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ZBORNÍK FILOZOFICKEJ FAKULTY UNIVERZITY KOMENSKÉHO
Ročník XXII        KNIŽNIČNÁ A INFORMAČNÁ VEDA        Bratislava 2009

ÚVOD

V tomto ročníku zborník Knižničná a informačná veda predstavuje odbornej 
verejnosti relatívne novú tému skrytú v metafore informačnej ekológie. V štúdiách 
syntetizujeme výsledky našich výskumov z predchádzajúcich projektov zameraných 
na interakciu človeka s informačným prostredím a využívanie informácií pri infor-
mačnom správaní.

Informačná ekológia je výzvou na zmenu paradigmy pri interpretovaní knižnič-
ných  a informačných  procesov.  Podnetom  sú  poznatky  o informačnom  správaní 
človeka,  najmä v elektronickom prostredí.  Informačná ekológia  hľadá intenzívne 
zdroje  informačného  a znalostného  manažmentu.  Centrom pozornosti  sa  stávajú 
zložité vzťahy človeka a informačného prostredia.

Predkladané štúdie hľadajú odpovede na otázky o pôsobení sociálnych aktérov 
v akademickom informačnom prostredí (Steinerová), o rozvoji informačnej gramot-
nosti (Šušol, Hrdináková), o riešení informačného preťaženia na kognitívnej úrovni 
(Grešková)  a na úrovni  technologických funkcií  webu (Gondoľ).  V navrhovaných 
modeloch a princípoch informačnej ekológie sa odzrkadľujú tri princípy spôsobujúce 
„revolúciu“ v informačnej vede – kognitívny, interaktívny a relevančný. Originálne je 
aj pozorovanie prejavov hodnotenia informácií v historickom rámci s prekvapujúcimi 
presahmi do súčasného rozvoja informačnej činnosti (Lichnerová).

Z ekologického hľadiska nás zaujíma čistota  informačného prostredia  v rôz-
nych  kontextoch  (historickom,  inštitucionálnom,  technologickom,  mediálnom). 
Hľadanie  nových  modelov  informačnej  činnosti  vidíme  ako aktivity  a správanie 
organizmu v informačnom prostredí. Praktické aspekty súvisia s premenou knižníc 
a médií smerom k sociálnym komunitám a kolaborácii (Longa, Chudý). Osobitne sa 
to týka „pohybu“ človeka v informačnom priestore s dôrazom na relevanciu infor-
mácií  a rôzne  „cesty“  v elektronickom  prostredí.  Ukazuje  sa,  že  nové  služby 
a produkty môžu byť úspešné vtedy, keď znižujú kognitívnu záťaž človeka (Greš-
ková), podporujú spoločné využívanie znalostí a spoluprácu vedcov (Katuščáková) 
a nanovo definujú akademickú knižnicu na poznatkovej úrovni (Rešetová). Väčšinu 
príspevkov spája snaha lepšie pochopiť informačné procesy.  Odlišnosti sú v rôz-
nych kontextoch a interpretáciách. Pri hľadaní nástrojov na dosahovanie informač-
nej  ekológie  treba  na  jednej  strane  zdôrazniť  rozvoj  informačnej  gramotnosti 
človeka  ako  súčasť  jeho viacerých  gramotností  (Šušol,  Hrdináková)  a na druhej 
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strane  rozvoj  univerzitných  repozitárov  elektronických  zdrojov  organizovaných 
v nových pokročilých nástrojoch organizácie poznania (Ondrišová). 

Informačná ekológia v predkladaných desiatich príspevkoch nadobúda nielen 
teoretický rozmer nových modelov informačnej činnosti, ale aj ďalšie rozmery pre-
meny  informácií  na  znalosti,  ktoré  sa  prejavujú  vo  využívaní  elektronických 
produktov  a služieb  a v zmenách  práce  inštitúcií  (knižnice,  univerzity)  a médií. 
Oproti predchádzajúcim prístupom sa snažíme zvýrazniť interakciu, kritické hod-
notenie informácií, relevanciu, nové nástroje organizácie poznania v elektronických 
repozitároch a sociálne siete. Východiskové modely budeme overovať v experimen-
toch a rozvíjať v ďalšom výskume so zameraním na akademické informačné pro-
stredie. Verím, že predložené štúdie zaujmú odbornú verejnosť a budú inšpiráciou 
na diskusie pri riešení ďalších aktuálnych tém a problémov praxe knižníc a infor-
mačných inštitúcií.

Jela Steinerová
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INFORMAČNÁ EKOLÓGIA – VÝCHODISKÁ A PRINCÍPY

J e l a  S t e i n e r o v á

Úvod

Téma informačná ekológia sa vo výskumoch informačnej vedy, informatiky 
a manažmentu poznatkov objavuje už viac ako desať rokov. Preslávila ju mono-
grafia  Davenporta  a Prusaka  (Davenport  –  Prusak,  1997)  zameraná  na  hľadanie 
intenzívnych  faktorov  informačného  manažmentu  a efektívne  využitie  informač-
ných technológií. Autori prinášajú množstvo argumentov, ktoré dávajú odpoveď na 
základnú otázku – prečo technológie nestačia na efektívne spracovanie a využívanie 
informácií. Dokazujú, že podstatné je delenie sa o informácie, riešenie dvojznačnos-
ti významov aj informačného preťaženia človeka. Informačnú ekológiu možno opí-
sať ako holistický manažment informácií s človekom v centre informačného sveta. 
Použitie metafory „ekológie“ je v oblasti manažmentu známe už od 50. rokov 20. 
storočia. V ekonomických teóriách sa začalo zdôrazňovať, že obchodné procesy sú 
emergentné, založené na nedokonalosti človeka, konfliktných motiváciách, správa-
ní, konaní a tiež emóciách.

Tieto predstavy sa rýchlo preniesli aj do oblasti vysvetľovania informačných 
procesov. Základným pojmom sa stalo informačné prostredie (organizácie, prípadne 
komunity),  ktoré  obsahuje informačnú stratégiu,  informačnú taktiku,  informačné 
správanie  a kultúru,  informačné  procesy,  informačnú  architektúru  a informačné 
produkty a služby.

V tomto príspevku sa pokúsime predstaviť informačnú ekológiu ako koncept 
založený na sociálnych,  kognitívnych,  afektívnych a etických aspektoch informač-
ných procesov. Východiskom aj príkladom budú naše vlastné výskumy informačného 
správania  v akademickom  informačnom  prostredí.  Predpokladáme,  že  informačná 
ekológia  vzniká  vzájomným  prispôsobovaním  človeka  a informačného  prostredia 
vytváraním zmysluplných výstupov z prúdov správ. Základnými atribútmi informač-
nej  ekológie  sú  piliere  novej  paradigmy  informačnej  vedy:  interakcia,  kognícia 
a emócie, a relevancia.

V prvej  časti  naznačíme  prínos  prístupov  informačnej  ekológie  z hľadiska 
informačného  manažmentu,  informačného  správania  a premeny  používateľa  na 
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sociálneho aktéra. Vysvetlíme vlastnosti informačného prostredia ako základ infor-
mačnej  ekológie  a zosumarizujeme  výsledky  výskumov  informačného  správania, 
ktoré poukazujú na novšie poznatky o pohybe človeka v elektronickom informačnom 
prostredí.  Vo svetle existujúcich ekologických koncepcií informačného správania 
preskúmame aj úlohu informačných technológií v informačnom prostredí v holistic-
kom prístupe.

Na  základe  syntézy  výsledkov  vlastných  empirických  výskumov  vytvoríme 
východiskový  model  princípov  informačnej  ekológie  na  mikroúrovni  „pohybu“ 
človeka v informačnom prostredí a na makroúrovni služieb a produktov informač-
ných repozitárov. Kontextom je najmä vytváranie nových digitálnych prostredí na 
výskum  a vzdelávanie.  Tieto  prostredia  možno  vymedziť  v krajných  polohách 
nevyváženého ekosystému a ideálneho ekosystému. Nevyváženosť vyplýva najmä 
z preceňovania úlohy technológií, čo si vyžaduje konsolidáciu akademického infor-
mačného prostredia smerom k informačnej ekológii. V pohybe človeka v informač-
nom  prostredí  vznikajú  aj  ekologické  riziká,  najmä  v súvislosti  s informačným 
preťažením, etickými aspektmi využívania informačných technológií a budovaním 
identity jednotlivca aj organizácie. V závere naznačíme postup pri realizácii experi-
mentu zameraného na ekologické aspekty informačného repozitára.

1  Informačná ekológia a informačné prostredie

Informačné prostredie možno definovať na úrovni jednotlivca, skupiny (komu-
nity) alebo organizácie v najširšom zmysle slova. Informačné prostredie všeobecne 
obsahuje informačné zdroje, ľudí a podporné technológie vytvárajúce viac či menej 
funkčný celok, ktorý sa vyvíja. Pre informačné prostredie je charakteristická neustá-
la zmena. Koncepcia informačnej ekológie by mohla pomôcť osvetliť túto zmenu 
v súlade s meniacimi sa cieľmi tohto prostredia. Metaforicky povedané, „informač-
ná  beštia“  sa  chaoticky  rozpína  a rastie.  Informačná  ekológia  by  potom  mohla 
pomôcť  „skrotiť“  chaotické  informačné  toky  v informačnom prostredí  a  podpo-
riť zmysluplné informačné správanie.

Vychádzajúc z poznania informačného správania v organizáciách (Choo, 2006) 
vieme,  že  v informačnom  prostredí  dominujú  kognitívne,  afektívne  a situačné 
aspekty využívania informácií. Na úrovni jednotlivca odhalili sociálno-psychologic-
ké výskumy fungovania afektívnej, kognitívnej a senzomotorickej zložky spracova-
nia  informácií  (Nahl,  2007).  V užšom  zmysle  sú  informačné  ekológie  vlastne 
rozvrstvenými interakciami človeka s inteligentnými systémami, pričom sa človek 
správa nielen ako logický, ale aj emocionálny systém.

Ekológiu informačnej činnosti predstavuje aj práca I. Huvilu (2006). Zahŕňa 
tam ľudí, nástroje informačnej práce, informačnú infraštruktúru aj samotné infor-
mácie a ich zdroje. Zdôrazňuje tiež spôsoby organizovania informácií ako súčasť 
a nástroj ekológie informačnej práce.

8



Výskumy sociálnej  informatiky  (Lamb –  Kling,  2003)  definujú  informačné 
prostredie  v organizáciách  podporované  informačnými  technológiami  z pohľadu 
sociálneho prepojenia sociálnych aktérov. Informačné prostredie sa tu chápe ako 
súbor stabilizovaných, regulovaných a inštitucionalizovaných informačných proce-
sov (postupov), ktoré sú včlenené do činnosti organizácie. Niektorí autori určujú aj  
informačný systém ako súbor sociálnych vzťahov alebo sociálne konštruovaných 
úloh,  funkcií  a transakcií.  Pritom  sa  mení  aj  interpretácia  pojmu  používateľ. 
Z hľadiska informačnej ekológie je zmysluplné znovu definovať tento pojem pred-
stavujúci sociálneho  aktéra,  ktorého  môžeme  v informačnom  prostredí  stretnúť 
v rôznych rolách.

Ak uvažujeme o informačnej ekológii informačného prostredia, predstavujeme si 
„vyvážený“ harmonický ekosystém ľudí,  zdrojov, systémov, produktov či služieb, 
správania,  hodnôt  a  kultúry.  Čo  spôsobuje  vyváženosť  alebo  nevyváženosť  tohto 
ekosystému?  V súlade  s predstavami  sociálnej  informatiky  sú  to  najmä  sociálne 
vzťahy a aktivity človeka podporené technológiami a hodnotami, riadené a regulo-
vané manažmentom a vrastené do pracovných procesov. Využívanie informácií je 
podmienené cieľmi, úlohami, situáciami a kontextom. V informačnom prostredí sa 
odohráva aj životný cyklus digitálnych objektov. Digitalizácia a nové médiá oboha-
cujú  informačné  prostredie  bohatosťou  nových  možných  významov.  S využitím 
digitálnych  médií  sa  v informačnom  prostredí  vynárajú  nové  formy  služieb 
i produktov. Pojem priestoru sa oslobodzuje od fyzickej podmienenosti. Informačné 
prostredie  tak  môže  byť  aj  virtuálne  alebo  zmiešané  konsolidované  miesto  na 
sociálne stretnutia a informačné aktivity.

Na príklade akademického informačného prostredia môžeme vidieť, že virtuál-
na univerzita sa stáva konsolidovaným miestom na e-learning a vedeckú a výskum-
nú  kolaboráciu (kolaboratórium, virtuálne laboratórium). Ak je takéto informačné 
prostredie ekologické, môže podporovať nové spôsoby inovatívneho myslenia, lep-
šej komunikácie a prenosu poznatkov. Na druhej strane prináša aj riziká informač-
ného preťaženia, etiky využívania informácií a bezpečnosti manipulácie s citlivými 
(napr.  osobnými)  údajmi.  Tu  treba  riešiť  napríklad  otázky plagiátorstva,  dôvery 
v kooperačných vzťahoch, zodpovednosti, ochrany súkromia a identity.

Aké sú atribúty ekológie informačného prostredia? Podľa koncepcií informač-
ného manažmentu ide o vyváženosť týchto zložiek: informačnej stratégie, informač-
ných taktík, informačných zdrojov, informačného správania, informačnej kultúry, 
informačných procesov, organizácie  informácií  a informačnej  architektúry,  infor-
mačných služieb aj produktov a najmä informačných profesionálov. 

Informačnú ekológiu si tu možno predstaviť ako dobre namiešanú zmes zdro-
jov a služieb. Stredobodom informačného prostredia je však sociálny aktér, ktorý 
informačné  prostredie  konštruuje  vlastnou  informačnou  aktivitou.  Schéma  tejto 
situácie je znázornená na obrázku č. 1. Informácie z prostredia „útočia“ na aktéra 
v jeho  osobnom  informačnom  prostredí,  v  organizačných  zdrojoch  a zdrojoch 
z externého prostredia. Personálne informačné prostredie obsahuje množstvo pod-
netov od ľudí, z dokumentov a zdrojov v rôznych formách. Osobné informačné pro-
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stredie je úzko prepojené s komunitným informačným prostredím a na vyššej úrovni 
s prostredím organizácie a externým informačným prostredím. Regulácia množstva 
informácií z týchto rôznych úrovní je podmienkou efektívneho využívania informá-
cií  človekom  s podporou  informačných  technológií.  Obranné  mechanizmy  sú 
v kognitívnych procesoch adaptácie,  filtrovania,  saturácie  a optimalizácie.  Hlbšie 
poznanie informačného správania je zaujímavé najmä na úrovni „skratiek“ pri roz-
hodovaní a riešení  problémov. Podobne treba vysvetliť  aj princípy vyhýbania sa 
informáciám a selektívneho vnímania podnetov pri potvrdzovaní predchádzajúcich 
poznatkov alebo riešení protirečení.

Obr. 1  Sociálny aktér v informačnom prostredí (upravené podľa Davenport – Prusak, 1997)

2 Informačné správanie používateľov – inšpirácie a mytológia

Základom formovania modelov informačnej ekológie je poznanie skutočného 
využívania informácií, najmä vyvíjajúcich sa informačných potrieb, vyhľadávania 
informácií,  delenia sa o informácie, ich organizovania a posudzovania relevancie. 
Teória už rozpracovala mnoho modelov a koncepcií informačného správania (napr. 
Steinerová, 2005, Theories, 2005). Niektoré z nich sa stávajú základom informačnej 
ekológie.

Na Slovensku sa informačným správaním zaoberáme od roku 2002. V rôznych 
kontextoch  sme  určili  vzorce  využívania  informácií  v akademickom  prostredí 
(študenti, výskumníci, učitelia) a informačné štýly (strategický, analytický) (Steine-
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rová a kol., 2004). Výskumy našich doktorandov prinášajú v tejto súvislosti nové 
poznatky o informačnej gramotnosti, informačných repozitároch (Ondrišová, 2007), 
interakcii človeka a systému (Grešková, 2008), manažmente poznatkov vo vedeckej 
kolaborácii (Katuščáková, 2006), webových službách a systémoch (Gondoľ, 2007, 
Weisenbacher,  2008),  organizácii  poznania  v nových  interaktívnych  katalógoch 
(Lányiová, 2007) alebo o informačných systémoch a digitálnych knižniciach v kul-
túre (Longa, 2008).

V priebehu skúmania informačného správania používateľov sme sa venovali aj 
špeciálnym skupinám používateľov, napríklad zrakovo postihnutým používateľom 
knižníc, seniorom a deťom (žiakom základných škôl). Vo výskumoch sme potvrdili 
orientačné a intelektuálne štádium vyhľadávania informácií. 

