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Úvod 

V tomto ročníku zborníka Knižničná a informačná veda 28 sme zoskupili príspevky re-

agujúce na aktuálne tematické výzvy informačnej vedy. Možno ich rozdeliť na aktuálne témy 

podpory vedeckej komunikácie, práce s vedeckými dátami a hodnotenia vedy, rozvoja teórie 

informačnej vedy; ďalej témy výskumov čítania a témy zlepšovania systémov a služieb pre 

konkrétne komunity používateľov v digitálnom prostredí. Autori si kladú otázky týkajúce 

sa podpory vedcov pri analytickej a interpretačnej práci s dátami, nových spôsobov hodnote-

nia výstupov vedy, etiky pri využívaní informácií v digitálnom prostredí, trendu filtrovania 

informácií (bubliny) v informačnom prieskume aj manažmentu znalostí ako súčasti rozvoja 

informačnej vedy. Zaujímavé otázky sa formulujú v súvislosti s čítaním ako základným kog-

nitívnym procesom spracovania informácií a s možnosťami metodológie výskumov čítania. 

Aspekty digitálnych knižníc a služieb v digitálnom prostredí sa stelesňujú v otázkach digita-

lizácie kultúrneho dedičstva či špeciálnych digitálnych služieb pre seniorov a pre deti. 

Témami obsiahnutými v zborníku môžeme potvrdiť trend užších interdisciplinárnych 

kontaktov informačnej vedy, informatiky, psychológie aj filozofie, ktorý sa prejavuje vo vý-

skumoch vedeckej komunikácie, v manažmente vedeckých dát, v aspektoch hodnotenia vedy, 

vo výskumoch informačnej etiky a čítania. Užšie kontakty s príbuznými odbormi, najmä in-

formatikou a psychológiou, stelesňuje spoločný projekt HIBER zameraný na výskum infor-

mačného správania človeka v digitálnom prostredí (projekt APVV 15-0508), v rámci ktorého 

boli spracované a publikované viaceré príspevky v tomto zborníku (Steinerová, Ondrišová – 

Dubová, Mirga – Hrčková, Nováková). Témou manažmentu vedeckých dát v príspevku za-

hraničného kolegu z Maďarska (Koltay) otvárame otázky informačnej podpory vedeckej 

komunikácie a vedeckých dát. Na možnosti rozvoja teórie informačnej vedy z hľadiska ma-

nažmentu znalostí poukazuje príspevok M. Katuščákovej. Druhá časť príspevkov v zborníku 

je orientovaná na koncepčné a metodologické otázky výskumov čítania v knižničnej a infor-

mačnej vede s dôrazom na možnosti využitia metodológie sledovania pohľadu prostriedkami 

výpočtovej techniky (Hrdináková, Buzová, Regec). Tretiu časť znovu otvárame príspevkom 

od zahraničného autora (Dancs). V tejto časti sú zaradené tri aplikačné prístupy zamerané na 

novšie služby v digitálnom prostredí. Okrem aspektov digitálnych knižníc v oblasti kultúrne-

ho dedičstva (Dancs) prispeli do tejto časti dve doktorandky na KKIV (Brijaková, Struhári-

ková) so zameraním na digitálne služby pre dve významné používateľské skupiny – seniorov 

a deti. 

Príspevky nášho zborníka potvrdzujú význam výskumov informačnej vedy ako na úrovni 

praktických služieb a systémov, tak aj v rozvoji teórie a metodológie s presahmi do príbuz-

ných disciplín, najmä informatiky, psychológie, ale aj filozofie, sociológie a manažmentu. 

Aktuálne trendy sa vynárajú z potrieb praxe, ako napríklad manažment vedeckých dát. Vyža-

dujú si však určité teoretické a metodologické ukotvenie, najmä v súvislosti s hľadaním nov-

ších modelov a rámcov na pochopenie fungovania informácií v komunikácii v rôznych spo-

ločenských kontextoch. Aktuálne otázky súvisia aj s výskumom dôvery, dezinformácií či 

informačných patológií v informačných interakciách. Za rohom na nás pritom volajú ďalšie 

lákavé trendy, napríklad umelá inteligencia, digitálna etika alebo digitálna kultúra. Veríme, 

že súbor týchto textov môže byť vhodnou inšpiráciou pre ďalší tvorivý rozvoj výskumu aj 

vzdelávania v informačnej vede. 

Jela Steinerová 
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Introduction 

In this volume of Library and Information Science 28 we collected papers which respond 

to topical challenges of information science. They can be divided into current topics of the 

informational support of scholarly communication, research data management and evaluation 

of science; development of the theory of information science; further the studies of reading 

and the topic of the improvement of systems and services for particular user groups in digital 

environment. The authors ask questions regarding the support of researchers in analytic and 

interpretational work with research data, new ways of evaluation of research outputs, ethics 

of information use in digital environment, trends of information filtering (bubbles) in infor-

mation retrieval, and knowledge management as part of information science development. 

Interesting questions are articulated with regard to basic cognitive information processing 

and methodological ways of studies of reading. Aspects of digital libraries and digital ser-

vices are embodied in problems of digital cultural heritage and special digital services for 

seniors and children. 

The contents of this volume can confirm the trend of closer interdisciplinary contacts of 

information science with computer science, psychology, philosophy, and management, which 

are manifested in studies of scholarly communication, research data management, in evalua-

tion of science, in studies of information ethics, and in studies of reading. Closer contacts 

with computer science and psychology are manifested in our common research project HI-

BER focused on information behaviour in digital environment, which forms a framework of 

several papers presented in this volume (project APVV 0508-15) (Steinerová, Ondrišová – 

Dubová, Mirga – Hrčková, Nováková). The potential development of theory of information 

science from the perspective of knowledge management is presented by Katuščáková. The 

second part of papers in this volume is focused on conceptual and methodological issues of 

studies of reading in library and information science with the emphasis on methodology of 

eye-tracking. The third part is opened again by our foreign colleague (Dancs). We included 

in this part three papers based on application perspectives aimed at new services in digital 

environment. Apart from digital libraries for cultural heritage (Dancs) we present papers of 

two doctoral students at our Department of LIS (Brijaková, Struháriková) who project digital 

services for two important user groups; seniors and children. 

Papers in this volume confirm the impact of research in information science both at the 

level of practical services and systems, and in the development of theory and methodology 

including overlaps with similar sciences, namely the computer science, psychology, philoso-

phy, sociology, and management. The topical trends have emerged from the needs of prac-

tice; for example, the research data management. However, they require some theoretical and 

methodological framing, especially with regard to seeking of new models for understanding 

information in communication in various social contexts. Topical questions are related to 

studies of trust, misinformation or other information pathologies in information interactions. 

From around the corner we are attracted by further appealing trends, such as artificial intelli-

gence, digital ethics and digital culture. I believe that this collection of papers can bring 

a good inspiration for further creative development of research and education in information 

science. 

Jela Steinerová 
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RESEARCH DATA MANAGEMENT AND DATA LITERACY 

AS WE SEE THEM TODAY 

Tibor Koltay 

1 Introduction 

Research data is the raw material for scholarly research. In the same time, it is the out-

put of research activities (Pryor 2012). It consists of “heterogeneous objects and items used 

and contextualized, depending on the academic discipline of origin” (Semeler, Pinto and 

Rozados 2017, p. 3). To serve as research data, little data can be just as valuable as big data 

and – in many cases – there is no data, because relevant data does not exist, cannot be found, 

or is not available (Borgman 2015). 

As succinctly described by Cox (2018), library and information professionals (librari-

ans) usually have been “thinking of data as sitting beneath information and knowledge in 

a pyramid of value. But the concept of data has grown significantly in importance in the last 

five years, driven by public speculation about the power and risks of big data. In parallel, 

data related roles are becoming increasingly important in professional practice”. He adds that 

“academic librarianship is becoming more of a data profession and outlines a spectrum of 

data roles from the familiar to the new”. 

Considering the above development, this paper focuses on research data management 

(RDM), which builds a complex of services that libraries can or should offer to a wide com-

munity of researchers, working in the natural sciences, the social sciences and the humani-

ties. Such services require fulfilling new professional roles, the question of which will also 

be addressed. Data literacy in its own virtue and being closely connected to RDM cannot be 

left out. Neither should we forget about the similarities and differences between data-librar-

ians and data scientists. 

2 Methods 

Making use of varied current awareness services, and recommendations of academic 

social networking services, mainly Mendeley and ResearchGate, a number of writings, in-

cluding review articles have been selected to reflect on varied selected issues of research data 

management and data literacy and the attributes of data-librarians and data scientists. 
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3 Discussion 

Scholarly research does not need more data. Rather, it requires having the right data 

(Borgman 2015). In other words, researchers require high quality, curated data, to work with. 

On the other end of the spectre, we see librarians’ traditional willingness and service mind-

set for answering these needs, which require additional knowledge and skills, not known 

before, as well as confidence to work in this area (Corrall, Kennan and Afzal 2013). One of 

the main requirements of acquiring all related competencies is that librarians are given op-

portunities to learn new skills (Tenopir et al. 2017). 

3.1 Needs and expectations 

The fact that data is of no use if not analysed, is a challenge for librarians, because many 

of them do not possess analytical skills and lack the abilities needed for working confidently 

in this new field of the changing information environment (Kirkwood 2016). As a result – 

just as it was said above – re-skilling librarians is necessary, as it allows them to be prepared 

to the changing circumstances and requirements of the data-intensive research environment. 

Such education must be directed towards changing librarians’ self-identification. According-

ly, they should be able to handle data of all kinds, making use of their traditional skills of 

dealing with textual information. This involves a conceptual understanding of data, and “the 

abilities to find, extract, collect, clean, organise, analyse, and present data”, even if they do 

not serve users, who deal with data (Robinson and Bawden 2017, p. 314). We can say that 

similarity with traditional tasks and the obvious and less known differences between old and 

new responsibilities are key to going forward. 

If we look at the researchers’ side, we see that the level of acceptance and the percep-

tion of Open Data, or the perceived need for RDM is far from uniform by discipline and by 

countries, showing a wide variety, much broader than that we could experience it in the case 

of Open Access to publications (Cox and Corrall 2013). We will see that neither is the pre-

paredness of academic libraries to take responsibility on the same level in every country and 

institution (Tenopir et al. 2016; Tenopir et al. 2017). 

To provide successful services under these circumstances, a basic appreciation of issues, 

related to research data is indispensable for librarians. Such appreciation should include tech-

nical and socio-ethical competences, the latter containing knowledge of legal and ethical 

issues. As already mentioned, many of these have been well-known to librarians in the paper- 

based world (Robinson and Bawden 2017). 

Special attention needs to be given to services, offered to digital humanists, as the digi-

tal humanities is not only one of the sciences that are interested in investigating information 

(Koltay 2016a), but relies heavily on the interpretation of data (Gibbs 2011) thanks to the 

ability of computers to handle large corpuses of textual material (ACRL 2013). Distinguis-

hed attention is in place here, because we tend to easily accept the prevalence of data in such 

brands of “big science” as astronomy or physics and easily admit that new disciplines such as 

astroniformatics, or bioinformatics are data-driven, while this does not seem to be self-ex-

planatory in the case of the humanities (Borgman 2012). 

As Cox and Corrall (2013) pointed it out, the literature of data-centred academic library 

work can be characterized by both optimism and pessimism. The example of the former is 

the attention, given to the potential roles in research data management, based on the hope 

that the library’s role in supporting scholarship can be extended by librarians, who become 

embedded in academic departments and research teams. However, the authors remind us that 
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– while this aspiration is natural and could lead to highly desirable results – we should re-

member the disappointment that was brought by the attempts of acquiring a role in know-

ledge management. For that reason, it is better to be cautious with exaggerated expectations. 

3.2 Research data management as a critical service 

In this part of our paper, we will offer a selection from the issues related to the multi-

tude of RDM activities. Therefore, it is time to provide a simple general definition of RDM, 

so we can say that it is a comprehensive set of activities for the organization, storage, access, 

and preservation of data (Semeler, Pinto and Rozados 2017). 

Even if not simply reinventing or extending what librarians already do today, RDM is 

not exception from the strong continuities with the tasks that they are already expected to do 

(Cox 2018). 

In many cases, there is willingness to offer RDM. For instance, the majority of library 

directors, participating in a survey of European LIBER member libraries from 22 countries
1
 

“recognize the growing importance of research data and are looking for solutions that fit 

their institutional needs and priorities” (Tenopir et al. 2017, p. 38). The survey team, led by 

Carol Tenopir found that – similarly to previous surveys, conducted with libraries in North 

America (Tenopir et al. 2014) – European academic libraries are more likely to offer infor-

mational services than technological ones. 

Informational services, such as consulting with staff or students on Data Management 

Plans (DMPs), on metadata standards and providing reference support for finding and citing 

data (datasets) occur with relatively high frequency. By involving a personal client-librarian 

relationship these services align with long-established, traditional reference services, sup-

plied by libraries. 

Technological services appear with a lower frequency. They include creating or trans-

forming metadata for datasets, identifying datasets that could be candidates for repositories, 

selecting and preparing datasets for deposit, deaccessioning, or deselection of these datasets. 

This survey also shows that consulting with staff or students on data-management plans 

(DMPs) happens with a relatively high frequency (Tenopir et al. 2017). Compliance with the 

varied data-related requirements of research funders has begun with DMPs, and assistance  

of preparing them is a basic level informational service (Molloy and Snow 2012) that helps 

researchers to plan, articulate, and execute data management (Penfield, Cox and Smith 2014). 

DMPs formalize all technical and non-technical details, and should be an integral part 

of any project that requires some kind of data management (Solodovnik and Budroni 2015). 

Let us add that – while the skills needed to assist in producing DMPs effectively are the same 

as the ones for any informational service – such support requires librarians to be familiar 

with funder requirements, relevant standards, and local data management processes (Cox and 

Verbaan 2018). 

Similarly to traditional reference services, data reference interviews build on both the 

researcher and the librarian to bring their own unique expertise into the interaction. This is in 

conformity with the RUSA Professional Competencies for Reference and User Services Li-

brarians documents, which says that [The reference and user services librarian] engages the 

                                                           
1
 Data does not include responses from Croatia, Cyprus, France, Hungary, Luxembourg, Malta, Portugal, Romania, 

Serbia, Slovakia, and Turkey.  
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user in the process and in making decisions (Huling et al. 2017). The earlier version of this 

document expresses this rule more outspokenly, when stating that the librarian “acknowledg-

es the knowledge brought by the user to the interaction” (Whitlatch et al. 2003). 

Despite similarities, data reference interviews may consist of more questions than in 

traditional reference interactions, and it might happen that some useful starting points can be 

found, which however are far from being the perfect source (Rice and Southall 2016). 

Besides assessing researcher’s data needs, consultations may require the librarian to as-

sist the researcher in finding an existing dataset. Traditional skills play a role here again, as – 

similarly to the situation of reference librarians, who are aware of the key reference works 

and authoritative texts within their fields – data librarians should be familiar with major 

repositories and other sources of datasets (Federer 2014). Reviewing datasets for their poten-

tial inclusion into repositories, already mentioned above, is also familiar to librarians, as it 

shows similarities to activities, rooted in collection management principles (Cox 2018). 

Librarians can offer help in data citation. Though much more complex than citing re-

search publications, data citation is an unquestionable necessity (Silvello 2018). It also has 

the potential to become a source of motivation for researchers to share and publish their data, 

provided that it becomes a source of reward and acknowledgment for them (Candela et al. 

2015). We know that supporting citation activities is familiar to librarians in all environ-

ments, including data-intensive ones. Besides of citing data, there is the possibility of data 

publication, even though there is uncertainty about its precise meaning, proper forms and 

extent of validating published datasets (Kratz and Strasser 2014). 

Beyond assisting researchers in assigning metadata and citations to datasets, helping 

them in data retrieval is also a potential task. However, data retrieval is a less obvious task 

than retrieving research papers, which are available in a predominantly textual form. For 

instance, the average file size of retrieved datasets is several times larger than that of re-

trieved research publication files; and these in turn vary from one discipline to another. Be-

sides of this, the retrieved datasets may be of different file types or formats and often must be 

downloaded before they can be read or used. Research datasets are almost always accompa-

nied with separate documentation files and a single dataset item record may constitute sever-

al composite files (Bugaje and Chowdhury 2017). 

3.3 The role of data literacy 

Data literacy can be defined as a set of skills and abilities related to accessing research 

data, understanding, interpreting, managing, critically evaluating and ethically using it (Kol-

tay 2015). 

Research data management is inconceivable without data literacy education, because 

people, who will use research data, need education about how to understand, interpret, and 

apply what they find, and researchers are no exception from this rule. Besides of this, the fact 

that data is not being restricted to quantitative results drawn from surveys or scientific exper-

iments, i. e. we have an expanded view on it, increases the importance of data literacy (ACRL 

2013). 

Data literacy competencies can be used in the following fields (Carlson et al. 2011): 

 discovery and acquisition of data; 

 data management; 

 data conversion and interoperability; 

 metadata; 
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 data curation; 

 data re-use; 

 data preservation; 

 data analysis; 

 data visualization; 

 ethics; 

 data citation. 

Data literacy is not only cognate with information literacy in general, but is compatible 

with the information literacy focus of academic librarianship (Cox 2018). Presenting, evalu-

ating, and interpreting qualitative and quantitative data is a learning outcome of IL. This 

statement of Andretta et al. (2008) shows not only the connection between IL and data litera-

cy, but it is an early recognition of the growing emphasis on educational activities in librar-

ies, explained in detail, for example by Grassian (2017). However, the strongest connection 

between data literacy and IL is made by their attention to critical assessment. In the case of 

data we must count with misleading or inappropriate use (Carlson et al. 2011). In conse-

quence, attention has to be paid to the version of the given dataset and the person responsible 

for it (ACRL 2013). Data literacy is also connected to media literacy in pointing towards 

“the use of tools to use and reuse content in ways not imagined by the content creator are this 

literacy” (ACRL 2013, p. 11). 

Data literacy also has an interface to academic literacy that involves the comprehension 

of the entire system of thinking, values, cultural identity and information flows of academia, 

which results in the ability to read, interpret, and produce texts, valued in academia (Elmborg 

2006). While academic literacy’s scope is much broader, it can be applied to data, especially 

if we adopt the idea of digital scholarship that relies – among others – on collections of in-

formation and data (Cox 2016). 

Both academic literacy and data literacy are also loosely connected to scientific literacy, 

which is not tied to academia, but comprises methods, approaches, attitudes and skills, relat-

ed to thinking scientifically and doing scientific research (National Academy of Sciences 

1996), implying that everybody should be scientifically literate. Statistical literacy is often 

mentioned in connection with data literacy, due to the existence of a common set of prob-

lems and a similar level of approach (Schield 2004). 

Data literacy is in close association with data quality that is one of the cornerstones of 

the data-intensive paradigm of scientific research (Koltay 2017). Therefore, teaching data 

literacy involves understanding the need for collecting data and the various ways to do it, and 

taking into consideration that – beyond basic literacy – there is a need for being numerate, i. 

e. understanding formulas, graphs, charts and tables. 

All literacies emphasise critical appraisal in general. Data literacy education in particu-

lar should accentuate checking the provenance and integrity of data. It is vital to understand 

factors that may impact the data, including bias, patterns, errors and omissions. It is also im-

portant to consider sampling techniques, sample selections and size, as well as survey design. 

We need to able to distinguish between correlation and causation, as well as understanding 

how variables influence each other. Having the skills of predicting, generalizing from availa-

ble datasets, as well as understanding trends, and drawing inferences is indispensable (Ma-

son, Khan and Smith 2016). Seen from a different angle, data quality analysis requires – 

among others – analysing the quality of the sources. The analysis of the quality of the data 

itself may consider accuracy, consistency, completeness, originality and the degree of timeli-

ness of data (Daraio et al. 2016). 
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By stressing the need for critical approaches, data literacy can be subsumed within 

a core skillset of being able to discriminate or exercising discernment. Discernment equals to 

being able to make independent judgements on the validity of information and evaluating the 

information component of literacies (Mason, Khan and Smith 2016, Walton, Pickard and 

Dodd 2018). This substantiates arguments that the final goal of data literacy is fostering 

a culture of the semantic scholar, because – unless educated in data literacy and information 

literacy – scientific training alone does not make guarantee that researchers become aware 

that their own scholarly communications may constitute primary sources of data (Haendel et 

al. 2012). This type of data literacy should involve abilities to translate vast amounts of data 

into abstract concepts, to understand data-based reasoning that leads to seeing almost every-

thing that we come into contact, through the lens of data, and will regard it as computational, 

programmable. 

When teaching data literacy skills to students, the overall learning outcome should be 

becoming data literate in the context of their subject area. Students should identify relevant 

data for their field of study, understand how data is connected to the publication process and 

be able to explain what open data is and how open data influences science. Applying critical 

thinking strategies to data and understanding the challenges of reusing data, as well as aware-

ness of the importance of metadata and citation are crucial (Duffner-Ylvestedt and Rayner 

2016). 

Data literacy education could be enhanced by applying data governance principles, par-

tially related to data quality. These principles are beneficial in delineating decision domains 

and defining accountability for decision making. Data governance is advantageous, because 

it is based on standardised, repeatable processes, rules, policies, and standards in order to 

enable the transparency of data-related processes (Koltay 2016b). 

In the next part of this paper, we will see that such thinking may serve as one of the few 

common denominators between data librarians and data scientists. 

3.4 Data professionals 

Data-related professional roles may be especially relevant for three specialist groups: 

data librarians, data scientists and records professionals. Nonetheless, the main protagonists 

in this field seem to be data librarians and data scientists. 

As said above, academic librarianship is becoming more of a data profession that re-

flects both familiar and new roles (Cox 2018). However, it remains questionable whether 

there is a true similarity or convergence between the traditional, though changing profession 

of the librarian (in particular the data librarian) and the data scientist’s evolving sphere of 

occupation. On the one hand, there are undeniable similarities between them due to the fact 

that these jobs appeared in a data-intensive era. On the other hand, their work environments, 

culture and – last, but not least – the scopes of duties are different. Neither are the required 

sills and competences fully identical with each other. In one sentence, even though there are 

similarities between their duties and skills, data librarians are not data scientists. 

The job of data scientists is – at least today and in the near future – tied to business en-

vironments. When calling this nascent profession the sexiest job of the 21st century, Daven-

port and Patil (2012) did not forget about its close relationship with the business world. 

In fact, a big number of data scientists are working at companies of different size and 

advancement. By merging techniques of computer science and statistics, combining data 

analysis with the development of new products and services based on the data (Cox 2018), 
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data scientists also must have a good understanding of the principles of design and informa-

tion architecture (Voulgaris 2014). 

Data librarians focus on research data. They create new library services, focusing on 

heterogeneous and contextualized research data and act as facilitators in all stages of scien-

tific research (Semeler, Pinto and Rozados 2017). As Rice and Southall (2016, p.17) put it, 

“data librarianship is concerned with the representation, organization and dissemination of 

data, and the use of technologies to design research data management and data services”. 

They add that such jobs may require detailed specialist knowledge about collections or giv-

ing advice on copyright. 

Despite the existing differences, data science uses new methods and practices that may 

turn out to be applicable to data librarianship first of all, if they are willing to get more close-

ly acquainted with programing languages and programming logic (Cox 2018) and data visu-

alisation (Ogier and Stamper 2018). 

Although currently not considered to be leaders in this field, we should not forget about 

records professionals, who by virtue of having comparable experience to data librarians and 

data scientists since the early twentieth century are equipped with skills and expertise that 

may be applicable to research data management (Grant 2017). 

When approaching these issues, we should heed the warning of Robinson (2016), who 

states that being specialised in data, i. e. examining pattern and syntax and using quantitative 

methodology, or focusing on information, i. e. being interested in meaning, semantics and 

using qualitative methods, results in becoming entrenched in professions that are defined in 

an overly narrow way, thus leading to silos. This division is harmful for both data scientists 

and data librarians. 

Conclusion 

The prevalence of research data does not subvert academic librarianship, but deeply in-

fluences it, even though the changes induced by it appear with a different speed in different 

countries. This means that it remains to be seen when academic libraries will start to see 

data-related roles as standard tasks (Cox 2018). To reach this stage of development, requires 

answering questions about both the perception of teaching staff members about the support-

ing role of librarians in their research (Brydges and Clarke 2015) and the librarians’ view on 

their own role in relation to the research activities of faculty and what and how they want to 

achieve (Cox 2018). Data librarians and data scientists may cooperate in the future, but more 

likely they will borrow methods form each other. Last but not least, data literacy will remain 

indispensable in academic settings, while attaining more recognition and use among the 

public sphere and people’s private life. 

The writing of this text was supported by the EFOP-3.6.1-16-2016-00001 project “Complex 

Development of Research Capacities and Services at Eszterházy Károly University”. 
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Summary 

RESEARCH DATA MANAGEMENT AND DATA LITERACY 

AS WE SEE THEM NOW 

Tibor  Koltay  

This paper focuses on Research Data Management (RDM) and Data Literacy, which build a complex 

of services that libraries and librarians can or should offer to a wide community of researchers, working 

in the natural sciences, the social sciences and the humanities. To provide these services successfully, 

requires the appreciation of technical and socio-ethical issues related to research data. Such role can be 

played by data librarians, the knowledge, skills and mindset of whom show similarities to the compe-

tences required for not data-related tasks of academic librarianship. They also have communalities with 

the requirements set against data scientists, but the differences between the two professions are consid-

erable. 
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VEDECKÁ DÁTOVÁ GRAMOTNOSŤ: KONCEPTUÁLNE 

VÝCHODISKÁ A SITUÁCIA V SR 

Jela Steinerová  

Úvod 

Presun vedeckej komunikácie do digitálneho prostredia v súčasnosti otvára nové otázky 

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

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

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

dzeniu pojmov spojených so zmenami v digitálnom prostredí. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ká analýza. 

V tomto príspevku preto analyzujeme základné konceptuálne problémy pojmov dáta 

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

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

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

Vymedzujeme vedeckú dátovú gramotnosť a interpretujeme výsledky prieskumu dátovej 

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

skumov – kvalitatívneho s pojmovým modelovaním a online kvantitatívneho prieskumu. 

V závere navrhujeme rámec vedeckej dátovej gramotnosti s využitím filozofie vedeckých 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vlastnosťami informačnej infraštruktúry sú najmä dynamika, premenlivosť, rôznorodosť 

prístupov, neviditeľnosť znalostí aj interoperabilita systémov. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

kých reprezentácií deskriptívnych propozícií, ktoré vznikajú empirickým pozorovaním vo 

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

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

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

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

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

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

subjektívne, zmysluplné). 

Vedecké dáta využívané v súčasnosti vo vedeckej komunikácii odrážajú rôznorodosť 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a poznatkov. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ciách. 

2 Typológia vedeckých dát 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

diskurzu vedcov v kritickom aj konštruktívnom interpretačnom repertoári. V záverečných 

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

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

a modelovania bola aplikovaná na vizualizáciu výsledkov výskumu vo vlastnej špecifickej 

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

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

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

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

Mapa znázorňuje základné charakteristiky vedeckých dát ako reprezentácie objektov, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ním osobnosti človeka (medicína, psychológia, genetika). 

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

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

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

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

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

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

mentálne dáta, databázy a pod.). 

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

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

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

možnosti budovania dátovej a znalostnej infraštruktúry pre vedeckú komunikáciu a stratégie 

vzdelávania v oblasti vedeckej dátovej gramotnosti. 

3 Vedecká dátová gramotnosť 

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

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

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

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

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

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

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

rakteristiky dátovej a vedeckej gramotnosti možno vysvetliť s využitím prehľadovej štúdie 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

zované objekty a texty). 

V súvislosti s vedeckou dátovou gramotnosťou vznikla praktická oblasť manažmentu 

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

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

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

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

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

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

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

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

kurátori, digitálni knihovníci, dátoví manažéri. 

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

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

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

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

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

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

dátovú gramotnosť sa v rôznych krajinách začali realizovať prieskumy medzi vedcami 

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

a otvorených dát. 

4 Prieskum vedeckej dátovej gramotnosti vedcov v SR: výber 

výsledkov 

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

informačného prostredia vedeckej komunikácie sme realizovali prieskum vedeckej dátovej 

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

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

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

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

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

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

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

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

vedcov pri budovaní služieb dátovej infraštruktúry. 

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

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

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

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

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

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

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

Výsledky prieskumu naznačujú pozitívny prístup vedcov k vedeckým dátam aj ochotu 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

metadát, plánov manažmentu dát. 

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

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

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

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

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

 

Graf 1 

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

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

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

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

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

disky – 98,83 %). 

Najvýraznejšou výhodou vedeckej kolaborácie v digitálnom prostredí je zdieľanie dát 

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

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

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

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

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

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

ilustruje graf 2. 

 

Graf 2 

Prístup k dátam a zdieľanie dát vo vedeckej spolupráci 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Príčiny obáv pri zdieľaní vedeckých dát, rozdiely medzi disciplínami 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

stratégií práce s dátami, metadátami a citačnými štýlmi. 

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

výraznú strategickú úlohu Veľkej Británie pri organizovaní manažmentu vedeckých dát 

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

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

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

(Pálsdottir 2017). 
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5 Konceptuálny rámec vedeckej dátovej gramotnosti 

Z predchádzajúcej kvalitatívnej štúdie informačného správania vedcov (Steinerová 

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

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

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

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

ky štúdie potvrdzujú aj trendy výskumov informačného správania spracované v štúdiách 

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

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

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

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

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

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

Na metodologickej úrovni vedci využívajú spoločné metodologické analytické postupy 

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

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

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

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

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

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

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

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

kovania a propagácie vedy. 

Okrem týchto podmieňujúcich faktorov sme v kvalitatívnom prieskume vedcov identi-

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

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

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

važujúcich typov publikácií, využívaných systémov a prevažujúcich informačných stratégií, 

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

V tomto kontexte navrhujeme konceptuálny rámec na spracovanie filozofie vedeckých 

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

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

s využitím otvoreného systému kategorizácie. Epistemologický rozmer filozofie vedeckých 

dát obsahuje otázky zamerané na možnosti poznávania prostredníctvom empirických dát, 

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

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

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

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

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

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

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

dátových infraštruktúr jednotlivých komunít a disciplín. Základom ekologického rozmeru 

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

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

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

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

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

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

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

interakcií, metodologických faktorov a faktorov doménovej expertízy vzniká vedecká dátová 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2018). 

 

Obr. 2 

Konceptuálny rámec vedeckej dátovej gramotnosti 

6 Manažment vedeckých dát 

Manažment vedeckých dát je procesom vplývajúcim na stratégie budovania informačnej 

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

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

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

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

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

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

žívanie vedeckých dát. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vaných dátových repozitárov dominuje rôznorodosť. Existujú napríklad tradície v oblasti 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

špecializované predmety pre vzdelávanie knižničných a informačných profesionálov a na 

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

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

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

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

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

obsah ich vzdelávania. 

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

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

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

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

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

bitného predmetu. 

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

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

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

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

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

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

vávania, ochrany, analýzy, manažmentu a poskytovania služieb. 

Praktické kurzy pre informačných profesionálov v oblasti manažmentu vedeckých dát 

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

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

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

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

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

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

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

v digitálnom prostredí. 

Záver 

Preskúmali sme niektoré konceptuálne aspekty vedeckých dát s dôrazom na zložitosť 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

identifikovať ďalšie typy dát. 

Identifikovali sme aj vedeckú dátovú gramotnosť na koncepčnej úrovni a predstavili 

sme výsledky medzinárodného online prieskumu vedeckej dátovej gramotnosti. Prieskum 

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

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

užitím predchádzajúcich teoretických modelov podložených empirickým výskumom. Ide 

o model vedeckých informačných interakcií prepájajúci faktory expertízy, metodologické 

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

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

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

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

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

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

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

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

nej explorácie. 

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

tívnym modelom akademickej knižnice ako súčasti akademických informačných ekológií 

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

litatívnej štúdie informačného správania vedcov. Kladie dôraz na manažment informácií 

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

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

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

profesionálov. 

Nakoniec sme navrhli prehĺbenie vzdelávania v oblasti manažmentu vedeckých dát pre 

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

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

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

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

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

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

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

informačnej infraštruktúry sú základom zdieľania dát a vedeckej kolaborácie s možnosťami 

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

konštruktívne. Bariéry v informačnom prostredí reprezentuje najmä administratívna záťaž, 

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

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

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

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

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

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

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

v oblastiach zdieľania dát a vplyvu akademických knižníc. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VEDECKÁ DÁTOVÁ GRAMOTNOSŤ: KONCEPTUÁLNE VÝCHODISKÁ 

A SITUÁCIA V SR 

Je la  Steinerová  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

k rozvoju teórie a filozofie dát a informácií. 

Summary 

RESEARCH DATA LITERACY: CONCEPTUAL BACKGROUND AND 

SITUATION IN SLOVAKIA 

Jela  Steinerová  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

losophy of data and philosphy of information has been confirmed. 
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ALTMETRIA – INÝ POHĽAD NA HODNOTENIE 

VEDECKÝCH PUBLIKÁCIÍ 

Miriam Ondrišová, Mária Dubová  

Úvod 

Hodnotenie vedy je zložitý proces vzhľadom na variabilitu vedných disciplín, vedeckej 

práce a výstupov vedeckých výskumov. Napriek tomu je hodnotenie vedcov potrebné, naj-

častejšie z dôvodu finančnej náročnosti výskumov a nutnosti selekcie vedeckých tímov a vý-

skumných projektov. Okrem kvalitatívnych metód sa pri hodnotení využívajú kvantitatívne 

metódy bibliometrie a scientometrie, ktoré sú považované za relatívne objektívne, nezávislé 

od subjektívneho posudzovania (Levitt a Thelwall 2014). Jedným z najpoužívanejších indi-

kátorov (metrík) hodnotenia je produktivita vedcov reprezentovaná publikáciami. Premisou 

takéhoto hodnotenia je tradícia komunikovania vedeckých výsledkov publikovaním vo ve-

deckých časopisoch, konferenčných a vedeckých zborníkoch, resp. monografiách. Význam 

vedeckých výsledkov je v tomto kontexte kvantifikovateľný počtom citácií/ohlasov, ktoré 

publikácia, komunikujúca výsledky výskumu, získala. Takéto hodnotenie nedokáže reflekto-

vať spoločenský a edukačný dopad vedeckých výskumov, pretože je limitované zdrojom 

údajov, ktorými sú predovšetkým citačné databázy systematicky sledujúce články vo vybra-

nej množine kvalitných vedeckých časopisov spolu s bibliografickými odkazmi. V tomto 

zmysle je perspektívnym zdrojom údajov digitálne prostredie, ktoré umožňuje sledovať a mo-

nitorovať interakcie vedcov s odbornou a laickou verejnosťou. Digitálna stopa interakcií má 

v sebe potenciál na získavanie nových informácií o dopade vedeckých produktov. 

Z hľadiska evaluácie vedy sú zaujímavé odozvy na vedecké výstupy od používateľov 

sociálnych médií v podobe počtov prečítaní, stiahnutí, zdieľaní, kliknutí, uložení medzi zá-

ložky, zmienok v statusoch, správach, na webových stránkach alebo blogoch. Rozmanitosť 

dát a používateľov umožňuje vytvárať indikátory využiteľné pri zisťovaní vplyvu vedeckého 

produktu nielen na úzku skupinu vedcov, ale aj na ľudí z praxe, študentov, učiteľov a širšiu 

laickú verejnosť. 

Takéto indikátory/metriky sú považované za alternatívu, resp. doplnok k tradičným ci-

táciám a zaoberá sa nimi nová dynamická disciplína altmetria. Môžeme ju definovať ako 

vednú oblasť zaoberajúcu sa štúdiom a využívaním merania dopadu vedeckého produktu 

(publikácií, výskumných údajov, softvéru, copyrightu, algoritmu, sivej literatúry a prezentá-

cie) na základe kvantifikácie aktivít používateľov pri používaní nástrojov v online prostredí 

(Priem 2014; Ondrišová 2016). K najčastejšie deklarovaným charakteristikám indikátorov 

altmetrie patrí diverzita hodnotených vedeckých produktov, koncových používateľov a dát, 



39 

rýchlosť odozvy krátko po publikovaní či zverejnení a otvorenosť pri získavaní údajov (Bor-

nmann 2014; Priem et al. 2010). 

V príspevku prezentujeme výsledky analýzy dát využívaných v altmetrii. Kým citačné 

databázy predstavujú kvalitný konzistentný zdroj budovaný pre bibliometrické analýzy, úda-

je zo sociálnych médií nie sú primárne určené pre altmetrické analýzy. Preto sme si za cieľ 

stanovili nielen analyzovať dáta matematicko-štatistickými metódami, ale rovnako preskú-

mať dostupnosť, kompletnosť a štruktúru altmetrických dát a potrebu ich integrácie s inými 

dátami. Analýzy nám pomohli priblížiť správanie a preferencie rôznych typov používateľov 

pri interakcii s vedeckými publikáciami. 

Charakteristika analyzovaných dát 

Dáta pre vytváranie altmetrických indikátorov sú dostupné z rôznych zdrojov, ku kto-

rým môžeme zaradiť sociálne siete, blogy, mikroblogy, referenčné manažéry, záložkové 

systémy, Wikipédiu, stránky na zdieľanie softvéru, prezentácií, multimediálneho obsahu, 

odporúčacie systémy a masmédiá. Sprístupňujú sa prostredníctvom verejného rozhrania pre 

programovanie aplikácií API (ang. applications programming interfaces) priamo zo zdrojov 

alebo od poskytovateľov služieb, ktorí dáta z viacerých zdrojov vo vhodnej forme prezentu-

jú, najčastejšie prostredníctvom alternatívnych indikátorov. 

Pri výbere zdroja dát boli našimi kritériami: 

 dostupnosť dát, 

 rôznorodosť dát, 

 dostatočný objem dát. 

Do úvahy pripadali jednotlivé sociálne médiá alebo poskytovateľ služieb, ktorý sprís-

tupňuje zozbierané údaje z viacerých zdrojov. Všetky naše kritériá najlepšie spĺňali dáta 

z portálu www.altmetric.com spoločnosti Altmetric. 

Spoločnosť Altmetric sleduje na niekoľkých typoch zdrojov odozvy na vedecké výstu-

py na základe ich jedinečných identifikátorov. Medzi najznámejšie identifikátory patria DOI 

a ISBN, ale využívajú sa aj mnohé iné ako PubMedID, SSRN ID a pod. Pre každý sledovaný 

vedecký výstup je vypočítavaná hodnota metriky „altmetrické skóre“, ktorá sa odvíja od 

počtu zmienok daného dokumentu vo vybraných médiách, pričom má každé z médií prirade-

nú určitú váhu. Váha zodpovedá relatívnemu dosahu jednotlivého typu zdroja na publikum. 

Skóre slúži na posúdenie dokumentu z hľadiska získania si pozornosti, preto aj celý názov 

indikátora je Altmetric Attention Score. Jeho hodnota sa nemusí rovnať iba váženému počtu 

zmienok. Spoločnosť Altmetric môže napríklad na základe indícií vyhodnotiť, že daný pou-

žívateľ je zaujatý, a preto sa jeho príspevky do skóre nezapočítavajú (Altmetric 2018). Pou-

žívaný algoritmus však nie je transparentný a prístupný verejnosti. 

Na extrakciu dát z portálu sme využili voľne poskytované API. Vďaka kľúču, ktorý sme 

od spoločnosti Altmetric získali ako výskumníci, sme boli schopní stiahnuť až 250-tisíc 

záznamov. Na základe počtu dát, ku ktorým sme získali prístup, sme si stanovili, že sa bu-

deme venovať dokumentom, ktoré zaznamenali ohlas v médiách za posledný mesiac. Dáta 

boli stiahnuté v januári 2018 a počet záznamov bol 249 965 (Dubová 2018). 

Dáta neobsahovali všetky údaje, ktoré by nás zaujímali a s ktorými by sme chceli pra-

covať. Napríklad geolokácia používateľov, ktorí dokumenty zdieľali, je dostupná iba na 

základe komerčnej licencie. Rovnako v záznamoch chýbal rok vydania. Napriek tomu, že 

portál poskytuje údaje z viacerých zdrojov, na doplnenie bolo potrebné integrovať údaje 

z ďalších databáz. Išlo predovšetkým o citačnú databázu Scopus, z ktorej sme pre vybrané 
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záznamy doplnili abstrakt, rok vydania a kľúčové slová. Údaj o dostupnosti zdrojov v režime 

Open Access sme získali z webového portálu Directory of Open Access Journals (DOAJ) 

a z portálu Wikipédia, ktorý ponúka zoznam archívov s politikou otvoreného prístupu k vede 

pod názvom Open-access archives. 

Kvôli konzistentnosti bolo potrebné upraviť množinu dát pri nekompletných, nespráv-

nych alebo duplicitných záznamoch. V záznamoch sa vyskytovali chyby v dôsledku ne-

správneho umiestnenia oddeľovača polí, čím sa posunul obsah jednotlivých atribútov. Takéto 

záznamy sme opravili, poprípade odstránili, ak ich nebolo možné správne doplniť. 

Po analýze obsahu a štruktúry dát sme sa rozhodli vyselektovať záznamy podľa typu 

vedeckého produktu a podľa sledovaných sociálnych médií. 

Z hľadiska typov vedeckých produktov sa v dátach objavili články, knihy, kapitoly 

kníh, dátové množiny, klinické štúdie a pod. My sme sa pre ďalšiu analýzu rozhodli pone-

chať len záznamy s atribútom typu „Article“ (článok), pretože tvorili podstatnú časť zázna-

mov. Vynechali sme záznamy, v ktorých nebol uvedený názov časopisu. 

Spoločnosť Altmetric sleduje okolo dvadsať sociálnych sietí, my sme vyselektovali tie, 

ktoré boli najvyužívanejšie a mali najväčšiu početnosť v záznamoch. Stanovili sme si hrani-

cu početnosti 15-tisíc, a tak nám ostalo 8 sietí. Údaje z ostatných sietí sme neanalyzovali, 

pretože majú malú výpovednú hodnotu vzhľadom k počtu záznamov. Vybrali sme nasledov-

né siete a médiá: Citeulike, Mendeley, skupinu masmédií, blogy, Twitter, Facebook, Goog-

le+ a Wikipédiu. Následne vznikli záznamy, ktoré na vyselektovaných sieťach neboli zmie-

ňované, preto sme ďalej s týmito záznamami nepracovali. Po celkovom čistení dát nám 

v databáze ostalo 192 192 záznamov článkov. 

Výsledky dátovej analýzy 

Pojmom dátová analýza označujeme proces analytického a logického hodnotenia dát. 

Jeho podstatou je preskúmanie súboru dát a následné modelovanie dát za účelom nájdenia 

užitočných informácií, ktoré boli doposiaľ pre nás neznáme (Spacey 2015). 

Cieľom našej dátovej analýzy bolo zistiť: 

 ktoré sociálne médiá sú najčastejšie využívané pri zmienkach o článkoch z vedeckých 

časopisov; 

 články z ktorých časopisov sa najčastejšie objavujú v sledovaných záznamoch; 

 články z ktorých časopisov získavajú najviac ohlasov; 

 ktoré témy zaujímajú jednotlivé skupiny používateľov; 

 ako sa líšia preferované témy rôznych skupín používateľov. 

Pomerné zastúpenie sociálnych médií 

Dáta z jednotlivých zdrojov/sociálnych médií nám umožnili porovnať využívanie týchto 

médií pri šírení a využívaní vedeckých článkov. 

Ako vyplýva z obrázku 1, najviac boli využívané siete Twitter a Mendeley, ktoré tvorili 

spolu viac ako 90 % zmienok/prečítaní. Facebook je v tomto kontexte využívaný len okrajo-

vo, rovnako ako masmédiá. V ostatných médiách boli hodnoty zmienok nízke a v každom 

z nich sa vyskytovala zmienka len o menej ako štvrtine sledovaných článkov. Priemerný 

počet prečítaní jedného článku na Mendeley je 32 a približne rovnaký je priemerný počet 
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zmienok cez Twitter. Rozdielne sú maximálne hodnoty pre jednotlivé siete. Kým maximum 

zmienok na sieti Twitter bolo 32 722, maximálnou hodnotou v sieti Mendeley bolo 105 551 

prečítaní článku. (Pozn. Ide o článok z roku 1989 s názvom Whitesides&apos Group: Wri-

ting a Paper, ktorého témou je metodika vedenia výskumu a písania vedeckých článkov. Ako 

sme dodatočne zistili z údajov zo siete Mendeley, čitateľmi sú predovšetkým študenti.) 

 

 

Obr. 1 

Pomerné zastúpenie sociálnych médií 

Frekvenčná analýza časopisov 

Nakoľko sme obmedzili typy vedeckých výstupov na články, zaujímalo nás, články kto-

rých časopisov boli spomenuté prostredníctvom sociálnych médií. Vychádzali sme z atribútu 

Journal, ktorý však neobsahoval len názvy časopisov, ale aj názvy repozitárov, archívov 

alebo online knižníc, kam autori svoje články umiestnili. Altmetric kombinuje údaje o názve 

časopisu a iných webových úložísk do jedného poľa, keďže online archívy a repozitáre sú 

primárnymi zdrojmi, kde boli články publikované. Na jednej strane tento prístup obohacuje 

rozmanitosť článkov, na druhej strane komplikuje porovnávanie zdrojov. 

Celkovo sa v záznamoch vyskytovali články z 16 649 rôznych časopisov alebo iných 

webových repozitárov. Na obrázku 2 vidíme desať najfrekventovanejších časopisov a portá-

lov spolu s počtami článkov v našej množine dát v absolútnych číslach. Môžeme si všimnúť, 

že najviac článkov je z arXiv, čo je elektronický archív preprintov vedeckých prác. V našich 

dátach sa z tohto archívu nachádza až 12 325 článkov, čo predstavuje 6,41 %. Na druhom 

mieste sa umiestnil vedecký časopis PLoS ONE s počtom článkov 2672 (1,39 %) a na treťom 

mieste Open Access repozitár Social Science Research Network s 2563 článkami (1,33 %). 

Všetky časopisy/archívy zobrazené na grafe sú dostupné v režime Open Access okrem časo-

pisu Nature. Časopisy Science a Proceedings of the National Academy of Sciences of the 

United States of America sprístupňujú články v režime Open Access s istým časovým one-

skorením po vydaní. Znamená to, že dostupnosť článkov hrá dôležitú úlohu pri ich smerova-

ní k širokému okruhu čitateľov prostredníctvom sociálnych médií. 

