochrana digitálnych dokumentov si vyžaduje oveľa väčšie náklady ako je to v prípade tradičných tlačených dokumentov. A to aj z vyššie
uvedených dôvodov (viď bod rozsah zbierok).
V roku 2000 začali organizácie OCLC a RLG pracovať na identifikácii dôležitých kritérií, resp. atribútov digitálnych repozitárov pre výskumné organizácie vrátane rešpektovania samotného životného cyklu digitálnych dokumentov. Ten totiž zasahuje do organizačnej
infraštruktúry, administrácie systému repozitára a manažmentu rizík.
Jednotlivé fázy životného cyklu digitálnych dokumentov (objektov) definujeme podľa
kľúčových oblastí problematiky. Prvou je tvorba digitálnych dokumentov (primárny – pôvodný digitálny dokument a sekundárny – digitalizovaný dokument). V súčasnosti sa posúvame
od problémov súvisiacich s technologickým riešením retrospektívnej digitalizácie ku kvalitatívnym problémom digitalizácie, ktorých súčasťou je výber materiálov pre transformáciu
do digitálnej podoby. Potom nasledujú ďalšie fázy životného cyklu digitálnych dokumentov –
spracovanie (výber najvhodnejšieho metadátového popisu, evidencie a katalogizácie), sprístupňovanie (dostupnosť a prístupnosť), šírenie a dlhodobá ochrana (z angl. long-term preservation) digitálnych dokumentov. Postupy správy digitálnych objektov, technologický
rámec a zabezpečenie dát musia byť na rozumnej úrovni, adekvátne úlohám a cieľom repozitára.
Identifikované kritéria vychádzajú predovšetkým z referenčného modelu OAIS 1 . Taký
repozitár môže byť spravovaný internými zdrojmi danej inštitúcie a mať lokálny charakter
a môže byť spracovaný pomocou externých prostriedkov (z angl. outsourcing) pre správu
a uchovávanie zdrojov. Avšak bez ohľadu na typ architektúry a spôsob uchovávania a sprístupňovania musia tieto repozitáre (Hutař 2008a; RLG 2002):
1

Referenčný model OAIS ponúka spoločný rámec, vrátane terminológie a konceptov, pre popis architektúry a operácií digitálnych archívov/repozitárov. Ponúka funkčný model (popisujúci jednotlivé špecifické úlohy, ktoré repozitár
uskutočňuje) a k nemu sa vzťahujúci informačný model (popisujúci tvorbu metadát pre dlhodobú ochranu a prístup).
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 zaviazať sa k trvalej správe/ochrane digitálnych objektov/dokumentov pre definovanú komunitu/y,
 preukázať organizačnú spôsobilosť pre túto úlohu (napr. vhodné financovanie, personálne zabezpečenie, adekvátne procesy),
 dostatočne preukázať fiškálnu zodpovednosť a udržateľnosť,
 splniť zmluvné i právne požiadavky a povinnosti v tejto oblasti,
 mať vypracovaný účelný a účinný strategický rámec,
 získavať a spracovávať digitálne objekty podľa stanovených kritérií, ktoré zodpovedajú jeho cieľom a schopnostiam,
 udržiavať a zabezpečovať dlhodobú integritu, autenticitu a použiteľnosť uchovávaných digitálnych objektov,
 archivovať potrebné metadáta o všetkých akciách, ktoré boli na digitálnych objektoch
v priebehu uchovávania uskutočnené, ako aj na súvisiace informácie o vzniku, podpore dostupnosti a využívania objektov predtým, ako vstúpia do repozitára,
 splniť potrebné kritéria pre sprístupňovanie,
 mať strategický program plánovania dlhodobej ochrany dokumentov,
 mať korešpondujúcu technickú infraštruktúru, potrebnú k trvalému uchovaniu a bezpečnej správe digitálnych objektov.

Model dôveryhodného repozitára
To, aké sú základné atribúty dôveryhodných digitálnych repozitárov prehľadne ilustruje model dôveryhodného digitálneho repozitára (obr. 1). Kľúčovou podmienkou dôveryhodného repozitára je jeho konformita s referenčným modelom OAIS.
Z organizačného hľadiska musia repozitáre dodržiavať zavedené politiky a procedúry,
ktoré vychádzajú z OAIS. Po technologickej stránke je nutné pretaviť funkčné entity modelu OAIS do dobre fungujúceho repozitára. Finančný aspekt zhody s OAIS vyžaduje dôkladné plánovanie nákladov a zabezpečenie adekvátnych finančných prostriedkov.

Administratívna zodpovednosť
Veľmi dôležitým atribútom je administratívna zodpovednosť (Obr. 1 Administrative
Responsibility), ktorá upozorňuje na dodržovanie národných a medzinárodných štandardov,
potrebu vhodne reagovať na rady expertov a širšej komunity s cieľom pravidelnej validácie
a certifikácie zvolených a zavedených procesov či štandardov. Spoľahlivý repozitár sa zaväzuje k transparentnosti a zodpovednosti pri akýchkoľvek aktivitách.

Organizačná životaschopnosť
Organizačná životaschopnosť (Obr. 1 ako 2. Organizational Viability) znamená schopnosť preukázať záväzok k dlhodobému uchovávaniu sprístupňovaných dokumentov v samotnom prehlásení inštitúcie o jej poslaní (z angl. mission statement). Tomu potom musí zodpovedať aj vhodný právny štatút, výber zamestnancov, ako aj zabezpečenie ich profesného
vývoja. Atribút sa dotýka aj písomného súhlasu vkladateľov dát, preskúmania zavedených
politík a procedúr a na ne naviazanú správu rizík (z angl. risk management), ktorej cieľom
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je podchytenie nepredvídateľných udalostí (z angl. contingency planning) a naplánovanie
prípadného nástupníctva (z angl. succession planning) dôveryhodným "dedičom". Podpora
vedenia je kľúčovým faktorom pre kvalitný program dlhodobej ochrany.

Finančná udržateľnosť
Netreba však zabúdať aj na ďalší dôležitý atribút – finančnú udržateľnosť (Obr. 1 ako
3. Financial Sustainability), ktorý bol až donedávna najviac podceňovaným atribútom. Vďaka
nejrôznejším projektom se dostáva do pozornosti zavedenie a udržanie vhodných "business"
praktík a kontrolovateľného "business" plánu, vyvažovanie rizík, výhod, investícií i výdajov,
demonštrovanie finančného zdravia a trvalého finančného záväzku, ako aj získanie adekvátneho rozpočtu a potrebných rezerv.

Technická a procedurálna vhodnosť
Technická a procedurálna vhodnosť (Obr. 1 ako 4. Technological and Procedural Suitability) predstavuje výber a zavedenie najvhodnejšej stratégie pre dlhodobú ochranu digitálnych dokumentov, ako aj zabezpečenie vhodnej infraštruktúry (hardvér, softvér). Ďalej
zostavenie politiky správy technológií repozitára, rešpektovanie relevantných noriem a "best
practices" (podporených adekvátnou expertízou), podstúpenie externého auditu pre ohodnotenie systémových komponentov a ich výkonu. Ide o atribút, v ktorom sa "menia" organizačné a technologické zodpovednosti. Organizačná zodpovednosť znamená poskytnutie informácií k možným technickým problémom a úlohou manažmentu je zabezpečiť, aby boli
vyriešené v súlade so zavedenými procedúrami a všeobecne platnými štandardmi.

Systémová bezpečnosť
Systémová bezpečnosť (Obr. 1 ako 5. System Security) hovorí o tom, že repozitár má
v písomnej podobe vypracované politiky a plány postupov v prípade náhlych pohrôm najrôznejšieho typu (od finančnej tiesne až po prírodné katastrofy). Pripravený je i plán obnovy
dát a zamestnanci sú náležite preškolení. Zvláštna pozornosť je zameraná na integritu dát
tak, aby nedošlo k ich strate, na zachytenie prípadných zmien dát a na schopnosť opravy
poškodených dát či obnovu (zo záloh) tých stratených.

Procedurálna zodpovednosť
Ako posledný atribút možno uviesť procedurálnu zodpovednosť (Obr. 1 ako 6. Procedural Accountability), teda zodpovednosť za množstvo vzájomne súvisiacich úloh a funkcií.
Praktiky repozitára sú zdokumentované a môžu byť sprístupnené na požiadanie. K dispozícii sú mechanizmy pre spätnú väzbu, riešenie problémov a vyjednávanie budúcich požiadaviek medzi repozitárom, poskytovateľmi služieb a cieľovou skupinou.
Možno teda povedať, že bezproblémové fungovanie digitálnych repozitárov bezprostredne ovplyvňuje finančnú udržateľnosť, technickú a procedurálnu vhodnosť a systémovú
bezpečnosť, pričom digitálny archív môže byť administrovaný viac ako jednou inštitúciou
a jedna inštitúcia môže spravovať jeden a viac repozitárov. Na digitálny repozitár ako organizáciu pôsobí administratívna zodpovednosť, pri ktorej sa inštitúcia zaväzuje vytvoriť dôveryhodný repozitár. Organizačnou životaschopnosťou demonštruje inštitúcia/organizácia
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Obr. 1
Model dôveryhodného digitálneho repozitára
(http://quod.lib.umich.edu/s/spobooks/images/bbv9812.0001.001-00000010.jpg)
svoje poslanie, právny štatút a aktivity smerujúce k dôveryhodnému repozitáru. Procedurálna
zodpovednosť znamená, že organizácia kompletne dokumentuje všetky ochranné aktivity
a dodržiava schválené politiky, praktiky a procedúry. Objektívnu kontrolu a potvrdenie dodržiavania vyššie uvedených atribútov dôveryhodného repozitára stanovujú audity a certifikácie. Certifikát je v tomto smere "istotou" pre používateľov i producentov dát, ktorí s dôverou odovzdávajú svoje dáta do digitálnych repozitárov. Slúži však aj ako objektívny (auditný) nástroj a východiskový bod k posúdeniu všetkých procesov a činností vzťahujúcich sa
na digitálne objekty v repozitári.
Výber konkrétnej metodiky je podmienený personálnym obsadením, materiálovým vybavením a v neposlednom rade aj finančnými zdrojmi. Na Obr. 2 je podrobný prehľad jednotlivých noriem a de facto štandardov pre digitálne repozitáre. Ako je videť na Obr. 2, v roku
1994 Research Libraries Group (RLG) a Commission on Preservation and Access (CPA) založili pracovnú skupinu Task Force on Archiving of Digital Information, ktorej cieľom bolo
preskúmať spôsoby, akými je možné zabezpečiť dlhodobú ochranu a trvalý prístup k digitálnym objektom. Na základe výskumnej činnosti tejto pracovnej skupiny vznikol v roku
1996 dokument Preserving Digital Information: Report of the task force on archiving of
digital documents. V roku 2000 OCLC a RLG nadviazali spoluprácu v oblasti definície atribútov dôveryhodných digitálnych repozitárov (Trustworthy Digital Repositories 2002).
V tom istom roku, v ktorom bol predstavený dokument Preserving Digital Information, vznikol návrh referenčného modelu OAIS (OAIS Reference Model Draft 1996). Ten sa rozvinul
do komplexného modelu (OAIS Reference Model) a prešiel náročným procesom štandardizácie ISO organizácie (ISO 14721 2003). Z tejto medzinárodnej normy potom vychádzali
ďalšie projekty pre audit a certifikáciu repozitárov – Trustworthy Repositories Audit & Certi71

fication (2007), Nestor DIN 31646 (2006; 2009) a Data Seal of Approval (2008). Vrchol
"pyramídy" tohto rámca pre audit a certifikáciu tvorí ISO štandard 16363:2012 Audit and
Certification of Trustworthy Digital Repositories, ktorý okrem iného vychádzal aj z prepracovaných definícií atribútov dôveryhodných digitálnych repozitárov z rokov 2002 i 2012
(Trustworthy Digital Repositories 2012).

Obr. 2
Vývoj štandardov pre dôveryhodné digitálne repozitáre
(http://en.wikipedia.org/wiki/File:Digitalrepositorystandards.png)
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V júli 2010 signatári Memorandum of Understanding odsúhlasili Európsky rámec pre
audit a certifikáciu digitálnych repozitárov (European Framework for Audit and Certification of Digital Repositories). Dohodu podpísali zástupcovia CCSDS/ISO Repository and
Audit Certification Working Group /RAC), Data Seal of Approval Board a DIN Working
Group “Trustworthy Archives – Certification”. Tento rámec stanovil tri základné stupne
auditov a certifikácie digitálnych repozitárov:
1. Základná certifikácia (Basic certification) – priradená repozitárom, ktoré splnia kritéria smerníc Data Seal of Approval (DSA).
2. Rozšírená certifikácia (Extended certification) – priradená repozitárom, ktoré už splnili podmienky Základnej certifikácie a navyše pomocou externého preskúmania uskutočnili
štrukturovaný a verejne dostupný “samoaudit” podľa ISO 16363 alebo DIN 31644.
3. Formálna certifikácia (Formal certification) – po dosiahnutí Základnej certifikácie
repozitár nechal urobiť kompletne externý, nezávislý audit a certifikáciu podľa ISO 16363
alebo DIN 31644.
Repozitáre potom môžu na svojich webových sídlach a v dokumentoch uvádzať jeden
z troch symbolov/log certifikácie Európskeho rámca pre audit a certifikáciu repozitárov.
Najčastejšie však prebieha hodnotenie repozitárov pomocou metodík Data Seal of Approval,
TRAC (ISO 16363) alebo online nástroja DRAMBORA.

Smernice Data Seal of Approval
Data Seal of Approval Guidelines (DSA) version 2, July 19, 2012 ponúka nástroj,
ktorý má predovšetkým manažérom repozitárov poskytnúť dobrý základ pre dlhodobú ochranu
digitálnych dokumentov. Hlavným centrom pozornosti pri hodnotení dôveryhodnosti pomocou DSA sú digitálne objekty a databázy a ich životný cyklus v repozitári/repozitároch. Pre
dlhodobú udržateľnosť archivovaných dát musia spĺňať 5 základných princípov (DANS,
2010):
1. je možné ich nájsť na internete,
2. sú prístupné a rešpektujú príslušnú legislatívu s ohľadom na ochranu osobných údajov autorských práv,
3. sú dostupné v použiteľnom formáte,
4. sú spoľahlivé,
5. je možné na ne odkazovať.
Nie príliš rozsiahly dokument obsahuje celkom 16 smerníc/kritérií v troch základných
kategóriách pre aplikáciu a overenie kvalitatívnych aspektov pri vytváraní, uchovávaní a využití výskumných dát v digitálnej podobe v spoločenských a humanitných vedách. Aby si
repozitár zaslúžil označenie dôveryhodnosti (Trusted Digital Repository – TDR), musí vyhovieť aspoň smerniciam 4 až 13. Pre získanie pečate Data Seal of Approval musí navyše
umožniť tvorcom dát a používateľom splnenie smerníc 1 až 3 a 14 až 16 (DANS, 2010).
Všetky smernice by mali byť podporené verejne dostupným prehlásením (URL odkaz
na text, najlepšie v anglickom jazyku). Pokiaľ daný dokument nie je k dispozícii v anglickom jazyku, musí byť v tomto jazyku aspoň jeho stručné zhrnutie. Hodnotenie v prvej fáze
prebieha “samoauditom”, potom vyhodnotené smernice slúžia ako podklad pre udelenie
‘Data Seal of Approval’ od Data Seal of Approval Board. Táto hodnotiaca komisia v priebehu
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približne dva a pol mesiaca prejde dokumentáciu k všetkým 16 smerniciam a vysloví verdikt udeliť, resp. neudeliť certifikácie DSA 2 . Hodnotí sa stupeň zhody (viď tabuľku č. 1):
Tabuľka 1
Hodnotenie zhody so smernicami Data Seal of Approval (DANS, 2010)

Stupeň
hodnotenia

Minimálna
požiadavka
pre smernice

0
1

Odôvodnenie
(pri “samo-audite”)

Poznámka a URL odkaz
(pre hodnotiacu komisiu DSA)

x

Nehodí sa.

Uveďte dôvod.

x

Ešte sa nad tým neuvažovalo.

Uveďte dôvod.

2

x

K dispozícii teoretický návrh.

Poskytnite URL odkaz na
dôkazný materiál.

3

1,2,7,8,
10,11,12,13

Implementačná fáza.

Poskytnite URL odkaz na
dôkazný materiál.

4

3,4,5,6,9,
14,15,16

Smernica je kompletne
implementovaná pre potreby
repozitára.

Poskytnite URL odkaz na
dôkazný materiál.

Certifikácia Trustworthy Repositories Audit & Certification:
Criteria and Checklist (TRAC)
Trustworthy Repositories Audit & Certification:Criteria and Checklist, známy pod
akronymom TRAC:CC 3 predstavuje OAIS-kompatibilný auditný a certifikačný nástroj digitálnych repozitárov. Vznikol z iniciatívy konzorcia knižníc RLG a Národného archívu USA
– NARA (National Archives and Records Administration). V začiatkoch existoval TRAC
ako kontrolný zoznam RLG/NARA Audit Check-list, ktorý sa v roku 2012 stal súčasťou
normy ISO/IEC 16363 Space data and information transfer systems – Audit and certification
of trustworthy digital repositories.
Vzhľadom na svoju organizačnú, časovú a finančnú náročnosť má zmysel najmä pre
rozsiahlejšie digitálne knižnice, repozitáre a archívy. Ako auditový nástroj slúži pre vyhodnotenie spoľahlivosti, záväznosti a pripravenosti inštitúcií prevziať na seba zodpovednosť
za dlhodobé uchovávanie obsahu repozitárov. Je určený pre tých, ktorí pracujú pre digitálny
repozitár, sú zaň zodpovední a hľadajú objektívny prostriedok pre vyhodnotenie dôveryhodnosti repozitára. Je nutné si však uvedomiť, že repozitár ako organizačný celok sa dotýka
pracovníkov na rôznych pozíciach.
Vedenie a nižší manažment bude musieť mať vedomosť aspoň o požiadavkách z časti
A. Organizačná štruktúra (viď prehľad nižšie).
Systémoví a sieťoví správcovia, ktorí zodpovedajú za mnohé časti infraštruktúry, budú
pracovať s časťou C. Technológie, technická infraštruktúra a bezpečnosť.Producenti a prí-

2

3

Zoznam digitálnych repozitárov, ktorým hodnotiaca komisia DSA pridelila pečať dôveryhodného repozitára –
https://assessment.datasealofapproval.org.
Dokument dostupný na: <http://www.crl.edu/PDF/trac.pdf>.
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jemcovia dát nájdu relevantné informácie predovšetkým v dokumentácii časti A. Organizačná
štruktúra a B. Správa digitálnych objektov.
A. Organizačná štruktúra
Riadenie a životaschopnosť organizácie
Organizačná štruktúra a personálne zabezpečenie
Procedurálna zodpovednosť a strategický rámec
Finančná udržateľnosť
Zmluvy, licencie a záväzky
B. Správa digitálnych objektov
Import (z angl. ingest): akvizícia obsahu
Import: tvorba archívnych balíčkov
Plánovanie dlhodobej ochrany
Archívne úložisko a ochrana/správa archívnych balíčkov
Informačný manažment
Správa prístupu
C. Technológie, technická infraštruktúra a bezpečnosť
Systémová infraštruktúra
Vhodné technológie
Bezpečnosť
Proces hodnotenia dôveryhodnosti a certifikácie repozitára podľa TRAC je rozdelený
do 84 kritérií v troch základných kategóriach a 14 podkategóriach. Pretože TRAC je pomerne
nákladná záležitosť, mnoho inštitúcií uprednostňuje „samoaudit“ (z angl. self-audit) pomocou nástroja DRAMBORA.

Auditný nástroj Digital Repository Audit Method Based On
Risk Assessment (DRAMBORA)
Auditný nástroj Digital Repository Audit Method Based On Risk Assessment (DRAMBORA) 4 je výsledkom úsilia Digital Curation Centre – DCC a Digital Preservation Europe
– DPE. Projekt, ktorý sa uskutočnil v rokoch 2006 – 2007, financovala Európska komisia,
mal za cieľ zlepšiť koordináciu a kooperáciu medzi členskými štátmi v oblasti dlhodobej
ochrany. V súčasnej dobe sa tvorcovia DRAMBORA usilujú o uznanie nástroja za
medzinárodný ISO štandard (v rámci technickej komisie ISO/TC 46/SC 11 – Archive/records
management).
Zatiaľ čo máTRAC pre získanie certifikátu a „nálepky“ dôveryhodného repozitára k dispozícii dotazníky definovaných kritérií, DRAMBORA interactive predstavuje metodológiu
„samohodnotenia“ (z angl. self-assessment) repozitára, ktorá je v kontexte projektu DRAMBORA vnímaná ako interný audit. Na rozdiel od iných auditných a certifikačných metód je

4

http://www.repositoryaudit.eu
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viac zameraný na kvantitatívne, ako na kvalitatívne hodnotenie. Zastupuje metodologický
prístup k hodnoteniu dôveryhodnosti repozitára.
DRAMBORA chápe digitálnu ochranu (z angl. digital curation) ako činnosť manažmentu rizík, v rámci ktorej je nutné identifikovať neistoty a hrozby, ktoré ohrozujú autenticitu, integritu, pochopenie digitálnych objektov. Následne je nevyhnutné definovanie rizík,
ktoré je možné zaznamenať a do budúcna odstrániť. Ide o on-line nástroj, ktorý napomáha
auditorom k hodnoteniu súčasného stavu digitálneho repozitára. Cieľom nie je samoúčelné
hľadanie chýb, ale kritické zhodnotenie pozitívnych a aj negatívnych aspektov funkčnosti
repozitára. Postup auditu je rozdelený do šiestich fáz. Jednotlivé fázy sú (Hutař 2008b; Fojtů
2009; Donnely 2009):
 Identifikácia organizačného kontextu
 Špecifikácia mandátu repozitára alebo organizácie, v ktorom repozitár existuje
 Súpis cieľov repozitára
 Dokumentové politiky a regulačný rámec
 Súpis strategických plánovacích dokumentov repozitára
 Súpis legislatívnych, regulačných a zmluvných rámcov a dohôd, z ktorých repozitár
vychádza
 Súpis dobrovoľných záväzkov, ktoré má repozitár plniť
 Súpis iných dokumentov a princípov, na ktorých repozitár stojí
 Identifikácia aktivít, prostriedkov a ich vlastníkov
 Identifikácia rizík – identifikácia rizík spojených s aktivitami a prostriedkami repozitára
 Hodnotenie rizík – vyhodnotenie identifikovaných rizík
 Manažment rizík – riešenie rizík
Prvým krokom by mala byť registrácia repozitára, resp. organizácie, ktorá daný repozitár administruje. Auditori (interní, prípadne aj externí) pri nej vytvoria profil organizácie,
popíšu a zdokumentujú mandát, ciele a aktivity inštitúcie, ktorá má auditom prejsť. Nemenej dôležitým krokom je následná identifikácia rizík, ktoré môžu v súvislosti so stanovenými aktivitami nastať a vyhodnotenie ich pravdepodobnosti výskytu a potenciálneho dopadu
(dôsledkov) na repozitár. Aby nešlo len o bezúčelný audit, je nevyhnutné správne premyslieť, resp. stanoviť najvhodnejšie riešenia pre identifikované riziká.
Značnou výhodou auditu DRAMBORA je možnosť špecifikácie dlhodobého plánu
spolu so strednodobýmicieľmi a krátkodobými úlohami. DRAMBORA audit poukazuje na
riziká prameniace z neexistencie krízových plánov. Prínosom auditu teda nie je až tak zistenie, že je potrebné “niečo” urobiť. Podstatnejšie je skôr stanovenie priorít riešených úloh.
Najmä vo fáze definovania rizík sa ukáže, že absencia riešenia niektorých otázok by sa ľahko mohla stať príčinou vzniku celého radu problémov, ktorých kombinácia by v krajnom
prípade mohla byť pre repozitár kritická. Je však nutné zdôrazniť, že najmä začiatky práce
s online nástrojom DRAMBORA nie sú jednoduché.