Vyvodili  sme ďalej  aj  nové modely posudzovania relevancie  vo vzdelávaní 
a výskume.  Určili  sme  špecifiká  posudzovania  relevancie  v elektronickom pros-
tre-dí,  triedenie  relevantných  informácií  a typy  relevancie  v pojmových  mapách 
(Steinerová – Grešková – Šušol, 2007).

Podobné výsledky priniesli výskumy centier ako CIBER (Centre for Informati-
on Behaviour and the Evaluation Research, University College of London) (Infor-
mation Behaviour, 2008), OCLC (Sharing, 2007), IBEC (Information Behavior in 
Everyday Contexts) na University of Seattle, Washington, USA a Pew Internet and 
American Life Project (Horrigan, 2007), ktoré identifikovali vzorce informačného 
správania  mladých  ľudí  v elektronickom  prostredí.  Mladí  ľudia  uprednostňujú 
jednoduchosť, atraktívnosť a sociálne sieťovanie. Dôležitejšie ako hlboká analýza 
informácií je pre nich okamžité použitie, dobrá prístupnosť a prehľadná organizácia 
informácií. Významná je aj možnosť horizontálneho preskakovania medzi prepo-
jenými  zdrojmi.  Niektorí  odborníci  dokonca  uvažujú  o smerovaní  informačného 
správania mladých ľudí k novšiemu typu ústnej kultúry, v ktorej sa odmietajú dlhé 
(vedecké) texty a uprednostňujú sa  vopred pripravené zmesi  už raz vytvorených 
a použitých informácií.

Napriek určitému konsenzu o informačnom správaní v elektronickom prostredí 
treba priznať, že v dôsledku jeho kognitívnej a sociálnej podstaty ostáva poznačené 
prirodzenou rozmanitosťou. Jeden unitárny model preto nestačí pokryť rôzne situ-
ácie a kontexty („one size does not fit all“). Súčasné výskumy sa preto pokúšajú 
vyvrátiť niektoré mýty o informačnom správaní. Pre informačnú ekológiu je užitoč-
né pripomenúť si niektoré z týchto mýtov. Desať mýtov informačného správania 
prvýkrát pomenovala B. Dervinová v roku 1976 (Case, 2007). Poukázala na potrebu 
novšieho prístupu k používateľom služieb, systémov a knižníc v širšom komunikač-
nom rámci. Zdôraznila mnoho neurčitostí a zmien v informačných potrebách, nefor-
málne informačné zdroje, kontexty, úlohu času a priestoru, protirečenia interného 
a externého informačného prostredia či obmedzenia univerzálnych riešení a jedno-
tiek informácií. V súčasnosti do interpretácie týchto problémov vstupuje elektronic-
ké prostredie a nové médiá. Vo svetle kumulovaných výsledkov výskumov infor-
mačného správania môžeme tieto mýty sformulovať v niekoľkých bodoch.
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1. Často sa stotožňuje  informačná gramotnosť a digitálna gramotnosť. Infor-
mačná  gramotnosť  súvisí  s intelektuálnymi  procesmi  rozpoznania  informačnej 
potreby,  informačných  zdrojov  a relevancie  informácií.  Digitálna  gramotnosť  ju 
podporuje  zručnosťami pri ovládaní informačných technológií  a pri  elektronickej 
komunikácii. Paradoxne, aj keď sa v súčasnosti digitálne zručnosti rozširujú do naj-
širších spoločenských vrstiev, informačná gramotnosť mladej generácie sa nezlep-
šuje.  Problémy vystupujú  najmä  pri  pochopení  vlastných  informačných  potrieb, 
hodnotení  relevancie,  presnosti,  dôveryhodnosti  informácií,  ale  aj  pri  nedostatku 
rešpektu k autorským právam. V niektorých výskumoch sa dokazuje, že informačné 
zručnosti vo vyhľadávaní sa za posledné roky u mladých ľudí zhoršili.

2. Formálne informačné zdroje a racionálne postupy pri vyhľadávaní informá-
cií odrážajú len jednu stranu informačného správania človeka. Mnoho ľudí sa však 
spolieha  na  neformálne  informačné  zdroje  (priatelia,  rodina,  kolegovia,  médiá) 
a náhodné získavanie informácií.

3. Čím je väčšie množstvo informácií, tým je informačné správanie efektívnej-
šie. V mnohých situáciách je však dôležité filtrovanie, alebo dokonca ignorovanie 
informácií, najmä pri zvládaní informačného preťaženia či zložitých životných situ-
ácií. Množstvo a rýchlosť informácií nemusia byť rozhodujúce, napríklad pri využí-
vaní zdravotníckych informácií a pod.

4. Informačné potreby a informačné správanie nemožno izolovať od kontextu 
a dynamiky.  Preto informačné systémy a služby často nedokážu uspokojiť  infor-
mačné potreby, ktoré sú prepojené skôr so základnými biologickými a sociálnymi 
potrebami (potrava, ochrana). Informačná potreba sa pritom môže meniť v priebehu 
krátkeho času a často je dokonca nepredvídateľná. Uspokojenie jednej informačnej 
potreby  môže  vyvolať  ďalšiu.  Problém informačného  správania  nie  je  lineárny, 
jednoduchý a  konečný  proces.  Prirodzené  informačné  správanie  pripomína  skôr 
sériu interakcií a nemusí vždy ísť o riešenie problému alebo rozhodovanie (napr. 
socializácia, zábava, každodenný život). Bola dokázaná a empiricky podložená rôz-
nosť  informačných  potrieb  v rôznych  štádiách  života  a u rôznych  špeciálnych 
skupín a komunít. Personalizované riešenia sú preto veľmi dôležité. Formálne infor-
mačné  systémy  však  zatiaľ  nepostihujú  nepredvídateľnosť  a náhodu  ako  súčasť 
informačného správania.  Do určitej  miery môžu pomôcť eliminovať  informačné 
preťaženie alebo podporiť socializáciu v populárnych sociálnych sieťach.

5. Elektronické prostredie zvyšuje efektívnosť využívania informácií.  Situácie 
informačného správania sú v tomto prostredí podporené pokročilými funkciami tech-
nológií (okamžitá dostupnosť, ľahká manipulácia, atraktívnosť a jednoduchosť). Na 
druhej strane však toto prostredie mení procesy čítania textu. Z on-line čítania sa čas-
to stáva povrchové prezeranie („preskakovanie“). Kognitívne spracovanie informácií 
je v tejto situácii povrchnejšie. To sa prejavuje pri tvorbe vlastných textov aj pri  
posudzovaní relevancie ako primárne kognitívnych činnostiach človeka. Aj keď sa 
chvíľkové horizontálne informačné správanie v elektronickom prostredí zameriava-
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júce sa najmä na vizuálne vnemy pripisuje prevažne mladšej generácii, výskumy 
dokazujú, že sa to týka všetkých vekových kategórií.

6. Využívanie informácií nie je vždy založené na  objektívnych informáciách, 
ktoré sú ľahko prenositeľné v čase a priestore. Mnoho potrieb, ktoré sú prepletené 
s informačným správaním, nevyrastá z reálnych situácií alebo logiky riešenia prob-
lému. Často sú súčasťou biologických, psychických a sociálnych potrieb, napríklad 
obavy vyplývajúce z nepredvídateľnosti situácií, ich zvládania a riadenia. Informač-
ná ekológia vysvetľuje práve tieto zložité a konfliktné prepojenia medzi externými 
informáciami a internou realitou. Tu vzniká veľký priestor na skúmanie toho, ako 
človek integruje informácie z rôznych udalostí a prepája ich v čase. Významnú úlo-
hu zohrávajú práve emócie a nálady, ktoré nevedome riadia spracovanie a využíva-
nie informácií.

Niektoré z týchto problémov umožnili pochopiť práve výskumy informačného 
správania človeka. Vznikla empiricky podložená základňa na hlbšiu interpretáciu 
a vytvorenie nových teórií, ako napríklad metodológia „sense-making“ alebo kon-
štruktivistické štúdie a diskurzná analýza. Tieto výskumy sa posunuli od kvantita-
tívnych metód smerom ku kvalitatívnym s hlbšími analýzami kontextov. V koncep-
tualizácii výskumy informačného správania prenikajú viac dovnútra „hlavy“ člove-
ka. Preto sa v súčasnosti odvažujú odkrývať niektoré prvotné „mýty“ a stávajú sa 
zaujímavejšie aj pre projektantov nových informačných služieb a systémov. Dôleži-
té je všimnúť si, že existuje rozdiel medzi „vlastníctvom“ informácií a skutočnou 
informovanosťou  (pochopenie,  vytvorenie  zmyslu).  V informačnom správaní  ani 
tak nejde o to „mať“ informácie, ako viac o to, ako zmysluplne „byť“ v informač-
nom prostredí.

3  Ekologické teórie informačného správania človeka

Ekologická teória informačného správania vychádza z modelovania informač-
ného prostredia. V súvislosti s projektovaním digitálnych knižníc bol rozpracovaný 
životný cyklus informácií v modeli UCLA (Huvila, 2006). Naznačuje časovo pod-
mienené etapy tvorby, vyhľadávania a využívania informácií v kruhovej vizualizá-
cii.  Vonkajší kruh reprezentuje štádiá životného cyklu informácií (aktívne, polo- 
-aktívne a pasívne). Štádiá sú navrstvené na šiestich typoch využívania informácií, 
a to využívanie na tvorbu, autorstvo a modifikovanie, organizovanie a indexovanie, 
uchovávanie  a prieskum,  distribuované  sieťovanie,  filtrovanie  a prístup.  V rámci 
využívania informácií sa tu znázorňuje aj odstraňovanie informácií. Životný cyklus 
informácií je zasadený do sociálneho a inštitucionálneho kontextu.
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Obr. 2  Ekologický model vyhľadávania a využívania informácií (podľa Williamson, 2005)

Podobná  vizualizácia  znázorňuje  ekologickú  teóriu  informačného  správania 
človeka (Williamson, 2005) (obr. 2). Ekologický model vyhľadávania a využívania 
informácií  reprezentuje používateľa ako stredobod kruhu v niekoľkých vzájomne 
prepojených vrstvách získavania informácií. Znázorňuje formuláciu potrieb, zdroje 
informácií  ako siete  osôb,  zdroje  ako médiá,  inštitucionálne zdroje  a využívanie 
informácií a tvorbu poznatkov. Špecifické kontexty a vplyvy sú určené ako fyzické 
prostredia, afektívne (duchovné) vplyvy, osobné a biologické vlastnosti, pracovné 
situácie, socioekonomické okolie, sociálne a kultúrne hodnoty a životný štýl.

Ekologická  teória  informačného  správania  (Williamson,  2005)  vychádza 
z výskumov informačného správania starších ľudí v každodenných situáciách. Pri-
tom sa dokazuje, že nie každé informačné správanie je účelové, veľkú úlohu zohrá-
va  náhoda  a monitorovanie  každodenného  životného  prostredia.  V typológii 
informačných  potrieb  sa  priznáva  existencia  nevedomých  informačných  potrieb, 
ktoré človek rozpozná len vtedy, ak (náhodne) objaví relevantné informácie.
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Z mnohých pokusov integrovať informačné správanie rôznymi uhlami pohľadu 
a rôznymi teóriami vynikajú práce M. Batesovej (Bates, 2005; Bates, 2007). Pre 
skúmanie informačného správania je dôležitá myšlienka, že pravdepodobne až 80 % 
poznatkov  človek  absorbuje  svojou  vedomou  prítomnosťou  v informačnom pro-
stredí tým, že vníma podnety a monitoruje sociálny kontext a fyzické prostredie. 

Ekologický princíp informačného správania možno nájsť aj v teórii optimálne-
ho „zásobovania informáciami“ (optimal foraging) (Jacoby, 2005). Modely tejto 
koncepcie sú založené na zhromažďovaní informácií prirovnanom k správaniu „lov-
cov a zberačov“. Informácie sú podmienkou na prežitie v prostredí  „informačnej 
džungle“. Aktér si vyberá medzi viacerými alternatívami, zvažuje a meria náklady 
a výnosy, ako aj obmedzenia a súbor stratégií na dosahovanie cieľov. Ekologickým 
nástrojom na prežitie je najmä novosť a hodnota informácií (často skryté v pojme 
relevancie a kvality informácií).

Sociálny ekologický informačný systém potom obsahuje stratégie na optimali-
záciu počtu zdrojov a časových nákladov na získanie „jadra“ informácií potrebných 
na riešenie informačných problémov.

Využitie behaviorálnej ekológie v informačnej vede (Bates, 2007) predstavilo 
novší pohľad aj na pohyb človeka v informačnom prostredí, konkrétne prezeranie. 
Založené je na prirodzenej zvedavosti a explorácii – skúmaní. Monitorovanie infor-
mačného prostredia môže byť cieľovo riadené, ale aj náhodné a špecificky nezame-
rané.  Na  základe  toho  vznikla  nová  koncepcia  exploratívneho  vyhľadávania  
informácií a prezerania (browsing). Čoraz dôležitejšia pre vysvetľovanie interakcií 
človeka  s informačným prostredím  je  schopnosť  pohybu  (fyzického  aj  myšlien-
kového) v priestore (fyzickom aj digitálnom). Prirodzený pohyb je kľukatý, vyjad-
rený metaforami „zberu plodov“ (v Batesovej modeli vyhľadávania známom ako 
„berrypicking“), ale aj metaforami „nákupu“ či „pastvy“. Emocionálna podmiene-
nosť  informačného  správania  sa  prejavuje  aj  v určitej  naladenosti  („apetíte“)  na 
spracovanie a využívanie informácií.  Pozitívne naladenie prináša vyššie šance na 
úspech a efektívnosť vyhľadávania informácií.

Ekologicky podmienená je aj teória monitorovania (skenovania) okolitého pro-
stredia (environmentálne skenovanie) (Choo, 2001). Ide o získavanie a využívanie 
informácií o objektoch a udalostiach v organizácii a jej externom informačnom pro-
stredí s cieľom podporiť riadenie a rozhodovanie manažérov. Motiváciou je zabez-
pečenie  efektívnej  reakcie  pri  riadení  informačného  prostredia  organizácie. 
Monitorovanie obsahuje ako vyhľadávanie informácií, tak aj prezeranie, neformálne 
informačné zázemia a formalizované marketingové prieskumy. Výskumy dokazujú 
prepojenosť situácií,  organizačných stratégií a personálnych vlastností manažérov 
(vyšší  manažéri  monitorujú  prostredie  vo  vyššej  miere  a  v širšom  zábere). 
V triedení  spôsobov  monitorovania  prostredia  sa  rozlišuje  neriadené  prezeranie, 
podmienené prezeranie, aktivácia (aktívne získavanie informácií) a vyhľadávanie. 
V škále organizačného učenia sa tu rozlišuje učenie ako podnet-reakcia, učenie ako 
využitie poznatkov na určenie priorít, učenie ako aktívne určenie cieľov aj aktivít  
a učenie ako prispôsobovanie sa novým informáciám z prostredia.
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Existujú  dve  príčiny  nerovnováhy  interakcií  človeka  s informáciami  v pro-
stredí. Prvou situáciou je informačné preťaženie vyplývajúce zo zahltenia kvantitou 
informácií a z nekvality informácií v nevhodných prepojeniach, súvislostiach či for-
mách rozširovania a distribúcie. V záplave „zábavných“ a povrchných informácií sa 
preto ťažšie, ak vôbec, konštruuje zmysel. Druhou situáciou je nedostatok podnetov 
a informácií  z prostredia  („nuda“).  Tieto  situácie  sú  sprevádzajú  pocity  úzkosti, 
neistoty, zmätku a môžu viesť aj k vážnym zdravotným následkom.

Informačná ekológia by mala poskytnúť širší a komplexnejší obraz o pohybe 
človeka v informačnom prostredí. Zdôrazňuje „informačné bytie“ (osobnú existen-
ciu) v informačnom prostredí. Pri empirickom overovaní ekologického modelu sa 
autori sústreďujú na rozdiely medzi vedeckými a laickými informáciami, preferen-
cie obrazových a textových informácií,  rozdiely medzi sociálnym konštruovaním 
významov  na  individuálnej  a kolektívnej  úrovni.  Ekologické  prvky  webových 
služieb  sú  navigácia,  podpora  alebo  aj  filtrovanie  („zadržiavanie“)  informácií. 
Napríklad portály môžu prispôsobovať informácie informačným potrebám, profilá-
cii a motivácii. Pritom sa poznatky o informačnom správaní môžu prepájať s meta-
dátovými repozitármi digitálnych knižníc.

Za silnú stránku ekologickej teórie informačného správania možno považovať 
najmä flexibilitu prispôsobovania služby či systému v čase, priestore, situácii a v rôz-
nych štádiách životného cyklu informácií. V našej koncepcii za základ informačnej 
ekológie  považujeme  nástroje  organizácie  informácií  ako  „čistiace  mechanizmy“ 
informačného prostredia, ktoré môžu byť flexibilné a plnia funkcie navigácie, podpo-
ry aj filtrovania.