Výsledky frekvenčnej analýzy časopisov podľa celkového počtu zmienok/prečítaní na 

sociálnych médiách sú zobrazené na obrázku 3. Do čela sa dostal časopis Nature, ktorého 

články sa podľa analyzovaných dát vyskytli v sociálnych médiách až 697 255-krát, čo pred-

stavuje 5,06 % z celkového počtu. Ide o významný vedecký časopis, ktorý publikuje výsku-
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my z oblasti prírodných vied. Ako bolo spomenuté, časopis Nature nie je dostupný v režime 

Open Access, napriek tomu si jeho články vďaka kvalite našli svojich čitateľov. Na druhom 

mieste so 4,23 % sa nachádza arXiv, ktorý bol najpočetnejší v počte článkov. Tretím je časo-

pis Science, ktorý patrí medzi najlepšie svetové vedecké časopisy s recenzovanými článkami 

a získal 3,67 % výskytov zo všetkých článkov. 

 

Obr. 2 

Počty článkov z jednotlivých časopisov/portálov 

 

Obr. 3 

Počty zdieľaní/prečítaní jednotlivých časopisov/portálov 
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Používatelia 

Altmetria obohacuje údaje z tradičného hodnotenia o informácie o rôznych typoch pou-

žívateľov. Portál Altmetric preberá delenie používateľov zo siete Twitter, kde sú rozdelení na 

štyri rozdielne skupiny: 

 pub – laická verejnosť, 

 com – komunikátori vedy – novinári, blogeri, editori, 

 sci – vedci, 

 doc – ľudia z praxe, prevažne lekári. 

Sociálna sieť Twitter zaraďuje používateľov do týchto skupín podľa kľúčových slov 

z profilu používateľa, podľa typu časopisov, na ktoré používateľ odkazuje, podľa histórie 

zasielaných správ a podľa zoznamu používateľov, ktorí daného používateľa sledujú (Altmet-

ric 2017). Limitujúcim faktorom takéhoto delenia je jeho presnosť a v našej množine dát aj 

obmedzenie na údaje zo siete Twitter. Prečítania a zmienky z iných sietí nie sú rozdeľované 

podľa používateľov. Napriek tomu sú údaje relevantné, pretože zmienky na sieti Twitter 

tvoria takmer polovicu všetkých údajov. 

 

Obr. 4 

Pomerné zastúpenie počtu zmienok podľa typu používateľov 

Ak porovnávame kvantitatívne aspekty používateľov, tak na obrázku 4 je možné vidieť, 

že tri štvrtiny zmienok vytvorila laická verejnosť, 16 % vedci, 8 % ľudia z praxe a 3 % ko-

munikátori vedy. Tieto údaje poukazujú na skutočnosť, že sieť Twitter predstavuje dôležitú 

platformu pri popularizácii vedy. Predpokladom je jej využívanie, ktoré je na Slovensku 

slabšie. 

Preferencie používateľov z hľadiska tém článkov 

Údaje o typoch používateľov nám umožnili sledovať témy, ktoré sú pre jednotlivé pou-

žívateľské skupiny zaujímavé. 

Pre každú skupinu sme vyselektovali 1000 najpopulárnejších článkov s najvyšším poč-

tom výskytov (zmienok, zdieľaní, prečítaní). Celkovo bolo týmto spôsobom vyselektovaných 

2302 rôznych článkov. Pri ich porovnávaní v jednotlivých skupinách sme zistili, že približne 

pätina článkov je vo všetkých skupinách rovnaká. Znamená to, že 210 článkov zaujalo všet-

ky skupiny používateľov. Počty populárnych článkov spoločných pre jednotlivé skupiny sú 

v tabuľke 1. Najviac spoločných článkov (628) mali skupiny laickej verejnosti a komunikáto-

rov vedy. Najmenej spoločných článkov s inými skupinami používateľov mali ľudia z praxe. 
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Tabuľka 1 

Počty spoločných populárnych článkov 

 laická verejnosť komunikátori vedy vedci ľudia z praxe 

laická verejnosť x  628 468 365 

komunikátori vedy 628 x  524 379 

vedci 468 524 x  289 

ľudia z praxe 365 379 289 x  

     

Pri tematickom mapovaní článkov sme využili co-word analýzu. Metóda využíva frek-

venčnú analýzu textu a skúma spoločný výskyt najfrekventovanejších termínov (Ondrišová 

2011). Zdrojom dát pre takúto analýzu môžu byť názvy článkov, abstrakty alebo kľúčové 

slová definované autormi. My sme zvolili kľúčové slová z článkov, pretože najlepšie charak-

terizujú ich tematický obsah. Kľúčové slová neboli súčasťou dátovej sady, ale boli k člán-

kom doplnené z databázy Scopus. Analýzu a vizualizáciu sme realizovali aplikáciou VOS-

viewer. Na jednotlivých obrázkoch sú vyobrazené najfrekventovanejšie kľúčové slová 

z 1000 najpopulárnejších článkov pre vybranú skupinu používateľov. Zhlukovou analýzou 

boli slová aplikáciou zaradené do zhlukov podľa toho, ako často sa spolu vyskytovali. Veľ-

kosť bodu je úmerná počtu výskytov slova a blízkosť bodov je úmerná frekvencii spoločného 

výskytu slov. Takýmto spôsobom sa vyprofilovali témy, o ktoré sa jednotlivé skupiny použí-

vateľov zaujímajú. 

 

Obr. 5 

Mapa populárnych tém pre ľudí z praxe 
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Skupina populárnych článkov pre ľudí z praxe bola najšpecifickejšia a najmenej sa pre-

krývala s inými skupinami. Pravdepodobne preto, že ľudia z praxe boli prevažne lekári, boli 

témy zamerané hlavne na medicínu a išli viac do hĺbky ako články v ostatných skupinách. 

Centrálnymi kľúčovými slovami sú úmrtnosť a fyzická aktivita. Samostatnú tému tvorí ter-

mín „evidence-based medicine“ – medicína založená na dôkazoch, ktorá predstavuje systema-

tický prístup k riešeniu klinických problémov na základe integrácie najlepšieho vedeckého 

dôkazu s klinickou skúsenosťou a hodnotami pacienta (Sackett et al. 2000). Medzi článkami 

sa vyskytli témy z rôznych oblastí medicíny zamerané na spôsoby liečby najzávažnejších 

chorôb, ich prevenciu a medicínske vzdelávanie. 

 

Obr. 6 

Mapa populárnych tém pre komunikátorov vedy 

Komunikátori vedy, teda ľudia, ktorí sprostredkovávajú vedecké výsledky širokej verej-

nosti, sa zaujímajú o spoločenské problémy, preto sa medzi témami objavuje ekonómia (eco-

nomics) a politika (politics). Centrálnymi kľúčovými slovami sú sociálne médiá a diverzita. 

Sociálne médiá v spojení so strojovým učením (machine learning) a termínom digitálne 

spoločenské vedy (computational social science), ktorý predstavuje uplatnenie počítačov 

v spoločenských vedách, tvoria najvýznamnejšiu tému. Sociálne siete sú zdrojom veľkého 

množstva dát využiteľných pri skúmaní rôznych spoločenských javov, čo je atraktívne pre 

veľkú skupinu používateľov. Ďalšiu tému predstavuje diverzita, ktorá je spojená s probléma-

mi rodovej rovnosti, vzdelávania a vedy. Populárnou oblasťou je pre komunikátorov vedy 

verejné zdravie spojené s fyzickou aktivitou a epidemiológiou. 

Témy, ktoré zaujímajú vedcov, sú podobné ako témy komunikátorov vedy. Ide o diver-

zitu v súvislosti s vedou, vzdelávaním, pracovným prostredím a pod. Veľkou témou sú opäť 

sociálne médiá, analýza dát, strojové učenie a ich využitie v spoločenských vedách a v bio-

informatike. Téma, ktorá odlišuje túto skupinu používateľov od ostatných, súvisí s metodo-

lógiou výskumov, štatistickými metódami, opakovateľnosťou, plánovaním a overovaním 

výsledkov výskumov. 
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Obr. 7 

Mapa populárnych tém pre vedcov 

 

Obr. 8 

Mapa populárnych tém pre laickú verejnosť 

Spektrum tém článkov populárnych u laickej verejnosti je širšie ako u iných skupín. 

Opakuje sa téma sociálnych médií, otvorených a veľkých dát, téma rodovej rovnosti a po-

merne často sa vyskytuje termín mozog v súvislosti s učením sa a emóciami. Tieto témy sú 
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spojené v kontexte rizikových faktorov. Ďalšia veľká skupina tém súvisí so zdravím, najčas-

tejšími chorobami (diabetes, nádorové ochorenia, infarkt, depresia), ich liečením a preven-

ciou, napríklad vo forme fyzickej aktivity a stravovania. Sú to teda témy, ktoré ľudí nejakým 

spôsobom ohrozujú, a tým vyvolávajú potrebu získavania odborných informácií z vedeckých 

článkov. 

Podobnosť tém medzi vybranými skupinami sme analyzovali na základe vizualizácie 

použitím Sankeyovho diagramu. Používa sa na zobrazenie dynamiky siete, v našom prípade 

na zobrazenie zmien v prepojení kľúčových slov článkov pre jednotlivé skupiny používate-

ľov. Kľúčové slová sú rovnaké ako na predchádzajúcich obrázkoch. Zhluky kľúčových slov 

sú reprezentované blokmi, ktoré sú nazvané podľa témy, najčastejšie podľa najvýznamnej-

šieho kľúčového slova v zhluku na základe počtu prepojení s ostatným slovami v zhluku. 

Šírka toku z bloku je úmerná počtu rovnakých kľúčových slov v prepojených blokoch (té-

mach). Niektoré kľúčové slová sa pri inej skupine používateľov vyskytujú v inom kontexte, 

čo je znázornené tokom medzi témami. Porovnávali sme skupiny, ktoré mali najviac spoloč-

ných článkov – vedcov s komunikátormi vedy a laickú verejnosť s komunikátormi vedy. 

 

Obr. 9 

Diagram podobnosti tém vedcov a komunikátorov vedy 

Podobnosť populárnych tém pre vedcov a komunikátorov vedy je zobrazená na obrázku 

9. Na diagrame vľavo sú témy populárne u vedcov a vpravo témy populárne u komunikáto-

rov vedy. Najsilnejšími témami sú v oboch skupinách digitálne spoločenské vedy, ktoré 

vychádzajú z údajov zo sociálnych médií. Tieto témy sú prepojené širokým tokom, čo zna-

mená, že tému reprezentujú takmer rovnaké kľúčové slová. Tenký tok z tejto témy u komu-

nikátorov vychádza do témy štatistika u vedcov, pretože sa tu samostatne vyprofilovala téma 

zameraná na štatistiku. Pre obe skupiny je rovnako atraktívna téma diverzity v rôznych kon-

textoch, ako bolo zrejmé z obrázkov 6 a 7, a téma predsudkov. V tejto oblasti vedcov zaují-

ma téma rodovej rovnosti, preto tvorí samostatný blok. Oblasť metodológie výskumu súvi-

siaca so spoľahlivosťou a opakovateľnosťou testov je zaujímavá len pre skupinu vedcov. 

Naopak, verejné zdravie, osobnosť a kognitívne schopnosti sú atraktívne predovšetkým pre 

komunikátorov vedy. 
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Obr. 10 

Diagram podobnosti tém laickej verejnosti a komunikátorov vedy 

Z obrázku 10 je zrejmé, že témy skupiny laickej verejnosti a komunikátorov vedy sú 

menej podobné ako v predchádzajúcom porovnaní. Téma sociálnych médií a digitálnych 

sociálnych vied je znova spoločná pre obe skupiny a má najvýznamnejšie postavenie (na 

základe výšky bloku), ale pre komunikátorov vedy je podstatnejšia. Kľúčové slová patriace 

do tejto témy (sociálne médiá, digitálne spoločenské vedy, strojové učenie, big data a pod.) 

sa v článkoch atraktívnych pre komunikátorov vedy vyskytujú častejšie, majú väčšiu váhu 

a na diagrame sú preto zobrazené širším tokom z bloku. Kľúčové slová reprezentujúce túto 

tému sa u laickej verejnosti trochu líšia. Sociálne médiá sú v tejto skupine dané do kontextu 

s rizikovými faktormi a emóciami. Ďalšou spoločnou témou je verejné zdravie a prepojené 

sú aj témy cvičenie a kognície, ktoré majú spoločné kľúčové slová – starnutie, cvičenie 

a kognitívne schopnosti. Ako vidieť z diagramu, u laickej verejnosti viac prevažujú témy 

zamerané na zdravie, prevenciu, konkrétne diagnózy, z ktorých sa samostatne vyčlenila de-

presia a ochorenia v súvislosti s mozgom. 

Záver 

Altmetria je mladou disciplínou a zatiaľ sa len skúmajú možnosti a význam dát získa-

ných zo sociálnych médií. Základným predpokladom všetkých analýz sú kvalitné a dostupné 

údaje. Napriek deklaráciám o voľnej dostupnosti altmetrických dát, získať komplexné dáta 

nie je jednoduché. V dátach sa objavuje chybovosť a neúplnosť, ktorú je nutné v procese ich 

čistenia skorigovať. Pre hlbšie analýzy je potrebná integrácia dát s inými zdrojmi, čo je však 

bez znalosti programovacích jazykov časovo náročný proces. 

Z hľadiska evaluácie vedcov na základe vedeckých výstupov tvoria altmetrické indiká-

tory zaujímavý doplnok k tradičnému bibliometrickému hodnoteniu. Výhodou nie je len 

okamžitá možnosť získania spätnej väzby, ale aj preukázanie vplyvu a dopadu publikácií 

v širších súvislostiach. Otvorenosť je hlavný atribút pri šírení a hodnotení vedeckých produk-

tov v altmetrii. Ako vyplynulo z analýzy, zdroje sprístupňujúce články v režime Open Ac-

cess majú väčší potenciál osloviť vedecké aj nevedecké publikum. Najpoužívanejšími plat-
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formami na šírenie zmienok o vedeckých publikáciách sú sociálne médiá Twitter a Mende-

ley. Zohrávajú dôležitú úlohu pri realizácii princípov otvorenej vedy. V tomto kontexte je 

pozitívnym zistením vysoký záujem laickej verejnosti o vedecké publikácie. Propagácia vedy 

má potenciál premostiť bariéru medzi vedcami a verejnosťou. Overené výsledky výskumov 

majú nenahraditeľné miesto pri množstve poloprávd a dezinformácií prezentovaných pro-

stredníctvom internetu. Ako vyplynulo z textovej analýzy, laická verejnosť sa zaujíma o celý 

rad tém súvisiacich s každodennými problémami. Veda nemôže byť izolovaná od verejnosti, 

je nutné komunikovať vedecké poznatky v zrozumiteľnej forme. Problémom popularizácie 

vedy je však jej nedostatočné ohodnotenie pre vedcov, ktorí sa jej venujú. Možno práve 

v tomto ohľade by mohli pomôcť altmetrické indikátory. 

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

správanie sa človeka v digitálnom priestore. Vznikol tiež vďaka podpore v rámci OP Výskum 

a vývoj pre dopytovo-orientovaný projekt: Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského 

v Bratislave, ITMS 26240220086, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionál-

neho rozvoja. 
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Resumé 

ALTMETRIA – INÝ POHĽAD NA HODNOTENIE VEDECKÝCH PUBLIKÁCIÍ 

Mir iam Ondrišová ,  Mária Dubová  

Altmetrické indikátory tvorené na základe dát zo sociálnych médií predstavujú zaujímavý doplnok 

k tradičnému bibliometrickému hodnoteniu vedcov. V príspevku prezentujeme výsledky dátovej analý-

zy vybranej vzorky altmetrických dát. Analýza ukázala, že zdroje sprístupňujúce články v režime Open 

Access majú väčší potenciál osloviť vedecké aj nevedecké publikum. Najpoužívanejšími platformami 

na šírenie zmienok o vedeckých publikáciách sú sociálne médiá Twitter a Mendeley Pozitívnym ziste-

ním bol vysoký záujem laickej verejnosti o vedecké publikácie. Komparatívna analýza populárnych 

tém pre laickú verejnosť, ľudí z praxe, vedcov a komunikátorov vedy ukázala isté rozdiely v preferova-

ných témach a naznačila témy pútavé pre všetky skupiny používateľov. 

Summary 

ALTMETRICS – DIFFERENT VIEW OF THE EVALUATION OF SCIENTIFIC 

PUBLICATIONS 

Mir iam Ondrišová ,  Mária Dubová  

Altmetric indicators based on social media data represent an interesting complement to traditional 

bibliometric assessment of scientists. In the paper we present the results of the data analysis of the 

selected sample of the altmetric data. The analysis has shown that Open Access resources have more 

potential to reach out to both scientific and public audiences. The most widely used platforms for dis-

seminating mentions to scientific publications are the social media Twitter and Mendeley. In the con-

text of open science, the public’s interest in scientific publications was a positive finding. A compara-

tive analysis of popular themes for members of the public, practitioners, research scientists and science 

communicators has shown some differences in preferred topics and has highlighted topics which are 

interesting for all user groups. 



51 

ZBORNÍK FILOZOFICKEJ FAKULTY UNIVERZITY KOMENSKÉHO  

Ročník XXVIII KNIŽNIČNÁ A INFORMAČNÁ VEDA Bratislava 2019 
 

FAKTORY VZNIKU A DÔSLEDKY INFORMAČNÝCH 

FILTRAČNÝCH BUBLÍN 

Tomáš Mirga, Andrea Hrčková  

Úvod: Psychologické aspekty vzniku filtračných bublín 

Termín „filtračná bublina“ (filter bubble) ako prvý rozpracoval Eli Pariser, ktorý ho 

opisuje ako jeden z dôsledkov personalizácie výsledkov vyhľadávania na internete a obsahu 

na sociálnych sieťach. Pri tomto procese dochádza k algoritmickej filtrácii systémom zobra-

zovaného obsahu tak, aby čo najpresnejšie zodpovedal predpokladaným informačným potre-

bám používateľa. Hoci sa o fenoméne filtračných bublín začalo intenzívnejšie diskutovať až 

s príchodom sociálnych médií, ide o teóriu, ktorej podstata má korene v psychológii a javy 

vplývajúce na intelektuálnu izoláciu boli predmetom výskumov už v tridsiatych rokoch mi-

nulého storočia. Patria medzi ne najmä teórie konfirmačného a diskonfirmačného skreslenia, 

selektívnej expozície, efekt falošného konsenzu a skupinovej polarizácie. Cieľom príspevku 

je vymedziť základnú terminológiu, popísať teórie súvisiace s problematikou informačných 

filtračných bublín a tiež technologické a kognitívne faktory a skreslenia vplývajúce na ich 

vznik. 

Pre utváranie racionálnych rozhodnutí je dôležité poznať rôznorodé aspekty problému. 

Ľudské intelektuálne schopnosti sú však v spracovávaní informácií obmedzené. Nie je mož-

né, aby používateľ dokázal porovnať všetky dostupné zdroje. Mutz a Young (2011) upozor-

ňujú, že zvyšujúce sa množstvo zdrojov informácií je dôvodom zväčšujúceho sa sklonu 

k selektívnej expozícii. Hovoria, že používatelia sa vyhýbajú informačnému preťaženiu tým, 

že sa obrátia na také zdroje, na ktorých sú umiestnené informácie v súlade s ich doterajšími 

znalosťami, alebo ktoré odzrkadľujú ich názory či postoje. Hilbert (2012) hovorí, že 

v prípade priveľkého množstva informácií a možností sa tiež významne znižuje ľudská pro-

duktivita. 

Selektívna expozícia je jav, kedy človek sústreďuje pozornosť len na také informácie  

zo svojho okolia, ktoré sa zhodujú s jeho dovtedajším postojom k určitej téme (subjektívne 

konsonantné informácie) s cieľom eliminovať efekt kognitívnej disonancie
1 

(Bobok 2016; 

Williams, Kern a Waters 2016). 

                                                           
1
 K súvzťažným pojmom selektívnej expozície a otázkam kognitívneho skreslenia patria aj kognitívna disonancia 

(vnútorný nepokoj, ktorého príčinou je kontakt s protichodným tvrdením na zaujaté stanovisko) či vyhýbanie sa 

informačnému preťaženiu redukovaním dostupných zdrojov a informácií, unáhleným spracovávaním informácií 
alebo stránením sa nových informácií vôbec (Bozdag 2015). 



52 

Skladá sa z troch procesov (Williams, Kern a Waters 2016): 

a) selektívna expozícia – jedinec sa snaží vyhnúť komunikácii informácií nekorelu-

júcich s jeho postojmi, 

b) selektívna percepcia – konfrontácia s antipatickými informáciami a ich následná 

indiferencia, prípadne ich čiastočné vkomponovanie do existujúceho názoru, 

avšak bez jeho zmeny, 

c) selektívna retencia – zabudnutie tých informácií, ktoré sú voči zaujatému stano-

visku protichodné. 

Podľa Festingera (1962) ľudia venujú viac pozornosti informáciám, zhodujúcim sa s ich 

postojmi, z toho dôvodu, že im to zaručuje viac vnútornej istoty v správnosť ich rozhodnutí 

alebo názorov. Naopak, informácie, vyvolávajúce pochybnosti o vlastných presvedčeniach, 

sú zdrojom vzniku vnútornej neistoty a psychologických konfliktov, a preto sa im ľudia 

vyhýbajú. 

Bobok (2016) uvádza, že čím viac človek verí svojim presvedčeniam, tým väčšie sklony 

má vystavovať sa informáciám s nimi súhlasiacimi (napríklad vyberať si prostredie, do kto-

rého vstúpi). Zároveň (podobne ako Festinger) naznačuje, že dôvodom môže byť pocit veľ-

kého vnútorného napätia z pripustenia si možnosti, že myšlienky, ktorým verí ( „zakorenené“ 

postoje či emočne nabité otázky), sú v skutočnosti nepresné alebo nepravdivé. 

Aj Karlsen et al. (2017) poznamenáva, že percepcia viacerých uhlov pohľadu na určitú 

tému nie je zárukou utvárania nezaujatého úsudku. Pri procesoch tvorby postojov a rozhod-

nutí dochádza vplyvom našich motivácií (či vedomých alebo nevedomých želaní) a my-

šlienkových pochodov k rôznym druhom kognitívnych skreslení, ktoré vplývajú na vznik 

informačných filtračných bublín. 

Pojem konfirmačné skreslenie (confirmation bias) pochádza z psychológie a je prí-

buzný apofénii – spontánnemu nachádzaniu spojitostí v nesúvisiacich javoch (Houran 

a Lange 2001). Ide o dezinterpretáciu percipovaných informácií vplyvom doterajších názo-

rov a postojov (Lockwood 2015). Inými slovami – jeden článok v novinách si viacerí ľudia 

môžu vysvetliť odlišným spôsobom. Kúsky informácií si pospájajú tak, aby podporovali ich 

mienku o danej problematike, zatiaľ čo údajom, ktoré protirečia zaujatému stanovisku, neve-

nujú pozornosť
2
. 

Diskonfirmačné skreslenie (disconfirmation bias alebo tiež prior belief effect) označu-

je jav, keď naše doterajšie postoje či presvedčenia určujú, akým spôsobom budeme nahliadať 

na cudzie argumenty alebo dôkazy iných tvrdení. Tento jav môže spôsobiť neschopnosť 

dospieť k spoločnej zhode medzi jednotlivcami alebo skupinami ľudí s odlišnými postojmi, 

pretože pre obe strany budú subjektívne dôležitejšie a podstatnejšie iné dôkazy (tie, ktoré 

podporujú práve ich tvrdenia). V určitých prípadoch môže byť výsledkom takejto interakcie 

ešte hlbšie utvrdenie sa v pôvodnom presvedčení (Edwards a Smith 1996). 

Ďalším typom kognitívneho skreslenia a vnútorným faktorom vzniku informačnej fil-

tračnej bubliny je efekt falošného konsenzu (false consensus effect). Ide o jav, kedy človek 

predpokladá, že rovnaké názory, hodnoty či presvedčenia ako má on, zdieľajú aj ľudia v jeho 

                                                           
2
 Pre upresnenie je dôležité poznamenať, že konfirmačné skreslenie (známe aj ako cherry picking) je užšie poňatie 

selektívnej expozície v tom zmysle, že ide o aktívny proces vyhľadávania, rozpamätávania sa či interpretácie len 

takých informácií, ktoré umožňujú prísť k okamžitému záveru. Rovnako ide o zastavenie prijímania informácií 
v prípade, že subjekt si už záver vyvodil (Bozdag 2015). 
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okolí, teda dochádza k ilúzii spoločného konsenzu
3
. Rovnako ide o skreslenú predstavu jed-

notlivca, že názory ľudí v ideovo homogénnej skupine (napríklad aj vo virtuálnej skupine 

v prostredí sociálnej siete), ktorej je členom, musia odrážať postoje celého národa, prípadne 

ľudstva. Súbežne dochádza k skreslenej predstave o ľuďoch s opačnými postojmi v zmysle, 

že takí jednotlivci sú určitým spôsobom abnormálni (Dean 2007; Ross, Greene a House 

1976). 

Poznáme tiež vonkajšie dôvody vzniku skreslení pri rozhodovaní a utváraní záverov či 

postojov. Jedným z nich je skupinová polarizácia (group polarization), ktorou sa začal 

intenzívnejšie zaoberať Cass Sunstein, v súčasnosti profesor na Právnickej fakulte Harvardo-

vej univerzity. Vo svojej štúdii (1999, s. 3) tvrdí, že ide o prirodzený jav, kedy „členovia 

skupiny, v ktorej prebieha dialóg, dospejú k spoločnému stanovisku, ktoré je radikálnejšie, 

než boli pôvodné postoje jednotlivcov daného kolektívu“. Za príčiny vzniku tohto javu ozna-

čil sociálne vplyvy na ľudské správanie (napríklad jednotlivci bez jednoznačného stanoviska 

sa radšej pripoja k ostatným) a predovšetkým nedostatok nesúrodých argumentov (nedosta-

točná názorová heterogenita). Typickými príkladmi celkov, v ktorých možno pozorovať pre-

javy skupinovej polarizácie, sú podľa neho napríklad záujmové skupiny, pouličné gangy, 

náboženské skupiny a organizácie, politické strany, sudcovské a zákonodarné zbory, ale do 

určitej miery môže k tomuto javu dochádzať aj naprieč celými národmi. 

Sunstein (1999) upozorňuje, že tento typ sociálnej homogenity môže byť živnou pôdou 

pre vznik neodôvodneného extrémizmu či dokonca fanatizmu a tvrdí, že práve skupinová 

polarizácia je častým dôvodom vzniku politického extrémizmu. Dodáva, že jedným zo spô-

sobov vytvorenia extrémistickej skupiny či sekty je izolovanie (fyzické alebo psychické) jej 

členov od okolitej spoločnosti. Tak možno názory okolia ľahko zdiskreditovať a efekt skupi-

novej polarizácie umocňovať. 

1 Filtračné bubliny v online prostredí: Vzostup adaptívnych 

systémov 

Vyhľadávacie nástroje a sociálne médiá sú v súčasnosti hlavnou bránou k informáciám. 

Vyhľadávač Google spracováva približne 50-tisíc dopytov za sekundu a je tiež jedným 

z najnavštevovanejších webových sídiel na svete. Aj množstvo obsahu na internete sa neustá-

le zväčšuje, každé dva dni vznikne toľko informácií, koľko bolo vyprodukovaných pred 

rokom 2003 (online aj offline dohromady) (Bringing 2011). 

Jedným z riešení informačného preťaženia je poskytovanie informácií s pridanou hod-

notou. Takých, ktoré boli zozbierané, spracované, vyfiltrované a personalizované pre každé-

ho používateľa jednotlivo, čím možno predísť nadmernej kognitívnej stimulácii (Lu 2007). 

Takýmto spôsobom možno zvýšiť relevanciu poskytnutého obsahu pre používateľov a šetriť 

im čas a energiu. Aby takýto systém fungoval, musí byť schopný „vytvoriť si obraz“ 

o konkrétnom webovom používateľovi, na základe ktorého ďalej rozhodne, aký obsah bude 

pre neho vhodnejší a aký ho, naopak, nebude zaujímať. Existuje množstvo meraných hodnôt, 

ktoré sú podkladmi pre rozhodnutia vyhľadávacích systémov, napríklad fyzická lokalita, 

jazyk, predchádzajúce dopyty vyhľadávania, prepojenia s inými používateľmi a mnohé ďal-

šie (Gauch et al. 2007; Bozdag 2015). 

                                                           
3
 Podtypom falošného konsenzu je napríklad pseudokonsenzus, pri ktorom dochádza k vnútornému pocitu, že 

jednotlivec by sa mal prikloniť k tomu stanovisku, ktoré zastáva väčšina, a jeho názor nič nezmení (napr. pri voľ-
bách) (Robert 2011). 
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V prípade, že používateľ zadá dopyt do tradičného vyhľadávacieho nástroja, ktorý vý-

sledky vyhľadávania nepersonalizuje (napríklad DuckDuckGo), dostane tie isté informačné 

zdroje ako všetci ostatní používatelia, ktorí použili rovnaký dopyt. Následne si musí používa-

teľ spomedzi obrovského množstva výsledkov vybrať, ktorý zdroj je pre neho vhodný. Aj 

Google pred zavedením personalizácie pracoval ako deterministický zoraďovací systém. 

V súvislosti s týmto prechodom hovorí David Lazer (2015) o vzniku novej paradigmy – 

vzostupe takzvaných sociálnych algoritmov. Zároveň však tvrdí, že sociálne algoritmy sú 

netransparentné a z dôvodu ich vysokej komplexnosti sa im dá len veľmi ťažko porozumieť. 

V mnohých prípadoch je personalizácia užitočná, napríklad keď používateľ potrebuje 

nájsť najbližšiu reštauráciu či nemocnicu (Kliman-Silver et al. 2015). No v iných kontextoch 

môže byť zdrojom skreslení, čo vytvára otázky o rovnosti, spravodlivosti a demokracii (La-

zer 2015). Hovoríme o takzvaných filtračných bublinách, kedy sa používateľ ocitá obklope-

ný ideologicky totožnými alebo podobnými informačnými zdrojmi či informáciami. Algo-

ritmus zároveň „rozhodne“, že niektoré potencionálne užitočné zdroje nie sú pre používateľa 

podstatné a na prvých pozíciách vo výsledkoch vyhľadávania mu ich nezobrazí. Používateľ 

pritom nevie, aké informačné zdroje a informácie boli odfiltrované. Teda obsahy vyhodnote-

né pre daného používateľa ako atraktívne budú zvýraznené a potencionálne nezaujímavé zas 

„skryté“. To vplýva na vznik tzv. monokultúry, kedy sú používatelia uväznení vo vlastnej 

informačnej bubline (Pariser 2011; Sunstein 2001). 

Problematika sa netýka len vyhľadávacích nástrojov, ale tiež sociálnych sietí a odporú-

čacích nástrojov. Rizikové je predovšetkým filtrovanie informácií týkajúcich sa politiky 

a spravodajstva. Keď napríklad na výsledky vyhľadávania vplýva politické presvedčenie, 

používateľ sa môže ocitnúť v komnate ozvien, v ktorej sú umocňované jeho dovtedajšie 

politické názory (Pariser 2011). 

2 Komnaty ozvien v prostredí virtuálnych komunít 

Pod vplyvom kognitívnych skreslení, predovšetkým konfirmačného skreslenia a selek-

tívnej expozície, majú používatelia tendenciu vyhľadávať a vstupovať do tematicky vyhrane-

ných virtuálnych skupín – komnát ozvien
4
. Ide o celky, ktoré sú relatívne uzavreté a vzájomne 

medzi sebou neinteragujúce. Vzhľadom na možný počet zastúpených členov a jednoduchosť 

formovania týchto skupín sa teória skupinovej polarizácie dostáva na novú, nebezpečnejšiu 

úroveň (Bessi 2016). Diskusia v prostredí absolútnej názorovej homogenity môže spôsobo-

vať okrem intelektuálnej izolácie a skupinovej polarizácie aj ďalšie negatívne javy, ako na-

príklad efekt falošného konsenzu, diskonfirmačné skreslenie aj zhoršený emocionálny stav 

(Zollo et al. 2015). Vplyv kognitívnych skreslení sa dokonca pri vzniku komnát ozvien preu-

kázal ako výraznejší než algoritmické techniky (Vicario et al. 2016). Navyše sa potvrdilo, že 

v prostredí virtuálnych komunít sú používatelia ochotní prijať aj nepravdivé informácie, 

pokiaľ sa zhodujú s ich postojmi, a tiež to, že konfrontácia s iným uhlom pohľadu môže 

skupiny polarizovať ešte výraznejšie (Bessi 2016). Väčšina psychologických aspektov, ktoré 

sme definovali v úvode, sa teda premieta aj do online prostredia. 

                                                           
4
 V prostredí Facebooku sa používatelia môžu zhlukovať do uzavretých, názorovo homogénnych „skupín“ (napr. 

Hanbím sa za prezidenta Andreja Kisku – vyše 38-tisíc členov, Vaše lepšie Bánovce – Kotleba ĽSNS – 1308 čle-
nov, Nové Spravodlivejšie Socialistické Slovensko – 1062 členov, Priatelia pána JUDr. Vladimíra Mečiara  –  

tvorcu novej Slovenskej republiky! – 1106 členov), prípadne „odoberať“ správy od konkrétnych stránok (napr. 

antiFICO – vyše 121-tisíc odoberateľov, KLAMÁR MATOVIČ – 3000 odoberateľov či Podporujeme Roberta Ka-
liňáka – vyše 5401 odoberateľov) (Facebook 2018). 
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Karlsen et al. (2017) uvádza, že výsledkom môže byť fragmentácia verejnej sféry na 

skupiny ľudí s rovnakými postojmi, v ktorých sa medzi sebou vzájomne utvrdzujú. Zároveň 

upozorňuje na takzvanú teóriu špirály mlčania (spiral of silence), ktorú prvýkrát rozpraco-

vala Elisabeth Noelle-Neumann (1974). Ide o jav, kedy sa ľudia (v internetovom prostredí 

používatelia), nazdávajúci sa, že sú so svojimi postojmi v menšine, neodvážia prejaviť z dô-

vodu obáv zo sociálnej izolácie. Je však potrebné uviesť, že používateľ môže byť uzatvorený 

do komnaty ozvien nielen v prostredí sociálnych sietí, ale tiež v prostredí personalizovaných 

vyhľadávacích nástrojov. Napríklad vtedy, keď dovtedajšie politické presvedčenie jednotliv-

ca ovplyvní výsledky vyhľadávania (Pariser 2011). 

Objavili sa aj ďalšie fenomény ako napríklad „bulímia pozornosti“ (attention bulimia), 

kedy sa používatelia snažia pritiahnuť záujem ostatných používateľov kumulovaním takzva-

ných lajkov alebo zdieľaní. To môže spôsobovať ďalšie skreslenie v tom zmysle, že komuni-

kovaná informácia sa zdá byť dôležitejšia, než v skutočnosti je. Navyše v prostredí sociál-

nych médií sa komunikované informácie často zjednodušujú a priveľmi zovšeobecňujú, čo 

ešte viac vplýva na vznik nepresností a môže viesť k nesprávnym záverom a rozhodnutiam 

(Vicario et al. 2016). 

3 Filtračné bubliny na Facebooku 

Ľudia pri získavaní informácií preferujú osobné kontakty. Preto sú v prostredí sociál-

nych sietí, kde používateľ pociťuje určité začlenenie do spoločnosti, informačné zdroje po-

važované za dôveryhodnejšie a spoľahlivejšie. Obsah, ktorý v tomto type nových médií pou-

žívateľ uvidí, už nezávisí od pracovníkov redakcie určitého časopisu alebo knihy, ale od 

automatickej selekcie obsahu systémom a tiež od manuálneho výberu správy používateľom, 

na čo tiež vplývajú spomenuté kognitívne skreslenia (Bakshy, Messing a Adamic 2015). Sú 

to práve personalizované online služby, na ktoré sa jednotlivci aj organizácie v súčasnosti 

najčastejšie obracajú pri vyhľadávaní informácií, rozhodovaní či pri riešení problémov (na-

príklad výsledky vyhľadávania na Google alebo príspevky na Facebooku). Tieto služby tvo-

ria určitú bránu, pri ktorej sa stretávajú používatelia s informačnými zdrojmi. Hrajú dôležitú 

úlohu v našich každodenných rozhodnutiach (Mowshowitz a Kawaguchi 2002). 

Facebook používa na filtráciu obsahu takzvané sociálne gestá (social gestures), ktoré 

používatelia vytvárajú vzájomnou interakciou. Konkrétne ide o štyri typy prejavov: označe-

nie „páči sa mi“ (like), komentár (comment), odoberanie (subscribe) a zdieľanie (share). 

Systém zaznamenáva akúkoľvek činnosť používateľov v súvislosti s prístupom k informá-

ciám. Následne na základe histórie interakcií dochádza k filtrácii všetkých dostupných obsa-

hov a ich zoraďovaniu v „novinkách
5
“ (v angličtine New´s Feed, v slovenčine tiež „webový 

zdroj“) (Upbin 2011). 

Spôsob vytvárania hierarchie obsahov tiež závisí od intenzity interakcie s konkrétnymi 

používateľmi, frekvencie navštevovania platformy či od toho, ktoré odkazy od ktorých strá-

nok používatelia v minulosti otvorili a na ktoré, naopak, nereagovali (Bakshy, Messing 

a Adamic 2015). Facebook sa takto snaží predvídať atraktivitu obsahu pre daného používate-

ľa. Pokiaľ používateľ nevykazoval interakciu s istým prepojením, jeho uverejnené obsahy 

budú odfiltrované. Na konci hierarchie príspevkov sa budú nachádzať obsahy, ktoré sa 

s identitou daného používateľa a jeho preferenciami zhodujú najmenej. O tieto procesy sa 

                                                           
5
 Ide o časť stránky Facebooku, ale aj iných sociálnych médií, na ktorej sú vyobrazené a aktualizované obsahy od 

dostupných prepojení používateľa. 
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stará filtračný model Edgerank, ktorý prikladá každému zdieľanému obsahu (fotky, komentá-

re, hyperlinky...) a vzťahom medzi používateľmi určitú váhu. Na základe vzájomnej interak-

cie medzi používateľmi mechanizmus určí, koho zdieľaný obsah používateľ uvidí a koho nie. 

Informácie od niektorých prepojení tak môžu byť úplne zneviditeľnené bez toho, aby o tom 

niektorá zo strán vedela (Kincaid 2010). Filtráciu obsahov na Facebooku ovplyvňujú aj fak-

tory ako typ a vek informácie (Kincaid 2010; Bozdag 2015). 

Facebookový algoritmus teda ovplyvňuje jednak to, aký obsah používateľ uvidí a aký 

nie, no tiež to, aké z vlastných vyprodukovaných obsahov uvidia jeho kontakty a ktoré im 

budú skryté (Kincaid 2010). Tak dochádza k vzniku filtračnej bubliny, pretože čím sú obsahy 

v hierarchii všetkých správ nižšie, tým sa zvyšuje šanca, že s nimi používateľ vôbec nepríde 

do kontaktu. Lazer (2015, s. 1090) zas hovorí, že „ak by takéto zoraďovanie obsahu neexis-

tovalo, používatelia by boli zaplavení nezaujímavými príspevkami“. Otázne je, či algoritmus 

vie správne vyhodnotiť, čo je pre daného používateľa nezaujímavé. 

Zásadnou otázkou je najmä to, akým spôsobom personalizácia obsahu ovplyvňuje ve-

rejnú diskusiu, či ju podporuje, alebo skôr „podkopáva“. Pariser (2011) tvrdí, že zoraďovacie 

algoritmy (pôsobiace tak na Facebooku, ako aj v Googli) oslabujú demokraciu, prispievajú 

k polarizácii spoločnosti a ničia vidinu „spoločného dobra“ tým, že zabraňujú stretom 

s opačnými názormi a uzatvárajú používateľov do filtračných bublín. Akú intenzitu má však 

tento jav? Je taký nebezpečný, ako uvádza Pariser? 

Jeden z doteraz najrozsiahlejších výskumov v tejto oblasti realizovali Bakshy, Messing 

a Adamic (2015). Merali mieru separácie používateľa od správ inej ideologickej príslušnosti 

v prostredí Facebooku. Výskumný súbor tvorilo viac ako 10 miliónov používateľov z USA, 

ktorí sa verejne prezentovali ako liberáli, konzervatívci alebo neutrálne. Zisťovalo sa, aký 

podiel z prepojení používateľov tvoria kontakty s rovnakými názormi a do akej miery sa 

používateľ dostáva do ideologicky heterogénneho prostredia – prostredníctvom prepojení 

s „kontrastnými postojmi“ (liberáli s obsahmi od konzervatívcov a naopak). Mieru expozície 

postojovo heterogénnemu prostrediu následne vedci kvantifikovali a ďalej sa hlbšie zamerali 

na návštevu správ systémovo zoradených používateľmi. 

Zistilo sa, že významnými vplyvmi na ideologickú heterogenitu správ, ktoré používateľ 

uvidí, sú jednak identita jeho virtuálnych „priateľov“, ako aj obsahy, ktoré títo ľudia zdieľa-

jú. Napríklad ak by správy, ktoré používateľ na Facebooku uvidí, pochádzali od náhodných 

neznámych, až 45 % z týchto obsahov (politika, svetové dianie, správy z domova...) by ne-

súhlasilo s ideologickými postojmi liberálov a 40 % konzervatívcov. V prípade, že by išlo 

o ľudí, ktorých používateľ pozná (väčšina prípadov), je miera existencie ideologicky kon-

trastných príspevkov 24 % u liberálov a 35 % u konzervatívcov (Kampala 2015). 

Ako sme spomínali, zdieľané obsahy sú ďalej algoritmicky zoraďované. Zistilo sa, že 

tento spôsob personalizácie správ v časti Novinky na Facebooku znižuje šancu na expozíciu 

s kontrastným postojom na 5 % (u liberálov) až 8 % (u konzervatívcov). Avšak podľa mera-

nia interakcie s jednotlivými správami výskumníci ďalej zistili, že reálna miera expozície 

s kontrastným postojom je 6 % u liberálov a 17 % u konzervatívcov, teda je väčšia. Tieto 

výsledky vedci odôvodnili tým, že používatelia „klikajú“ na niektoré kontrastné príspevky 

s ich ideologickým presvedčením aj napriek tomu, že sa ich zoraďovací algoritmus snaží 

skryť (znížením ich pozície v rámci hierarchie všetkých príspevkov). Zistenia výskumu ne-

popierajú jav filtračnej bubliny v prostredí Facebooku, no naznačujú, že určitú rolu v expo-

zícii rôznorodým informáciám či názorom hrá okrem personalizácie taktiež osobné rozhod-

nutie používateľa, akej správe sa rozhodne venovať pozornosť. Výskumníci tiež upozorňujú, 

že Facebook je, na rozdiel od iných sociálnych sietí a sociálnych médií, miestom, kde sa 

prepájajú mnohé sociálne väzby z reálneho života (škola, rodina, práca...), čo zvyšuje šancu 
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na vystavenie sa rôznorodým informáciám a kontrastným postojom (Bakshy, Messing 

a Adamic 2015). 

Už Holt (2004) tvrdil, že práve vďaka internetu dochádza k oživovaniu diskusií a názo-

rových konfrontácií v spoločnosti. Ako však ukázali ďalšie výskumy, k takýmto situáciám 

dochádza aj z dôvodov neúmyselnej expozície informáciám v protirečení so zaujatým stano-

viskom, čomu internet svojou prirodzenou heterogenitou napomáha. 

K týmto neplánovaným vystaveniam dochádza z týchto dôvodov (Brundidge 2010): 

a) nedokonalé taktiky používateľov pri selektívnej expozícii v online prostredí, 

b) nevyhýbanie sa protirečiacim názorom, 

c) vytrácajúce sa sociálne ohraničenia medzi geograficky vzdialenými polohami, 

jednotlivými diskurzívnymi miestami a súkromnou a verejnou sférou (Colleoni, 

Rozza a Arvidsson 2014). 

K expozícii rôznym názorom a uhlom pohľadu na internete podľa tohto prístupu dochá-

dza, avšak skôr nechcene a náhodne. Predovšetkým vtedy, keď sa na jednom mieste stretnú 

dva rôzne predmety diskusie. Dôvodom vzniku konfrontácie rozličných postojov a informá-

cií sú teda skôr rôzne technické skreslenia, ku ktorým na internete dochádza (Colleoni, Roz-

za a Arvidsson 2014). 

Lazer (2015) upozorňuje, že hoci sa kurátorstvo obsahu sociálnych sietí nateraz nepreu-

kázalo ako vyslovene nebezpečné, musíme byť mimoriadne obozretní. Nástroje personalizá-

cie (a súvisiace techniky ako web-data mining
6
) sú mladé a stále vo vývoji. Otázky, ktorým 

je potrebné hlbšie sa venovať, sa týkajú možného zvýhodňovania „jednej strany na úkor 

druhej“ či zabraňovania analýzy skutočne dôležitých tém systematickým zvýrazňovaním 

iných (napríklad viac obsahu o zvieratách ako o politike). Lazer ďalej hovorí, že je potrebné 

adaptívne systémy ďalej skúmať, najlepšie nezainteresovanými vedeckými tímami
7
, ktoré by 

na základe nezávislých meraní vystupovali ako „sociálni kritici“ adaptívnych systémov. 

Počnúc májom 2015 je však nezávislé skúmanie omnoho ťažšie, pretože Facebook (s odô-

vodnením chrániť súkromie používateľov) zásadne „okresal“ množstvo dát, ktoré možno na 

účely výskumu získať. 

4 Používateľské profily a personalizácia 

Väčšina spôsobov personalizácie funguje na princípe vytvárania používateľských pro-

filov, s ktorými ďalej pracuje adaptívny interaktívny systém. Dáta, zbierané do profilov, sú 

napríklad demografické informácie (meno, vek, krajina, vzdelanie), no tiež záujmy a ďalšie 

charakteristiky. Cieľom je získať informácie o témach, ktoré používateľa zaujímajú a o množ-

stve času, ktorý im venuje. Tak možno predvídať budúce úmysly konkrétneho používateľa 

alebo skupiny používateľov (Bozdag 2015). 