Záver
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Všetky tieto metodiky, auditné a certifikačné nástroje slúžia predovšetkým pre inštitúcie uchovávajúce kultúrne dedičstvo (knižnice, múzeá a archívy) a hodia sa pri prípravných
(pre kontrolu návrhov) a aj pri post-implementačných fázach bežného chodu repozitára (pre
kontrolu implementácie). Poslúžia však aj komerčným a nekomerčným poskytovateľom služieb, vývojárom softwaru a dodávateľom v prípade spolupráce s kultúrnymi inštitúciami pri
návrhu, vývoji a prevádzke technológií digitálnych repozitárov. V neposlednom rade preukáže službu všetkým cieľovým skupinám dôveryhodného repozitára:
1. používateľom repozitárov, ktorí potrebujú dôveryhodný zdroj informácií dnes i v budúcnosti,
2. tvorcom dát a poskytovateľom obsahu, pre ktorých je certifikácia repozitára zárukou
vhodne zvoleného partnera,
3. finančným inštitúciám a grantovým agentúram, ostatným organizáciám, pre ktoré
dôveryhodnosť repozitára znamená garanciu správne investovaných prostriedkov,
4. samotným digitálnym repozitárom, ktoré auditom a certifikáciou preukážu svoje
opodstatnenie.
Problematika dôveryhodnosti digitálnych repozitárov je náročná. Ak chceme zabezpečiť dlhodobú ochranu digitálnych dokumentov, je treba zohľadniť všetky aspekty a pristúpiťk riešeniu komplexne.
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Resumé
DÔVERA AKO KĽÚČOVÝ KONCEPT DIGITÁLNYCH REPOZITÁROV
Andrea Fojtů
Dôvera používateľov je jedným z kľúčových aspektov repozitára akéhokoľvek typu a obsahu. Najčastejšie ju definujeme ako spoľahlivosť, vieru či predpoklad, že osoba alebo organizácia bude dodržiavať
rámce spoločných hodnôt a predstáv. Za dôveryhodný digitálny repozitár možno označiť repozitár,
ktorého poslaním je poskytovať spoľahlivý a dlhodobý prístup k organizovaným digitálnym zdrojom
cieľovým skupinám, dnes i v budúcnosti. Takýto repozitár rozumie hrozbám aj rizikám správy digitálnych informácií. Tento príspevok si kladie za cieľ identifikovať dôležité kritéria, respektíve atribúty dôveryhodných digitálnych repozitárov. Tie zasahujú do organizačného zázemia, administrácie systému
repozitára a manažmentu rizík. Postupy správy digitálnych objektov, technologická infraštruktúra a zabezpečenie dát musia byť na rozumnej úrovni a adekvátne úlohám a cieľom repozitára. Predstavené
preto sú certifikácie digitálnych repozitárov (podľa Európskeho rámca pre audit a certifikáciu repozitárov) založené na posudzovaní schopnosti dlhodobo uchovávať a sprístupňovať autentické digitálne
dokumenty. Certifikát je v tomto smere "istotou" pre používateľov i producentov dát, ktorí s dôverou
odovzdávajú svoje dáta do digitálnych repozitárov. Slúži však aj ako objektívny (auditný) nástroj a východiskový bod k posúdeniu všetkých procesov a činností vzťahujúcich sa na digitálne objekty v repozitári.

Summary
TRUST AS A KEY ASPECT OF DIGITAL REPOSITORIES
Andrea Fojtů
The trust of users is a key aspect of repositories of any type and content. This is mostly defined as reliability; the belief or assumption a person or organization will adhere to a framework of shared values
and ideas. It ought to be noted the repository's mission is to provide reliable and long-term access to
digital resources disseminated to target groups, now and in the future. It should address threats, as
well as risks, in the management of digital information. This paper deals with the identification of
important criteria, or so-called attributes, of trusted digital repositories. It engages in organizational
background, system administration and risk management. Practices for managing digital objects, technological infrastructure and data security must be maintained at a reasonable level, suitable to the
established objectives of the target repository. Digital repository certification criteria (according to the
European Framework for Audit and Certification of Digital Repositories) are based on assessments of
repositories' long-term abilities to preserve and make accessible authentic digital documents. The certificate in this sense is "proof of trust" for users and data producers who upload their data into digital
repositories. It also serves as an audit tool and a starting point for the review of all processes and activities related to digital objects in a repository.
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V PRACOVNOM PROSTREDÍ
Linda Prágerová
Úvod
Výskum informačného správania určitej skupiny, komunity je ústredným problémom
informačnej vedy súčasnosti. Ide o pochopenie informačného sveta vybranej skupiny profesionálov v určitých súvislostiach. Ústredným subjektom výskumu, ktorý bol realizovaný
pre potreby spracovania dizertačnej práce s názvom Informačné správanie informatikov, boli
informatici. Detailnejšie poznatky o trendoch v ich informačnom správaní a spôsoboch ich
interakcie s informáciami a informačnými zdrojmi a systémami, poskytli podklady pre pochopenie rebríčka kritérií, ktoré bude nevyhnutné spĺňať v oblasti poskytovania informačných služieb práve tejto skupine používateľov so zreteľom na ich informačné potreby a pracovné procesy.
Pre účely presného vymedzenia informačného správania informatikov bolo dôležité
stanovenie základných výskumných cieľov, ktoré sme sformulovali nasledovne:
1. Charakteristika informatika ako používateľa informácií.
2. Vizualizácia informačnej štruktúry, informačného priestoru informatika.
3. Formulácia a vizualizácia základných prejavov informačného správania informatikov.
4. Charakteristika informačných stratégií pri práci so zdrojmi.
5. Identifikácia faktorov vyvolávajúcich informačnú potrebu.
6. Identifikácia faktorov ovplyvňujúcich prejavy informačného správania a činnosti,
ktoré informatik vykonáva v procese práce s informáciami a zdrojmi.
7. Typy a úrovne spracovania informácií.
8. Definovanie požiadaviek na efektívnu komunikáciu, kooperáciu a koordináciu.
9. Charakteristika kolaboratívneho informačného správania informatika.
10. Zovšeobecnenie pravidiel osobného informačného manažmentu informatika.
11. Formulácia odporúčaní a návrhov pre vzdelávací proces informatikov.
12. Formulácia odporúčaní pre knižničnú a informačnú vedu.
Analýza dostupných zdrojov potvrdila nástup nových trendov a vznik odlišných modelov informačného správania spojených predovšetkým s pracovným prostredím. Všeobecný
trend hovorí o pragmatickom, strategickom vyhľadávaní informácií. Dôležitým faktorom sa
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stáva vnútorný i vonkajší kontext spracovania informácie a jej následné využitie. Súčasný
stav privádza výskumníkov k zmene celého záberu výskumov. Je nevyhnutné, aby sa nekoncentrovali na človeka ako jednotlivca, ale na človeka resp. používateľa informácií ako člena
určitej komunity, ktorá vo veľkej miere dokáže ovplyvniť jeho informačné správanie. Zdôrazňuje sa posun od pôvodného, historicky staršieho, výskumu interakcie (information searching behaviour) k širšiemu chápaniu celého procesu informačného spávania – od zámerného vyhľadávania informácií (information seeking) až ku komplexnému procesu (information
behaviour).
Analýzu práce s informáciami a informačných záujmov profesionálov v pracovnom
prostredí si za základ svojich výskumov zvolili predovšetkým Fidelová (2005), Byströmová
(1999, 2005), Ingwersen a Järvelin (2005), Kuhlthauová (2004) a Leckieová (1996), Vakkari
(2001, 2003, 2008) a Xieová (2008), Pharo (2004), Huvila (2010).

1. Metodológia
Pri realizácii akéhokoľvek výskumu je dôležité zabezpečiť objektivitu získaných a interpretovaných výsledkov. V našom prípade sme sa pokúsili o objektívnosť výskumu priamym kontaktom s realitou a rozsiahlym, konkrétnym a presným opisom výrokov respondentov. Ďalším atribútom zabezpečujúcim kvalitu získaných údajov bola zvolená triangulácia
výskumných metód. Samotný výskum sme realizovali v troch fázach, pričom prvá využívala
kvantitatívnu metódu zberu údajov (online dotazník). Slúžila predovšetkým na zisťovanie
názorov a postojov respondentov k vybraným druhom informačných zdrojov, využitie týchto zdrojov v procese vyhľadávania a ich následné spracovanie. Zamerali sme sa aj na preferencie informatikov v procese vyhľadávania informácií a preferencie v oblasti medziľudskej
komunikácie a výmeny informácií, pričom sme sa sústredili na pracovné prostredie a profesionálne využitie informácií v ňom. Pri výbere respondentov pre túto fázu výskumu sme
uplatňovali metódu zámerného výberu a metódu „snehovej gule“ (snowballing).
Získané kvantitatívne dáta sme dôkladne analyzovali matematicko-štatistickými metódami. Vo fáze vyhodnocovania sme využili slovné interpretácie, vizualizáciu prostredníctvom grafov a metódy pojmového mapovania a modelovania. Pojmové mapy sú novým smerom pojmového modelovania v informačnej vede. Ako uvádza Steinerová a kol. (2012b)
„kombinujú intelektuálnu analýzu tém a pojmov s možnosťami moderného softvéru na modelovanie pojmov a vzťahov. Mapy dokazujú význam informačnej ekológie pri organizovaní
informácií na sémantickej úrovni na základe hĺbkovej obsahovej a pojmovej analýzy. Významné je prepojenie s vizualizáciou pojmov aj vzťahov, pretože funkčne zobrazuje kontexty dôležité na pochopenie a konštruovanie významu.“
Druhá, kvalitatívna výskumná metóda, interview, bola aplikovaná vo fáze zisťovania
motívov a dôvodov respondentov získavať informácie v procese plnenia pracovnej úlohy.
Snažili sme sa identifikovať špecifiká komunikácie, kooperácie a koordinácie v pracovnom
tíme, charakteristické črty spolupráce v klasickom aj elektronickom prostredí a špecifiká
osobného aj skupinového informačného manažmentu. Hlavným výskumným cieľom bolo
pochopenie kognitívnych a informačných procesov a procesov interakcie medzi týmito profesionálmi navzájom a identifikácia ich interakcie s informačnými zdrojmi a informačnými
systémami.
Podkladom pre interview bol vopred pripravený okruh otázok. Otázky boli rozdelené
na 6 okruhov, spolu 35 otázok so zameraním na identifikáciu informačných zdrojov, identifikáciu informačného prostredia, proces a priebeh komunikácie počas riešenia pracovnej
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úlohy, formu kooperácie v tradičnom aj v elektronickom prostredí pri plnení pracovnej úlohy, koordináciu pracovných úloh a proces výmeny informácií s tým spojený, osobný informačný manažment (tvorba, vyhľadávanie, uchovávanie, organizovanie, využívanie informácií). Záverečné otázky sa sústredili na získanie odpovedí, názorov, predstáv, vízií a odporúčaní respondentov pre zefektívnenie informačného prostredia spoločnosti.
V tretej, záverečnej fáze výskumu bola opäť uplatňovaná kvalitatívna metóda zberu
údajov – focus group. Slúžila predovšetkým na hĺbkové prebádanie názorov a postojov respondentov ku kooperácii informatikov v elektronickom prostredí.
Rozhodli sme sa pre štruktúrovanú formu diskusie s vopred pripraveným okruhom otázok. Respondentom sme kládli nasledujúce otázky:
 Ako spolupracujete v elektronickom prostredí?
 Aké nástroje komunikácie využívate na spoluprácu v elektronickom prostredí?
 Aké zdroje najčastejšie využívate v elektronickom prostredí?
 Ako vidíte budúcnosť a prínos komunikácie v elektronickom prostredí pre Vašu pracovnú pozíciu?
Výber respondentov pre kvalitatívne metódy zberu údajov bol v oboch prípadoch zámerný. Oslovení boli vybraní pracovníci IT spoločnosti pracujúci na pozícii JAVA programátor s minimálne 5-ročnými skúsenosťami. Respondenti boli teda profesionáli zabezpečujúci vývoj nových technológií využitím programovacieho jazyka JAVA.
Kvalitatívne dáta sme analyzovali metódou obsahovej analýzy a výsledky sme spracovali v podobe slovných interpretácií a grafických znázornení v modeloch informačného správania. Dáta získané zo všetkých fáz výskumu sme spracovali vo forme prehľadných fazetových tabuliek pre každú časť výskumu osobitne. Konkrétnu predstavu o informačných interakciách informatikov v pracovnom prostredí nám poskytli dáta analyzované predovšetkým
v druhej a v tretej fáze výskumu.

Výsledky
Interakcia a informačné správanie
Na základe získaných výsledkov z realizovaného výskumu môžeme charakterizovať
informatika ako používateľa informácií pragmaticky orientovaného, ktorý preferuje predovšetkým zdroje, ktoré sa úplne zhodujú s jeho informačnou požiadavkou, pracovnou úlohou.
Počas svojho pracovného pôsobenia si tento profesionál kumuluje poznatky vo vlastnej mysli
a pamäti, ktoré mu slúžia ako oporný pilier pri riešení rôznych druhov pracovných úloh.
Väčšinu problémov sa pokúša riešiť samostatne, no komunikáciu a kolaboratívnu analýzu
problému zaraďuje medzi základné zdroje informácií pri riešení pracovnej úlohy.
Na základe týchto faktov môžeme konštatovať, že základné prejavy interakcie informatika s informáciami, informačnými zdrojmi a informačnými systémami sú individuálne
alebo skupinové. Základné interakčné vzťahy tak vznikajú medzi prvkami: používateľ –
zdroj, používateľ – systém, používateľ – používateľ, používateľ – používatelia.
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Tabuľka 1
Úrovne a činnosti informatika v interakcii s informáciami
Úroveň informatika
v procese spracovania
informácií

Schopnosti
pri vyhľadávaní
informácií

Začiatočník

Pokročilý

Expert

 schopný
identifikovať
konkrétne
informačné zdroje,
z ktorých bude
 schopný vyselektovať
informácie čerpať,
 schopný nájsť
z konkrétnych
relevantné informácie  prejavuje sa
zdrojov tie
a odpovede potrebné
vytrvalosťou
najrelevantnejšie,
na vyriešenie
v prípade
 prejavuje sa
pracovného problému neúspešnosti procesu
pokročilými
vyhľadávania,
využitím viacerých
schopnosťami
informačných
 má vyššiu úroveň
pri zbere, triedení
zdrojov,
a prejavuje
a využívaní
 schopný pochopiť
špeciálne zručnosti
informácií,
využívané
proces začlenenia
 je schopný
v procese
nájdených
zorganizovať
yhľadávania
informácií
a riadiť tím ľudí
do procesu,
informácií,
a aktivovať
 proces vyhľadávania  schopný vykonať
ich kolaboráciu
informácií je
účinné opatrenia
pri vyhľadávaní
jednoduchý.
v prípade aktívneho
informácií.
využívania získaných
informácií,
 proces vyhľadávania
informácií
je zložitejší.

 získava informácie
potrebné na riešenie
konkrétneho
Hodnotenie
a aktuálneho
a využívanie
problému,
informácií získaných
 schopný využiť
v procese
nové poznatky
vyhľadávania
k riešeniu
aktuálneho
problému.

 je schopný
analyzovať
informácie
z dlhodobého
hľadiska a určiť tak
ich účinnosť na
základe dlhodobého
používania,
 nové poznatky sa
snaží pravidelne
začleňovať
do pracovného
procesu k riešeniu
rôznych druhov
problémov.

 je schopný budovať
znalostnú databázu
a organizovať
informácie v nej
aj pre potreby
ostatných členov tímu,
 nové technológie
poznatky využívania
na inovácie,
zvyšovanie kvality,
aktívne vyhľadáva
príležitosti tieto
poznatky v práci
využiť.

Z výsledkov sa nám podarilo identifikovať rôzne spôsoby interakcie profesionála s informáciami vychádzajúce zo spôsobov komunikácie a kooperácie.
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 Informácie potrebné pre pochopenie projektovej úlohy sú vnímané priamo na stretnutiach
so zadávateľom, zákazníkom a na vnútropodnikových poradách projektového tímu.
 Informácie, ktoré nie sú nevyhnutné na riešenie aktuálnej pracovnej úlohy sú vnímané
pasívne, resp. vôbec.
 Informácie potrebné na vyriešenie individuálnej pracovnej úlohy sú vnímané aktívne z dostupných internetových elektronických zdrojov, z interných elektronických zdrojov, alebo
z dostupnej projektovej dokumentácie.
 Informácie potrebné na vyriešenie skupinovej/projektovej pracovnej úlohy sú najprv vnímané aktívne z dostupných internetových elektronických zdrojov, alebo z interných elektronických zdrojov a následne konfrontované s názormi ďalších členov tímu, expertmi.
 Informácie potrebné ku každodennej realizácii pracovnej úlohy sú vnímané priamo z emailovej komunikácie so zákazníkom alebo kolegami.
Na základe analyzovaných údajov z interview sa nám podarilo taktiež zovšeobecniť
kompetencie a schopnosti informatika pracovať s informáciami a informačnými zdrojmi
(Tab. 1). Identifikovali sme triúrovne interakcie: začiatočník, pokročilý a expert. K príslušným úrovniam sme vyčlenili základné činnosti a charakteristiky pre oblasť vyhľadávania,
spracovania, využívania a hodnotenia informácií.
Interakcia s informáciami a informačnými zdrojmi je závislá od spôsobu informačného
správania tohto profesionála. U informatika možno identifikovať dva základné druhy informačného správania v závislosti od pracovného problému. Informačné správanie sa líši v prípade, ak informatik rieši známy problém (Obr. 1) a neznámy problém (Obr. 2) podľa poradia objektov, s ktorými je vo vzájomnej interakcii.

Obr. 1
Model aktivít informatika v informačnom prostredí pri riešení neznámeho problému
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Obr. 2
Model aktivít informatika v informačnom prostredí pri riešení známeho problému
Kľúčovou postavou v pracovnom informačnom prostredí je informatik, ktorého aktivačnou zložkou pri podnecovaní aktivity je pracovná úloha, pracovná situácia alebo určitý
problém, ktorý sa vyskytol pri plnení pracovnej úlohy. Používateľ teda vykonáva jednotlivé
činnosti v kontexte jeho aktivačnej zložky. Aktivity tvoria identifikované činnosti, ktoré
v procese práce s informáciami vykonáva. Prvým krokom je interpersonálna komunikácia,
kedy si informatik uvedomuje a presne identifikuje pracovný problém a iniciuje tak celý
informačný prieskum. Dôkladne celý problém analyzuje a zhodnotí vlastné schopnosti problém vyriešiť.
Prioritným zdrojom informácií v prípade riešenia akéhokoľvek problému je informatikova vlastná myseľ, jeho pamäť, vedomosti a skúsenosti získané riešením predchádzajúcich
pracovných úloh. Informatik teda v kontexte pracovnej úlohy vykonáva určité činnosti, aby
uspel. V prípade, že nedisponuje vedomosťami alebo schopnosťami problém vyriešiť, pristupuje k vyhľadávaniu informácií, ktoré mu odstránia pocit nevedomosti. V tejto fáze je
vo vzájomnej interakcii s rôznymi informačnými systémami (umelými – databázy, Google
a živými – kolegovia). V závislosti od problému uprednostňuje poradie ich využívania vo
fáze vyhľadávania.
Z výsledkov procesu vyhľadávania si prezerá relevantné zdroje informácií, ktoré ho
môžu v určitom okamihu presmerovať na iné informačné zdroje. Získané informácie následne
hodnotí na základe zhody s problémom. V prípade, že je informácia relevantná, overí si jej
správnosť podľa individuálnych kritérií (autorita, presnosť, objektívnosť, celistvosť, aktuálnosť, efektívnosť). Ak spĺňa informácia všetky požiadavky, informatik ju reálne využije pri
plnení pracovnej úlohy. Získané poznatky a skúsenosti integruje do svojho poznatkového
fondu, do pamäte a v prípade potreby ich opäť použije (uvedomí si svoje možnosti vo fáze
metakognície a tým skráti reálny čas spracovania úlohy) alebo ich následne zdieľa s ostatnými členmi tímu.
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V prípade, že vo fáze hodnotenia informatik nepovažuje informáciu za dostatočne relevantnú, ladí svoju požiadavku a začína celý proces od začiatku až kým nedosiahne maximálne uspokojenie a dokončenie pracovnej úlohy podľa očakávaní.
V procese vyhľadávania a spracovania informácií prichádza do vzájomnej interakcie
s informačnými systémami alebo kolegami, ktorí sú pre neho tiež potenciálnymi zdrojmi
informácií. V kontexte týchto druhov interakcie môžeme identifikovať u informatika dva
druhy správania – informačné (interakcia so systémom) a komunikačné (interakcia s ľuďmi).

Interakcia a informačné prostredie
Informačné prostredie popísali informatici ako chaotické, zle organizované. Nám sa
však podarilo identifikovať základné prvky, ktorých vzájomná prepojenosť prezentuje možnosť odstránenia tohto nežiaduceho javu (Obr. 3). Ústredným objektom informačného prostredia organizácie je osobnosť používateľa so všetkými jeho zložkami a prejavmi správania sa. Informatik (používateľ) sa dostáva do vzájomnej interakcie s ľuďmi a systémami,
ktoré mu poskytujú rôzne druhy informácií a informačných zdrojov. Toto prostredie môže
podliehať určitým formálnym nastaveniam. Buď sú striktne nastavené pravidlá, normy a protokoly komunikácie,a teda ich vzájomnej interakcie, alebo je prostredie voľnejšie, neformálne. V oboch prípadoch môžeme identifikovať organizačné, interakčné a jazykové pravidlá.

Obr. 3
Komplexný model informačného prostredia informatika
Organizačné pravidlá upravujú proces distribúcie informácií medzi jednotlivými zložkami spoločnosti, pracovného tímu, upravujú protokoly a normy určené nielen pre zdieľanie
informácií, ale aj ich ukladanie, zálohovanie. Interakčné pravidlá nám určujú implicitné pravidlá, pravidlá etiky v rámci komunikácie, či už verbálnej alebo neverbálnej. Jazykové pravidlá zahŕňajú konkrétne jazykové prejavy určitej pracovnej skupiny, projektovej skupiny,
skratky, akronymy vyskytujúce sa v rámci komunikácie. Stupeň formálnosti informatikovho
pracovného prostredia teda určujú spomínané pravidlá, ktoré vplývajú na jeho informačný
proces a aj na jeho prejavy informačného správania sa. V závislosti od spomínaných noriem
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sa môže prejavovať jeho informačné správanie na úrovní jednotlivca, alebo v rámci určitej
skupiny.
Dôležitú úlohu a postavenie v informačnom prostredí informatika majú mechanizmy
vplyvu. Sú to identifikované premenné, ktoré ovplyvňujú funkčnosť celého informačného
prostredia. Ide predovšetkým o pracovné úlohy, ktoré sa v danom prostredí riešia. Významnú úlohu zohrávajú aj vedomosti a skúsenosti, ktoré informatikovi pomáhajú zvládnuť nové
pracovné úlohy, jeho informačná gramotnosť, čiže schopnosť pracovať s informáciami a informačnými systémami. Dôležitým prvkom ovplyvňujúcim informačné správanie informatika sú spôsoby prístupu k informáciám zabezpečené spoločnosťou, prehľad používateľa
v dostupných zdrojoch a spôsob reprezentácie zdrojov. V neposlednom rade je to motivácia
informatika byť aktívnou zložkou informačného prostredia, ktoré má presne stanovené funkčné pravidlá, čas, ktorý je riadiacim prvkom aj v tomto prostredí a osoby, ktoré môžu proces
ovplyvniť aj z vonkajšej strany, napríklad zákazníci.

Interakcia a kolaborácia
Najčastejším dôvodom komunikácie a interakcie v rámci skupiny je kolaborácia (Obr.
4) v prípade riešenia určitého pracovného problému. V prípade kolaborácie sú ústrednými
objektmi: pracovné (informačné prostredie), pracovná úloha, alebo problém a ľudia, ktorí
pri riešení vzájomne kooperujú. Komunikácia vytvára akýsi „balík“ znalostí, ktorý môže
ovplyvniť inováciu riešení, produktivitu tímu, efektivitu celého procesu a kvalitu navrhnu-

Obr. 4
Kolaborácia informatika
tého riešenia. V rámci kolaborácie je dôležitým krokom zdieľanie znalostí na úrovni skupiny. Zdieľanie znalosti podporuje proces kolaboratívnej analýzy, kolaboratívneho vytvárania
významu, kolaboratívnej tvorby znalostí, kolaboratívneho návrhu riešenia, výberu správneho riešenia a následnú implementáciu riešenia na základe kolaboratívneho rozhodnutia. Celý
tento proces završujú dobré obchodné, pracovné, výkonnostné, či projektové výsledky, ktoré opäť slúžia ako podnet na tvorbu znalostí v procese spätného hodnotenia úspešnosti riešenia.
Analýzu výsledkov a opätovné využívanie znalostí jednotlivcom, resp. využívanie znalostí aj inými členmi tímu, môžeme označiť ako určitú snahu o „recyklovanie“ informácií
a tým vlastne internú podporu informačnej ekológie.
Prvkami informačnej ekológie organizácie, resp. spoločnosti, ktorá sa zaoberá tvorbou
a rozvojom informačných technológií, softvéru by mali byť:
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1. ľudia – ktorí vystupujú v pozícii tvorcu aj konzumenta informácií a znalostí – zamestnanci, informatici, informační profesionáli, znalostní manažéri, špecialisti pre informačné
technológie, špecialisti pre vývoj softvéru,
2. informačné zdroje – elektronické, tradičné, formálne, neformálne, personálne, skupinové, organizačné,
3. nástroje – pre vyhľadávanie, spracovanie, využívanie, zdieľanie informácií a informačných zdrojov.
Základným odporúčaním pre oblasť informačnej ekológie je efektívne riadenie informačného prostredia informatika. Je v záujme spoločnosti, aby mala presne zadefinované
pracovné roly a úlohy jednotlivcov na všetkých úrovniach, aby explicitne vymedzila kľúčové informačné zdroje pre spoločnosť a ich význam v informačnom procese. Presne zadefinovanými pravidlami tak spoločnosť predíde informačnému preťaženiu zamestnancov a zefektívni tak celý proces plnenia pracovných úloh. Podpora vzájomnej výmeny informácií
v tradičnom aj elektronickom prostredí, podpora vzájomnej kooperácie a kolaborácie jednotlivých tímov a členov tímov, by mala byť prioritným záujmom informačnej ekológie.