4  Od používateľa k sociálnemu aktérovi

Používateľ ako pojem sa v knižnično-informačnej teórii a praxi vyskytuje už 
od začiatku výskumov informačnej vedy približne v 50. rokoch 20. storočia. Naj -
väčší nárast tohto pojmu informačná veda zaznamenala s nástupom informačných 
systémov a technológií.  Odborníci si  uvedomili,  že pojem čitateľ  sa  skôr spája 
s tradičnou  knihou  a tlačenými  dokumentmi,  zatiaľ  čo  používateľ  obsahuje  aj 
implicitné významy manipulácie so systémom a aktívnej interakcie. Vývoj názo-
rov na tieto pojmy poznačil aj vývoj interakcie človeka a systému, keď sa mož-
nosť  pracovať  s informáciami  sprostredkovaná  technológiami  rozšírila  od 
expertov a laboratórnych podmienok smerom k širokým vrstvám obyvateľov. Pri 
včlenení  technológií  a médií  do  života  a práce  sa  dôležitou  stáva  informačná 
a mediálna gramotnosť. Vznikla používateľsky orientovaná paradigma výskumov 
informačnej vedy (Talja – Hartel, 2007). V súčasnosti však aj technológie prináša-
jú množstvo nových funkcií a možností pri inteligentnej podpore človeka v jeho 
informačných a iných každodenných aktivitách.  Ak sa v elektronickom priestore 
ľudia navzájom stretávajú, kontaktujú či podporujú, potom vlastne nie sú pasívnymi 
používateľmi vopred pripravených služieb a produktov, ale aktívnymi účastníkmi, 
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ktorí  spoluvytvárajú  fungovanie  sietí,  produktov  a služieb.  Táto  paradigmatická 
zmena vedie odborníkov z oblasti sociálnej informatiky k uprednostneniu termínu 
sociálny aktér.

Sociálny aktér sa vyznačuje kognitívnou a sociálnou aktivitou. Zmena paradig-
my zasahuje aj knižnice, ktoré začínajú dávať väčší priestor vlastnej tvorivej akti-
vite  svojich  používateľov,  čitateľov,  návštevníkov  –  t.  j.  aktérov.  Podobne  sa 
vyvíjajú aj projekty nových informačných systémov smerom k vytváraniu produk-
tívnejšieho prostredia, ktoré je založené na koncepcii ľudských vzťahov a implicit-
ných (tacitných) poznatkoch. Veda 2.0 sa orientuje najmä na sociálne siete, dôveru, 
empatiu, zodpovednosť a vzťahy.

Sociálny aktér sa nachádza v informačnom prostredí. Je v ňom podporovaný 
informačnými a komunikačnými technológiami, pričom však v jeho činnosti domi-
nujú  interakcie  a vzťahy  v sociálnych  sieťach.  Už  M.  Castells  zdôrazňoval,  že 
sociálny aktér sa stáva základom globálnej sieťovej spoločnosti.

V socio-technických sieťach aktérov sa interakcie štruktúrujú na úrovni celis-
tvého človeka s kognitívnymi,  afektívnymi a senzomotorickými zložkami.  V sieti 
vzťahov sa konštruuje identita, vznikajú a posilňujú sa profesionálne a komunitné 
vzťahy. Informačné správanie je potom štruktúrované podľa vytvárania významu na 
organizovanie a stabilizáciu informačného prostredia. 

Za kľúčový proces informačného správania  považujeme adaptáciu na infor-
mačné prostredie. Vo výskumoch interakcie človeka a systému sa tu zvyčajne rozli-
šujú  dva  súbory  aktivít.  Prvý  by  sme  mohli  nazvať  vstupnými  aktivitami 
(zaznamenanie  senzorických  podnetov,  vnímanie  a predbežný  odhad  významu 
informácií).  Dokazujú  to  aj  naše  empirické  výskumy  vyhľadávania  informácií 
a posudzovania relevancie  odhaľujúce tzv.  „orientačné štádium“ týchto procesov 
spracovania  informácií.  Druhý  súbor  aktivít  znamená  najmä  hlbšie  spracovanie 
informácií  –  selekcia  informácií  na  hlbšie  spracovanie,  hodnotenie  informácií 
a konštrukcia významu. V našich empirických výskumoch sme tieto aktivity potvr-
dili v štádiu „analytického“ (intelektuálneho) spracovania informácií.

Podobné  poznatky  sumarizuje  aj  ekologický  konštruktivizmus v informačnej 
vede. Rozpracúva situácie hodnotenia vstupujúcich informácií do kognitívneho sys-
tému (človeka) z hľadiska „uspokojenia“ (saturácie) s množstvom informácií.  Ide 
o moment, keď človek intuitívne prestane hľadať informácie, keď nadobudne pocit, 
že treba ukončiť hľadanie a začať informácie spracúvať a hodnotiť. Tu sa rozlišujú 
tri kroky: 1. zaznamenanie a integrovanie informácií do kontextu prostredníctvom 
socializácie, 2. predbežný odhad významu informácií podľa komunitných a skupi-
nových noriem i zvykov a 3. samotné hodnotenie informácií na základe socio-kul-
túrnych  referenčných  hodnôt  skupiny.  Vo  výskumoch  informačnej  ekológie  je 
preto dôležité ďalej skúmať a testovať mechanizmy adaptácie človeka pri infor-
mačnom správaní.

Informačná ekológia na mikroúrovni informačného správania znamená harmo-
nizáciu sociálneho aktéra v informačnom prostredí. Jeden z komplexných modelov 
založený  na  kvalitatívnych  výskumoch  interakcie  človeka  a informačného  pro-
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stredia predstavila D. Nahlová (Nahl, 2007). Jej ekologický konštruktivistický model 
rozpracúva ekologický konštruktivizmus a nadväzuje na environmentálnu psycholó-
giu H. Simona. Na jednej strane rozlišuje tok informačného správania používateľa 
v afektívnej,  kognitívnej  a senzomotorickej  rovine,  na druhej  strane definuje dva 
typy technologických nástrojov v informačnom prostredí reprezentujúcich  saturá-
ciu (ukončenie  hľadania  informácií)  a optimalizáciu.  Princípom  sú  symbiotické 
interakcie medzi organizmom a prostredím. Úroveň saturácie aj úroveň optimalizá-
cie  sa  ešte  delí  na tri  zložky – afektívnu,  kognitívnu  a senzomotorickú.  Poradie 
týchto procesov je pritom dôležité (model ACS) a naznačuje, že emócie (afektívne 
správanie)  riadia  kognitívne  spracovanie  a nakoniec  aj  senzomotorickú  aktivitu. 
Model  tiež  rozlišuje  individuálne  mentálne  procedúry  a skupinové  informačné 
postupy.

Senzomotorické  uspokojenie  potom  predstavujú  také  adaptačné  procesy 
v informačnom prostredí ako zaznamenávanie, vnímanie, ignorovanie a filtrovanie 
podnetov.  Kognitívne  uspokojenie  zas  predstavuje  odhad  významu,  porovnanie, 
overovanie informácií. Afektívne uspokojenie v informačnom prostredí predstavuje 
hodnotenie, triedenie (určovanie poradia, „rangovanie“), využitie (konzumovanie) 
informácií.

Afektívna  optimalizácia  vedie  najmä  k zameraniu,  aktivizácii  a motivácii  na 
spracovanie  informácií.  Kognitívna  optimalizácia  znamená  v modeli  plánovanie, 
časový  harmonogram, tvorbu  a produkciu  myšlienok  (tvorivosť).  Senzomotorická 
optimalizácia prináša najmä aktivity, realizáciu a uskutočňovanie rôznych činností. 

Environmentálna psychológia pritom zdôrazňuje využitie senzorických infor-
mácií na integráciu informácií v prostredí s cieľom prežiť alebo uskutočniť plány. 
Afektívne  informačné  správanie  tu  nadobúda  mimoriadny  význam,  najmä  pri 
integrácii informácií a riadení interakcií s informačným prostredím. Emócie riadia 
informačné správanie  človeka. V informačnej  vede to  dokazujú tak D. Nahlová 
a D. Bilalová (Nahl – Bilal, 2007), ako aj ďalší autori, ktorí definujú emocionálne  
aspekty využívania informačných technológií. Základný model emócií pri posu-
dzovaní  relevancie  sme  predstavili  aj  v  našej  správe  z výskumu (Steinerová  – 
Grešková – Šušol, 2007).

Informačná ekológia na úrovni sociálneho aktéra predstavuje ukotvenie človeka 
vo svojom informačnom prostredí. Všadeprítomné technológie a nové inteligentné 
informačné prostredia sa nevtieravým spôsobom včleňujú do všetkých informačných 
interakcií človeka v informačnom prostredí.  Človek, technológie a prostredie môžu 
vytvárať harmóniu, pričom ideálom je ekologické, racionálne, humánne a úsporné 
vzájomné prispôsobovanie sa týchto zložiek s cieľom konštruovať zmysel,  riešiť 
problémy, vykonávať aktivity, ale aj socializovať sa a zabávať sa. 

Vo svetle takejto interpretácie sa nakoniec nanovo interpretuje aj pojem infor-
mácie ako štruktúry vyplývajúcej z adaptácie a interakcie človeka v informačnom 
prostredí. V novších koncepciách informačnej vedy je potom informácia vymedze-
ná  široko  ako  forma  samoorganizujúcej  sa  zložitosti  na  fyzikálnej,  biologickej 
a sociálnej úrovni (Bawden, 2007), ale aj ako vzorec podmieňujúci organizáciu uni-
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verza (Bates, 2005) na úrovni hmoty a energie (informácia 1), aj na úrovni porozu-
menia  a  formulácie  významu človekom (informácia  2).  Informačná  ekológia  sa 
potom môže členiť na makroúroveň širšieho informačného prostredia organizácie 
(sociálne interakcie, stratégie, zdroje, služby) a mikroúroveň prostredia jednotlivca 
(adaptácia celistvého sociálneho aktéra na informačné prostredie).

5  Úloha informačných technológií v informačnej ekológii

Väčšina  známych  prác  v oblasti  manažmentu  poznatkov  a informačného 
manažmentu (napr. Choo, 2007, Davenport – Prusak, 1997) zdôrazňuje človeka ako 
stredobod koncepcií  informačnej  ekológie.  Napriek tomu je  úloha  informačných 
technológií nespochybniteľná. Práve ich vývoj smerom k novým informačným pro-
strediam,  všadeprítomným,  nevtieravým a inteligentným  prostriedkom  spôsobuje 
zmenu paradigmy spracovania a využívania informácií. Podstatné je to, že procesy 
spracovania  a využívania  informácií  prestupuje  neustála  interakcia  a adaptácia. 
Nezvyčajné  možnosti  priniesla  interaktívna,  relevančná  a kognitívna  revolúcia 
v informačnej vede. Zmenila doterajšie tradičné predstavy o knižničných službách 
a systémoch.  Zmenám  a evolúcii  totiž  začínajú  podliehať  aj  hotové  informačné 
produkty a služby alebo organizácia poznania a pojmové štruktúry.

Trendy vývoja technológií sa potom rozvíjajú na dvoch úrovniach. Na jednej 
úrovni  je  to  blízke  prepájanie  funkcií  technológií  s kognitívnymi  a  afektívnymi 
procesmi človeka (personalizácia, inteligentné funkcie sprostredkovania informácií, 
spracovanie prirodzeného jazyka, vizualizácia). Druhú úroveň predstavuje sociali-
zácia a komunita (sociálne siete, spoločná organizácia informácií – tagovanie, napr. 
vo folksonómiách, kolaboratívne vyhľadávanie a využívanie informácií, komunitné 
informačné potreby, vedecká kolaborácia, doménové pojmové systémy, odporúča-
nia informácií). Tu technológie podporujú kolaboratívnu tvorbu významov v spoloč-
nom diskurze, ktorý sa skladá z pojmov prepojených vzťahmi v kontextoch.

Z pohľadu funkcií inteligentných technológií v informačnom prostredí sa infor-
mačná ekológia týka dvoch stránok informačného prieskumového systému. Na jednej 
strane ide o interakciu a inteligentné rozhrania systémov, na druhej strane o sofisti-
kované nástroje reprezentácie poznania. Evolučné princípy predstavujú progresívny 
prístup k neustálemu vývoju a prispôsobovaniu týchto nástrojov aj rozhraní informač-
nému prostrediu.

Adaptácia sa stáva princípom fungovania informačných technológií v novom 
informačnom  prostredí.  Informačná  ekológia  akademického  informačného  pro-
stredia obsahuje rozvrstvenú interakciu a viacnásobné adaptačné procesy. Flexibili-
ta človeka aj technológií pri interaktívnej adaptácii sa javí ako takmer nekonečná. 
Vhodná štrukturácia interakcií  človeka s informačným prostredím je založená na 
emergentných  vzťahoch  a prepojeniach  človeka  a informácií.  Predpokladáme,  že 
ekologickým  princípom  je  taká  štruktúra  týchto  prepojení,  ktoré  dodržiavajú 
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„prirodzený“ poriadok vyplývajúci z prírodných, biologických a sociálnych zákoni-
tostí spracovania a využívania informácií.

V teórii a praxi manažmentu poznatkov sa často preceňuje úloha informačných 
technológií.  V ideálnom  prípade  je  sociálny  aktér  v pracovnom  procese  stredo-
bodom informačného prostredia.  Prepája sa väzbami na technológie (informačný 
systém), informačné správanie a kultúru organizácie (hodnoty), organizáciu práce 
a informačnú gramotnosť a systémy riadenia (výkonov, hodnotenia a pod.). Tieto 
zložky sú vo vyváženej informačnej ekológii rovnocenné. V reálnej situácii sa však 
tieto zložky málokedy nachádzajú v skutočnej rovnováhe. Informačné technológie 
zvyčajne zaberajú najväčší priestor, pričom informačnému správaniu a informačnej 
kultúre (hodnotám), ako aj informačnej gramotnosti a organizácii práce sa venuje 
príliš málo pozornosti. Preto treba formulovať problém informačnej ekológie ako 
snahu o novší pohľad na úlohu inteligentných technológií v (akademickom) infor-
mačnom prostredí. 

Technológie  a systémy  nemajú  tvoriť  samostatný  podsystém,  ale  majú  byť 
spolu s informačným správaním a informačnou gramotnosťou, najmä hodnotením 
relevancie informácií, prirodzene včlenené do pracovných procesov (vzdelávania, 
učenia a výskumu).

Na základe našich výskumov (Steinerová a kol., 2004; Steinerová – Grešková 
– Šušol, 2007) predstavujeme syntetický obraz čiastkových výsledkov výskumov 
informačného prostredia prostredníctvom vzťahov medzi základnými kategóriami 
informačnej vedy (tab. 1). Na úrovni stĺpcov sú naznačené kategórie kognície, inte-
rakcie, relevancie, adaptácie a emócií. V riadkoch sú naznačené praktické prejavy 
využívania informácií ako kategórie informačných potrieb, informačného správania, 
informačného  prostredia,  informačného  štýlu  a kritérií  používaných  v interakcii 
s informačných  prostredím.  V každej  z týchto  širších  kategórií  sú  prirodzene 
včlenené funkcie inteligentných technológií podporujúce emocionálne, kognitívne 
a senzomotorické spracovanie informácií. Na druhej strane poznanie informačného 
správania  a zloženia  informačného  prostredia  umožňuje  efektívnejšiu  adaptáciu 
a prepojenie informačných potrieb so zdrojmi a využitím informácií.

Z pohľadu informačnej ekológie treba zdôrazniť aj saturáciu ako typ informač-
ného správania, keď sa človek rozhoduje o dostatočnom množstve získaných infor-
mácií  pre  danú  situáciu.  Tento  moment  ukončenia  hľadania  sa  úzko  spája 
s konkrétnou  motiváciou  a s princípom  najmenšieho  odporu  či  najľahšej  cesty. 
V dôsledku časovej tiesne sa často prijíma aj menej relevantná informácia. Saturácia 
sa  skladá  z aktivít  zaznamenania  (vnímania)  informácií,  predbežného  odhadu 
významu  a hodnotenia  informácií  prostredníctvom  socio-kultúrne  podmienených 
hodnôt a noriem. Optimalizácia nadväzuje na saturáciu. Znamená, že používatelia sa 
ani  tak  nesnažia  získať  čo  najúplnejšie  a najpodrobnejšie  informácie,  ako  skôr 
dostatok údajov, názorov aj dojmov na to, aby mali  pocit  uspokojenia a rýchleho 
ukončenia  procesu  hľadania  informácií.  V optimalizácii  sa  preto  uprednostňujú 
„skratky“ (kladenie otázok neformálnym zdrojom, priateľom, známym a pod.), pohyb 
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je nelineárny a cesta  kľukatá.  Optimalizácia  obsahuje tri  aktivity:  zámer využívať 
informácie, plánovanie postupu a uskutočnenie motorických aktivít.