                                                           
6
 Web-data mining je zbieranie informácií z dokumentov na webe a z webových služieb za pomoci automaticky 

pracujúcich algoritmov a nástrojov, formulujúcich hypotézy a hľadajúcich relevantné stopy. Delíme ho na:  

a) Content mining – analyzuje obsah stránok (text, obraz, zvuk...),  
b) Structure mining – analyzuje hyperlinky medzi stránkami a vnútornú štruktúru stránok, 

c) Usage mining – analyzuje správanie používateľa na webe podľa údajov ako IP adresa, dátum a čas návštevy 

stránky, kliknutia na podstránky, typ prehliadača a ďalšie (Berendt, Günther a Teltzrow 2011; Prasad 2012; 
Well a Royakkers 2004). 

7
 Jeden z doteraz najrozsiahlejších výskumov, ktorý sme popisovali, realizovali zamestnanci Facebooku a nie nezá-

vislí vedci. 

https://www.wiwi.hu-berlin.de/en/professuren/quantitativ/wi/forschung-en/dwm/standardseite-en
http://www.academia.edu/9299932/Comparison_of_Data_Mining_and_Web_Mining
https://pure.tue.nl/ws/files/1901768/612259.pdf
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Poznáme tieto základné formy zberu údajov, respektíve technologické aspekty vzniku 

informačných bublín v online prostredí (Bozdag 2015), znázornené aj na obr. 1: 

a) Explicitné – používateľ má možnosť ovplyvniť výber informačných zdrojov tak, že 

manuálne zadáva údaje o sebe, o svojich záujmoch, hodnotí ponúknuté témy podľa 

miery záujmu o ne a pod. Na základe zadaných podmienok prebehne personalizácia 

(zúženie) výsledkov. 

b) Implicitné – systém sám vyvodí, aké obsahy používateľa zaujímajú, predovšetkým 

technikami web-data miningu alebo aj podľa cookies
8
, IP adresy či podľa informácií 

z webovej „relácie“ (Bozdag 2015). 

 

Obr. 1 

 Proces vytvárania používateľských profilov (Bozdag 2015; Bowen a Filippini 2004) 

Je potrebné poznamenať, že aj webové prehliadače zbierajú o používateľovi množstvo 

technických údajov ako napríklad: typ a verzia prehliadača, operačný systém zariadenia 

a jeho verzia, hardvérová konfigurácia zariadenia, rozlíšenie obrazovky, jazyk, časová zóna, 

podporované fonty a pluginy a ďalšie (ide o takzvaný browser finger print). Kombinácia 

týchto špecifík pomáha personalizovať obsah na internete a zároveň môže slúžiť ako jedno-

značná identifikácia konkrétneho webového používateľa (Prakash 2016). Prakash (2016, s. 

18 323) tiež tvrdí, že „šanca, že budú mať dvaja používatelia totožný virtuálny odtlačok 

prstov, je jedna ku niekoľkým miliónom“. 

Pri explicitnom vytváraní profilu má používateľ kontrolu nad spôsobom filtrovania ob-

sahu. Pri zadávaní informácií je však vyššia šanca, že nadobudne obavy o svoje súkromie. 

Takáto personalizácia tiež vyžaduje vynaložiť čas a energiu zo strany používateľa. Používa-

teľ sa preto môže rozhodnúť, že takúto službu nevyužije. Môže sa tiež stať, že z dôvodu 

chybného vyplnenia údajov bude profil nepresný (Gauch et al. 2007). Používatelia sa tiež 

                                                           
8
 Cookies sú dáta malého objemu ukladané na pevný disk počítača počas interakcie s určitou webovou službou 

prostredníctvom webového prehliadača. Vďaka nim možno pri opätovnej návšteve určitej stránky jednoznačne 

identifikovať konkrétneho webového používateľa, sledovať jeho aktivity a vytvárať používateľský profil bez toho, 
aby o tom vedel (Well a Royakkers 2004). 



59 

môžu zaujímať aj o také témy, o ktorých netušili, že by ich mohli baviť, čoho príčinou môže 

byť skresľujúca formulácia názvu určitej témy. Lavie et al. (2010) hovorí, že používatelia 

sami nedokážu presne zhodnotiť, nakoľko sa o určitú tému zaujímajú. Ďalší problém expli-

citnej personalizácie je v tom, že podporuje používateľa v selektívnej expozícii tým, že umož-

ňuje dobrovoľne sa vyhnúť určitým témam a oblastiam. Podľa Sunsteina (2001) to môže 

viesť k väčšej náchylnosti vyhľadávať virtuálne komunity, v ktorých vzhľadom na určitú 

tému prevláda názorová homogenita (komnaty ozvien). Hovorí tiež, že tento jav podkopáva 

demokratický systém, pretože umožňuje vyhnúť sa protirečiacim informáciám. Dodáva, že 

pre efektívne fungujúcu demokraciu je potrebné, aby občania disponovali čo možno najpre-

snejšími informáciami, čo si niekedy vyžaduje aj strety s protirečiacimi názormi. 

Implicitná personalizácia funguje odlišne. Adaptívny systém automaticky filtruje obsa-

hy podľa parametrov, ktoré sleduje. Systém dokáže zaregistrovať prípadné zmeny v mera-

ných hodnotách a prispôsobiť im výstupy. Táto forma personalizácie tiež šetrí používateľovi 

čas a energiu, pretože výber informácií realizuje samostatne na pozadí. Podobne ako pri 

explicitnom filtrovaní je problém v tom, že dochádza k selekcii informácií a informačných 

zdrojov tak, aby súhlasili so záujmami, postojmi, názormi a pod. Keďže celý proces prebieha 

automaticky, používateľ nevie, čo systém skryl a z akého dôvodu. Ďalší problém automatic-

kého filtrovania je, že systém nedokáže určiť, či dôvodom neinterakcie s určitým informač-

ným zdrojom je používateľov nezáujem oň (Gauch et al. 2007). 

Sunstein (2001) hovorí, že pri prehnanej explicitnej personalizácii sa používateľ vôbec 

nemusí stretnúť s opačným postojom, čo môže viesť k zásadne nesprávnym úsudkom a roz-

hodnutiam. Pariser (2011), ktorý tento jav nazýva filtračnou bublinou, zas hovorí, že prehna-

ná implicitná personalizácia prispieva k svojským a skresleným vysvetleniam aktuálnych 

udalostí alebo politických problémov. Hovorí tiež, že výsledkom „uzatvorenia“ používateľa 

len medzi tie informácie, s ktorými súhlasí, je zvýšený pocit odporu k opačným názorom, 

teda polarizácia spoločnosti. 

5 Vplyvy na automatické filtrovanie obsahu v internetových 

službách 

Pri automatizovanej selekcii obsahov u novodobých sprostredkovateľov informácií mô-

že dôjsť k dojmu, že takéto médiá sú objektívnejšie než tie tradičné. Zvlášť, keď sa možno 

vyhnúť rôznym výberovým a opisným skresleniam pri ľudskej práci v tradičných médiách. 

Na spracovávaní dát v prostredí online služieb sa však nepodieľajú výlučne algoritmy, ale 

tiež ľudskí operátori spolu s rôznymi technológiami. Teda ide o komplexné systémy, ktoré sú 

navrhované a prevádzkované ľuďmi. Preto sa v online médiách nedá úplne vyhnúť ani tra-

dičným skresleniam vznikajúcim pri ľudskej práci. Personalizácia nedokáže eliminovať ani 

všetky technické skreslenia a navyše vytvára nové (Bozdag 2015). 

Často sa stáva, že softvér systematicky zvýhodňuje určitú skupinu používateľov pred 

inou. Dochádza k rôznym technologickým skresleniam (pri indexovaní, zoraďovaní...), prob-

lémom súvisiacim s obmedzeniami samotného systému alebo tiež k ovplyvneniu dizajnu 

systému existujúcimi skresleniami v spoločnosti (Friedman a Nissenbaum 1996; Diaz 2008; 

Vaughan a Thelwall 2004). V nasledujúcom texte sa budeme venovať faktorom vplývajúcim 

na vznik skreslení pri automatickom filtrovaní obsahu na internete. 
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5.1 Digitálny charakter informačných zdrojov 

Podobne ako pri tradičných médiách, procesy algoritmickej selekcie začínajú výberom 

vhodných zdrojov. Avšak v online prostredí možno selektovať len z elektronických informá-

cií, čo znamená, že všetky tradičné informačné zdroje nemôžu byť ďalej sprostredkované 

(Bozdag 2015). Navyše, rôzne online médiá majú prístup len k určitej časti digitálnych infor-

mácií. Napríklad Google nedokáže indexovať všetky internetové stránky. Tento jav môžeme 

nazvať indexačné skreslenie (coverage bias). Príčin je viacero. Google napríklad zámerne 

neindexuje stránky, ktoré sú si navzájom veľmi podobné, alebo tie, pri ktorých predpokladá, 

že nie sú pre používateľa užitočné. Nezobrazuje tiež stránky s ilegálnym alebo inak nevhod-

ným obsahom. Existujú tiež technické aspekty indexačného skreslenia súvisiace s dizajnom 

stránok. Ten môže byť v niektorých prípadoch nekompatibilný s prieskumovými mechaniz-

mami. Iné stránky môžu ich použitie informačnými prieskumovými nástrojmi zakázať alebo 

sa im zámerne vyhnúť (Goldman 2006; Vaughan a Thelwall 2004). 

5.2 Geolokácia 

Fyzická poloha používateľa významne vplýva na spôsob automatického výberu obsa-

hu. Niektoré práce (Garcia-Molina, Koutrika a Parameswaran 2011) uvádzajú, že populárne 

vyhľadávacie nástroje zobrazujú veľmi odlišné výsledky pre Anglicko a pre USA, predo-

všetkým pri vyhľadávaní komerčných termínov. Veľké rozdiely sa dajú pozorovať aj medzi 

jednotlivými mestami. Poloha má pri filtrácii veľkú váhu preto, lebo sa predpokladá, že pou-

žívateľa budú najviac zaujímať obsahy viažuce sa na jeho bezprostredné okolie. Nesmierne 

dôležitý je však kontext vyhľadávania. Napríklad používateľa, hľadajúceho vhodnú reštaurá-

ciu v Poprade, nebude zaujímať motorest v Nových Zámkoch. No pri vyhľadávaní riešenia 

problému s počítačom nebude používateľova lokalita (mesto) až taká dôležitá (Bozdag 

2015). 

Vzťah medzi lokalizáciou a personalizáciou je veľmi dôležitý, pretože geolokácia je 

jedným z najvplyvnejších faktorov pri algoritmickej filtrácii výsledkov vyhľadávania a môže 

vypovedať aj o ďalších demografických údajoch ako rasa, príjem, dosiahnuté vzdelanie, po-

litická angažovanosť a ďalšie. Výskumný tím vedený Chloe Kliman-Silver (2015) zisťoval, 

do akej miery personalizácia na základe polohy uzatvára používateľa do regionálnej filtrač-

nej bubliny. V období 30 dní zaznamenávali výsledky vyhľadávania na Google pre 240 do-

pytov z 59 rôznych lokácií naprieč USA (na úrovni krajov, štátov aj celej krajiny). Súbor 

dopytov bol rozdelený na: 

 33 „miestnych“ výrazov – reštaurácia, banka, Wendy’s, letisko, park, Starbucks, a pod., 

 87 „kontroverzných“ výrazov – vplyv očkovania na autizmus, výskum kmeňových 

buniek, globálne otepľovanie, homosexuálne zväzky, jadrové elektrárne a pod., 

 120 mien politikov pôsobiacich celonárodne (Barack Obama) aj lokálne v jednotlivých 

štátoch. 

Zistilo sa, že čím je fyzická vzdialenosť väčšia, tým odlišnejšie sú výsledky vyhľadáva-

nia pre jeden dopyt. Dôležité však je, aký výraz je vyhľadávaný. Najväčšie zmeny (4 až 5 

odlišných výsledkov na jednu stranu) sa týkajú lokálnych miest (podniky, inštitúcie...). Na-

opak, pri všeobecných termínoch je vplyv lokalizácie na personalizáciu zanedbateľný. Kon-

krétne bolo zistené, že pri menách politikov nehrá lokalita používateľa takmer žiadnu rolu 

(bez ohľadu na to, v akom štáte pôsobia) a pri „kontroverzných“ témach hrá o niečo vyššiu, 

ale tiež stále malú úlohu (vplyvom lokálnych správ) (Kliman-Silver et al. 2015). Tento vý-

skum teda prináša dôkazy, že geolokácia má skutočne veľmi výrazný filtračný efekt na vý-
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sledky vyhľadávania, avšak najmä v prípade termínov vzťahujúcich sa na konkrétne geogra-

fické miesto. Výsledky merania vyvracajú Bozdagovo tvrdenie (2015), že nástroje lokálnej 

personalizácie nerozlišujú kontext. 

5.3 Prepojenia medzi používateľmi 

Ako sme už naznačili, ľudia pri získavaní informácií preferujú osobné kontakty. Každý 

človek je, prirodzene, súčasťou určitého sociálneho zoskupenia. Predovšetkým tzv. primárne 

skupiny (rodina, priatelia, pracovný kolektív...) významne vplývajú na naše životné rozhod-

nutia. Značná časť informačných zdrojov, ale aj názorov a postojov jednotlivca má pôvod 

práve v týchto primárnych skupinách, ktoré definujú jeho „sociálnu realitu“. Nové situácie 

a zložité rozhodnutia konzultujeme s našimi sociálnymi kontaktmi, ktoré nám pomáhajú 

formovať postoje a hľadať riešenia (Granovetter 1981). 

Preto začali personalizačné systémy pri filtrácii obsahu zohľadňovať aj sociálne kontak-

ty jednotlivca. Facebook začlenil niektoré online služby (Spotify, Pandora, Yelp, docs.com) 

do svojho programu „okamžitá personalizácia“. Cieľom je upraviť používateľský zážitok 

v prostredí partnerských služieb pomocou verejných údajov z Facebooku (mená, používateľ-

ské prepojenia, záujmy a pod.). Služba na streamovanie hudby Spotify napríklad od svojich 

používateľov vyžaduje konto na Facebooku. Používatelia tak môžu vidieť, aké skladby po-

čúvajú ich priatelia a utvárať si tak názory, ktoré piesne a skupiny sú v trende a „mali by“ ich 

počúvať tiež. Aj vyhľadávací nástroj Google začal pri filtrácii obsahu zohľadňovať sociálne 

kontakty (zo sociálnych sietí Facebook a Twitter) spustením social search v roku 2009. Od 

roku 2012 Google pri personalizácii využíva aj prepojenia z vlastnej sociálnej siete Google 

Plus. Vo výsledku tak napríklad pri hľadaní nového auta môžeme uvidieť fotografiu vozidla 

niektorého z našich priateľov na Facebooku alebo pri hľadaní vhodnej reštaurácie uvidíme na 

prvých priečkach podnik, ktorý ohodnotil niektorý z našich priateľov. Používateľ sa však 

môže vo výsledkoch vyhľadávania stretnúť s informáciami zo sociálnych sietí aj v prípade, 

že na nich nie je zaregistrovaný. Algoritmus totiž prisudzuje väčšiu váhu informáciám zo 

sociálnych sietí vo všeobecnosti. Vo výsledkoch vyhľadávania tak môže zobraziť akékoľvek 

relevantné údaje zo sociálnych sietí, ktorých súkromie bolo nastavené ako verejné (Knight 

2012). 

5.4 Popularita obsahu 

Spôsob prezentovania informácií používateľovi môže ovplyvniť aj popularita určitej 

témy. Napríklad sociálna sieť Twitter sleduje frekvenciu používania heštegov
9
. Čím rýchlej-

šie sa zvyšuje interval pre určitú frázu, tým má daná téma väčšiu šancu dostať sa do časti 

„Trendy pre Vás“. Ku každému heštegu je zobrazený počet zdieľaní. V automatickej selekcii 

tém však väčšiu rolu hrá zmena frekvencie jeho používania. Do zoznamu sa teda celkom 

jednoducho dostanú nové témy. Čím sú však v zozname zobrazené dlhšie, tým náročnejšie 

je, aby sa v ňom udržali (Trend 2010). Niektorí autori upozorňujú, že tento jav podporuje 

                                                           
9
 Pod slovom hešteg (hashtag) rozumieme reťazec znakov, ktorému predchádza znak hash (#), známy aj ako tzv. 

pound sign alebo number sign. Hešteg neobsahuje interpunkčné znamienka a medzery. Slúži na označovanie tém 
či kontextu zdieľaných príspevkov v prostredí sociálnych médií (predovšetkým Twitter), no môže slúžiť aj na vy-

jadrenie ich kľúčovej myšlienky. Umožňuje kategorizovať všetky zdieľané obsahy, v ktorých bol použitý rovnaký 

hešteg a pristupovať k nim, teda pomáha aj pri vyhľadávaní informácií. Často je využívaný ako prostriedok na vy-
jadrenie humoru (Tsur a Rappoport 2012; Hashtags 2013). 
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používateľov v tom, aby sa zameriavali a diskutovali skôr o menej podstatných záležitostiach 

ako o dlhodobých problémoch. Zoznam populárnych tém sa môže pre každého používateľa 

líšiť v závislosti od jeho lokality a prepojení s ostatnými používateľmi. Presný vzorec výberu 

najpopulárnejších tém je však utajený, čo vyvoláva určité pochybnosti ohľadom ovplyvňo-

vania verejnej mienky (Gillespie 2012). 

Filtračné algoritmy zohľadňujú popularitu určitých zdrojov aj v prostredí Facebooku 

a vyhľadávača Google s cieľom zobrazovať obsahy, ktoré budú zodpovedať záujmom väčši-

ny. To však v určitých prípadoch môže spôsobiť problémy s vyhľadávaním menej populár-

nych alebo menších stránok (Nissenbaum a Introna 2000). 

O popularite určitého zdieľaného obsahu tiež rozhoduje množstvo kontaktov, prípadne 

odberateľov. Väčšie publikum generuje výraznejšiu odozvu, čo ďalej vplýva na zoraďovací 

algoritmus. Témy s malým počtom odberateľov sa preto len veľmi ťažko dostanú na vyššie 

miesta v hierarchii zdieľaných príspevkov a uvidí ich oveľa menšie množstvo ľudí (Klein 

2011). Avšak tento systém možno zmanipulovať, o čo sa pokúšajú mnohé firmy, aby priláka-

li pozornosť na svoje produkty alebo služby. V prostredí Facebooku sa napríklad niektoré 

marketingové spoločnosti špecializujú na predaj určitého počtu „lajkov“, priateľov či odobe-

rateľov (umelo vytvorených profilov) subjektom, ktoré si túto službu zaplatia. Podobne 

možno pre určitú stránku nazhromaždiť hodnotenia či recenzie, ktoré nevytvorili reálni ľu-

dia. Používa sa na to softvér schopný obísť bezpečnostný systém Facebooku. Pokiaľ popula-

rita určitého obsahu závisí od počtu „lajkov“ alebo pozitívnych hodnotení, môže dochádzať 

k skresleniu v personalizácii a k manipulácii úsudku používateľa (Tynan 2012). 

5.5 Čas uverejnenia obsahu 

Na personalizáciu má značný vplyv čas uverejnenia obsahu, čo môžeme pozorovať na-

príklad v prostredí Redditu, agregátora správ zo sociálnych médií. Jeden z rozhodujúcich 

faktorov určujúcich, či sa príspevok zobrazí na titulnej strane, je hodina, v ktorú je zverejne-

ný. Pokiaľ používateľ zverejní príspevok mimo „hlavného času“, kedy je pripojených najviac 

používateľov, osloví menej používateľov a naopak. Napríklad najviac amerických príspev-

kov komentuje americké publikum, keďže používatelia z iných častí sveta sa obvykle pripoja 

o niekoľko hodín skôr/neskôr. Ich komentáre sa medzi tými pôvodnými stratia a je teda oveľa 

menšia šanca, že si ich reakcie niekto prečíta. Čas zverejnenia príspevku vplýva aj na zora-

ďovací algoritmus, ktorý uprednostňuje novšie príspevky a umiestňuje ich vyššie ako tie 

staršie (Salihefendic 2010). 

5.6 Ľudský faktor 

Webové služby, ako napríklad vyhľadávacie nástroje, vo všeobecnosti hlásajú, že ich 

systémy nie sú ovplyvňované rozhodnutiami ľudí a procesy filtrácie obsahu sú plne automa-

tické. Na základe viacerých pozorovaní sa však zistilo, že to nie je pravda. Ľudskí operátori 

totiž môžu podobne ako v tradičných médiách manuálne určovať, na ktoré obsahy sa viac 

zamerať, čo ignorovať či vymazať. Informačné prieskumové nástroje vykonávajú inšpekcie 

indexovania a realizujú rôzne zmeny a úpravy, napríklad aj to, ktoré výsledky sa majú alebo 

nemajú zobrazovať pre určité kľúčové slová (Gans 2004; Goldman 2006). Google tiež môže 

určité stránky manuálne zaradiť do takzvaného blacklistu – zoznamu zablokovaných strá-
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nok
10

 – pri porušení jeho podmienok. No v prípade potreby dokáže tiež určité stránky pridať 

do takzvaného whitelistu, čím možno obísť procesy algoritmickej selekcie. Stránky prvotne 

vyhodnotené ako nevhodné možno týmto spôsobom znova indexovať. Najmä konkurencia 

(napríklad Foundem) obviňovala Google, že manuálne upravuje výsledky vyhľadávania. 

Google bol dokonca podrobený vyšetrovaniu a existenciu týchto výnimiek spočiatku popie-

ral, no neskôr ich existenciu priznal (Metz 2011). 

Facebook tiež využíva manuálne filtrovanie pri nevhodnom obsahu alebo pri porušení 

„noriem komunity“. Problém však môže nastať vtedy, keď si dvaja ľudskí operátori na zá-

klade svojich presvedčení vysvetlia podmienky odlišným spôsobom. Spoločnosť bola totiž 

niekoľkokrát kritizovaná v súvislosti s odstraňovaním obsahu, ktorý zjavne podmienky pou-

žívania neporušil. Išlo napríklad o príspevky obsahujúce odkazy na stránky politických akti-

vistov alebo o reklamy určené pre homosexuálne publikum neobsahujúce nahotu alebo iný 

sexuálny obsah (Facebook 2010). Hovorca Facebooku uviedol, že za takéto chyby je v niek-

torých prípadoch skutočne zodpovedný ľudský operátor, no konkrétne kritériá manuálneho 

filtrovania zatiaľ neboli zverejnené. Toto zistenie je teda jedným z dôkazov, že pri filtrovaní 

obsahu v online prostredí sa nedá úplne vyhnúť skresleniam, spôsobeným ľudským faktorom 

v súvislosti s výberom zdrojov a informácií (Shoemaker a Vos 2009; Bozdag 2015). 

6 Výsledok analýzy: Navrhovaný model informačných 

filtračných bublín 

Model (obr. 2), ku ktorému sme dospeli vďaka analyticko-syntetickému spracovaniu 

uvedenej literatúry, prehľadne zobrazuje najdôležitejšie vplyvy na vznik filtračných bublín 

na internete a ich dôsledky pre používateľov: 
 

 

Obr. 2 

Znázornenie vzniku a dôsledkov filtračných bublín (vlastný model autorov) 

                                                           
10

 Stránky môžu byť zablokované aj pri porušení autorských práv alebo na základe podnetu od štátnej moci (Žiados-

ti [2017]; Bozdag 2015). 
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Diskusia 

Problematika informačných filtračných bublín nie je nová a možno ju spozorovať aj pri 

informačnom správaní používateľov v prirodzenom prostredí – napríklad pri preferencii pria-

teľov a informačných zdrojov stotožňujúcich sa s vytvoreným svetonázorom. V príspevku 

sme sa však zamerali na online prostredie, ktoré túto prirodzenú vlastnosť ľudí vďaka perso-

nalizácii intenzifikuje a prehlbuje. Existujú viaceré smery a možnosti výskumov filtračných 

bublín v informačnej vede. Jedným z nich je metóda analýzy sociálnych sietí, najmä šírenia 

informácií prostredníctvom už spomínaných heštagov. Najväčšia sociálna sieť po rastúcej 

kritike znova otvorila svoje dáta pre vybrané výskumné tímy a ich projekty, ale je vhodné 

zamerať sa aj na ďalšie sociálne siete, ako je napríklad Twitter alebo Instagram. V tomto 

smere by bolo zaujímavé sledovať najmä vplyv filtračných bublín na šírenie dezinformácií 

v internetových službách. Jednak z dôvodu aktuálnosti problematiky, ale aj preto, že cielene 

vytvorené dezinformácie poskytujú istým spôsobom regulované prostredie, ktoré v prostredí 

internetu nájdeme iba veľmi ťažko. Ďalšou možnosťou je porovnanie percepcie informácií 

v personalizovaných a nepersonalizovaných výsledkoch vyhľadávania používateľmi a miery 

ich vplyvu na tvorbu názoru používateľa. Problematickým aspektom oboch výskumov sú 

psychologické a sociologické vplyvy na efekt filtračných bublín, ktoré nemožno vylúčiť, 

a preto by bolo potrebné pri týchto výskumoch spolupracovať s odborníkmi z predmetných 

oblastí. 

Záver 

Na uskutočňovanie racionálnych životných rozhodnutí nevyhnutne potrebujeme dosta-

tok objektívnych informácií. Čím budú informácie, ku ktorým máme prístup, relevantnejšie, 

tým budú aj naše procesy plánovania plnohodnotnejšie. Mať prístup k informáciám je dôleži-

té, pretože to ovplyvňuje kvalitu nášho života. Vďaka dostatku informácií môžeme nájsť 

a vybrať si z rozličných alternatív a naopak, v prípade ich nedostatku o rôznych možnostiach 

nebudeme vedieť. Z toho vyplýva, že ten, kto má moc nad tokom informácií, má moc nad 

celou spoločnosťou. Preto je veľmi dôležité, aby masové aj sociálne médiá poskytovali ľu-

ďom dostatok rôznorodých informácií a podnetov. 

Problematika intelektuálnej izolácie v internetovom prostredí je mimoriadne aktuálna, 

pretože sú to práve personalizované online služby, z ktorých v súčasnosti používatelia zvyk-

nú čerpať nové informácie, a na ktoré sa obracajú pri rozhodovaní alebo riešení problémov. 

Objavuje sa kritika, že personalizované vyhľadávacie nástroje a sociálne siete automatickým 

filtrovaním obsahov uzatvárajú svojich používateľov do informačných bublín, čím dochádza 

k strate kontaktu s inými uhlami pohľadu a celkovo aj s prirodzene heterogénnym interneto-

vým prostredím. 

Vychádzajúc z doteraz uskutočnených meraní však môžeme konštatovať, že problema-

tika filtračných bublín nie je v prípade vyhľadávacích nástrojov a sociálnych sietí taká zá-

važná, ako sa spočiatku predpokladalo. Na druhej strane k určitým skresleniam pri filtrácii 

obsahov dochádza, no ide o veľmi komplexný problém, na ktorý vplýva celý rad faktorov, 

tak technologických, ako aj psychologických či sociologických. Inými slovami možno pove-

dať, že ľudské kognitívne schopnosti ešte nie sú pripravené na nové výzvy informačnej spo-

ločnosti. 

V príspevku sme sa snažili naznačiť, že efekt filtračných bublín narastá, pokiaľ sa pou-

žívateľ chce vystavovať informáciám, ktoré nie sú v protirečení s jeho dovtedajšími názormi. 
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Vtedy sú informácie filtrované dvojnásobne – používateľom pri výbere sledovaných ľudí 

a obsahu a aj automaticky systémom. Psychologické skreslenia, opisované v druhej kapitole, 

sa premietajú aj do online prostredia, čo vzhľadom na nové možnosti komunikácie a prístupu 

k informáciám považujeme minimálne za znepokojivé. 

Technologické riešenia, zabezpečujúce minimalizáciu zbieraných informácií o používa-

teľovi za účelom personalizácie, prípadne špecifické aplikácie a pluginy, vytvorené za úče-

lom zmiernenia efektu filtračných bublín, sú len čiastočnými riešeniami a problém ako taký 

len obchádzajú. Za najdôležitejšie v boji proti intelektuálnej izolácii, nielen v internetovom 

prostredí, pokladáme snahu o aktívne rozširovanie vlastného obzoru, budovanie kritického 

myslenia a celkovo úsilie o zvyšovanie informačnej gramotnosti používateľov. 

Je potrebné realizovať nové výskumy, ktoré budú vykonávať nezávislé vedecké tímy 

a organizácie. Viac pozornosti by sa malo upriamiť na sociálne siete, ktoré sú významnými 

prostriedkami výmeny informácií. Najmä komnaty ozvien na sociálnych sieťach ako Face-

book považujeme kvôli ich jednoduchosti formovania, izolujúcim schopnostiam a potencio-

nálne vysokým počtom členov za živnú pôdu pre vznik extrémizmu či fanatizmu. V prostredí 

virtuálnych celkov, v ktorých prevláda absolútna názorová homogenita, naberajú totiž existu-

júce psychologické skreslenia ako skupinová polarizácia či efekt falošného konsenzu nový, 

závažnejší rozmer. 

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

vanie sa človeka v digitálnom priestore. Vznikol tiež vďaka podpore v rámci OP Výskum 

a vývoj pre dopytovo-orientovaný projekt: Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského 

v Bratislave, ITMS 26240220086, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionál-

neho rozvoja. 
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Resumé 

FAKTORY VZNIKU INFORMAČNÝCH FILTRAČNÝCH BUBLÍN 

Tomáš Mirga,  Andrea Hrčková  

Problematika informačných filtračných bublín rezonuje v zahraničných odborných kruhoch od roku 

2011, kedy sa ňou ako prvý začal zaoberať Eli Parizer. V jeho ponímaní ide o negatívny dôsledok 

implicitnej personalizácie obsahu na sociálnych sieťach a vo vyhľadávacích nástrojoch. K algoritmic-

kej filtrácii obsahu dochádza z dôvodu selekcie a prezentácie informácií na základe predpokladaných 

potrieb a záujmov používateľa. Preto sa začala objavovať kritika, že personalizované webové služby 
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môžu svojich používateľov uzatvárať do takzvaných filtračných bublín ich vlastných presvedčení. Infor-

mačné správanie používateľa tak definuje jeho informačný horizont v rámci určitej personalizovanej 

služby. Riziko negatívnych dopadov na jednotlivca aj spoločnosť rastie najmä pri virtuálnych skupinách 

používateľov debatujúcich o kontroverzných témach. V príspevku vymedzujeme a vizualizujeme zá-

kladnú terminológiu súvisiacu s problematikou informačných filtračných bublín a tiež technologické 

a kognitívne faktory a skreslenia vplývajúce na ich vznik. 

Summary 

THE ORIGIN AND CONSEQUENCES OF INFORMATION FILTER BUBBLES 

Tomáš Mirga,  Andrea Hrčková  

Information filter bubbles are understood as negative consequences of implicit personalization of the 

content on social networks and in search engines. Algorithmic content filtering occurs due to the selec-

tion and presentation of information based on the expected needs and interests of the users. This is why 

criticism has emerged that personalized web services can result in the so-called filter bubbles of users’ 

own convictions. Thus, the user’s information behavior forms his information horizon within a particu-

lar personalized service. The risk of negative impacts on individuals and companies is growing espe-

cially among virtual user groups debating controversial issues. In this paper, we define and visualize 

the basic terminology related to the problem of information filter bubbles, as well as the technological 

and cognitive factors and biases affecting the origin of this phenomenon. 
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KVALITATÍVNY VÝSKUM DEPERSONALIZÁCIE 

MORÁLNEHO AGENTA V ONLINE PROSTREDÍ 

(FENOMENOGRAFICKÁ ANALÝZA) 

Františka Nováková  

Úvod 

V súčasnosti sa kladie dôraz na rozvíjanie technologických zručností ako súčasti počíta-

čovej gramotnosti. Považujeme však za potrebné zdôrazniť aj význam kompetencií tzv. mo-

rálnej gramotnosti, ktorá usmerní využívanie technických zručností tým správnym smerom, 

t. j. pre dobro spoločnosti. Spolu s technologickými zručnosťami je potrebné rozvíjať aj schop-

nosti ako empatia, starostlivosť, tolerancia, zodpovednosť a predstavivosť, a to už v detskom 

veku (Clouder 2015). Nedostatočne rozvinuté alebo využívané schopnosti morálnej gramot-

nosti sa negatívne prejavujú nielen v offline prostredí, fyzickom svete, ale aj v internetovom 

online prostredí. S negatívnymi prejavmi, ako sú útočné vyjadrenia, nenávistné komentáre, 

napádanie, kyberšikana, sa v online prostredí stretávame na dennej báze. Online prostredie je 

prepojené s offline prostredím, vychádza z neho, ale má svoje špecifiká, ktoré ho od offline 

sveta odlišujú. Tieto špecifiká (a iné príčiny, ktoré sú napr. psychologického charakteru) spô-

sobujú, že používateľ sa v online prostredí môže správať negatívnejšie než v offline prostre-

dí. Rozdiely v správaní používateľa v online prostredí v porovnaní s jeho offline verziou 

poukazujú na fenomén tzv. depersonalizácie, ktorý je hlavnou témou článku. Depersonalizá-

cia bola skúmaná predovšetkým v kontexte psychológie, nie však v kontexte informačnej 

etiky. Cieľom výskumu, realizovaného ako súčasť dizertačnej práce (Nováková 2018), bolo 

fenomén depersonalizácie čo najucelenejšie opísať. Na tomto mieste prezentujeme hlavné 

zistenia predovšetkým druhej časti výskumu, a to fenomenografickej analýzy. 

1 Etický kontext výskumu 

S problémom depersonalizácie sme sa stretli v knihe Luciana Floridiho The Ethics of In-

formation (2013). Autor knihy rozoberá negatívne javy, ktoré sa vyskytujú v online prostredí 

v kontexte oblasti informačnej etiky. Informačná etika je z hľadiska životného cyklu infor-

mácie oblasťou „morálky uplatňovanej pri vzniku, šírení, transformácii, ukladaní, vyhľadá-

vaní, využívaní a organizácii informácií“ (Janoš 1993); Buchanan a Henderson ju definujú 

ako aplikáciu etickej teórie na informácie (2009); podľa Steinerovej (2014) sa týka informač-

ného správania tvorcov, používateľov a informačných profesionálov, ktoré je založené na 

systéme hodnôt pri rozhodovaní a riešení problémov v oblasti využívania informácií. Môže 
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sa skúmať na teoretickej úrovni alebo na úrovni aplikovanej vedy. Informačná etika je oblas-

ťou, ktorá sa týka etických aspektov súvisiacich s informáciami, preto s ňou úzko súvisí aj 

depersonalizácia, ktorá v sebe zahŕňa aj neetické správanie používateľa v online prostredí. 

Podľa Floridiho spočíva depersonalizácia v tom, že používateľ môže vnímať svoje akti-

vity v online prostredí ako hranie počítačovej hry alebo ako intelektuálnu výzvu, „role-play“ 

a nie ako čin s vážnymi následkami, ktorý potenciálne môže mať negatívny vplyv na ostat-

ných používateľov. Depersonalizáciu vníma predovšetkým ako výsledok anonymity činností, 

kedy je správanie používateľa vnímané iba ako mikroskopický okrajový komponent akcií, 

ktoré sú širšie a komplexnejšie (Floridi 2013, cit. podľa Nováková 2018). Príčinou je podľa 

neho nemateriálny charakter online prostredia, virtuálna interakcia s používateľmi, ktorí sú 

„bez tváre“. 

Ako už bolo spomínané, L. Floridi opisuje depersonalizáciu v kontexte informačnej  

etiky, vníma ju ako fenomén úzko súvisiaci predovšetkým s etickou rovinou celého problé-

mu: depersonalizáciu úzko prepája s morálnymi problémami, depersonalizácia je výsledkom 

neuvedomovania si možných následkov morálnych činov. Obeťou alebo aktérom depersona-

lizácie je podľa neho tzv. morálny agent, ktorý definuje ako „interaktívny, autonómny a pri-

spôsobiteľný systém, ktorý môže vykonať morálne činy“. Interaktivitu vníma ako situáciu, 

kedy systém a jeho okolie na seba navzájom pôsobia a autonómnosť vysvetľuje ako schop-

nosť systému zmeniť svoj stav nezávisle od svojho okolia. Prispôsobivosť znamená, že mo-

rálny agent je systémom schopným učiť sa na základe vlastných skúseností. Dôsledkom 

morálneho činu je morálne dobro alebo zlo“ (Floridi 2004, cit. podľa Nováková 2018). Za 

morálnych agentov považuje aj „umelých agentov“, teda digitálnych agentov, sociálnych 

agentov (spoločnosti, firmy), a hybridné systémy, ktoré môžu tvoriť technologické systémy 

a ľudia. Vo výskume a dizertačnej práci sme sa však zaoberali ľudským morálnym agentom, 

ktorý je zároveň používateľom a dennodenne trávi svoj voľný čas v online prostredí. Zároveň 

sme na skúmaný problém depersonalizácie nahliadali z pohľadu informačnej etiky, zaoberali 

sme sa teda aj jej morálnym kontextom. Otázky pološtruktúrovaných rozhovorov boli formu-

lované tak, aby odrážali aj etickú rovinu celého problému. 

Depersonalizácia poukazuje na rozdiely v správaní morálneho agenta v online prostredí 

v porovnaní s offline prostredím z morálneho hľadiska (Nováková 2018). Joinson (2007) 

tieto rozdiely v správaní popísal nasledovne: „Keď sú... online, tak dokážu bez hanby flirto-

vať, zatiaľ čo offline sú neuveriteľne hanbliví.“ Tento koncept sa v odbornej literatúre v oblasti 

psychológie vyskytuje aj pod názvami ako online disinhibícia alebo online disinhibičný efekt. 

Jeho skúmaním sa zaoberajú napr. Suler (2004) a Joinson (2007). V oblasti sociálnej psycho-

lógie sa zase môžeme stretnúť s príbuzným pojmom tzv. morálneho odpútania, ktorý zahŕňa 

morálne činy, pri ktorých môžu, ale nemusia byť zahrnuté sebaregulačné mechanizmy (Ban-

dura 2002). V oblasti informačnej etiky sa používa už spomínaný pojem depersonalizácie, 

ktorý naznačuje odpútanie aktéra, morálneho agenta od morálneho činu a jeho následkov. 

Medzi morálnym agentom a morálnym činom sa vytvára vzdialenosť, ktorú podľa Dreyfusa 

(2009) nie je možné prekonať nijakými technologickými prostriedkami. Interakcia a neustála 

spätná väzba na internete môžu spôsobiť, že morálny agent má pocit, že je priamo v kontakte 

s objektmi, s ktorými komunikuje, aj napriek tomu je však stále na pozadí pocit nereálnosti, 

ktorá podkopáva pocit „priamej prítomnosti“. 

Na základe Floridiho (2013) modelu morálneho činu v infosfére sme vytvorili model 

depersonalizácie morálneho agenta od následkov činu v online prostredí, ktorý je zobrazený 

na obr. 1. Depersonalizáciu vnímame aj ako vzdialenosť/bariéru medzi morálnym agentom, 

ktorý je pôvodcom morálneho činu a príjemcom morálneho činu alebo jeho následkami. 

Kľúčovým pojmom je aj otázka zodpovednosti. Morálny čin je tak zobrazený ako informač-



74 

ná interakcia, ktorej entity sú: morálny agent (1), príjemca akcie (2), informačná interakcia, 

charakteristiky agenta a príjemcu morálneho činu (3), kontext, ktorým je (relatívne anonym-

né) online prostredie (4) a bariéra medzi nimi, ktorou je depersonalizácia (5). Depersonalizá-

cia je tak zobrazená ako súčasť morálneho činu. Vo výskume sme sa zaoberali predovšetkým 

interakciou medzi morálnym agentom a príjemcom morálneho činu, následkami jeho činov, 

v smere od morálneho agenta k príjemcovi. 

 

Obr. 1 

Zobrazenie depersonalizácie morálneho agenta v online prostredí (Nováková 2018) 

2 Metodológia výskumu 

Cieľom výskumu bolo čo najucelenejšie analyzovať fenomén depersonalizácie, ale nie-

len jeho negatívnych, ale aj možných pozitívnych prejavov v kontexte informačnej etiky. 

Ako metódu zberu dát sme využili pološtruktúrované rozhovory. Túto metódu sme zvolili 

kvôli možnosti odhaliť ňou postoj respondenta do hĺbky, overiť ho vhodne zvolenými otáz-

kami, ktoré nemusia byť vždy presne štruktúrované, ale priamo reagujú na odpovede respon-

denta. Otázky rozhovorov sme rozdelili do nasledujúcich základných okruhov: otázky zame-

rané na získanie faktografických údajov (č. 1 – 3), otázky týkajúce sa negatívnych javov na 

internete (č. 4 – 5), otázky týkajúce sa negatívnych a pozitívnych prejavov depersonalizácie 

(č. 6 – 8) a otázky týkajúce sa morálnych hodnôt na internete (č. 9 – 10). 

Rozhovory boli zaznamenávané na diktafón so súhlasom všetkých respondentov a boli 

anonymizované, následne prepísané v plnom znení. Získané dáta boli spracované dvojakou 

analýzou: obsahovou a fenomenografickou. Na tomto mieste predstavíme predovšetkým 

výsledky fenomenografickej analýzy. Obsahová analýza poskytla zaujímavé zistenia, hlavne 

o pozitívnych prejavoch depersonalizácie, ktoré sa tak potvrdili. Bližšie sú opísané v spomí-

nanej dizertačnej práci (Nováková 2018). Fenomenografická analýza zase poskytla ucelený 

obraz skúmaného fenoménu, a to pomocou určenia jeho rozličných koncepcií, spôsobov jeho 

vnímania respondentmi. Vo výskume sme sa zaujímali predovšetkým o subjektívne chápanie 

následkov činov morálnym agentom v online prostredí a jeho vzťah k zodpovednosti za svo-

je činy v online prostredí. Výskumný problém bol skúmaný predovšetkým v prostredí sociál-

nych sietí (väčšinou Facebook, YouTube) a diskusných fór, ktoré boli respondentom bez-

prostredne blízke. Podmienkou bolo, aby na týchto sociálnych sieťach trávili respondenti 

svoj voľný čas každý deň (min. 1 hodinu denne). 
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2.1 Fenomenografická analýza 

Považujeme za vhodné venovať istú pozornosť aj zvolenej metóde, pomocou ktorej sme 

analyzovali získané dáta, a to fenomenografickej analýze, keďže je metódou, ktorá je menej 

známou a menej využívanou v domácom kontexte. Cieľom fenomenografickej analýzy je 

„skúmanie rozličných spôsobov, ktorými ľudia zažívajú aspekty svojho sveta“, skúmanie 

kvalitatívnych rozdielov ľudskej skúsenosti rozličných aspektov okolitého sveta (Bruce 1999, 

cit. podľa Nováková 2018). Podľa Limberga (2008) je fenomenografia o opise vecí, t. j. ako 

sa nám javia. Táto metóda sa zameriava na skúmanie toho, ako vnímajú respondenti infor-

mácie, dôraz sa pritom kladie na skúsenosť používateľa s určitým fenoménom, na to, ako ho 

zažíva. Informácia je tak vnímaná ako dimenzia skúsenosti používateľa. Skúsenosť s feno-

ménom naznačuje schopnosť respondenta rozlíšiť objekt od jeho prostredia alebo kontextu 

a priradiť mu tak význam (Limberg 2000). „Fenomenografia sa tiež sústreďuje na vzťah me-

dzi ľuďmi a ich svetom. V rámci tohto vzťahu, vnútorného vzťahu, sa tvorí význam; a práve 

variabilita charakteru týchto vnútorných významov je objektom fenomenografického výsku-

mu“ (Bruce 1999, s. 10, cit. podľa Nováková 2018). Význam sa tvorí na základe skúsenosti, 

preto je to tzv. skúsenostný význam (angl. experienced meaning). 

Bruce (1999) odporúča túto metódu využiť predovšetkým vtedy, keď je cieľom výskum-

níka porozumieť svetu z pohľadu niekoho iného a zároveň opísať rozličnosť v chápaní feno-

ménu, a tak ho definovať. Zameraním sa na rozličnosť fenoménu je možné určiť jeho rozlič-

né dimenzie, ako sa javí ľuďom, fenomenografia tak poskytuje holistický pohľad na skúma-

ný fenomén (Limberg 2008). Výhodou tejto metódy je možnosť odhaliť rozličné stránky 

skúmaného fenoménu v závislosti od toho, ako sa javí ľuďom alebo ako ho ľudia prežívajú. 

Je to kvalitatívny prístup, ktorý popisuje rozličné spôsoby vnímania aspektov okolitého 

sveta. Vznikol v 70. rokoch na University of Gothenburg vo Švédsku skupinou výskumní-

kov vedených F. Martonom (Bruce 1999). Táto metóda má potenciál pre uplatnenie v praxi 

knižničnej a informačnej vedy, napr. pri dizajne používateľsky prívetivých počítačových roz-

hraní, ďalej na zlepšenie služieb v oblasti knižničnej a informačnej vedy, na ich rozvoj, hod-

notenie a vo vzdelávacej oblasti – pri školeniach, či už informačných profesionálov alebo 

koncových používateľov. Všetky tieto aplikácie si vyžadujú potrebu skúmať rozdiely v chá-

paní alebo prežívaní určitého fenoménu (Bruce 1999). 

Fenomenografia je metódou, ktorá kladie vysoké nároky na výskumníkove analytické 

schopnosti, keďže je interpretačným výskumným prístupom. Výskumník by sa mal v procese 

realizácie výskumu zamerať na odhalenie rozličnosti v koncepciách (Bruce 1999). 

Je však potrebné rozlišovať medzi fenomenografiou a fenomenológiou: aj keď sa obe 

výskumné metódy zameriavajú na popis ľudskej skúsenosti, významným rozdielom je, že 

fenomenografia sa zameriava na rôznorodosť, kým fenomenológia sa sústreďuje na podstatu 

skúmaného fenoménu (Limberg 2008). 

Cieľom fenomenografického skúmania je odhaliť rozličné koncepcie fenoménu, ktoré 

majú skupiny používateľov v určitých kontextoch. Koncepcia je skúsenostným, zažitým vý-

znamom, teda tým, že určíme, ako vnímajú respondenti skúmaný fenomén, môžeme tak do-

spieť k jeho opísaniu. Medzi jednotlivými koncepciami sú logické vzťahy, ktoré tvoria štruk-

turálny rámec fenoménu (Bruce 1999). Popis koncepcie môže obsahovať aj konkrétne citáty, 

ktorými respondenti opisujú rozličné koncepcie skúmaného problému (Bruce 1997). 