Diskusia
Case (2007) identifikoval vo svojom prieskume až 160 empirických štúdií zameraných
na informačné správanie v profesionálnom živote človeka. Išlo o štúdie inžinierov, žurnalistov, právnikov, manažérov, zdravotných sestier, vedcov. Väčšina týchto štúdií bola orientovaná predovšetkým na využívanie rôznych informačných zdrojov a informačných kanálov.
Iba niekoľko štúdii sa zameralo aj na proces spracovania získaných informácií. O podobnú
syntézu výskumov spolu s identifikáciou hlavných cieľov a zvolených výskumných metód
sa pokúsila aj Urquhartová (2011).
Snažili sme sa výskum koncipovať komplexne, pričom sme sa neobmedzili iba na identifikáciu prejavov informačného správania v procese vyhľadávania informácií (ako väčšina
výskumov), ale aj na ďalšie procesy súvisiace so spracovaním informácií po ich nájdení
v rámci osobného informačného manažmentu informatikov a aj v kontexte zdieľania informácií s inými používateľmi. Podarilo sa nám identifikovať rozdiely v metódach vyhľadávania informácií v závislosti od pracovnej úlohy, špecifikovať metódy ukladania informácií,
ich organizácie a využívania v pracovnom procese, spôsoby kolaborácie a špecifiká prejavov informačného správania informatika v elektronickom prostredí. Výsledky nám odhalili
aj rozdiely v pracovnom a osobnom informačnom správaní informatikov, čo môže byť podnetným návrhom ďalšieho výskumu. V ďalšom procese skúmania informačného správania
informatikov by sme navrhovali koncipovať výskum v podobe experimentov alebo pozorovaní, sústrediť sa na oblasť HCI a podrobne preskúmať aj ich informačné správanie v osobnom živote a porovnať ho s výsledkami informačného správania v profesionálnom živote.

Záver
Výsledky výskumu nám ukázali možnosti uplatnenia informačnej vedy v profesionálnom živote informatika. Informačnú vedu môžeme vidieť ako druhú stranu mince informatiky. Informatika a počítačoví profesionáli sa realizujú predovšetkým v oblasti návrhu, tvorby
a kódovania informačných systémov. Vytvárajú algoritmy, dátové štruktúry, logiku, programy, systémovú teóriu a produkty pre prácu s informáciami. Informačná veda a informační
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profesionáli skúmajú, čo sa deje, ak už tieto systémy pracujú s informáciami. Zaoberajú sa
procesmi interakcie medzi systémami navzájom, medzi informáciami, medzi používateľom
a systémom, používateľom a informáciami. Títo profesionáli generujú rôzne situácie, v ktorých sú ľudia, systémy a informácie vo vzájomnej interakcii. Ide o interdisciplinárny pohľad
na problematiku práce so systémom. Informační profesionáli aplikujú do výskumu sociológiu, psychológiu, kogníciu, antropológiu a iné spoločenské vedy s cieľom hodnotiť a navrhovať zmeny nevyhnutné pre zefektívnenie práce so systémom, ktorý je produktom informatika.
Informačná veda predstavuje spoločenskú stránku informácií. Spracúva informácie
v interdisciplinárnom rámci z oblasti využívania informačných systémov v spoločenskom
kontexte. Ide predovšetkým o oblasť komunikácie informácií, oblasť informačného prieskumu, oblasť interakcie človeka s informáciami a informačnými systémami a jeho sprievodné
prejavy informačného správania.
Z odporúčaní vyplýva, že teória aj prax informačnej vedy sú plne využiteľné v oblasti
profesionálneho pôsobenia informatika nielen v technickom kontexte (návrh komunitného
webu, nastavenie interných systémov a intranetu), ale aj v kontexte informatika ako používateľa týchto systémov, ktorých tvorcom je sám informatik. Informačná veda má prispieť
k lepšiemu využívaniu dostupných systémov, informácií a znalostí. Využíva na to prostriedky
organizácie informácií, pravidlá informačnej ekológie, vedomosti a schopnosti informačných
profesionálov a služby knižníc.
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Resumé
INFORMAČNÉ INTERAKCIE PROFESIONÁLOV V PRACOVNOM
PROSTREDÍ
Linda Prágerová
Cieľom príspevku je priblížiť spôsoby a formy interakcie profesionálov s informáciami, informačnými zdrojmi a informačnými systémami v pracovnom prostredí. Prezentované informácie sú výsledkom
kvalitatívneho výskumu realizovaného počas spracovania dizertačnej práce s názvom Informačné správanie informatikov. Príspevok analyzuje konkrétne prístupy profesionálov k informáciám, pričom vychádza zo schopností identifikovanými v procese vyhľadávania, spracovania, využívania a hodnotenia
informácií. Prostredníctvom rôznych nástrojov komunikácie vznikajú rozmanité formy interakcie používateľov s informáciami, informačnými zdrojmi aj informačnými systémami v pracovnom procese
v tradičnom aj elektronickom prostredí. Záver príspevku sa sústreďuje na sumarizáciu odporúčaní pre
spoločnosti a ich efektívny tok informácií.

Summary
INFORMATION INTERACTION OF PROFESIONALS
IN WORKING ENVIRONMENT
Linda Prágerová
Main of this paper is to present ways and forms of interaction of professionals with information, information resources and information systems in their work environments. Presented information are results of qualitative research realized during the processing of a dissertation Information behavior of
software professionals. The paper analyzes the specific approaches to information professionals, building on the skills identified in the search process, processing, use and evaluation of information.
Through various communication tools produced different forms of user interaction with information,
information resources and information systems at work in traditional and electronic environment.
Finally, the paper focuses on the summary of recommendations for companies and their flow of the
information.
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METODOLÓGIA VÝSKUMU
INFORMAČNÉHO SPRÁVANIA MLADÝCH ĽUDÍ
V ELEKTRONICKOM PROSTREDÍ
Patrícia Stanová
Úvod
Pri realizácii výskumov existujú zaužívané postupy ich realizácie. Tieto postupy resp.
metodológie nie sú určené na obmedzovanie výskumných pracovníkov, ale na ich usmernenie a šetrenie ich časom. Každý výskum má totiž svoje špecifiká a rokmi overené skúsenosti výskumných pracovníkov zväčša potvrdia, aký druh výskumnej metódy je vhodný pre jednotlivé oblasti výskumu. Súčasťou výskumu realizovaného v prostredí knižničnej a informačnej vedy by mal byť blok definujúci základné pojmy, dôležitý je aj popis realizácie výskumu, teda zvolená metóda a spôsob jeho realizácie. Ďalej by mal byť zrejmý aj prehľad
zrealizovaných výskumov v danej oblasti a napokon výsledky výskumu. Výskum informačného správania mladých ľudí v elektronickom prostredí je zameraný na aktuálnu a neustále
sa rozvíjajúcu tému. V tejto súvislosti je možné použiť aj rôzne inovatívne metódy výskumu, základom však vždy ostanú vyššie spomenuté súčasti metodológie výskumu.
Cieľom tohto príspevku je uviesť čitateľa do problematiky informačného správania mladých ľudí v elektronickom prostredí a jeho výskumu. Na úvod sú charakterizované základné
pojmy (informačné správanie, informačné zázemie, informačná gramotnosť a vyhľadávanie
informácií), ktoré je potrebné chápať správne kvôli správnemu pochopeniu celého výskumu.
Nasleduje charakteristika pojmu „Google“ generácia a špecifikácia jeho chápania v kontexte
výskumu realizovaného ako súčasť dizertačnej práce na tému Informačné správanie „Google“
generácie. Následne sú predstavené výskumy informačného správania – od prvých výskumov až po súčasné domáce, ale najmä zahraničné výskumy zamerané na danú problematiku.
V závere príspevku je priblížená metodológia výskumu, ktorá bude využitá v súvislosti
s prácou na dizertačnej práci na spomínanú tému. Príspevok má svojou štruktúrou zároveň
priblížiť čitateľovi vhodný postup prác pri realizácií podobných výskumov v oblasti informačného správanie – charakteristika základných pojmov, analýza realizovaných prieskumov a trendov v oblasti, stanovenie vlastnej metodológie výskumu a základných atribútov.
ako sú cieľ výskumu, cieľová skupina, metódy výskumu, a výsledky výskumu spolu s odporúčaním pre prax.
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Informačné správanie, informačné zázemie
a informačná gramotnosť
Výskumy informačného správania mladých ľudí v elektronickom prostredí sú úzko prepojené s pojmami informačné správanie, informačné zázemie, informačná gramotnosť, vyhľadávanie informácií a mnohými ďalšími. Tieto pojmy sa v teórii i praxi knižničnej a informačnej vedy udomácnili, ale napriek tomu aj tu možno badať rozdiely v ich interpretácii.
Súčasťou každého výskumu, v ktorom sa vyskytujú pojmy s rozličnými charakteristikami,
by mali byť preto definované používané pojmy, tak ako sú používané v súvislosti s realizovaným výskumom. Výskum informačného správania mladých ľudí v elektronickom prostredí je realizovaný v súvislosti s prácou na dizertačnej práci na tému Informačné správanie
„Google“ generácie a podstatné sú tu najmä vyššie spomínané pojmy.
Informačné správanie môžeme chápať rôzne. „V širšom zmysle ho charakterizujeme
ako správanie človeka, systému či organizmu vo vzťahu k informačným zdrojom a informáciám. Tu sa informačné správanie stáva súčasťou reakcie systému, organizmu alebo človeka
na podnet. V užšom zmysle slova hovoríme o informačnom správaní človeka pri vyhľadávaní informácií. Obsahuje interakciu človeka s informačnými zdrojmi a systémami ako na
fyzickej úrovni, predstavujúcej styk človeka s technológiou a dokumentmi, tak aj na úrovni
kognitívnej, predstavujúcej intelektuálny prístup k informačným zdrojom. Informačné správanie človeka pri vyhľadávaní a využívaní informácii je súčasťou interakcie človeka a informácií“ (Steinerová 2005, s. 10). Vo všeobecnosti teda možno povedať, že informačné správanie je interakcia človeka s informačnými zdrojmi.
Informačné zázemie definuje Fisherová ako synergické prostredie tvorené dočasne, keď
sa ľudia stretávajú z určitého dôvodu, ale z ktorých správania sa vytvára spoločenská atmosféra, ktorá podporuje spontánne a náhodné, ale vítané zdieľanie informácií (Fisher 2007).
Pojmom informačné zázemie označujeme situáciu alebo miesto, na ktorom sa aktér ocitne
z určitého primárneho dôvodu. Okolnosti však spôsobia, že sa vedome či nevedome zúčastňuje na zdieľaní informácií.
Pojem informačná gramotnosť súvisí s rozvojom informačných technológií a kompetenciami ich využívania. Podľa Zápotočnej však nejde o nezávislý pojem, ale o súčasť systému gramotnosti. Je teda potrebné ovládať aj ostatné základné gramotnosti v tradičnom
zmysle, keďže aj tu používatelia informačných a komunikačných technológií (ďalej len IKT)
čítajú, produkujú texty a sociálne komunikujú (Zápotočná 2012). Súčasťou informačnej
gramotnosti by okrem základných znalostí IKT a práce s informačnými systémami malo
byť vzhľadom na množstvo dostupných zdrojov napríklad kritické myslenie, schopnosť
posúdiť a filtrovať relevantné zdroje.
Vyhľadávanie informácií patrí medzi najčastejšie vnímaný druh informačného správania. Vyhľadávanie informácií je širší pojem oproti informačnému prieskumu. Podľa Čabrunovej je to „súbor metód a operácií, ktorých výsledkom je výber informácií z informačnej
pamäti podľa zadaných príkazov“ (Čabrunová 1998, s. 350 ). Vníma ho teda ako skupinu
úkonov, ktoré predchádzajú vyhľadaniu a extrahovaniu informácie z bázy dát určitých poznatkov. Výstižnejšia a presnejšia je definícia, ktorá hovorí, že „vyhľadávanie informácií je
súčasťou aktívneho informačného správania človeka. Je to proces získavania informácií
prostredníctvom informačných zdrojov a zároveň interakcia človeka s informačným prostredím. Najvýraznejšie sa v súčasnosti vyhľadávanie prejavuje pri využívaní internetu. Tu sa
každodenné vyhľadávanie prostredníctvom webových vyhľadávačov rozšírilo medzi laikov“
(Steinerová 2010, s. 10).
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Google generácia
„Google“ generácia je nový pojem, ktorého označenie je odvodené od názvu najpopulárnejšieho vyhľadávacieho nástroja na internete. Podľa štúdie The „Google“ generation:
the information behaviour of the researcher of the future je „Google“ generácia populárna
fráza, odkazujúca na generáciu mladých ľudí narodených po roku 1993, ktorí vyrastali vo
svete, kde dominuje internet. Ďalším vysvetlením tohto pojmu je, že ide o krátku formu definície generácie, ktorá pri získavaní znalostí používa ako odrazový mostík internet a vyhľadávacie nástroje, z ktorých najpopulárnejší je práve vyhľadávač Google a je opakom staršej
generácie, ktorá znalosti čerpá prevažne z kníh a klasických knižníc (Rowlands, Nicholas
a Williams 2008). Pri skúmaní tohto pojmu však vychádzajú na povrch rôzne možnosti v kategorizácii členov tejto sociálnej skupiny a ich charakteristiky. Je možné členiť ich podľa
roku narodenia, sociálneho prostredia a zázemia, stupňa informačnej a technologickej gramotnosti a veku, kedy začali používať internet a vyhľadávacie nástroje. V rôznych štúdiách
a výskumoch sa používajú rozličné názvy pre túto generáciu mladých ľudí. Ako príklad možno uviesť označenie Generácia Z, Generácia M (multitasking), Generácia C (connected generation), iGenerácia a podobne.
Pri realizácii výskumu informačného správania tejto skupiny používateľov budeme
využívať tento termín v užšom chápaní, ktorý by sme mohli znovu definovať nasledovne.
„Google“ generácia je skupina používateľov internetu narodených po roku 1993, ktorí majú
pokročilé kompetencie vo využívaní IKT, internetu a vyhľadávacích nástrojov (najmä Googlu). Táto skupina má pravidelný prístup k internetu v škole aj doma a pravidelne ho využíva na školské i súkromné účely.
Výskum informačného správania „Google“ generácie by mal priniesť výsledky, ktoré
môcť mladá generácia použiť pre zlepšenie získavania informácií. A to aj preto, lebo ako
žiadna iná generácia pred ňou je charakteristická práve využívaním internetu ako hlavného
a často jediného zdroja získavania informácií, povrchným skúmaním informačných zdrojov
a častým preskakovaním medzi jednotlivými online dokumentmi.

Výskumy informačného správania mladých ľudí
v elektronickom prostredí
Vývoj výskumov informačného správania
Za počiatok výskumov informačného správania sa podľa Batesovej (Bates 2002) dá
považovať rok 1876, kedy americký knihovník Samuel Green nabádal knihovníkov, aby sa
zamiešali medzi používateľov a pomáhali im v každodennom uspokojovaní ich potrieb.
Neskôr Ranganathan zverejnil 5 zákonov knihovníctva:
 knihy sú na používanie,
 každému používateľovi jeho knihu,
 každej knihe jej používateľa,
 šetri používateľom ich čas,
 knižnica je vyvíjajúci sa organizmus.
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Tieto pravidlá (zdanlivo nesúvisiace s výskumom informačného správania) boli orientované na používateľov knižnice a na uľahčenie prístupu používateľov k informáciám. Stali
sa základom pre používateľsky orientovaný výskum.
Ďalšie výskumy sa stále viac orientovali na konkrétne informačné správanie človeka
vo vzťahu k informáciám. Výskumy však neboli celistvé. Predmetom výskumu bolo správanie z pohľadu biológie, psychológie, sociológie, nikdy však nie ako celku. Skúmané skupiny populácie boli členené podľa rasy, pohlavia, sexuálnej orientácie či ekonomického
postavenia.
Neskôr sa výskumy začali orientovať na skupiny ľudí, ktorí mali rovnaký záujem či cieľ,
ako napríklad fyzici, starí ľudia. Výrazným prelomom bola prvá konferencia ISIC (Information Seeking In Context) v roku 1996. Vznikla myšlienka, že informačné správanie človeka
treba skúmať s výraznou orientáciou na kontext a subjektívne pocity jednotlivcov. Používatelia sa tak začali skúmať v ich prirodzených pracovných či osobných podmienkach. Táto
nová vlna výskumov sa stala veľmi populárnou.

Súčasné výskumy
Jedným z priekopníkov nového prístupu vo výskume informačného správania je Savolainen, ktorý navrhol, aby sa kvalitatívny výskum informačného správania nazýval výskumom informačnej praxe. Argumentoval tým, že informačné správanie je primárne spájané
s kognitívnym pohľadom na vec, zatiaľ čo informačná prax je inšpirovaná myšlienkou sociálneho konštruktivizmu (Bates 2010).
Výraznou osobnosťou v novej ére výskumov informačného správania sa stala Karen
Fisherová, ktorá je spoluzakladateľkou skupiny SIG USE (Special Interest Group on Information Behavior). Skupina je aktívnym organizátorom rôznych konferencií z oblasti informačného správania a inovatívnych prístupov k jeho skúmaniu. Zároveň je zakladateľkou
organizácie IBEC (Information Behaviour in Everyday Context), ktorá vznikla ako výskumný
projekt. V súčasnosti sa však pretransformovala na organizáciu, ktorá sa zaoberá najmä
výskumom informačného zázemia malých skupín používateľov, aby tak pomohla klientom
pochopiť informačné zázemie ich zákazníkov (IBEC [bez dátumu]).
Prehľadu rôznych prístupov k skúmaniu informačného správania ako aj modelov informačného správania od uznávaných odborníkov v oblasti informačnej vedy sa podrobne venuje publikácia Informačné správanie - pohľady informačnej vedy od Steinerovej (Steinerová 2005).

Výskumy informačného správania mladých ľudí
v elektronickomprostredí
Výskumy zamerané na informačné správanie mladých ľudí v elektronickom prostredí
sú zväčša zamerané na otázku bezpečnosti, sprístupňovania osobných údajov, kyber šikany
a sexuálne zneužívania. Často sa však stretneme aj so štúdiami zameranými na informačné
správanie v elektronickom prostredí, napríklad v publikácii Informačné stratégie v elektronickom prostredí (Steinerová 2010). Zaujímavým prínosom do tejto oblasti je aj publikácia
Vyhľadávanie informácií v internete od Makulovej (Makulová 2002).
Problematike vyhľadávania informácií sa venuje aj Fisherová vo svojom článku Information Behaviour (Fisher 2009), v ktorom hovorí aj o tom, že informačné správanie je závislé
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od mnohých faktorov. Od toho, aké sú informačné potreby a ich kontext, až po návyky vo
vyhľadávaní informácií a formálne a neformálne informačné zázemie používateľa. Hoci
tento článok sa nezaoberá výskumom, zaujímavý je najmä pre časť venovanú metódam výskumu informačného správania. Vyplýva z nej, že v tejto oblasti sa najčastejšie využíva
metóda triangulácie, rozhovory, dotazníky, telefonické alebo mailové dotazníky, pozorovanie a pod. Ako už bolo spomenuté v predošlej kapitole, Fisherová je výraznou osobnosťou
novej vlny výskumov každodenného informačného správania rôznych skupín populácie. Pri
svojej práci po prvýkrát identifikovala pojem informačné zázemie. Stalo sa tak v roku 1998
na základe výskumu k svojej nepublikovanej dizertačnej práci, v ktorej sa venovala zdieľaniu každodenných informácií medzi zdravotnými sestrami a staršími ľuďmi v komunitnej
klinike v Kanade. Informačné zázemie definuje Fisherová ako „synergické prostredie tvorené dočasne, keď sa ľudia stretávajú z určitého dôvodu, ale z ktorých správania sa vytvára
spoločenská atmosféra, ktorá podporuje spontánne a náhodné, ale vítané zdieľanie informácii“ (Fisher 2007). Táto definícia pochádza z výskumu, ktorý realizovala spolu s Landryovou a ktorý bol zameraný na výskum informačného zázemia študentov, realizovaný formou
rozhovoru pozostávajúceho z 27 otázok. Zo štúdie vyplynulo, že na rozdiel od výskumov
informačného správania vo výskume informačného zázemia internet a elektronické prostredie ako zdroj informácií nie sú vôbec na prvých priečkach, práve naopak, sú medzi poslednými.
Informačnému správaniu študentov sa venuje aj Olsenová (Olsen 2012) v článku I just
Wikipedia it: Information behavior of first-year writing students. Táto štúdia sa zaoberá závislosťou na Googli, strachu z wikipedie, ktorú však napriek tomu používajú, a tiež návykom študentov nevychádzať zo svojej komfortnej zóny a uprednostňovaním sekundárnych
zdrojov – bez potreby čítať plné texty. Výskum bol realizovaný prostredníctvom 30-minútových nahrávaných rozhovorov a ich následnou analýzou.
Informačným správaním študentov končiacich ročníkov sa zaoberala Malliariová a kol.
v článku Exploring the information seeking behavior of Greek gradute students: A case
study set in the University of Macedonia (Malliari 2011). Výskum bol realizovaný prostredníctvom štruktúrovaného dotazníka distribuovaného e-mailom. Výsledky výskumu ukázali
nie veľmi prekvapivý fakt, že až 87 % opýtaných každodenne využíva vyhľadávacie nástroje, zatiaľ čo klasické prehľadávanie regálov v knižniciach praktikuje len 1,6 % študentov.
Informačným správaním mladých ľudí z miest sa zaoberá štúdia Agostovej People,
places, and questions: An investigation of the everyday live information seeking behaviors
of urban young adults (Agosto 2005). Do výskumu sa zapojilo 27 mladých ľudí vo veku 14
– 17 rokov. Aby bol dosiahnutý najreálnejší výsledok, bol použitý súbor výskumných metód v zložení: dotazník, písomné záznamy o aktivite subjektov, audiozáznamy, fotografické
záznamy a skupinové rozhovory.
Weilerová v článku Information-Seeking Behavior in Generation Y Students: Motiovation, Critical Thinking, and Learning Theory (Weiler 2005) opisuje vplyv médií a nových
technológií na informačné správanie, motiváciu, kritické myslenie a teóriu učenia mladej
generácie. Ide o štúdiu sumarizujúcu problematiku spomínaných oblastí a autorka v nej konštatuje, že množstvo realizovaných výskumov je ohromujúce.
Z predchádzajúcich analýz vyplýva, že v oblasti výskumu informačného správania prevládajú tieto klasické metódy výskumu: dotazník, rozhovor a pozorovanie. Prínosom sú aj
analytické štúdie, ktoré sumarizujú doterajšie poznatky a konfrontujú ich v určitých kontextoch.
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Trendy výskumov informačného správania mladých ľudí v elektronickom prostredí sa
čoraz viac zaoberajú problematikou informačnej gramotnosti, ktorá do veľkej miery ovplyvňuje samotné informačné správanie. Úroveň informačnej gramotnosti človeka odzrkadľuje
jeho schopnosť pracovať s informáciami v elektronickom prostredí. Problematikou informačnej gramotnosti sa zaoberala aj Alison Headová (Head 2013) v rámci Project Information Literacy. V jednom zo svojich článkov sumarizuje výskumy realizované na túto tému.
Z tabuľky vyplýva, že vo výskumoch realizovaných v rokoch 2009 až 2012 boli použité
naozaj rôznorodé metódy od online dotazníka až po focus group.

Obr. 1
Tabuľka s prehľadom výskumov na tému informačnej gramotnosti (Head 2013)
Výsledkom tejto sumarizačnej práce je zistenie, že hoci sú študenti pomerne zruční vo
využívaní informačných technológií, v práci s informáciami nastáva takzvaný paradox informačného prieskumu. Znamená to, že nové technológie prinášajú neobmedzený prístup k nepredstaviteľnému množstvu informácií, čo paradoxne spôsobuje študentom frustráciu. Tu
sa dotýkame témy emócií zasahujúcich do informačného správania a tiež informačnej ekológie. Informačné preťaženie, ktoré v súčasnosti pôsobí na mladých ľudí, bude preto pravdepodobne najaktuálnejšou témou výskumov v najbližších rokoch. Mladí ľudia sa potrebujú
naučiť správne vyhľadávať informácie, kriticky ich zhodnotiť a selektovať ich tak, aby sa
necítili preťažení a frustrovaní, ale aby zároveň danú tému preskúmali do hĺbky.

Súvisiace výskumy realizované na Slovensku
Na Slovensku bolo realizovaných len málo takých výskumov, ktoré by súviseli s preberanou problematikou. Za všetky uvádzame výskum, ktorý bol realizovaný prostredníctvom
projektu VEGA1/2481/05 Využívanie informácií pri informačnom správaní vo vzdelávaní
a vede. Cieľom výskumu bolo analyzovať vnímanie relevancie doktorandmi. Výsledkom
výskumu bol nový model relevancie v elektronickom prostredí a vyvodenie pozitívnych
a negatívnych emócií, ktoré riadia proces relevancie. Z výskumu okrem iného vyplynulo, že
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„zvyčajným prejavom emócií v procese posudzovania relevancie je postup od nepríjemných
pocitov neistoty a napätia k pocitom uvoľnenia. Tento postup je však individuálny a premenlivý, závislý od momentálneho stavu a situácie“ (Steinerová, Grešková a Šušol 2007, s.
132). Výsledky výskumu boli zhrnuté a prezentované prostredníctvom množstva modelov
a konceptuálnych máp. Pre príklad uvádzame schému pocitov pri posudzovaní relevancie
(obr. 2).