Tab. 1  Interakcia človeka s informačným prostredím – syntéza výsledkov výskumov 
informačného správania

Kognícia Interakcia Relevancia Adaptácia Pocity

Informačné 
potreby

anomálny stav
   poznania
latentné
kompromisné

okamžité
dlhodobé
faktické
tematické

hodnota
užitočnosť
dôležitosť

zmeny stavov
   poznania
učenie
vývoj
   informačnej
   gramotnosti

neistota
vágnosť

Informačné 
správanie

sociálny aktér kooperácia
komunikácia
kolaborácia

orientačné
analytické

neurofyziologická
kognitívna
afektívna
sociálna
kultúrna

spokojnosť
úľava
zvedavosť

Informačné 
prostredie

vývoj stavu
   poznania
odstraňovanie
   neistoty

sociálne siete
komunity 

formálne
   zdroje
neformálne
   zdroje

senzomotorická
priestorová

nevyužité 
možnosti
prvý zdroj
nálada

Informačný 
štýl

pojmový
kognitívny
jazykový

pragmatický
analytický

okamžité
   použitie
prehľadná
   forma
dobrá
   dostupnosť

pragmatická
  (rýchla adaptácia)
analytická
  (hĺbková analýza)

neistota
optimizmus

Kritériá

skúsenosť
expertíza
inšpirácia
kreativita
overovanie

kognitívna 
gramotnosť
informačná 
gramotnosť 

kľúčové
   slová
autori, osoby 
(kognitívne
   autority)

konatívna
aktivita – nástroje
jazyk
IT
organizácia
   informácií

novosť
prekvapenie
potešenie
objav
hnev
strach
únava

Funkcie technológií v informačnom ekosystéme môžu podporiť saturáciu, opti-
malizáciu a prirodzené nelineárne informačné správanie. Aj predstavy o informač-
nej  gramotnosti  a jej  podpore  treba  vyvodiť  z momentov  saturácie,  adaptácie 
a optimalizácie.  Poznatky  o prezeraní,  explorácii  a vizuálnom  prieskume  môžu 
obohatiť  interaktívne  informačné  systémy  iným  prístupom  k interakcii,  keď  sa 
najprv predstaví široká „scéna“, z ktorej sa vizuálne aj fyzicky vyberajú prvky na 
hlbšie preskúmanie. Prirodzené prezeranie sa potom opakuje vo viacerých cykloch 
takýchto interakcií.
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Úloha  informačných  technológií,  služieb  a systémov  v informačnej  ekológii 
preto nespočíva len v sprostredkovaní informácií, ale práve v podpore prirodzenej 
saturácie  a optimalizácie  informačného správania.  Informačnú  aktivitu  informač-
ných  profesionálov  preto  možno  prirovnať  k „informačnému  liečiteľstvu“,  ktoré 
podporuje,  naviguje,  filtruje  a odstraňuje  informačné  preťaženie,  stres  a neistotu 
sprevádzajúce informačné správanie človeka.

6  Princípy východiskového modelu informačnej ekológie

Na  základe  predchádzajúcich  analýz  budeme  v našom  výskume  vychádzať 
z troch princípov ako základných predpokladov modelovania informačnej ekológie. 
Prvým  predpokladom je,  že  informačné  systémy  a služby  možno  prirovnať 
k prirodzeným prírodným systémom a organizmom, ktoré si udržiavajú rovnováhu 
regulovaním tokov informácií. Predmetom výskumu sa tu stáva komplexný infor-
mačný proces v rôznych kontextoch a situáciách. Jeho stredobodom je človek na 
individuálnej aj komunikačnej a sociálnej úrovni. Druhým predpokladom je ekolo-
gický  princíp  informačného správania  človeka.  To predstavuje  najmä špecifický 
mechanizmus prepojenia interného poznatkového prostredia s externými informá-
ciami. Tieto prepojenia sa môžu stelesniť v sociálnych sieťach a sieťach poznatkov. 
Tretím predpokladom je ekologické „znovuvyužitie“ už raz riešených informačných 
problémov a častí informačných objektov v elektronickom prostredí. Podľa ekolo-
gických  teórii  mysle  (Bateson)  a informačných  ekológií  v informačnej  vede 
(Davenport – Prusak, 1997, Nardi – O'Day, 1999) tu zohrávajú najdôležitejšiu úlo-
hu procesy saturácie informáciami a procesy optimalizácie informačných procesov. 
Za  nástroje  týchto  procesov  považujeme  v praxi  najmä  systémy  organizácie 
poznania.  Špecifické  inteligentné  nástroje  ako  pojmové  mapy,  tematické  mapy, 
inteligentné tezaury či komplexnejšie ontológie sú jadrom čistiacich mechanizmov 
a filtrov v individuálnom, skupinovom aj organizačnom informačnom prostredí.

Informačná ekológia sa v našej koncepcii opiera aj o teóriu aktivity, ktorá bola 
pôvodne  prevzatá  z prác  Vygotského  a Luriju.  V súčasnosti  je  rozpracovaná 
v modeloch Engeströma, Wilsona a iných. Teória aktivity zjednodušene poukazuje 
na podstatu informačnej činnosti  prostredníctvom trojuholníka s vrcholmi  človek 
(subjekt), informácie (informačný objekt) a použité nástroje. Engeström (Wilson, 
2006)  okrem  tohto  východiskového  trojuholníka  vytvára  skladačku  vzájomne 
súvisiacich trojuholníkov obsahujúcich produkciu, konzumáciu, výmenu a distribú-
ciu informácií. Okrem komunikačných nástrojov dôležitú úlohu hrajú aj pravidlá, 
hodnoty  a normy používané  v informačných  aktivitách,  deľba  práce  a komunita, 
ktorá stelesňuje kolaboráciu a sociálny rozmer informačnej aktivity.

Východiskový model skúmania informačnej ekológie formulujeme na obrázku 
č. 3 ako zapuzdrené okruhy aktéra v sociálnych rolách, riešených problémoch, situ-
áciách  a kontextoch.  Tento  dynamický  a špirálovitý  pohyb  človeka  je  zasadený 
v trojuholníku aktivity,  v ktorom sa na vrchole nachádzajú nástroje  komunikácie 
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a organizácie informácií. Ďalšie vrcholy predstavujú hodnoty a pravidlá (prípadne 
normy)  a komunita  reprezentujúca  komunikáciu  a deľbu  práce.  Šesť  princípov 
informačnej ekológie zahŕňa kogníciu,  komunikáciu,  adaptáciu,  interakciu,  saturá-
ciu  a optimalizáciu.  Saturácia a optimalizácia sa chápe v komplexnom modeli na 
afektívnej, kognitívnej a senzomotorickej úrovni (ACS).

Obr. 3  Východiskový model princípov informačnej ekológie

Výskum sa preto bude orientovať na jednej strane na človeka – aktéra (aka-
demického)  informačného  prostredia  v jeho  rôznych  rolách  (manažér,  manažér 
informačných  technológií,  administrátor,  učiteľ,  výskumník,  študent),  na  druhej 
strane  na  nástroje,  ktoré  má  tento  človek  k dispozícii  pri  efektívnom využívaní 
informácií  (najmä nástroje  organizácie  poznania  v elektronickom prostredí,  kon-
krétne rôzne pojmové mapy v univerzitných repozitároch). Na strane človeka v jeho 
rôznych rolách budeme skúmať saturáciu a optimalizáciu informačných procesov 
špecifickými metódami, najmä diskurznou analýzou, obsahovou analýzou elektro-
nickej komunikácie, analýzou transakčných logov a pološtruktúrovanými rozhovor-
mi. Na strane informačných objektov nás bude zaujímať experimentálne overovanie 
fungovania elektronických repozitárov z hľadiska flexibilnej organizácie poznania. 
Zaujímavé  bude  aj  porovnanie  viacerých  prístupov,  napr.  rôznych  druhov  open 
source softvérových produktov na tvorbu pojmových a tematických máp. Napokon 
sa  tieto  konkrétne  produkty overia  v  ekologickom rámci  znižovania  kognitívnej 
a afektívnej záťaže aj podpory učenia, vzdelávania a riadenia akademického infor-
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mačného  prostredia.  Pokúsime  sa  určiť,  ktoré  funkcie  elektronickej  organizácie 
poznania  sú  ekologicky  „prirodzené“  pri  saturácii  a optimalizácii  informačného 
správania na afektívnej, kognitívnej, senzomotorickej úrovni a akú úlohu tu zohrá-
vajú nástroje inteligentnej interakcie.

Informačnú ekológiu potom môžeme definovať ako spôsob informačného bytia 
v informačnom prostredí. Podstatou interakcií s informačným prostredím sú prepo-
jenia so štruktúrami hmoty a energie. Prostredníctvom saturácie a optimalizácie sa 
vytvára význam informácie. Dôležité sú aj spojenia v rámci komunity ľudí, pretože 
z ich interakcií a výpovedí sa postupne tvoria spoločné významy informácií a ich 
spoločná organizácia.

Zo  špecifických  metód  výskumu  zdôrazňujeme  najmä  diskurznú  analýzu. 
V predchádzajúcich  výskumoch  sme  využívali  celé  spektrum  kvantitatívnych  aj 
kvalitatívnych  metód  výskumu.  Diskurzná  analýza  by  sa  tu  mohla  uplatniť  pri 
skúmaní produktov elektronickej komunikácie. Diskurznú analýzu môžeme charak-
terizovať ako analýzu obsahu konverzácie v rôznych kontextoch, skupinách, situ-
áciách.  Pritom  nie  sú  pevné  hranice  medzi  obsahovou,  pojmovou  a diskurznou 
analýzou. Metóda diskurznej analýzy obsahuje kódovanie viet a spojení pri inter-
pretácii skúmaného informačného správania (DIDA – domain interaction discourse 
analysis) (Nahl, 2007). Diskurznú analýzu v informačnej vede vo výskumoch infor-
mačného  správania  využívali  autori  napríklad  pri  skúmaní  názorov  na  internet 
(Savolainen), pri skúmaní pacientov so srdcovými chorobami (Tuominen), ale aj pri 
výskumoch  študentov  (Given),  zdravotníckeho  personálu  (Sundin)  a rôznych 
expertných  komunít  (Talja).  Diskurzná  analýza  nie  je  iba  izolovanou  metódou 
zameranou na „lingvistický obrat“, ale postupne s kumuláciou výskumov sa stáva 
metodologickou paradigmou voľne prepájajúcou konverzačnú analýzu,  obsahovú 
analýzu,  textovú  analýzu,  ale  aj  sociálny  konštruktivizmus  a časti  metodológie 
„sense-making“.

Zaujímavé je využitie  interpretačných repertoárov pri informačnom správaní 
v elektronickom prostredí, napríklad pri vykonávaní pracovných úloh, vyhľadávaní 
a hodnotení  informácií  a tvorbe  vlastných  produktov.  Pri  takejto  metóde  možno 
využiť podporné automatizované nástroje na kódovanie a analýzu textov v elektro-
nickom prostredí. Predpokladáme, že v analýzach využijeme východiskový model 
s princípmi kognície, komunikácie, adaptácie, interakcie, saturácie a optimalizácie. 
Princíp kognície si všimneme ako postupnosť myšlienkových procesov pri spraco-
vaní informácií  (napr.  zaznamenanie,  výber,  plánovanie,  hodnotenie)  a v podpor-
ných  pocitoch  hodnotenia,  nálady  a motivácie  (napr.  optimizmus).  Princíp 
komunikácie sa stelesňuje v normách, pravidlách aj tradíciách skupiny alebo domé-
ny  uplatňovaných  pri  informačnom  správaní.  Princípy  adaptácie  a interakcie  sa 
objavujú v postupnosti konkrétnych činností a rôznosti ciest v interakcii so systé-
mom (vnímanie, zaznamenanie, čítanie, klikanie, písanie a pod.). Princípy saturácie 
a optimalizácie sa prejavujú najmä pri rozhodovaní o ukončení vyhľadávania a hod-
notenia  a pri  následnom začlenení  informácie do spracúvaného produktu (výber, 
návrat, „prijatie“, interpretácia).
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Diskurzná analýza umožňuje objaviť aj implicitné významy skryté v emoci-
onálnych  a skupinových  hodnotách  ovplyvňujúcich  spracovanie  informácií. 
V analýzach sa často odkrývajú konotácie významov a hodnotové orientácie. Vo 
výskumoch ich možno „merať“ sémantickým diferenciálom alebo škálami inten-
zity pocitov, napríklad jasné/nejasné, relevantné/nerelevantné, užitočné/neužitoč-
né. Na emocionálnej úrovni ide najčastejšie o pozitívne pocity potešenia, zábavy, 
príťažlivosti,  prijatia  a negatívne  pocity  nudy,  averzie,  nervozity,  odporu, 
odmietania.  Bežný  diskurz  je  pritom  vysoko  adaptívny  a  skratkovitý,  keď  sa 
vynechávajú „samozrejmosti“ skryté v kontexte. Diskurzná analýza tieto kontexty 
rekonštruuje a približuje prirodzenú cestu spracovania a využívania informácií pre 
projektantov systémov a služieb.

7  Pilotný experiment

Na makroúrovni reprezentuje informačnú ekológiu efektívnosť informačnej čin-
nosti  v akademickom prostredí.  Z tohto hľadiska bude cieľom experimentu overiť 
funkčné  využívanie  nových  typov  komunikácie  a kolaborácie  v akademickom 
elektronickom prostredí. Informačné správanie a kolaborácia sa môžu experimentálne 
sledovať  v:  a) inštitucionálnom  repozitári  elektronických  informačných  zdrojov, 
b) metodikách a pravidlách prístupu a spoločného využívania informačných zdrojov, 
c) organizáciách  poznania  v repozitári  (pojmové  mapy),  d) kolaboratóriu  vybranej 
komunity. Inštitucionálny repozitár tu chápeme v širokom zmysle slova nielen ako 
digitálne súbory uchovávajúce intelektuálne výstupy akademickej  inštitúcie,  ale aj 
ako súbor služieb a produktov dokumentujúcich intelektuálny a kultúrny život inštitú-
cie (Schmitz, 2008). Typické je množstvo rôznorodých foriem dokumentov, infor-
mačných objektov a podporných materiálov vzdelávania a výskumu. Repozitár musí 
byť úzko prepojený s definovanou komunitou sociálnych aktérov (tvorcovia, používa-
telia, projektanti, realizátori, manažéri a i.)

Základom pilotného experimentu bude prepojenie informačných zdrojov a ich 
integrácia v repozitári. Prepokladáme, že experimentálne pojmové mapy budú vizu-
alizovať obsah vybraných informačných zdrojov na rôznych úrovniach používateľ-
ského  určenia  (učenie,  výskum).  Na základe  experimentu  sa  určia  perspektívne 
pravidlá, technické a personálne predpoklady na zabezpečenie informačnej ekológie 
informačného prostredia. Využijú sa metodiky spracovania elektronických informá-
cií.  Informačný  repozitár  (integrované  informačné  zdroje)  bude  projektovaný 
smerom  k informačným  službám  pre  komunity  manažérov,  študentov,  učiteľov, 
výskumníkov a odborné pracoviská.

Experimentálne overovanie informačnej ekológie rozčleníme na štyri etapy.
• Definovanie potrieb akademickej komunity z hľadiska informačnej ekológie  

a informačného správania v znalostnej spoločnosti
Realizuje  sa  pilotný  prieskum  informačného  správania  pracovísk,  expertov 

a komunít.  Identifikujú  sa  prvky  informačnej  ekológie:  1. komunikačná  úroveň, 
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2. úroveň informačných zdrojov, 3. úroveň organizácie poznania, 4. technologická 
úroveň – funkcie budovania jednotlivých súčastí informačnej infraštruktúry, 5. úro-
veň riadenia. Navrhne sa harmonizácia prepojenia prvkov s informačnými potreba-
mi akademickej komunity.

• Prieskumy informačného správania zainteresovaných komunít a expertov
Prieskumy informačného  správania  sa  budú  orientovať  na  webové  stránky, 

informačné systémy, elektronické zdroje a nové médiá. Osobitnými aspektmi bude 
hodnotenie  kvality  informácií,  organizácia  informácií  a  informačná  gramotnosť. 
Využijú sa on-line dotazníky, rozhovory a diskurzná analýza. Navrhnú sa opatrenia 
na podporu efektívneho informačného správania na úrovni funkcií akademického 
repozitára. Vypracuje sa koncepcia informačnej architektúry repozitára.