Výstupom fenomenografického výskumu by mala byť tabuľka obsahujúca kategórie  

fenoménu alebo tzv. „výsledný priestor“ (z angl. outcome space) zahŕňajúci kategórie opisu 

fenoménu, ktoré vyjadrujú hlavné znaky významu a skúsenosti s určitým fenoménom a zá-
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roveň vyjadrenie vzťahov medzi jednotlivými kategóriami (Limberg 2008). Tento výsledný 

priestor je tak vyjadrením kolektívnej skúsenosti s fenoménom výskumu (Limberg 2000). 

Každá kategória (koncepcia) má tzv. štrukturálny a referenčný komponent. Kategórie 

obsahujú význam, teda referenčný komponent toho, čo je chápané. Zároveň obsahujú zá-

kladné vzťahy medzi časťami koncepcií, ktoré tvoria štrukturálny komponent toho, ako je 

niečo chápané. Na základe štrukturálnych komponentov koncepcií je potom vytvorený vý-

sledný priestor (Bruce 1997). 

Validitu fenomenografického výskumu je možné zabezpečiť napr. jasným opisom po-

stupu výskumníka pri analýze dát a zároveň uvádzaním citátov z rozhovorov, ktorých cieľom 

je identifikovať významné charakteristiky určitej kategórie a poukázať na rozdielnosť medzi 

jednotlivými kategóriami a koncepciami (Nováková 2018). 

3 Výsledky fenomenografickej analýzy 

V rámci fenomenografickej analýzy dát sme viacnásobne čítali a analyzovali prepísané 

rozhovory, potom sme identifikovali významné časti odpovedí respondentov so zreteľom na 

výskumný cieľ. Analýze sme podrobili výpovede respondentov, ktorí v rozhovoroch potvrdi-

li svoju skúsenosť (ktorá je podmienkou fenomenografického výskumu) s odlišným správa-

ním v online priestore, či už u seba alebo vo svojom najbližšom okolí. Bolo ich dokopy 16. 

Vo výpovediach respondentov sa postupne črtali odlišné kategórie popisu fenoménu, v kto-

rých respondenti opisovali depersonalizáciu zo svojho subjektívneho pohľadu. Identifikova-

né koncepcie sa u jednotlivých respondentov prelínali, navzájom sa dopĺňali. Výsledkom 

analýzy je výsledný priestor na obrázku 2, v ktorom sú jednotlivé koncepcie zobrazené. 

Koncepciami sú (Nováková 2018): 

 koncepcia informačnej etiky (koncepcia, kedy je depersonalizácia vnímaná ako prob-

lém úzko súvisiaci s oblasťou informačnej etiky); 

 koncepcia vnímania informačného prostredia morálnym agentom (koncepcia, kedy je 

depersonalizácia vnímaná predovšetkým ako fenomén online prostredia, ktorého je 

súčasťou); 

 psychologická koncepcia (koncepcia, kedy je depersonalizácia vnímaná predovšetkým 

ako online disinhibičné správanie); 

 situačná koncepcia (koncepcia, kedy je depersonalizácia vnímaná prostredníctvom 

konkrétnych situácií, v ktorých sa odohráva, a ich špecifík); 

 sociálna koncepcia (koncepcia, kedy je depersonalizácia vnímaná ako problém, ktorý 

je potrebné riešiť na globálnej úrovni). 

Jednotlivé koncepcie sú úzko prepojené, naznačuje to aj tvar päťuholníka, ktorý konce-

p-cie vytvárajú. Tvoria jeden celok. Koncepcia informačnej etiky je úzko prepojená s kon-

cepciou informačného prostredia, ale aj s psychologickou koncepciou. Situačná koncepcia 

zase hraničí s koncepciou informačného prostredia, pretože vzťahy medzi nimi sú asi najuž-

šie. Hranice medzi nimi sú prítomné, ale zároveň sú do istej miery prepojené. 

Identifikovali sme zároveň dva základné prejavy depersonalizácie: pozitívny a negatív-

ny prejav, ktoré sú prítomné vo všetkých koncepciách. Okrem pozitívnych prejavov považu-

jeme za dôležité zdôrazniť aj význam emócií, ktoré sa objavovali vo všetkých koncepciách, 

ale obzvlášť v koncepcii informačnej etiky. Preto sú emócie vymedzené osobitne ako kompo-

nent informačnej etiky. Prítomnosť emócií sme však zaznamenali vo všetkých koncepciách, 



77 

preto sú emócie podložím päťuholníka, ktorý zobrazuje koncepcie depersonalizácie morál-

neho agenta v online prostredí. 

 

Obr. 2 

Koncepcie depersonalizácie morálneho agenta v online prostredí (Nováková 2018) 

3.1 Koncepcia informačnej etiky 

Koncepcia informačnej etiky bola prítomná v odpovedi každého respondenta. Odpove-

de respondentov boli často aj citovo zafarbené a naznačovali tak význam, ktorý etickej kon-

cepcii pripisujú. Koncepcia informačnej etiky obsahuje tieto komponenty: 

 zodpovednosť; 

 absencia negatívnych sankcií; 

 dodržiavanie odlišných morálnych zásad v online prostredí; 

 anonymita; 

 neuvedomovanie si negatívnych následkov činov na príjemcu; 

 prisudzovanie malej váhy činom v online prostredí; 

 vnímanie človeka ako „entity“ a nie ako ľudskej bytosti; 

 tvorba online identít; 

 rola emócií 

 pri dodržiavaní morálnych zásad; 

 nevnímanie emócií príjemcu morálneho činu; 

 citové zapojenie. 

Komponenty tvoria štrukturálny rámec koncepcie. Referenčným (významovým) rámcom 

koncepcie je vnímanie depersonalizácie v online prostredí respondentmi ako komplexného 

etického problému, ktorý v sebe zahŕňa vyššie uvedené komponenty. Komponent zodpoved-
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nosti je základným komponentom koncepcie informačnej etiky. Tak, ako sa to ukazuje aj 

v odbornej literatúre, zodpovednosť úzko súvisí s depersonalizáciou morálneho agenta v on-

line prostredí, je akoby v jadre celej koncepcie, ostatné komponenty sú na ňu úzko naviazané. 

Respondenti sa v súvislosti so zodpovednosťou vyjadrovali najmä k negatívnym sankciám, 

ktoré pôvodcu činu v online prostredí môžu alebo nemusia postihnúť, čo má vplyv na jeho 

odlišné správanie. Zodpovednosť za činy v online prostredí je podľa respondentov veľmi 

úzko prepojená buď s negatívnymi sankciami, ktoré hrozia (alebo nehrozia) zo strany spoloč-

nosti, alebo s morálnymi zásadami jednotlivca. Odpovede respondentov naznačujú, že zodpo-

vednosť je ďalej prepojená aj s anonymitou v online prostredí, následkom ktorej môže mať 

pôvodca činu dojem, že zodpovednosť za svoje činy nenesie. Neuvedomenie si možných 

negatívnych následkov činu na príjemcu je komponent etickej koncepcie, kedy sa morálny 

agent v online prostredí správa odlišne aj v dôsledku toho, že si neuvedomuje, aký negatívny 

dopad môže mať jeho konanie na okolie. Zároveň prisudzuje svojim činom v online prostredí 

iba malú váhu. Online prostredie je špecifické, čo sa potvrdzuje aj v tomto prípade, kedy mo-

rálny agent nemusí vnímať, že komunikuje s ľudskou bytosťou – tento komponent respondent 

R4 opísal nasledovne: „Keby si ľudia uvedomili, že debatujú s človekom a nielen s entitou, 

tak to by bolo veľmi dobré.“ Komponent tvorby online identít naznačuje to, že online identita 

ovplyvňuje správanie morálneho agenta v online prostredí a môže byť tak prostriedkom reali-

zácie depersonalizovaného správania. 

Významným komponentom, ktorý, podobne ako zodpovednosť, možno pozorovať na 

pozadí ostatných už spomenutých komponentov etickej koncepcie, je komponent emócií. Vo 

výskume sa ukázalo, že emócie sú úzko prepojené s rozhodovaním morálneho agenta v otáz-

kach morálnych činov. Ďalej nemožnosť vnímať v dostatočnej miere emócie príjemcu činu 

tiež ovplyvňuje správanie morálneho agenta, ktoré tak môže byť negatívnejšie, a napokon je 

dôležité spomenúť aj citové zapojenie, ktoré plní v rámci depersonalizovaného správania 

významnú úlohu. Prítomnosť emócií či citové zapojenie môžeme pozorovať aj v prípadoch 

pozitívnej depersonalizácie. Citové prežívanie, dobrý pocit je motiváciou takéhoto konania, 

ktorého cieľom je zlepšiť psychický a emocionálny stav príjemcu činu. Dobrý pocit z pomo-

ci niekomu, kto to potrebuje, je zároveň aj vnútornou motiváciou. 

3.2 Koncepcia vnímania informačného prostredia morálnym 

agentom 

V rámci tejto koncepcie je depersonalizované správanie vnímané predovšetkým ako 

správanie súvisiace s charakteristikami informačného prostredia, v ktorom sa odohráva. Re-

ferenčným (významovým) rámcom koncepcie je vnímanie depersonalizovaného správania 

v online prostredí ako fenoménu, ktorý je determinovaný predovšetkým online prostredím, 

v ktorom sa odohráva. Zahŕňa v sebe rozličné elementy, ktoré tvoria jej štrukturálny rámec: 

 sloboda v online prostredí; 

 pocit bezpečia a istoty za počítačom; 

 oddelenie reality v online prostredí od reality v offline prostredí; 

 fyzická neprítomnosť v online prostredí: 

 chýbajúca neverbálna komunikácia; 

 chýbajúci pocit prítomnosti a blízkosti; 

 odlišná, skrátená a asynchrónna komunikácia. 
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Komponent slobody v online prostredí je komponent, podľa ktorého sa morálny agent 

v online prostredí „cíti slobodnejšie,“ následkom čoho môže v online priestore napísať sku-

točne to, čo si myslí. Pocit bezpečia a istoty v online priestore dáva morálnemu agentovi 

väčšiu slobodu. Aj v tejto koncepcii nachádzame prvky pozitívnej depersonalizácie, a to 

predovšetkým v súvislosti s komponentom pocitu bezpečia a istoty v online priestore, podľa 

ktorého môže byť správanie morálneho agenta ovplyvnené aj pozitívnym spôsobom. Kom-

ponent oddelenia reality v online prostredí od reality v offline prostredí vyjadruje vnímanie 

týchto dvoch prostredí ako odlišných, akoby virtuálna realita nebola „reálna realita“, ako to 

opísal Slater (2002). R 23 to vysvetlil nasledovne: „Čo dá (používateľ) do tej siete, je iná 

dimenzia, úplne iný svet. Je to svet mimo mňa.“ Ďalším výrazným komponentom je fyzická 

neprítomnosť v online prostredí a jej vplyv na odlišné správanie morálneho agenta. Fyzickú 

neprítomnosť respondenti vnímali často aj v súvislosti s absenciou neverbálnej komunikácie, 

čo opäť spôsobuje odlišné správanie. Fyzickú neprítomnosť nenahrádza online prítomnosť 

z hľadiska vnímania pocitu blízkosti. Respondent R 25 to potvrdzuje: „Človek nie je úplne 

v kontakte s tým človekom, ale tak čiastočne.“ Komponent odlišnej, skrátenej a asynchrónnej 

komunikácie sa tiež nachádza v koncepcii informačného prostredia. Na odlišné správanie 

teda podľa respondentov vplývajú aj špecifiká online komunikácie v porovnaní s offline 

komunikáciou. 

3.3 Psychologická koncepcia 

Táto koncepcia vyjadruje vnímanie depersonalizovaného správania respondentmi ako 

správania, ktoré má svoje korene predovšetkým v psychike človeka a prejavuje sa ako odváž-

nejšie, agresívnejšie, otvorenejšie správanie. Referenčným rámcom koncepcie je tak odváž-

nejšie správanie v zmysle otvorenej komunikácie, ktorá je úprimnejšia, prejavuje sa silnejším 

vyjadrením vlastného názoru, komunikáciou aj citlivých tém, ale má aj negatívne prejavy, 

ako sú agresívnejšie správanie a používanie vulgarizmov. Komponenty psychologickej kon-

cepcie sú: 

 odvážnejšie správanie; 

 otvorená komunikácia: 

 úprimnejšia komunikácia; 

 silnejšie vyjadrenie vlastného názoru; 

 komunikácia aj citlivých tém; 

 agresívnejšie správanie; 

 používanie vulgarizmov; 

 osobná frustrácia, potreba pritiahnuť pozornosť okolia. 

V rámci psychologickej koncepcie bolo depersonalizované správanie vnímané respon-

dentmi ako odvážnejšie, sebavedomejšie správanie. V kontexte otvorenej komunikácie ho 

respondenti vnímali ako otvorené, úprimnejšie správanie, kedy ľahšie vyjadria svoj vlastný 

názor, čo súvisí s komponentom odvážneho správania – zahŕňa v sebe schopnosť jednoduch-

šie a silnejšie vyjadriť svoj osobný názor a nechýba ani konverzácia o citlivých, osobných 

témach. Aj v psychologickej koncepcii tak nachádzame prvky pozitívneho depersonalizova-

ného správania. Negatívne prejavy odvážnejšieho správania opísali respondenti ako agresív-

nejšie správanie, ktoré sa nevyhýba ani vulgarizmom. Pôvodca činu si ním ventiluje osobnú 

frustráciu. 
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3.4 Situačná koncepcia 

Situačná koncepcia vyjadruje vnímanie depersonalizovaného správania ako správania 

morálneho agenta v konkrétnej situácii. Analyzované boli situácie, kedy respondenti opísali 

svoju skúsenosť s depersonalizovaným správaním, ktoré vnímali v spojitosti s konkrétnou 

situáciou. Identifikovali sme tieto elementy situačnej koncepcie, tvoriace jej štrukturálny 

rámec: 

 experimentovanie; 

 verejnosť situácie; 

 typ komunikačnej situácie: 

 negatívne až nenávistné komentáre; 

 komunikácia pri hraní počítačových hier; 

 komunikácia pri „četovaní“; 

 kyberšikana; 

 vytvorenie falošného profilu na sociálnej sieti; 

 zdieľanie rozličného materiálu na sociálnej sieti; 

 intenzita situácie: 

 pretvárka; 

 znásobené negatívne správanie (prejavom môže byť napr. „zapáranie“); 

 vplyv situácie v online prostredí na situáciu v offline prostredí. 

Depersonalizované správanie je vnímané ako odlišné správanie, ktoré je verejné, odo-

hráva sa vo verejnom priestore, čo respondenti považovali za veľké negatívum predovšetkým 

v súvislosti s jeho negatívnymi prejavmi. Situačný komponent experimentovania sa prejavil 

vo vnímaní depersonalizovaného správania ako experimentu, ktorého cieľom je „niečo vy-

skúšať“. Komponent typu komunikačnej situácie vyjadruje konkrétne príklady situácií, v kto-

rých sa depersonalizované správanie odohralo, ako napr. negatívne, nenávistné komentáre, 

odlišná komunikácia pri hraní počítačových hier, pri „četovaní“, kyberšikana atď. Kompo-

nent intenzity situácie vyjadruje depersonalizované správanie ako správanie, ktoré môže byť 

úplne odlišné (ako pretvárka) alebo iba čiastočne odlišné, „znásobené“, intenzívnejšie vo 

svojich prejavoch. Posledným situačným komponentom, ktorý sme identifikovali, je kompo-

nent vplyvu situácie (alebo správania) v online prostredí na offline prostredie, respondenti 

vnímajú depersonalizované správanie ako správanie v online prostredí, ktoré ovplyvňuje prí-

jemcu aj v jeho offline prostredí. V situačnej koncepcii opäť nachádzame prítomnosť emócií 

(negatívne emócie pociťuje okolie, ktoré sleduje napr. negatívne komentáre na sociálnej sieti, 

pocit škodoradosti pri experimentovaní). 

3.5 Sociálna koncepcia 

Sociálna koncepcia bola vo výpovediach respondentov asi najmenej výrazná, ale neme-

nej významná, pretože presahuje hranice jednotlivca a depersonalizácia je v nej obsiahnutá 

predovšetkým ako celospoločenský problém. Obsahuje komponenty: 

 celospoločenský problém; 

 sociálne vzdelávanie a výchova; 

 komponent skupiny. 
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Ku koncepcii sa vyjadril napr. respondent R 4, ktorý vníma negatívne prejavy deperso-

nalizácie ako problém, ktorý je potrebné riešiť na spoločenskej úrovni, hlavne na úrovni emo-

cionálnej zrelosti, ku ktorej by mali ľudí viesť už v mladosti, resp. čo najskôr, aby sa vedeli 

v online prostredí správať zodpovedne. Druhým komponentom, ktorý sme identifikovali, je 

komponent skupiny, relevantný v prípade napr. skupinovej kyberšikany, keďže kyberšikana, 

do ktorej sa zapojí väčší počet ľudí, má svoje špecifiká. Na pozadí tejto koncepcie tiež na-

chádzame prítomnosť emócií, a to predovšetkým pri komponente skupiny, kedy je emocio-

nálne zapojenie pri depersonalizovanom správaní skupinové a zdieľané. 

Záver 

Cieľom výskumu bolo nielen poskytnúť čo najucelenejší pohľad na výskumný problém 

depersonalizácie v online prostredí, ale zároveň upriamiť pozornosť na problém, už len na 

samotnú jeho existenciu, pomenovať ho. Depersonalizácia je predovšetkým nezvyčajným 

prejavom správania, odchýlkou od bežného správania v online prostredí, nemusí sa teda tý-

kať všetkých používateľov, resp. v rozličnej miere. Môže mať zároveň nielen negatívne, ale 

aj pozitívne prejavy, ktoré sme vo výskume odhalili a bližšie špecifikované sú v dizertačnej 

práci (Nováková 2018). Napriek tomu sa s jej negatívnymi prejavmi stretávame na internete 

dennodenne, preto by bolo potrebné sa ňou zaoberať aj pri rozvoji informačnej, resp. morál-

nej gramotnosti v inštitúciách, ako sú rodina a škola, a to ideálne už od útleho veku. 

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

vanie sa človeka v digitálnom priestore. 
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Resumé 

KVALITATÍVNY VÝSKUM DEPERSONALIZÁCIE MORÁLNEHO AGENTA 

V ONLINE PROSTREDÍ (FENOMENOGRAFICKÁ ANALÝZA) 

Františka Nováková  

Depersonalizácia morálneho agenta v online prostredí je málo skúmaným javom. V oblasti informačnej 

etiky ho stručne charakterizuje napr. Luciano Floridi. Príspevok obsahuje hlavné zistenia fenomenogra-

fickej analýzy výskumu dizertačnej práce. Príspevok zahŕňa aj krátku charakteristiku fenomenografic-

kej analýzy. Depersonalizácia v online prostredí je definovaná ako odlišné správanie v online prostredí 

v porovnaní s offline prostredím z morálneho hľadiska, ktoré môže mať nielen negatívne prejavy (útoč-

né, nenávistné komentáre, kyberšikana), ale aj pozitívne prejavy (vľúdnosť, nápomocnosť, štedrosť). 

Výsledkom fenomenografickej analýzy je výsledný priestor depersonalizácie morálneho agenta, ktorý 

obsahuje 5 základných koncepcií: koncepciu informačnej etiky, koncepciu vnímania informačného pro-

stredia morálnym agentom, psychologickú, situačnú a sociálnu koncepciu. V súvislosťou s depersonali-

záciou je dôležité poukázať nielen na jej vzťah s anonymitou a zodpovednosťou, ale aj na rolu emócií, 

ktoré sú súčasťou každej koncepcie, ktorá bola vo fenomenografickom výskume indentifikovaná. 

Summary 

QUALITATIVE RESEARCH OF DEPERSONALIZATION OF MORAL AGENT IN 

ONLINE ENVIRONMENT (PHENOMENOGRAPHIC ANALYSIS) 

Františka Nováková  

Depersonalization of moral agent in online environment is an under-researched phenomenon. Deperson-

alization is shortly described by Luciano Floridi in the context of information ethics. Article contains 

main findings of phenomenographic analysis which was part of dissertation thesis. Shortly characterized 

in the article is also phenomenographic analysis. Depersonalization in online environment is defined  

as different behaviour in online environment in comparison with offline environment in the ethical con-

text. Depersonalization can have not only negative aspects (aggresive, hateful comments, cyberbullying) 

but also positive aspects (kindness, helpfulness, generosity). The result od phenomenographic analysis 

is an outcome space of depersonalization of moral agent which contains five main conceptions: concep-

tion of information ethics, conception of moral agent’s perception of information environment, psycho-

logical, situational and social conception. It is important to emphasize not only the relation of research 

problem with anonymity and responsibility, but also the role of emotions which are part of every iden-

tified conception. 
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OD INFORMAČNEJ VEDY K ZNALOSTNEJ VEDE 

Marcela Katuščáková  

Úvod 

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

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

následkom čoho rastie význam kognitívnych zručností potrebných na premenu informácií na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ako navrhujú niektorí odborníci z KIV. 

1 Od informačnej vedy a manažmentu informácií 

k manažmentu znalostí 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ktoré sú však dodnes predmetom odborných diskusií a nejasností. 

Manažmentu znalostí, presnejšie problému presného zadefinovania predmetu výskumu 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

konštatuje, že dokumentáciu v päťdesiatych rokoch minulého storočia niektorí knihovníci 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rowley 2003; Wilson 2006). 

2 Niektoré prieniky IV a KM 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3 Informačná a znalostná veda 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ská stránka profesie a disciplíny. 

V Japonsku zareagovali na socioekonomické zmeny vedúce k znalostnej spoločnosti  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4 Metodológia 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tu v oblasti KM. 

Následne sme tieto dopyty zjemnili využitím možnosti vyhľadávania v rámci kategórií 

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

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

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

z hľadiska vedeckej produkcie a vývoja v čase. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

v čase. 
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5 Výsledky 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Graf 1 

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

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

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

Library Science najaktívnejšia spomedzi všetkých kategórií publikujúcich k tejto novovznik-

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

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

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

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

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

tegória Information Science Library Science tretia najaktívnejšia z hľadiska publikačnej 

produktivity. 

 

Graf 2 

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

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

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

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

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

naznačuje význam knihovníckej komunity vo vedeckej komunikácii o koncepte KM. 

Z hľadiska zabezpečenia dôležitých kompetencií budúcich informačných profesionálov 

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

hľadaním presného termínu „knowledge management“) zisťovali percentuálne zastúpenie 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

zvu. 
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Záver 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CILIP, SLA a pod.). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zoznam bibliografických odkazov 

ABELL, A. a N. OXBROW, 2001. Competing with knowledge: the information professional 

in the knowledge management age. London: Library Association Publishing. ISBN  

1-85604-340-1. 

AJIFERUKE, I. 2003. Role of information professionals in knowledge management pro-

grams: empirical evidence from Canada. In: Informing Science. Vol. 6, s. 247–257. 

ALA, 2017. Searchable DB of ALA accredited programs [online]. [cit. 2018-05-22] 

Dostupné na: http://www.ala.org/CFApps/lisdir/index.cfm 

ARDANUY, J. a C. URBANO, 2015. European Union (EU) overview of LIS research 2010-

2014 [online]. [cit. 2017-01-15]. Dostupné na: 

http://bd.ub.edu/liser/sites/bd.ub.edu.liser/files/Programa/ppt/slides_ArdanuyUrbano_LIS

-ER_5June2015.pdf 

BAWDEN, D. a L. ROBINSON, 2012. The Facet LIS Textbook Collection: Introduction to 

Information Science. London: Facet Publishing. ISBN 978-1-85604-810-1. 

BECERRA-FERNANDEZ, I. a R. SABHERWAL, 2015. Knowledge Management: Systems 

and Processes. 2nd ed. Armonk, New York: Routledge. ISBN 978-0-7656-3915-8 

BODROŽIĆ, Z. a P.S. ADLER, 2018. The Evolution of Management Models: A Neo-Schum-

peterian Theory. In: Administrative Science Quarterly. 63(1), 85-129. 

BOUTHILLIER, F. a K. SHEARER, 2002. Understanding knowledge management and 

information management: the need for an empirical perspective. In: Information Research. 

8(1). 

BROADBENT, M. 1998. The phenomenon of knowledge management: what does it mean to 

the information profession? In: Information Outlook. 2(5), 23-37. 

BUTLER, Y. 2000. Knowledge management: if only you knew what you knew. In: Austra-

lian Library Journal. 49(1), 31-43. 

ČABRUNOVÁ, A., 1998. Informačný proces. Informačná výchova. Terminologický a výkla-

dový slovník odbor knižničná a informačná veda. Bratislava: SPN. ISBN 9788008028189. 

DALKIR, K., 2009. Knowledge Management. In: Encyclopedia of Library and Information 

Science. CRC Press. ISBN 978-0-8493-9712-7. 

DAVENPORT, T. H. a L. PRUSAK. 2000. Working Knowledge: How Organizations Man-

age What They Know. 2nd rev. ed. Boston, Mass: Harvard Business Review Press. ISBN 

978-1-57851-301-7. 

DUMITRIU, P., 2016. Knowledge Management in the United Nations System. United Nations 

[online]. [cit. 2018-05-22]. Dostupné na: https://www.unjiu.org/en/reports-

notes/JIU%20Products/JIU_REP_2016_10_English.pdf 

DURRANCE, J.C., 2004. Competition or convergance? Library and information science 

education at a crossroad. In: Advances in Librarianship. 28, 171-198. 

EBRAMI, H. 1977. Understanding Knowledge Science. Teheran: Iranian Library Association. 



93 

FATTAHI, R. a A. RISMANBAF, 2014. Knowledge and Information Science: The nature 

and its functions. In: Iranian Journal of Information Processing & Management. 29(1), 

3-34. 

GORMAN, G.E., 2004. The uniqueness of knowledge management? or Emperor´s New 

Clothes? In: Library Management and Information Services [online]. [cit. 2017-08-20]. 

Dostupné na: http://www.emeraldinsight.com/librarians/info/viewpoints/unique.htm 

HUSAIN, S. a M. NAZIM, 2013. Concepts of Knowledge Management among Library & 

Information Science Professionals. In: International Journal of Information Dissemina-

tion and Technology. 3(4), 264-269. 

IFLA, 2014. IFLA Knowledge Management Section Action Plan 2015-2017 [online]. [cit. 

2017-11-05]. Dostupné na: http://www.ifla.org/files/assets/km/strategic-plan/Files/2015-

2017_0.pdf 

IFLA 2018 KM, 2018. IFLA KM. [online]. [cit. 2018-09-01]. Dostupné na: 

https://sites.google.com/view/ifla2018km/introduction?authuser=0 

KHAIRAH, N. a K.P. SINGH, 2008. Knowledge Management in Corporate Organizations. 

In: MALHAN, I.V. a S. RAO., eds. Perspectives on Knowledge Management. USA: 

Scarecrow Press, s. 295-308. ISBN 978-0-8108-6104-6. 

KOLONIARI, M. a K. FASSOULIS, 2017. Knowledge Management Perceptions in Aca-

demic Libraries. In: The Journal of Academic Librarianship. 43, 135-142. 

NAKAMORI, Y., 2016. Knowledge Science: Modeling the Knowledge Creation Process. 

CRC Press. ISBN 978-1-4398-3837-2. 

REARDON, D.F., 1998. Knowledge management: the discipline for information and library 

science professionals. Prezentované na 64th IFLA General Conference: Annual Confer-

ence, Amsterdam: IFLA [online]. [cit. 2018-02-10]. Dostupné na: 

https://archive.ifla.org/IV/ifla64/017-123e.htm 

ROKNUZZAMAN, M., 2012. Changing Paradigms in Library Education: From Library 

Science to Information Science to Knowledge Science. In: The Eastern Librarian. 23(1), 

1-23. 

ROKNUZZAMAN, M. a K. UMEMOTO. 2017. An Interdisciplinary Encounter Between 

Two Knowledge Domains: Library and Information Science vs Knowledge Management. 

Information and Knowledge Management. 7(20), 19-26. 

ROWLEY, J., 2003. Knowledge management-the new librarianship? From custodians of 

history to gatekeepers to the future. In: Library Management. 18(2), 88-91. 

SINGH, K.P., 2005. Knowledge Management and Challenges to LIS Professionals in Elec-

tronic Age. In: Library Herald. 43(2), 115-123. 

STEINEROVÁ, J., 2016. Informačná veda: tradície, teórie a trendy – smerom k digitálnej 

vede. In: Knižničná a Informačná Veda: Zborník Filozofickej Fakulty Univerzity Komen-

ského, s. 7-27. Bratislava. ISBN 978-80-223-4252-0. 

SWANSON, D.R., 1988a. Migraine and magnesium: eleven neglected connections. In: Per-

spectives in Biology and Medicine. 31(4), 526-557. 

SWANSON, D.R. 1988b. Historical note: Information retrieval and the future of an illusion. 

In: Journal of the American Society for Information Science. 39(2), 92-98. 

VYMĚTAL, J., DIAČIKOVÁ, A. a M. VÁCHOVÁ, 2005. Informační a znalostní manage-

ment v praxi (first). Prague: LexisNexis CZ. ISBN 978-80-86920-01-1. 



94 

WALLACE, D.P., 2007. Knowledge Management: Historical and Cross-Disciplinary 

Themes. 2nd ed. Westport, Conn: Libraries Unlimited. ISBN 978-1-59158-502-2. 

WILSON, T.D., 2002. The nonsense of “knowledge management”. In: Information Research. 

8(1). 

WILSON, T.D., 2006. The nonsense of knowledge management’ revised. In: MACEVICIUTE, 

D. a T. D. WILSON, ed. Introducing information management: an Information Research 

reader. London: Facet, s. 151-164. ISBN 978-1-85604-561-7. 

WIPO, 2015. The Knowledge Management Strategy of the World Intellectual Property  

Organization (WIPO). WIPO [online]. [cit. 2017-11-06] Dostupné na: 

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/a _55/a _55_inf_5.pdf 

ZINS, C., 2006. Redefining information science: from “information science” to “knowledge 

science”. In: Journal of Documentation. 62(4), 447-461. 

Resumé 

OD INFORMAČNEJ VEDY K ZNALOSTNEJ VEDE 

Marcela Katuščáková  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

na trhu práce. 

Summary 

FROM INFORMATION SCIENCE TO KNOWLEDGE SCIENCE 

Marcela Katuščáková  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

the current socio-economic changes and shifts in the labour market. 
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ZBORNÍK FILOZOFICKEJ FAKULTY UNIVERZITY KOMENSKÉHO 

Ročník XXVIII KNIŽNIČNÁ A INFORMAČNÁ VEDA Bratislava 2019 
 

VÝCHODISKOVÉ TEORETICKÉ KONCEPTY VÝSKUMU 

ČÍTANIA METODOLÓGIOU SLEDOVANIA POHYBU OČÍ 

Ľudmila Hrdináková, Katarína Buzová  

Úvod 

Čítanie je jedným z najtrvalejších a najvýznamnejších kognitívnych vynálezov ľudstva 

(Mishra 2015). Plynulé a presné čítanie a čítanie s porozumením sú kľúčovými schopnosťa-

mi pre dosahovanie adekvátnych akademických výsledkov (Krieber et al. 2016), pre pozná-

vanie a vzdelávanie sa, vedecké bádanie i pre praktický život. Niektorí autori (Howard 2011; 

Wiegand 1997; Cullinan 2000; Nitecki 1986; Copeland a Martin 2016) opakovane poukazujú 

na to, že knižničná a informačná veda by nemala ignorovať či potláčať tematiku voľnočaso-

vého čítania (a čítania vôbec) v prospech tém spracovania a vyhľadávania informácií. 

Čítanie je komplexným kognitívnym procesom, ktorého priebeh je veľmi ťažko uchopi-

teľný. Čiastočný pohľad do procesov čítania poskytla metóda verbálneho protokolu, ale až 

štúdium čítania pomocou technológie sledovania pohybu očí začína odkrývať skutočnú pod-

statu mentálnych procesov recepcie textu. 

1 Pohyby očí a kognitívne procesy počas čítania 

Registrácia pohybov očí bola použitá už v starších štúdiách procesu čítania. Početné vý-

skumy potvrdili, že pohyby očí sú významnou procesuálnou a operačnou zložkou čítania 

a úzko súvisia aj s rozmanitými kognitívnymi funkciami, ktoré proces čítania podporujú (Just 

a Carpenter 1980). 

Pre čítanie je typické sekvenčné skenovanie textu zľava doprava a zhora nadol alebo 

v opačnom smere v závislosti od systému písania. Pri čítaní, rovnako ako v každom procese 

zrakovej percepcie informácií, sa oči nepohybujú kontinuálne, ale diskontinuálne, hoci naše 

fenomenologické skúsenosti hovoria opak (Bezrukich a Ivanov 2013). Pohyby očí v rámci 

čítania predstavujú striedanie (relatívne) statických fixácií a veľmi rýchlych skokov z jedného 

bodu fixácie do druhého – sakád, takže fixácie možno považovať za medzisakadické interva-

ly (Jošt 2011). 

Sakády je potrebné odlišovať od iných typov pohybov očí – vergencií, sledovacích (pur-

suit) a vestibulárnych pohybov očí. Hoci sú tieto mimoriadne dôležité (Bach, Rita a Collinz 

1971), metodológia výskumu pohybov očí pri čítaní sa zvyčajne zameriava hlavne na makro-

sakády (ďalej len sakády). 
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Sakády sú rýchle očné pohyby – skoky, ktorých trvanie sa pohybuje od 10 do 80 ms 

a priemerná rýchlosť je 200 – 600 °/s 
1
. Majú balistický charakter a ich funkciou je preniesť 

oko do fixačného bodu, kde je text foveovaný, inak povedané, dostať text na žltú škvrnu 

sietnice, ktorá je miestom najostrejšieho videnia (Jošt 2011). Vzdialenosť, do ktorej sa oči 

pohybujú počas každej sakády, je od 1 do 20 znakov, v priemere 7 – 9 znakov. Veľkosť 

sakád (amplitúda) sa pohybuje od niekoľkých uhlových minút (pri mikrosakádach) až po 

niekoľko stupňov (napríklad v prípade skoku na nový riadok alebo na novú stranu textu). 

Fixácia je medzisakadický stav relatívneho pokoja očí
2
, v rámci ktorého sú z textu (slo-

va) extrahované informácie. Trvanie jednej fixácie je od 100 do 2000 ms, priemerne 200 –

250 ms. Slovo môže mať jednu alebo viac fixácií. Na trvanie fixácií a celkovú dĺžku skúma-

nia slova majú vplyv určité vlastnosti slova, respektíve okolitých slov (Dubasova [bez dátu-

mu]), ale aj dispozície a charakteristiky čitateľa (pozri napr. Krieber et al. 2016). Pomer 

dĺžok fixácií a sakád sa značne líši aj pre jednu a tú istú osobu v rámci jedného fragmentu 

textu. 

Pri realizácii sakády v rámci procesov čítania sú dôsledne riešené tri problémy: určuje 

sa moment začiatku skoku, zabezpečuje sa určitá rýchlosť pohybu a vypočíta sa čas zastave-

nia (volí sa bod nasledujúcej fixácie) (Bezrukich a Ivanov 2013). 

Pri čítaní verbálnych textov sú dôležité niektoré zásadné mechanizmy sakád: 1. saka-

dická supresia (omisia) zabezpečuje, že informácie počas rýchleho pohybu oka nevidíme, dá 

sa povedať, že sakadická supresia je potlačenie deformácie obrazu (či oprostenie od tejto 

deformácie), čím sa eliminuje rozostrenie a rozmazanie obrazu. 2. Vizuálna maska je mecha-

nizmus, ktorý zabezpečuje, že vizuálna informácia získaná pred sakádou maskuje informá-

cie, ktoré vstupujú do vizuálneho systému počas pohybu sakády. Je založená na interakcii 

systentatívneho a tranzitorného systému, pričom sustentatívny systém je činný v dobe sakády, 

ktorá ukončuje fixáciu a vďaka nemu sa obraz načerpaný počas fixácie uchováva v krátko-

dobej pamäti niekoľko desiatok milisekúnd, teda počas sakády. Tranzitorný systém sa akti-

vuje na konci sakády a vymaže obraz udržiavaný sustentatívnym systémom a umožní vstup 

novej informácie v nastupujúcej fixácii (Jošt 2011). 

Vzhľadom na vysokú rýchlosť je prakticky nemožné v priebehu sakády (a rovnako ani 

bezprostredne pred a po nej) prijímanie akejkoľvek vizuálnej informácie (Dubasova [bez dá-

tumu]), niektoré zo štúdií konštatujú, že dokonca všetky kognitívne aktivity sú počas sakád 

potlačené. Keďže úlohy, používané vo väčšine týchto štúdií, sú relatívne jednoduché, zaují-

mavou otázkou pre výskum ostáva, či sa v zložitejších úlohách, akou je čítanie, spracovanie 

informácií počas sakád úplne pozastaví. 

Ako sme načrtli, foveácia objektu je vlastne dosiahnutie objektu alebo premietnutie jeho 

obrazu na miesto najostrejšieho videnia. Práve vtedy sa realizuje fixácia pohľadu na dané 

slovo (časť textu) a extrakcia informácie z textu (slova). 

Primárnym určujúcim faktorom trvania fixácie (ako dlho ostávajú oči fixované na fixa-

čnej pozícii/slove) je to, aké ľahké alebo ťažké je spracovanie fixovaného slova. Trvanie 

fixácie je veľmi ovplyvnené faktormi ako frekvencia slova (ako často sa slovo vyskytuje 

v jazyku, respektíve v texte), vek nadobudnutia (vek, v ktorom sa čitateľ slovo naučil), pred-

vídateľnosť slova (daná dĺžkou slova a predchádzajúcim kontextom), rozsahom príbuzných 

                                                           
1
 °/s – vizuálny uhol za sekundu, 1o sú približne 3–4 písmená 

2
 Adjektívum „relatívneho“ je pri popise fixácií namieste – citlivejšie zariadenie totiž dokáže zachytiť jemné fixačné 

pohyby, ktoré oko realizuje pri pohľade na pevný bod: tremor, drift a mikrosakády (Jošt 2011). Tieto pohyby očí 
sú nepatrné a ich presná povaha a funkcia je trochu nejasná (Rayner 1998). 
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tvarov slov (koľko slov môže byť tvorených zmenou jedného písmena v slove) a podobne 

(pozri Hyönä 2011; Rayner 1998, 2009 cit. podľa Schotter, Bernhard a Rayner 2012). 

Ľudské oko sa vyznačuje rozličnou citlivosťou sietnice a jemné detaily (teda i písmená 

textu) môžu byť rozlíšené práve iba foveou. Pri zvyšujúcej sa excentricite od tohto miesta 

zraková ostrosť rýchlo klesá. Z hľadiska ostrosti rozdeľuje každá fixácia pri čítaní videný 

riadok na tri oblasti: 1. foveálnu (cca 2° vizuálneho uhla) 2. parafoveálnu (cca 5° vizuálneho 

uhla na obe strany) a 3. periférnu (Jošt 2011; Schotter, Angele a Rayner 2012), ako to zobra-

zuje obrázok 1. Tie zodpovedajú tomu, ako časti textu dopadajú na sietnicu (obr. 2). 

 

Obr. 1 

Foveálne, parafoveálne a periférne oblasti: tri znaky tvoria 1° vizuálneho uhla. Ikona oka 

a čiara od nej predstavujú miesto fixácie (Schotter, Angele a Rayner 2012) 

 

Obr. 2 

Oblasti parafovea a perifovea sú obvodovými oblasťami žltej škvrny, sú na periférii sietnice 

(Dubasova [bez dátumu]) 

Oblasť vnímania textu (alebo funkčná oblasť pohľadu) je obmedzená v priebehu fixácie 

na 3–4 písmená vľavo od fixácie a 14–15 písmen vpravo fixácie (v angličtine; pozri McCon-

kie 1982; Rayner a Bertera 1979 cit. podľa Dubasova [bez dátumu]). V štúdiách venovaných 
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čítaniu sa často vyskytujú pojmy „foveálne videnie“ a „centrálne videnie“, „parafoveálne 

videnie“ a „periférne videnie“. Prvý pojem sa vzťahuje na videnie, ktoré poskytuje vnímanie 

písmen fixovaných okom (vykonáva sa receptormi z foveálnej oblasti a vyznačuje sa maxi-

málnou zrakovou ostrosťou). Parafoveálne videnie poskytuje vnímanie písmen, ktoré nie sú 

fixované pohľadom (Dubasova [bez dátumu]) a mnohé experimentálne údaje potvrdzujú sku-

točnosť čiastočného spracovania slov práve parafoveálnym videním. 

V tomto zmysle potom hovoríme o percepčom rozpätí (percetual span) ako o oblasti 

efektívneho videnia či oblasti, na ktorú čitateľ sústredí pozornosť a z ktorej môže získavať 

užitočnú informáciu. Pri čítaní sa jeho veľkosť vyjadruje obyčajne počtom písmen, ktoré či-

tateľ zachytí počas fixácie, t. j. z jedného fixačného bodu (Rayner 1998). Percepčné rozpätie 

sa vymedzuje tradične do 30 písmen, a to podľa vyspelosti čitateľa a, ako sme uviedli vyššie, 

jeho tvar je asymetrický (Rayner, Slattery a Bélanger 2010). 

Parafoveálny náhľad na slovo (parafoveal preview) znižuje čas následnej fixácie, lebo 

poskytuje užitočné informácie, a to zväčša spaciálneho charakteru: o dĺžke a tvare slov, ďalej 

o hraniciach medzi slovami a hraniciach textu ako celku, ale i písmenového charakteru (t. j. 

čitateľ je schopný identifikovať niektoré písmená). Ide o tzv. parafoveálny efekt (alebo bene-

fit parafoveálneho náhľadu (parafoveal preview benefit; pozri Dubasova [bez dátumu]), kto-

rého podstatou je priaznivý vplyv informácie, ktorú čitateľ čerpá z parafoveálnej zóny (Ray-

ner 1998; Rayner, Slattery a Bélanger 2010). 

Aj keď sémantizácia je funkciou foveálneho uchopenia slova, čiastočným spracovaním 

slov získaných parafoveálnym videním „predspracuje“ čitateľ prichádzajúce slová, ktoré spa-

dajú do parafovey (aj napriek tomu, že je text degradovaný), a navyše toto „predspracovanie“ 

umožňuje preskočenie niektorých slov. Je zrejmé, že hlavným cieľom čitateľa je spracovať 

fixované slovo, aby zistil jeho význam, čitatelia však nemusia fixovať všetky slová vo vete, 

aby pochopili text, to znamená, že v niektorých prípadoch sú schopní spracovať dve slová 

(a niekedy aj tri slová, ak sú všetky krátke) v rámci jednej fixácie. Čitatelia priamo fixujú iba 

asi 70 % slov textu a ostatných 30 % slov preskočia (Dubasova [bez dátumu]; Schotter, Angele 

a Rayner 2012). 

Najsilnejším prediktorom preskakovania slov je dĺžka slov: čitatelia častejšie preskočia 

krátke slová o 2 – 3 písmenách ako dlhšie s 9 – 12 písmenami (Schotter, Angele a Rayner 

2012). Preskočenie však nie je spojené len s krátkymi slovami, na preskočenie slova má tiež 

vplyv (ale v menšej miere) predvídateľnosť na základe kontextu a frekvencia slova (Schotter, 

Angele a Rayner 2012; Dubasova [bez dátumu]). Zároveň sa ukazuje, že aj keď slová nie sú 

vynechané, čitatelia získajú z parafoveálnych slov niektoré užitočné informácie (Schotter, 

Angele a Rayner 2012). 

Parafoveálny efekt sa prejavuje v dvoch rovinách: a) okulomotorickej procesuálnej rovi-

ne, a to skrátením fixačnej doby a úbytkom fixácií, a b) v rovine čitateľského výkonu zrých-

lením tempa o nameraný počet správne prečítaných slov za časovú jednotku (Jošt 2011). 

Parafoveálny efekt je príznačný pre veľmi dobrých a vyspelých čitateľov – práve schop-

nosťou čerpať informácie z parafoveálnej oblasti a zlaďovať rôzne druhy informácií (a tak 

lepšie využívať čas čítania) sa líšia vyspelí čitatelia od menej vyspelých čitateľov v rovna-

kom veku (Schotter, Angele a Rayner 2012; Silva, Faísca, Araújo, Casaca a Carvalho 2015). 

Vo vzťahu k parafoveálnemu videniu rozlišujú niektorí autori čitateľov s vysokým stupňom 

parafoveálneho uvedomenia (tí logicky majú pozorovateľne vyšší parafoveálny efekt) a čita-

teľov s nízkym stupňom parafoveálneho uvedomenia (White, Rayner a Liversedge 2005). 

Parafoveálny efekt je zohľadnený vo väčšine modelov čítania (Dubasova [bez dátumu]), 

napriek tomu jeho presná povaha a rozsah sú nejasné. Otázkou stále ostáva, či sa môže v rámci 
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neho postupovať až na úroveň sémantického spracovania, alebo či sa môže rozšíriť na viac 

ako dve priestorovo priľahlé slová (Schotter, Reichle a Rayner 2014). 

Pri čítaní sa vyskytujú aj pohyby očí späť k predtým čítanému textu, tzv. regresie. Re-

gresie môžu predstavovať 10 – 15 % všetkých sakád (Schotter, Angele a Rayner 2012) a ich 

počet je úmerný subjektívnej zložitosti textu (Dubasova [bez dátumu]) a čitateľskej vyspe-

losti (zručnosti) čitateľa. 

Očné pohyby čitateľa sú za bežných okolností riadené pozornosťou. V tejto súvislosti 

možno pozornosť definovať ako kognitívnu operáciu umožňujúcu výber určitej oblasti vo 

vizuálnom poli, z ktorého má čitateľ načerpať informácie a spracovať ich, pričom presun 

pozornosti na jednu stranu vizuálneho poľa povzbudzuje celý tento proces a súčasne tlmí 

vyhľadávanie a spracovanie informácií, ktoré sa nachádzajú na opačnej strane vizuálneho 

poľa (ide o tzv. inhibičný mechanizmus) (Jošt 2011). V kontexte čítania možno pozornosť 

chápať širšie a rozlišovať jej činnosť prinajmenšom na dvoch úrovniach: 1. čitateľ sleduje 

vizuospaciálnu (percepčnú) stránku textu, t. j. spracováva informácie o dĺžke slov, ich tvare, 

rozmiestnení na riadku a pod., 2. čitateľ sleduje jazykovú stránku textu, t. j. spracováva text 

fonologicky, syntakticky, morfologicky a sémanticky. 