Obr. 2
Schéma kategorizovaných pojmov vyjadrujúcich pocity pri posudzovaní relevancie
(Steinerová, Grešková a Šušol 2007)
Tento výskum je zaujímavý najmä z pohľadu emócií, ktoré sú nevyhnutne zapojené do
procesu informačného správania. Ako už bolo spomenuté, najmä v dnešnej dobe informačného preťaženia je potrebné zvládnuť negatívne emócie spojené s vyhľadávaním informácií.
Z pohľadu témy dizertačnej práce je prínosná najmä už spomínaná publikácia Informačné stratégie v elektronickom prostredí (Steinerová 2010), ktorá sa podrobne zaoberá
informačným správaním a vyhľadávaním informácií v elektronickom prostredí.
Výskumy, ktoré boli realizované na Slovensku, sa problematike dizertačnej práce venujú len okrajovo a ich počet je veľmi malý. Je však možné nájsť množstvo výskumov na
príbuzné témy – od výskumov čitateľskej gramotnosti až po výskumy zaoberajúce sa témou,
ako využívajú mladí ľudia vybrané informačné technológie.

Metodológia výskumu informačného správania „Google“ generácie
V dizertačnej práci sa sústredíme na odhalenie informačného správania mladých ľudí
tzv. „Google“ generácie. Všeobecným cieľom dizertačnej práce bude charakterizovať informačné správanie „Google“ generácie, uskutočniť prieskum informačného správania „Google“
generácie pomocou kvalitatívneho a kvantitatívneho prieskumu a sformulovať závery, východiská pre ďalšie skúmanie a odporúčania pre prax.
Metódy informačného výskumu sa budú líšiť podľa cieľov jednotlivých častí dizertačnej práce, ktorej všeobecné rozdelenie bude obsahovať teoretickú a praktickú časť.
Metódy, ktoré budú použité v teoretickej časti práce, sa vo všeobecnosti dajú označiť
nasledovne:
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1. analýza základných pojmov z oblasti informačného správania,
2. analýza a charakteristika pojmu „Google“ generácia,
3. syntéza a komparácia získaných údajov.
Metódy, ktoré budú použité v praktickej časti práce, sú predbežne tieto:

 definovanie cieľových skupín a skúmaných atribútov,
 kvantitatívny a kvalitatívny výskum informačného správania „Google“ generácie
realizovaný pomocou metódy triangulácie, ktorá v sebe zahŕňa dotazník, rozhovor
a pozorovanie,

 spracovanie a vyhodnotenie získaných údajov,
 analýza a komparácia údajov,
 vyvodenie záverov z prieskumu,
 sformulovanie záverov, východísk a odporúčaní pre prax,
 vytvorenie modelu informačného správania „Google“ generácie.
V teoretickej časti práce budeme teda využívať najmä metódu získavania údajov, analýzu, syntézu a komparáciu týchto dát, a to najmä v niekoľkých hlavných tematických celkoch dôležitých pre komplexné pochopenie problematiky dizertačnej práce. Tieto celky sú:
1. informačné správanie,
2. informačné správanie mladých ľudí,
3. informačné správanie ľudí v elektronickom prostredí,
4. „Google“ generácia a jej synonymá,
5. špecifické stratégie vyhľadávania v elektronickom prostredí,
6. emócie v procese vyhľadávania informácií,
7. informačná gramotnosť.
V praktickej časti práce budeme využívať metódy výskumu, ktoré budú najlepšie schopné zabezpečiť informácie na potvrdenie, resp. vyvrátenie stanovených hypotéz. Hypotézy
bude možné stanoviť až po spracovaní teoretickej časti práce, aby sa zachovalo odporúčané
poradie fáz empirického výskumu. A takisto aj najvhodnejšie metódy a nástroje výskumu
budú definitívne stanovené až po ukončení úvodnej etapy prvej fázy výskumu. Na základe
vlastných skúseností, ako aj doposiaľ preštudovaných zdrojov, však možno povedať, že
spomenutá metóda triangulácie bude mať dostatočnú výpovednú hodnotu a bude na základe
nej možné odpovedať na hypotézy, ako aj vyvodiť závery. Cieľom praktickej časti práce
bude nielen charakterizovať informačné správanie mladých ľudí, ale aj zistiť, aké technológie využívajú, aký špecifický jazyk používajú, aká je ich informačná gramotnosť a úroveň
posudzovania relevantnosti dostupných zdrojov a aké emócie ovplyvňujú ich informačné
správanie.
Cieľovou skupinou výskumu bude skupina mladých ľudí narodených po roku 1993, ktorá má dostatočný prístup k výpočtovej technike (doma alebo v škole), má dobré zručnosti
vo využívaní moderných komunikačných prostriedkov a používa ich aj pri študijných aktivitách. Naším cieľom bude zistiť, akým spôsobom využívajú modernú technológiu, ako komunikujú, aké emócie pociťujú a aké je ich informačné správanie. Zistené poznatky a odvo98

dené odporúčania by mohli byť využité napríklad vo vzdelávaní už od útleho veku a mohli
by pomôcť mladým ľudom účinne bojovať s informačným preťažením.

Záver
Cieľom výskumu informačného správania mladých ľudí v elektronickom prostredí realizovanom v súvislosti s prácou na dizertačnej práci s názvom Informačné správanie „Google“
generácie bude zistiť, ako sa správa skupina používateľov, ktorá je charakteristická primárnym využívaním online vyhľadávacích nástrojov pri uspokojovaní školských i súkromných
informačných potrieb. Pri realizácii samotného výskumu budú zohľadnené metódy použité
už pri zrealizovaných domácich i svetových výskumoch zamerané na príbuzné témy. Takisto sa bude prihliadať aj na výskumy realizované komerčnými firmami zamerané na to,
ako mladí ľudia využívajú moderné technológie. Súčasťou práce bude aj blok definujúci
základné využívané pojmy, prehľad vývoja výskumov v tejto oblasti, trendy, výsledky výskumu a odporúčania.
Výskumom, ktorý bude realizovaný v rámci dizertačnej práce by sme chceli dospieť
k pochopeniu informačného správania mladých ľudí, emócií, ktoré prežívajú pri vyhľadávaní
informácií, jazyku, ktorý používajú a ich názorov na súčasný stav informačných zdrojov.
Bolo by užitočné vo výskume vytvoriť odporúčania s možnosťou ich aplikácie do praxe
a napomôcť tak mladým ľuďom bojovať s informačným preťažením a naučiť ich účinne sa
pohybovať v „informačnom svete“.
Cieľom príspevku bolo vytvoriť prehľad základných činností potrebných pri realizácií
výskumu v oblasti informačného správania nielen na teoretickej báze, ale aj s priamym
aplikovaním na výskum realizovaný v súvislosti s dizertačnou prácou na tému Informačné
správanie „Google“ generácie. Súčasťou tohto prehľadu bola charakteristika základných
pojmov, analýza realizovaných výskumov a trendov v danej oblasti a metodológia výskumu. Tieto analýzy sú základom na to, aby sa predíšlo nedorozumeniam, dezinterpretáciám
i nepochopeniu na strane výskumníkov a skúmaných subjektov, ale aj na strane používateľov výsledkov výskumu.
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Resumé
METODOLÓGIA VÝSKUMU INFORMAČNÉHO SPRÁVANIA
MLADÝCH ĽUDÍ V ELEKTRONICKOM PROSTREDÍ
Patrícia Stanová
V príspevku sa rozoberá problematika metodológie výskumov informačného správania s dôrazom na
informačné správanie mladých ľudí v elektronickom prostredí. Charakterizujú sa základné pojmy súvisiace s danou problematikou, následne prehľad vývoja výskumov, ako aj prehľad realizovaných domácich i zahraničných výskumov so zameraním na danú tému. Súčasťou príspevku je aj predstavenie
metodológie, ktorá bude použitá pri tvorbe dizertačnej práce na tému Informačné správanie „Google“
generácie, ktorej súčasťou bude aj výskum informačného správania mladých ľudí v elektronickom
prostredí.

Summary
RESEARCH METHODOLOGY OF INFORMATION BEHAVIOR
OF YOUNG PEOPLE IN THE DIGITAL ENVIRONMENT
Patricia Stanová
The paper discusses issues of information behavior research methodology with emphasis on information behavior of young people in the electronic environment. They are characterized by basic concepts
related to this topic, followed by an overview of the development of research as well as a summary
of the domestic and foreign researches focusing the subject. Part of the paper is the presentation of
a methodology that will be used in the thesis Information behavior "Google" generation, which will
include research on young people's information behavior in the electronic environment.
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KREATIVITA AKO JEDNA Z KĽÚČOVÝCH KOMPETENCIÍ
VEDECKÝCH PRACOVNÍKOV
Jana Jakušová
Úvod
Kreativita ako súčasť osobnostných predpokladov by sa mohla chápať ako základný
impulz na to, aby sa spoločnosť mohla zbavovať istých stereotypných vzorov pri vnímaní
okolitého sveta. Je zároveň aj prostriedkom na objavenie, popísanie a nakoniec aj pochopenie nových poznatkov, pojmov alebo javov. Ako sa menila a vyvíjala spoločnosť, vedné disciplíny, umenie a poznanie, tak sa objavovala aj tvorivá činnosť s prvkami kreativity, vyznačujúca sa silnejšou alebo slabšou intenzitou originality. Tento druh činnosti smeroval
k myšlienkam alebo produktom, ktoré do istej miery ovplyvnili progres smerom k posúvaniu hraníc za ďaleko poznané a doteraz známe poznatky a informácie. Dimenzia ľudskej
činnosti a poznania tak nie je absolútnou jednotkou nemennou v čase.
Tvorivosť považujeme za jeden z dôležitých aspektov ľudského poznania potrebných
na napredovanie spoločnosti. Zložitosť problematiky kreativity naznačuje už samotný fakt,
že neexistuje jednotná a globálna definícia kreativity. Univerzum tvorivej činnosti človeka
je také rôznorodé, že nemožno predpokladať jedinú unifikovanú definíciu pre všetky oblasti
tvorby. Vo viacerých definíciách sa však v súvislosti s kreativitou spomínajú také typy činnosti a myslenia, ktoré sú charakterizované ako tvorivé, intuitívne, divergentné, neformalizované, originálne alebo nekonvenčné.
Definovať a skúmať kreativitu vo vedeckých sférach je komplikované aj preto, lebo
vedecká práca sa svojimi atribútmi odlišuje od umeleckých tvorivých oblastí. Tu platia isté
pravidlá, záväzky a zásadné základy vedeckých doktrín, v rámci ktorých vedci uplatňujú
svoj potenciál. Hoci sa môže zdať, že kreativita je dominantou skôr umeleckých smerov,
v súvislosti s vedou sa začala skúmať už v 50-ych rokoch minulého storočia.
Cieľom príspevku je priniesť prehľad rôznych definícií, aspektov a atribútov kreativity,
keďže ide o veľmi komplexnú problematiku. Tie budú porovnávané s vedeckou kreativitou
a následne predstavené v rámci pojmovej mapy. Aj v súčasnosti niektorí odborníci vyznávajú
názor, že vedecká kreativita neexistuje a nemožno hľadať súvislosti medzi inteligenciou
a kreativitou. Aj preto sa v rámci príspevku objaví komparácia niektorých názorov odborníkov na danú problematiku, ktorí tvrdia, že skúmanie vedeckej kreativity nie je irelevantné.
Tieto názory vznikajú na základe výskumov z psychologického, historického a empirického
hľadiska, preto sa v príspevku objavia aj aspekty takých odborov, akými sú teória vedy,
Gestalt psychológia a kognitívna veda. Základy týchto odborov sa odrážajú v teoretických
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častiach výskumov vedeckej kreativity. Cieľom príspevku je predstaviť rôzne pohľady na
kreativitu vedeckých pracovníkov, pretože táto problematika v slovenskom kontexte nebola
doteraz rozpracovaná a nebola jej venovaná dostatočná pozornosť. Pritom ak sa pozrieme
na tendencie a vývoj vedeckých oblastí, kreativita sa javí ako kľúčová téma pri odhaľovaní
jednotlivých súvislostí vedeckého progresu.

1. Definovanie kreativity
V súčasnosti existuje mnoho pohľadov na to, čo je kreativita, pričom každý odbor ju
popisuje zo svojho hľadiska riešenia vedeckej alebo odbornej problematiky. Najkomplexnejšie sa definovaniu a popisu kreativity venuje najmä odbor psychológie, a to na rôznych
úrovniach, či už neurologickej, kognitívnej, afektívnej, osobnostnej, ale aj na kultúrnej a sociálnej úrovni. Autorky článku Creativity Hennessey a Amabile vyjadrujú názor, že skôr ako
kreativitu podrobíme výskumu, je potrebné charakterizovať jej základné aspekty, čo môže
byť vzhľadom na jej rôznorodosť kritickou úlohou (Hennessey, Amabile, 2010). Zo širšieho
hľadiska charakterizujú kreativitu ako vývoj nových myšlienok, produktov alebo aj riešení,
ktoré vzhľadom na ich inováciu majú zmysel na individuálnej, ako aj na sociálnej úrovni.
Z užšieho hľadiska autorky vyjadrujú potrebu popísať a pochopiť kreativitu z rôznych aspektov:
kreativita produktov – tento aspekt kreativity chápu ako dlhodobý celistvý prvok ľudskej činnosti na experimentálnej báze. Zväčša nie jeden človek, ale viacerí ľudia sa podieľajú na vytvorení takého produktu, ktorý by mal vysoký stupeň originality a inovácie,
osobnostná kreativita – na rozdiel od predchádzajúceho bodu, táto sa týka skúmania,
merania a hodnotenia kreatívnej inteligencie, divergentného myslenia a originality jednotlivca,
neurologický, biologický, afektívny a kognitívny aspekt kreativity – ide o zodpovedanie
otázok, kde v mozgu sú generované myšlienky chápané ako kreatívne a do akej miery emócie stimulujú tvorivosť človeka (Hennessey a Amabile 2010).
Veľmi jednoducho podané – charakterizovanie kreativity je rozdelenie kreativity na
tzv. „Big C“ a „Little C“:
Big C – označovaná ako kreativita rozsiahlejšieho a intenzívnejšieho charakteru, ktorá
sa u kreatívnych ľudí zväčša objavuje len niekoľkokrát v živote, pričom má dlhodobejší
a intenzívnejší atribút.
Little C – definovaná ako každodenná kreativita umožňujúca osobám prostredníctvom
diferentných metód riešiť akékoľvek problémy (Hennessey a Amabile 2010).
Ďalší pohľad na chápanie kreativity prináša Eleni Sefertzi v práci Creativity. Kreativitu charakterizuje ako prostriedok integrovania doterajších známych faktov do novej formy
poznania a tiež aj ako prostriedok vytvárania takého riešenia problému, ktoré by malo inovatívny a zmysluplný atribút. Za hlavný cieľ kreativity považuje „myslenie za existujúcimi
hranicami, povzbudenie zvedavosti, odpútanie sa od racionálnych, konvenčných nápadov
a formalizovaných postupov, spoliehanie sa na imagináciu, divergenciu, náhodu a zvažovanie viacnásobného riešenia a alternatív“ (Seferzi 2000, s. 2).
Rôznorodosť definícií týkajúcich sa kreativity, popisujú v článku Creativity, Intelligence, and Personality autori Barron a Harrington z troch základných hľadísk. Prvé hľadis104

ko je určenie úrovne kreativity – podľa autorov je možné chápať kreativitu podľa zložitosti
problému a jeho riešenia, podľa elegancie, prípadne podľa krásy určitého produktu ako výsledku tvorivej činnosti. Taktiež je možné kreativitu hodnotiť aj podľa prirodzenosti dosahu
a vplyvu, ktorý daný výtvor alebo produkt má. Ďalšie hľadisko je charakter výsledku tvorivej činnosti – kreativita sa podľa autorov dá rozdeliť aj podľa hodnoty a významu výsledkov tvorivej činnosti. Tretie hľadisko, podľa ktorého sa charakterizuje tvorivosť, je rozpoznávanie kreativity – kreativita ako úspech, kreativita ako schopnosť, kreativita ako povaha
alebo postoj (Barron a Harrington 1981).

1.1 Aspekty kreativity
Súčasťou kreativity sú jednotlivé aspekty, umožňujúce pochopiť tvorivosť v súvislosti
s ďalšími vlastnosťami osobnosti ako originalita a inovácia. Tieto aspekty sú:
1. Biologický aspekt – z tohto hľadiska sa kreativita zvykne skúmať na základe vybranej vzorky respondentov, ktorým sa predkladajú určité úlohy (napríklad asociačné cvičenia,
pozeranie filmov, tvorba alternatívnych záverov, popis emócií pri prezentácii určitých kultúrnych a umeleckých diel a pod.). Pri nich sa sleduje aktivita mozgu a vytvárajú sa MRI 1
a PET 2 snímky, ktoré podávajú obraz o určitých stimulovaných mechanizmoch a reakciách
pri riešení daných úloh (Runco 2007). Na základe takto uskutočnených výskumov možno
získať informáciu o konkrétnych biologických procesoch asociovaných kreativitou.
2. Zdravotný aspekt – afektívne poruchy v spojitosti s kreativitou môže potvrdzovať
množstvo významných umelcov, vedcov, politikov, filozofov, ktorí trpeli rôznymi mentálnymi poruchami a chorobami. Najmä bipolárna porucha je prisudzovaná géniom. V prvej
fáze (produktívna fáza) majú totiž dostatok energie na to, aby boli v enormnej miere schopní
tvoriť, písať a konštruovať. No v druhej fáze (kritická fáza), typickej depresívnymi náladami, nie sú schopní byť dostatočne spokojní s tým, čo vyprodukovali. Na základe toho spätne
veľmi kriticky hodnotia to, čo vytvorili v produktívnej fáze, pričom zostávajú myšlienky,
frázy, alebo návrhy, ktoré sú hodnotené ako najlepšie.
3. Sociálny, edukačný a kultúrny aspekt – okolie, hodnoty, názorové postoje, sila tradícií a konvencií, politika organizácie a prostredie, ktoré ľudí obklopuje, môžu mať markantný vplyv na stimuláciu, alebo naopak potláčanie kreatívneho potenciálu (Runco 2007).
4. Osobnostný a emocionálny aspekt – kreativita sa vo veľkej miere skúmala najmä
z psychologického hľadiska ako osobnostná zložka alebo ako osobnostný predpoklad jedinca. V rámci tohto aspektu vznikajú výskumy zaoberajúce sa charakterizáciou spojenia medzi
osobnosťou človeka a jeho mierou kreativity. Osobnosť je tak chápaná ako celok myšlienok,
postojov, názorov a správania, prostredníctvom ktorých sa človek odlišuje od ostatných.
Vo vzťahu ku kreativite sa osobnosť skúma najmä z týchto hľadísk: samostatnosť a nezávislosť, sebakontrola, impulzívnosť, dobrodružnosť, snívanie, senzitívnosť, sebadôvera a motivácia (Runco 2007).
Skúmanie kreativity na základe vyššie spomenutých aspektov môže byť zložitou výskumnou oblasťou, pretože každá osobnosť má v sebe komplex všetkých týchto navzájom
sa podmieňujúcich a ovplyvňujúcich aspektov kreativity. Ak by sme chceli skúmať mieru
tvorivého talentu človeka, nemožno každý jeden aspekt skúmať ako izolovanú jednotku,
pretože výsledok by mohol byť neúplný a skreslený.
1
2

MRI – Magnetic Resonance Imaging
PET – Positron Emission Topography
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Keďže spoločnosť a poznanie sa neustále vyvíjajú, v súčasnosti sa výskumy kreativity
chápu ako dôležitá doména pre skúmanie variabilných a diferentných atribútov ľudskej činnosti.

1.2 Kreativita – kognitívna či emocionálna inteligencia?
Spojenie medzi inteligenčným a kreatívnym potenciálom bolo skúmané už pred 50 rokmi.Staršie výskumy boli orientované skôr na dokazovanie, že inteligencia a kreativita sú
dva nezávisle fungujúce aspekty, ktoré sa navzájom neovplyvňujú.
Neskoršie výskumy sa však odvíjali od teórie, že isté spojenie medzi inteligenciou a kreativitou môže existovať. Problémom však je to, že podobne ako kreativita, aj inteligencia je
definovaná rôzne. Niekto inteligenciu chápe ako mieru empirických poznatkov z predošlých
skúseností, niekto ju definuje v spojitosti s akademickými úspechmi a niekto ju spája s mierou informovanosti človeka o okolitom svete. Práve v rámci poslednej časti bol definovaný
termín „empirické tendencie.“ 3 Súčasťou týchto tendencií bolo aj zistenie, že deti, ktoré majú
viac skúseností, informácií a poznatkov, sú charakterizované ako inteligentnejšie, s vyššou
pravdepodobnosťou divergentného myslenia. (Runco 2007).
Preto aj určitá miera informovanosti v rámci empirických poznatkov môže v pozitívnom zmysle ovplyvňovať kreativitu.

Obr. 1
Matica spojenia kreativity a inteligencie podľa Runca (2007)
Obrázok č. 1, ktorý bol získaný na základe testovania inteligenčných a kreatívnych
schopností, poukazuje na to, že inteligencia a kreativita spolu súvisia, ale len na určitej úrovni.
Na to, aby človek mal istý kreatívny potenciál, je potrebný aspoň minimálny stupeň inteligencie.Podľa tejto matice sa pri testovaní ukázalo, že vysoký inteligenčný stupeň sa dokonca môže vylučovať s vysokou mierou kreatívneho potenciálu (Runco 2007).
3

Spomenuté v monografii Knowledge and reason in cognitive development od autorov J. C. Kaufmana a J. Baera.
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Podľa dosiahnutých výsledkov Runco vyjadruje domnienku, že inteligencia a kreativita do určitej miery spolu súvisia, ale nemajú na seba markantný vplyv, dokonca sa môžu
navzájom vylučovať. 4 Za zmienku však stojí aj fakt, že žiaden testovaný subjekt nemal nízky
inteligenčný kvocient a zároveň vysokú mieru kreatívnych schopností.
Na základe predchádzajúceho možno konštatovať, že rovnaké kreatívne a inteligenčné
schopnosti nie sú celkom nezávislé aspekty poznávania a tvorenia, ale je menej pravdepodobné, že by u človeka fungovali vo vzájomnej symbióze a výrazne sa ovplyvňovali.
Tento názor sa v práci Are intelligence and creativity really so different? Fluid intelligence, executive processes and strategy use in divergent thinking autori Emily C. Nusbaum
a Paul J. Silvia snažia vyvrátiť výskumom, v ktorom sa skúma miera relačného vzťahu medzi divergentným myslením a inteligenciou.
Divergentné myslenie umožňuje človeku vidieť rôzne súvislosti a prostredníctvom asociačných schopností spájať poznatky do jedného zmysluplného celku. Kreativita sa v tomto
procese objavuje vtedy, keď sa asociácie vytvárajú ďaleko za poznanými a originálnymi
konceptmi. Nusbaum a Silvia výskumom dosiahli výsledky, ktoré poukázali na fakt, že
u testovaných subjektov, u ktorých bola potvrdená vyššia miera divergencie, sa objavuje aj
vyššia kreatívna výkonnosť. Na základe toho vyjadrujú názor, že inteligenčné a kreatívne
schopnosti spolu nesúvisia iba skromne, ale majú výraznejšie spojenie (Nusbaum a Silvia
2011).
Ide tak o dva výskumy, ktoré priniesli dva protichodné výsledky. V prvom (Runco, 2007)
sa nepredpokladá, že by inteligencia a kreativita spolu výraznejšie súviseli, v druhom (Nusbaum, Silvia 2011) bol vyjadrený názor, že medzi nimi sú silnejšie a závislejšie väzby. Oba
výskumy majú tiež teoretické podklady, v ktorých spomínajú ďalšie skúmania s rôznorodými výsledkami podobne, ako ďalšia odborná literatúra zaoberajúca sa touto problematikou
(Samet 2010; Pereira 2007). Je ťažké podať presný obraz o tom, do akej miery spolu tieto
dva osobnostné predpoklady súvisia.
Kreativita je príliš komplexná problematika na to, aby sa skúmala len v súvislosti s možnou koreláciou s inteligenčným kvocientom. V súvislosti s kreativitou sa často spomínali
emócie a osobnostné predpoklady, ako podstatná súčasť kreatívneho potenciálu. Je preto na
mieste položiť si otázku, či a do akej miery kreativita súvisí s emocionálnou inteligenciou.
Emocionálna inteligencia by sa dala charakterizovať akoschopnosť presne chápať emócie, používať emócie na zlepšenie myslenia, pochopiť a pomenovať emócie a regulovať ich
voči sebe aj ostatným“ (Ivcevic et al. 2007, s. 200). Kolektív autorov v práci Emotional
intelligence and emotional creativity predpokladá, že presne tak, ako je pri riešení určitého
problému a tvorení alternatív potrebné myslieť divergentne, aj emocionálna inteligencia
môže priniesť inovatívne výsledky do ľudskej činnosti a poznania.
Kreativita sa môže dotýkať aj iných osobnostných a emocionálnych predpokladov, ako
sú motivácia, pozitívne a negatívne emócie, sebadôvera, senzitívnosť a pod., ktoré môžu
určovať kvalitu tvorivej činnosti človeka.
Na základe predchádzajúceho nemožno podať presný obraz toho, do akej miery spolu
kreativita a inteligencia súvisia a do akej miery emócie vplývajú na kvalitu tvorivej činnos-

4

Taktiež podľa Runca ide aj o to, že mnohí teoretici, ktorí prichádzali s originálnymi a inovatívnymi myšlienkami
a ktorí boli považovaní za vysoko inteligentných, v skutočnosti svoje teórie nikdy nepotvrdili solídnymi vedeckými teóriami a výskumami. Zostali len na úrovni špekulatívnych hypotéz. Pre Runca nie je smerodajný faktor
potvrdenia ich vysokého inteligenčného kvocientu.
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ti. Aj napriek tomu, že už aj v minulosti sa uskutočnilo niekoľko rôznorodých výskumov,
doteraz sa názory odborníkov na túto problematiku rozchádzajú.
Výraznejšie však rezonuje názor, že na to, aby človek mohol vykonávať kvalitnú tvorivú činnosť, je potrebné, aby mal isté kognitívne schopnosti videnia súvislostí aj tam, kde
ich ostatní nevidia. Tiež je potrebná optimálna úroveň inteligencie naosvojenie si divergentného prístupu k chápaniu sveta podobne, ako sú potrebné aj emocionálne schopnosti pri vytváraní produktov, myšlienok, diel a vzorov s istou mierou inovatívnosti a originality.