• Integrácia informačných zdrojov  a návrh služieb a produktov  informačnej  
ekológie

Integrované informačné zdroje sa prepoja prostredníctvom existujúcich open 
source nástrojov na organizáciu informácií (DSpace, C-maps, Eprints, Digital Com-
mons a i.). Spracujú sa pojmové mapy vo vybranej tematickej oblasti. Definujú sa 
informačné služby a informačné produkty vytvárané z integrovaných informačných 
zdrojov. Vypracuje sa základ metodiky práce v repozitári a štruktúra modelovania 
poznania s využitím terminológie vybranej komunity (prípadne ontológie). Overí sa 
funkčnosť výstupných služieb a produktov. 

• Pilotná prevádzka repozitára v informačných prostrediach
Navrhnú sa opatrenia na testovanie prevádzky repozitára na úrovni integrova-

ných zdrojov, služieb a produktov prepojených s prostredím vybraných komunít. 
Bude sa  sledovať formovanie identity  jednotlivca v sociálnej  sieti  vybranej  aka-
demickej komunity.

Pri riešení problému informačnej ekológie na úrovni experimentu sa projekto-
vané činnosti budú realizovať metódami prieskumov, modelovania, projektovania, 
pojmového mapovania, navrhovania informačných služieb a produktov, integrácie 
informačných zdrojov. Metódy považujeme za emergentné, pričom východiskovou 
metodológiou je konštruktivistický pohľad na informačné správanie a informačné 
prostredie.

Experiment by mohol prispieť k takému budovaniu informačnej ekológie aka-
demického informačného prostredia, ktorá prepojí pracoviská z hľadiska jednotli-
vých  informačných  činností,  služieb  a  produktov.  Bude  modelovať  informačné 
správanie v akademickom prostredí a včlení ho do koncepcie informačnej ekológie. 
Identifikuje možnosti využitia sofistikovaných inteligentných nástrojov na podporu 
efektívneho informačného správania vo funkciách kognície,  komunikácie, intera-
kcie, adaptácie, saturácie a optimalizácie.
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Záver

Informačná ekológia v predkladanej koncepcii vychádza z tradícií  informačnej 
vedy založených na skúmaní informačného správania človeka, inteligentných fun-
kciách informačných systémov a integrácii zdrojov, produktov a služieb v informač-
nom  prostredí.  Pohľad  informačnej  ekológie  by  mohol  určiť  najvýraznejšie 
problematické miesta efektívneho využívania informácií v komunitách akademického 
informačného prostredia. Prostredníctvom navrhnutého modelu možno overovať aj 
problémy informačného preťaženia, komunikačných bariér či fungovanie informač-
ných systémov. Z individuálnej úrovne sociálno-psychologických procesov saturácie 
a optimalizácie  rozširujeme  informačnú  ekológiu  na  makroúroveň  akademických 
komunít s cieľom použiť flexibilné, interaktívne a vizualizované nástroje organizácie 
poznania na riadenie informačného prostredia.

Predložený východiskový model princípov informačnej ekológie sa bude ove-
rovať  v konkrétnych  situáciách  vybraných  akademických  komunít.  Opiera  sa 
o predchádzajúce výskumy informačného správania a zdôrazňuje konštruktivizmus 
aj prirodzené ľudské spracovanie informácií. Inšpiráciou pre projektantov služieb 
a systémov by mali byť najmä rekonštruované cesty pohybu sociálnych aktérov ako 
vo fyzickom, tak aj v digitálnom informačnom prostredí.

Informačná ekológia poskytuje novší pohľad na informačné prostredie človeka. 
Celistvý pohľad umožňuje integrovať poznatky o informačnom správaní s formova-
ním efektívneho elektronického informačného prostredia. V ekologickom pohľade 
zdôrazňujeme informačné správanie sociálneho aktéra v sociálnych sieťach komu-
nity.  Poznatky o informačnom správaní menia a riadia nástroje organizácie aj repre-
zentácie poznania (napríklad v inštitucionálnych repozitároch a kultúrnych pamätiach 
intelektuálnych komunít). Umožňujú tiež zefektívňovať nástroje interakcie s elektro-
nickým informačným prostredím. Tak vznikajú intenzívne zdroje ďalšieho kvalita-
tívneho posunu informačnej činnosti smerom k lepšiemu využitiu možností nových 
technológií v sociálnych komunikačných a kognitívnych rámcoch.
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Resumé

INFORMAČNÁ EKOLÓGIA – VÝCHODISKÁ A PRINCÍPY

Jela  Steinerová

V príspevku sa analyzujú východiská koncepcie informačnej ekológie v zmysle harmonizá-
cie informačného prostredia človeka pri využívaní informácií. Nadväzuje sa na výsledky predchá-
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dzajúcich  výskumov  informačného  správania  a interakcie  človeka  s informačným  prostredím. 
Určujú  sa  ekologické  charakteristiky  informačného  prostredia  ako  zmes  zdrojov,  systémov 
a služieb riadených sociálnym aktérom. Vysvetľuje sa zložité postavenie človeka v informačnom 
prostredí z hľadiska informačného preťaženia a nedostatku informácií.  Ekologická teória infor-
mačného správania  osvetľuje postavenie človeka v kontextoch rozmanitých zdrojov a vplyvov. 
Východiská informačnej ekológie sa vymedzujú na dvoch úrovniach: úroveň kognitívnych, afek-
tívnych  a motorických  aspektov  jednotlivca  v akademickej  komunite  a úroveň  informačného 
repozitára v informačnom systéme univerzity. Nanovo sa interpretuje úloha informačných tech-
nológií  ako podpora prirodzenej ľudskej  cesty v informačnom prostredí. Z metód skúmania sa 
bližšie objasňuje diskurzná analýza zameraná na analýzu písomných a ústnych výpovedí členov 
komunity a experiment pri aplikácii  novších nástrojov organizácie poznania v inštitucionálnom 
repozitári.

Na základe analýz sa formuluje východiskový model skúmania informačnej ekológie. Jeho 
jadrom sú procesy kognície, komunikácie,  interakcie,  adaptácie, saturácie informáciami a opti-
malizácie.  Model  syntetizuje  poznatky o sociálnom aktérovi  v informačnom prostredí  (emoci-
onálna, intelektuálna, fyzická aktivita). Predstavuje sa konkretizácia modelu pri riešení pilotného 
projektu organizácie poznania v inštitucionálnom repozitári. V závere sa sumarizuje význam kon-
cepcie  informačnej  ekológie  pre  prax  nových  systémov,  služieb  a produktov  pri  konsolidácii 
štruktúr akademického informačného prostredia.

Summary

INFORMATION ECOLOGY – ORIGINS AND PRINCIPLES

Jela  Steinerová

The paper analyzes origins of the information ecology concept in the sense of harmonization 
of  human information  environment  in  information  use.  It  is  connected to  results  of  previous  
research projects on information behaviour and interaction of man and information environment. 
Ecological characteristics of information environment are determined as mixture of sources, sys-
tems and services managed by a social actor. The complex position of a man in information envir-
onment is explained from the viewpoint of information overload and lack of information. Ecolo-
gical  theory of information behaviour  enlightens the position of human beings in contexts  of  
various sources and infuences. The origins of information ecology are determined at two levels:  
the level of cognitive, affective and motoric aspects of an individual in academic community, and 
the level of an information repository in the university information system. The role of informa-
tion technologies  as  support  of  the natural  human path in  information  environment  is  recon-
sidered. With respect to research methods discourse analysis is examined in detail. It is based on  
analysis of written and oral statements of community members. Method of experiment in apply-
ing new tools of knowledge organization in institutional repository is described.

Based on analyses a starting model for information ecology inquiry is derived. Its core is  
composed  of  processes  of  cognition,  communication,  interaction,  adaptation,  satisficing  and 
optimization.  The model synthesizes  knowledge on a social  actor in information  environment  
(affective, cognitive, sensomotoric activities). The application of the model in pilot experiment  
oriented towards knowledge oroganization in an institutional repository is presented. In conclu-
sion, the contribution of information ecology concept to practice of new systems, services and 
products for consolidation of academic information environment is summarized.
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Úvod

Sociálno-ekonomickým  trendom  rozvoja  západnej  spoločnosti  v posledných 
desaťročiach dominuje koncept informačnej spoločnosti, ktorej hlavným atribútom 
je rýchly vývoj spoločenského poznania a jeho premena na priamu výrobnú silu. 
Tento  trend  sa  prejavuje  najmä  zrýchleným  cyklom objavovania  i  zastarávania 
poznatkov a na nich postavených oblastiach spoločenskej praxe, potrebou neustá-
leho  vzdelávania,  nárastom  významu  samovzdelávania,  trendov  kolaboratívneho 
vzdelávania i využívaním nových typov informačných zdrojov. V porovnaní s érou, 
ktorá sa pomaly začala uzatvárať v 70. rokoch 20. storočia, sa mení pohľad na to, 
akými poznatkami, schopnosťami a zručnosťami musí disponovať človek, ktorý je 
vhodne pripravený, takpovediac použiteľný v sociálnych a  ekonomických proce-
soch ľudskej kultúry.

Gramotnosť sa tradične definuje ako schopnosť čítať, písať a počítať. Postupne 
ako  sa  objavovali  ďalšie  oblasti  poznania,  ktoré  sa  stávali  štandardnou  súčasťou 
poznatkovej bázy moderného človeka, posúvalo sa aj chápanie obsahu či skôr objemu 
pojmu gramotnosť. Jednou z nosných zložiek gramotnosti sa v informačnej spoloč-
nosti stala informačná gramotnosť. Je signifikantné, že gramotnosť sama osebe, v jej 
základnom význame, je do značnej miery „informačná“, pretože zahŕňa schopnosti, 
zručnosti súvisiace s mentálnymi operáciami, ktoré človek vykonáva nad informá-
ciami reprezentovanými prostredníctvom jednej z najstarších ľudských technológií – 
písma. Ak termínom informačná ekológia, resp. ekológie v súlade s koncepciou digi-
tálneho informačného priestoru (napr. podľa Fast, 2005) označíme kooperatívne, vzá-
jomne  závislé  a vyvíjajúce  sa  vzťahy  medzi  aktérmi  a  ich  prostredím,  potom 
informačná gramotnosť predstavuje fundamentálnu súčasť a nevyhnutnú podmienku 
fungovania  takejto  ekológie.  Iba  informačne  gramotný  aktér,  či  už  je  to  tvorca, 
spracúvateľ alebo používateľ informácie, dokáže vyťažiť z informačného prostredia 
maximum pre rozvoj svojho poznania a realizáciu svojich aktivít.

31



Cieľom  tohto  príspevku  je  prezentovať  niektoré  koncepcie  informačnej 
gramotnosti  a ich  zaradenie  do  historického  kontextu  vzdelanostnej  úrovne.  Na 
základe týchto východiskových princípov autori definujú vlastný prístup k vytvára-
niu obsahu vzdelávania v oblasti informačnej gramotnosti so zameraním na prípra-
vu vysokoškolských študentov bakalárskeho stupňa štúdia v študijných programoch 
realizovaných  v rámci  študijného  odboru  učiteľstvo  akademických  predmetov 
v spoločenskovedných a humanitných  disciplínach.  Zameriavajú  sa  tiež  na  jeden 
z čiastkových výsledkov riešenia výskumnej úlohy KEGA číslo 3/3059/05, Súbor 
interaktívnych  učebných  textov  pre  integrovaný  predmet  Informačné  systémy 
v oblasti vedy, výskumu a vzdelávania, ktorým bolo vytvorenie portálu voľne prí-
stupných sieťových informačných zdrojov z tých humanitných a spoločenskoved-
ných disciplín,  ktoré  sa  študujú  na Filozofickej  fakulte  Univerzity  Komenského 
v Bratislave. Štúdia je zároveň príspevkom k mapovaniu niektorých problémových 
okruhov, ktoré sú súčasťou riešenia projektu KEGA 3/7275/09 Informačné štúdiá 
v podmienkach web 2.0 a nových technológií.

1  Gramotnosť v historickom kontexte

Historický  a  fundamentálny  rámec  gramotnosti  človeka  tvoria  základné 
schopnosti písať a čítať, prípadne počítať. V tomto duchu definujú gramotnosť na 
najvšeobecnejšej  úrovni  viaceré  medzinárodné  normatívne  materiály,  napríklad 
dokumenty IFLA (Lau, 2006). Byť gramotným znamená pre väčšinu ľudí aj dnes 
práve tento elementárny význam – vedieť používať okrem hovorenej aj písanú reč1. 
Napokon, aj anglický termín literacy (pozri litera, letter, teda písmeno) odzrkadľuje 
súvislosť s písaným textom, s jeho produkciou a dešifrovaním.

Pojem gramotnosti človeka zreteľne súvisí s realizáciou a komunikáciou infor-
mácií  v  sociálnom kontexte.  Z  hľadiska  historického  rozvoja  možno  rozlišovať 
vývoj foriem ich zaznamenávania a spredmetnenia, ako i rozličných spôsobov ich 
prenosu  a  komunikovania.  Na  druhej  strane  zaznamenávame  vývoj  nárokov  na 
jednotlivcov z hľadiska realizácie a komunikácie informácií v jednotlivých historic-
kých etapách vývoja spoločnosti. Tieto dve tendencie sa jednoznačne premietajú do 
histórie a predznamenávajú ďalší vývoj pojmu gramotnosť všeobecne.

Ako sme už uviedli, pohľad na problematiku gramotnosti sa odvíja od ľudskej 
schopnosti čítať a písať. Jedným zo základných predpokladov rozvoja gramotnosti 
ľudstva bol vynález kníhtlače Johannom Gutenbergom v 2. polovici 15. storočia. 
Plnohodnotne sa tento aspekt sociálnej komunikácie (a zároveň ľudskej schopnosti) 
začal uplatňovať a rozvíjať až v 18. a 19. storočí s demokratizačnými zmenami 
a postupným  presadzovaním  i  rozširovaním  všeobecného  základného  školského 
vzdelania, ktorého hlavnou doménou bola gramotnosť širokých vrstiev spoločnosti. 
1 Materiály  UNESCO  charakterizujú  gramotnosť  ako  „schopnosť  identifikovať,  chápať,  interpretovať, 

vytvárať, komunikovať, spracúvať (kalkulovať) a použiť tlačené a písané materiály spojené s rozličnými  
kontextami. Gramotnosť zahŕňa vzdelávanie, ktoré má človeku umožniť dosiahnuť jeho ciele, rozvinúť  
vlastné znalosti a potenciál a plne participovať na aktivitách spoločnosti (UNESCO, 2004).
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Gramotnosť sa stala všeobecne dosiahnuteľnou pre každého človeka, prestala byť 
výsadou zámožných vrstiev, vzdelancov, učencov, úradov a kléru.

Na prelome 19. a 20. storočia sa gramotnosť rozšírila na celú populáciu a stala 
sa normou. Zároveň sa stala predpokladom širšieho vzdelávania, ktoré už nie je 
zamerané výsostne na náboženské vzdelávanie, schopnosť podpísať sa a elementár-
ny písomný prejav bez požiadavky vytvárania väčších logických textov. V tomto 
období sa odborníci začali zaujímať i o otázky gramotnosti verzus negramotnosti, 
resp. analfabetizmu, ako aj o otázku individuálnych dispozícií naučiť sa čítať. 

Od  druhej  polovice  20.  storočia  sa  pozornosť  psycholingvistov,  sociológov 
a iných odborníkov na čítanie začala bližšie sústreďovať na rámec schopností čítať 
a písať, a to nielen v zmysle dyslexie. Pragmatické pedagogické skúsenosti doviedli  
k problému, že nie každý žiak, ktorý – i keď technicky dobre – prečíta text, mu 
i porozumie. Výskumy sa začali orientovať na technické zručnosti a súvisiace inte-
lektuálne činnosti spojené s čítaním a písaním. Význam pojmu gramotnosť sa tak 
posunul o diskutovaný intelektuálny aspekt ako aktuálnu požiadavku spoločnosti. 
Dva elementárne pojmy gramotnosti  treba potom interpretovať v širšom zmysle. 
Čítať neznamená len technicky pospájať písmená a artikulovať – prečítať ich, ale aj 
prečítanému porozumieť a prečítané intelektuálne spracovať (tzv. čítanie s porozu-
mením). Písať neznamená len technicky pospájať písmenká a znázorniť – napísať 
ich, ale aj koncipovať text.