Pri čítaní epického a odborného textu vystupuje do popredia sémantické spracovanie 

a pri spracovaní lyrického textu vystupuje do popredia estetická zložka a krása slov, ich rade-

nie, a teda iné druhy spracovania informácií. 

Mnohí autori prirovnávajú pozornosť ku svetelnému kužeľu: informácia, ktorá sa vy-

skytne vo vnútri kužeľa je spracovávaná najdokonalejšie a najúplnejšie. Podľa tvaru kužeľa 

sú rozpracované dva modely, ktoré vysvetľujú, ako pozornosť čitateľa pracuje: 1. podľa tzv. 

mikrokužeľového modelu sa zameriava pozornosť na malý objekt, ktorý zodpovedá jednému 

písmenu a presúva sa z písmena na písmeno, pričom jeho pohyb je kontinuálny a 2. podľa 

makrokužeľového modelu sa zameriava pozornosť čitateľa na celé slovo, či dokonca skupinu 

slov, pričom sa informácie osvetlené kužeľom spracovávajú paralelne. Tento model tak umož-

ňuje čitateľovi, aby spracovával slovné celky globálne. 

Uvedené modely rozdielne pracujú s parafoveálnym videním, rozlične teda využívajú 

parafoveálny efekt: v mikrokužeľových podmienkach je parafoveálny efekt menší a v ma-

krokužeľovom modeli pozornosti je parafoveálny efekt logicky väčší. Opäť je nevyhnutné 

dodať, že makrokužeľový model je typický pre vyspelých čitateľov (Jošt 2011). 

Pozornosť zohráva kľúčovú úlohu pri spracovaní informácií. Jej adekvátne fungovanie 

je potrebné pre správny rozvoj komplexných kognitívnych schopností. Deti s deficitom pozor-

nosti majú často ťažkosti nielen s čítaním, ale i s písaním a matematikou, a následne i s celým 

komplexnom vzdelávacích kompetencií (Commodari a Guarnera 2005). Štúdie potvrdzujú 

taktiež tesný vzťah medzi pozornosťou, rýchlosťou čítania a rozpoznávaním slov, dobrá po-

zornosť čitateľov má významný vplyv i na čitateľskú fluenciu či porozumenie (Yildiz a Çe-

tinkaya 2017). 

2 Stručný prehľad modelov kontroly pohybu očí počas čítania 

Na samotnom začiatku skúmania očných pohybov stál predpoklad Justa a Carpenterovej 

(1980) známy ako oko-myseľ (eye-mind) predpoklad, ktorý pracuje s tézou, že pohľad zostá-

va fixovaný práve na tú oblasť vizuálneho poľa, ktorá sa v danej chvíli kognitívne spracová-

va. Tento predpoklad stál i pri zrode tvorby modelov kontroly pohybu očí počas čítania. 

Technológia sledovania očí umožňuje presne merať trvanie fixácií a sakád počas číta-

nia, zisťovať smerovanie pohľadu, sledovať trajektóriu skokov a taktiež určovať, ako je loka-



100 

lizovaná pozornosť, ako sú identifikované slová, ako prebieha jazykové spracovanie textu, 

aké kognitívne procesy sa podieľajú na dešifrovaní tlačeného textu atď. (pozri napríklad 

Rayner 1998). Dlhé obdobie však ostávala otázka kontroly pohybov očí počas čítania meto-

dologickým problémom. Tým intenzívnejšie sa časť výskumných snáh zameriavala na hlbšie 

pochopenie vzťahu medzi pohybom očí a vedomím a na štúdium kognitívnych procesov zod-

povedných za kontrolu, programovanie a riadenie sakád. 

Ako sme spomínali vyššie, aby sa realizovala sakáda, musí vizuálny systém okrem iné-

ho: 1) určiť okamih začiatku sakády a 2) vypočítať okamih jeho zastávky, to znamená zvoliť 

miesto ďalšej fixácie. V teórii očných pohybov sú tieto dve úlohy zvyčajne označované sú-

hrnným termínom „programovanie sakády“. Prvú z úloh určíme ako „výber momentu spus-

tenia“ (otázka KEDY), druhú úlohu ako „výber cieľa“ (otázka KAM) (Jošt 2011). 

Výskum mechanizmu kontroly pohybu očí počas čítania musel odpovedať na to, ako 

prebieha programovanie a realizácia sakády, akým spôsobom sa realizuje výber cieľa saká-

dy, akú úlohu zohráva pozornosť ako sprostredkovateľ medzi pohybmi očí a lexikálnym 

spracovaním textu, a nakoniec, ako sa vlastnosti jazykového spracovania prejavujú v pohybe 

očí počas čítania. Postupný vývoj modelov čítania ukázal, že treba brať do úvahy obe úrovne 

– kognitívnu aj okulomotorickú (Rayner 1998). Najdôležitejšie však bolo pochopiť nielen to, 

ako jednotlivé systémy pracujú izolovane, ale aj to, ako sa navzájom ovplyvňujú a ako spo-

lupracujú. Tento cieľ prispel k rozvoju mnohých formálnych modelov kontroly pohybu očí. 

Moderné modely čítania sa dajú rozdeliť do troch skupín, ktoré sa navzájom výrazne  

líšia: 1. okulomotorické modely, 2. kognitívne orientované modely, 3. modely typu „ideálny 

pozorovateľ“ (Dubasova [bez dátumu]). V nasledujúcej tabuľke je uvedený prehľad základ-

ných modelov riadenia a kontroly pohybu očí pri čítaní. 

Tabuľka 1 

Modely pohybu očí pri čítaní (prehľad) 

Model Kľúčové zdroje 

E-Z Reader (Serial Attention Shift = SAS) Reichle, Pollatsek, Fisher a Rayner 1998 

Reichle, Rayner a Pollatsek 2003 

Pollatsek, Reichle a Rayner 2006 

SWIFT (Guidance by Attentional Gradients = 

GAG) 

Engbert, Longtin a Kliegl 2002 

Engbert, Nuthmann, Richter a Kliegl 2005 

Mr. Chips (Ideal Observer) Legge, Klitz a Tjan 1997 

Legge, Hooven, Klitz, Mansfield a Tjan 2002 

EMMA (SAS within ACT system) Salvucci 2001 

Glenmore (GAG within Connectionist 

System) 

Reilly a Radach 2006 

SERIF (Primary Oculomotor Control 

= POC) 

McDonald, Carpenter a Shillcock 2005 

Competition/Activation (POC) Yang a McConkie 2001 

SHARE (POC) Feng 2006 
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V roku 2006 Reinhold Kliegl (spolu s Ralfom Engbertom je autorom modelu SWIFT) 

urobil nasledujúce provokatívne tvrdenie: „Modely ovládania pohybu očí pri čítaní sú sofis-

tikovanejšie a realistickejšie ako modely v akejkoľvek inej oblasti psychológie“ (Rayner 

2009). Modely sú postavené na dlhoročných empirických skúmaniach a zreteľnou formou 

popisujú okulomotorickú a kognitívnu aktivitu pri čítaní. 

2.1 Okulomotorické modely 

Modely, ktoré akcentujú prioritu okulomotorickej kontroly (Primary Oculomotor Con-

trol, POC), patria medzi tzv. modely okulomotorické. Zaraďujeme medzi ne O O’Reganov 

model a modely SERIF, Competition/Activation, SHARE. 

V modeloch POC dochádza k významnej variabilite v trvaní fixácie v dôsledku vlast-

ností okulomotorického systému. Tieto modely dobre vysvetľujú rozloženie fixačných miest 

v slovách a vynechávanie slov. Okulomotorické modely prezentujú nezávislosť očných po-

hybov a jazykového spracovania a venujú veľkú pozornosť nízkoúrovňovým vplyvom. Mo-

dely neodmietajú význam jazykových a kognitívnych procesov, tie však hrajú relatívne malú 

korekčnú úlohu. 

2.1.1 Strategicko-taktický model O’Regana 

Základným z POC modelov je Strategicko-taktický model O’Regana (Strategy-Tactics 

model), ktorý popisuje naznačené princípy, podľa ktorých: a) procesy riadiace pohyby očí 

„kedy“ a „kam“ fungujú relatívne nezávisle, b) identifikácia slova určuje, kedy začne pohyb 

očí dopredu, c) okulomotorické faktory nižšej úrovne sú hlavnými činiteľmi rozhodnutia, na 

ktorej pozícii v slove oko pristane (McConkie 1982; Morrison 1984; O’Regan 1990). 

Model operuje pojmom optimálna fixačná pozícia (optimal viewing position, OVP), 

ktorý vníma ako fixačný bod, z ktorého môže čitateľ najúčinnejšie spracovať dané slovo. 

O’Regan identifikoval OVP ako konkrétnu polohu v slove, kde je rýchlosť rozpoznávania 

a pravdepodobnosť refixácie na najnižšej úrovni (Reilly 1992). V optimálnom prípade čita-

teľ dosiahne OVP, z ktorej efektívne spracuje slovo. Toto spracovanie prebieha na dvoch 

úrovniach: nižšiu úroveň zahŕňa vizuálne dekódovanie slova – identifikuje sa dĺžka slova, 

základný tvar či obrys, ohraničenie slova na základe medzier. Vyššia úroveň potom zahŕňa 

jazykové dekódovanie – teda fonologizáciu, priradenie významu alebo výber z niekoľkých 

významov a kontextualizáciu (Jošt 2011). Optimálna fixačná pozícia však nie je konštantná, 

pretože slová majú rozličnú dĺžku, to znamená, že čitateľ nedokáže naprogramovať veľkosť 

každej svojej nasledujúcej sakády tak, aby dosiahol optimálnu fixačnú pozíciu. Ak sa oko 

nedokáže priblížiť k optimálnej fixačnej pozícii slova, nastupuje typická vnútroslovná okulo-

motorická taktika – podľa O’Regana je sakáda nasmerovaná na druhý koniec slova a realizu-

je sa kombinácia informácií z oboch fixácií (Reilly 1992). Zameranie na optimálnu fixač-nú 

pozíciu predstavuje celkovú stratégiu, ktorá necháva cestu vnútroslovnej okulomotorickej 

taktike, aby maximalizovala množstvo získaných informácií po fixácii slova. 

2.2 Kognitívne orientované modely 

Kognitívne orientované modely tvrdia, že pohyby očí sú riadené procesmi lexikálneho 

spracovania a do určitej miery berú do úvahy okulomotorické faktory. Tieto modely sú roz-

delené do dvoch hlavných skupín: 
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 Serial Attention Shift (SAS, so sériovým sekvenčným presunom pozornosti) s realizá-

ciami v modeloch E-Z Reader, EMMA, Morrisonov model atď., 

 Guidance by Attentional Gradients (GAG, s rozdeľovaním pozornosti) s realizáciami 

v modeloch SWIFT, Glenmore atď. 

2.2.1 Morrisonov model 

Ako sme už poznamenali, na začiatku vzniku modelov očných pohybov pri čítaní stál 

predpoklad, že pohľad zostáva fixovaný práve na tú oblasť vizuálneho poľa, ktorá sa v danej 

chvíli kognitívne spracováva. Morrisonov model je prvým svojho druhu z kategórie procesu-

álnych modelov kontroly pohybu očí počas čítania, ktorého základným východiskom je, že 

očné pohyby sú riadené úrovňou jazykového spracovania, ktorá riadi i pozornosť (v jeho 

modeli sú jazykové spracovanie a pozornosť izolované). 

Morrisonov model je možné v krátkosti zhrnúť nasledovne: predpokladajme, že aktuál-

ne fixované slovo je slovo n. Ak je toto slovo správne identifikované, pozornosť sa presunie 

na slovo n + 1. Foveácia a priradenie vizuálnej pozornosti sa považujú za oddelené. Proces 

presunutia pozornosti na ďalšie slovo automaticky vedie k naprogramovaniu novej sakády na 

slovo n + 1. Ak však parafoveálne spracovanie postačuje a slovo nebude foveálne spracova-

né, pripravovaná sakáda je preprogramovaná a orientovaná na slovo n + 2 (Reilly 1992). 

Medzi základné nedostatky modelu patrí, že ráta len so sakádami, ktoré sa realizujú až 

vtedy, keď je jazykové spracovanie slova dokončené a nevysvetľuje, prečo sú niektoré slová 

refixované, ani to, prečo reálne pohyby očí vykazujú regresie – podľa modelu by refixácie 

a regresie ani nemali nastať. Ďalšou rezervou modelu je, že podľa neho by parafoveálny efekt 

mal byť stály (nemenný), pri pozorovaní čítania vyspelých čitateľov sa však parafoveálny 

efekt ukazuje ako veľmi premenlivý (Jošt 2011). Práve tieto nedostatky stimulovali vznik 

modelu E-Z Reader. 

2.2.2 E-Z Reader 

E-Z Reader (z fonetického obrazu anglického „easy“ = „ľahký“ a „reader“ = „čitateľ“) 

je rad kognitívne založených modelov (Reichle et al. 1998; Reichle, Rayner a Pollatsek 2003; 

Pollatsek, Reichle a Rayner 2006). Vo všetkých verziách tohto modelu sú pohyby očí počas 

čítania riadené procesmi jazykového spracovania. Najnovšia verzia tohto modelu, E-Z Rea-

der 10 (Reichle, Warren a McConnell 2009), predstavuje snahu zahrnúť vplyv premenných 

vyšších úrovní na pohyb očí. E-Z Reader je najpodrobnejší model čítania, ktorý dnes kombi-

nuje množstvo známych faktov. Jeho výraznou charakteristikou je to, že dostatočne jednodu-

cho ukazuje, ako kognitívne procesy riadia pohyby očí počas čítania. 

Model je postavený na dvoch kľúčových princípoch: 

 pozornosť je v každom okamihu fixovaná iba na jednom slove, posun pozornosti je 

prísne postupný (čo však neznamená nemožnosť paralelných procesov); 

 programovanie sakád je spúšťané mechanizmom lexikálneho spracovania. 

Lexikálne spracovanie slova sa vyskytuje v dvoch fázach (obe štádiá ovplyvňuje frek-

vencia a predvídateľnosť slova). V počiatočnej fáze L1 (trvá niekoľko milisekúnd) sa odha-

duje/hodnotí to, ako známe je slovo n. Dokončenie tejto fázy spustí proces programovania 

ďalšej sakády (príslušný signál je odoslaný do okulomotorického systému). Na výber miesta 

ďalšej fixácie vplýva tiež nízkoúrovňové „skenovanie“ súvisiace s pozornosťou, ktoré pôsobí 

paralelne s jazykovým spracovaním (takéto skenovanie určuje najmä hranice slova, poskytu-

je ho periférne videnie). V ďalšej fáze lexikálneho spracovania L2 sa v slovníku hľadá slovo. 
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Dokončenie tejto fázy vedie k posunu pozornosti na slovo n + 1, spracovanie ktorého má tiež 

dve etapy. Ak je však slovo n + 1 vysokofrekvenčné alebo ľahko predvídateľné, oba kroky 

spracovania sa môžu skončiť pred tým, ako sa presunie pozornosť na slovo n + 1; v tomto 

prípade sa pozornosť okamžite presúva k slovu n + 2, spustí sa programovanie sakády k slo-

vu n + 2 a sakáda k slovu n + 1 sa zruší. Inak povedané, proces spracovania závisí od vzťahu 

frekvencie a predvídateľnosti, prípadne nejednoznačnosti aktuálnych a nasledujúcich slov. 

Ak je čítané slovo nízkofrekvenčné a nejednoznačné, spracovanie bude trvať takmer celú 

dobu fixácie a ďalšie slovo bude spracované tiež v dvoch fázach, a to aj v prípade, že je vy-

sokofrekvenčné (tzv. efekt prelievania, spillover effect). Ak sú obe slová vysokofrekvenčné 

a ľahko predvídateľné, spracovanie druhého slova môže skončiť pred skokom (sakádou) 

a nevyžaduje fixáciu. Okrem toho pravdepodobnosť fixácie závisí od dĺžky slova (určená 

pomocou už spomenutého nízkoúrovňového skenovania): čím je slovo kratšie, tým je prav-

depodobnejšie, že bude vynechané (autori tu nevylučujú vplyv ďalších premenných). 

Na základe uvedeného možno konštatovať, že pozornosť a jazykové spracovanie sú 

v modeli navzájom úzko spojené: lexikálne spracovanie sa zvyčajne začína po zameraní po-

zornosti na slovo a presun pozornosti na ďalšie slovo nastane po dokončení finálnej fázy 

lexikálneho spracovania. 

2.2.3 SWIFT model 

SWIFT model (Saccade Generation with Inhibition by Foveal Targets; Engbert, Longtin 

a Kliegl 2002, 2005) je založený na koncepcii paralelného spracovania slov (GAG paradig-

ma) a rovnako ako E-Z Reader, aj SWIFT je kognitívne orientovaný model – mechanizmus 

pohybov očí, ktorý je navrhnutý v tomto modeli čítania, zohľadňuje interakciu vizuálnych, 

kognitívnych a motorických systémov. Kľúčové princípy modelu SWIFT: 

 Spracovanie lexikálnych informácií je distribuované v priestore: informácie možno 

spracovať súčasne na viacerých miestach (princíp je založený na neurofyziologických 

údajoch: Rizzolatti 1983). 

 Výber začiatku a voľba cieľa sakády sú navzájom oddelené. 

 Generovanie sakád je autonómny (nezávislý na lexikálnom spracovaní) ľubovoľný 

proces, ktorý je korigovaný foveálnym potlačovaním. Foveálne potlačenie funguje 

počas fixácie ťažkých slov (je nevyhnutné na zvýšenie času čítania ťažkého slova). 

 Programovanie sakád prebieha v dvoch fázach: po prípravnej „flexibilnej“ fáze nasle-

duje „ťažká“ fáza, počas ktorej naprogramovaná sakáda už nemôže byť zrušená. 

 Pri výpočte dĺžky sakády sa vyskytujú systematické a príležitostné situačné chyby 

(Dubasova [bez dátumu]). 

Model zdôrazňuje dynamickú povahu vzťahu medzi stupňom lexikálneho spracovania 

a pohybom očí. Len čo čitateľ začne spracúvať slovo, poznanie textu sa uňho začína zvyšo-

vať. V dôsledku toho sa rozhodnutie o tom, kam a kedy nasmerovať oči, v priebehu času 

mení a závisí od predchádzajúcich miest fixácie. Jazykové spracovanie prebieha na dvoch 

úrovniach. Na prvej, predbežnej úrovni ešte nie je vybrané slovo ako ďalší fixačný bod, 

zhromažďujú sa informácie o vlastnostiach slova, napríklad o jeho dĺžke. Na druhej úrovni 

lexikálneho spracovania sa aktivačná hodnota slova zníži a po úspešnom dokončení spraco-

vania dosiahne nulu. 

Model SWIFT zohľadňuje tri typy fixácie jedného slova: a) dĺžka trvania jedinej fixácie 

na slovo, b) a c) trvanie prvej a dodatočnej fixácie (pre slová, ktoré sú opakovane fixované). 

Rozlišuje sa tzv. „first-pass“ prvé a „second-pass“ druhé čítanie. V prvom čítaní (first-pass 

reading) sa vypočíta dĺžka fixácie, pravdepodobnosť vynechania slova a pravdepodobnosť 
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a počet opakovaných fixácií. Pri druhom čítaní sa vypočíta celkový čas čítania (súčet všet-

kých zobrazených slov bez ohľadu na postupnosť fixácií) a pravdepodobnosť regresií (En-

gbert, Longtin a Kliegl 2005). 

2.3 „Ideálny pozorovateľ“ 

Tento typ modelu predstavuje aplikáciu vo forme počítačovej simulácie, napr. „Mr. 

Chips“ – nie je to striktne čitateľský model – presnejšie, nie je to model čítania človeka, aj 

keď je založený na základných faktoch o tom, ako je proces čítania štruktúrovaný a realizo-

vaný. 

„Ideálny pozorovateľ“ (ideal observer) nemá za cieľ modelovať realizáciu čitateľskej 

úlohy človekom, jeho úlohou je simulovať úlohu a jej realizáciu pri optimálnom využití do-

stupných informácií. Ak sa realizácia úlohy človekom zhoduje s ideálnou realizáciou (Mr. 

Chips), možno vyvodiť záver, že človek využíva všetky dostupné informácie a že možné 

obmedzenia, ktoré sa týkajú jeho výkonu, sú opísané obmedzeniami, ktoré sú definované 

v modeli (jednako z toho nevyplýva, že človek využíva rovnaký algoritmus ako „ideálny po-

zorovateľ“, pretože ten istý cieľ môže byť dosiahnutý viac ako jedným algoritmom). Ak člo-

vek vykoná úlohu horšie ako model, rozdiely môžu ukazovať na ďalšie obmedzenia, s kto-

rými sa človek stretne, ale „ideálny pozorovateľ“ nie. V treťom prípade, ak človek zvládne 

úlohu lepšie ako „ideálny pozorovateľ“, znamená to, že „ideálny pozorovateľ“ nemá k dispo-

zícii informácie, ktoré sú dostupné človeku a ktoré využíva človek (Legge et al. 2002). 

Integrácia vizuálnych, lexikálnych a okulomotorických informácií je kritickou súčasťou 

čítania. Mr. Chips je modelom ideálneho pozorovateľa (čitateľa), ktorý optimálne spája tieto 

zdroje informácií na čítanie jednoduchých textov pri minimálnom počte sakád. Správanie 

modelu poskytuje počítačový rámec na opätovné preskúmanie sakád pri čítaní človeka (Leg-

ge, Klitz a Tjan 1997; Legge et al. 2002). 

Uvedené modely sú len ukážkou riešenia problematiky očných pohybov a kognitívnych 

procesov pri čítaní, každopádne poskytujú stručný súhrnný pohľad na základné mechanizmy 

okulomotorickej a kognitívnej činnosti v procesoch čítania. Modely pohybu očí pri čítaní 

patria k najsofistikovanejším modelom v oblasti psychológie a ich využitie logicky tvorí 

podložie a základné opory ďalších výskumov. 

Záver 

Vzhľadom na to, že existuje vzťah medzi pohybmi očí a kognitívnymi procesmi (Liu, 

Lai a Chuang 2011), dokážeme pomocou merania očných pohybov skúmať to, ako detskí 

i dospelí recipienti spracúvajú informácie v rôznom formáte a v rôznom prostredí. Na zákla-

de týchto meraní vieme zistiť vizuálnu pozornosť na objekty v prostredí, zmeny v sústredení 

na dané vizuálne podnety (Just a Carpenter 1980), hĺbku spracovávania informácií (Rayner 

1998) a problémy v rámci tohto procesu (Jacob a Karn 2003). Technológia sledovania pohy-

bu očí poskytuje informácie o procesoch, ktoré ľudia nedokážu vedome kontrolovať a ovplyv-

ňovať. Jej využitie je obzvlášť zaujímavým a užitočným zdrojom informácií v prípade detí 

(detských čitateľov), čo nám umožňuje zhromažďovať informácie o tom, čo ich zaujalo, čo 

preferujú a čo ignorujú. Toto sa bežnými metódami dá zistiť len veľmi ťažko. 

Využitie modelov a teoretických konceptov pohybov očí pri čítaní tvorí východiskový 

bod pre definovanie modelov pohybu očí pri čítaní slovenského textu a profilov slovenských 

čitateľov v rozličných kategóriách. Okrem toho sa za niekoľko málo desaťročí nahromadil 
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rozsiahly súbor výskumov procesov čítania s použitím technológie sledovania pohybu očí 

a výsledky týchto výskumov sú rovnako dôležité pre syntetizáciu poznatkov s cieľom skú-

mať prostredie slovenského čitateľa a používateľa informácií. 

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

vanie sa človeka v digitálnom priestore. Vznikol tiež vďaka podpore v rámci OP Výskum 

a vývoj pre dopytovo-orientovaný projekt: Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského 

v Bratislave, ITMS 26240220086, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionál-

neho rozvoja. 

Zoznam bibliografických odkazov 

ASHBY, J., RAYNER, K. a C. CLIFTON, 2005. Eye movements of highly skilled and aver-

age readers: differential effects of frequency and predictability. In: Quarterly Journal  

of Experimental Psychology [online]. 58(6), 1065-1086 [cit. 2018-09-08]. Online ISSN: 

1747-0226. Dostupné na: http://journals.sagepub.com/doi/10.1080/02724980443000476 

BACH-Y-RITA, P. a C.C. COLLINZ, 1971. The control of eye movements. N.Y.: Acad. 

Press. Dostupné tiež ako Google Book. 

BEZRUKICH, M.M. a V.V. IVANOV, 2013. Dviženija glaz v processe čtenija kak pokaza-

teľ sformirovannosti navyka. In: Fiziologija čeloveka [online]. 39(1), 83-93 [cit. 2018-

09-08]. Dostupné na: 

https://www.researchgate.net/publication/271112282_Dvizenia_glaz_v _processe_ctenia

_kak_pokazatel_sformirovannosti_navyka 

BRYCHTOVÁ, A. a A. VONDRÁKOVÁ, 2014. Green versus red: Eye-tracking evaluation 

of sequential colour schemes. In: SGEM 2014 Informatics, Geoinformatics and Remote 

Sensing Proceedings [online]. 3 [cit. 2018-08-08]. Dostupné na: 

https://sgemworld.at/sgemlib/spip.php?article4280 

COMMODARI, E. a M. GUARNERA, 2005. Attention and reading skills. In: Perceptual 

and motor skills [online]. 100(2), 375-386 [cit. 2018-09-08]. Dostupné na: 

https://www.researchgate.net/publication/7770000_Attention_and_reading_skills 

DOBEŠOVÁ, Z., 2016. Eye-tracking pro testování čtení workflow diagramů 

v geografických informačních systémech. In: Sborník konference Informatika XXIX, 18.–

20. 1. 2016, Luhačovice [online]. Brno: Mendelova univerzita [cit. 2018-08-08]. 

Dostupné na: http://dobesova.upol.cz/wp-content/uploads/fulltext/2016_DobeLuh.pdf 

DUBASOVA, A.V., [bez dátumu]. Dviženija glaz vo vremja čtenija: Ot obščich teorij 

k častnym [online]. Minsk: Minsk State Linguistic University [cit. 2017-10-10]. Dostupné 

na: http://www.academia.edu/3074458/ 

ENGBERT, R., LONGTIN, A. a R. KLIEGL, 2002. A dynamical model of saccade genera-

tion in reading based on spatially distributed lexical processing. In: Vision Research 

[online]. 42, 621–636 [cit. 2017-10-10]. Dostupné na: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0042698901003017 

ENGBERT, R., NUTHMANN, A., RICHTER, E. M. a R. KLIEGL, 2005. SWIFT: 

A dynamical model of saccade generation during reading. In: Psychological Review 

[online]. American Psychological Association, 112, 777-813 [cit. 2017-10-10]. Dostupné 

na: https://pdfs.semanticscholar.org/b6c1/6cf596b38bc2b2f0fed3058b58155c0d50e4.pdf 

https://www.researchgate.net/journal/0131-1646_Fiziologiia_cheloveka


106 

FENG, G., 2006. Eye movements as time-series random variables: A stochastic model of eye 

movement control in reading. In: Cognitive Systems Research [online]. 7, 70-95 [cit. 

2017-10-10]. Dostupné na: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1389041705000276 

GEJDUŠOVÁ, I., LABISCHOVÁ, D. a R. METELKOVÁ SVOBODOVÁ, 2015. Metody 

eyetrackingu ve výzkumu vizuální percepce verbálních a neverbálních textů. In: O dieťati, 

jazyku, literatúre/On child, language and literature. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej 

univerzity v Prešove, 3(2), 28-45. ISSN 1339-3200. 

HÄIKIÖ, T., BERTRAM, R., HYÖNÄ, J. a P. NIEMI, 2009. Development of the letter 

identity span in reading: evidence from the eye movement moving window paradigm.  

In: Journal of Experimental Child Psychology [online]. 102(2),167-181 [cit. 2018-09-08]. 

ISSN 0022-0965. Dostupné na: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022096508000532 

HYÖNÄ, Е. J., LORCH, R. F. a M. RINCK, 2003. Eye movement measures to study global 

text processing. In: J. HYÖNÄ, R. RADACH a H. DEUBEL, eds. The mind’s eye: Cog-

nitive and applied aspects of eye movement research. Amsterdam: Elsevier Science, 313-

334. ISBN 0-444-51020-6. Dostupné tiež ako Google Books. 

IRWIN, D. E., 1998. Lexical processing during saccadic eye movements. In: Cognitive Psy-

chology. cit. podľa RAYNER, Keith, 1998. Eye Movements in Reading and Information 

Processing: 20 Years of Research. In: Psychological Bulletin [online]. American Psycho-

logical Association, 124(3), 372-422 [cit. 2018-09-02]. Dostupné na: 

https://pdfs.semanticscholar.org/9150/55079288e8eee6c93c70130ff1446a353de7.pdf 

JOŠT, J., 2011. Čtení a dyslexie. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-3030-1. 

JUST, M.A. a P.A. CARPENTER, 1976. Eye Fixations and Cognitive Processes. In: Cogni-

tive Psychology [online]. Academic Press, 8, 441-480 [cit. 2018-08-08]. Dostupné na: 

https://pdfs.semanticscholar.org/7aba/cd7c896f4ea185281ef7d2c708c65d02b1cb.pdf 

JUST, M.A. a P.A. CARPENTER, 1980. A theory of reading: From eye fixations to compre-

hension. In: Psychological Review [online]. American Psychological Association, 87, 

329-354 [cit. 2018-08-08]. Dostupné na: 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download;jsessionid=D7E7F63AC10E8EAE1587258

DB0762ADA?doi=10.1.1.677.6396&rep=rep1&type=pdf 

KRIEBER, M. et al., 2016. The Relation between Reading Skills and Eye Movement Patterns 

in Adolescent Readers: Evidence from a Regular Orthography. In: PLoS ONE [online]. 

11(1), e0145934 [cit. 2018-09-08]. Dostupné na: 

http://doi.org/10.1371/journal.pone.0145934 

LABISCHOVÁ, D., 2015. Možnosti využití metody eyetrackingu ve výzkumu kompetencí 

historického myšlení na příkladu analýzy ikonografického pramene – karikatury. In: Peda-

gogická orientace [online]. 25(2), 271-299 [cit. 2018-09-08]. ISSN 1805-9511 (on-line). 

Dostupné na: https://journals.muni.cz/pedor/article/view/3423 

LEGGE G.E., KLITZ T.S. a B.S. TJAN, 1997. Mr. Chips: an ideal-observer model of read-

ing. In: Psychological review [online]. 104(3), 524-553 [cit. 2018-09-08]. ISSN: 1939-

1471 (Electronic). Dostupné na: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9243963 

LEGGE, G.E. et al., 2002. Mr. Chips 2002: new insights from an ideal-observer model of 

reading. In: Vision Research [online]. 42(18), 2219-2234 [cit. 2018-09-08]. Dostupné na: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0042698902001311 

MATĚJČEK, Z., 1987. Dyslexie. Praha: Státní pedagogické nakladatelství. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0042698902001311#!


107 

McCONKIE, G.W., 1982. Eye movements and perception during reading [online]. Universi-

ty of Illinois [cit. 2018-09-08]. Dostupné na: 

https://www.ideals.illinois.edu/bitstream/handle/2142/17777/ctrstreadtechrepv01982i002

29_opt.pdf 

McCONKIE, G.W. et al., 1991. Children's eye movements during reading. In: STEIN, J.F., 

ed. Vision and visual dyslexia. London: Macmillan Press cit. podľa NAZAROV A.I. 

a B.G. MEŠČERJAKOV, 2009. Dviženija glaz v processe čtenija In: Psichologičeskij 

žurnal [online]. Meždunarodnyj universitet prirody, obščestva i čeloveka „Dubna“, 2 [cit. 

2018-08-02]. Dostupné na: http://psyanima.su/journal/2009/2/2009n2a2/2009n2a2.pdf 

McDONALD, S.A., CARPENTER, R.H. a R.C. SHILLCOCK, 2005. An anatomically con-

strained, stochastic model of eye movement control in reading. In: Psychological Review 

[online]. 112(4), 814-840 [cit. 2018-09-08]. ISSN 1939-1471 (Electronic). Dostupné na: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16262469 

NAZAROV A. I. a B.G. MEŠČERJAKOV, 2009. Dviženija glaz v processe čtenija In: Psi-

chologičeskij žurnal [online]. Meždunarodnyj universitet prirody, obščestva i čeloveka 

„Dubna“, 2 [cit. 2018-08-02]. Dostupné na: 

http://psyanima.su/journal/2009/2/2009n2a2/2009n2a2.pdf 

OLSON, R.K., KLIEGL, R., DAVIDSON, B.J. a G. FOLTZ, 1985. Individual and develop-

mental differences in reading disability. In: Reading research: advances in theory and 

practice [online]. San Diego: Academic, 4, 1-64 [cit. 2018-08-08]. Dostupné na: 

https://publishup.uni-potsdam.de/opus4-

ubp/frontdoor/deliver/index/docId/3816/file/1985_individual.pdf 

O ’REGAN, J. K., 1990. Eye movements and reading. In: Eye movements and their role  

in visual and cognitive processes. Amsterdam: Elsevier cit. podľa DUBASOVA, A.V., 

[bez dátumu]. Dviženija glaz vo vremja čtenija: Ot obščich teorij k častnym. Minsk: 

Minsk State Linguistic University [cit. 2017-10-10]. Dostupné na: 

http://www.academia.edu/3074458/ 

POLLATSEK, A., REICHLE, E.D. a K. RAYNER, 2006. Tests of the E-Z Reader model: 

Exploring the interface between cognition and eye movements. In: Cognitive Psychology 

[online]. 52, 1–56 [cit. 2016-04-15]. Dostupné na: 

https://www.researchgate.net/publication/7479580_Tests_of_the_E-

Z _Reader_model_Exploring_the_interface_between_cognition_and_eye-

movement_control 

POPELKA, S., BRYCHTOVÁ, A. a V. VOŽENÍLEK, 2012. Eye-tracking a jeho využití  

při hodnocení map. In: Geografický časopis [online]. 64(1), 71-87 [cit. 2018-08-08]. 

Dostupné na: https://www.researchgate.net/publication/265763136/download 

RADACH, R. a A. KENNEDY, 2004. Theoretical perspectives on eye movements in read-

ing: Past controversies, current issues, and an agenda for future research. In: European 

Journal of Cognitive Psychology. 16(1/2), 3-26 cit. podľa NAZAROV A.I. 

a MEŠČERJAKOV, B.G., 2009. Dviženija glaz v processe čtenija. In: Psichologičeskij 

žurnal [online]. Meždunarodnyj universitet prirody, obščestva i čeloveka «Dubna», 2 [cit. 

2018-09-08]. Dostupné na: http://psyanima.su/journal/2009/2/2009n2a2/2009n2a2.pdf 

RAYNER, K. a J.H. BERTERA, 1979. Reading without a fovea. In: Science cit. podľa 

DUBASOVA, A.V., [bez dátumu]. Dviženija glaz vo vremja čtenija: Ot obščich teorij 

k častnym [online]. Minsk: Minsk State Linguistic University [cit. 2017-10-10]. Dostupné 

na: http://www.academia.edu/3074458/ 



108 

RAYNER, K., 1998. Eye Movements in Reading and Information Processing: 20 Years  

of Research. In: Psychological Bulletin [online]. American Psychological Association, 

124(3), 372-422 [cit. 2018-09-02]. Dostupné na: 

https://pdfs.semanticscholar.org/9150/55079288e8eee6c93c70130ff1446a353de7.pdf 

RAYNER, K., 1998. Eye Movements in Reading and Information Processing: 20 Years  

of Research. In: Psychological Bulletin [online]. American Psychological Association  

cit. podľa SCHOTTER, E.R., ANGELE, B. a K. RAYNER, 2012. Parafoveal processing  

in reading. In: Atten Percept Psychophys [online]. Psychonomic Society, 74, 5-35 [cit. 

2018-09-08]. Dostupné na: https://link.springer.com/content/pdf/10.3758%2Fs13414-

011-0219-2.pdf 

RAYNER, K., 2009. Eye Movements in Reading: Models and Data. In: Journal of eye 

movement research [online]. 2(5), 1-10 [cit. 2018-09-08]. Dostupné na: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2906818/ 

RAYNER, K., 2009. Eye Movements in Reading: Models and Data. In: Journal of eye 

movement research [online]. 2(5) cit. podľa SCHOTTER, E.R., ANGELE, B. a K. 

RAYNER, 2012. Parafoveal processing in reading. In: Atten Percept Psychophys 

[online]. 74, 5-35 [cit. 2018-09-08]. Dostupné na: 

https://link.springer.com/content/pdf/10.3758%2Fs13414-011-0219-2.pdf 

RAYNER, K., SLATTERY T.J. a N.N. BÉLANGER, 2010. Eye movements, the perceptual 

span, and reading speed. In: Psychonomic bulletin & review [online]. 17(6), 834-839 [cit. 

2018-09-08]. ISSN 1531-5320 (Electronic). Dostupné na: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3075059/ 

REILLY, R., 1992. A Connectionist Attentional Shift Model of Eye-Movement Control  

in Reading. In: Proceedings of the 15th Annual Meeting of the Cognitive Science Society 

[online]. Boulder [cit. 2018-09-09]. Dostupné na: 

http://cortex.cs.may.ie/papers/RR_ConnModelofEM.pdf 

REILLY, R. a R. RADACH, 2006. Some empirical tests of an interactive activation model  

of eye movement control in reading. In: Cognitive Systems Research [online]. 7, 34-55 

[cit. 2018-09-08]. Dostupné na: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1389041705000252 

REICHLE, E.D., WARREN, T. a K. McCONNELL, 2009. Using E-Z Reader to Model  

the Effects of Higher-Level Language Processing on Eye Movements During Reading. 

In: Psychonomic Bulletin & Review [online]. 16(1), 1-21 [cit. 2018-09-08]. Dostupné na: 

https://www.researchgate.net/publication/23789098_Using_E-

Z _Reader_to_Model_the_Effects_of_Higher-

Level_Language_Processing_on_Eye_Movements_During_Reading 

REICHLE, E.D., POLLATSEK, A., FISHER, D.L. a K. RAYNER, 1998. Toward a model 

of eye movement control in reading. In: Psychological Review [online]. 105, 125-157 

[cit. 2018-09-08]. Dostupné na: 

https://www.researchgate.net/publication/13781090_Toward_a _Model_of_Eye_Movem

ent_Control_in_Reading 

REICHLE, E.D., RAYNER, K. a A. POLLATSEK, 2003. The E-Z Reader model of eye-

movement control in reading: Comparisons to other models. In: Behavioral and Brain 

Sciences [online]. 26, 445–476 [cit. 2018-09-08]. Dostupné na: 

http://psych.utoronto.ca/users/reingold/publications/PDFs/Reingold.2004a.pdf 

RIZZOLATTI, G.,1983. Mechanisms of selective attention in mammals. In: EWERT, J.P., 

CAPRANICA, R. a D.J. INGLE, eds. Advances in vertebrate neuroethology. New York: 



109 

Plenum Press cit. podľa DUBASOVA, A. V., [bez dátumu]. Dviženija glaz vo vremja 

čtenija: Ot obščich teorij k častnym [online]. Minsk: Minsk State Linguistic University 

[cit. 2017-10-10]. Dostupné na: http://www.academia.edu/3074458/ 

SALVUCCI, D.D., 2001. An integrated model of eye movements and visual encoding. In: 

Journal of Cognitive Systems Research [online]. Elsevier, 1, 201-220 [cit. 2018-09-08]. 

Dostupné na: https://www.cs.drexel.edu/~salvucci/publications/Salvucci-CSR01.pdf 

SCHOTTER, E.R., ANGELE, B. a K. RAYNER, 2012. Parafoveal processing in reading.  

In: Atten Percept Psychophys [online]. 74, 5-35 [cit. 2018-09-08]. Dostupné na: 

https://link.springer.com/content/pdf/10.3758%2Fs13414-011-0219-2.pdf 

SCHOTTER, E.R., REICHLE, E.D. a K. RAYNER, 2014. Rethinking parafoveal processing 

in reading: Serial-attention models can explain semantic preview benefit and N+2 preview 

effects. In: Visual Cognition [online]. Taylor & Francis [cit. 2018-09-08]. Dostupné na: 

http://faculty.cas.usf.edu/eschotter/papers/Schotter_Reichle_Rayner_2014_VisCog.pdf 

SILVA, S., FAÍSCA, L., ARAÚJO, S., CASACA, L. a L. CARVALHO, 2015. Parafoveal 

preview benefit and parafoveal load cost in adult dyslexics. In: Conference: Oral Com-

munication presented at the 10º Encontro da Associação. Portuguesa de Psicologia Ex-

perimental, At Universiy of Algarve, Faro [online]. Portugal [cit. 2018-09-08]. Dostupné 

na: https://www.researchgate.net/publication/275097883/download 

SVATOŠ, T. a MANĚNOVÁ, M., 2017. Learning from visual materials: A psycho-didactic 

experiment. In: Acta Technologica Dubnicae [online]. 7(1), 43-58 [cit. 2018-09-08]. 

Dostupné na: 

https://www.researchgate.net/publication/316334701_Learning_from_Visual_Materials_

A _Psycho-Didactic_Experiment 

ŠKRABÁNKOVÁ, J., 2016. Practical use of the eye camera in pedagogical research.  

In: Acta Technologica Dubnicae. 6(10), 70-77 cit. podľa ŠMIDEKOVÁ, Zuzana, 2018. 

Eye-tracking v prostredí školskej triedy. In: Pedagogika [online]. 68(1), 25–50 [cit. 2018-

09-08]. Dostupné na: http://pages.pedf.cuni.cz/pedagogika/ 

ŠKRABÁNKOVÁ, J. a TRNOVÁ, E., 2014. Researching Students Gifted in Science Using 

the Method of Eye Tracking. In: The 13th APFG Conference on Giftedness. Beijing: 

China. 

WHITE, S.J., RAYNER, K. a S.P. LIVERSEDGE, 2005. Eye movements and the modulation 

of parafoveal processing by foveal processing difficulty: A reexamination. In: Psycho-

nomic Bulletin & Review [online]. 12, 891-896 [cit. 2018-09-08]. Dostupné na: 

https://link.springer.com/content/pdf/10.3758/BF03196782.pdf 

YANG, S. a G.W. McCONKIE, 2001. Eye movements during reading: a theory of saccade 

initiation times. In: Vision Research [online]. 41, 3567–3585 [cit. 2018-09-08]. Dostupné 

na: http://invibe.net/biblio_database_dyva/woda/data/att/5c67.file.pdf 

YILDIZ, M. a E. ÇETINKAYA, 2017. The Relationship between Good Readers’ Attention, 

Reading Fluency and Reading Comprehension. In: Universal Journal of Educational  

Research [online]. 5(3), 366-371 [cit. 2018-09-08]. Dostupné na: 

https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1134476.pdf 

ZELINKOVÁ, O., 2009. Poruchy učení. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-514-1. 



110 

Resumé 

VÝCHODISKOVÉ TEORETICKÉ KONCEPTY VÝSKUMU ČÍTANIA 

METODOLÓGIOU SLEDOVANIA POHYBU OČÍ 

Ľudmila Hrd ináková,  Katar ína Buzová  

Prehľadový príspevok charakterizuje základné metodologické aspekty technológie a metódy sledovania 

pohybu očí v kontexte výskumov čítania. Charakterizované sú konkrétne pohyby očí, ktoré sa realizujú 

pri čítaní – sakády a fixácie, a zároveň ich rôzne mechanizmy – foveácia, percepčné rozpätie a parafo-

veálny efekt. Predstavené sú tri skupiny modelov kontroly pohybu očí počas čítania, a to okulomoto-

rické (strategicko-taktický model O’Regana), kognitívne orientované modely (Morrisonov model, E-Z 

Reader, SWIFT) a model „ideálneho pozorovateľa“. 

Summary 

THEORETICAL CONCEPTS OF USING EYE TRACKING IN THE READING 

RESEARCH 

Ľudmila Hrd ináková,  Katar ína Buzová  

This overview study is focused on the basic methodological aspects of the technology and methods of 

eye tracking in the context of reading research. Characterized are specific eye movements, such as 

saccades and fixations, their various mechanisms, foveas, perceptual spans, and parafoveal effects. 

Three groups of models of eye movement control during the reading are presented, namely the oculo-

motor (O’Regan strategic model), cognitively oriented (Morrison model, E-Z Reader, SWIFT) and the 

model of “ideal observer”. 
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METODOLOGICKÉ ASPEKTY SLEDOVANIA POHYBU OČÍ 

V KONTEXTE VÝSKUMU ČÍTANIA 

Katarína Buzová, Ľudmila Hrdináková, Milan Regec  

Úvod 

Odborný svet sa už celé jedno storočie zaujíma o problematiku čítania, a to hlavne 

o čítanie detí a mládeže, pretože bez adekvátnej úrovne čitateľskej gramotnosti majú deti 

pred sebou budúcnosť plnú limitov – vzdelávacích, ekonomických, sociálnych a iných (Co-

peland a Martin 2016). Už v prvých desaťročiach 20. storočia vzbudili procesy čítania záu-

jem výskumníkov, až oveľa neskôr sa však rozbehli systematické výskumné programy zame-

rané na zisťovanie základnej povahy čítania a procesy jeho nadobúdania. Dnes možno kon-

štatovať, že škála metód, ktoré sa vzťahujú na výskum procesov i kontextov čítania, je sku-

točne pestrá a že knižničná a informačná veda má v tomto výskume nezastupiteľné miesto. 

Tým, že sa v súčasnom výskume čítania spája oblasť recepcie informácií s novými médiami, 

ale i s novými technologicky podporovanými metódami, je opodstatnenosť výskumnej parti-

cipácie knižničnej a informačnej vedy ešte výraznejšia. 

V nasledujúcom príspevku sa zameriame na metodológiu sledovania pohybu očí v kon-

texte výskumu čítania, ktorá ako prvá nahliada priamo na procesy čítania, využívajúc veľko-

rysé možnosti digitálnych technológií. 