1.3 Vedecká kreativita
Dean Keith Simonton v článku Creativity in Science: Chance, logic, genius, and zeitgeist odmieta limitovanie kreatívnej činnosti podľa pôžitku, ktorý by malo priniesť iba umelecké dielo. Vedeckú kreativitu dokazuje na jednotlivých príkladoch z minulosti, pričom
spomína mená významných vedcov, ktorých výsledky tvorivej činnosti majú väčší dopad
na spoločnosť a poznanieakonajkvalitnejšie umelecké diela. Výsledky inovatívnej činnosti,
napríklad Newtona, Darwina, Fleminga, Röntgena a mnohých ďalších chápe ako prostriedok komunikácie vedeckých a odborných informácií, ktoré majú dopad aj na súčasný spôsob života, ľudskú činnosť a poznanie. Simonton obhajuje názor, že „vedecká kreativita by
mala byť vo vyššej úcte, ako ostatné formy kreativity..., takéto tvrdenie je neodmysliteľne
trúfalé..., avšak je to zrejme v knihách, ktoré zmenili svet, pričom polovica z nich je vedeckého, nie literárneho alebo filozofického charakteru“ (Simonton 2004, s. 2).
Podobne vidí vedeckú kreativitu Kevin Dunbar v Onlinecreativity and conceptual change in science. Vedeckú činnosť v tomto smere vníma ako priestor ideálny na vyvíjanie nových teórií, ktoré svojou originalitou a významom môžu prispieť k rozvoju daného odboru.
Tvorivosť vo vede vidí ako rozvoj poznatkovej bázy, relevantný podklad k výskumu a najmä ako skupinovú prácu. Vyššia miera kreativity vo vedeckej práci sa môže prejaviť vo väčšej skupine odborníkov, ktorí kolaborujú na rôznych vedeckých projektoch. Nadobudnuté
poznatky môžu vzhľadom na diferentné skúsenosti vedcov a na predchádzajúcu vedeckú
činnosť rôznorodého charakteru pri vzájomnej práci prispieť ku kreatívnejším procesom
(Dunbar 1997).
Čo sa týka vedeckej kolaborácie, autori Umer Farooq, John M. Carroll a Craig H. Ganoe
v práci Supporting creativity in distributed scientific communities dokonca charakterizujú
tvorivú činnosť ako hlavný aspekt a dôvod, prečo vzniká vedecká kolaborácia. Z tohto pohľadu kreativitu vo vede vysvetľujú ako „proces smerom k dosahovaniu výsledkov, ktoré sa
chápu ako inovatívne v rámci relevantnej komunity. Kreativita sa neodohráva vnútri jednej
hlavy, ale na základe interakcie medzi osobnostnými myšlienkami a socio-kultúrnym kontextom“ (Farooq et al. 2005, s. 217). Vedecká činnosť sa tu chápe ako proces, aktivita na
komunikovanie výsledkov vedeckej činnosti.
Autori Bohm a Peat v knihe Science, Order, and Creativity dokonca vyjadrujú názor,
že celá veda je vo svojom základe verejná a sociálna aktivita, pretože „je ťažké predstaviť
si vedecký výskum v akomkoľvek skutočnom zmysle, ktorý nezahŕňa komunikáciu v rámci
celej vedeckej komunity“ (Bohm a Peat 2000, s. 9).
Na základe týchto definícií sa vedecká kreativita môže líšiť od kreativity v iných oblastiach ľudského pôsobenia a činnosti. Smerodajná je kolaborácia pri vedeckej práci. Na jednej strane môže byť nevyhnutnosť kolektívnej komunikácie vo vytváraní nových koncepcií
limitujúca, pretože je potrebné prihliadať na poznatky, prípadne postoje celej vedeckej komunity. Na druhej strane takáto kolektívna činnosť s prvkami tvorivosti môže znamenať
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vyššiu podporu pri vedeckej činnosti. Je prostriedkom stimulácie k dosahovaniu úspechov
a vyšších stupňov kreativity pri riešení určitého problému (napríklad prostredníctvom brainstormingu).
Všetky vyššie spomenuté definície majú isté diferentné odchýlky. Kreativita savšeobecne
vníma ako postoj, alebo ako osobnostná zložka a schopnosť. Kreativita umožňuje človeku
vysporiadať sa s každodennými problémami, vytvárať myšlienky, smery a produkty, ktoré
majú markantnejší význam ďaleko za individuálnymi hranicami.
Naopak kreativita vo vede je v odborných textoch spomínaná najmä pri kolaborácii,
skupinovej práci a tvorení projektov. Tie síce môže vytvárať jeden vedec, ale aj ten sa vo
svojej činnosti musí do určitej miery podriaďovať určitým intelektuálnym záväzkom a tiež
súvislostiam v doterajšom kolektívnom poznaní. Výsledky svojej práce musí komunikovať
v rámci celej vedeckej komunity.
Vo vede sa totiž na rozdiel od umeleckých smerov javia isté limitujúce faktory, ktoré
sú vytvorené na základe kontextu so súčasným stavom poznania. Kreatívna činnosť v súvislosti s vedou musí zodpovedať istým princípom racionality a zásadných pilierov vedy, ktoré
môžu byť charakterizované ako základ pre rôzne vedné disciplíny. Hoci ešte stále prevládajú tendencie skloňovať kreativitu s umením, inovácia, originalita, jedinečnosť a tvorivá činnosť môžu byť súčasťou aj vedeckej práce.

1.4 Pojmová mapa
Na základe všetkých predchádzajúcich preštudovaných zdrojov týkajúcich sa kreativity z rôznych hľadísk, sme vytvorili pojmovú mapu, ktorá je pokusom o vizuálne usporiadanie vlastných myšlienok a pochopenie ich vzťahov v rámci kreativity. Je vyjadrená nasledovne:
Obrázok 2 Pojmová mapa kreativity popisuje základné pojmy, ktoré sa tejto problematiky týkajú. Kreativita môže súvisieť s každodennými kreatívnymi úspechmi pri riešení
určitých problémov (little „C“), ale aj s takou kreatívnou činnosťou, ktorá sa objavuje len
niekoľkokrát za život (big „C“) a má rozsiahlejší, intenzívnejší a dlhodobejší charakter.
Základným prvkom kreativity je posúvať hranice smerom k doteraz nepoznaným javom,
poznatkom a faktom. Na to je potrebné povzbudzovať zdravú zvedavosť, podporovať neformalizované postupy myslenia, vizualizovať jednotlivé diferentné možnosti pre riešenie
určitej problematiky a upustiť od veľmi racionalizovaných postupov k intuitívnym kreatívnym impulzom.
Kreativita sa zvykne spájať predovšetkým s umením, preto sú súčasťou mapy pojmy
označujúce produkty ľudskej činnosti a poznania s vysokou umeleckou hodnotou. V súčasnosti je však predmetom skúmania aj možné spojenie vedy a kreativity, čiže skúmanie divergentného myslenia, poznatkovej bázy a informačných teórií, ktoré môžu ovplyvňovať vedeckú kreativitu. Mapa obsahuje aj isté emocionálne aspekty človeka, u ktorých sa predpokladá
vyšší stupeň inovatívnej činnosti.
Každá činnosť je do určitej miery ovplyvnená aj rôznymi aspektmi (osobnosť, zdravie,
výchova, spoločnosť, vzdelanie a pod.), ktoré určujú, aké atribúty bude mať kreatívna činnosť jedinca.
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Obr. 2
Pojmová mapa kreativity

2. Kreativita vo vede
Na to, aby sme vedeli približne pochopiť, kedy sa vedecká práca začala spájať s kreativitou, je potrebné pozrieť sa nielen na históriu vedy ako takej, ale aj na predchádzajúce psychologické výskumy. V nich sa začali objavovať prvé snahy o pochopenie jednotlivých faktorov fungovania ľudskej mysle pri vedeckej činnosti a vytváraní jednotlivých vedeckovýskumných faktorov. Howard E. Gruber and Katja Bödeker v monografii Creativity, Psychology and the History of Science tvrdia, že vedecká kreativita má svoje korene v Gestalt
psychológii a kognitívnej vede.

2.1 Gestalt psychológia
Aj napriek tomu, že niektorí odborníci vyjadrujú názor, že Gestalt psychológia je v súčasnosti už bezpredmetná, význam progresu, ktorý s ňou prišiel, je nepopierateľný. Jej základy sa doteraz objavujú v niektorých odborných psychologických prácach a teóriách.
Gestalt psychológia vznikla na základe významnej práce Maxa Wertheimera Phi Phenomenom v roku 1912. Autor ňou vyjadruje názor, že každý pohyb je možné vnímať subjektívne, na základe zmyslovej percepcie. Preto celkové vnímanie a poznanie je založené na
štruktúrovaných celkoch. Celok sa v tomto zmysle považuje za súhrn jednotlivých častí,
ktoré sú od seba neoddeliteľné, sú medzi nimi vzájomné vzťahy, pričom celok má vždy prevahu nad jednotlivými časťami (Luccio 2011).
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Okrem toho sa Wertheimer v rámci Gestalt psychológie venoval aj problematike vnímania. Ak podľa neho „pozorovateľ vníma priestor celkom prirodzeným spôsobom a bez
akejkoľvek snahy a skúmania, potom sa pole rozdelí na niekoľko rozdielnych jednotiek predstavovaných elementmi v danom priestore, ktoré majú tendenciu spájať sa podľa určitých
faktorov. Tieto faktory sú proximita, podobnosť, bilančná kontinuita, spoločný zámer, predchádzajúce skúsenosti a stručnosť“ (Luccio 2011, s. 97). Z hľadiska individuality vnímania
a kognície vo vedeckej oblasti sú aj tieto jednotlivé faktory dôležité pre pochopenie okolitého sveta. Tento proces je veľmi individuálny a zároveň spojený najmä s predchádzajúcimi
vedomosťami a skúsenosťami, ktoré podmieňujú charakter súčasného vnímania.
Skutočnosť, že Gestalt psychológia sa považuje za základ skúmania jednotlivých aspektov vedeckého myslenia, je daná aj výskumami, ktoré boli ovplyvnené Gestalt princípmi.
Tieto výskumy sa týkajú najmä skúmania zmyslovej modality, učenia sa, skúmania myšlienok, pamätia emócií. Ich cieľom bolo priniesť také poznatky a informácie, ktoré by ovplyvňovali ďalšie tendencie nielen vo vede, ale aj v umení.
Avšak Gestalt psychológia a jej princípy boli prijaté s rozpačitými náladami, čo bolo
podmienené aj istými spoločenskými javmi 5 a tým, že Gestalt princípy boli podrobené veľmi silnej kritike. Výsledky Gestalt výskumov boli spochybňované a tento proces ovplyvnil
aj fakt, že gestaltici svojimi výskumami, intelektuálnym a spoločenským statusom nezapadali do povojnovej spoločnosti. Napriek tomu sa Gestalt psychológia stala podkladom pre
ďalšie teórie (napríklad Shannonova informačná teória 6 ) a práce, venujúce sa problematike
percepcie a spracovania informácií (Wagemans et al. 2012).
Veda a kreativita sa na základe Gestalt psychológie dotýkajú aj spôsobu nadobúdania
nových poznatkov, vytvárania asociácií a spôsobu vnímania informácií. Individuálna podmienenosť percepcie tak znamená, že všetky jednotlivé podnety a skutočnosti, ktorými človek získava poznanie a nové informácie, sú silno podmienené tým, čo už človek pozná.
V oblasti vedeckej práce sa tak vytvárajú myšlienkové interakcie a asociácie na základe
toho, čo už je poznané a toho, čo je ešte nepoznané. Vedecká práca je tiež do určitej miery
podmienená istými intelektuálnymi záväzkami a tým, že vedecká kolaborácia môže byť charakteristická nutnosťou vedeckej komunikácie.
Aj vzhľadom na tieto faktory Howard E. Gruber and Katja Bödeker v práci Creativity,
Psychology and the History of Science tvrdia, že v Gestalt psychológii sú položené základy
kreatívnej vedeckej produktivity.

2.2 Kognitívna veda
Začiatky vzniku kognitívnej vedy sa odrážajú v potrebe vytvoriť takú vedeckú disciplínu, ktorá by sa na adekvátnej úrovni zaoberala komplexnosťou ľudskej mysle. Preto vznikla
ďalšia interdisciplinárna vedná disciplína – kognitívna veda, vyznačujúca sa takým prístupom, ktorý sa zameriava na skúmanie celého mentálneho sveta človeka (Friedenberg, Silverman 2006).

5

Počas 2. svetovej vojny niektorí profesori nemeckých univerzít emigrovali do USA a tí, ktorí zostali a napriek
danej spoločenskej situácii sa naďalej venovali výskumom Gestalt psychológie, boli v rámci akademickej obce
mimo Nemecka ignorovaní. Ich práce a výsledky výskumu tak na dlhé roky zostali nepublikované (Wagemans et
al., 2012).
6
Shannonova informačná teória – teória zaoberajúca sa charakterizáciou prenosu, kódovania, ukladania, spracovania
a využívania informácií. Shannon sa venoval aj problematike informačnej entropie, náhodných variácií, vzájomných informácií a kapacity informačného kanála (Ghahramani 2000).
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Kognitívna vedaby sa zjednodušene dala charakterizovať ako interdisciplinárna vedná
disciplína, ktorá sa zaoberá štúdiom mysle. V užšom zmysle slova je to vedný odbor, ktorý
sa vyznačuje snahou o kolaboráciu výsledkov a poznatkov z iných príbuzných odborov, napríklad zo psychológie, z lingvistiky, umelej inteligencie, neurovedy. Avšak nejde o „sumarizáciu všetkých týchto disciplín, ale o ich prienik a o konvergenciu prác vzhľadom na špecifický problém... spojenie, ktoré drží kognitívnu vedu ako celok, je v téme mysle a z väčšej
časti aj v používaní vedeckých metód“ (Friedenberg a Silverman 2006, s. 2).
Súčasťou kreativity v súvislosti s kognitívnou vedou sú najmä reprezentácie, ktoré
svojím obsahom alebo kontextom zastupujú určité veci, pojmy, koncepcie, pravidlá, ktoré
vyplývajú z kognitívneho spracovávania ľudskej mysle. Reprezentácie majú štyri základné
aspekty: reprezentačný pilier, obsah reprezentácie, spojenie medzi objektmi a ich reprezentáciami a interpretovateľnosť. Reprezentácie musia adekvátne vypovedať o danom objekte,
prípadne o objektoch a musia byť interpretom interpretovateľné. Z hľadiska fungovania
ľudskej mysle sú najdôležitejšie mentálne reprezentácie, na základe ktorých sa môžu vytvárať k objektom mnohé významy a interpretácie. Silná individualita pri vytváraní vlastných
reprezentácií je nástrojom,ako sa význam reprezentácie nielen vytvára, ale aj posudzuje charakter významu ako takého. To, čo je pre mentálne reprezentácie typické, je aj zámernosť.
„Význam reprezentácie je odvodený zo vzťahu medzi reprezentáciou a tým, čo predstavuje... Mentálne štádiá a javy sú zámerné“ (Friedenberg a Silverman 2006, s. 4).
Práve mentálne reprezentácie významne prispievajú k tvorbe analógových asociácií,
napríklad pri riešení určitej problematiky. Možnosti hľadania viacerých spôsobov prístupu
k riešeniu problému sa odrážajú v myšlienkových procesoch. Kognitívne spracovanie objektov prostredníctvom mysle a tvorba asociácií sú preto v súčasnosti predmetom vedeckých
experimentálnych výskumov. Ich cieľom je preskúmať, akým spôsobom sa vytvárajú originálne a pôvodné koncepty prispievajúce k rozširovaniu ľudského poznania. Na základe toho
sa jednotlivé kreatívno-kognitívne štúdie spájajú s celou ďalšou škálou psychických a mentálnych predispozícií, ktoré majú určitý vplyv na vedeckú kreativitu. Preto ak sa skúmajú
atribúty vedeckej kreativity, teoretické základy týchto výskumov vyplývajú z poznatkov
kognitívnej vedy.

2.3 Je kreativita vo vede potrebná?
Pri obhajobe vedeckej kreativity sa viacero výskumníkov odvoláva na významné objavy, ktoré ovplyvnili charakter nielen niektorých vedeckých disciplín, ale aj vnímanie okolitého sveta. Sú to dodnes používané práce a vynálezy, ktoré zmenili štýl práce, života, myslenia, tvorby produktov a myšlienok vo všetkých oblastiach ľudskej činnosti a poznania.
Pretože pri takýchto objavoch je diskutabilné odhadovať pôvod originálnych myšlienok,
niektoré elementy kreatívnej invokácie môžu mať prepojenie s inteligenčným kvocientom
odrážajúcim výsledky v rámci vedeckej produktivity.
Spojenie vedy a kreativity sa tak stalo problematikou, ktorú dokonca niektoré odborné
komunity označujú za kľúčovú, pretože je potrebné skúmať spôsob, akým vnikajú originálne a inovatívne koncepty. Súčasťou tejto problematiky sú aj snahy o rozpoznávanie kreatívneho potenciálu a jeho posilňovania.
Byť kreatívnym znamená opustiť formalizované možnosti riešenia daného problému
a využívať tak prvky divergentného, intuitívneho a imaginatívneho spôsobu myslenia odlišného od konvenčných spôsobov a nápadov. Takto chápaná kreativita sa môže uplatňovať
v mnohých oblastiach ľudskej činnosti a poznania, najmä umeleckých, avšak vo vede sa
kreativita zdá byť podmienená istými tradíciami a záväzkami. Tieto záväzky znamenajú vy112

tvorenie vhodnej vyváženosti medzi originálnymi vedeckými konceptmi a vedeckou konformitou.
Thomas S. Kuhn, významný americký filozof, historik vedy a teoretik, vo svojej práci
The Structure of Scientific Revolutions prináša pohľad na to, ako možno udržiavať balans
medzi vedeckou konformitou a vedeckou originalitou. Vytvoril model Štruktúra vedeckej
revolúcie, v ktorej popísal, ako sa v intervaloch menia a striedajú dve fázy, a to „normálna
veda“ a „kritické a nepravidelné vedecké teórie.“Jadrom tohto modelu je vznik a striedanie
jednotlivých paradigiem.
Tie vznikajú na základe predchádzajúcich uznávaných vedeckých objavov a úspechov
vedeckej komunity, ktoré predstavujú určitú teoretickú základňu pre ďalšie výskumy a vedeckú činnosť. Paradigmy sú v tomto bode chápané ako podstata teoretickej úrovne danej
problematiky, poznaniaanie sú spochybňované. Slúžia ako vyučovací materiál a všetky ďalšie vedecké aktivity, od formulovania otázok cez vytváranie sady výskumných metód až
po samotný akt výskumu, sú odvodené od týchto paradigiem. Paradigmy tak predstavujú
kritický pilier „normálnej vedy“ a nemožno vytvárať vedeckú produktivitu, ktorej presvedčenie by odporovalo týmto paradigmám (Kuhn 2006).
Kuhn vyjadruje názor, že „normálna veda“ je vzhľadom na tieto paradigmy limitovaná
a obmedzená. Nielenže sa nevyvíja snaha vytvoriť novšie a originálnejšie koncepty, ale takáto snaha nie je ani podporovaná a prijateľná.
A preto – kde vznikajú originálne koncepty? A je kreativita vo vede vzhľadom na tieto
paradigmy potrebná a prijateľná?
V tejto oblasti vznikajú polemiky, že nové spôsoby uvažovania sú odvodené od toho,
ako vedci pochopia jednotlivé paradigmy. Ich individuálna interpretácia a percepcia je totiž
podmienená už známym poznaním, ktoré určuje, ako prijmú vedeckí pracovníci pravidlá,
koncepty a idey. U vedcov môže absentovať snaha študovať zákony a teórie paradigiem,
preto poznajú len ich základné koncepty. Nie všetci vedci vo svojom poznaní musia súhlasiť so zásadami paradigiem, a to môže predstavovať základ vo vedeckej revolúcii smerom
k nepravdepodobným originálnym objavom (Kuhn 2006).
Anomálne vedecké teórie vznikajú na základe poznávacích procesov vedcov, ktorí
identifikujú to, že podstata jednotlivých paradigiem sa môže meniť prostredníctvom uvedomenia si určitých anomálií v ich prostredí. Tieto anomálie sú dané nedostatočnými teóriami
a chybnými metodológiami vedúcimi k zlyhaniu. Odhalia sa až v procesoch hlbšieho prieskumu paradigiem. Trvalá nefunkčnosť hoci iba jedného pravidla, alebo zásady paradigmy
vedie k jej spochybňovaniu. Analýza toho, prečo paradigmy zlyhávajú, je potom jadrom
reakcií vedeckej komunity na celkové zmeny v teoretických alternatívach „normálnej vedy.“
V tomto zmysle vznikajú možnosti na uplatnenie tvorivého spôsobu nielen pri odstraňovaní
nefunkčných paradigiem, ale aj možnosti ako vytvoriť kreatívne, originálne a nové koncepty, ktoré sú aplikovateľné do procesov vedeckej produktivity.Uvedomenie si nefunkčnosti
paradigiem vedie k postupnému odpútavaniu sa od stereotypných konvenčných a konvergentných spôsobov vedeckej práce (Kuhn 2006).
Kuhnov model Štruktúra vedeckej revolúcievšakneznamená vytvorenie absolútnych
odlišností od paradigiem „normálnej vedy.“ „Počas vedeckej revolúcie vedci vidia nové
a odlišné veci, keď sa pozerajú na známe nástroje na miestach, kde boli predtým. Známe
objekty sú videné v odlišnom svetle a sú pridávané k veciam neznámym. Vedci vidia nové
veci, keď sa pozerajú na staré objekty. V tomto zmysle tak po revolúcii vedci reagujú na
odlišný svet“ (Kuhn 2006, s. 6).

113

Paradigmy týmto predstavujú spomínaný záväzok, na ktorý sa viažu ďalšie vedecké
práce a výskumy. Tento záväzok je silnejší vzhľadom na fakt, že paradigmy sú chápané ako
„prísľub vedeckého úspechu.“ Paradigmy tak môžu slúžiť nielen ako základný pilier vedeckých a odborných problematík, ale aj ako istota úspešnej vedeckej práce, ktorú pri svojej
činnosti využívajú vedeckí pracovníci. Vedecká kreativita je preto problematická. Jej potenciál vo vede trpí vzhľadom na to, že kreativita ako taká vylučuje tradičné a príliš racionálne
spôsoby riešenia problémov.
Kuhn pri popise fungovania paradigiem vysvetľuje skutočnosť, že ide viac o nový pohľad na staré veci, o riešenie známych problematík originálnymi a inovatívnymi postupmi.
To možno dosiahnuť práve na základe rovnováhy medzi inovatívnymi vedeckými konceptmi a vedeckou konformitou. Pri odstraňovaní dlhodobo neriešených problémov sa kreativita uplatňuje najmä v intenzite inovatívnych procesov riešenia starých základov a princípov
vedeckých paradigiem.
Kreativita sa vo vedeckej produktivite, vzhľadom na jej charakter a unikátnosť, môže
líšiť od kreatívnej činnosti vo všeobecnom meradle. Tvorivosť vo vedeckej produktivite tak
môže byť potrebnou nielen v rámci odstraňovania starých a chybných zásad paradigiem
„normálnej vedy,“ ale aj v rámci vytvárania nových konceptov, ktoré vedú k originálnej vedeckej činnosti. Prínosom takejto práce je progres a rozvoj vedeckého poznania.