Predchádzajúca podrobná špecifikácia určuje fundamentálne zručnosti a schop-
nosti gramotného človeka. Takéto chápanie pojmu gramotnosť si vyšpecifikujeme 
presnejšie  doplnením  o  tretí  základný  rozmer,  čím  dostaneme  tradičné  trivium 
gramotnosti človeka: čítanie, písanie, počítanie. Uvedené schopnosti sa označujú ako 
čitateľská a matematická gramotnosť, pričom čitateľská gramotnosť sa dnes v súvis-
losti so schopnosťou koncipovať písomné, resp. literárne útvary označuje ako literár-
na gramotnosť. S aktuálnou požiadavkou schopnosti používať matematické a logické 
myslenie v profesionálnom a osobnom živote sa rozšíril aj význam pojmu matematic-
ká gramotnosť, dnes označovanej i  ako  numerická gramotnosť.  Od 70. rokov 20. 
storočia sa v súvislosti so schopnosťou (resp. neschopnosťou) aktívne využívať tieto 
kompetencie  vo  svojom  študijnom,  profesionálnom  či  osobnom  živote  hovorí 
o funkčnej gramotnosti.

V dnešných podmienkach a nárokoch na človeka, v čase rozvoja informačnej 
spoločnosti  a informačných technológií,  však takéto bazálne poňatie gramotnosti  
nepostačuje. Veď čo všetko musí človek vedieť, aby sa dnes mohol plnohodnotne 
uplatniť v spoločnosti? Vhodný príklad nám poskytujú inzeráty na ponuku zamest-
nania,  ktoré  zreteľne vymedzujú všeobecné požiadavky na jedinca a nevyhnutné 
znalosti,  schopnosti  aj  vedomosti.  Medzi  týmito  určite  budú  schopnosť  práce 
s počítačom a internetom, znalosť angličtiny, komunikačné schopnosti, kreativita, 
prípadne ďalšie. Tieto sa dnes vo všeobecnosti považujú za základné a nevyhnutné 
pre akékoľvek profesionálne uplatnenie. Tradičné poňatie gramotnosti sa tu ukazuje 
ako prinajmenšom triviálne a ploché.

33



Začiatkom 21. storočia sa v oblasti vnímania gramotnosti v súčasnom digitálnom 
svete realizovali viaceré výskumy. The North Central Regional Educational Laborato-
ry (NCREL) bolo jedným z desiatich výskumných laboratórií financovaných do roku 
2005 z amerických federálnych zdrojov. Podľa dokumentov, ktoré mapujú základné 
výsledky výskumu projektu,  možno základné predpoklady akademického úspechu 
v 21. storočí zhrnúť do 4 faktorov – gramotnosť digitálneho veku, invenčné myslenie, 
efektívna komunikácia a vysoká produktivita (enGauge, 2003).

Gramotnosť digitálneho veku zahrnuje tzv. základnú gramotnosť, ďalej gramot-
nosť  vedeckú,  ekonomickú,  technologickú,  vizuálnu,  informačnú,  multikulturálnu, 
a globálne povedomie. Podobnú štruktúru gramotnosti uvádzajú vo svojom článku 
z polovice 90. rokov aj Shapiro a Hughes (1996).

2  Informačná gramotnosť

V úvode  k svojej  stati  Understanding  Information  Literacy Barbara  Humes 
konštatuje, že v súčasnosti vybavujeme naše školy, knižnice a domácnosti elektro-
nickými technológiami, a pýta sa, či dostatočne pripravujeme študentov na kvantum 
informácií, ku ktorým tieto technológie poskytujú prístup (Humes, 2005). Možno 
ešte väčší problém, na ktorý v poslednom čase upozorňujú viacerí autori, je to, že 
v ére elektronických médií, v multimediálnom svete mladí ľudia strácajú schopnosť 
efektívne prijímať a spracúvať textové informácie. Toto sú niektoré z primárnych 
otázok, ktoré pokrýva a ktoré má zabezpečovať práve príprava v oblasti informač-
nej gramotnosti.

Podrobný  prehľad  a analýzu  vývoja  skúmania  problematiky  informačnej 
gramotnosti, tak z hľadiska teórie ako i praxe, so zameraním na rozličné prístupy, 
koncepcie, metódy, výskumné projekty, publikoval v roku 2003 Sirje Virkus (Vir-
kus, 2003). Termín informačná gramotnosť použil po prvýkrát v odbornej literatúre 
v roku 1974 Paul Zurkowski, vtedajší prezident Information Industry Association. 
V jeho poňatí za informačne gramotných možno považovať jednotlivcov „pripra-
vených používať informačné zdroje pri práci, ktorí sa pri riešení problémov naučili  
využívať širokú škálu techník a informačných nástrojov, ako i  primárne zdroje“  
(Dombrovská – Landová – Tichá, 2004).

V 70. rokoch sa objavili  aj ďalšie definície informačnej gramotnosti.  Tieto  
jednoznačne upevňujú status informácií  ako materializovaného poznania a vyz-
dvihujú ich existenčnú funkciu pri rozvoji vedecko-technického pokroku, ľudstva 
a spoločnosti všeobecne. Vtedajšie definície však hovoria o informačnej gramot-
nosti veľmi všeobecne, žiadna z nich presne neopisuje a nešpecifikuje, čo je obsa -
hom a aké  sú  zložky  informačnej  gramotnosti,  t.  j.  čo  má  vedieť  informačne  
gramotný človek.

V roku 1985 sa v definícii informačnej gramotnosti Martina Tessmera objavuje 
konkretizácia  schopností,  ktorými  má  disponovať  informačne  gramotný  človek: 
„informačná gramotnosť je schopnosť efektívne vyhľadávať a hodnotiť informá-
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cie  vzťahujúce  sa  k  určitej  informačnej  potrebe“ (Dombrovská  –  Landová  – 
Tichá, 2004).

O rok neskôr rozviedol toto poňatie Wiliam Demo, ktorý presne explikoval 
jednotlivé schopnosti informačnej gramotnosti, rozšíril ju o kognitívny aspekt, teda 
o  porozumenie  informácii,  intelektuálne  spracovanie  a  intelektuálnu  integráciu 
informácie  do  kognitívnej  štruktúry  človeka,  ako  i  aspekt  aktívneho  využívania 
informácií. Takéto poňatie je platformou pre dnešné koncepcie, modely a programy 
informačnej gramotnosti vo vzdelávacích systémoch.

Na  Slovensku  sa  pojem informačná  gramotnosť  tiež  začal  frekventovanejšie 
používať na prelome 70. a 80. rokov 20. storočia, v súvislosti s rozširovaním koncep-
cií celoživotného vzdelávania. V súlade so súvekým ponímaním tzv. sociálnej infor-
matiky sa informačná gramotnosť prezentovala predovšetkým vo forme informatickej 
výchovy, resp. prípravy. Táto sa rozvíjala predovšetkým v knižnično-informačnom 
prostredí a jej základný obsah definovali také tematické okruhy, ako oboznámenie so 
základnými  typmi  informačných  zdrojov  (kniha,  časopis,  hygiena  čítania,  písmo 
a tlač), orientácia v knižnici a jej fonde, katalógy, bibliograficko-informačný aparát, 
metodiky a techniky samostatnej duševnej práce (Sakálová, 1981).

Súčasné  prístupy k chápaniu  obsahu  a štruktúry  informačnej  gramotnosti  sú 
rôznorodé.  Americké  Národné fórum informačnej  gramotnosti (National,  2009), 
ktoré vzniklo v roku 1989 na podnet American Library Association, definuje infor-
mačnú  gramotnosť  ako  schopnosť  vedieť,  kedy  človek  potrebuje  informáciu, 
schopnosť identifikovať, lokalizovať, zhodnotiť a efektívne využiť informáciu na 
riešenie konkrétneho problému. Už spomínaný projekt enGauge (2003) charakteri-
zuje  informačnú  gramotnosť  ako  schopnosť  hodnotiť  informácie  na  rozličných 
druhoch médií, rozpoznať, kedy je informácia potrebná, lokalizovať, syntetizovať 
a efektívne využiť informácie, to všetko pomocou moderných technológií, komuni-
kačných sietí a elektronických zdrojov.

Britské webové sídlo  Information Literacy Website (Welcome, 2009) vzniklo 
ako spoločný projekt informačných profesionálov z Veľkej Británie, ktorí sú aktív-
ne  zapojení  do  skúmania  a praktického  rozvíjania  problematiky  informačnej 
gramotnosti. Vo svojej definícii informačnej gramotnosti zdôrazňujú, že informačná 
gramotnosť je v praxi známa pod rozličnými názvami, ako sú orientácia v knižnici, 
bibliografická  príprava,  príprava  používateľov,  výcvik  informačných  zručností. 
Každá z týchto oblastí nejakým spôsobom nadväzuje na tie ostatné. Zatiaľ čo orien-
tácia v knižnici sa zameriava na to, ako využívať budovu a zariadenia knižnice, bib-
liografická  príprava  a príprava  používateľov  zasa  na  mechanizmy  využívania 
určitých  zdrojov.  Výcvik  informačných  zručností  a informačná  gramotnosť  sa 
orientujú najmä na kognitívne a „prenositeľné“ zručnosti ako je riešenie problémov, 
hodnotenie a komunikačné zručnosti.

Zrejme jeden  z najkomplexnejších  prístupov k definovaniu  informačnej  gra-
motnosti ponúkajú Shapiro a Hughes vo svojom článku z roku 1996. Uvádzajú tu 
niekoľko „špecifických aspektov“ informačnej gramotnosti, ktoré definujú jej obsah 
so zreteľom na oblasť (Shapiro a Hughes, 1996):
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• nástrojov – schopnosť pochopiť a využiť praktické a konceptuálne nástroje 
súčasných informačných technológií v oblasti vzdelávania či profesionálneho života;

• zdrojov – schopnosť pochopiť formu, formát, umiestnenie a prístup k infor-
mačným zdrojom;

• sociálnych štruktúr – pochopenie toho, ako je informácia sociálne situovaná 
a vytváraná;

• výskumu – schopnosť pochopiť a využiť technologické nástroje vo vedeckej 
a výskumnej práci;

• publikovania  –  schopnosť  formátovať  a  publikovať  výsledky  výskumu 
elektronicky;

• nových technológií – schopnosť neustále sa prispôsobovať, chápať, hodnotiť 
a využívať inovácie v informačných technológiách;

• kritického  myslenia  –  schopnosť  kriticky  hodnotiť  intelektuálne,  ľudské 
a sociálne silné a slabé stránky, možnosti a obmedzenia, prínosy a náklady spojené 
s informačnými technológiami.

Takýto širší,  sociálne a technologicky orientovaný prístup k vnímaniu infor-
mačnej gramotnosti má svoje opodstatnenie a je stále frekventovanejší; je za ním 
snaha postihnúť široký kontext práce s informáciami v 21. storočí.

Podobným smerom sa pri pokusoch o typológiu informačnej gramotnosti uberajú 
aj Johnston a Anderson, ktorí vo svojej štúdii vychádzajú z porovnávania informačnej 
gramotnosti  a študijných  zručností (Johnston  a Anderson,  2005).  Medzi  typické 
študijné zručnosti možno zaradiť napríklad schopnosť čítať, písať, robiť poznámky, 
manažovať  si  čas,  pracovať  s druhými,  kriticky  a analyticky  myslieť,  pamätať  si. 
Autori konštatujú, že napriek množstvu spoločných čŕt existujú medzi týmito dvoma 
typmi zručností určité rozdiely, ktoré vyplývajú predovšetkým z faktu, že informačná 
gramotnosť nie je striktne ukotvená vo vzdelávacom kontexte.

Na základe analýz realizovaných kurzov v študijných programoch vyčleňujú 
3 koncepcie informačnej gramotnosti, ktoré sa orientujú na:

• knižnicu – zameriava sa na prístup k fondom a k internetu, prípravu žiakov/ 
študentov a učenie na základe zdrojov;

• IKT a internet – zameranie na technológiu, konektivitu a komunikáciu;
• študijné  zručnosti  a úlohy  –  dôraz  na  špecifický  študijný  obsah  a prax 

učenia, ktorá môže zahŕňať aktivity realizované cez knižnicu, IKT a internet, ale aj 
ďalšie činnosti (ankety medzi používateľmi, pozorovania a opis udalostí a pod.).

Ukážkou praktického prístupu k definovaniu obsahu informačnej gramotnosti 
a zároveň prelínania  princípov mapujúcich obsah  študijných zručností  môže  byť 
napríklad tutoriál Information Literacy and You na webových stránkach Penn State 
University Libraries (Wright, 2002). Pre potreby tohto metodického materiálu sa 
informačná gramotnosť premieta do postupnosti krokov pri riešení študijnej úlohy 
či problému. Tých krokov je deväť:
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• definovanie témy;
• identifikácia zdrojov;
• použitie periodík a časopisov;
• vyhľadávanie v on-line databázach;
• lokalizácia zdrojov;
• využívanie webových zdrojov;
• vyhodnotenie výsledkov vyhľadávania;
• citovanie zdrojov;
• etické a legálne využívanie informácií v informačnom veku.
Pokusom o zastrešujúci  pohľad na informačnú gramotnosť a jej miesto v cel-

kovom obraze gramotnosti je model, ktorý napríklad v Českej republike rozpracovala 
Ludmila Tichá. Koncepcia  funkčnej gramotnosti je postavená ako konglomerát lite-
rárnej, dokumentovej, numerickej a jazykovej gramotnosti, pričom IKT gramotnosť 
a právne aspekty využívania informácií sa prelínajú všetkými týmito zložkami. Obsah 
jednotlivých uvedených zložiek možno charakterizovať nasledovne (Tichá, 2007):

• literárna gramotnosť – pochopenie textu, práca s textom, písanie textu;
• dokumentová gramotnosť – práca s databázami a formulármi;
• numerická gramotnosť – práca s číselnými údajmi, tabuľkami a grafmi;
• jazyková gramotnosť – znalosť terminológie odboru v materskom i cudzom 

jazyku;
• IKT gramotnosť – práca s počítačom a internetom, ovládanie počítačových 

aplikácií.

3  Informačná gramotnosť vo svetle projektov, aktivít, 
koncepcií a politík

Od konca 90. rokov 20. storočia sa informačná gramotnosť stala internacionál-
nym problémom a predmetom svetových konferencií, vytvárania koncepcií, odpo-
rúčaní, politík a deklarácií na úrovni medzinárodných organizácií. UNESCO chápe 
informačnú (a mediálnu) gramotnosť ako súbor zručností a schopností umožňujú-
cich kritické prijímanie, hodnotenie a využívanie informácií aj médií v profesionál-
nom i osobnom živote. Vo svojich aktivitách v tejto oblasti sa súčasne usiluje najmä 
zvyšovať spoločenské povedomie o význame informačnej gramotnosti na všetkých 
úrovniach vzdelávania a vytvárať odporúčania pre integrovanie otázok informačnej 
gramotnosti do študijných osnov. Špeciálne sa zameriava na prípravu učiteľov, aby 
boli vnímaví na problematiku významu informačnej gramotnosti vo vzdelávacom 
procese a aby dokázali zaradiť otázky informačnej gramotnosti do vlastného učenia. 
S týmto cieľom UNESCO pripravilo  súbor odporúčaných pedagogických metód 
a materiálov (UNESCO, 2008).
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Viacero aktivít v tejto oblasti vykonáva aj IFLA. V roku 2002 sa z bývalého 
Okrúhleho stola pre výchovu používateľov stala Sekcia pre informačnú gramotnosť. 
Jej hlavnou úlohou je podporovať medzinárodnú spoluprácu pri rozvoji vzdelávania 
v oblasti informačných zručností vo všetkých typoch knižníc. Sekcia sa zameriava 
na všetky aspekty informačnej gramotnosti vrátane vzdelávania používateľov, na 
štýly učenia, využívanie počítačov a médií pri vyučovaní, sieťové informačné zdro-
je, partnerstvo s učiteľmi pri tvorbe vzdelávacích programov, dištančné vzdelávanie 
i prípravu knihovníkov na učenie informačných a technických zručností (Guideli-
nes, 2004).

Významným  krokom  smerujúcim  k zvyšovaniu  informačnej  gramotnosti 
v širokej populácii sú konkrétne normy a štandardy, ktoré definujú základný obsah 
a kompetencie informačne gramotného človeka. Jedným z ťažiskových dokumentov 
tohto typu je americký Štandard kompetencií informačnej gramotnosti pre vyššie 
vzdelávanie, ktorý revidovala ACRL komisia pre štandardy a schválila Rada riadi-
teľov  Asociácie  školských  a vedeckých  knižníc  (Association  of  College  and 
Research Libraries – ACRL) 18. januára 2000. Štandard schválili American Asso-
ciation for  Higher Education (október 1999) a  Council  of  Independent Colleges 
(február 2004). Štandardy kompetencií informačnej gramotnosti vytvárajú rámec na 
hodnotenie  schopností  a  zručností  indivídua.  Kompetencie  tu  predstavujú  určité 
indikátory,  ktorými možno charakterizovať študenta  ako informačne gramotného 
s prihliadnutím na vekové kategórie a jednotlivé stupne formálneho vzdelávania. 
Tým charakterizujú i potenciálny výstup edukačného aj formatívneho procesu a zre-
teľne formulujú pre pedagogického pracovníka, na aké aspekty sa má sústrediť.