1 K histórii výskumov čítania 

Stimulom k systematickým výskumným iniciatívam zameraným na čítanie bol súbeh 

sociálnych, vzdelávacích, politických a ekonomických faktorov počas 50. rokov (Alexander 

a Fox 2013). Založením International Reading Association v roku 1956 začala výskumná 

komunita v oblasti čitateľstva a čítania novú etapu vo svojej histórii (Guzzetti 2002 cit. pod-

ľa Alexander a Fox 2013). Rastúci záujem o hľadanie odpovede na problémy čítania detí 

v povojnovom období bol prepojený s psychologickým výskumom v podobe Skinnerovho 

behaviorizmu. Prvá etapa výskumného záujmu o čítanie – takzvaná éra podmieneného vzde-

lávania (1950 – 1965) – sa teda sústredila na rozdiely medzi jednotlivými podprocesmi číta-

nia, ktoré môžu byť podmienené vhodnými stimulmi z prostredia a opakovaním. 

V polovici 60. rokov prevládla v odbornej komunite všeobecná nespokojnosť s behavio-

rizmom a konceptualizáciou čítania ako pasívne nadobúdaných zručností a pod tlakom vý-

skumných zistení lingvistov (napr. Noam Chomsky 2002, 2007) a psycholingvistov sa začala 
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nová éra – éra prirodzeného vzdelávania (1966 – 1975), ktorá vychádzala z formačného 

postoja k učeniu ako prirodzenému procesu. 

V polovici 70. rokov bola oblasť výskumu čítania znovu pripravená na transformáciu, 

ktorej podmienky zahŕňali rastúcu pozornosť na štruktúru a procesy ľudskej mysle. V tak-

zvanej informačnej ére (1976–1985) dominovali v oblasti čítania kognitívna psychológia 

a teória spracovania informácií, ktoré hľadali všeobecné procesy a zákonitosti vysvetľujúce 

ľudský jazyk ako interakciu medzi symbolickým systémom a mysľou (Alexander a Fox 

2013). Teoretický konštrukt schém, ktoré Rumelhart (1980) vnímal ako stavebné kamene 

kognície, stelesňoval silu, všadeprítomnosť, individualitu a modifikovateľnosť ľudskej kog-

nície. Významné výskumné perspektívy tohto obdobia skúmali asociácie medzi existujúcimi 

poznatkami čitateľov a čítaním (Stanovich 1986), porozumením, zapamätávaním a strategic-

kým spracovaním informácií (Alvermann, Smith a Readence 1985). Schéma čitateľa (kon-

štrukcia predchádzajúcich vedomostí) patrí k základom teórie čítania a ostáva silnou paradig-

mou pre nasledujúce výskumy čítania. 

Éra sociokultúrneho konštruktivizmu (1986 – 1995), ktorá nastúpila v polovici 80. ro-

kov, podrobila jemnej kritike tzv. počítačovú metaforu predchádzajúceho obdobia (čítanie 

a spracovanie textov výlučne na kognitívnej báze), kognitívny prístup bol nahradený kon-

štruktivistickou teóriou a sociálnym prístupom Leva S. Vygotského (2004), konceptom Jean 

Laveovej a Etienne Wengera (1991 cit. podľa Kohoutek) a prístupmi iných autorov, ktorí 

poskytli pre výskumy v oblasti čítania a gramotnosti nové pohľady a vyvolali čoraz väčšiu 

akceptáciu etnografických a kvalitatívnych spôsobov skúmania. 

V tejto ére nastal pohyb smerom k zvýšeniu sofistikovanosti konceptu poznania, ako aj 

k revízii výskumných konceptov v oblasti čítania a gramotnosti (Alexander, Schallert a Hare 

1991, de Jong a Ferguson-Hessler 1996, Greene a Ackerman 1995). Medzi výskumné domé-

ny sa zaradilo čitateľovo prostredie, ako aj sociokultúrne faktory čítania. 

Éru od roku 1996 až po súčasnosť možno charakterizovať ako éru zapojeného učenia. 

Jej vznik stimulovala zmena vnímania textu, čitateľov a procesu čítania. Výskumy sa orien-

tujú na mnohé aspekty čitateľa ako indivídua i ako člena určitej spoločnosti, ktorá čítanie 

favorizuje alebo zanedbáva, akcentuje sa afektívna rovina čitateľstva so všetkými jej aspek-

tmi, ako sú presvedčenie o sebaúčinnosti čítania, prístup k zaujímavým textom a knihám, 

sociálna interakcia okolo kníh, sociokognitívny konflikt, podpora čitateľskej autonómie 

(Protacio 2012; Gambrell 2011; Wigfield a Guthrie 1997). Výrazným znakom tohto obdobia 

je interdisciplinarita a multidisciplinarita výskumu čítania. 

Z metodologického hľadiska sa výskum čítania vynáral z rôznorodých metodologických 

prístupov – od kvantitatívnych metód prostredníctvom testovacích meraní čitateľských vý-

konov, dotazníkových štúdií až po etnografické štúdie. Dnes sa široko uplatňujú kvalitatívne 

prístupy – rozhovory, focus groups, komparatívne a prípadové štúdie, posudzovacie škály, 

pozorovania, sociometria či experimenty, sémantické diferenciály a fenomenologické vý-

skumy. Metodológia výskumu čítania rozvinula i niekoľko unikátnych techník zberu údajov, 

ako sú diskurzívne interview (discourse-based interviews), metóda súbežného verbálneho 

protokolu (thinking aloud), ktorá prináša bohatý zdroj dát o spracovaní textu a ďalšie (podľa 

Šmideková 2018). 

Výrazným prínosom sú technologicky podporované výskumy a prienik neurovedy a ne-

uropsychológie. Príspevky štúdií pohybu očí (eye tracking alebo eye-tracking) pri čítaní či 

analýza záznamov funkčných zobrazovacích metód fMRI (napr. Houston et al. 2014; Turkel-

taub, Gareau, Flowers, Zeffiro a Eden 2006), ktorá sa zameriava na funkcie jednotlivých 

oblastí mozgu pri čítaní (tzv. hemisferické metódy), posúvajú poznatky o čítaní a jeho výraz-
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ných efektoch do zásadne odlišnej roviny. Okrem toho sa snažia preniknúť priamo do proce-

su čítania ako kognitívnej aktivity. 

V posledných dvoch desaťročiach počtom klesli empiricky založené štúdie, ktoré Has-

well (2005) charakterizuje ako „replikovateľné, agregovateľné a podporované dátami“, prav-

depodobne v súvislosti so „sociálnym obratom“ vo výskume. Výskumy podobného charak-

teru majú však veľkú perspektívu. Tento predpoklad je spojený s vývojom technológie – 

prístroje na sledovanie pohybu očí sa stávajú presnejšími, menšími, cenovo dostupnejšími 

a mobilnejšími, a tak sa znižuje obmedzenie na laboratórne použitie a je možné tieto prístroje 

využiť aj v prirodzenom prostredí čitateľov (Šmideková 2018). 

2 Sledovanie pohybov očí a výskum čítania 

V českej a slovenskej literatúre venovanej percepcii a recepcii informácií v kontexte po-

znávania a vzdelávania sa s technológiou sledovania pohybov očí doposiaľ stretávame len 

zriedkavo. Napriek tomu sa objavujú štúdie venované napríklad oblasti vizuálnej percepcie 

učebných materiálov (Gejdušová et al. 2015; Labischová 2015; Svatoš a Maněnová 2017), 

skúmaniu matematickej a logickej inteligencie u nadaných žiakov (Škrabánková a Trnová 

2014; Škrabánková 2016), pomerne silné zastúpenie má skúmanie percepcie máp (Popelka, 

Brychtová a Voženílek 2012; Brychtová a Vondráková 2014), testovanie kognície geografic-

kých informačných systémov (Dobešová 2016), v oblasti fyzikálneho vzdelávania sa metóda 

sledovania pohybov očí využíva pri skúmaní riešenia fyzikálnych úloh (Kekule 2014, 2015). 

Čo sa týka výskumu čítania, záznam očných pohybov sa využíva na skúmanie a identi-

fikáciu kognitívnych procesov pri čítaní na základe predpokladu, že zrakové vnímanie a spra-

covanie čítaného textu (ale i iných neverbálnych obrazov) sú vo veľmi tesnom vzťahu s očný-

mi pohybmi (Jošt 2011). Analýzy pohybu oka sú v rámci štúdia procesov čítania zahrňované 

z viacerých dôvodov. Ukazuje sa, že individuálne rozdiely v procesoch dekódovania slov 

môžu byť pri čítaní textu vyjadrené vzorcami vizuálnej pozornosti. Identifikácia písmen pri 

čítaní je obmedzená na pomerne úzky rozsah, približne 6 až 8 znakov vpravo a 2 až 4 znaky 

vľavo od fixácie, a to u normálnych čitateľov pri čítaní v angličtine (Rayner 1998). Z tohto 

dôvodu je smer pohľadu dobrým indikátorom slov a častí slov, ktoré sú predmetom fixácie, 

respektíve foveálneho a parafoveálneho spracovania (Just a Carpenter 1980; Olson et al. 1985). 

Toto môže byť dobrým ukazovateľom skúmania procesov čítania v rozličných kategóriách 

čitateľov alebo v rozličných experimentálnych manipuláciách. Najzreteľnejším výskumným 

zámerom metodológie sledovania pohybov očí je určite odhalenie a hodnotenie schopnosti 

čítania, keďže práve očné pohyby ich odzrkadľujú. 

Radach a Kennedy (2004 cit. podľa Nazarov a Meščerjakov 2009) uvažujú o možných 

parametroch ako o výskumných premenných a tieto rozlišujú na priestorové a časové para-

metre pohybov očí pri čítaní. Každá z uvedených vlastností (a typov) pohybov očí môže pô-

sobiť ako závislá premenná, na základe správania ktorej sa pri rôznych experimentálnych 

podmienkach môžu posudzovať charakteristiky organizácie čítania v konkrétnej situácii. 

Medzi priestorové výskumné premenné podľa zmieňovaných autorov patria: a) ampli-

túda (veľkosť, dĺžka sakády) – vzdialenosť medzi centrami dvoch susedných viditeľných 

fixácií, ktorá sa meria v počte znakov, b) fixačná pozícia (landing position) – písmeno slova, 

na ktorom sa nachádza fixácia (v prípade, že sa fixuje medzera medzi slovami, kóduje sa ako 

nula), c) vzdialenosť medzi pozíciou predchádzajúcej fixácie a začiatkom (alebo stredom) 

slova (launch distance), na ktorom by mala byť nasledujúca fixácia meraná počtom písmen 
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(nemusí sa zhodovať s amplitúdou; podľa Radach a Kennedy 2004 cit. podľa Nazarov a Meš-

čerjakov 2009). 

Za časové výskumné premenné Radach a Kennedy považujú: 

 dĺžku (trvanie) sakády – čas od začiatku do prvej zastávky pohybu; priamo závisí od 

amplitúdy sakády a pohybuje sa v rozmedzí 10 ÷ 100 ms, 

 trvanie fixácie (fixation duration) – dobu trvania prvej fixácie v rámci slova, nezávisle 

od prítomnosti dodatočných fixácií; leží v rozmedzí od 50 ms do niekoľkých sekúnd 

s priemernou hodnotou 200 ms pre jednoduchý text, 

 dĺžku (trvanie) refixácie – celkovú dĺžku dodatočných fixácií pred opustením slova, 

 dĺžku rozpoznávania (gaze duration) – celkovú dĺžku všetkých fixácií pred opustením 

slova, 

 dobu opakovaného čítania (rereading time) – celkovú dĺžku všetkých fixácií vykona-

ných po prvom opustení slova (Radach a Kennedy 2004 cit. podľa Nazarov a Meščer-

jakov 2009). 

Základné a východiskové vzorce čítania z hľadiska pohybu očí zobrazuje tabuľka 1. 

Tabuľka 1 

Priemerné dĺžky fixácie a dĺžka sakád pri čítaní (Rayner 1998) 

Úloha  
Stredná dĺžka –  

trvanie fixácie (v ms) 

Priemerná veľkosť sakád 

(v stupňoch) 

Tiché čítanie 225  2 (približne 8 písmen) 

Hlasné čítanie 275  1.5 (približne 6 písmen) 

   

K východiskovým výskumným indikátorom možno zahrnúť i skutočnosť, že u viac skú-

sených a schopných čitateľov je vysledované kratšie trvanie fixácií, ich počet je menší a menší 

je i počet sakád, ktoré sú zreteľne väčšie než u detí, ktoré sa len učia čítať, osôb s poruchami 

čítania a celkovo u menej schopných čitateľov (Rayner, Slattery a Bélanger 2010). 

McConkie a kolektív (1991 cit. podľa Nazarov a Meščerjakov 2009) porovnávali pohy-

by očí detských a dospelých čitateľov a zistili, že už po roku počiatočného čítania naberajú 

pohyby očí detského čitateľa vzorce pohybov očí dospelého čitateľa. Porovnanie pohybu očí 

pri čítaní detí a dospelých prezentuje tabuľka 2. 

Tabuľka 2 

Rozloženie stredných hodnôt trvania fixácií, počtu fixácií a frekvencie regresií (americkí 

žiaci a dospelí: pozri McConkie et al. cit. podľa Nazarov a Meščerjakov 2009). 

Parameter / trieda 1. tr. 2. tr. 3. tr. 4. tr. 5. tr. Dospelí 

Dĺžka fixácie (ms) 304 268 262 248 243 200 

Počet fixácií na 100 slov 168 138 125 132 135 118 

Frekvencia regresií 34 33 34 36 36 21 

       

K špecifickým typom pohybov očí pri čítaní, a teda k špecifickým výskumným premen-

ným, zaraďuje McConkie et al. (1991) nasledujúce: 
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 refixáciu (opätovnú fixáciu), 

 progresnú fixáciu, fixáciu vpred (forward fixation, progressive fixation) – ktorou sa 

končí sakáda, zhodná so smerom čítania, 

 regresívnu fixáciu, spätnú fixáciu (backward fixation, regressive fixation) – ixáciu, 

ktorá končí sakádu, ktorá má opačný smer k smeru čítania, 

 prehliadanie/prezeranie (pass) – prvé skenovanie konkrétneho fragmentu textu; ak  

sa tento fragment skenuje znovu, bude to považované za druhé, tretie (a pod.) prehlia-

danie, 

 regresiu – sakáda pozdĺž línie a v smere, ktorý sa nezhoduje so smerom čítania vrá-

tane presunutia na začiatok ďalšieho riadka po skončení čítania predchádzajúceho 

riadka, 

 globálny návrat (look-back) je sakáda s vysokou amplitúdou na skôr prečítanú extovú 

časť. 

2.1 Čitateľský kvocient a pohyby očí 

Posudzovanie rýchlosti a presnosti čítania, ako aj porozumenie prečítanému a analýza 

pohybov očí sa využíva vo výskume čítania čoraz extenzívnejšie. Rýchlosť čítania je jedným 

z najvýznamnejších indikátorov, ktorý je meraný počtom prečítaných slov za minútu (a upres-

ňovaná počtom správne prečítaných slov za minútu) – v odborných kruhoch je známy ako 

čitateľský kvocient (ČQ). 

Pri každom meraní rýchlosti čítania sa objavujú námietky rôznych odborníkov, prečo sa 

hodnotí práve rýchlosť, ktorá je v porovnaní s porozumením menej dôležitá. Mnohé výsku-

my však dokazujú, že rýchlosť čítania je najvýraznejším indikátorom kvality čítania, pretože 

zreteľne koreluje s chápaním čítaného textu. V praxi je zaužívaný pojem sociálna únosnosť 

čítania, t. j. rýchlosť čítania 60 – 70 slov za minútu. Pri tejto rýchlosti je čitateľ schopný zí-

skavať poznatky z textu, môže text vizualizovať a začína čítať pre radosť. Osobitú váhu na-

dobúda tento ukazovateľ u počiatočných čitateľov (t. j. u detí). V nasledujúcej tabuľke mož-

no vidieť zvyšovanie rýchlosti čítania v závislosti od čitateľského veku (Zelinková 2009). 

Tabuľka 3 

Počet správne prečítaných slov pri veľmi jednoduchom texte (Zelinková 2009) 

Ročník Priemer Min Max SD1 

2. roč. 41,86 7 113 18,95 

3. roč. 72,16 22 131 20,65 

4. roč. 84,16 23 138 21,38 

5. roč. 100,14 34 177 25,92 

6. roč. 104,27 25 155 23,90 

8. roč. 119,51 43 173 24,73 

 

                                                           
1
 Smerodajná odchýlka ukazuje, do akej miery sú merané hodnoty rozložené okolo strednej hodnoty. Čím je smero-

dajná odchýlka menšia, tým bližšie sú merané hodnoty okolo strednej hodnoty. Znamená to, že merané hodnoty 
respondentov sú u všetkých podobné, rozptyl je menší. 
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Tabuľka prezentuje výrazný nárast počtu prečítaných slov v prvých troch ročníkoch. 

V nasledujúcich ročníkoch zmena nie je taká významná. Matějček uvádza, že v českom jazyku 

by intaktné dieťa malo dosiahnuť hranicu sociálnej únosnosti čítania na konci druhej triedy, 

to znamená, že by malo byť schopné prečítať šesťdesiat slov za minútu (Matějček 1987, s. 

129). Tento údaj možno porovnávať s rýchlosťou čítania v slovenskom jazyku. Medzi naj-

slabšími a najlepšími čitateľmi je v tomto čitateľskom veku výrazný rozdiel predovšetkým na 

druhom stupni základnej školy. Slabí čitatelia potrebujú špeciálnu starostlivosť a predĺžený 

čitateľský výcvik bez ohľadu na svoj vek – bez tejto intervencie sú len ťažko schopní použí-

vať text ako nástroj získavania poznatkov a po skončení základnej školy sa ich čitateľské 

schopnosti nebudú ďalej rozvíjať, skôr naopak, hrozí nebezpečenstvo zhoršovania úrovne 

čítania a v niektorých prípadoch tzv. sekundárna negramotnosť pretrvávajúca aj v dospelosti. 

Pri konfrontácii ČQ so vzorcami pohybu očí výskumy potvrdzujú, že s rastom ČQ klesá 

priemerná doba fixácií, t. j. očné pohyby sa zlepšujú; vzťah platí aj obrátene – s poklesom 

ČQ rastie doba fixácie. Okrem toho s rastom ČQ rastie veľkosť progresných sakád a s pokle-

som ČQ klesá i veľkosť progresných sakád (Jošt 2011, Rayner, Slattery a Bélanger 2010). 

Ďalej sa ukazuje, že: 

 rýchlejší čitatelia vykazujú väčšie percepčné rozpätie pri čítaní viet a textov (napr. 

Rayner, Slattery a Bélanger 2010; Häikiö, Bertram, Hyönä a Niemi 2009) 

 čitatelia s vysokou úrovňou čitateľských zručností majú kratšiu dobu fixácie a menej 

regresií ako priemerní čitatelia (napr. Ashby, Rayner a Clifton 2005). 

2.2 Očné pohyby vs. stratégie čítania a typy čitateľov 

Vzhľadom na spojitosť medzi pohybmi očí a pozornosťou slúži sledovanie očí ako vhod-

ný nástroj na skúmanie priebehu kognitívnych procesov počas čítania, ale i na typológiu stra-

tégií čítania a štýly a typy čítania, ktoré by sa mali pri výskume čítania zohľadňovať. 

Na základe očných pohybov rozlišuje O’Regan tzv. precíznu a riskantnú stratégiu číta-

nia (O’Regan 1990). Pri precíznej stratégii číta čitateľ slovo od slova (veľmi precízne a sta-

rostlivo), starostlivo využíva aj vnútroslovnú taktiku očných pohybov s častými refixáciami, 

malými sakadickými pohybmi progresnými i regresnými v rámci jedného a toho istého slova. 

V riskantnej stratégii čítania sa vnútroslovná taktika nerealizuje, t. j. nerealizujú sa žiadne 

refixácie a čitateľ text sakadicky veľmi progresívne prelietava. Stáva sa však, že textu nepo-

rozumie – v tom sa ukazuje riziko danej stratégie. Vtedy je stratégia prerušená a dočasne 

nahradená starostlivou (O’Regan 1990). 

Pre pozorovanie individuálnych rozdielov pri čítaní sa ukazuje ako produktívna aj di-

menzia, ktorá rozlišuje štýl čítania tzv. „pachtiča“, „dríča“ (plodder) a štýl tzv. prieskumní-

ka (explorer). Očné pohyby pachtiča sú charakterizované veľkým počtom sakád, pričom tie 

sú krátke a väčšinou progresné s nízkym počtom regresií v rámci pohybu vpred, doba fixácií 

je predĺžená a na jedno slovo môže pripadnúť i viac fixácií. Tento typ čitateľa sa musí tex-

tom jednoducho prepachtiť – predrieť. Na druhom konci dimenzie štýlu čítania je štýl prie-

skumníka, ktorý vykazuje relatívne viac regresií a menej progresných sakád v porovnaní 

s predchádzajúcim štýlom, pretože jeho sakády sú veľké a mnohé slová nie sú vôbec fixova-

né (Olson, Kliegl, Davidson a Foltz 1985). 

U jedného a toho istého čitateľa sa očné pohyby menia v závislosti od toho, či číta poti-

chu alebo nahlas (Jošt 2011), aký typ čítania využíva v závislosti od zámeru čítania (orien-

tačné vs. štatarické čítanie), či číta text prvý raz, či je v danej oblasti nováčikom alebo exper-

tom a pod. 
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Je jasné, že človek využíva viacero typov čítania (hlasné a tiché, selektívne, orientačné 

a štatarické), a to v závislosti od účelu a zámeru čítania. A zreteľné je i to, že rozličné mate-

riály, s ktorými prichádza do styku, si vyžadujú svojský spôsob čítania. V nasledujúcej tabuľke 

sú prezentované základné indikátory očných pohybov v špecifických čitateľských situáciách 

a pri čítaní špecifických materiálov. Zahrnutý je i osobitý prípad čítania – písanie. 

Tabuľka 4 

Priemerné dĺžky fixácie a dĺžka sakád pri špecifickom čítaní určitých typov materiálov 

(Rayner 1998) 

Úloha  Stredná dĺžka – 

trvanie fixácie (v ms) 

Priemerná veľkosť sakád 

(v stupňoch) 

Tiché čítanie 225 2 (približne 8 písmen) 

Hlasné čítanie 275 1.5 (približne 6 písmen) 

Vizuálne vyhľadávanie 275 3 

Vnímanie scény 330 4 

Čítanie (záznamu) hudby 375 1 

Písanie 400 1 (približne 4 písmená) 

   

Trvanie fixácie pri čítaní sa zvyšuje, keď a) na okraji predchádzajúcej fixácie sú umies-

tnené nesprávne (neplatné) písmená, b) slová sú napísané s chybami, c) ak sú fixované nízko-

frekvenčné slová a slová so zložitým obsahom, d) ak má čitateľ malý objem slovnej zásoby 

a slovo nepatrí do slovníka čitateľa, e) ak sú fixované viacslabičné slová, f) ak sú fixované 

menej predvídateľné slová a g) ak textový fragment obsahuje viacero dôležitejších myšlie-

nok. Okrem toho dĺžka fixácií závisí od dĺžky aj od frekvencie priamo nefixovaných slov 

(Nazarov a Meščerjakov 2009) a dobu fixácie určuje aj miera dištinktívnosti slov, a to tak, že 

slová s vysokou mierou dištinktívnosti sú dlhšie fixované ako slová s nízkou (Jošt 2011). 

Očné pohyby sa teda menia nielen v závislosti od čitateľa, ale i v závislosti od toho, ako 

náročný alebo ako koncipovaný je text. Vizuálna forma a obsah čítaného textu sú viacrozmer-

né kategórie, ktoré sú opísané veľkým počtom prvkov. Každý z nich môže ovplyvniť ten či 

onen parameter alebo súbor parametrov okulomotorickej i kognitívnej aktivity. To vytvára 

značný problém pri interpretácii experimentálnych údajov a konštrukcii koncepčných mode-

lov čítania. Jeho prekonanie si vyžaduje opustiť metodiku priamej kontroly procesu spracova-

nia informácií zo strany pohybov očí (Rayner 1998) a uvedomiť si, že sú závislé aj od ďalších 

textových faktorov. V tomto ohľade sú zaujímavé pokusy vývoja nových meraní okulomoto-

rickej aktivity, ktoré odrážajú vlastnosti kognitívnej dynamiky na vysokej úrovni. Boli na-

vrhnuté ukazovatele, ktoré umožňujú zistiť reakcie na posun témy v čítanom texte, na chyby 

v texte alebo na globálne sémantické nesúlady (Hyönä, Lorch a Rinck 2003). V tabuľke 5 

zhŕňame východiskový sumár faktorov, ktoré vplývajú na pohyby očí a kognitívnu činnosť 

pri čítaní. 
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Tabuľka 5 

Faktory vplývajúce na očné pohyby pri čítaní 

Aspekt: čitateľ 

Aspekt: forma 

materiálu 

a textové 

charakteristiky  

Aspekt: 

lingvistické 

parametre textu 

Aspekt: 

inštrukcie/

úloha 

Aspekt: 

externé 

predchádzajúca  

čitateľská skúsenosť 

náročnosť textu frekvencia slov náročnosť 

čitateľskej 
úlohy 

ruchy 

(hudba, hluk, 
konverzácia) 

predchádzajúca  

vedomosť 

percepčne 

nápadné prvky 

predvídateľnosť 

slov 

poskytnutý 

čas 

situačné 

(únava, stres, 

cudzie 

prostredie) 

znalostná úroveň 

(čitateľove 
schémy/encyklopédia) 

hustota 

skúmaných 
prvkov 

sémantická 

nejednoznačnosť 
slov 

veľkosť 

sledovanej/č

ítanej 
plochy 

individuálne 

špecifiká 

(poruchy 

zraku, 

dyslexia 
a pod.) 

úroveň zručnosti pseudotext dištinktívnosť/ 

informatívnosť slov 

očakávanie 

testu 

prostredie 

(svetelné 
podmienky)  

čítanie potichu / nahlas neplatné znaky 

a chyby 

viacero významov 

v texte diskurz 

  

schopnosť posúdiť 

obsahovú relevantnosť 

 zložitosť/ 

čitateľská náročnosť 
slova 

  

slovník čitateľa     

     

Uvedené faktory sú mimoriadne komplementárne, navzájom sa prelínajú a dopĺňajú. 

Rozhodne však možno konštatovať, že ich sumár nie je úplný a repertoár faktorov, ako aj 

mieru pôsobenia mnohých z nich možno oprávnene považovať za potenciálnu výskumnú 

doménu knižničnej a informačnej vedy. 

3 Metodologické východiská výskumu sledovania pohybu očí 

pri čítaní 

Pri výskumoch pomocou zariadenia na sledovanie pohybov očí je z metodologického 

hľadiska veľmi dôležité správne vypracovať dizajn experimentu. Holmqvist so svojím tímom 

(2011) poukazuje na dva základné predpoklady, ktoré by mal takýto výskum spĺňať alebo 

brať do úvahy. Prvým je experimentálny návrh charakteru štúdie. Znamená to študovanie 

efektu nezávislých premenných (ktorými môže výskumník priamo manipulovať, napr. typ 

písma) na závislé premenné (ktoré môžeme priamo merať – napr. dĺžka fixácií alebo ampli-

túda sakád) za prísne kontrolovaných podmienok. Jedna alebo viaceré nezávislé premenné 
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môžu byť pod kontrolou výskumníka a cieľom experimentu je sledovať, ako systematické 

zmeny v nezávislých premenných ovplyvňujú závislé premenné. 

Druhým predpokladom je, že mnohé indikátory sledovania pohybu očí, respektíve zá-

vislých premenných, môžu byť použité ako nepriame ukazovatele kognitívnych procesov, ku 

ktorým by sme sa inak priamo nemohli dostať. 

Ďalším dôležitým krokom je formulácia hypotézy. Ak napríklad pri skúmaní multitas-

kingu formulujeme výskumnú otázku veľmi voľne: „Aký má vplyv počúvanie hudby alebo 

hluk na schopnosť študentov sústrediť sa na štúdium?“, nebudeme ju schopní zodpovedať 

bez ďalšej operacionalizácie – teda procesu tvorby návrhu výskumu, ktorý je dostatočne 

precízny na to, aby získané dáta boli validné, hodnoty vhodne vyjadriteľné, vypočítateľné 

a kontrolovateľné. V spomínanom príklade je potrebné špecifikovať typ a úroveň zvukov 

v pozadí (hudba, konverzácia), a tiež je potrebné vybrať, ako sa bude merať čítanie (testom, 

dotazníkom, meraním rýchlosti čítania a pod.). 

Holmqvist s kolegami (2011) odporúčajú niekoľko krokov, respektíve prístupov, pred 

tým, ako sa výskumník pustí do samotnej realizácie, analýzy a interpretácie štúdie, ktoré 

popisujeme v nasledujúcej časti. 

3.1 Exploratívny pilot 

Pilotná štúdia s malým množstvom získaných dát pomôže, ak si výskumník nie je istý 

tým, aké výstupy má očakávať alebo aké faktory má v experimente zohľadniť. Cieľom je 

získať všeobecný postoj k úlohe, ktorá má priniesť prijateľné operacionalizované hypotézy. 

V rámci vyššie uvedeného príkladu je vhodné dať čítať text niekoľkým participantom popri 

hudbe, hluku a v tichosti; následne sa ich opýtať, ako sa im pozdáva úloha, ako sa cítili pri 

čítaní textu v rámci daných podmienok a pod. Pri analýze dát zo zariadenia na sledovanie po-

hybu očí si treba všimnúť tepelné mapy a cesty pohľadu. Je rozdiel v dátach medzi recipien-

tmi, ktorí čítali text pri hudbe, hluku a v tichosti? Čím to môže byť? Existujú ďalšie indikáto-

ry, ktoré je nutné zahrnúť do experimentu, ako napríklad retencia, testy na pracovnú pamäť, 

osobnostné testy, počet kníh, ktoré prečítali v detstve a pod.? V rámci pilotnej štúdie nie je 

potrebné vykonať štatistickú analýzu, pretože cieľom je vygenerovať testovateľné hypotézy 

a nie p-hodnotu. Hypotézy sa majú opierať aj o relevantnú teóriu, z ktorej výskumník gene-

roval svoje predikcie a domnienky. 

3.2 Rybársky výlet 

Metodologický prístup rybárskeho výletu (fishing trip) je prístup, v ktorom si nie je vý-

skumník istý tým, ktoré indikátory budú vhodné v rámci jeho štúdie (vzhľadom na to, že za-

riadenie na sledovanie pohybu očí ich vie poskytnúť mnoho). V podstate ide o pilotnú štúdiu 

s veľkým množstvom participantov a stimulov (materiálov na čítanie). Ako názov napovedá, 

ide o prístup, kedy výskumník „vhodí do vody veľkú sieť“ a čaká, že chytí nejakú rybu (sig-

nifikantný výsledok). Nevýhodou takéhoto prístupu je slabá štatistická istota vzhľadom na 

veľké množstvo indikátorov a premenných. Aj keď výskumník získa štatisticky významné 

merania, sú ťažko replikovateľné, a preto je potrebné zúžiť množstvo premenných, vhodne 

selektovať vzorku a opakovať experiment so zreteľom na „rybu“, ktorá bola chytená. Naopak 

výhodou tohto prístupu je hľadanie ďalšieho smeru, formulovanie konkrétnych hypotéz a tiež 

to, že vedie k možnosti kriticky si na reálnom experimente overiť post-hoc vysvetlenie ná-

jdeného javu. 
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3.3 Operacionalizácia riadená teóriou 

V ideálnom prípade je možné vychádzať z teórie a výsledkov realizovaných výskumov 

a formulovať dôsledky a predikcie. Tieto však môžu byť príliš všeobecné alebo sa nemusia 

dať formulovať ako testovateľné koncepty. Predikcie na základe teórie môžu byť ďalej špeci-

fikované buď odkazovaním na komplementárnu teóriu, alebo vytvorením prijateľných pred-

pokladov v zmysle teórie, ktorú by akceptovali aj pôvodní autori. Na tomto základe môže 

výskumník danú teóriu overiť empiricky. Môže sa tiež stať, že výskumník nájde teóriu, mo-

del alebo konštatovanie, ktorými priamo predikuje niečo, čo je jednoznačne merateľné metó-

dou sledovania pohybu očí (napr. „pri počúvaní obľúbenej hudby má človek tendenciu čítať 

slová alebo vety opakovane“). V tomto prípade sú konceptuálny návrh a merateľné premen-

né jednoznačné (výber hudby, ktorú má rád daný respondent a sledovanie počtu regresných 

sakád a času opakovaného čítania). 

3.4 Operacionalizácia prostredníctvom tradícií a paradigiem 

Tento prístup, podobne ako operacionalizácia riadená teóriou, stavia na adaptácii a roz-

víjaní predošlých výskumov. Typicky ide o postup, pri ktorom výskumník modifikuje reali-

zovaný experiment podľa svojich potrieb tak, aby ho dokázal replikovať a rozviť. Môže pri-

dať ďalšie manipulácie, ktoré jav vysvetlia hlbšie. Výhodou je stavanie na akceptovanom 

návrhu experimentu a signifikantných výsledkoch. Táto metodológia je akceptovateľnejšia 

než prezentovanie vlastných meraní, ktoré ešte predtým nikto nevyskúšal. Niektoré výskum-

né oblasti a témy sa stávajú populárnymi a generujú množstvo experimentálnych výsledkov. 

Po čase sa v rámci týchto tém vytvorí výskumná tradícia s dobre špecifikovanou paradig-

mou, ktorá s ňou asociuje, spolu s konkrétnymi technikami, efektmi a meraniami. Paradigma 

v tomto zmysle je úzka operacionalizácia experimentálnej úlohy, ktorej cieľom je vymedziť 

príčiny a následky, ktoré vylučujú iné vonkajšie faktory. Výskumník musí realizovať mnoho 

opakovaní (s malými odchýlkami), aby pochopil príslušné účinky, to, ako interagujú a aké sú 

silné. Dlhodobé používanie tejto metodológie, ktorá prináša výraznú redukciu času medzi 

návrhom a výsledkom, môže viesť k tomu, že výskumník bude prehliadať nové inovatívne 

metódy. 

Typickými výskumnými tradíciami v oblasti metódy sledovania pohybu očí sú: čitateľ-

ský výskum, vizuálne vyhľadávanie, vnímanie scény a použiteľnosť (Holmqvist et al. 2011). 

Čitateľský výskum sa zameriava na jazykové spracovanie (language processing) zahr-

nuté v porozumení textu. Bežné výskumné otázky zahŕňajú existenciu a rozsah paralelného 

spracovania a vplyv lexikálnych a syntaktických faktorov na čitateľské správanie (Kuperman, 

Matsuki a Van Dyke 2018). Táto tradícia bežne využíva spracovanie obmedzeného textu ako 

napríklad prezentovanie jednej vety na jednu obrazovku a pod. Prezentovaný text zodpovedá 

jasnej štruktúre návrhu, aby bolo možné určiť konkrétne mechanizmy okulomotorických po-

hybov počas čítania. Preto „čítanie“ v širšom zmysle, ako napríklad literárne porozumenie 

románu, nie je stimulom pre výskumnú tradíciu čítania z perspektívy očných pohybov. V rám-

ci takéhoto čítania sú hlavnými prediktormi faktory, ako sú žáner, úroveň vzdelania alebo 

štruktúra diskurzu. Naopak, v súvislosti s očnými pohybmi sú prediktormi frekvencia slov, 

dĺžka slov, počet morfém a pod. Holmqvist (2011) tvrdí, že dobre vyvážený charakter čita-

teľského výskumu, rovnako ako dôsledné odhodlanie v rámci tejto oblasti, vytvorili dobre 

prebádanú oblasť s vysokou sofistikovanou úrovňou. Ako sme uviedli, bežnými indikátormi 

vo výskume čítania sú čas do prvej fixácie, dĺžka fixácií, regresie medzi jednotlivých slova-

mi a v rámci slova a pod. Unikátnym je rozloženie stimulu (respektíve organizácia podnetu), 

ktorý má prirodzené poradie spracovania (prvé slovo je spracované pred druhým, druhé pred 



121 

tretím atď.). To umožňuje merania, v ktorých je komponentom práve poradie. Sledujú sa 

regresie, kedy participanti znovu fixujú slovo, ktoré už predtým fixovali vo vete. 

Čitateľský výskum taktiež vyústil do používania pohľadom podmienených zmien v rámci 

metódy sledovania pohybu očí. V tomto prípade sa mierne zmenia, nahradia alebo skryjú 

slová, v závislosti od aktuálneho miesta fixácie (napríklad nasledujúce slovo vo vete sa skry-

je na niekoľko sekúnd, delimituje sa počet znakov, až kým na dané slovo oko nezafixuje po-

hľad a pod.). Pohľadom podmienené sledovanie pohybu očí je silná technika pre skúmanie 

výhod „prezerania“ v rámci čítania a osvojili si ho aj iné oblasti výskumu pre štúdium pozor-

nosti nezávisle od očných pohybov. 

3.5 Metodologická triangulácia 

Metóda sledovania pohybu očí poskytuje výskumníkom obrovské možnosti, no dáta do-

kážu povedať len to, kde v rámci stimulu prebehol kognitívny proces a ako dlho trval, nedo-

kážu však povedať, ktorý konkrétny kognitívny proces bol involvovaný. V tomto pomôže 

metodologická triangulácia. Ide o použitie viac než jednej metódy pre zvýšenie spoľahlivosti 

zistených výsledkov (Denzin 1970 cit. podľa Holmqvist 2011). Ak je výskum postavený len 

na jednej metóde, môže byť ovplyvnený limitáciami spojenými s používaním danej metódy. 

Metodologická triangulácia poskytuje zvýšenú istotu, spoľahlivosť a kredibilitu prostredníc-

tvom dokazovania validity výsledkov získaných viacerými metódami (Bryman 1984 cit. pod-

ľa Holmqvist 2011). V rámci výskumu čítania sú používané rozhovory, dotazníky, kognitív-

ne testy, súbežný alebo retrospektívny verbálny protokol (Šmideková 2018), psychologické 

testy zamerané na rôzne relevantné aspekty a pod. 

4 Vybrané metodologické problémy 

4.1 Teoretické problémy 

V rámci teoretických problémov je potrebné vziať do úvahy chronologický vek, čitateľ-

ský vek a čitateľskú zručnosť vo vzájomnej súvislosti a v súvislosti s vplyvom na pohyby 

očí. So stúpajúcim vekom sa zvyšuje aj čitateľská zručnosť, tak ako sa z dieťaťa, ktoré nikdy 

predtým nečítalo, stáva zdatný čitateľ. Preto akékoľvek zmeny v pohyboch očí, ktoré zazna-

menávame v rámci rôznych vekových skupín, možno pripísať rozdielu v chronologickom 

veku, ale taktiež rozdielu v čitateľskom veku a v čitateľskej zručnosti. Keď číta riadok textu 

dospelý jedinec s dobrou čitateľskou zručnosťou, jeho oči vykonávajú sekvenciu extrémne 

rýchlych sakadických pohybov, ktoré pozicionujú oko tak, aby nová informácia dopadla 

práve na foveu. Pohyby očí sa so zvyšujúcim vekom zlepšujú, rovnako ako iné motorické 

zručnosti. Na druhej strane, vývinové zmeny v kontrole pohybov očí môžu byť tiež behavio-

rálnym dôsledkom zvyšujúcej sa čitateľskej zručnosti. Ako sa čitateľská zručnosť zvyšuje, 

zmeny v pohyboch očí reflektujú pokles ťažkostí s kognitívnym spracovaním spojeným s po-

rozumením textu. Blytheová a Jospehová (2011) poukazujú na to, že mnohé štúdie vylučujú 

zo svojej vzorky deti, ktoré nespadajú do normalizovaného rozpätia čitateľskej zručnosti pri-

jateľnej pre daný vek. Táto potenciálna dichotómia by mala brať do úvahy možnosť, že roz-

diely v pohyboch očí počas čítania medzi deťmi a dospelými môžu byť kombináciou oboch 

zmien – motorickej zručnosti súvisiacej s vekom, ako aj čitateľskej zručnosti. 

Druhým teoretickým problémom je kauzalita. Blytheová a Jospehová (2011) vo svojej 

štúdii riešia kauzálnu dilemu podstaty problému, a to, či zvýšená zložitosť spracovávania 
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spôsobuje viac fixácií, dlhšie fixácie a pod., alebo naopak, k problémom pri čítaní vedie slabá 

kontrola pohybov očí. Štúdie Raynera a Duffyovej (1986) a kolektívu Häikiö, Bertram, Hyö-

nä a Niemi (2009) indikujú, že zložitosť spracovávania počas čítania spôsobuje zmeny v po-

hyboch očí. 

4.2 Metodologické problémy 

Existuje niekoľko metodologických otázok, ktoré by sa mali brať do úvahy vo vzťahu 

k vývinovým štúdiám pohybov očí počas čítania. Blytheová a Jospehová (2011) popisujú dva 

problémy. 

Prvým problémom sú vzorky a kontrolné skupiny, čo súvisí s teoretickým problémom 

spomenutým vyššie: ako chronologický vek, tak aj čitateľské zručnosti môžu prispieť k roz-

voju pohybov očí počas čítania. V malom počte štúdií, ktoré používali rôzne skupiny detí na 

skúmanie zmien súvisiacich s vekom v rámci čitateľskej výkonnosti, boli skupiny vo všeo-

becnosti rozdelené podľa chronologického veku. Hoci sa tento prístup voľby vzorky ukázal 

ako plodný, v iných oblastiach vývinového výskumu (ako napríklad skúmanie jazyka a ťaž-

kostí v oblasti gramotnosti, asociované s vývinovými poruchami) sú porovnávacie skupiny 

často kontrolované tak pre chronologický vek, ako aj pre kognitívne schopnosti alebo men-

tálny vek (napríklad Bishop a Snowling 2004; Laing, Hulme, Grant a Karmiloff-Smith 2001; 

Leonard 1998, Snowling 2000 cit. podľa Blytheová a Jospehová 2011). Je dôležité, aby sa 

výskum uskutočňoval s priamym riešením relatívneho prínosu veku a čitateľskej zručnosti 

pri vývine pohybov očí počas čítania. Preto je potrebné, aby sa zaraďovali výskumné a kon-

trolné skupiny aj podľa chronologického veku, aj podľa čitateľskej zručnosti. Zabráni sa tak 

nejasným alebo nepresným interpretáciám a výsledkom. 

Druhým metodologickým problémom je dôležitosť používania jazykových stimulov 

primeraných veku. Niektoré štúdie predložili každej skupine vekovo primerané stimuly. 

V takomto prípade môže byť priebeh procesu čítania porovnaný v rámci skupín (za predpo-

kladu starostlivého výberu stimulov), analýza účinkov bude medzi vekovými skupinami (me-

dzikohortová štúdia), rozdiely medzi skupinami možno pripísať ich veku alebo môžu byť 

pripísateľné konkrétnemu súboru viet (textu), ktoré boli čítané v každej skupine. 

V iných štúdiách účastníci všetkých vekových kategórií čítali ten istý textový materiál. 

V takomto prípade sú analýzy realizované vnútri vekových skupín a eliminuje sa obava, že 

akékoľvek pozorované účinky súvisia s rozdielmi v materiáloch. Existuje však obava, že 

akýkoľvek súbor čitateľských materiálov bude pre mladších čitateľov inherentne ťažší v po-

rovnaní so staršími čitateľmi. 

Je zdokumentované, že pre zručných dospelých čitateľov má zvýšená náročnosť spraco-

vania textu vplyv na pohyby očí. Napríklad časy čítania slov sú dlhšie pri nízkofrekvenčných 

slovách než pri vysokofrekvenčných slovách (Henderson a Ferreira 1990). Je zrejmé, že ex-

perimenty s participantmi rôzneho veku, čítajúcimi rovnaké materiály, dospejú k rozdielom 

v pohyboch očí, ktoré sú aspoň čiastočne spojené s ťažkosťami súvisiacimi s textom pre čita-

teľov rôznych vekových kategórií. Nesmieme tiež zabúdať, že niektoré slová, ktoré sú priro-

dzené pre deti, no dospelí sa s nimi už nestretávajú, môžu taktiež skresliť výsledky. Vhodným 

riešením je výber dostatočne vhodných slov, s prihliadnutím na frekvenciu výskytu daných 

slov v jazyku dospelých a v jazyku detí. 
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5 Skúmanie čítania mimo digitálneho prostredia 

Svetové výskumy sa v oblasti online čítania a vyhľadávania informácií u detí pomocou 

technológie sledovania pohybu očí zaoberajú procesom čítania na úrovni jednotlivých slov 

alebo viet, na úrovni pochopenia celého textu a na úrovni čítania a spracovania textu v rámci 

viacerých dokumentov. Tieto výskumy v posledných desaťročiach pomohli pochopiť proces 

čítania samotného. Každodenné čítanie v reálnom svete sa však líši od scenárov použitých 

v daných experimentoch (Jarodzka a Brand-Gruwel 2017). Výzvou je prepojenie procesu 

samotného čítania s čitateľskými stratégiami v rôznych kontextoch reálneho sveta, napríklad 

aj v súvislosti s vyhľadávaním informácií. Skúmanie čítania aj mimo digitálneho prostredia 

umožňuje mobilné zariadenie na sledovanie pohybu očí integrované do rámu vo forme okulia-

rov. Tie má participant nasadené rovnako ako iné okuliare s tým rozdielom, že na vnútornej 

strane rámu sú umiestnené infračervené kamery snímajúce pohyb očí a na vonkajšej strane  

je umiestnená malá kamera, ktorá širokouhlo sníma scénu, na ktorú sa participant pozerá. 

Toto mobilné zariadenie funguje na rovnakom princípe ako statické zariadenie, t. j. na prin-

cípe diaľkovej video-okulografie. Obe zaznamenávajú rovnaké dáta (dĺžku fixácií, rýchlosť 

a smer sakád a pod.), avšak mobilné zariadenia dosahujú menšiu uhlovú presnosť a pracujú 

na nižších frekvenciách. Rozdielne je aj spracovanie výsledkov vzhľadom na to, že v tom 

prípade sa nehýbu len oči participanta, ale dynamická je aj scéna a jej spracovanie do teplot-

ných máp, ciest pohľadu a štatistických výpočtov – konkrétne stimuly a oblasti záujmu sú 

tak omnoho náročnejšie. 