2.4 Aspekty vedeckej kreativity
Za základný aspekt vedeckej kreativity by sa dal považovať najmä balans medzi novosťou a originalitou tvorivých vedeckých činností a medzi uchovávaním základných konceptov. „Nemali by sme uvažovať o kreativite ako o predpoklade k vedeckému progresu a ako
o faktore, bez ktorého by veda stagnovala... Veda v oboch, či už normálnych alebo revolučných momentoch, je skôr kreatívna kvôli tomu, že vo svojej podstate zahŕňa rovnováhu medzi inováciou pod tlakom obmedzení a selekciou zrušenia obmedzení“ (Slater 2012, s. 2).
Intenzita originality a tvorivej práce vo vedeckej oblasti sa tak považuje za skutočný prejav
vedeckej kreativity. Problémom kreativity však môže byť aj to, že predpokladom k vedeckej kreativite je potreba spájať ju so schopnosťami vedeckej geniality, ktorá je daná vytváraním nových priekopníckych objavov. Avšak veda a jej tvorivosť je „vytváranie nových
vysvetlení, predikcií, teórií, modelov, techník, procesov a materiálov. Čo sa nám zdá ako
tvorenie, nie je v skutočnosti nič viac ako zmena jadra podstaty obsiahnutej v efemérnych
formách“ (Slater 2012, s. 4).
Pri každej kreatívnej činnosti pozorujeme dva javy, ktoré sú spojené s tvorivým potenciálom a s rozoznávaním odlišností v originalite jednotlivca:
objektívna originalita – originalita intenzívnejšieho charakteru, ktorá sa prejavuje vtedy,
keď človek svojou činnosťou vytvorí také produkty, idey alebo materiály, ktoré doteraz
nikto nevyprodukoval, neboli známe,
subjektívna originalita – originalita menšieho významu ovplyvnená objektívnou originalitou. Je pritom dôležité sústreďovať sa na možnosť asociácií a kolaborácie, ktorú prináša
práve zdieľanie určitého konceptu, produktu vytvoreného v procese intenzívnejšej originality, odrážajúcej sa v subjektívnej originalite. Nejde totiž o to, kto bol majiteľom pôvodnej
myšlienky, ide o snahu pracovať s touto myšlienkou. Výsledkom takejto kolaborácie je tvorivá a efektívna činnosť aj u ľudí s nižším kreatívnym potenciálom, ale zároveň s vyššou
snahou podieľať sa na rozvoji originálneho konceptu. (Slater 2012).
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Udržiavanie primeranej rovnováhy medzi originálnymi a tradičnými konceptmi vo vedeckej kreatívnej produkcii sa môže uskutočňovať na základe dvoch aspektov:
1. zrušenie obmedzení – podobne ako u Kuhnovej „normálnej vedy“ ide o nadväzovanie na predchádzajúce poznatky. No postupné posúvanie hraníc konceptov vedeckých odborov
môže predznamenávať vytvorenie nových vedeckých paradigiem a uvoľňovanie obmedzení
„normálnej vedy.“ Progres charakterizovaný na základe tohto atribútu tak môže predznamenávať ďalší vedecký rozvoj, ktorý môže byť príčinou vytvorenia originálnych vedeckých
konceptov.
2. dodržiavanie obmedzení– aj napriek tomu, že kreativita sa vo vede prejavuje najmä
vďaka posúvaniu hraníc, každý výskum či experiment potrebuje určité teoretické pozadie,
ktoré nemôže popierať základné vedecké a prírodné zásady. Tento aspekt predstavuje vedecký záväzok. Vedecký priestor je priestor tvorený istými zásadnými ideami. Ak sa v ňom
vedec chce pohybovať, musí poznať jeho princípy a to aj v prípade využívania tvorivého
potenciálu. Tvorivosť sa pri trvaní týchto obmedzení môže vyskytovať na základe stupňa
tvorivej a vedeckej produktivity, ktorú tieto obmedzenia ponúkajú (Slater 2012).
Na jednej strane prekonávanie jednotlivých obmedzení vo vede znamená hranice posúvať, nie ich celkom odstraňovať. Zároveň sa vytvárajú nové a prelomové idey, smery alebo
koncepty. Mnoho ľudí si kreatívnu prácu vedca môžu laicky predstavovať ako prácu založenú na pokusoch, o ktorých ani sám vedec nevie, ako dopadnú. Práve naopak akékoľvek
experimenty a výskumy neznamenajú náhodné pokusy, predchádza im tvrdá práca, štúdium
faktov a predchádzajúcich poznatkov. Práve štúdium a snaha o správne rozpoznanie jednotlivých paradigiem vedných odborov môžu do práce vedeckých komunít vniesť prvky kreativity.
No na druhej strane vedeckú kreativitu môže charakterizovať istý záväzok voči klasickým vedeckým paradigmám a zásadným základom vedeckých teórií. Ani najkreatívnejší
vedecký pracovník nemôže celkom ignorovať zásadné koncepty a vedecké paradigmy. Zhubným faktorom vedeckého potenciálu môže byť aj nadmerná snaha o vytvorenie originálnych
a prelomových teórií, čo znamená prílišné sústredenie sa na nový objav v rámci vedeckej
produktivity. Pritom tvorivosť sa vo vede môže chápať aj ako kreatívny spôsob nazerania
na známe fakty.

3. Diskusia
V rámci kreativity ide o rozličné nazeranie na charakter a atribúty tvorivej činnosti. Na
základe určitého laického vnímania vzniká dojem, že už len samotný pojem kreativita znamená vytváranie niiečoho nového. Tvorivá činnosť však nie je len o tvorení originálnych
konceptov, smerov, produktov alebo ideí, ktorých základy neboli doteraz zaznamenané
v štruktúrach súčasného ľudského poznania. Kreativita môže znamenať rôznorodú činnosť
s prvkami nekonvenčného, intuitívneho a neštandardného myslenia. Týmto spôsobom môže
byť súčasťou trendu posúvania hraníc smerom k neznámemu.
Diferentné odchýlky možno badať najmä pri rozoznávaní kreativity vo všeobecnom
ponímaní a kreativity v rámci vedeckej produktivity. Tu platia isté odlišnosti prejavujúce sa
najmä tým, že kreativita napríklad v umeleckých smeroch takmer nepozná limity, hranice
alebo tradičné zásadné konspekty. Naopak, vedecká kreativita znamená predovšetkým hľadanie rovnováhy medzi tým, čo je a čo nie je poznané. Vo vede nemožno zabúdať na základné piliere vedeckých doktrín a celkové štruktúry vedeckého stavu poznania. Okrem toho sa
práca vedcov zdá byť viazaná istými vedeckými záväzkami a nevyhnutnosťou komunikácie
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v priestore vedeckých komunít. Pre vedeckú kreativitu platia mierne odlišné pravidlá uplatňovania vedeckého potenciálu ako v ostatných oblastiach ľudskej činnosti.
Hoci sa niektoré názory odborníkov na oblasti tvorivého potenciálu vo vedeckej sfére
rozchádzajú, najmä v spojitosti inteligenčného a kreatívneho kvocientu, výrazná väčšina
odborníkov zastáva názor, že kreativita nie je dominantou len v umení, ale jej aspekty možno
nájsť aj vo vede.
Vedecká kreativita je nevyhnutnou súčasťou vedeckej práce. Vzniká medzi jednotlivými paradigmami vedeckých oblastí, v ktorých vedci rozoznávajú isté anomálne stavy poznania. Práve tieto stavy im umožňujú adekvátne uplatňovať svoj kreatívny potenciál vo vedeckej produktivite.

Záver
V príspevku sme sa pokúsili priblížiť aspekty a atribúty kreativity vo vedeckom prostredí, ktoré je jedným z možných nástrojov zabezpečenia progresu v rámci vedeckých disciplín. Východiskom bola komparácia vybraných názorov odborníkov na danú problematiku a náčrt niektorých prelomových momentov v historickom kontexte, ktoré predznamenávali potrebu skúmať a rozpoznávať kreativitu vedeckých pracovníkov. Dôležitou súčasťou
je aj porovnávanie a definovanie kreativity vo všeobecnom meradle a kreativity vo vedeckej sfére. Vedci sa pri svojej tvorivej činnosti musia naučiť vytvárať prirodzenú rovnováhu
medzi potrebou inovácie a dodržiavaním pravidiel vedeckých doktrín.
Cieľom príspevku bolo predstaviť kreativitu ako jednu z možných kľúčových kompetencií vedeckých pracovníkov. Jeho východiská sú súčasťou teoretického podkladu vlastného
výskumu, ktorý by mohol ozrejmiť vnímanie kreativity v slovenských vedeckých komunitách. Výskum by predovšetkým vychádzal z preštudovanej odbornej literatúry a bol by uskutočnený formou pološtruktúrovaných rozhovorov vybranej vzorky respondentov. Táto vzorka
by pozostávala z vedeckých pracovníkov vybraných vedecko-výskumných inštitúcií, ktorí
by sa vyjadrovali k otázke kreativity vo vedeckom prostredí. Podľa možností by sa následne
analyzovala publikačná činnosť tejto vzorky respondentov, čím by sa získala analýza vnímania a uplatňovania kreatívneho vedeckého potenciálu.
Je nevyhnutné ďalej rozširovať a skúmať súčasný stav poznania kreativity vedeckých
pracovníkov a identifikovať, ako vedci pri svojej produktivite myslia, ako vznikajú nové a aj
netradičné koncepty a ako možno podporovať a vhodne stimulovať kreatívny potenciál vedcov.
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Resumé
KREATIVITA AKO JEDNA Z KĽÚČOVÝCH KOMPETENCIÍ
VEDECKÝCH PRACOVNÍKOV
Jana Jakušová
Príspevok je orientovaný na problematiku využívania kreatívneho potenciálu v súvislosti s vedeckou
produktivitou, pri tvorbe vedeckých konceptov, ideí a produktov. Prezentuje sa v ňom predovšetkým
analýza niektorých názorov na kreativitu vedeckých pracovníkov a historický kontext potreby rozpoznať a identifikovať základné aspekty a atribúty vedeckej kreativity. Zdôrazňujú sa niektoré špecifiká
tvorivosti vedcov, ktoré sú diferentné a limitované zásadnými pravidlami vedeckých doktrín. Príspevok prináša komparáciu a hľadanie súvislostí medzi pojmami, faktami a skutočnosťami, ktoré sa týkajú
tejto problematiky. V závere sa spomína potreba ďalšieho skúmania kreativity vedeckých pracovníkov,
aby sme vedeli nielen identifikovať, ale aj podporovať a stimulovať takú činnosť, ktorá by viedla k progresu nielen vedecké disciplíny, ale celú spoločnosť.

Summary
CREATIVITY AS ONE OF CRUCIAL ABILITIES OF SCIENTISTS
Jana Jakušová
The paper is oriented to issue of using creative potential in relation of scientific productivity and creation of scientific concepts, ideas or products. Analyze of views at scientists creativity and historical
context of need to recognize and identify basic scientific creativity aspect and attributes is presented.
There is emphasis of scientific creativeness specifications, which are different and limited by essential
science doctrine principles. Paper brings comparison and connection retrieval between concepts and
facts relative with this issue. In conclusion is mentioned requirement of continuing scientific creativity research not only for identification, but also for supporting and stimulation activities, which may
lead to progress of science and society.
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Úvod
So vzájomným pôsobením viacerých činiteľov sa stretávame v mnohých oblastiach
bežného života a aj v odborných vedách. Z historického pohľadu sme svedkami značného
kvalitatívneho posunu na poli komunikácie (prekonanie časových a priestorových bariér,
zvýšenie flexibility a dosahu komunikácie). Práve s problematikou informácií je neoddeliteľne spätý komunikačný proces Príspevok je orientovaný na informačné interakcie, ktoré
sú špecifické práve spolupôsobením informácií a informačného prostredia. Hľadíme tu na
problematiku informácií, informačných procesov, informačného prieskumu, ale i informačného správania človeka. Výskum je vo svojej podstate zámerný, cieľavedomý a systematický poznávací proces, ktorý sa nezaobíde bez presahov do viacerých vedných disciplín.
A práve prepojenie a prihliadanie na podstatnosť väzieb tvorí základ pre produktívny prístup k výskumu.
V príspevku upriamujeme pozornosť na komunikáty v internetovom priestore v interakcii s recipientom. Aj tu hrajú informačné interakcie dôležitú úlohu. Bez nich by komunikácia nemusela byť úspešná. Vizuálnu a formálnu stránku komunikátu vnímame v jednote
s informačným obsahom. Pod spojením informačného a kreatívneho priemyslu chápeme reklamnú komunikáciu. Komercializácia a propagácia produktov je jav spájajúci sa s ľudstvom
a obchodom vo všeobecnosti, prakticky od začiatku predaja, resp. výmeny tovarov. Informačný a kreatívny priemysel je toho neoddeliteľnou súčasťou. Čo sa v čase mení, je spôsob
zviditeľňovania sa smerom k verejnosti (prostredníctvom informačných obsahov). Vďaka
masovej komunikácii a IKT sa možnosti a škála pôsobenia proporcionálne rozšírili. Špecifiká elektronických a nových médií však doteraz zanechávajú určitú líniu, štruktúru jednotlivých prvkov reklamnej komunikácie. Informačný a kreatívny aspekt je práve v tomto type
komunikácie nezastupiteľný.
Cieľom príspevku je stanovenie východísk pre zlepšenie firemnej komunikácie na webe
prostredníctvom adresnosti informačných obsahov smerom k používateľovi a prispôsobenia
formálnej zložky. Vzhľadom na fakt, že skúmané copywriterské texty sú reklamného a propagačného charakteru, kvalitatívny výskum sa uskutočniť na vzorke potenciálnych prijímateľov týchto komunikátov.
Každá komunikácia sa uskutočňuje v konkrétnej komunikačnej situácii. J. Vaňko (1999,
s. 187) charakterizuje komunikačnú situáciu ako „...všetky okolnosti a podmienky, v ktorých
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sa komunikačná činnosť realizuje (počet účastníkov, ich sociálne a komunikačné charakteristiky, charakter interpersonálnych vzťahov, časové a priestorové okolnosti ap.).“Vyplýva
z toho, že ide o viaceré súvislosti a interakcie – sociálne (účastníci), temporálne (čas), lokálne
(miesto, priestor, prostredie), transferové (médium), pragmatické (cieľ, zámer) a iné, v ktorých sa konkrétny komunikačný akt uskutočňuje.
Štúdia pojednáva o copywritingu ako o špecifickej forme reklamného, ale aj informačného komunikátu v prostredí internetu. Začíname definíciou tohto pojmu, pretože často dochádza k zámene výrazov copywriting a copyright (sú to výrazy prebraté z angličtiny s podobnou výslovnosťou). Na Slovensku nemáme všeobecne platnú definíciu. Najčastejšie ju
nachádzame na blogoch a na stránkach spoločností, ktoré takto orientované služby ponúkajú. V zahraničí je dostupných viacero validných materiálov, tutoriálov, s ktorými sme počas
výskumu pracovali. Vybrané zdroje týkajúce sa copywritingu: A. Maslen (2009); J. Surgaman (2007); príručka spoločnosti MoreNiche; D. Graham a J. Grahamová (2009); M. Stribe
(2010); M. Prokop (2004-2007). Vybrané zdroje z oblasti firemnej komunikácie a prezentácie na webe: I. Pollach (2005) a R. Fox (2006). Pre potreby nášho výskumu pracujeme
s definíciou pojmu copywritingod slovenskej copywriterky I. Ďuricovej (2012), pôsobiacej
v spoločnosti Adlervia, ktorá ponúka takto orientované služby: „Pod pojmom copywriting sa
skrývajú texty pre web, propagačné materiály, PR články, tlačové správy, headlines pre najrôznejšie oblasti tlačových aj netlačových materiálov, texty na letáky, menu karty, návody
na použitie, osobné prezentácie (písanie blogov, biografií) a vo svojej podstate takmer akákoľvek kreatívna textová činnosť, ktorej účelom je spropagovať produkt, službu či osobu.“
V poslednom čase je badateľný posun práve do internetového prostredia, v ktorom sa daný
pojem stáva synonymom tvorby textu pre internetový priestor. Neoddeliteľnú zložku internetového priestoru s jeho zložitou štruktúrou tvoria internetové vyhľadávače. Pri tzv.
SEO 7 copywritingu ide o texty, ktoré nie sú optimalizované na potenciálneho zákazníka
alebo používateľa, ale na internetové vyhľadávače. Z toho, samozrejme, vyplývajú aj
odlišnosti. Vhodnou voľbou (výberom) a umiestnením kľúčových slov v článkoch je možné
„napomôcť vyhľadaniu“ internetovými vyhľadávačmi, ktoré zložitým indexovaním a na
základe určitých algoritmov priraďujú poradie vo výsledkoch vyhľadania na zadané
kľúčové slová. Voľba vhodných kľúčových slov a ich implementácia do textu, je len jeden
z mnohých faktorov, ktorý sa na zvýšenie vyhľadávateľnosti používa. Tu je výrazná
interakcia s cieľovou skupinou, pre ktorú je text určený. Ako premýšľa, ako vyhľadáva
daný produkt, službu, aké pojmy zadáva do vyhľadávača? Odpovede na takéto otázky sú
prioritné pri koncipovaní textu.
Autor reklamného komunikátu musí brať ohľad na produkt, značku, ktorú propaguje,
ale aj na cieľovú skupinu (často na úkor vlastného názoru, estetických preferencií, či umeleckých ambícií). Zložky, väzby a prepojenia môžeme vidieť aj v nasledujúcom modeli reklamnej komunikácie (Banyár 2009):
Z – zadávateľ
A, Ak – autor, autorský kolektív
Rk – reklamný komunikát
Sp – skupina príjemcov
Pr, Sl – produkt, služby
R – realita
T – tradícia.
7

Skr. z angl.: SearchEngineOptimization/Optimalizácia pre vyhľadávacie stroje alebo nástroje
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Obr. 1
Základný model reklamnej komunikácie (Banyár 2009)
V reklamnej komunikácii stojí na prvom mieste zákazník (recipient), ku ktorému reklamný komunikát smeruje. Tvorca je nútený prispôsobiť sa jeho vkusu. Do veľkej miery je
limitovaný vkusom alebo zámerom zadávateľa, ktorý tiež môže do značnej miery ovplyvniť
výslednú podobu komunikátu. V neposlednom rade musí tvorca reklamy včleniť do reklamnej komunikácie aj konkrétny produkt, či službu tak, aby kreatívne vyzdvihol jeho kvality.
Ak uprednostníme estetické kritériá na úkor samotnej informácie o firme, produkte alebo
značke, môže dôjsť k tomu, že príjemca nepochopí komunikát, čím sa stáva neúčinným,
stráca svoj zmysel. Tvorca reklamného komunikátu (autor, autorský kolektív) musí nájsť
symbiózu medzi informačnou a estetickou zložkou reklamy. Banyár poukazuje aj na dôležitosť tradícií pri tvorbe reklamného komunikátu. Tradícia môže byť zdrojom inšpirácií pre
autora, na druhej strane uľahčuje recipientom interpretáciu či dekódovanie správy (Banyár
2009).
Z uvedeného vyvodzujeme, že informačný aspekt je v priamej väzbe s kreatívnym aspektom. Kreatívna zložka sa využíva na upútanie pozornosti používateľa a spolu s grafickou
a dizajnovou zložkou pôsobia na prijímateľa v rovnakom hodnotovom meradle ako spomínaný informačný aspekt. Sociálny aspekt psychológie reklamného komunikátu popisuje T.
Deptová. V snahe maximálne sa priblížiť k vybranej cieľovej skupine využíva autor reklamnej informácie aj jej spôsob komunikácie. Ten môže byť daný výberom lexiky (ktorej príjemca rozumie a ktorá mu je blízka), prostredia (ktoré príjemca pozná), komunikačnej situácie a reklamnej myšlienky (ktorá ho oslovuje a v istom smere charakterizuje či vystihuje).
Ide o formu simulácie súkromnej podoby komunikácie, ktorá je podporená prvkami korporátnej identity danej firmy, ale i výberom farebnosti, typu písma, hlavných aktérov reklamy,
hudby a ďalších faktorov blízkych vybranej cieľovej skupine. Takto aj do reklamných komunikátov preniká lexika, ktorá niekedy prekračuje hranicu medzi spisovným jazykom a slangom, alebo sa pohybuje na osi hovorového štýlu jazyka (subštandardná forma jazyka), ktorý
je zvolenému segmentu trhu blízky, zrozumiteľný a ľahko dekódovateľný. Na to, aby cieľová skupina vyslaný komunikát prijala a následne správne dekódovala, mala by reklamná
informácia (v súlade so známym modelom AIDA 8 alebo ADAM 9 ) najskôr upútať jej pozornosť. Prvky, ktoré plnia túto funkciu, môžu mať jazykový, mimojazykový i kombinovaný
charakter. Ide napríklad o slová, slovné spojenia alebo vety so zvláštnym významom; o vý8
9

AIDA – attention/pozornosť, interest/záujem, desire alebo desicion/túžba alebo rozhodnutie, action/akcia
ADAM – attention/pozornosť, desire alebo desicion/túžba alebo rozhodnutie, action/akcia, memory/uchovanie
v pamäti
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ber typu písma a jeho veľkosti, obrazu, farieb, zápletky a formy spracovania audiovizuálnej
reklamy. V mnohých prípadoch sa však stretávame so spojením a prepojením týchto prvkov,
ktoré vnášajú do reklamného komunikátu viacvýznamovosť (Deptová 2008). Rankov (2009)
oproti tomu poukazuje aj na skutočnosť, že z pohľadu reklamnej komunikácie (kde na jednej
strane stojí najčastejšie profesionálna inštitúcia, ktorá sa venuje výrobe reklamných kampaní – reklamná agentúra, resp. špecializovaná osoba a na druhej strane recipient, čiže potenciálny zákazník), je reklama vysoko profesionalizovaný (inštitucionalizovaný) spôsob komunikácie.
Vo všeobecnosti možno konštatovať, že kreatívny priemysel môže byť kreatívny len
do takej miery, akú je schopný zniesť zákazník alebo prijímateľ reklamného komunikátu.
Nachádzame aj čiastočné prelínanie sas problematikou informačného správania používateľa
a jeho vnímania obsahov. Čo sa týka oblasti copywritingu, sú vypracované stratégie a odporúčania pre realizátorov takejto komunikácie, charakteristické znaky pre jednotlivé kategórie
ponúkaných správ a informačných obsahov. Kolektívne povedomie o tejto problematike je
však často skôr intuitívne alebo populárno-náučné. Vedeckému spracovaniu sa na Slovensku
nevenuje veľká pozornosť. Pri tvorbe textov pre web sa interakcie nesú v rovine pôvodcu
(zastúpeného nielen osobou iniciátora, ale aj realizátora), komunikátu, média (ktorým je distribuovaný komunikát) a samotným recipientom (cieľovou skupinou). Previazanosť týchto
zložiek je neoddeliteľná, avšak rozloženie na jednotlivé komponenty a následná syntéza vyvodzujúcich charakteristík napomáha k úspešnosti prebiehajúcej komunikácie.
Problematika copywriterských textov má osobitné postavenie v rámci komunikačnej
sféry. Snaha zaujať, osloviť, prezentovať (sa) čo najlepšie pred používateľmi či verejnosťou,
stavia úroveň komunikácie na oficiálnu alebo minimálne polooficiálnu. Ako už bolo niekoľkokrát spomenuté, medzi primárne faktory patrí zameranie sa na cieľovú skupinu pri tvorení
konkrétnych textov. Používaný jazyk je prispôsobovaný nielen tematike, ale aj užívateľom
s ohľadom na ich vek. Pri cielení na mladšie vekové kategórie sa v textoch nachádza veľké
množstvo slangových výrazov, výrazov prebratých predovšetkým z angličtiny, podávané
neoficiálnym až familiárnym spôsobom. Práve tu sa ponúka otázka, či tým najdôležitejším
činiteľom je zisk a komerčný úspech, ak na ceste zaujať potenciálneho zákazníka sú mu
predostreté subštandardné výrazy v atraktívnom interaktívnom prostredí webovej stránky.
Úvahy nad jazykovou kultúrou takýchto komunikátov a ich vplyvom na jazykové vedomie
recipientom sú však len sekundárnym zamyslením. Rovnako aj Ľ. Kralčák (2008, str. 24)
udáva stret záujmov: „Novšie výskumy 10 mediálnej sféry ukazujú, že súčasný jazyk médií je
poznačený dvoma napätiami: napätím medzi informáciou a zábavou a napätím medzi verejným a súkromným.“Hodnota informačného obsahu je v tomto prípade podmienená zábavnej
forme, spôsobu podania recipientom, z dôvodu vyššej komerčnej úspešnosti, ak je takáto
forma dodržiavaná.
Hlbšiu sondu do problematiky copywritingunám môže priniesť jeho bližšia špecifikácia. Jeden z najznámejších českých copywriterov M. Prokop rozdeľuje copywriting na štyri
základné typy reklamy podľa ich účelu: priamy predaj tovaru a služieb; vzbudenie záujmu
a dopytu; budovanie povedomia o tovare a službách; budovanie firemnej značky (Prokop,
2004).Najrozsiahlejšie informačné obsahy sú používané pri priamom predaji, kde by text mal
obsahovať množstvo informácií, konkrétnych i technických detailov, príkladov používania,
nezávislých hodnotení či iných používateľov alebo odborníkov, odpovede na najčastejšie
otázky a pod. Pri vzbudzovaní záujmu a dopytu sa v súčinnosti s modelmi AIDA a ADAM
(vysvetlené vyššie) snažia vzbudiť realizátori reklamnej komunikácie pozornosť recipienta
10

V porovnaní s výskumom Fairclougha, 1995 (Kralčák 2008).
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(rôznymi kreatívnymi prvkami, originálnym textom a pod.). Budovanie povedomia o tovare
a službách sa uplatňuje v tom prípade, ak sa tovar nedá predávať na diaľku. Vtedy sa posilňuje všeobecné povedomie o výrobku a službe, aby sa záujemca orientoval na maloobchodnú sieť, kde si neskôr tovar alebo službu kúpi. V týchto troch prípadoch môže mať podoba
používaného jazyka naozaj širokú škálu – od vysoko kultivovaného spisovného jazyka cez
jazyk obsahujúci množstvo odborných, technických, prebraných výrazov z angličtiny až po
špecifický jazyk danej komunity, plný ich vlastných novotvarov a subštandardných slov.
Pri snahe vzbudiť záujem a dopyt po výrobku alebo spoločnosti je prioritou upútanie pozornosti verejnosti. Býva realizované prostredníctvom interaktívnych prvkov prezentácií, pohyblivých reklám (flashov, banerov), atraktívnych obrázkov... Skoro vždy sa k nim pripája
aj text, často krátky a výstižný, ale aj šokujúci či vyvolávajúci emócie (pomocou vhodne
volených slov).