V záujme objektívnosti treba uviesť, že koncept informačnej gramotnosti nie je 
v odborných  kruhoch prijímaný  jednoznačne  pozitívne.  Za  všetky  kritické  hlasy 
spomeňme aspoň  názor  Stanleyho  Wildera,  ktorý  v  Chronicle  Review v januári 
2005  publikoval  tézu,  že  informačná  gramotnosť  je  boom  postavený  na 
nesprávnych premisách (Wilder, 2005).

Podľa Wildera už v roku 1989, teda 6 rokov pred objavením sa Netscape, nie-
ktoré knižnice hovorili o explózii sieťových informácií a prišli s myšlienkou „infor-
mačnej  gramotnosti“  ako  východiska,  ktoré  bolo  modernou  verziou  vzdelávacej 
funkcie akademickej knižnice. Prieskum, ktorý realizovala Association of College 
and Research Libraries v USA o 6 rokov neskôr, odhalil, že 22 % amerických aka-
demických  knižníc  ponúkalo  nejakú  formu  programu  informačnej  gramotnosti. 
Z východiskového konštatovania, že používateľ, študent či mladý človek všeobecne 
nevie hľadať informácie, resp. že sa topí v informáciách, vyplynulo, že používate-
ľov treba naučiť vyhľadávať informácie. Ale, ako zdôrazňuje Wilder, len knihovní-
ci radi vyhľadávajú; všetci ostatní radi nachádzajú… Ďalší dôvod, pre ktorý Wilder 
považuje  súčasný trend  „všadeprítomnosti“  informačnej  gramotnosti  dokonca  za 
škodlivý, je to, že takáto koncepcia podporuje u knihovníkov predstavu, že majú 
učiť používateľov ako zvládať zložitosť informačného vyhľadávania namiesto toho, 
aby túto zložitosť redukovali. 
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Aj keď Wilderove argumenty možno považovať v nejednom ohľade za rele-
vantné, treba spomenúť, že orientácia na jednoduchosť vyhľadávania sa dostáva 
na program dňa v oblasti aktuálnych technologických riešení. V tomto smere už 
podnikli  kroky viaceré  knižnice  či  tvorcovia  knižničných softvérov.  Za  všetky 
spomeňme aspoň OCLC, ktoré vytvorilo aplikáciu worldCat Local ako nadstavbu 
nad základnými funkciami súborného katalógu siete. Aplikácia funguje ako ná -
stroj na vyhľadávanie a prístup k informačným zdrojom, integruje prístup k celé-
mu fondu zdrojov knižnice cez jednoduchý vyhľadávací  box, ktorý prehľadáva 
worldCat (Gauder, 2008).

Ako sme už naznačili v predchádzajúcej kapitole, existujú významné tendencie 
rozširovať  obsah pojmu informačná  gramotnosť.  V súvislosti  s  nárokmi,  ktoré  sa 
kladú na jednotlivca vzhľadom na zvládnutie základných technológií,  technických 
prostriedkov, postupov, metód práce, návykov (a pod.) charakteristických pre dané 
obdobie a socio-kultúrne prostredie,  sa  stále  častejšie  hovorí  o novej  gramotnosti, 
resp.  nových gramotnostiach2 (Leu, 2004) či o  civilizačnej gramotnosti (Zápotočná, 
2004, s. 75 – 76). V rámci nej v súčasnosti identifikujeme sumu gramotností (multili-
teracies)3, resp. špeciálnych oblastí gramotnosti a gramotnostných kompetencií, ktoré 
okrem tradičných – písať, čítať a počítať – zahŕňajú napríklad i jazykovú (cudzoja-
zyčnú)  gramotnosť,  počítačovú  gramotnosť,  dokumentovú,  informačnú,  mediálnu 
gramotnosť atď.

Ako  súčasť  tendencie  o určité  popretie  tradičného  chápania  gramotnosti  sa 
dokonca stále častejšie objavuje otázka, či termín gramotnosť je nevyhnutne pod-
mienený a spojený s tlačou, s textom. Či gramotnosť znamená porozumenie tlače 
alebo porozumenie obsahu, ktorý má trvácnosť, takým spôsobom, akým sa to nedá 
s nezaznamenaným, orálne komunikovaným obsahom… (Leu, 2004). Tak potom 
môžeme hovoriť o multimediálnej  gramotnosti a v súvislosti s vnímaním multime-
diálnych informácií dokonca o modifikácii významu pojmu čítanie. Stačí sa pozrieť 
na stále väčšie množstvo webových stránok, najmä v komerčnej a zábavnej oblasti, 
ktoré sa prezentujú skôr ako zbierka obrazov a zvukov, aby sme pochopili takýto 
posun (Flood – Lapp, 1995).

S rozvojom výpočtovej techniky sa najmä začiatkom 90. rokov 20. storočia 
rozširuje aj  termín počítačová gramotnosť a prvé pokusy o explikáciu rozdielov 
počítačovej a informačnej gramotnosti. Podľa niektorých, predovšetkým knihovníc-
kych koncepcií, sa počítačová gramotnosť chápe ako pojem podradený a kompeten-
cie  počítačovej  gramotnosti  sú  súčasťou  informačnej  gramotnosti.  Teoretici 

2 „Nové  gramotnosti  internetu  a  iných  informačných  a  komunikačných  technológií  obsahujú  zručnosti,  
stratégie a predpoklady potrebné na úspešné využívanie a adaptovanie sa používateľov rýchlo sa meniacim 
IKT a kontextom, ktoré sa neustále objavujú v našom svete a ovplyvňujú všetky oblasti nášho osobného aj 
profesionálneho života. Tieto nové gramotnosti nám umožňujú využívať internet a iné IKT na to, aby sme 
dokázali identifikovať dôležité otázky, lokalizovať informácie, kriticky zhodnotiť využiteľnosť informácií,  
syntetizovať informácie ako odpovede na otázky a komunikovať tieto odpovede druhým“ (Leu, 2004).

3 The New London Group (2000) definuje multigramotnosť (multiliteracies) ako množinu otvo-
rených a flexibilných viacnásobných gramotností, ktoré sú potrebné na efektívnu prácu člove-
ka v rozličných kontextoch a komunitách. 
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didaktiky  z oblasti  matematiky  a  informatiky  toto  prelínanie  zväčša  interpretujú 
opačne. Informačnú gramotnosť chápu ako zručnosti a schopnosti používať základ-
né informačné nástroje (softvérové a hardvérové) a tiež  vyhľadávať,  lokalizovať, 
transformovať a kontrolovať informácie z rôznych informačných zdrojov. Pojmom 
digitálna gramotnosť  označujú  viac  než  informačnú  gramotnosť,  ide  o  súhrn 
základných  IKT  zručností  a pokročilejších  zručností,  ktoré  umožňujú  kreatívne 
a kriticky  používať  digitálne  nástroje  a médiá.  V každom prípade  sa  informačná 
gramotnosť považuje za súčasť digitálnej gramotnosti (Kalaš, 2006).

Rozdiel  medzi informačnou a  počítačovou gramotnosťou treba podľa nášho 
názoru vidieť podobne, ako Lynch chápe rozdiel medzi informačnou (information) 
a technologickou (information technology) gramotnosťou.  Technologická gramot-
nosť sa  zameriava  na  chápanie  technologickej  infraštruktúry,  ktorá  je  základom 
dnešného života, chápanie nástrojov, ktoré táto technológia poskytuje a interakcie 
s touto  infraštruktúrou,  chápanie  právnych,  sociálnych  a  ekonomických  otázok, 
ktoré sú v pozadí infraštruktúry, ako aj aplikácií a využitia technológií. Dva hlavné 
prúdy technologickej gramotnosti sa orientujú na získavanie zručností vo využívaní 
nástrojov  alebo  na  porozumenie  toho,  ako  technológie,  systémy a infraštruktúra 
pracujú.  Informačná gramotnosť naproti tomu zahŕňa obsah a komunikáciu: autor-
stvo,  vyhľadávanie  a organizáciu  informácií,  analýzu  a hodnotenie  informácií. 
Zároveň zdôrazňuje, že obe formy gramotnosti sú síce separátne, ale navzájom pre-
pojené (Lynch, 1998).

Informačnú gramotnosť v zmysle schopností získavať, spracúvať a využívať 
informácie teda vidíme ako podstatnú súčasť sociálnej, funkčnej či modernej mul-
tigramotnosti,  ktorá zahŕňa všetky schopnosti nevyhnutné na úspešné zapojenie 
človeka do sociálno-ekonomických vzťahov a procesov spoločnosti 21. storočia. 
Obsah tejto gramotnosti sa definuje historicky a vyvíja sa s rozvojom informač-
ných  a komunikačných  technológií,  ktoré  spoločnosť  konštruuje  na  vlastnú 
reprodukciu. Jej zložkami sú základná (bazálna) gramotnosť, čitateľská gramot-
nosť, informačná gramotnosť, mediálna gramotnosť, jazyková gramotnosť a  digi-
tálna (IKT,  počítačová) gramotnosť.  Všetky tieto zložky smerujú ku komplexu 
kompetencií, ktoré modernému človeku umožňujú komunikovať a vytvárajú pred-
poklady na jeho sociálne i pracovné uplatnenie. Čitateľská, resp. textová gramot-
nosť sa do určitej miery prekrýva s obsahom základnej gramotnosti, ako sme však 
už uviedli, mechanická schopnosť prečítať text neznamená, že čitateľ aj porozu-
mie obsahu, ktorý je v texte zašifrovaný.
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Obr. 1  Informačná gramotnosť ako súčasť funkčnej gramotnosti 21. storočia

4  Informačné a komunikačné technológie vo vzdelávaní

Komunikácia vo svojich rozmanitých formách predstavuje základný stavebný 
prvok vzdelávania.  Je preto len logické,  že  moderné informačné a komunikačné 
technológie  sa  stále  výraznejšie  presadzujú  aj  vo  vzdelávaní.  Základné  faktory, 
ktoré ovplyvňujú, podmieňujú i vyžadujú aplikáciu IKT vo vzdelávacích procesoch, 
možno zhrnúť do niekoľkých bodov:

1. didaktická stránka vzdelávania – zefektívnenie vyučovacieho procesu. Mul-
timediálna podstata počítača dáva učiteľovi i žiakovi k dispozícii moderné, názorné 
spôsoby prezentácie látky na vyučovacej hodine. Užitočné sú najmä pri tých pred-
metoch a učebných celkoch, v rámci ktorých treba vysvetliť nielen obsah, ale aj 
funkčnosť či aplikovateľnosť určitého problému;

2. individualizácia vzdelávacieho procesu – moderné technológie umožňujú brať 
do úvahy individuálne rozdiely v dosiahnutej úrovni poznania a vyberať zdroje vhod-
né pre konkrétneho žiaka. Dôraz by sa mal stále viac presúvať na „učenie učenia sa“, 
na hľadanie a spracovanie informácií, nie „dodávanie“ hotových poznatkov;

3. internacionalizácia  vzdelávania –  integračné  a  globalizačné  procesy  na 
európskej  i  celosvetovej  úrovni v oblasti  pracovného trhu smerujú aj  k tesnejšej 
spolupráci  medzi  vzdelávacími  inštitúciami,  k  výmenám študentov  i koordinácii 
učebných plánov. Tento trend je mimoriadne silný najmä na úrovni vysokých škôl; 
v  Európe  už  niekoľko  rokov  prebieha  tzv.  bolonský  proces,  ktorého  cieľom je 
dosiahnutie  určitej  štandardizácie  vysokoškolského  vzdelávania  z  hľadiska  jeho 
štruktúry (bakalárske, magisterské študijné programy), technológie (kreditový sys-
tém) i obsahu (spoločné programy viacerých univerzít) tak, aby sa maximálne uľah-
čila  mobilita  študentov  v rámci  vytváranej  sféry  európskeho  vysokoškolského 
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vzdelávania. Jedným z podstatných prejavov tohto trendu je to, že znalosť, resp. 
štúdium  cudzích  jazykov  (najmä  angličtiny)  sa  stáva  nevyhnutnou  podmienkou 
efektívnej participácie na vzdelávaní, a to nielen z hľadiska možností využívania 
zahraničných pobytov, ale aj dostupných vzdelávacích informačných zdrojov;

4. skúšanie (testovanie) – preverovanie získaných vedomostí tvorí neoddeliteľnú 
súčasť vzdelávacieho procesu, pričom výsledky skúšania môžu byť užitočným zdro-
jom spätnej väzby pre učiteľa (kvalita pripraveného učebného/skúšobného materiálu) 
i žiaka (úroveň získaných vedomostí) a, samozrejme, sú podkladom formálneho hod-
notenia,  klasifikácie.  Optimálnou  formou   skúšania  v  elektronickom  prostredí  je 
využitie testu s množinou preddefinovaných odpovedí. Hlavnou prednosťou elektro-
nického testovania je zefektívnenie procesu skúšania tým, že sa urýchľuje spätná väz-
ba a do značnej miery sa uľahčuje (automatizuje) spracovanie výsledkov;

5. celoživotné vzdelávanie – jednou z hlavných charakteristík modernej infor-
mačnej spoločnosti je skutočnosť, že vzdelávanie jednotlivca nemožno považovať 
za ukončený proces. Ak má človek záujem o to, aby bol úspešný na trhu práce a 
svoje pracovné miesto si aj udržal, musí sa neustále zdokonaľovať v tom, čo robí.  
Napokon, celá spoločenská prax súčasnosti a aj náš každodenný život v prostredí 
moderných technológií nie sú ničím iným len neustálym vzdelávaním sa v snahe 
udržať tempo s vývojom sveta a rozumieť mu.

Ako vidieť,  informačné a  komunikačné technológie  výrazne zasahujú aj  do 
obsahu i organizácie tradičných vzdelávacích procesov a je preto nevyhnutné, aby 
učitelia na všetkých stupňoch vzdelávania boli schopní tieto technológie využívať 
na zodpovedajúcej úrovni. Tento fakt zohľadňovali aj tvorcovia koncepcie učiteľ-
ských študijných programov v intenciách nového vysokoškolského zákona. Podľa 
celoštátne  platných  rámcových  obsahov  študijných  odborov  vysokoškolského 
vzdelávania  všetky  novo  akreditované  študijné  programy  bakalárskeho  stupňa 
v rámci študijného odboru 1.1.1 učiteľstvo akademických predmetov musia obsaho-
vať kurz zameraný na zvládnutie základov moderných informačných a komunikač-
ných technológií.

Obsah takéhoto kurzu, pochopiteľne, možno definovať veľmi široko. Aj keď sa 
v tomto  kontexte  hovorí  o informačnom  vzdelávaní  či  informačnej  gramotnosti, 
často sa tento pojem zužuje na zvládnutie práce s výpočtovou technikou4. Výsledky 
viacerých medzinárodných prieskumov z posledného obdobia pritom ukazujú, že za 
svetom až tak veľmi nezaostávame z hľadiska vybavenia a práce s technikou, ako 
skôr  v oblastiach  súvisiacich  s pochopením prečítaného textu  a so  schopnosťami 
nájsť a efektívne spracovať informácie.

4 Takýto prístup dokumentuje napríklad projekt Metodicko-pedagogického centra v Trenčíne s podporou Európ-
skeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu SR „Využitie IKT vo vyučovacích predmetoch – funkčná gramot-
nosť  pedagogických  zamestnancov  v informačných  technológiách“.  Projekt  je  orientovaný  na  zvýšenie 
kľúčových kompetencií učiteľov na medzinárodne porovnateľnú úroveň, so zameraním na efektívne využívanie 
multimédií, internetu, výučbových programov, špecializovaného softvéru a nových technológií na skvalitnenie 
vyučovania (Jakubeková, 2007).
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V roku 2006 sa na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Ko-
menského  (FMFI  UK)  v Bratislave  uskutočnil  anketový  prieskum  zameraný  na 
obsah informačnej gramotnosti učiteľa. Podľa respondentov má najväčšiu prioritu 
problematika textového editora a internetu (uviedlo ju takmer 100 % opýtaných), 
nasledujú  ďalšie  aplikačno-softvérové  témy ako tabuľkový  kalkulátor,  edukačný 
softvér, práca so súbormi, prezentačný softvér atď. Sociálne aspekty informačných 
technológií  sa  s 35 % odpovedí  umiestnili  na  9.  mieste  v 11-priečkovej  tabuľke 
(Hrušecká, 2006, s. 46). Materiál pritom na viacerých miestach zdôrazňuje potrebu 
rozlišovať všeobecnú a predmetovú informačnú gramotnosť.