Záver 

Rozvíjajúce sa technológie teraz poskytujú nové prostriedky na zhromažďovanie a ana-

lýzu empirických údajov, ktoré nám umožňujú skúmať širší okruh otázok týkajúcich sa po-

vahy a nadobúdania čitateľskej gramotnosti; najnovšie technológie sú dostatočne zdokonale-

né, aby sa mohli zapojiť do kvalitatívne nových rozmerov výskumu čítania, a to dokonca 

v prirodzenom prostredí. Počítačom podporované sledovanie pohybov očí predstavuje jednu 

z takýchto technológií – sofistikované zariadenia na sledovanie očí dokážu zachytiť presné 

pohyby a fixačné pohyby ľudských očí pri čítaní textu alebo pri prezeraní iného vizuálne 

prezentovaného materiálu. 

Využitie štatistických zostáv generovaných na základe väčších dátových setov, ktoré  

sú poskytované meraniami metódou sledovania pohybov očí, možno použiť samostatne na 

meranie čitateľských výkonov v kontexte čitateľského vývinu a dosahovania čitateľského 

kvocientu v jednotlivých vekových kategóriách, vývinových fázach čitateľa, v komparačných 

štúdiách u špecifických kategórií čitateľov a používateľov informácií. Z  nich možno násled-

ne odvodzovať záujmy, charakteristiky, ale aj kontext, stav a problémy čitateľov a používa-

teľov informácií. Možný smer modelovania čitateľského správania nabáda aj k zapojeniu 

hlbších, kvalitatívnych metód skúmania čitateľského správania človeka. Oveľa väčšie mož-

nosti potom sľubuje uvedená metodológia v triangulácii s inými výskumnými metódami 

v prospech zisťovania kultúrnych, etnografických, sociálnych, edukačných, ekonomických 

a ďalších faktorov. 

Práve kultúrne, edukačné, psychologické a sociálne aspekty patria medzi veľké výzvy 

pre knižničnú a informačnú vedu v rámci skúmania informačného prostredia a čitateľského 

správania s využitím metódy sledovania pohybu očí. 
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Resumé 

METODOLOGICKÉ ASPEKTY SLEDOVANIA POHYBU OČÍ V KONTEXTE 

VÝSKUMU ČÍTANIA 

Katar ína Buzová,  Ľudmi la Hrdináková,  Milan Regec  

V historickom prehľade sú charakterizované etapy výskumného záujmu o čítanie – od éry podmieneč-

ného vzdelávania cez éru prirodzeného vzdelávania, informačnú éru, éru sociokultúrneho konštrukti-

vizmu až po súčasnú éru zapojeného učenia. Vysvetlené sú relevantné priestorové (amplitúda, fixačná 

pozícia a pod.) a časové (dĺžka sakády, trvanie fixácie, doba opakovaného čítania a pod.) výskumné 

premenné. Príspevok prináša prehľad hodnôt daných parametrov v kontextoch čítania rôznych typov 

obsahov, zohľadňujúc pritom spôsob čítania, vek a pod., ale aj faktory vplývajúce na očné pohyby pri 

čítaní a koncept čitateľského kvocientu. V rámci metodológie sledovania pohybov očí pri čítaní sú po-

písané prístupy k formulácii hypotéz, ktorými sú exploratívny pilot, rybársky výlet, operacionalizácia 

riadená teóriou, operacionalizácia prostredníctvom tradícií a paradigiem. Charakterizované sú aj naj-

väčšie vybrané teoretické a metodologické problémy týkajúce sa metódy sledovania pohybu očí vo 

výskume čítania. 

Summary 

METHODOLOGICAL ASPECTS OF EYE TRACKING IN THE CONTEXT OF 

READING RESEARCH 

Katar ína Buzová,  Ľudmi la Hrdináková,  Milan Regec  

The historical review characterizes the stages of research interest in reading - from the era of condition-

al education through the era of natural education, the information era, the era of socio-cultural construc-

tivism to the current era of involved learning. The relevant spatial (amplitude, fixation, etc.) and time 

(cascade length, fixation time, re-reading time, etc.) research variables are explained. of the values of 

the given parameters in the contexts of reading different types of content, taking into account the way 

of reading, age, etc., as well as factors influencing the eye movements during reading and the concept 

of the reader quotient. Within the eye tracking methodology used during reading, approaches to hy-

pothesis formulations, such as exploratory pilot, fishing trip, operationalization driven by theory, opera-

tionalization through tradition and paradigms, are described. Characterized are also the most significant 

theoretical and methodological problems concerning the method of eye tracking in reading research. 
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SUPPORTING CULTURAL IDENTITY AND COMMON 

HISTORICAL NARRATIVES VIA DIGITAL LIBRARY TOOLS 

– A HUMBLE PROPOSAL 

“Us and them 

And after all we’re only ordinary men” 
(Pink Floyd) 

Szabolcs Dancs 

Introduction 

Three days after the terrorist attack in Manchester people gathered on St Ann’s Square 

and after a minute’s silence dedicated to those passed away during the attack they spontane-

ously started to sing Don’t Look Back in Anger, a song by Manchester band, Oasis. An ac-

tion like this can be considered to be a “very European”, intellectual response to an event 

appealing to our darkest inclinations and aiming to divide our community, and in its back-

ground one might notice a stable identity based on common cultural references and con-

sciousness of values. But how to build up a massive identity which could serve as the main 

source of keeping and protecting our humanity in an age such as the one we live in today? 

And how to assist others in constructing a more refined cultural identity of higher complexity 

instead of one based on simple ideas, stereotypes and prejudices? My intention is to provide 

the reader with a humble proposal on exploiting librarian skills and library tools in the field. 

Identity – an issue of increasing relevance 

The presentation on libraries as sources of cultural identity (Dancs 2017) I delivered at 

OCLC-s annual regional meeting in Berlin in February of 2017 unexpectedly aroused the 

interest of audience, and also gave birth to an article (Dancs 2018) about the topic. Since 

then the question of identity has become a more and more crucial issue. This assertion can be 

proved by several facts. 

Amanda Taub analysed the social background of last German elections. Her article 

(Taub 2017), published in the New York Times International Edition, contains allegations 

such as the following: 

“Anxiety over identity and social change, experts say, not economic distress, attracts 

voters to far-right politics.” 
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“Recent events have made national identity feel especially important, and threatened, 

for many Germans.” 

“After the war, national identity, even national pride, were seen as too close to the ag-

gressive nationalism that had led to Naziism. Instead, Germany defined its national identity 

negatively, by what it was not. Not fascist. Not nationalist. Not separate from Europe.” 

So the article emphasizes the important role of national identity in the elections. In a short 

video broadcasted on BBC in October 2017 Salman Rushdie talks about “a deep identity 

crisis” going on in the US (Rushdie 2017). So we can briefly say that the problem is getting 

more and more importance not only over Europe but in the whole transatlantic area as well. 

Cultural identity: a weapon or a shield? 

As Stuart Hall states in one of his articles (Hall 1996): “identities are constructed through, 

not outside, difference. This entails the radically disturbing recognition that it is only through 

the relation to the Other, the relation to what it is not [...] that the ‘positive’ meaning of any 

term – and thus its ‘identity’ – can be constructed”. In my former article (Dancs 2018) I applied 

a very similar, structuralist approach. As it is suggested by Ferdinand de Saussure, linguistic 

units (such as words) gain their value or meaning through binary oppositions. In the same 

way: people tend to define themselves against other individuals. So do communities. 

One might suppose that all identities have an aggression element. It is far from being 

necessarily so. Cultural identity should be regarded as something complex, dynamical, a thing 

that changes over the time. It can also be seen as a set of attributes traditionally linked to 

a community, something that occurs in TV commercials built upon (quite simplified) stereo-

types, but identity could be very sophisticated as well depending on the quantity and quality 

of information one happened to acquire through his or her socialisation. 

 

Fig. 1 

According to the poor milkman, Teyve, tradition is needed for keeping our balance 

(From the movie 1971) 

There is no doubt that complex individual identities have a collective part too, it con-

sists of a set of values shared among the members of the society and considered to be the 

basis of cultural belonging. What we need is to define the golden means between two aspects: 

the one regarding cultural identity as something very typical and (mainly or exclusively) roots 

in tradition and history, and the other for which cultural identity does not bear any impor-
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tance at all. (Beckers 2017). Our knowledge about our tradition, our historical and cultural 

heritage plays a significant role in constructing cultural identity. As it is worded by Tevye, 

the leading character in the musical comedy-drama Fiddler on the Roof: “And how do we 

keep our balance? That I can tell you in one word: tradition!”
1
 We need to use this know-

ledge in the proper way, as it was put by Péter Esterházy: “Heritage could be the mirror of 

self-knowledge … my tradition is not equal with me, I am the work that I have made on this 

tradition, with this tradition” (Esterházy 2016). The question is how libraries could support 

people in that work? 

Cultural identity in libraries 

Constructing cultural identity is of high importance in libraries according to various 

IFLA and UNESCO declarations (IFLA 2009; UNESCO 2011), but how does it influence 

our daily activities? Similar question is raised by Frida Olsson and Johanna Pettersson 

(Olsson and Pettersson 2018) who study the relation between theory and practice in the field 

of integration and diversity in the library area. In my presentation in Berlin (Dancs 2017) 

I suggested other issues for reconsideration as well, such as: 

 Should libraries play a role much more active than they have played so far in the area? 

 How could a new approach focusing on self-knowledge and cultural identity influence 

our services and collections? 

 Can we define a standard for creating group identity for instance by involving or 

integrating tools and experiences from the area of psychology or – more concretely – 

bibliotherapy? 

 How can we support our patrons to work with their tradition/to work on their tradition, 

i. e. to create their own cultural identity? 

 Should we contribute to the socialization of individuals? 

At his point I cannot avoid to mention the role of libray as a so called third place, – be-

yond home and workplace – libraries function as a location for socialization and integration. 

As for the latter, libraries react rapidly when there is a need. An example is a document by 

IFLA titled Responding! Public libraries and refugees (IFLA 2015), which actually is a col-

lection of best practices concerned. 

 

Fig. 2 

We should not forget that it is not only the library that can function as a third place 
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Regarding socialization, the crucial role of libraries as community centres needs to be 

stressed here. Supporting cultural events and programs aiming at reinforcing identity has 

a double aspect and a double benefit in the sense of their meeting the requirements and ex-

pectations of conservative citizens as well as of those who tend to feel marginalized in their 

“home society”. Such programs might focus on a country or a region, and also on the cultural 

heritage of a minority and could have a definitely favourable influence on the socialization of 

the individuals involved. Barriers, however, many times occur – partly due to the reluctance 

of library staffs which can be explained by both the lack of resources and the sensitivity of 

the issue concerned. 

If we pose the question, as we did it before: how to assist our patrons in constructing 

a more refined cultural identity of higher complexity instead of one based on simple ideas 

and stereotypes, we might come across a new dilemma which is the selection of proper re-

sources that are both of high quality and supposed to support building a complex identity, 

both considered to be attractive and comprehensible for the average user. That is quite chal-

lenging, isn’t it? 

Nevertheless, it is a key issue if we can keep our humanity when meeting people of dif-

ferent background. Cultural identity plays here a role not to be underestimated. As we men-

tioned before, there are different statements by IFLA or UNESCO about the importance of 

supporting cultural identity in libraries. Let us cite one of them (IFLA 2009): 

“The degree of multilingualism and retention of linguistic or cultural identity, and the 

level of social integration within a society, are all important in determining the level of ser-

vice to multicultural communities.” 

Also, there is a new international standard draft (ISO/DIS 21248:2018) about quality as-

sessment for national libraries which also mentions national identity: 

“6.1.3.4 Cultural and social impact 

[...] 

b) National culture and identity 

 National libraries promote the culture and history of the country via exhibitions and 

other events and provide information about the country. Thus, they foster the national 

identity. 

c) Cultural diversity 

 In a culturally diverse society, the national library can enable the different groups to 

maintain their cultural heritage and thus foster diversity and support intercultural and 

intergenerational understanding.” 

Bibliotherapy/Ethnobibliotherapy 

Identity is also a field for a special domain of library science: bibliotherapy. Through 

bibliotherapy we intervene in the interpretation of culture, find narratives assisting to solve 

personal problems. We could, in a sort of way, expand the scope of bibliotherapy in order to 

assist in solving social problems and international tensions. The question is if we can do so 

without losing our neutrality as information providers? 

So called ethnobibliotherapy (culturally-affirming bibliotherapy) aims at enhancing 

multicultural awareness and development of cultural identity. Implementations and experien-

ces in the US are mainly known (Domiczek 2011, Holman 1996). Libraries could find their 
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responsibilities through contributing in the creation of common historical narratives with the 

help of digital technology. 

V4 perspectives 

We have a past which includes a lot of similarities and differences. Digital technology 

might be used to collect some of them and foster the meeting and reconciling of different 

approaches in order to create a common narrative. So by building a commonly accessible 

digital corpus and using common sources (namespaces, authority databases, multilingual 

thesauri) to process our cultural heritage we have the possibility to encounter new approa-

ches, and refine our identity. Developing a complex methodology to create common histori-

cal narratives exploiting digital tools could be a field for collaboration. 

 

Fig. 3 

Pavol Országh-Hviezdoslav was a great Slovak poet who wrote poems in Hungarian as well 

and translated poems by Hungarian and Polish poets into Slovak – he can be regarded  

as a sort of symbol of our common historical identity (Portret [2006]) 

Conclusion – a humble proposal 

Libraries, encouraged by IFLA, UNESCO, etc. documents, need to find ways and met-

hods to implement in order to support constructing cultural identity and foster intercultural 

dialogue. As for V4 countries, projects could be designed and run to create a commonly 

accessible digital corpus processed via using cooperatively built metadata sources (namespa-

ces, authority databases, multilingual thesauri). 

When aiming to build common narratives we need to develop services with language-

independent access points in order to bridge language gaps. We should consider running 

projects involving historians, culture experts and bibliotherapists to build a shared digital 

corpus and design specific tools for research. And last but not least we might establish a com-

prehensive methodology for developing international digital libraries supporting cultural 

identity. 
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To sum up I would say we should: 

 encourage V4 to cooperate more actively in the field, 

 encourage IFLA to provide clear assistance (e.g. guidelines, methodology) in order to 

support libraries to contribute to constructing cultural identity. 
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Summary 

SUPPORTING CULTURAL IDENTITY AND COMMON HISTORICAL 

NARRATIVES VIA DIGITAL LIBRARY TOOLS – A HUMBLE PROPOSAL 

Szabolcs Dancs  

One might suppose that all identities have an aggression element. It is far from being necessarily so. 

Cultural identity should be regarded as something complex, dynamical, a thing that changes in time.  

It can also be seen as a set of attributes traditionally linked to a community, but identity could be very 

sophisticated as well depending on the quantity and quality of information one happened to acquire 

through his or her socialisation. Cultural identity plays a role not to be underestimated. Constructing 

identity based on common cultural references and consciousness of values is not just crucial but it is 

the only intellectual, European response to the events (such as terror attacks) appealing to our darkest 

inclinations and aiming to divide our community. Libraries, encouraged by IFLA and UNESCO docu-

ments, need to find ways and methods to implement in order to support constructing cultural identity 

and foster intercultural dialogue. As for V4 countries, projects could be designed and run to create 

a commonly accessible digital corpus processed via using cooperatively built metadata sources (name-

spaces, authority databases, multilingual thesauri). Developing a complex methodology to create com-

mon historical narratives exploiting digital tools also could be a field for collaboration. 
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ŠPECIFIKÁ PERCEPCIE POUŽÍVATEĽSKÝCH ROZHRANÍ 

ONLINE EMAILOVÝCH SLUŽIEB SENIORMI 

Annamária Brijaková, Katarína Buzová, Milan Regec  

Úvod 

Aj napriek ich zvyšujúcemu sa záujmu o využívanie informačných a komunikačných 

technológií sa seniori stretávajú s problémami, ktoré im znemožňujú ich efektívne využíva-

nie. Prvým krokom k odstráneniu týchto problémov je pochopenie, ako seniori rozumejú 

technológiám, aké mentálne modely si osvojujú a čo im robí najväčšie problémy pri práci 

s počítačom a internetom. Podľa jednej zo štúdií Jakoba Nielsena (2013), v ktorej porovnával 

seniorov s odstupom deviatich rokov, môžeme vidieť mieru ich zlepšenia vo všetkých oblas-

tiach práce s internetom. V porovnaní s mladšími používateľmi však dosahujú stále horšie 

výsledky. Práve z dôvodu postupne sa zvyšujúcej miery využívania e-mailových služieb aj 

z radov seniorov sme sa rozhodli skúmať, nakoľko sú e-mailové rozhrania pre nich prívetivé 

a nakoľko sa v nich dokážu orientovať. 

1 Informačné správanie seniorov 

Veková skupina seniorov predstavuje oblasť informačného správania, ktorá nebola 

v porovnaní s inými skupinami natoľko preskúmaná. Čo sa týka prístupov k definovaniu 

informácie, Dervinová uvažuje o informácii ako o osobnom konštrukte, pričom výsledná 

osobná realita je fluidná, podliehajúca zmenám pod vplyvom vonkajších okolností a času 

a vysoko subjektívna (Dervin 1983). Informačné správanie sa ale môže meniť aj medzi jed-

notlivými vekovými skupinami. V jednej zo štúdií, ktorá sa týkala žien s priemerným vekom 

82 rokov žijúcich v domove dôchodcov, Chatmanová (1991) identifikovala tri úrovne infor-

mácií a s nimi súvisiacich informačných zdrojov. Prvá úroveň informácií, ktorú nazvala „chit 

chat“, predstavovala zdieľanie informácií so všetkými. Najčastejšie informačné zdroje pred-

stavovali masové médiá. Druhá úroveň sa týkala informácií, ktoré staršie ženy získavali od 

členov svojej rodiny, pretože získavanie od iných ľudí by mohlo viesť k neželanej strate, 

napríklad sociálnej pozície. Išlo napríklad o informácie týkajúce sa osobných financií. Tretia 

úroveň predstavovala dôverné informácie, ktoré sú zdieľané len s odborníkmi. 

Model informačného správania seniorov v Južnej Kórei (Kim a Choi 2014) znázorňuje 

informačné potreby vznikajúce z rozličných vonkajších impulzov (Obr. 1). Vstupné bariéry 

sa v tomto prípade vyhodnocujú na základe individuálnych kontextov, kedy sa používateľ 

rozhoduje v procese pokračovať alebo ho ukončiť. V procese vyhľadávania seniori najskôr 
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hľadajú príslušné informačné zdroje, z ktorých sú niektoré vybrané na zhromažďovanie 

informácií. Následne seniori informácie používajú podľa vlastných potrieb. Ak v priebehu 

procesu dochádza k neuspokojeniu informačnej potreby, vždy je možné prejsť na akúkoľvek 

fázu. Po tom, čo sú informácie už raz zhromaždené, seniori ich buď nepoužijú, alebo ich 

použijú raz a zapamätajú si ich, čo môže viesť k ďalšiemu informačnému správaniu. 

 

Obr. 1 

Model informačného správania seniorov v Kórei (podľa Kim a Choi 2014) 

Interakcia človeka s počítačom je disciplína zaoberajúca sa „návrhom, hodnotením 

a implementáciou interaktívnych výpočtových systémov pre ľudské použitie a štúdiom hlav-

ných fenoménov, ktoré ich obklopujú“ (Hewett et al. 2009). Jej hlavným cieľom je porozu-

mieť tomu, ako ľudia používajú a interagujú s interaktívnymi technológiami (Lopes 2016). 

S oblasťou interakcie človeka s počítačom súvisí predovšetkým oblasť výskumu zameraná 

na používateľský zážitok, predstavujúca to, ako úspešne používatelia interagujú s produk-

tom, ktorý využívajú. V prípade webových stránok používateľský zážitok tvorí technologic-

ká zložka a celková interakcia používateľa s webovou stránkou, zahŕňajúca ich vnímanie, 

emócie a myšlienky z hľadiska dizajnu, obsahu a značky (Lopes 2016). 

Jedna z najdôležitejších charakteristík webovej stránky je použiteľnosť. Ide o kvalita-

tívny atribút, ktorý hodnotí, do akej miery sú rozhrania jednoduché na používanie (Nielsen 

2012). Ďalšou dôležitou súčasťou používateľského zážitku je prístupnosť, ktorú možno cha-

rakterizovať aj ako podmnožinu použiteľnosti. Je potrebné zdôrazniť, že webová stránka nie 
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je použiteľná, pokiaľ nie je prístupná (Krug 2005), z čoho možno odvodiť závislosť použi-

teľnosti od prístupnosti. 

Zo strany subjektu je dôležité zdôrazniť problematiku mentálnych modelov, ktoré je 

možné popísať ako očakávania a presvedčenie používateľa, ako systém funguje (Nielsen 

2010). Ak je používateľ konfrontovaný s novým komplexným informačným systémom, bu-

duje si mentálne modely. Tie používa na tvorbu vzťahov medzi jednotlivými komponentmi 

a snaží sa nájsť cestu pre úspešnú interakciu s rozhraním (Horton a Lynch 2008). 

Interakcia človeka s počítačom môže byť realizovaná prostredníctvom používateľského 

rozhrania predstavujúceho priestor, kde táto činnosť prebieha. Dizajn a využívanie ovláda-

cích prvkov tvorí jeho základnú časť (Falk 2014), pričom návrh používateľského rozhrania, 

ako súčasť aspektov interakcie človeka s počítačom, musí starostlivo zvažovať požiadavky 

používateľov s cieľom dosiahnuť požadované výsledky. 

3 Percepcia používateľského rozhrania 

Percepciu možno v najširšom zmysle definovať ako spôsob, akým človek reaguje na 

informácie. Percepcia zahŕňa niekoľko procesov. V prvom rade ide o rozpoznávanie a inter-

pretáciu informácií získaných pomocou zmyslov a schopnosť porozumieť vnútorným vlastno-

stiam alebo vzťahom. Inými slovami ide o náhľad, intuíciu či rozlišovanie na základe získa-

ných vnemov (Merriam-Webster 2018), či jednotné povedomie odvodené od senzorických 

procesov počas pôsobiaceho stimulu (Dictionary.com 2018). 

3.1 Tvarová psychológia v percepcii používateľských rozhraní 

Percepcia je podporená tvarovou psychológiou alebo inak „geštalt psychológiou“. Teó-

ria rozvíja myšlienku vnímania objektov viac, ako sú len jednotlivé časti vytvárajúce celok. 

V prípade, že sme vystavení komplexnému vizuálnemu obrazu, naša myseľ rozpoznáva jeho 

koherentnú, ucelenú formu skôr ako pri rozpoznávaní jeho jednotlivých zložiek. Princípy 

geštalt psychológie boli teda postavené na základe toho, ako zoskupujeme objekty v prostre-

dí a vnímame ich ako koncepčný rámec. Jej zákony, konkrétne zákon blízkosti a zákon po-

dobnosti, možno uplatňovať aj v navrhovaní webových rozhraní, keďže hovoria veľa o tom, 

ako ľudia vnímajú vizuálne informácie a aký zmysel im prisudzujú. 

Zákon blízkosti popisuje to, ako si myseľ pri vnímaní objektov, ktoré sú umiestnené 

v tesnej blízkosti, vytvára samostatnú skupinu. Môžeme to vidieť na príklade webových for-

mulárov, kedy relevantné informácie prisudzujeme k možnostiam umiestneným v tom istom 

priestore. 

Zákon podobnosti hovorí o zoskupovaní objektov do jedného celku v prípade, že majú 

podobné vlastnosti. Táto similarita môže byť vyjadrená tvarom, farbou, tieňom či inými 

vlastnosťami. Jednu z najčastejších aplikácií tohto zákona možno pozorovať pri priečinkoch 

v operačných systémoch, kde má každý typ súboru priradený dizajn, ktorý je pre neho prí-

značný. Súbory je tak možné ľahšie identifikovať len na základe vzhľadu. 

3.2 Problémy v percepcii používateľských rozhraní seniormi 

Starnutie sprevádzajú charakteristiky súvisiace s kognitívnymi a fyziologickými faktor-

mi, ale i sociálnymi konštrukciami vnímania starších ľudí v spoločnosti (Gorman 1999). 



 

139 

Schopnosti ovládať technológie a realizovať pri tom kognitívne činnosti, ako sú učenie, 

zapamätávanie, riešenie problémov, pozornosť či využívanie získaných poznatkov, pred-

stavujú základné predpoklady pre efektívnu interakciu s používateľským rozhraním. S pribú-

dajúcim vekom nastávajú v týchto oblastiach mnohé zmeny, ktoré percepciu a interakciu 

ovplyvňujú a častokrát v prípade zle navrhnutých webových stránok i znemožňujú. Možno 

ich kategorizovať nasledovne – kognitívne nedostatky: ochorenia (Alzheimerova choroba, 

mierna kognitívna porucha, subjektívna strata pamäti), selektívna a rozdelená pozornosť (fil-

trovanie podnetov a spracovanie viacero informácií v tom istom čase), pracovná pamäť, prie-

storová organizácia, absorpcia nových informácií (pomalšie spracúvanie informácií), krátko-

dobá pamäť (rozhodovanie, riešenie problémov), dlhodobá pamäť (epizodická pamäť, prospek-

tívna pamäť), inteligencia (riešenie problémov). Fyziologické nedostatky: pokles zrakových 

schopností, strata alebo čiastočná strata sluchu, zníženie motorických zručností. 

4 Výskum: percepcia používateľských rozhraní rôznych  

e-mailových služieb seniormi 

Východiskami výskumu boli pre nás teoretické poznatky a realizované výskumy o sprá-

vaní sa seniorov na internete a o ich interakcii a používateľskom zážitku s webovými rozhra-

niami. 

Výskum Bergstroma a kolektívu (2016) sa orientoval na zistenie toho, či majú seniori 

tendenciu ignorovať informácie umiestnené v periférnych častiach používateľského rozhra-

nia. Vo výskume boli porovnávané tri vekové skupiny: mladí používatelia, používatelia 

v strednom veku a starší používatelia, a zaujímalo nás, akým spôsobom na webovej stránke 

nachádzali odpoveď na zadanú otázku. Výsledky ukazujú, že starší ľudia sa nepozerali na 

periférne časti rozhrania tak často ako mladší používatelia, špeciálne na lokálnu navigáciu 

umiestnenú vľavo, na horný baner a globálnu navigáciu v hornej časti stránky. 

Štúdia Jakoba Nielsena (2013) sa orientovala na výskum použiteľnosti zahŕňajúci kvan-

titatívne testovanie, v ktorom boli použité štyri metriky použiteľnosti. Výskum prebiehal 

v rozmedzí 9 rokov, pričom hlavným výstupom je, že webové stránky sa stávajú pre seniorov 

viac zrozumiteľné, ale napriek tomu v porovnaní s mladšími používateľmi majú seniori prob-

lém v interakcii s nimi. Až 90 % seniorov malo počas testovania tendenciu vzdať sa, ak pri 

riešení úloh narazilo na problémy. Pre seniorov je rovnako typické metodicky orientované 

správanie, a teda rozmýšľanie nad každým krokom, ktorý vykonajú. Chybové hlásenia kvôli 

nejasnému zneniu alebo nesprávnemu umiestneniu seniori ľahko prehliadali. Tretie zistenie 

je, že seniori sa ťažko vyrovnávajú s používateľským rozhraním, ktoré nepoznajú alebo ktoré 

nespĺňa ich očakávania a má iné funkcionality, na aké sú zvyknutí. 

Výskum Campbell-Dollaghana (2016) sa špeciálne zameriaval na hodnotenie plochého 

dizajnu z dvoch hľadísk: estetická príťažlivosť a použiteľnosť. Porovnávali sa pritom dve 

vekové skupiny – mladší používatelia (menej ako 25 rokov) a starší používatelia (viac ako 35 

rokov). Ako sa očakávalo, mladší používatelia hodnotili webové stránky používajúce plochý 

dizajn ako viac príťažlivé v porovnaní so staršími používateľmi. Prekvapivým záverom pred-

chádzajúcej štúdie Meyerovej (Meyer 2015), spomenutej v článku, je, že mladší používatelia 

sa síce na webovej stránke používajúcej plochý dizajn orientujú pomerne rýchlo, nie vždy 

však rozumejú používateľskému rozhraniu. Ich klikanie a nachádzanie správnych riešení pri 

interakcii sa ukázalo skôr ako náhodné. 
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4.1 Cieľ výskumu 

Predmetom výskumu bola percepcia a interakcia seniorov s webovým rozhraním rôz-

nych e-mailových služieb a interaktívnych prvkov pre vykonanie akcie. Objektom boli pou-

žívateľské rozhrania vybraných e-mailových služieb. Naším hlavným cieľom bolo zistiť, ako 

seniori vnímajú, interpretujú a interagujú s obsahom a prvkami v daných rozhraniach. K tomu 

sa vzťahujú čiastkové ciele: identifikácia a interpretácia problémov, s ktorými sa seniori 

stretávajú pri interakcii s rozhraniami, rýchlosť identifikovania a použitia cieľových prvkov 

rozhrania seniormi, ako rozhranie ovplyvňuje percepciu a interakciu (vizuálna hierarchia 

a rozloženie prvkov, pomenovanie prvkov, štýl grafického dizajnu) a to, ako seniori rozpoz-

návajú význam ikon. 

4.2 Metodológia 

Vychádzajúc z teoretických konceptov oblastí percepcie a interakcie človeka s počíta-

čom a už realizovaných výskumov, sme sa rozhodli svoj výskum unikátne ohraničiť na vy-

branú skupinu niekoľkých e-mailových služieb. 

Aplikovaná bola tradičná metóda používateľského testovania formou zadávania úloh, 

spolu s priebežným hlasným myslením respondentiek, v kombinácii s metódou sledovania 

pohľadu. Kombinácia týchto metód zabezpečila zber kvalitatívnych, ako aj kvantitatívnych 

dát. Zariadenie na sledovanie pohľadu predstavuje prostriedok zaznamenávania očných po-

hybov za účelom ich spätnej analýzy a vyhodnotenia. Samotný princíp sledovania pohybu 

očí spočíva v zaznamenávaní pohybov očí, zatiaľ čo respondent skúma vizuálny podnet 

(Carpenter a Robson 1998). V našom prípade sme sa zamerali na metódu zisťovania pozície 

pohľadu predstavujúcu bod vo vizuálnom poli subjektu, kam sa jeho oko momentálne pozerá 

s najväčšou mierou ostrosti. Zámerom použitia tejto metódy bolo presné stanovenie priebehu 

fixácií pohľadu počas vykonávania zadanej úlohy. Pri testovaní sme použili externú kameru 

na snímanie tváre používateľa a na záznam zvuku, vďaka ktorým sme mohli analyzovať 

hlasné myslenie, ktoré prebiehalo súbežne. Použitým zariadením na sledovanie pohľadu bol 

Tobii Pro X3-120. 

Skúmali sme webové rozhrania 4 e-mailových služieb: Zoznam (https://zmail.zoznam.sk/), 

Outlook (https://outlook.live.com/), Inbox by Gmail (https://inbox.google.com/), Gmail 

(https://mail.google.com/). Tieto služby sme vybrali na základe ich všeobecného rozšírenia 

a dostupnosti slovenskej verzie používateľského rozhrania. Okrem služby Gmail boli ostatné 

služby pre respondentky vo väčšine prípadov neznáme. Poradie e-mailových služieb sa však 

pri jednotlivých respondentkách odlišovalo postupným rotovaním tak, aby sa každá služba 

ocitla ako prvá v poradí približne rovnako často. Výnimkou bola služba Gmail, ktorú už 

respondentky prevažne poznali a mala slúžiť ako kontrolná. 

4.2.1 Výskumná vzorka 

Výskumnú vzorku tvorili seniori, ktorí mali aspoň základnú znalosť práce s počítačom 

a internetom. Selektívny výber bol realizovaný na základe konkrétnych kritérií: účasť na po-

čítačovom kurze „Internet a e-mail pre seniorov“ v Staromestskej knižnici v Bratislave alebo 

preukázanie zručností zodpovedajúcim zručnostiam z tohto kurzu (Regec 2018), nepoužíva-

nie bifokálnych alebo multifokálnych okuliarov pri práci s počítačom. Finálny počet vhod-

ných respondentiek bol osem. Respondentmi zaradenými do konečného hodnotenia boli iba 

ženy, ich priemerný vek predstavoval 72,75 rokov. Z hľadiska vzdelania mali 2 respondent-



 

141 

ky ukončené stredoškolské vzdelanie a 6 respondentiek malo ukončené vysokoškolské vzde-

lanie. Všetky z nich mali trvalý pobyt v Bratislave. 

4.3 Priebeh testovania 

Respondentky počas testovania riešili 6 úloh na základe pripraveného scenára, predsta-

vovali základnú interakciu pri používaní e-mailových služieb. Úlohy boli pre všetky e-mailo-

vé služby rovnaké a boli zadávané v rovnakom poradí: 

1. Nájdenie a interakcia s tlačidlom pre napísanie novej správy a interakcia s prvkami 

pre odoslanie napísanej správy po vyplnení textových polí vo formulári – „Radi by 

ste poslali pozdrav svojmu vnukovi. Napíšte mu správu s ľubovoľným predmetom 

a krátkym textom na adresu: mojvnucik@gmail.com.“ 

2. Nájdenie a interakcia s priečinkom odoslaných správ – „Nájdite odoslanú správu 

a nahlas ju prečítajte.“ 

3. Nájdenie a interakcia s funkciou preposlať – „Túto správu by ste chceli preposlať aj 

svojej dcére. Urobte tak na adresu: mojadcerka@gmail.com.“ 

4. Nájdenie a interakcia s funkciou označenia za dôležité – „Tú istú správu by ste si 

radi označili za dôležitú/príznačnú. Nájdite ju a urobte to.“ 

5. Nájdenie a interakcia s funkciou odstrániť – „Vyberte si akúkoľvek prijatú správu 

a vymažte ju.“ 

6. Nájdenie a interakcia s funkciou odpovedať – „Nájdite a otvorte si správu od Mojej 

babky. Odpovedzte na ňu krátkou správou.“ 

4.4 Analýza a vyhodnocovanie 

Pri analýze získaných dát boli použité tradičné metódy používané v oblasti testovania 

použiteľnosti, interakcie a používateľského zážitku: overovacie vyhodnocovanie (používa-

teľsky založené vyhodnocovanie fungovania rozhrania, pričom hlavným cieľom je identifi-

kovať problémy s použiteľnosťou; Lučenič 2012), subjektívne hodnotenie (poskytuje a ove-

ruje informácie o názoroch používateľov na testované rozhranie, účinnosť a efektívnosť) 

a analýza kritických miest rozhrania (ide o otvorenú retrospektívnu metódu zisťovania toho, 

ako sa používatelia stavajú ku kritickým miestam a vlastnostiam rozhrania a k ich hodnote-

niu (Lučenič 2012). Súčasťou bolo aj extrospektívne pozorovanie správania respondentiek 

s priebežným aj retrospektívnym verbálnym protokolom. 

Vyhodnocovanie dát zo zariadenia na sledovanie pohľadu prebiehalo v programe Tobii 

Studio Professional Edition, verzia 3.4.8. Osobitne sa zaznamenávalo to, či bola daná úloha 

alebo jej čiastkové kroky splnené samostatne, s nápoveďou alebo ich respondentka nedoká-

zala splniť vôbec. Pri rôznych možnostiach splnenia úlohy sa tiež zaznamenával spôsob, 

ktorý si respondentka zvolila. Okrem miery úspechu sa sledoval čas, ktorý bol potrebný na 

daný úkon. Aby sa odstránili vplyvy, ako napríklad rozličná úroveň písania na klávesnici či 

rozhodnutie napísať kratšiu alebo dlhšiu správu, vždy sa zaznamenával iba čas od zadania 

otázky – invokácie po najbližšiu vykonateľnú akciu (spravidla kliknutie myšou na správny 

ovládací prvok). 
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Zaznamenávali sa štyri rozličné časy: 

 invokácia – dokončenie čítania otázky, na časovej osi reprezentujúca začiatok; 

 oči – čas, ktorý senior potreboval, aby ostrou časťou svojho zrakového poľa prvý raz 

fixoval svoj pohľad na daný ovládací prvok; 

 uvedomenie – metódou súčasného hlasného myslenia sa z prejavu respondentky sle-

doval čas, kedy bolo zjavné, že si uvedomila správnu funkciu zvoleného ovládacieho 

prvku; 

 akcia – čas, kedy došlo k vykonaniu požadovanej akcie, spravidla k úspešnému klik-

nutiu na správny prvok. 

Problémy, identifikované manuálne pri opakovanom prehrávaní záznamov, boli spraco-

vané do podoby tepelných máp a máp cesty pohľadu, pričom jednotlivé služby boli porovná-

vané navzájom medzi sebou za účelom hľadania optimálneho riešenia danej úlohy. 

Mieru efektivity daného rozhrania reprezentujú časy potrebné na vykonanie úspešnej 

akcie po vyslovení invokácie. Tieto boli spracované formou kontingenčnej tabuľky. 

Miera použiteľnosti jednotlivých rozhraní seniormi bola vyjadrená indexom úspešnosti 

pri plnení jednotlivých úloh, resp. jednotlivých čiastkových krokov v rámci jednej úlohy. Pri 

vyhodnocovaní sme použili metódu merania miery úspešnosti podľa Jakoba Nielsena (Niel-

sen 2001). Pri jednotlivých respondentkách sme pri každej úlohe zaznamenali, či ju dokázali 

splniť samostatne, s pomocou alebo sa im ju splniť nepodarilo. Výsledné skóre, index úspeš-

nosti, bolo vypočítané podľa vzorca: 

x = ((NS × 1 + NP × 0,5) / N)*100 

kde NS je počet respondentiek, ktoré splnili úlohu samostatne, NP počet respondentiek, ktoré 

splnili úlohu s pomocou a N celkový počet respondentiek, ktoré sa o splnenie úlohy pokúsili. 

4.5 Výsledky 

Vo výskume sme analyzovali dva základné činitele: čas a spôsob splnenia zadaných úloh 

a mieru úspešnosti splnenia týchto úloh. 

4.5.1 Analýza času a spôsobu splnenia zadaných úloh 

Tab. 1 zobrazuje e-mailové služby a priemerný čas vykonania udalostí v rámci jednotli-

vých úloh, pričom udalosti sú rozdelené nasledovne: prvá fixácia, uvedomenie si riešenia 

úlohy prostredníctvom slovného vyjadrenia respondentky a vykonanie interakcie. 

Ako hodnotiace kritérium sme si stanovili čas jednotlivých udalostí. V tabuľke sú zvý-

raznené najvyššie priemerné časy jednotlivých udalostí indikujúce problémy, ktoré mali se-

niori pri vykonávaní úlohy. Zaznamenané problémy pri interakcii s používateľským rozhra-

ním môžeme rozdeliť na tri typy: 1. percepčný: používatelia nevedeli nájsť ovládací prvok 

potrebný pre vykonanie úlohy (čas do prvej fixácie), 2. kognitívny: používatelia nedokázali 

rozpoznať funkciu daného prvku, aj keď ho videli (uvedomenie si riešenia) a 3. motorický, 

resp. funkčný: používatelia nevedeli použiť daný ovládací prvok, či už kvôli vlastnému mo-

torickému obmedzeniu, ktoré bolo umocnené zlým dizajnom prvku, alebo kvôli neadekvátnej 

funkčnosti (vykonanie interakcie). 
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Tabuľka 1 

Priemerné časy správnej reakcie na zadanú úlohu (n = 8). Zvýraznené sú časy indikujúce 

významnú bariéru v použiteľnosti 

 

Vykonávané úlohy 

Zaznamenané udalosti v rámci  

e-mailovej služby 
1 2 3 4 5 6 7 

Gmail        

prvá fixácia 0:00:02 0:00:01 0:00:07 0:00:39 0:00:51 0:00:46 0:00:07 

uvedomenie si riešenia  0:00:08 0:00:01 0:00:07 0:00:52 0:00:59 0:00:57 0:00:09 

vykonanie interakcie 0:00:12 0:00:02 0:00:08 0:01:04 0:01:02 0:00:58 0:00:11 

Inbox by Google        

prvá fixácia 0:01:25 0:00:01 0:01:06 0:01:27 

 

0:00:51 0:00:08 

uvedomenie si riešenia  0:02:46 0:00:02 0:01:07 0:01:49 

 

0:00:52 0:00:11 

vykonanie interakcie 0:02:56 0:00:03 0:01:08 0:01:51 

 

0:00:54 0:00:13 

Outlook        

prvá fixácia 0:00:35 0:00:03 0:00:10 0:00:24 0:01:12 0:00:22 0:00:14 

uvedomenie si riešenia  0:00:36 0:00:05 0:00:10 0:00:41 0:01:24 0:00:23 0:00:16 

vykonanie interakcie 0:00:39 0:00:06 0:00:12 0:00:42 0:01:42 0:00:27 0:00:16 

Zoznam        

prvá fixácia 0:00:11 0:00:05 0:00:06 0:00:09 0:00:47 0:00:31 0:00:10 

uvedomenie si riešenia  0:00:15 0:00:05 0:00:08 0:00:37 0:00:55 0:01:18 0:00:12 

vykonanie interakcie 0:00:49 0:00:06 0:00:10 0:00:39 0:00:59 0:01:21 0:00:12 

1. Nájdenie tlačidla na napísanie novej správy 

2. Odoslanie napísanej správy po vyplnení textových polí vo formulári 

3. Nájdenie priečinku s odoslanými správami 

4. Nájdenie funkcie „Preposlať“ 

5. Nájdenie funkcie „Označiť za dôležité“ 

6. Nájdenie funkcie „Odstrániť“ 

7. Nájdenie funkcie „Odpovedať“ 

4.5.2 Miera úspešnosti splnenia zadaných úloh 

Každá z použitých e-mailových služieb preukázala svoje silné i slabé stránky, čo môže-

me vidieť v Tab. 2. Celkovo najúspešnejší Gmail sa na tejto pozícii ocitol čiastočne aj preto, 

že väčšina respondentiek s ním už mala predchádzajúcu skúsenosť. V tomto prípade, okrem 

problému s označovaním správ ako dôležitých, sa ako jedna z ťažkostí javilo to, že respon-

dentky nedokázali rozpoznať rozdiel medzi odstránením jednotlivej správy a odstránením 

všetkých správ v rámci jednej konverzácie. Jedna respondentka si pomýlila odstránenie sprá-

vy s jej označením ako „SPAM“. 
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Služby Outlook a Inbox používajú takzvaný plochý dizajn, ktorý je charakteristický vy-

užívaním pastelových farieb a minimalistickým zobrazovaním interaktívnych prvkov, mno-

hokrát prostredníctvom ikon a tlačidiel s nevýrazným prechodom, čo pre respondentky spô-

sobovalo problémy s ich videním a následnou identifikáciou významu. 

V prípade služby Inbox až polovica respondentiek nenašla priečinky s jednotlivými 

správami, ktoré sa zobrazili len po kliknutí na nevýrazné tlačidlo takzvaného hamburgerové-

ho menu umiestneného vľavo hore, ktorého význam nepoznali. Na preposielanie správy služba 

Inbox používa ikonu umiestnenú pomerne vo veľkej vzdialenosti od napísaného textu, a to 

v dolnej časti okna s otvorenou správou. Pre seniorov je ikona ťažko viditeľná a bez kontex-

tovej nápovede v podobe „hovera“ i ťažko rozpoznateľná. 

Podobne je to aj v službe Outlook, ktorá na preposlanie používa ikonu umiestnenú v hor-

nej časti otvorenej správy, ktorej okno je, v porovnaní s Inboxom, výrazne menšie, čím sa 

skracujú sakády medzi jednotlivými prvkami. To zodpovedá kratšiemu času v nájdení ikony, 

avšak čas rozpoznania je približne rovnako dlhý. 

Označiť správu za dôležitú v službe Outlook bolo pre respondentky značne problema-

tické, napriek tomu, že akciu je možné vykonať dvomi spôsobmi, a to buď použitím ikony 

v podobe zobrazujúceho sa „hovera“ nad jednotlivými správami, alebo prostredníctvom iko-

ny pre otvorenie ďalších akcií, v ktorých textové označenie „označiť príznakom“ predstavo-

valo správne riešenie. V prípade služby Gmail išlo o označenie prostredníctvom hviezdičky 

alebo textového príkazu „Označiť hviezdičkou“. V ponuke s možnosťami sa nachádzal prí-

kaz „Označenie ako dôležité“, ktorý respondentky, prirodzene, považovali za správne rieše-

nie napriek tomu, že ide o možnosť s odlišným významom. 

Seniori sa veľa ráz nedokážu efektívne pohybovať v textových formulároch a presúvať 

kurzor klávesnice na miesto, kde chcú písať text, napríklad vytváraním nových riadkov. To 

predstavuje problém pri odpovedaní na správu v službe Zoznam, ktorá necháva predchádza-

júci text spolu s metadátami v poli, kde sa píše odpoveď. 

Tabuľka 2 

Porovnanie indexu miery úspešnosti v rámci plnenia jednotlivých úloh v emailových 

službách 

 miera úspešnosti (%) 

úloha Outlook Inbox Gmail Zoznam 

Nájdenie priečinku s odoslanými správami 100 50 100 93 

Nájdenie možnosti na preposlanie správy 75 64 88 71 

Označenie správy za dôležitú alebo príznačnú 56 0* 38 79 

Odstránenie prijatej správy 81 86 75 86 

Odpovedanie na správu 75 79 100 25 

Celková miera úspešnosti 78 56 80 71 

* Funkcia nebola dostupná, nakoľko však ide o funkciu ovplyvňujúcu používateľskú skúsenosť, do 

výpočtu celkového priemeru bola zahrnutá nulová hodnota. 

 

V hodnotení celkovej miery úspešnosti možno ako najmenej používateľsky prívetivú 

spomedzi všetkých služieb pre seniorov označiť službu Inbox. Používanie ikon, s ktorými sa 
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predtým nestretli a umiestňovanie prvkov v periférnych častiach webového rozhrania, zne-

možňuje seniorom percepciu a rozpoznanie týchto funkcií. 

Mieru úspešnosti sme pri prvej úlohe, v ktorej mali respondentky napísať novú správu 

na určenú adresu, hodnotili podrobne po jednotlivých krokoch tak, ako to je zobrazené 

v Tab. 3. V prvom kroku, týkajúcom sa interakcie s tlačidlom na napísanie správy, mali 

respondentky problém s nájdením a identifikovaním tlačidla v službe Inbox, ktorého umies-

tnenie a zobrazenie bolo vo veľkej miere neadekvátne. 