Metodológia
Zo široko koncipovaného poľa pôsobnosti informačného a kreatívneho priemyslu v reklamnom prostredí sa zameriavame na špecifickú oblasť copywritingu, a to na prezentáciu
spoločností na ich vlastných webových sídlach.
Zrealizovali sme kvalitatívny výskum, ktorého jedným z parciálnych cieľov bolo upriamenie pozornosti na ohodnotenie predkladaných informačných obsahov verejnosti. Do výskumu bolo zapojených 38 študentov knižnično-informačných štúdií druhého magisterského
stupňa v akademickom roku 2013/2014. Predstavovali potenciálnych recipientov reklamných
komunikátov. Pred začiatkom kvalitatívneho výskumu boli oboznámení so špecifikáciami
copywriterských textov a náležitosťami, ktoré by dané komunikáty mali spĺňať. Jednou z ich
úloh bolo pozorovaním a analýzou určiť, či pred nich predkladané copywriterské texty jednotlivých spoločností a ich webových sídel, spĺňajú patričné vlastnosti a ako na nich webové
sídla spolu s copywriterskými textami pôsobili (to sa zisťovalo prostredníctvom anonymnej
ankety s otvoreným typom odpovedí). Danú výskumnú metódu sme pre potreby nášho výskumu vyhodnotili ako najvhodnejšiu. Každý študent analyzoval 2 webové sídla spoločností,
firiem alebo organizácií, zastúpené v dvoch kategóriách.
Výskumnú vzorku tvorili copywriterské texty webových sídiel spoločností, firiem a organizácií – propagujúcich seba, svoje služby a produkty v prostredí internetu. Výber výskumnej vzorky sa uskutočnil nenáhodným stratifikovaným výberom so zreteľom na príslušnosť
k zvoleným kategóriám. Vo všeobecnosti boli analyzované webové sídla spoločností zamerané na široké spektrum ponuky produktov či služieb, resp. neziskový sektor. Boli tam zahrnuté
spoločnosti, ktorých hlavnou činnosťou bola prezentácia mobilných operátorov, poisťovne,
poradenské i finančné spoločnosti, automobilové závody, softvérové produkty, elektrotechnika, potravinové produkty (od minerálnych vôd, potravín bežnej spotreby až po vitamínové
doplnky), dobrovoľnícke organizácie, spoločnosti zamerané na kozmetické výrobky, módne
odevy, športové kluby, staviteľské spoločnosti, penzióny a ubytovacie zariadenia. Webové
sídla boli rozdelené do dvoch kategórií. Prvú kategóriu tvorili webové sídla spoločností/
organizácií, ktoré pôsobili na Slovensku najmä regionálne a ich hlavná činnosť bola orientovaná predovšetkým na domáci trh. Webové sídla nemali zväčša veľmi členité, boli primárne
zamerané na určitú užšiu oblasť poskytovania produktov/služieb. Druhú kategóriu tvorili
webové sídla väčších spoločností, firiem či organizácií, ktoré mali nadnárodnú pôsobnosť
a ich hlavná činnosť bola orientovaná na zahraničný trh, ale pôsobili aj na Slovensku. Webo-
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vé sídla mali zväčša veľmi členité, obsahovali množstvo informačných obsahov, zameranie
malo širšiu pôsobnosť poskytovania produktov/služieb.
Štúdia prakticky analyzuje a rozoberá 190 web stránok menších spoločností a 190 web
stránok väčších spoločností, porovnáva spôsob prezentácie voči používateľovi a poukazuje
na odlišnosti, ktoré sa v takto zameraných copywriterských textoch nachádzajú. Rovnako
predstavuje podmienenosť kreatívneho aspektu ďalším nevyhnutnostiam (od informačného
prostredia cez prispôsobenie textu podmienkam SEO až po adaptáciu pre cieľovú skupinu).
Informačný aspekt nevynímame samostatne, ale tvorí prirodzenú súčasť informačného a kreatívneho priemyslu, kde je súčasťou viacerých hľadísk, ktoré spoločne vytvárajú špecifikum
nielen internetových komunikátov, ale aj reklamných a dohromady vytvárajú interakcie medzi zúčastnenými stranami (tvorcami i recipientmi).
Analýze podliehala vždy hlavná stránka spoločnosti (tzv. homepage) a štyri ďalšie podstránky spoločnosti, pričom boli vyberané také podstránky, ktoré obsahovali najmenej 200
slov na danej stránke/podstránke. V oboch kategóriách to znamenalo analyzovať 38 webových sídel.
Uplatňovali sme nasledujúce postupy:
 úvodná analýza a syntéza dostupných zdrojov,
 extrahovanie potrebných informácií zo zdrojov a ich odborné spracovanie,
 realizácia kvalitatívnych výskumných metód,
 analýza získaných údajov,
 komparácia a vyhodnotenie výsledkov,
 vizualizácia výsledkov.
Do výskumu sme nezahŕňali vymedzenie podmieňujúcich faktorov – vek a rod u študentov MKD (vek sa pohyboval okolo 25 rokov a rodová príslušnosť bola približne rovnako
zastúpená). Zohľadnenie podmieňujúcich hľadísk predpokladá realizáciu náročných, komplikovaných a zložitých longitudinálnych výskumných projektov, ktoré umožňujú zachytiť
vplyv významných vývinových a životných etáp.

Výsledky
Študenti hodnotili dané copywriterské texty slovne. Na základe ich popisu sme ich následne kategorizovali do troch úrovní. Prvú, najnižšie hodnotenú kategóriu tvorili texty nízkej úrovne, s veľkým množstvom chýb, neprehľadné, neprispôsobené čitateľom, písané príliš zložito a pod.
Druhú kategóriu tvorili texty na priemernej úrovni. Texty boli optimalizované na zákazníka, stále sa v nich však vyskytovali chyby, ktoré recipientom prekážali, nezdali sa im dostatočne členité, nastával určitý problém s orientáciu na stránke a pod.
Poslednú kategóriu tvorili texty na vysokej profesionálnej úrovni, ktoré boli kladne hodnotené recipientmi po obsahovej aj formálnej stránke.
Zaznamenali sme veľký rozdiel medzi úrovňou copywriterských textov menších spoločností a väčších spoločností. Výsledky podávame vo forme grafu.
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Obr. 2
Znázornenie zastúpenia úrovní copywriterských textov podľa hodnotenia respondentov
Z grafu vidíme výrazné rozdiely úrovne webových sídel podľa hodnotenia respondentov – copywriterských textov, informačných obsahov, vizuálneho zapôsobenia medzi menšími a väčšími spoločnosťami. Pri menších spoločnostiach evidujeme vysoký počet hodnotení na nízkej úrovni (32 %), oproti väčším spoločnostiam, kde len 5 % respondentov takto
nízko hodnotilo dané analyzované stránky. Priemernú úroveň dosahovalo pri menších spoločnostiach najviac webových sídel (47 %) a vysokú, profesionálnu úroveň s kladným ohlasom respondentov dosahovalo len 21 % webových sídel. Oproti týmto výsledkom až 63 %
respondentov označilo úroveň webových sídel väčších spoločností veľmi vysoko a kladne,
priemernú úroveň im priradilo 32 % respondentov.

Diskusia
Študenti, ako predstavitelia bežných recipientov alebo potenciálnych zákazníkov, udávali ako najčastejšie dôvody zníženia úrovne hodnotenia webového sídla nevhodné spracovanie informačných obsahov po formálnej aj obsahovej stránke. Za nevyhovujúce označovali členenie textov a jednotlivých kategórií na stránkach za neprehľadné, resp. málo členené.
Informačné obsahy a texty vykazovali niekedy neprispôsobenie sa recipientom (formulácia,
dĺžka viet, nevhodne zvolený font písma a jeho veľkosť spôsobovali problémy s čitateľnosťou textov a následným prijatím cieľovou skupinou). Respondenti hodnotili kladne, keď
bola informačná náplň vhodne prispôsobená ponúkanému produktu či službe, informácie
boli podávané jasne, presvedčivo a kreatívne. Kreatívnu zložku videli ako značné pozitívum,
ktoré dokázalo konkrétnu spoločnosť odlíšiť od iných a upútať pozornosť. Pod kreatívnu
zložku neboli zahrnuté len informačné obsahy, ale aj grafické spracovanie a použitie interaktívnych prvkov. Vizuálne pôsobenie považovali respondenti za rovnako dôležité, ako informačné obsahy, ktoré im boli ponúkané. Z odpovedí sme postrehli, že respondenti vnímali
apelatívne zložky. Informačné a racionálne apely boli používané v závislosti od charakteru
ponúkaného produktu, služby... Spolu s emocionálnymi apelmi ako pridanou hodnotou tvorili celok so synergickým efektom (ak boli apely používané vhodne). Na túto problematiku
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poukazuje aj Vopálenská. Zdôrazňuje skutočnosť, že emócie zotrvávajú v pamäti dlhšie
než argumenty, preto ak chceme ukotviť informáciu (nech zapôsobí a bude aj zapamätaná),
použijeme nástroje vyvolávajúce emócie. Úlohou apelatívnej formy oslovenia je ovplyvňovanie názorov, postojov a hodnôt tak, aby sa značka, produkt, služba či konanie stali objektom pozornosti záujmu, túžby a činnosti recipienta a aby sa výsledok tohto pôsobenia fixoval v jeho pamäti (Vopálenská 2009).
V skúmanom type informačných obsahov a informačného prostredia (konkrétne copywriterských textov a webových sídel, kde sa tieto texty nachádzajú) je vhodné zohľadniť už
uskutočnené výskumy zamerané na oblasť informačného správania používateľov IKT. Dôležitú úlohu okrem už vyššie spomenutých aspektov zohráva pri vyhľadávaní a spracovaní
informácií kontext. Za kontext je vo všeobecnosti považovaný nielen vedný odbor alebo oblasť
činnosti, ale aj typ riešenej úlohy, spoločenský a organizačný rámec, postavenie a funkcia
človeka v tíme či organizácii, čas, projekt, financie, dostupnosť zdrojov, interdisciplinárnosť
tematiky a pod. Kontext je možné členiť na vonkajší (sociálne a kultúrne zložky informačného správania) a vnútorný (senzomotorické, kognitívne a afektívne zložky informačného
správania) (Steinerová 2005). Jednotlivé zložky vedú k lepšiemu pochopeniu informačného
správania používateľa.
V neposlednom rade nesmieme zabudnúť na kultúrne vplyvy, ktoré ovplyvňujú výsledky výskumu. Mladá generácia vysokoškolákov patrí medi respondentov s vyššími nárokmi
na použiteľnosť a prijateľnosť predkladaných komunikátov.

Záver
Prepojenie informačného a kreatívneho priemyslu vidíme v reklamnej komunikácii.
Správne nastavenie jednotlivých zložiek zvyšuje úspešnosť komunikácie. Spolupôsobenie
informačných aspektov a kreatívnych aspektov je v sociálnom vnímaní informácie nezastupiteľné, keďže prijímateľom je človek. Človek v interakcii s prostredím, ktoré ho obklopuje,
je predmetom mnohých vedeckých výskumov. Získané poznatky sa uplatňujú v mnohých
oblastiach vzhľadom na značný interdisciplinárny charakter. Reklamné komunikáty ako súčasť informačného a kreatívneho priemyslu môžu mať rôznorodé podoby. My sme sa zamerali na copywriterské texty v internetovom prostredí. Ich vnímanie recipientmi je závislé od
zvoleného obsahu a formy a aj od konkrétneho zamerania komunikátu a záujmu recipienta
o danú oblasť (pociťovanie potreby).
Kvalitatívny výskum naznačuje rozdiely v kvalite predkladaných webových sídel menších a väčších spoločností smerom k verejnosti. Úroveň formy a obsahu väčších spoločností
je, predpokladáme, priamoúmerná množstvu vynaložených finančných prostriedkov a odborných síl, ktoré sa podieľajú na jej tvorbe. V celkovom meradle boli respondentmi určené
ako najzávažnejšie prehrešky neprepracované informačné obsahy (množstvo chýb až nezrozumiteľnosť) spolu s opticko-vizuálnymi nedostatkami.
Špecifickosť copywriterských textov umocňuje ich reklamné posolstvo. Ich pútavosť
a kreativita sa však často zbytočne znižuje množstvom chýb rôzneho charakteru. Práve súlad
obsahu a formy je dôležitým faktorom úspechu komerčných textov.
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Resumé
ANALÝZA FIREMNEJ KOMUNIKÁCIE NA WEBE:
INFORMAČNÉ A KREATÍVNE ASPEKTY
Elen a Jůnová
Príspevok pojednáva o copywritingu ako o špecifickej forme informačného a kreatívneho priemyslu
zastúpeného reklamnou komunikáciou. Zoširoka koncipovanej definície tohto pojmu sa zameriava na
špecifickú oblasť copywritingu, a to prezentáciu spoločností na ich vlastných stránkach. Štúdia prakticky analyzuje a rozoberá 190 web stránok menších spoločností a 190 web stránok väčších spoločností,
porovnáva spôsob prezentácie voči používateľovi a poukazuje na odlišnosti, ktoré sa v takto zameraných copywriterských textoch nachádzajú. Rovnako predstavuje podmienenosť kreatívneho aspektu
ďalším nevyhnutnostiam, ktoré by takýto text mal obsahovať (od prispôsobenia satextu podmienkam
SEO pre ľahšiu vyhľadateľnosť, až po adaptáciu pre cieľovú skupinu, pre ktorú je text v prvom rade
určený). Informačný aspekt sa nedá vyňať samostatne, ale je prirodzenou súčasťou iných hľadísk, ktoré
spoločne vytvárajú špecifikum nielen internetových komunikátov, ale aj reklamných či propagačných,
ktoré dohromady vytvárajú interakcie medzi zúčastnenými stranami (tvorcami i recipientmi).

Summary
ANALYSIS OF CORPORATE SELF-PRESENTATION ON THE WWW:
INFORMATIONS AND CREATIVEASPECTS
Elen a Jůnová
The article discusses about a copywriting as a specific form of information and creative industries
represented by advertising communication. It is focused (of wide-ranging definition of this concept)
on a specific area of copywriting and presentation of companies on their own websites. The study analyzes and discusses 190 websites of the smaller companies and 190 websites of the larger companies,
compares the presentation to the user (target audience) and points out the differences, which are in
these copywriter´s texts. The study also represents the creative aspect of the conditionality to other
necessities such as a text (it should contain – the adaptation text conditions for search engine optimization,needless to the adaptationfor the target audience for which the text is primarily designed). The
informational aspect alone cannot be excluded , but it is a natural part of other aspects , which together
form the specificity of both Internet communication products and messages , but also advertising and
promoting products that combine to create interaction between the parties (creators and recipients) .
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VYUŽITIE KONTEXTU V MOBILNÝCH APLIKÁCIÁCH
Ján Gondoľ
Úvod
Mobilné telefóny sa stali bežnou súčasťou života. V posledných rokoch bol zaznamenaný prudký nárast tzv. inteligentných mobilov či smartfónov. Samozrejmým sa postupne
stáva už aj mobilný internet:, na konci roka 2012 ho podľa Telekomunikačného úradu SR
využilo aspoň raz za tri mesiace 1,8 milióna Slovákov (Internet 2013). Smartfóny sú pozoruhodné z viacerých dôvodov. Jedným z nich je skutočnosť, že ich mnohí používatelia majú
neustále pri sebe. Podľa predvlaňajšieho prieskumu českého operátora Vodafone si už vtedy
polovica Čechov nosila občas svoj mobil aj na toaletu a 46 % do kúpeľne (Polovica 2011).
Primárne tam posielali textové správy, telefonovali, pristupovali k Facebooku a pozerali
video. Tomi Ahonen (2013) spomína niekoľko štúdií z USA (AT&T) a aj z Európy (Nokia),
podľa ktorých ľudia siahnu na telefón v priemere 150 až 200 krát denne. Mnohí ich chápu
ako rozšírenie či augmentáciu svojho vlastného tela, ako svoju predĺženú ruku.

Metódy
Príspevok si kladie za cieľ predstaviť technológie, ktoré umožňujú využitie kontextu
pre nové typy interakcie smartfónov s používateľom. Zdrojov kontextu je k dispozícii niekoľko: poloha, čas, prostredie (vibrácie, atmosférický tlak) a pod. Informácia o polohe je
jedna z najdôležitejších a zároveň technicky najzložitejších, venujeme jej preto zodpovedajúci priestor.
Využívame kvalitatívne metódy – opis, pozorovanie a syntézu nazhromaždených informácií. Dáta pochádzajú predovšetkým z vlastného využívania smartfónov na platforme
Android a čiastočne aj z programátorskej praxe. V budúcom výskume môže byť vhodné
preskúmať spomínané spôsoby interakcie aj priamo v praxi na Slovensku.

Lokalizácia pri zariadeniach so SIM kartou
Na to, aby mobilné zariadenia ako napr. telefón, smartfón, "phablet" (zariadenie, ktoré
je funkciami aj veľkosťou na rozhraní telefónu a tabletu) či tablet (so SIM kartou) mohli
využívať dátové alebo hlasové a ďalšie služby (napr. textové správy SMS) prostredníctvom
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mobilnej GSM siete, komunikujú prostredníctvom tzv. základňovej stanice (BTS, niekedy
známa aj ako "veža" či "vysielač").
Vysielací výkon mobilného zariadenia je obmedzený maximálne na 2 watty, preto musia byť základňové stanice rozmiestnené pomerne husto, aby zariadenie s takýmto slabým výkonom na ne "dosiahlo". Väčší výkon je nepraktický z viacerých dôvodov (znamenal by
silnejšie elektromagnetické žiarenie v blízkosti hlavy telefonujúcich, ale aj väčší odber z batérie a jej rýchlejšie vybitie.
Na plánovanie hustoty základňových staníc vplývajú viaceré faktory, napr. ekonomika
(nízko zaľudnené oblasti sú pre operátora menej zaujímavé, neoplatí sa investovať do dobrého pokrytia), geografia (zastavané územia či geograficky členité oblasti si vyžadujú viac
základňových staníc ako veľké otvorené priestranstvá), vysielacia frekvencia (signál s väčšou vlnovou dĺžkou a nižším kmitočtom pri mobiloch napr. 900 MHz má väčší dosah ako
signál s kratšou rýchlejšie kmitajúcou vlnou, napr. 1800 MHz), vplyv majú aj interferencie
(v silno urbanizovaných oblastiach s viacerými mobilnými operátormi je potrebné starostlivé plánovanie, v prihraničných oblastiach, napr. v niektorých častiach Bratislavy, môže
nastať problém aj s rušením signálu okolitými krajinami).
Vzhľadom na tieto dôvody sa môže stať, že niektoré BTS môžu obsluhovať územie
s rozlohou stoviek kilometrov štvorcových a naopak v niektorých mestách sú ich inštalované desiatky.
Telefónu je známy identifikátor základňovej stanice a z tohto identifikátora je možné
zistiť jej polohu. Vzhľadom na neuniformnú hustotu BTS je možné zistiť polohu s rôznou
presnosťou/odchýlkou: od desiatok metrov až po kilometre. Táto informácia je aj napriek
nedostatočnej presnosti často užitočná: nielen pri softvérových aplikáciách na mobilnom zariadení, ale aj pri volaniach na núdzové linky (napr. 112). Operátor takejto špecializovanej
linky vidí aspoň približnú polohu volajúceho, čo je výhodné vtedy, keď tento nevie opísať,
kde sa nachádza (napr. pri volaní v noci, na neznámom území na dovolenke, kvôli slabej
jazykovej vybavenosti v zahraničí a pod.).

Lokalizácia pomocou Wi-Fi
Dátové pripojenie pomocou GSM siete je v súčasnosti väčšinou výrazne drahšie ako
využitie dostupných Wi-Fi sietí. Zároveň má spravidla vyššiu latenciu ako pevné pripojenie
(optika, DSL a pod.), čo je problémom pri aplikáciách citlivých na rýchlosť odozvy (napr.
telefonovanie cez služby ako Skype alebo hry). Wi-Fi siete spravidla len zdieľajú pevné pripojenie v domácnosti či vo firme. Môžeme povedať, že pre kvalitné multimédiá, ktoré vyžadujú veľkú prenosovú šírku, či príjemné internetové telefonovanie alebo videohovory, je
pripojenie cez Wi-Fi na mobilných zariadeniach zatiaľ takmer nevyhnutnosťou.
Pomocou informácie o tom, z ktorej Wi-Fi siete používateľ pristupuje na internet, sa
dá zistiť aj poloha tejto siete a tým aj poloha mobilného zariadenia, často pomerne presne
(presnejšie ako pri GSM lokalizácii). Používa sa na to niekoľko rôznych techník. Je potrebné
upozorniť na občasnú obmedzenú spoľahlivosť (napr. Wi-Fi prístupové body, teda "hotspoty"
v autobusoch a vo vlakoch sa hýbu).
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Lokalizácia pomocou GPS
Najpresnejšia je lokalizácia pomocou satelitov (existujú satelitné navigačné systémy
americký GPS, ruský GLONASS, pripravuje sa európsky systém Galileo a globálne pokrytie zabezpečuje čínsky systém BeiDou). Má zároveň široké (prakticky celosvetové) pokrytie.
Hoci GPS umožňuje určenie polohy s presnosťou niekoľkých metrov, má aj zásadné
nedostatky (tieto sa týkajú hlavne civilnej verzie, tzn. mimo armády USA). Prvotné určenie
pozície (fixácia či "fix") môže trvať aj niekoľko minút, zvlášť pri použití na nových miestach
(napr. po vystúpení z lietadla). Čiastočným riešením je stiahnutie tzv. aGPS dát z asistenčného servera, ktoré pomôžu prijímaču urýchliť výpočet aktuálnej polohy. Nevýhodou je nutnosť internetového pripojenia, ktoré nemusí byť pri cestovaní do zahraničia či v odľahlých
oblastiach dostupné.
Ďalšou nevýhodou je výrazná spotreba batérie. Hľadajú sa riešenia, veľmi zaujímavú
alternatívu s využitím cloudových služieb skúmajú v Microsoft Research (viď Liu et al. 2012).
Nie sú však ešte masovo nasadené.
Pri satelitnej navigácii, ktorá pracuje zjednodušene povedané na základe výpočtu vzdialenosti od satelitov na obežnej dráhe Zeme, musí mať prijímač (mobilný telefón s GPS) dostupné signály z týchto satelitov. Vzhľadom na ich vzdialenosť a nízky vysielací výkon si
vyžadujú mobilné telefóny dostatočný "výhľad" na oblohu. Preto presná lokalizáciavnútri
budov bez využitia iných technológií nefunguje. Ak by existovalo dokonalé pokrytie aj v budovách, mohli by vzniknúť ďalšie služby: kontextové informácie v múzeách, galériách, kongresových centrách či nákupných strediskách. Dnes sa v oblasti LPS (local positioning systems), resp. IPS (indoor positioning systems) uskutočňuje akademický aj komerčný výskum
(napr. spoločnosť Navizon). V situáciách, keď nie je „výhľad“ na oblohu a cez GPS nie je
možné získať absolútne žiadnu informáciu o polohe, sa hodí mať aspoň približnú informáciu
z Wi-Fi.