V službe Outlook mali respondentky problém so správnym umiestnením kurzora do po-

ľa pre napísanie e-mailovej adresy kvôli plochému dizajnu, ktorý skresľoval ohraničenie 

priestoru na písanie. Viacero respondentiek klikalo na tlačidlo „Komu“, ktoré však slúži na 

výber uložených kontaktov, preto sa im kurzor počítačovej myši nedarilo do poľa správne 

umiestniť. Na druhej strane, ak sa im už do poľa na zadávanie adresy podarilo kliknúť správ-

ne, ponúknutie posledných použitých adries bez potreby zadania počiatočného písmena žela-

nej adresy viedlo k vysokej miere využitia tejto možnosti. V prípade, ak sa ponuka na dopl-

nenie e-mailovej adresy začne zobrazovať až po zadaní prvých písmen, senior si ju už 

väčšinou nevšimne, nakoľko je plne sústredený na písanie na klávesnici a obrazovku vôbec 

nesleduje. Pri písaní sa navyše často pomýli a ponúkané možnosti na doplnenie sa tým stra-

tia. Zmätočne pôsobí, ak sa napriek úspešnému dopísaniu e-mailovej adresy táto v návrhoch 

stále zobrazuje. Senior ju tak vidí zobrazenú duplicitne, čo pre neho spôsobuje neistotu, 

najmä ak táto navrhovaná adresa zakrýva nasledujúce pole, do ktorého má senior písať 

(predmet). Z tohto dôvodu by bolo vhodnejšie zobrazovať návrhy nad vypĺňaným poľom 

a nie pod ním, aby neprekrývali nasledujúce položky. 

Tabuľka 3 

Porovnanie indexu miery úspešnosti pri plnení parciálnych úloh v rámci úlohy č. 1: 

napísanie novej správy 

 miera úspešnosti (%) 

Názov parciálnej úlohy pri písaní novej správy Outlook Inbox Gmail Zoznam 

Kliknutie na tlačidlo pre vytvorenie novej správy 75 43 93 75 

Okamžitá fixácia na okno s novou správou po 

kliknutí na tlačidlo pre vytvorenie novej správy 
75 100 100 100 

Kliknutie do poľa „Komu“ 63 100 100 100 

Fixácia na ponúkané výsledky pri zadávaní e-

mailovej adresy 
75 100 86 0* 

Kliknutie na ponúkané výsledky 81 64 86 0* 

Fixácia na oznámenie o tom, že správa bola 

odoslaná  
0* 29 14 50 

Celková miera úspešnosti 61 73 80 54 

* Funkcia nebola dostupná, nakoľko však ide o funkciu ovplyvňujúcu používateľskú skúsenosť, do 

výpočtu celkového priemeru bola zahrnutá nulová hodnota. 
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5 Diskusia 

Zobrazenie 

Na základe výsledkov skúmania sa nám podarilo identifikovať niekoľko faktorov nepriaz-

nivo ovplyvňujúcich percepciu a interakciu starších ľudí s webovými rozhraniami. V prvom 

rade ide o používanie plochého dizajnu, v ktorom seniori nedokážu efektívne identifikovať 

a rozlíšiť základné ovládacie prvky a vstupné polia, ktoré sú nevýrazné, bez jednoznačného 

ohraničenia a splývajú s celkovým prostredím používateľského rozhrania. Rozhrania služieb 

Outlook a Inbox, ktoré sú vytvorené v tomto grafickom štýle, seniori nepoznali, často preto 

neklikli do želaného vstupného poľa na prvý raz alebo vôbec, nakoľko nedokázali odhadnúť, 

kde sa nachádzajú jeho neviditeľné hranice, resp. to, či sa tam nejaké pole vôbec nachádza. 

Veľký problém predstavuje, ak sa v podobe kontextovej nápovede po prejdení myšou 

nad prvkom zjavujú samotné ovládacie prvky, a to iba v ikonografickej podobe, ako je tomu 

pri službe Outlook, kde len 56 % respondentiek dokázalo označiť správu za dôležitú, okrem 

toho respondentky si takéto ikony všimli iba v ojedinelých prípadoch a použili radšej iný spô-

sob. 

Textové príkazy sú efektívne len v prípade, že sú dostatočne výrazné a ľahko klikateľ-

né, ideálne v podobe tlačidiel s odlišnou farbou. Starší ľudia rozumejú ikonám, ktoré poznajú 

alebo ktoré sú navrhnuté tak, že dostatočne jasne indikujú akciu, ktorá prebehne. Ako ideálna 

sa ukazuje kombinácia, pri ktorej je ovládací prvok jednoznačne ohraničený ako tlačidlo a vo 

vnútri prezentovaný textovým príkazom namiesto ikony. Úlohy, ktoré bolo možné splniť 

pomocou takýchto ovládacích prvkov, zaznamenávali pri testovaní najvyššiu úspešnosť, a to 

aj v iných službách. 

Umiestnenie 

Textové notifikácie o vykonanej akcii sú zobrazované buď vo veľkej vzdialenosti od 

tlačidla, ktorým bola vykonaná akcia, alebo príliš krátko na to, aby ich senior stihol zaregis-

trovať a opticky príliš vzdialené od miesta poslednej vykonanej akcie (napríklad kliknutie na 

tlačidlo Odoslať). Oveľa efektívnejšie sú pre seniora iné indikátory o úspešnom vykonaní 

akcie, napríklad výrazná grafická zmena rozhrania či zatvorenie ovládacích prvkov, pomo-

cou ktorých senior poslednú akciu úspešne vykonal. 

Čo sa týka neprimeranej vzdialenosti medzi ovládacími prvkami, tu sa ukázala dôle-

žitosť vnímania percepcie zo psychologického hľadiska. Zákon blízkosti, bližšie popísaný 

v kap. 3, hovorí o štruktúrovaní informácií do logických jednotiek, kedy relevantné informá-

cie prisudzujeme k možnostiam umiestneným v tom istom priestore. Ak sú od seba jednotli-

vé ovládacie prvky neprimerane vzdialené, seniori nenachádzajú medzi nimi vzájomné pre-

pojenie. 

Funkcionalita 

Funkcionalita ovládacích prvkov musí byť pre seniorov jasná. Jeden z výrazných 

problémov služby Zoznam sa týkal práve funkcionality tlačidla na napísanie novej správy, 

ktoré nebolo plne klikateľné. Ak seniori klikali na miesto, ktoré klikateľné nebolo, nedokáza-

li vykonať akciu a nepokračovali ďalej. 
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Problém s funkcionalitou sme mohli identifikovať aj pri službe Gmail, kedy ak pri od-

povedaní na správu seniori neklikli na presne ohraničený textový príkaz na vykonanie akcie 

„Preposlať“, automaticky vykonali inú akciu, ako mali v úmysle. Používateľské rozhranie by 

malo eliminovať situácie, pri ktorých nastávajú takéto chybové interakcie, keďže seniori si 

veľakrát takúto chybu neuvedomia alebo uvedomia až po dlhšom čase. 

Terminológia 

Nerozpoznanie významu a nejednoznačnosť pojmov je jedným z častých problémov 

používateľských rozhraní. Ak je pre interakciu zvolený pojem, ktorý seniori nepoznajú, ale-

bo abstraktné pomenovanie, ktorému ako neskúsení používatelia nerozumejú, seniori ho 

nepoužívajú. Je to možné vidieť v prípade používania textového príkazu „nastaviť príznak“ 

označujúci funkciu pre označenie správy za dôležitú, ktorý používali služby Outlook a Zo-

znam. Terminologické nedostatky boli ďalej identifikované pri preposielaní správy v službe 

Zoznam, kedy respondentky namiesto správnej možnosti „Poslať ďalej“ často volili funkciu 

„Preposlať bez úprav“, ktorá však očakávala zadanie adresy priamo v riadku s ostatnými 

ovládacími prvkami – a to dokonca pred kliknutím na odkaz „Preposlať bez úprav“. 

V prípade označenia správy za dôležitú v službe Gmail išlo o označenie prostredníctvom 

hviezdičky alebo textového príkazu „Označiť hviezdičkou“. V ponuke s možnosťami sa však 

ako prvý nachádzal príkaz „Označenie ako dôležité“, ktoré respondentky považovali za správne 

riešenie napriek tomu, že ide o možnosť s odlišným významom. 

Mentálne modely 

Používateľské rozhrania v mnohých prípadoch nie sú prispôsobené mentálnym mode-

lom starších ľudí, čo dokazuje príklad zo služby Zoznam, kedy pri odpovedaní na správu sa 

senior na základe skúseností z iných služieb nevie orientovať v zobrazení textu spolu s meta-

dátami prechádzajúcej správy v poli, v ktorom píše odpoveď. Rovnako, ak dochádza k dupli-

citnému zobrazeniu e-mailových adries pri ich písaní do poľa „Komu“, je to pre seniorov 

často rušivé a mätúce, najmä, keď zakrývajú ostatnú časť formulára. 

Záver 

Motivácia seniorov plnohodnotne sa začleniť do modernej spoločnosti využívajúcej ako 

primárne médium komunikácie internet, je dostatočne silná na prekonanie bariér, s ktorými 

sa stretávajú. Napriek tomu, prispôsobenie dizajnu a implementovanie návrhov vyplývajú-

cich z výskumov a štúdií percepcie tejto vekovej skupiny môže tento priechod uľahčiť a sprí-

jemniť, čo môže motivovať aj tých, ktorí sa používať internet ešte neodhodlali alebo to vzda-

li po niekoľkých neúspešných pokusoch. 

Ako najväčší problém je teda možné vymedziť neporozumenie mentálnym modelom 

seniorov, ktoré sa prejavuje použitím plochého dizajnu, nejednoznačným pomenovaním tla-

čidiel a používaním malých ikon s významom, ktorý je pre seniorov nezrozumiteľný. Pri na-

vrhovaní webových rozhraní je potrebné myslieť na to, že seniori ťažšie rozpoznávajú infor-

mácie, ktoré sú pre nich nové alebo prezentované neočakávanou formou. Návrh rozhrania, 

ktoré jasne indikuje možnú interakciu, ponúka dostatočne efektívnu spätnú väzbu a zobrazuje 

relevantné informácie s jasným popisom, je základným predpokladom jeho úspešného vyu-

žívania aj staršími ľuďmi. Ak sa navrhované zlepšenia podarí preniesť do praxe, predmetom 
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ďalšieho výskumu bude, nakoľko sa prejavia na zlepšení reálnej prístupnosti a použiteľnosti 

a taktiež to, či si ich noví používatelia e-mailu dokážu osvojiť rýchlejšie. Percepcia seniorov, 

odhliadnuc od ich skúseností, má svoje špecifiká a skúsenosti z praxe pri asistovaní na kur-

zoch počítačovej gramotnosti ukazujú, že mobilné zariadenia a tablety sú pre nich svojím 

rozhraním prívetivejšie. Výskum je preto možné ďalej rozšíriť aj o porovnanie použiteľnosti 

a interakcie s rozhraním na mobilných zariadeniach. 

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

vanie sa človeka v digitálnom priestore. Vznikol tiež vďaka podpore v rámci OP Výskum 

a vývoj pre dopytovo-orientovaný projekt: Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského 

v Bratislave, ITMS 26240220086, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionál-

neho rozvoja. 
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Resumé 

ŠPECIFIKÁ PERCEPCIE POUŽÍVATEĽSKÝCH ROZHRANÍ ONLINE 

EMAILOVÝCH SLUŽIEB SENIORMI 

Annamár ia Br i jaková,  Katar ína Buzová,  Milan Regec  

Príspevok, vychádzajúci z výskumu realizovaného v rámci diplomovej práce Annamárie Brijakovej 

(Brijaková 2018), sa zaoberá problematikou percepcie používateľských rozhraní seniormi so zamera-

ním sa na identifikovanie základných problémov a obmedzení, s ktorými sa seniori pri používaní počí-

tača a internetu stretávajú, s cieľom porozumieť ich mentálnym modelom. Výskum bol realizovaný 

metódou používateľského testovania a porovnávania rozhraní e-mailových služieb prostredníctvom 

technológie sledovania pohľadu paralelne s hlasným myslením seniorských respondentiek. Cieľom 

bolo zistiť, ako seniori vnímajú, interpretujú a interagujú s obsahom vo webových rozhraniach vybra-

ných e-mailových služieb. V rámci čiastkových cieľov bola sledovaná rýchlosť identifikovania a pou-

žitia cieľových prvkov rozhrania, vplyv vizuálnej hierarchie a rozloženia prvkov, pomenovanie prvkov, 

štýl grafického dizajnu a rozoznávanie ikon. Interpretované výsledky identifikujú a popisujú prvky 

vytvárajúce digitálne bariéry percepcie a interakcie seniorov s rozhraním emailových služieb. 
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Summary 

SPECIFICS OF PERCEPTION OF USER INTERFACES BY ELDERLY 

POPULATION 

Annamár ia Br i jaková,  Katar ína Buzová,  Milan Regec  

This paper, based on the research done by Annamaria Brijaková (2018), deals with the issue of percep-

tions of seniors’ user interfaces, focusing on identifying the basic problems and constraints that seniors 

encounter when using computers and the Internet to understand their mental models. The research was 

conducted using the method of user testing and comparing the e-mail interfaces using eye-tracking 

technology, together with the thinking aloud method. The aim was to find out how seniors perceive, 

interpret and interact with content in the web interfaces of selected e-mail services. Within partial 

goals, the speed of identification and use of target interface elements, the impact of visual hierarchy 

and element layout, element naming, graphic design style and recognition of icons were monitored. 

Interpreted results identify and describe elements that create digital barriers to the perception and inter-

action of seniors with the interface of email clients. 
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ZBORNÍK FILOZOFICKEJ FAKULTY UNIVERZITY KOMENSKÉHO  

Ročník XXVIII KNIŽNIČNÁ A INFORMAČNÁ VEDA Bratislava 2019 
 

VÝSKUM MOŽNOSTÍ A POTREBY IMPLEMENTÁCIE 

KNIŽNIČNÉHO ONLINE KATALÓGU PRE DETSKÉHO 

POUŽÍVATEĽA 

Zuzana Struháriková  

Úvod 

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

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

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

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

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

ných knižníc vstupuje z hľadiska využiteľnosti do popredia potreba prispôsobovania služieb 

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

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

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

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

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

knižníc a s elektronickým prostredím prichádza do kontaktu prakticky denne, sme toho názo-

ru, že online katalóg by mal v čo najvyššej miere zohľadňovať jeho kognitívne a motorické 

schopnosti tak, aby nedochádzalo k zamedzovaniu jeho prístupu k funkciám a možnostiam, 

ktoré online katalóg ponúka a ktoré môžu byť touto vekovou skupinou používateľov poten-

ciálne využiteľné. 

Cieľom príspevku je preto vytvorenie ucelenej predstavy o tom, aký je vzťah detských 

recipientov k online katalógu knižnice. Okrem toho skúmame reálnu potrebu navrhnutia det-

ského online katalógu pre slovenského používateľa. 

1 Metodológia výskumu 

Vzorku respondentov pre náš výskum sme vyberali na základe zamerania tejto práce, 

a tiež na základe ich ochoty spolupracovať pri zbere dát. Výskum sa realizoval v troch sloven-

ských verejných knižniciach (Staromestská knižnica v Bratislave, Krajská knižnica v Žiline, 

Turčianska knižnica v Martine) a zúčastnilo sa ho 26 čitateľov vo veku 6 až 12 rokov a jeden 

zamestnanec v každej knižnici. Doplnenie vzorky detských respondentov o zamestnancov 

knižnice považujeme za dôležité najmä z dôvodu preskúmania objektívneho pohľadu na stav, 
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v akom sa momentálne online katalógy vybraných knižníc nachádzajú, rovnako ako aj na 

myšlienku ich rozšírenia o výhradne detskú sekciu. 

Z hľadiska stanovených cieľov pre náš výskum sme sa rozhodli uplatniť kvalitatívny 

metodologický prístup. Výskum preferencií detských recipientov sa realizoval formou pria-

mych, individuálnych, zúčastnených a pološtruktúrovaných rozhovorov. Základné, vopred 

pripravené otázky rozhovoru prešli pred samotnou realizáciou výskumu schválením viace-

rých odborníkov, ako aj testovaním vzorky respondentov, ktorí potvrdili ich validitu a relia-

bilitu. Rozhovory sme navyše u jedného detského respondenta v každej z troch vybraných 

knižníc doplnili o používateľské testovanie realizované metódou hlasného myslenia, ktoré 

pomohlo overiť reálne schopnosti respondentov pri interakcii s online katalógom knižnice 

a tiež preskúmať spôsoby, akými títo respondenti v procese vyhľadávania dokumentov a in-

formácií uvažujú. 

2 Výsledky výskumu vyplývajúce z rozhovorov s detskými 

respondentmi 

2.1 Vzťah detských respondentov k online katalógu knižnice 

Z dôvodu snahy zmapovať reálnu potrebu navrhnutia detského online katalógu sme 

v úvodnej časti výskumu zisťovali, či detskí respondenti vedia o existencii a možnostiach 

online katalógu knižnice, ktorú navštevujú. Výsledky sú znázornené v grafe (Obr. 1). 

Zistenia sú podľa nášho názoru alarmujúce, hoci nie prekvapivé. Ukázalo sa, že až 18 

respondentov (69,23 %) nevie, že knižnica disponuje online katalógom a až na pár výnimiek 

nevedeli odhadnúť, na čo slúži. Podobnú reakciu sme však, paradoxne, zaznamenali aj u res-

pondentov, ktorí už o online katalógu počuli, respektíve vedia, že ho využíva rodič alebo 

starší súrodenec (7 respondentov – 26,92 %): 

,,To je na internete, že aké sú tu v knižnici knihy, však? Môj starší brat to niekedy pou-

žíva pred tým, ako ideme do knižnice a pozerá sa, či sú knihy, ktoré chceme, požičané 

alebo nie, ale zatiaľ mi to neukázal“ (Andrej, 9 r.). 

 

Obr. 1 

 Stav povedomia o existencii online katalógu knižnice 
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Hoci veľká väčšina respondentov o existencii online katalógu nevie, po prekročení hra-

nice deviatich rokov sa vyskytujú výnimky. Navyše sa ukázalo, že deti vo veku jedenástich 

rokov už o online katalógu vedia, hoci vzhľadom na nedostatočné skúsenosti s jeho využíva-

ním nemajú vedomosť o možnosti rezervovania dokumentov a ich vyzdvihnutia v knižnici. 

2.2 Názory detských respondentov na súčasný vzhľad online 

katalógov 

Po tom, ako sme respondentom ukázali online katalóg knižnice, ktorú navštevujú, zisťo-

vali sme tiež, akým spôsobom na nich vplýva jeho vzhľad. Zatiaľ čo Turčianska knižnica 

v Martine a Krajská knižnica v Žiline využívajú novšiu verziu knižnično-informačného sys-

tému Clavius, Staromestská knižnica v Bratislave využíva jeho predchádzajúcu verziu, ktorá 

pôsobí pomerne zastaralo. Napriek tomu však možno zistenia považovať za prekvapivé, keďže 

sa ukázalo, že aj mladší respondenti hodnotia súčasný vzhľad online katalógov prevažne po-

zitívne: 

,,Sú tam pekné farby a obrázky. Páči sa mi, že vidím všetky zaujímavé knihy, ktoré mám 

rada“ (Emka, 7 r.). 

,,(Katalóg) Je pekný, páči sa mi, že vidím obálky kníh“ (Matej, 8 r.). 

,,Katalóg sa mi páči. Nevadí, že nie je farebný, aspoň tam toho nie je veľa“ (Patrik, 9 

r.). 

,,Ja mám takéto stránky rada. Páči sa mi, ako to celé vyzerá“ (Katka, 10 r.). 

,,Toto už vyzerá trochu zložito“ (Matej, 10 r.). 

Je otázne, či prevaha pozitívnych reakcií na zastaralý online katalóg Staromestskej kniž-

nice v Bratislave bola odrazom skutočných názorov detí alebo išlo skôr o zdvorilú odpoveď. 

Možno totiž s veľkou pravdepodobnosťou predpokladať, že niektoré deti zvyknú odpovedať 

tak, ako od nich očakávajú dospelí. 

Tabuľka 1 

Názory na online katalóg knižnice (podľa aktuálnosti verzie systému) 

  PP NP NN Verzia 

Samko, 6 r. 
 

X  

C-NV 

Emka, 7 r. X   

Miška, 8 r. X   

Matej, 8 r. X   

Janka, 8 r. X   

Dávid, 9 r.  
 

 X 

Hanka, 10 r. X  
 

Paťka, 11 r. 
 

 X 

Zuzka, 8 r. X   

Ivanka, 8 r. X   

Andrej, 9 r. 
 

X  

Rebeka, 10 r. X   
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Tabuľka 1 – pokračovanie 

  PP NP NN Verzia 

    

 

Lukáš, 10 r. X   

Miška, 10 r. 
 

X  

Marek, 10 r. X   

Miška, 10 r. X   

Sabinka, 11 r.   X 

Paťka, 12 r.   X 

Maťko, 8 r.  X  

C-SV 

Patrik, 9 r. X   

Miška, 9 r. X   

Evka, 9 r.   X 

Matej, 10 r.   X 

Katka, 10 r. X  
 

Lucka, 11 r. 
 

 X 

Majka, 12 r. 
 

X 
 

SPOLU 14 5 7 
 

PP = Veľmi sa mi páči, NP = Niektoré veci sa mi nepáčia, 

NN = Nepáči sa mi 

C-NV = nová verzia systému Clavius, 

C-SV = stará verzia systému Clavius  

 

Na základe tabuľky je napriek tomu zrejmé, že online katalóg Staromestskej knižnice 

v Bratislave detských respondentov zaujal najmenej. Domnievame sa, že príčinou je práve 

zastaranosť jeho rozhrania a akási strohosť, ktorá pravdepodobne súvisí s očakávaním star-

šieho používateľského publika zo strany jeho tvorcov. Problémom sú podľa nášho názoru aj 

nezrozumiteľné označenia jednotlivých vyhľadávacích polí. Na druhej strane online katalógy 

ďalších dvoch knižníc sú podľa nášho názoru pomerne dobre spracované. Nevýhody, ktoré 

z nich vyplývajú, možno pripísať najmä zachovávaniu prísnych pravidiel z hľadiska presnos-

ti vyhľadávacích dotazov, ako aj ponúkaných metadát. 

2.3 Používateľské testovanie schopností detských respondentov  

pri interakcii s online katalógom knižnice 

Výsledky používateľského testovania ukázali, že prakticky u každého z troch testova-

ných respondentov sa vyskytujú problémy v oblasti kognície či jemnej motoriky. 

Z hľadiska kognitívnych schopností išlo o častý výskyt gramatických chýb, ale aj o cel-

kovú nezrozumiteľnosť a neprehľadnosť webového rozhrania online katalógu, ktorú vo vzťahu 
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k detskému recipientovi považujeme za kritickú. Staršej verzii systému možno vytknúť naj-

mä prebytočné využívanie knihovníckej terminológie a tiež neprítomnosť obálok kníh, ktorá 

podľa nášho názoru v mnohých prípadoch spôsobuje problémy aj dospelému používateľovi, 

a to najmä z hľadiska identifikácie hľadaného dokumentu. Online katalóg Staromestskej kniž-

nice v Bratislave teda nepovažujeme vo vzťahu k detskému používateľovi za efektívne vyu-

žiteľný. 

Pokiaľ hovoríme o problémoch v oblasti jemnej motoriky, tie sa vyskytli najmä pri sna-

he respondenta kliknúť na konkrétny prvok. Jeden respondent napríklad nedopatrením klikol 

na meno autora namiesto názvu dokumentu, čo ho následne presmerovalo na dokumenty 

daného autora a nie na bibliografické údaje prislúchajúce dokumentu. Tento neúspech mal 

naňho dokonca taký negatívny vplyv, že vo vyhľadávaní odmietol pokračovať. Prítomnosť 

väčších tlačidiel, rovnako ako aj väčšie medzery medzi jednotlivými (najmä klikateľnými) 

objektmi považujeme preto za nevyhnutný predpoklad pre využiteľnosť online katalógu touto 

vekovou skupinou používateľov. 

2.4 Postoj detských respondentov k možnosti implementácie 

detského online katalógu 

Na základe zbežných náhľadov na online katalóg, vysvetlenia možností dostupných pro-

stredníctvom neho, ako aj na základe používateľského testovania, sme sa rozhodli zistiť, či 

koncept online katalógov zaujal respondentov natoľko, že by si vedeli predstaviť jeho využí-

vanie aj v budúcnosti. Výsledky sú znázornené v nasledujúcom grafe (Obr. 2): 

 

Obr. 2 

Preferencie z hľadiska spôsobu prístupu k dokumentom 

Ako môžeme na základe grafu vidieť, väčšina respondentov (61,54 %) by uprednostnila 

vyhľadávanie dokumentov prostredníctvom online katalógu a ich následné vyzdvihnutie 

priamo u knihovníka: 

,,Radšej by som si knihu objednal, lebo často neviem v knižnici nájsť knihu, ktorú chcem, 

a potom mi to aj dlho trvá“ (Matej, 8 r.). 

,,Asi by som si knihu radšej vybral na internete, lebo tam si ju nájdem rýchlejšie, keď 

tam rovno vidím aj ďalšie knihy a môžem si medzi nimi lepšie vybrať“ (Marek, 10 r.). 
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,,Väčšinou som nevedela nájsť v knižnici to, čo som hľadala. Myslela som si, že kniha 

sa nachádza niekde inde a nakoniec bola v úplne inej polici“ (Hanka, 10 r.). 

Niektorí respondenti (38,46 %) naopak uviedli, že by online katalóg využili skôr spora-

dicky a aj naďalej by uprednostnili fyzický kontakt s knihou. Tento jav však vzhľadom na 

neprívetivosť existujúcich rozhraní nepovažujeme za prekvapivý: 

,,Možno by som ho (katalóg) občas využil, ale aj tak je lepšie prezerať si knihu v poličke 

a prelistovať si ju“ (Patrik, 9 r.). 

,,Radšej si knihu vyberiem v knižnici a poriadne si ju prezriem pred tým, než si ju vez-

mem domov“ (Janka, 8 r.). 

Aj v tomto prípade sa vyskytli pomerne výrazné rozdiely medzi odpoveďami mladších 

a starších respondentov. Zatiaľ čo tí mladší stále preferujú fyzický kontakt s dokumentom 

a možnosť jeho prezretia pred vypožičaním, starší respondenti priznávajú, že elektronické 

rezervovanie dokumentov prostredníctvom online katalógu je pre nich, najmä z časového hľa-

diska, často prijateľnejším riešením. Podľa nášho názoru je pochopiteľné, že mladší respon-

denti, ktorí v rámci výskumu počuli o online katalógu prvýkrát, k nemu pristupujú skepticky, 

pretože s ním nemajú reálne skúsenosti. Na druhej strane možno vnímať isté motivačné fak-

tory, ktoré sa u respondentov prejavili po oboznámení sa s možnosťami online katalógov 

knižníc, o ktorých pred realizáciou výskumu nevedeli. 

3 Výsledky výskumu vyplývajúce z rozhovorov  

so zamestnancami knižníc 

3.1 Pohľad zamestnancov na online katalóg knižnice,  

v ktorej pracujú 

V rámci tejto dimenzie výskumu sme zisťovali, či deti v súčasnosti využívajú knižničné 

online katalógy a či majú vedomosť o ich existencii. Výsledky sú prakticky zhodné s odpo-

veďami detí, ktoré online katalóg nikdy nevyužili a nevedia o jeho existencii, prípadne ho 

využívajú len na overenie dostupnosti dokumentov a nemajú vedomosť o možnosti ich objed-

nania: 

,,Deti si knihy vyberajú priamo v knižnici. Nemyslím si, že nejaké z detí vie, že takýto 

katalóg vôbec existuje. Ten využívajú len dospelí čitatelia a nepostrehla som, že by deti 

niekedy mali o tento typ služby záujem“ (Staromestská knižnica v Bratislave). 

,,V minulosti sme mali v priestoroch knižnice štyri či päť počítačov napojených na kata-

lóg, no tie sa vôbec nevyužívali. Deti skôr len prišli a hrali sa na nich. Niektoré deti si 

ale vyhľadajú knihu doma a potom si po ňu prídu“ (Turčianska knižnica v Martine). 

Zamestnanci sa domnievajú, že online katalóg má význam skôr vo vzťahu k starším či-

tateľom, ktorí sa orientujú na literatúru korešpondujúcu so školskými osnovami. Zamestnan-

kyňa Krajskej knižnice v Žiline však napriek tomu zdôraznila, že využitie tohto typu služby 

by mohlo byť prínosné aj vo vzťahu k mladším deťom: 

,,Keď si deti navyknú na online katalóg a naučia sa v ňom vyhľadávať, tak majú určite 

aj väčšie sebavedomie, lebo si vedia sami nájsť to, čo potrebujú. Slovenské deti sú často 

také, že sa hanbia opýtať, keď niečo nevedia nájsť a katalóg by bol pre nich určitou 

formou samostatnosti“ (Krajská knižnica Žilina). 
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Toto zistenie však nepriamo potvrdzuje náš predpoklad, a síce, že detský čitateľ do dva-

násteho roku života nemá potrebu využívať online katalóg, pretože vo vzťahu k nemu nepo-

núka žiadnu pridanú hodnotu v porovnaní s prezeraním dokumentov priamo v priestoroch 

knižnice. Keďže sme chceli, aby sa súčasný nezáujem o online katalógy pokúsili odôvodniť 

aj samotní zamestnanci knižnice, zisťovali sme, či podľa ich názoru súčasný online katalóg 

vyhovuje z hľadiska štruktúry, dizajnu, funkcií, ako aj z hľadiska prístupných metadát det-

skému čitateľovi a či sú v tomto smere problémy, ktoré by bolo žiaduce vyriešiť: 

,,Veľkým problémom je to, že čitatelia si nájdu knihu v katalógu a vidia, že je dostupná, 

no v skutočnosti je momentálne vypožičaná. Spoľahlivosť tohto systému je preto veľký 

problém, zvlášť pre menšie deti. Problémom je tiež to, že deti nejdú po autorovi ani po 

názve knihy, ale po téme, takže keď sa im zobrazí – vzhľadom k fondu – niekoľko tisíc 

výsledkov, nebudú sa tým brázdiť“ (Turčianska knižnica v Martine). 

,,Problém je určite s refreshom. Kniha už možno aj je objednaná, no používateľovi sa 

stále zobrazuje ako dostupná. Problémom systému Clavius je tiež to, že nefunguje ako 

Google. To znamená, že keď sa dotaz zle napíše, tak používateľ jednoducho nič nená-

jde“ (Krajská knižnica Žilina). 

Hoci ide len o odhad jednotlivých zamestnancov, ich odpovede pomohli objasniť isté 

problémy, ktoré možno vo vzťahu k detskému čitateľovi považovať za kritické. Otázne je, 

koľko ďalších problémov by bolo možné identifikovať, keby detskí recipienti online katalóg 

využívali pravidelne a podelili by sa o svoje skúsenosti s personálom knižnice. 

3.2 Pohľad zamestnancov na možnosti implementácie detského 

online katalógu 

Z hľadiska stanovených cieľov výskumu sme považovali za dôležité počas rozhovoru so 

zamestnancami knižnice zistiť, či sa v rámci knižnice niekedy vyskytla myšlienka implemen-

tácie detského online katalógu, či považujú takýto online katalóg za dôležitý a či podľa nich 

existujú prekážky, ktoré by jeho implementácii bránili. Výsledky rozhovorov považujeme 

v pozitívnom zmysle za prekvapivé. Napriek tomu, že časť nášho výskumu sa realizovala 

v Staromestskej knižnici v Bratislave, ktorej zamestnankyňa sa vyjadrila, že detský online 

katalóg nepovažuje za dôležitý, zamestnanci ďalších dvoch knižníc majú iný názor: 

,,Detský online katalóg by bol dobrý v tom zmysle, že by tu chodili aj menšie deti a vní-

mali by, že je súčasťou detského oddelenia aj detský katalóg tu v našom počítači“ (Kraj-

ská knižnica Žilina). 

,,Určite som za myšlienku zavedenia detského online katalógu. Dali by sa doň,, natiah-

nuť“ rôzne veci, aj čo sa týka školy. Aj teraz máme jednu prírodovedeckú knihu, ktorú 

deti potrebujú do školy, no máme len jednu, a preto ju nepožičiavame. Od učiteľov však 

presne vieme, ktoré strany z knihy deti potrebujú na štúdium. Tie by som pokojne do 

detského katalógu naskenovala pre študijné účely“ (Turčianska knižnica v Martine). 

Vzhľadom na to, že sme mali informácie o existencii detského online katalógu v rámci 

týchto dvoch knižníc, zisťovali sme, prečo k nemu deti v súčasnosti nemajú prístup, či bol oň 

záujem a či sú problémy, s ktorými sa v čase jeho prevádzky stretli. Zistili sme však, že s týmto 

online katalógom zamestnanci nemajú dobré skúsenosti: 

,,Náš detský katalóg je momentálne v stave offline. Nepracujem tu síce tak dlho, no pred-

pokladám, že oň nebol dostatočný záujem a myslím, že ani nebol dobre spracovaný. 

Druhá vec je tá, že sme to celé asi jednoducho nepochopili“ (Krajská knižnica v Žiline). 



158 

,,Problém bol s obrázkami. Preklápali sme hlavný katalóg do detského a nezobrazovali 

sa v ňom obrázky, no neviem z akého dôvodu. To si myslím, že je veľký problém, zvlášť, 

pokiaľ ho má využívať dieťa“ (Turčianska knižnica v Martine). 

Napriek problémom, ktoré zamestnanci spomenuli, považujeme za nesmierne pozitívne, 

že sa v slovenskom prostredí myšlienka implementácie detského online katalógu v minulosti 

vyskytla a následne aj zrealizovala. V tomto prípade možno hovoriť o významnom predpo-

klade pre opätovnú implementáciu detského online katalógu. Keďže si však uvedomujeme, 

že existencia detského online katalógu so sebou prináša aj mnohé výzvy a riziká, bolo rovna-

ko žiaduce zistiť, či zamestnanci vnímajú faktory, ktoré by bránili ich snahe a ochote podie-

ľať sa na jeho údržbe. Odpovede sa aj v tomto prípade viditeľne polarizujú. Zatiaľ čo v kniž-

niciach v Martine a v Žiline vnímajú prekážky ako prekonateľné, v Staromestskej knižnici 

v Bratislave považujú myšlienku zavedenia detského online katalógu za nereálnu: 

,,Financie sú určite problémom. Keby však detský online katalóg knižnicu úplne nezrui-

noval, tak by sa to určite spustilo. Radi by sme my sami ukázali deťom takýto katalóg 

priamo v knižnici a naučili by sme ich v ňom vyhľadávať“(Turčianska knižnica v Mar-

tine). 

,,Z hľadiska času by to bolo určite náročné. Viem si to predstaviť u knižníc v nejakom 

veľkom americkom meste, ale tým, že to nie je na Slovensku v takej miere využívané, tak 

je to asi náročné. Keby však boli na to prostriedky, tak určite áno. Pre deti je takáto 

možnosť atraktívna a zaujímavá, oni by po tom určite šli. Možno je to ale otázka aj náš-

ho prístupu. Možno, keby sme ich k tomu viac viedli, využívali by ho aj oveľa mladšie 

deti“ (Krajská knižnica Žilina). 

,,Nedostatok financií je určite hlavným problémom, no nie jediným. Vzhľadom na náplň 

našej práce si naozaj neviem predstaviť, že by sme mali na starosti ďalší katalóg. To by 

sme jednoducho nestíhali“ (Staromestská knižnica v Bratislave). 

Z vyjadrení zamestnancov je teda zrejmé, že existujú knižnice, ktoré problém nedostat-

ku povedomia o tomto type služby medzi detskými recipientmi pripisujú nielen finančným či 

časovým obmedzeniam, no rovnako aj samotnej knižnici. Potvrdzujú teda to, čo sme avizo-

vali už v predchádzajúcich častiach práce, v rámci ktorých sa výskum realizoval – že existuje 

len malá pravdepodobnosť, že dieťa bude mať záujem o niečo, k čomu nebolo vedené a o čom 

nikdy nepočulo. 

Hoci sa objavili určité obavy z dôvodu finančnej či časovej náročnosti predmetného 

systému, zamestnanci si už v súčasnosti uvedomujú nedostatky, ktorými online katalógy vo 

vzťahu k detskému používateľovi disponujú. Na základe výskumu sa teda v konečnom dô-

sledku potvrdilo, že detský online katalóg je v prípade zlepšenia podmienok knižníc žiaduci 

a jeho implementácii by sa mala na Slovensku venovať oveľa väčšia pozornosť, než tomu 

bolo doteraz. 

4 Sumarizácia a zhodnotenie výsledkov výskumu 

Výsledky vyplývajúce z výskumu pomohli odhaliť problémy, akým v súčasnosti sloven-

ské verejné knižnice čelia z hľadiska poskytovaných služieb dostupných prostredníctvom 

online katalógov. Výskum v tomto smere pomohol odhaliť viaceré negatívne, ale aj pozitív-

ne faktory, ktoré značne ovplyvnili odpovede u oboch vybraných skupín respondentov. 

Zásadným negatívnym prvkom z hľadiska detských recipientov je najmä nevedomosť 

o existencii online katalógu vo vybraných knižniciach a tiež neznalosť základných funkcií 

dostupných prostredníctvom tohto systému. Výskum odhalil, že viac ako dve tretiny detských 
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respondentov o online katalógu nikdy nepočuli a vo veľkej väčšine prípadov nevedeli, na čo 

katalóg slúži. Toto zistenie však potvrdzujú aj viaceré zahraničné výskumy, ktorých iniciá-

tori sa sami pokúšali o implementáciu detského online katalógu (Walter, Borgman a Hirsh 

1996; Martens 2012; Wook a Salim 2014). Väčšina z navrhovaných prototypov skončila 

neúspechom, a to najmä z dôvodu nerešpektovania potrieb a preferencií cieľovej skupiny 

používateľov, či nedostatočnej snahy o rozširovanie povedomia o tomto type elektronickej 

služby, čo potvrdzuje aj náš výskum. Vybraní respondenti vzhľadom na svoj nízky vek často 

neboli ani schopní kriticky zhodnotiť celkový vzhľad online katalógu knižnice, ktorú navšte-

vujú, čo možno pripisovať ich úsiliu odpovedať takým spôsobom, o akom sa domnievajú, že 

je správny. Výsledky používateľského testovania však napriek pozitívnemu ohlasu ukázali, 

že spôsob, akým sú tieto systémy navrhované prakticky v žiadnom smere nerešpektuje špeci-

fiká detského používateľa, a to ani z hľadiska jeho kognitívneho rozvoja (využívanie odbor-

nej knihovníckej terminológie), ani z hľadiska jeho obmedzených schopností v oblasti jemnej 

motoriky (malé tlačidlá, klikateľné objekty situované vo vzájomnej tesnej blízkosti), na čo  

už v minulosti poukázali viacerí odborníci zaoberajúci sa konceptom systémov a webových 

rozhraní určených výhradne detským používateľom (Druin 2009; Dankova 2011; Dankova 

2013). 

Za pozitívne faktory z hľadiska detského recipienta možno naopak považovať fakt, že 

po oboznámení sa s funkciami súčasných online katalógov, rovnako ako aj s možnosťou 

implementácie detského online katalógu pre slovenské prostredie, sa u mnohých responden-

tov prejavil záujem o využívanie online katalógu, hoci ten sa objavil prevažne u starších detí 

vo veku od deviatich rokov. Mladší respondenti (6 až 8 rokov) stále uprednostňujú fyzický 

kontakt s knihou, čo možno odôvodniť aj nedostatkom skúseností s vyhľadávaním na inter-

nete. 

Medzi negatívne faktory, ktoré vyplynuli z rozhovorov so zamestnancami možno zara-

diť nedostatky v oblasti rozširovania povedomia o existencii online katalógu medzi detskými 

čitateľmi, ale aj nedostatky z hľadiska spôsobu, akým sú súčasné online katalógy navrhované. 

Dvaja z troch zamestnancov potvrdili, že online katalógy tak, ako existujú dnes, nie sú pre 

detského používateľa efektívne využiteľné, čo je aspekt, ktorý nedokáže vyriešiť len samotná 

snaha vzbudiť pozornosť na tento typ služby. Okrem toho sa v priebehu skúmania možností 

implementácie detského online katalógu potvrdilo, že zamestnanci veľmi jasne vnímajú ne-

dostatky, ktoré bránia jej realizácii, a to z hľadiska finančného, časového aj personálneho. 

Domnievame sa, že tieto obmedzenia pramenia z aktuálnej situácie vo väčšine knižníc na 

Slovensku, keďže vo všeobecnosti nemajú priaznivé podmienky na svoj rozvoj. 

Na druhej strane vnímame veľmi pozitívne fakt, že mladšia časť personálu knižníc má 

záujem o zdokonaľovanie online katalógov takým spôsobom, aby zohľadňovali preferencie 

a kognitívne špecifiká detských recipientov a prispeli tak k rozvíjaniu ich informačnej a digi-

tálnej gramotnosti. Rovnako pozitívne bola v rámci realizovaného výskumu prijatá aj myš-

lienka implementácie detského online katalógu, ktorý by síce vyžadoval viac času, financií 

a kompetencií personálu knižnice, no pomohol by rozšíriť povedomie o školských a verejných 

knižniciach aj v rámci elektronického prostredia, s ktorým táto skupina čitateľov prichádza 

do kontaktu prakticky denne a čoraz v mladšom veku. 

Záver 

Príspevok sumarizoval výsledky výskumu zaoberajúceho sa súčasným stavom online 

katalógov knižníc a možnosťami navrhnutia a následnej implementácie detského online kata-

lógu do slovenského prostredia. 
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Na základe výsledkov výskumu možno povedať, že detskí recipienti vo väčšine prípa-

dov nemajú vedomosť o existencii online katalógu knižnice, rovnako ako ani o funkciách 

dostupných prostredníctvom neho. Napriek tomu sa ukázalo, že majú záujem o využívanie 

online katalógu v prípade, že by jeho rozhranie v plnej miere zohľadňovalo ich schopnosti, 

potreby a preferencie. Ukázalo sa, že dôležitým aspektom nie je len forma, no takisto aj obsah 

potenciálneho detského online katalógu, pretože akékoľvek snahy o atraktivitu webového 

rozhrania nemôžu nahrádzať jeho využiteľnosť a prístupnosť. 

Hoci výskum odhalil istú sebareflexiu zo strany zamestnancov knižníc, finančné a časo-

vé bariéry podľa ich názoru výrazne prevyšujú akékoľvek snahy o zefektívnenie tohto typu 

služby. To možno považovať za zásadný problém, pretože stav, v akom sú súčasné online 

katalógy knižníc, je z hľadiska detského recipienta neprijateľný. Dvaja z troch zamestnancov 

sú však ochotní podieľať sa na návrhu a následnej údržbe tohto typu systému v prípade, že 

finančné náklady neprekročia únosnú mieru. 

Domnievame sa, že detský online katalóg má svoje opodstatnenie aj na Slovensku. Jeho 

doterajšia zdanlivá nedôležitosť pramení primárne z absencie akejkoľvek pridanej hodnoty 

vo vzťahu k detskému recipientovi, čo možno do istej miery riešiť napríklad integráciou ga-

mifikačných prvkov a funkcií, ktoré nie sú pre tento druh systému typické. Takto prepraco-

vaný knižničný online katalóg by v budúcnosti mohol prispieť k zatraktívneniu knižníc, rov-

nako ako aj k budovaniu rozsiahlych čitateľských online komunít. 

Príspevok bol spracovaný v rámci riešenia projektu APVV 15-0508 HIBER Informačné sprá-

vanie sa človeka v digitálnom priestore. 
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Resumé 

VÝSKUM MOŽNOSTÍ A POTREBY IMPLEMENTÁCIE KNIŽNIČNÉHO ONLINE 

KATALÓGU PRE DETSKÉHO POUŽÍVATEĽA 

Zuzana Struhár iková  

Online katalógy knižníc sú dlhodobo prehliadanou problematikou, ktorú však možno z hľadiska použí-

vateľskej prívetivosti a využiteľnosti považovať za kritickú. Osobitná pozornosť by sa navyše mala 

venovať možnostiam ich prispôsobenia rôznorodým vekovým skupinám používateľov, teda aj deťom, 

ktoré tvoria podstatnú časť používateľov verejných knižníc. Na dôležitosti preto naberajú výskumy 

upriamené na vzťah detských čitateľov k online katalógom knižníc a na implementáciu detského online 

katalógu, ktoré by prispeli k riešeniu aktuálneho nepriaznivého stavu v tejto oblasti. Príspevok sumari-

zuje najvýznamnejšie zistenia výskumu zameraného na zisťovanie súčasného stavu online katalógov 

a možností zavedenia detského online katalógu pre slovenského používateľa. Na základe rozhovorov 

s detskými čitateľmi a zamestnancami knižníc analyzuje a porovnáva jednotlivé odpovede a názory 

respondentov, pokúša sa ich odôvodniť a vyvodzuje závery, ktoré možno aplikovať pre budúcu prax 

v rámci návrhov a následnej implementácie online katalógov určených primárne detskému používate-

ľovi. Zároveň apeluje na rodičov, knihovníkov, ale aj tvorcov webových rozhraní, aby zvážili možnos-

ti, ktoré majú z hľadiska zavedenia detského online katalógu pre slovenského používateľa k dispozícii 

a upozorňuje na dôležitosť kontinuity výskumov v tejto oblasti. 

Summary 

RESEARCH OF POSSIBILITIES AND NEED FOR IMPLEMENTATION OF 

ONLINE LIBRARY CATALOG FOR CHILD USER 

Zuzana Struhár iková  

Online library catalogs are a long-standing issue that can be viewed as critical in terms of user friendli-

ness and usability. Particular attention should be paid to possibilities of adapting them to different age 

groups of users, including children who form a substantial part of public library users. Therefore, it is 

important to examine the relationship between child readers and online library catalogs and prerequi-

sites for implementation of the children's online catalog to help solve the current unfavorable situation 

in this area. The paper summarizes the most important findings of the research aimed at finding the 

current state of the online catalogs and the possibilities of implementing a children's online catalog for 

a Slovak user. Based on interviews with child readers and library staff, paper analyzes and compares 

respondents' individual responses and opinions, attempts to justify them, and draws conclusions that 

can be applied to the future practice of designing and subsequently implementing online catalogs pri-

marily aimed at a child user. Furthermore, it appeals to parents, librarians and web designers to consid-

er the possibilities available to them for implementing a children's online library catalog for Slovak 

users and draws attention to the importance of the continuity of research in this area. 
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