Lokalizácia pomocou NFC / RFID
Lokalizácia pomocou GPS či iných vyššie spomenutých techník je užitočná pre zistenie
"absolútnej" polohy zariadenia, tzn. jeho umiestnenia na Zemi. Slovo "absolútne" je v úvodzovkách, pretože aj takéto súradnice určujú iba relatívne vzdialenosti voči súradnicovému
systému. Zjednodušene povedané: voči rovníku (zemepisná šírka) a observatóriu v Greenwichi ("základný poludník" tiež známy ako nultý či greenwichský, približne od neho sa meria zemepisná dĺžka). Vďaka tomuto univerzálnemu referenčnému rámcu sa dajú vypočítať
relatívne polohy jednotlivých mobilných zariadení voči budovám aj prírodným úkazom a môžu
existovať aplikácie pre navigáciu.
V bežnom živote sa však používajú aj ďalšie referenčné rámce. Pre smartfón je niekedy
užitočné vedieť, aká je jeho relatívna poloha vzhľadom k iným objektom, ktoré môžu, ale
nemusia byť voči Zemi statické (nabíjačka v práci na stole vs. automobil), no sú z určitého
dôvodu dôležité pre používateľa. Ak sa napríklad telefón zrazu ocitne v aute, jeho používateľ zrejme bude chcieť zapnúť Bluetooth, spárovať telefón s handsfree sadou pre bezpečnejšie
telefonovanie za jazdy, zapnúť hlasné zvonenie (aby ho bolo počuť v hlučnom prostredí)
a vypnúť zbytočné vibrovanie, aktivovať GPS (systém, ktorý môže mať štandardne vypnutý
kvôli šetreniu batérie), zväčšiť písmo na displeji (kvôli lepšej čitateľnosti), vypnúť Wi-Fi,
zapnúť mobilné dáta alebo aj profil, v ktorom budú povolené len najdôležitejšie prichádzajúce volania a ostatné budú presmerované do schránky. Toto všetko sa môže udiať automaticky, ak telefón "zistí", že sa ocitol v automobile.
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Dopravný prostriedok sa však premiestňuje z miesta na miesto (to je jeho hlavný účel),
preto je zistenie jeho relatívnej polohy vzhľadom k telefónu pomocou GPS komplikované.
Dalo by sa lokalizovať telefón pomocou satelitu, rovnako lokalizovať aj auto a ak sa tieto
dve jednotky priblížia k sebe napríklad do vzdialenosti 5 metrov, aktivovať sériu udalostí
"príchod k autu". Toto je však nepraktické (automobil a telefón by museli spolu priebežne
komunikovať) a relatívne náročné na energiu v batérii. Jednoduchšie je využiť napríklad
technológiu NFC (near field communication). Ak používateľ umiestni na palubnú dosku,
resp. do držiaka mobilu v aute špecializovanú samolepku (Samsung ich predáva pod názvom
TecTile), môže ju použiť podobne ako RFID systém v knižnici. Keď sa mobil priloží k nálepke, dôjde k jej detekcii (komunikácia cez NFC funguje na krátke vzdialenosti) a aplikácia
v telefóne môže potom vykonať sériu krokov na prispôsobenie použitiamobilného zariadenia za jazdy. Ďalšie NFC "tagy" (samolepky) sa dajú využiť na ďalších miestach, napríklad
po priložení telefónu k bezdrôtovej nabíjačke sa večer zapne nočný režim, vypne sa zvonenie aj vibrovanie, deaktivujú sa všetky prichádzajúce pracovné hovory a zazvoniť v noci
budú môcť len vybrané "urgentné" čísla (napr. partnerka a deti). Všetky tieto kroky je možné
nastaviť podľa požiadavky. Dôležité však je, aby telefón "vedel" detekovať nový kontext
a mal informáciu, čo má za určitých okolností urobiť.

Lokalizácia ďalšími spôsobmi
Pre určenie relatívnej polohy sa dá využiť množstvo ďalších technológií, vyššie sú rozobraté len niektoré. Využiť sa dá technológia Bluetooth, ďalej vlastné označenie polohy na
mape (tzv. "self-reported positioning"), či korelácia údajov (ak cestujúci využije mobil namiesto palubnej vstupenky, tak je zjavné, že v čase T sa jeho mobil nachádzal na mieste M,
totiž na letisku, resp. pri vstupe do lietadla, rovnako ak niekto bezkontaktne zaplatil pomocou NFC, tak sa jeho mobil nachádzal v konkrétnom čase na známom mieste, teda v obchode).
Použiteľné je aj rozpoznávanie tváre pre zistenie proximity. Spoločnosť Lenovo inštaluje do notebookov softvér, ktorý pomocou zabudovanej webovej kamery v notebooku periodicky kontroluje, či je používateľ stále prítomný a keď nerozpozná tvár, tak zamkne klávesnicu (toto je vhodné pre zvýšenie bezpečnosti pri práci s citlivými údajmi a v situácii,
keď majiteľ odíde od počítača a zabudne ho vypnúť).
Existujú však ďalšie dôležité rozdiely: kým v prípade lokalizácie pomocou GPS môžu
zistiť polohu aj autorizované aplikácie (napr. pri systéme android musí mať aplikácia oprávnenie "ACCESS_FINE_LOCATION"), pri ďalších metódach sa poloha zisťuje buď na úrovni
aplikácie (a nezdieľa sa zo zvyškom systému), alebo sa zistí až ex post, napr. pri spracovaní
údajov o bezkontaktnej platbe. Z tohto dôvodu je teda z pohľadu tvorby softvérových aplikácií, ktoré využívajú kontext, o niečo menej užitočná alebo úplne nevyužiteľná.

Využitie informácie o polohe v softvérových aplikáciách
"Geographic information retrieval" sa využíva pri vyhľadávaní na webe: ak sa do vyhľadávača Google zadá fráza napr. pizza, výsledky vyhľadávania sú závislé na aktuálnej
(odhadovanej) polohe používateľa. V Bratislave sa zobrazia bratislavské pizzerie, v Prahe
pražské. Pri geomarketingu (marketingu s využitím geografických informácií) je možná personalizácia (individuálne prispôsobenie obsahu pre daného používateľa) na základe polohy:
odporučí sa lokálne webové sídlo, s ktorým je vyššia pravdepodobnosť interakcie ako s tým,
ktoré sa nachádza v cudzej krajine. Pri zadaní adresy asus.com do webového prehliadača sa
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otvorí stránka http://www.asus.com/sk/ v slovenskom jazyku. Toto je istá forma "hľadania
bez hľadania". Návštevník webu dostane informáciu, ktorú pravdepodobne chce, a to bez
toho, aby musel svoju požiadavku ("nastav jazyk na slovenčinu") explicitne formulovať.
Okrem geolokalizácie sa v takýchto prípadoch využívajú aj iné informácie, napr. jazyk nastavený vo webovom prehliadači či v používateľskom profile po prihlásení na stránku. Preto
sa Facebook neprepne pri výlete do Nórska hneď do nórčiny, ale mal by si zachovať pôvodné nastavenia.
Geomarketing sa môže využiť aj na odporučenie udalostí, napríklad koncertov, ktoré
sa budú konať v blízkosti používateľa. Opäť sa využíva kontext polohy, ale pre presnejšie
cielenie sa dajú využiť aj ďalšie dáta, napr. explicitne definované záujmy ("nemám záujem
o heavy metal") alebo údaje z iných zdrojov dát (Ticketmaster / Ticketportal vedia o lístkoch
na podujatia zakúpených v minulosti a majú potenciál lepšie odhadnúť, čo by bolo zaujímavé odporučiť). Niekedy je takýto "náhodný objav" (serendipitous discovery) veľmi príjemný.
Geomarketing lokálnych podujatí robí napr. služba Google Now. Opäť formou"hľadania bez
hľadania", tzn. pri otvorení aplikácie rovno upozorní na to, čo sa v najbližšej dobe v okolí
deje bez nutnosti požiadať o túto informáciu (funkciu je možné vypnúť). Okrem lokálnych
podujatí informuje Google Now aj o odchodoch spojov z najbližšej stanice či zastávky (pri
testovaní v USA sa to veľmi osvedčilo, podpora v Európe bola menšia).
Lokálny kontext sa dá využiť aj v bežnom živote (Kde je najbližší bankomat? Prvá pomoc? Verejná toaleta?). Namiesto miliónov bankomatov sa zobrazí päť najbližších, namiesto
všetkých ciest sveta vidieť v navigačnom programe tú, na ktorej sa zariadenie práve nachádza a zobrazí napríklad najoptimálnejšiu cestu do Košíc.
Mnoho aplikácií využíva lokálny kontext. Okrem "check-inov" a odporúčaní zaujímavých podnikov cez Facebook Places či Foursquare (Foursquare je predstaviteľom "geosociálnych sietí", resp. príkladom "geosociálnej aplikácie“) sú tu aj zaujímavé aplikácie, vďaka
ktorým sa môže používateľ dozvedieť hoci aj to, kde si môže požičať bicykel (sú dostupné
v stovkách miest od New Yorku až po Viedeň a Varšavu, viď StreetBike 2013) či auto (ZipCar 2013).
Kontext polohy sa využíva pri vyhľadávaní, identifikácii objektov a osôb v profesionálnych službách (záchranná zdravotnícka služba, kuriéri, opravári, sledovanie pohybu vozidiel vo firme), ale aj pri zábave (tzv. pervazívne hry, alebo aj "location-based games", napr.
Ingress od Google).
Ešte sme nespomenuli, že informácie o polohe sa môžu prostredníctvom internetu či
iných sietí zdieľať, čím je možné ovplyvniť správanie ostatných. Využitie je v aplikáciách
na koordináciu záchranných aktivít, ale napr. aj pri navigácii. Na Slovensku sa využíva napr.
systém Waze, informácie o zdržaní na cestách od "wazerov" sa od roku 2013 vysielajú aj u
nás v dopravnom servise v rozhlase. A to je zároveň príklad využitia tzv. "collective intelligence" v reálnom čase zdieľaných poznatkov más ľudí.

Časový kontext
Ďalším zdrojom kontextu je aktuálny čas: považuje sa za samozrejmosť, že pri zmene
letného času na zimný a naopak si počítače aj smartfóny korektne "posunú hodiny" a nie je
potrebné robiť žiadne ručné zásahy. Pri cestovaní môže telefón automaticky aktualizovať
časovú zónu na základe aktuálnej polohy. Niektoré aplikácie sa vedia prepnúť do tzv. nočného režimu (nižšia intenzita jasu obrazovky, svetlý text na tmavom pozadí), aby menej unavovali zrak. Príkladom je navigácia Sygic. Aplikácie ako Call Master môžu v noci či v iných
133

definovaných časoch automaticky vypnúť prichádzajúce hovory/sms (buď všetky alebo len
vybrané, napr. pracovné) a ráno ich zase zapnúť, pomocou Tasker pre Android sa zasedá
naskriptovať akákoľvek akcia aktivovaná periodicky v danom čase.
Smartfón je programovateľný, ide vlastne o počítač vo vrecku. Vďaka tomu môže reagovať na kontext a prispôsobiť interakciu s používateľom aj na základe informácie o čase.
Ako už bolo spomenuté, aplikácie, napr. Tasker, umožnia reagovať na širokú škálu udalostí
a "skriptovať" (programovať) Android telefón podľa požiadavky. Webové služby ako ifttt.
com (If This, Then That) vedia robiť niečo podobné v prostredí webu.

Kontext s využitím senzorov v mobile
Moderné zariadenia obsahujú stále väčšie množstvo senzorov, cez ktoré vnímajú svoje
okolie. Akcelerometre a gyroskopy merajú aktuálne zrýchlenie, resp. polohu zariadenia.
Notebooky Lenovo Thinkpad (a mnohé iné) vďaka nim dokážu detekovať pád počítača a
pokúsia sa okamžite (ešte pred dopadnutím na zem) zaparkovať pevný disk a zabrániť tak
jeho poškodeniu a strate dát. Vďaka akcelerometrom je možná stabilizácia obrazu pri fotografovaní a filmovaní, ale aj automatická zmena orientácie obrazovky, keď sa mobilný telefón drží na výšku alebo na šírku. Akcelerometre sa využívajú na ovládanie hier naklonením
telefónu, ale aj na spúšťanie aplikácií: telefón Motorola Moto X pri zatrasení okamžite spustí
fotoaparát. Pretože zatrasenie trvá kratšie ako zapnutie telefónu a niekoľko kliknutí v menu,
je pri takomto spôsobe interakcie lepšia šanca, že sa nezmešká ideálny záber. Aplikácia
DashLight zase pri zatrasení zapne diódu na zadnej strane telefónu (bežne využívanú ako
blesk), ktorá v tme poslúži ako baterka.
Česká aplikácia s viac ako 5 miliónmi stiahnutí "Sleep as an Android" sa snaží využiť
akcelerometer v mobile položenom na posteli na meranie kvality spánku. Detekuje, ako sa
človek v noci prehadzuje na posteli a snaží sa rozpoznať spánkový biorytmus. S ich pomocou budí človeka nie v presne stanovený okamih, ale hoci aj o niekoľko minút skôr podľa
vypočítanej hĺbky spánku, aby sa zobudil svieži.
PedometerAccupedo zasa sledovaním pravidelných rytmov v zmene polohy telefónu
dokáže rozpoznať chôdzu a počítať koľko krokov človek urobil (vytvárať prehľady a štatistiky, sledovať, či sa používateľ dosť hýbe). Ak by používateľovi prekážalo mať neustále so
sebou mobil (napr. pri aktívnom športe či spánku), môže využiť špecializovaný hardvér, napr.
od spoločností FitBit (v podobe náramku na ruku a pod.), ktorá bude informácie sledovať
nonstop a dodatočne synchronizovať s mobilným telefónom, počítačom či cloudom.
Acelerometre sú, ako vidieť, ďalším zdrojom informácií o kontexte a ponúkajú sa stále
nové možnosti ich kreatívneho využitia.
Smartfón má aj ďalšie informácie o prostredí, v ktorom sa nachádza. Atmosférický tlak
prostredníctvom barometra sa dá použiť pri turistike, ale aj pri zbieraní údajov na lepšiu
predpoveď počasia. Aj tieto informácie sú k dispozícii na úrovni systému, dostane sa k nim
každá aplikácia, ktorá má potrebné oprávnenia a môže ich využiť. Telefóny, ktoré majú integrovaný senzor magnetického poľa, je možné využiť ako kompas, fotodióda detekujúca
svetelnosť umožní automatické prispôsobenie jasu displeja v noci či na slnku, decibelmeter
zasamôže dodať podklady na automatické zvýšenie hlasitosti zvonenia v hlučnom prostredí
či jeho stlmenie v tichom prostredí.
Uviedli sme iba niektoré príklady fungovania senzorov. Niektoré smartfóny môžu mať
všetky spomínané senzory a niektoré ich majú ešte oveľa viac. Ich prehľad však slúži na
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ilustráciu toho, že aplikácie môžu na základepodnetov zvonku meniť svoje správanie a interakciu s používateľom.

Kontext s využitím používateľských dát
Vyššie uvedené údaje (o polohe, teplote či pohybe) vie telefón získať len na základe
toho, že ho má používateľ so sebou, nie je potrebná žiadna ďalšia interakcia. Ak však zoberieme do úvahy aj bližšiu interakciu používateľa so zariadením, je možné kontext rozpoznať
a využiť ešte lepšie. Jedným z príkladov je subjektívne psychické rozpoloženie používateľa.
Svoju náladu môže používateľ špecifikovať napr. explicitným nastavením (v niektorých chatovacích programoch sa dá vybrať nálada a oznámiť partnerom vo forme statusu či ikony
radosť, smútok...). Tiež je niekedy možné odvodiť náladu používateľa na základe toho, čo
so zariadením robí, napr. akú hudbu počúva, aké webové stránky si práve pozerá. Napokon
sa dá využiť analýza výstupov z web kamery, či sa používateľ usmieva, pôsobí unavene,
sústredene... Moderné televízory sú vybavené senzormi, ktoré sledujú, čo sa v izbe pred
obrazovkou deje, takže nielen členovia rodiny niekedy "pozerajú televízor", ale televízor
môže neustále "pozerať ich".
Softvér môže na detekované informácie reagovať rôzne, napríklad môže dočasne vypnúť notifikácie z Facebooku a iné vyrušenia. Je nejasné, čo robiť v prípade detekovanej depresie. Spustiť veselú hudbu by nemuselo používateľa potešiť a spustiť smutnú hudbu by
mohlo depresiu ešte prehĺbiť a zacykliť slučku spätnej väzby. Otázkou etiky aj práva ostáva,
kto by mal niesť právnu zodpovednosť v prípade, že depresívny človek skočí pod vlak. Zjavným problémom je tiež nespoľahlivosť pri takomto "hádaní" nálady. Problémom je aj to, že
detekcia prebieha na úrovni aplikácie, a nie operačného systému, takže ostatné aplikácie ju
nedokážu zdieľať.
Niektoré nástroje dnes už vedia analyzovať navštevované webové stránky či používateľom generovaný obsah ("user-generated content", napr. cez chat, e-maily). Keď zistia oblasti
záujmu, dokážu tieto nástroje ("recommendation engines") informovať napr. o novinkách
v odbore. Môže to viesť k náhodným objavom ("serendipitous discoveries"). Ak sú "starí
známi" z USA, s ktorými si používateľ v minulosti e-mailoval alebo chatoval, na výlete
v Európe, môže byť príjemné, ak na to počítač proaktívne upozorní.
Nie je tajomstvom, že o podrobnú analýzu správania používateľov (algoritmické "pochopenie") sa snaží spoločnosť Google. Detailné informácie o každom kroku na internete,
ale aj mimo neho (cez mobilný telefón), umožňujú personalizovať vyhľadávanie, ale aj inteligentné odporúčania informácie, ktoré by mohli byť pre používateľa zaujímavé (napr. prostredníctvom už spomenutej aplikácie Google Now).

Diskusia
Mobilné zariadenia, ktoré so sebou používatelia nosia, generujú denne veľké množstvo
informácií, mnohé z nich citlivého charakteru. Kým donedávna mali k nim prístup len "veľkí hráči", ktorí ovládali platformy (Google, Apple, Facebook), s nástupom cloudových služieb a intenzívneho využívania webu dostáva prístup k citlivým údajom stále viac entít, častokrát veľmi pochybných (napr. autori facebookových aplikácií).
Na jednej strane je skutočnosť, že sa zdieľa oveľa viac informácií, ako používateľ často
vôbec tuší. Napríklad pri využívaní cloudových služieb či webových aplikácií cez Wi-Fi sa
pri komunikácii vždy odosiela aktuálna IP adresa, z ktorej je možné presne zrekonštruovať
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pohyb používateľa a sledovať ho v období celých mesiacov, či dokonca aj rokov. Inak povedané: aj keď sa niekto rozhodne nepoužívať Foursquare či Facebook Places, pretože mu
pripadajú príliš vtieravé a nechce, aby niekto cudzí vedel o jeho pohybe, no počúva napríklad hudbu cez Spotify, synchronizuje na svojom mobilnom zariadení dáta cez Dropbox
alebo pravidelne číta správy cez SME.sk, tak tieto služby budú v každom okamihu, keď sa
využívajú, vedieť o polohe používateľa pomocou IP lokalizácie.
Ďalším problémom je, že natívne aplikácie inštalované v telefóne, vykonávajú niekedy
veci, o ktorých používateľ často ani nevie. Keby o nich vedel, nesúhlasil by s nimi. Niektoré
populárne chatovacie aplikácie môžu napríklad skopírovať celý adresár (všetky kontakty)
prevádzkovateľovi služby. Ak by používateľovi niekto pozeral ponad plece a odpísal by si
všetky kontakty z adresára, odniesol si ich domov, považovalo by sa to zrejme za neprimeraný, nechutný zásah do súkromia, ktorý by pravdepodobne vyprovokoval reakciu. Množstvo aplikácií však robí niečo veľmi podobné. Nejde pritom o nejakých bezvýznamných poskytovateľov, ale aj o extrémne populárne služby, napr. Viber, ktorý má podľa informácií
na svojej Google Play stránke viac ako 200 miliónov inštalácií (Viber 2013) a kopíruje obsah
celého adresára v telefóne na svoje servery. WhatsApp (350 miliónov aktívnych používateľov mesačne, viď Russel 2013) periodicky ukladá kontakty v hashovanej podobe, čo je síce
o niečo lepšie ako čistý text, ale aj tento pokus o ochranu môže byť (v závislosti od implementácie) ľahko prelomiteľný pomocou hrubej sily. Za dobrú anonymizáciu údajov sa považovať nedá. Skype (jeden z najväčších hráčov na trhu) zbiera a uchováva dokonca aj obsah
textovej komunikácie a tiež hlasové a video odkazy (čiže nielen metadáta, ale aj obsah komunikácie samotnej (Skype 2013).
Dôvodov, prečo používatelia takéto niečo dovolia, môže byť celá škála: od nevedomosti,
že sa takéto niečo deje, cez apatiu až po rezignáciu. Pri inštalácii sa zvyknú zobraziť povolenia, ktoré aplikácia vyžaduje, tie však nie každý číta. A z tých, čo ich čítajú, im nie každý
rozumie. A ten, čo im rozumie, často nemá na výber. Teoretickou alternatívou je aplikáciu
neinštalovať, to je však v dnešnej dobe, keď správy cez mobilné chaty predbehli SMS (ClarkDixon 2013), prakticky vylúčené. Existujú alternatívy, ktoré sú pre uchovanie ochrany súkromia lepšie, no nie je jednoduché presvedčiť všetky kontaktované osoby, aby si ich tiež
stiahli a začali používať. Sieťové efekty hrajú rolu.
Navyše existujú aplikácie (pre mobily, ale aj "klasické" počítače), ktorých jediným cieľom je získať čím viac údajov o používateľovi a predať ich niekomu inému. Niektoré o tom
otvorene informujú v dlhých právnych dokumentoch pri inštalácii, ktoré ale aj tak málokto
číta. Po odkliknutí "OK" sa už používateľ ani nemôže sťažovať, pretože s tým všetkým súhlasil. Aj Skype, Viber a WhatsApp informujú o tom, čo robia s dátami, no je otázne, koľko
ľudí si tento dokument naštudovalo, pochopilo ho a skutočne úprimne s ním aj súhlasilo.
Prečo je to teda problém? Na jednej strane spomenuté technológie umožňujú vznik zaujímavých aplikácií, vrátane hodnotných, ktoré občas dokonca zachraňujú životy. Na druhej
strane tieto údaje prúdia zo zariadení nevedno kam a môžu sa dostať tam, kde by ich pôvodný
používateľ mať nechcel. Po rokoch môžu byť znovu zhromaždené na jedno miesto, analyzované dnes ešte nepoznaným softvérom na dnes ešte nepoznané účely. Takéto špekulácie
sa môžu javiť ako "FUD" (fear, uncertainty and doubt), no opatrnosť je azda na mieste, zvlášť
vo svetle odhalenia toho, čo už dnes robí americká National Security Agency.
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Záver
Edward Snowden, ktorý bol nominovaný časopisom Time na "človeka roku" 2013 (napokon vyhral pápež František, Snowden skončil na druhom mieste), poukázal na temnú
stránku zneužívania informácií a pomohol ju dostať do verejného povedomia. Vo svojom
vianočnom prejave (Britská 2013), ktorý odvysielala britská televízia Channel 4, povedal:
"Máme v našich vreckách senzory, ktoré nás sledujú všade, kam ideme. (...) Deti, ktoré sa
dnes narodia, vyrastú (…), nebudú nikdy vedieť, čo to znamená mať súkromný moment pre
seba, mať myšlienku, ktorú nik nenahráva a neanalyzuje. A to je problém, pretože na súkromí záleží, súkromie je to, čo nám umožňuje rozhodnúť sa, kto sme a kým chceme byť."
Tieto slová varovania sú opodstatnené. Ako sme videli, keď mobilné zariadenie má nepretržité kontextové informácie a detailne pozoruje používateľa, umožní sa tým nielen vznik
nových a mimoriadne užitočných softvérových aplikácií, no je tu tiež veľké riziko zneužitia.
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Resumé
VYUŽITIE KONTEXTU V MOBILNÝCH APLIKÁCIÁCH
Ján Gondoľ
Mobilné zariadenia obsahujú hardvérové senzory a softvérové nástroje, ktorých synergia umožňuje
nové spôsoby interakcie s používateľom. Pokročilý telefón s podporou geolokácie má vďaka SIM karte
pripojenej na GSM stanicu, Wi-Fi čipu alebo GPS modulu približnú alebo aj veľmi presnú informáciu
o svojej polohe, s pomocou akcelerometra vie rozoznať, či sa jeho používateľ aktuálne pohybuje (kráča, beží, cestuje dopravným prostriedkom), „cíti“ zmeny teploty v okolí, vníma zmeny tlaku vzduchu
pri zhoršení počasia aj jasu svetla pri vybratí z vrecka či kabelky, „počuje“ hluk okolo... Navyše je
s používateľom spravidla deň čo deň a naučí sa jeho návyky. Toto všetko vedie k novým spôsobom
interakcie: keď telefón zistí, že jeho majiteľ odišiel z práce a kráča smerom k stanici, môže proaktívne
automaticky ponúknuť odchody vlakov či iné potenciálne zaujímavé informácie. Príspevok si všíma
dnes dostupné technológie a načrtáva možnosti vzniku nových spôsobov interakcií za predpokladu, že
mobilný softvér lepšie využije informácie o používateľovi.

Summary
USE OF CONTEXT IN MOBILE APPLICATIONS
Ján Gondoľ
Mobile devices are equipped with hardware sensors and software tools whose synergy enables new
ways of interaction with the user. An advanced telephone with geolocation support is aware of its location thanks to the SIM card connected to a GSM base station, or Wi-fi or GPS module. This location
awareness has varying degrees of precision. Thanks to the accelerometer smartphone "knows" whether the user is moving (walking, running, traveling), it "feels" changes of temperature in its surroundings, changes of atmospheric pressure, brightness of light, "hears" the noise in the environment. Moreover, the phone accompanies the user daily and can learn his or her habits. These abilities enable
new ways of interaction: when the telephone becomes aware that its owner left work and is walking
towards a train station, it can pro-actively and automatically offer train departures or other potentially
interesting information. The article discusses technologies available today and suggests what kinds of
interaction can occur when mobile software better employs information about the user's context.
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