Vzdelávanie učiteľov na FMFI UK je v súlade s výsledkami tohto prieskumu, ale 
aj s potrebami učiteľskej profesie v oblasti exaktných disciplín, orientované prevažne 
na technicko-softvérovú problematiku, teda digitálnu gramotnosť. Šesť kurzov IKT sa 
zameriava na základný softvér, internet a multimédiá, detské programovacie jazyky, 
hardvér, osobné počítače a počítačové siete, teleprojekty, e-learning a nové technoló-
gie, sociálne aspekty informačných technológií a napokon na konkrétne využitie IKT 
v druhom aprobačnom predmete (Kalaš, 2006).

Koncepcia predmetu Informačné a komunikačné technológie vo vzdelávaní bola 
na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského (FiF UK) rozpracovaná pre podmien-
ky prípravy budúcich učiteľov humanitných a spoločenskovedných disciplín. Reflek-
tuje potrebu zvládnuť vybrané základné technológie, ale orientuje sa viac na zvyšovanie 
informačnej gramotnosti v užšom, „nedigitálnom“ chápaní. Cieľom je najmä upriamiť 
pozornosť študentov na skutočnosť, že v súčasnom informáciami nabitom období už 
nestačí, keď sa učiteľ  naučí  predniesť žiakom učebnú látku,  ktorú mu predpisujú 
učebné osnovy. Je nevyhnutné naučiť sa pracovať s novými informáciami, vedieť ich 
vyhľadávať, spracúvať a prezentovať. A čo je snáď ešte podstatnejšie, naučiť týmto 
štýlom pracovať aj svojich žiakov/študentov, teda naučiť ich učiť sa.

Východiskom takto postavenej koncepcie informačného vzdelávania študentov 
učiteľských študijných programov sú nasledujúce zásadné aspekty:

• popri osvojení radu pedagogických kompetencií, musia poslucháči pedago-
gických odborov nadobudnúť odborné poznatky daného predmetu, na ktorý sa špe-
cializujú, a musia sa oboznamovať s ďalšími odbornými zdrojmi v daných odboroch 
(mimo povinnej študijnej literatúry);

• musia zároveň nadobudnúť kompetencie nevyhnutné pre vlastné permanentné 
vzdelávanie, v rámci ktorých sú základným nástrojom  informačné a technologické 
kompetencie – tieto musia vniesť nielen do vysokoškolského štúdia, výskumu, ale i do 
ďalšieho samostatného vzdelávania;

• musia sa zároveň naučiť dané kompetencie aktívne využívať vo svojej budú-
cej pedagogickej praxi – musia ich aktívne začleniť do kurikula konkrétnych vyučo-
vacích predmetov a aktívne ich využívať v pedagogickej praxi;

• v neposlednom rade ich má informačné vzdelávanie pripraviť na to, že sami 
budú zodpovední za informačné vzdelávanie a informačnú gramotnosť svojich budú-
cich žiakov/študentov v danej oblasti.
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Tab. 1  Úloha informačnej gramotnosti v tradičnom modeli vzdelávania a v modeli 
vzdelávania pre informačnú a znalostnú spoločnosť  (pokračovanie na 2 stranách)

Tradičný vzdelávací model Aktuálny vzdelávací model

Cieľ vzdelávacieho procesu:
absolvent vzdelávania 
žiak majúci sumu poznatkov 
v určitej oblasti

Cieľ:
celoživotne vzdelávajúci sa žiak/študent (life-long learner)
nezávislý žiak/študent 
fundovaný, tvorivý a kritický žiak/študent
človek, ktorý je schopný neustále a samostatne dopĺňať svoju  
poznatkovú bázu, zdokonaľovať a rozširovať svoje kompeten-
cie
tvorba efektívnych vzdelávacích stratégií pre informačnú  
a znalostnú spoločnosť

Učiteľ:
je zdrojom vedomostí – po-
znatkov, informácií
sprostredkúva žiakovi poznat-
ky, informácie
preveruje, hodnotí, klasifikuje 
výsledky (nie výkony 
a schopnosti) žiaka 
postupuje podľa platných 
a pevných osnov, programov, 
plánov a štandardov

Učiteľ:
je zdrojom vedomostí – poznatkov, informácií
sprostredkúva žiakovi poznatky, informácie
nasmerováva k zdrojom vedomostí
preveruje výsledky, výkony, kompetencie žiaka
učí žiaka kompetenciám pre vzdelávanie sa a celoživotné  
vzdelávanie sa, kompetenciám pre informačnú a znalostnú 
spoločnosť:

učí žiaka využívať IKT na vzdelávacie a  profesionálne 
účely,

učí žiaka orientovať sa v zdrojoch, 
učí žiaka hodnotiť zdroje a informácie,
učí žiaka efektívne ich spracovať a využívať,
učí žiaka eticky využívať zdroje a informácie.

motivuje žiaka
neustále rozširuje svoj odborný obzor, študuje nové informač-
né zdroje
neustále zdokonaľuje a rozširuje svoje kompetencie 
neustále zdokonaľuje vzdelávacie postupy 
neustále študuje trendy, metodiku, didaktiku a legislatívu 
v oblasti vzdelávania

Žiak:
dostáva vedomosti od učiteľa
učí sa poznatky, memoruje ich
mechanicky aplikuje poznatky 
a informácie v hodnotiacich  
procesoch

Žiak:
dostáva vedomosti od učiteľa
učí sa poznatky, memoruje ich

aplikuje poznatky a informácie v hodnotiacich procesoch
samostatne spracúva informácie

aplikuje poznatky a informácie v medzipredmetových úlo-
hách

aplikuje poznatky a informácie v iných oblastiach života
učí sa nevyhnutným kompetenciám:

schopnosti samostatne pracovať a profesionálne sa rozvíjať
schopnosti efektívne využívať IKT v práci
schopnosti neustále sa vzdelávať
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Tradičný vzdelávací model Aktuálny vzdelávací model

Formy, spôsoby a stratégie 
vzdelávania:
tradičné metódy vzdelávania 
individuálna práca a hodnote-
nie žiakov 
jednotné celoplošné vzdeláva-
cie systémy, stratégie 
jednotné učebné pomôcky 
a materiály

Formy, spôsoby a stratégie vzdelávania:

netradičné metódy vzdelávania:
resource-based learning
computer-based learning
multimediálne vzdelávanie
problémovo-orientované vzdelávanie
projektovo-orientované vzdelávanie 
kritické vzdelávanie (kritické hodnotenie a využívanie 

zdrojov)
individuálne učebné plány
kooperatívne a tímové formy práce – žiaci sa učia v skupinách 
a jeden od druhého
výber materiálov, stratégií a metód je realizovaný pedagógom 
(zameranie na multizdrojové vyučovanie)

Hodnotenie:
testy, písomky a odpovede 
monitorujú zvládnutie istej 
časti učiva istej skupiny 
žiakov 

Hodnotenie:
hodnotia sa vedomosti 
hodnotia aj schopnosti a zručnosti (v tom aj schopnosti efek-
tívne využívať informácie)
hodnotia sa individuálne i kolektívne výsledky, výkony 
a kompetencie 
širšie a kontextové vyhodnocovanie sa používa na vytvorenie 
stratégií učenia sa a určenie spôsobu budúceho učenia sa

Vzdelávanie pedagógov: 
učitelia absolvujú počiatočné 
vzdelanie a prípadne si zvyšu-
jú kvalifikáciu ad hoc

Vzdelávanie pedagógov:
učitelia absolvujú počiatočné vzdelanie
ad hoc si zvyšujú kvalifikáciu formálnymi a neformálnymi 
cestami
v rámci počiatočného vzdelávania nadobudnú kompetencie sa-
mostatného vzdelávania, ktoré permanentne vďaka informač-
ným, technologickým kompetenciám a metodike samostatného 
štúdia neustále realizujú
pedagógovia majú prístup (schopnosti) k vzdelávaniu počas  
celého života

Výsledok vzdelávacieho 
procesu:
Žiaci: 
osvoja si sumu poznatkov

Výsledok:

Žiaci: 
osvoja si sumu poznatkov

a zároveň
osvoja si schopnosti a metodiku samostatného vzdelávania
informačná gramotnosť žiakov (schopnosti práce s infor-

mačnými zdrojmi)
technologická gramotnosť žiakov ako nevyhnutné nástroje  

celoživotného vzdelávania sa 

Učiteľ:
Osobný rast a rozvoj
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Tradičný vzdelávací model Aktuálny vzdelávací model

Kompetencie učiteľa:
má pedagogické kompetencie

Kompetencie učiteľa:
má pedagogické kompetencie
má osvojenú potrebu a schopnosti permanentného vzdelávania 
sa 
má technologické kompetencie
má informačné kompetencie
ako nevyhnutný nástroj celoživotného vzdelávania sa

V tomto modeli informačného vzdelávania je badateľný posun od jednostran-
nej technologickej prípravy k príprave predmetovo-orientovanej, resp.  odborovo-  
-orientovanej, o zmenu z dekonceptualizovaného vzdelávania na funkčné. Dôkazom 
toho je aj informačný portál externých informačných zdrojov pre jednotlivé študijné 
odbory, ktorý charakterizujeme nižšie. Poslucháči boli v rámci tohto predmetu sami 
aktívne zainteresovaní do tvorby portálu v rámci prípravných prác. Pritom sa obo-
znamovali  s prostredím  odborného  webu,  typológiou  elektronických  odborných 
zdrojov,  vyhľadávacími  nástrojmi  a stratégiami  v elektronickom prostredí,  krité-
riami a spôsobmi hodnotenia sieťových odborných zdrojov a pod.

Práve vzdelávanie postavené na informačných zdrojoch (resource-based lear-
ning) umožňuje vytvoriť aktívne študijné a vzdelávacie prostredie a smerovať ku 
kvalitnej príprave odborníkov v informačnej a znalostnej spoločnosti. Nevyhnutne 
zahŕňa (a zároveň podporuje a umožňuje) problémovo-orientované vzdelávanie, štú-
dium založené na bádaní a vedeckom výskume vhodných a kvalitných odborných 
zdrojov, resp. štúdium založené na „pátraní“ v informačne hodnotných odborných 
materiáloch a zdrojoch (evidence-based learning). Takýto štýl vzdelávania podporu-
je, ale zároveň si aj existenčne vyžaduje aktívne využívanie kompetencií informač-
nej gramotnosti a technologických zručností.

Okrem kvalít,  na  ktoré  je  zamerané  špecializované  vysokoškolské  štúdium 
pedagógov, takýto typ štúdia prináša aj sekundárne efekty:

• rozvoj osobných individuálnych kompetencií, rozvoj kvalít mimo pedagogic-
kých kompetencií,

• rozvoj interpersonálnych kompetencií prostredníctvom tímovej práce,
• zdokonaľovanie a profesionálny rast prostredníctvom zmeny vzdelávacích, 

a tým aj informačných potrieb,
• rozvoj kritického myslenia, ktoré je možné len prostredníctvom multizdrojo-

vého vzdelávania a výskumu.
• V  rámci  prednáškovej  časti  sa  kurz  zameriava  na  historicko-teoretické 

základy a súvislosti moderných informačných a komunikačných technológií. Obsah 
predmetu možno zhrnúť do niekoľkých základných poznatkových blokov:

• úvod do teórie komunikácie veľmi stručne definuje vybrané základné pojmy 
a typológiu komunikačných aktivít a ponúka tiež základný prehľad medzníkov vo 
vývoji technológií komunikácie;
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• vývoj  informačných technológií  načrtáva  základné  prúdy technologických 
vynálezov  a zlepšení,  ktoré  smerovali  k modernej  výpočtovej  technike,  a má 
študentovi pomôcť pochopiť historický kontext problematiky;

• základné  princípy  fungovania  výpočtovej  techniky  sú  len  elementárnou 
sumarizáciou najtriviálnejších poznatkov, o ktorých sa predpokladá, že  študent ich 
má zvládnuté už z predchádzajúcich vzdelávacích úrovní – základné zložky výpoč-
tovej techniky, primárna typológia hardvéru a softvéru, počítačové, resp. informač-
né  siete  lokálne  i globálne.  Podstatnou  súčasťou  tohto  poznatkového  bloku  je 
tematika  vyhľadávania  informácií  či  už  v lokálnom počítačovom systéme,  alebo 
v globálnom prostredí internetu;

• elektronická  komunikácia,  teda  komunikácia  prostredníctvom  výpočtovej 
techniky a globálnych informačných sietí, má oproti predchádzajúcim technológiám 
komunikácie svoje špecifiká, ktoré do určitej miery modifikujú zaužívané komuni-
kačné modely a spôsoby komunikačného správania. Ide najmä o rozličné kognitívne, 
sociálno-psychologické, sociálno-organizačné i autorsko-právne súvislosti komuniká-
cie v sieťovom prostredí;

• informačná spoločnosť je produktom druhej polovice 20. storočia a v rámci 
tohto predmetu sa, samozrejme, v kontexte vzdelávania, diskutujú také jej atribúty 
ako úroveň a formy politickej podpory tomuto fenoménu, informatizácia spoločen-
ských procesov, koncept informačnej ekonomiky, informačná explózia, informačné 
preťaženie a informačný stres, učiaca sa spoločnosť či sieťová spoločnosť a kolek-
tívna inteligencia;

• informačná gramotnosť predstavuje jednu z kľúčových kompetencií človeka 
21. storočia. V tomto ohľade sa predmet zameriava na prehľad aktuálneho smerova-
nia a trendov vzdelávacích koncepcií, definovanie informačného vzdelávania a infor-
mačnej  výchovy,  štrukturálny  model  informačnej  gramotnosti  i pomerne  detailný 
sumár  projektovaného  obsahu  a  cieľov  informačného  vzdelávania  aj  informačnej 
výchovy na jednotlivých stupňoch formálneho vzdelávania.  Študenti  sa  tiež  obo-
známia s prekladom anglického návrhu Štandardu kompetencií informačnej gramot-
nosti pre vyššie vzdelávanie.

Vychádzajúc zo skutočnosti,  že základné technologické či praktické aspekty 
IKT sa vyučujú už na základnej  a strednej  škole  a úroveň základných zručností 
v oblasti práce s výpočtovou technikou sa postupne (najmä medzi mladou generáci-
ou) zvyšuje, obsah predmetu Informačné a komunikačné technológie vo vzdelávaní 
na FiF UK sa orientuje výraznejšie na problematiku informačnej gramotnosti.

Teoretické  poznatky  získané  v rámci  prednášok  a individuálneho  štúdia  by 
študenti mali  zúročiť na praktických cvičeniach. Tie sa orientujú na dve oblasti: 
1. oboznámenie sa so sieťovými zdrojmi a portálmi (dokumenty, učebné programy), 
ktoré  ponúkajú  študentom  informácie  vo  vzťahu  k predmetom  ich  učiteľskej 
aprobácie;  2. problematiku  vyhľadávania,  posúdenie  vhodnosti/relevancie  náj-
dených informácií, ich spracovanie a prezentáciu s využitím informačných a komu-
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nikačných technológií.  Praktická časť predmetu má aplikačný charakter  a okrem 
práce s informačnými zdrojmi sa zameriava na prípravu prezentácie, pri ktorej si 
študenti  precvičia  prácu  s viacerými  aplikačnými  softvérmi  (práca  so  súbormi, 
Internet explorer, MS Word, MS PowerPoint). Keďže cvičenia sa realizujú v pro-
stredí  e-learningového  systému  Moodle,  sú  zároveň  príležitosťou,  pri  ktorej  si 
študenti môžu prakticky vyskúšať aj túto formu využitia informačných technológií 
v edukačných  procesoch  –  prístup  k učebným  textom,  testovanie  vedomostí, 
diskusie, tvorba používateľských slovníkov a podobne.

Obr. 2  Tematická štruktúra predmetu
Informačné a komunikačné technológie vo vzdelávaní na FiF UK

5  Informačný portál externých informačných zdrojov

Cieľom  vysokoškolského  vzdelávania  je  príprava  špičkových  odborníkov 
a vedeckých pracovníkov v jednotlivých vedných oblastiach. Vysokoškolské vzdelá-
vanie má študenta viesť k formulovaniu odborného problému, resp. súboru problé-
mov, otázok okolo problému, má mu umožniť realizáciu výskumu a/alebo kreatívneho 
prieskumu, ktorý zabezpečí hľadanie a eventuálne nájdenie odpovedí a adekvátne spô-
soby komunikácie výsledkov.  Na to je nevyhnutné zvládnuť prácu s informačnými 
zdrojmi na vysokej úrovni. Preto sa informačná gramotnosť v určitej podobe začleňu-
je do všetkých programov, zložiek a služieb v priebehu celého univerzitného, resp. 
vysokoškolského života. 

Nevyhnutnou  súčasťou  komplexu  úloh  spojených  s riešením  odborných  či 
vedeckých problémov je logická a tvorivá práca s informačnými zdrojmi. Dosia-
hnutie kompetencií informačnej gramotnosti si vyžaduje integráciu informačného 
vzdelávania  a odborného  učiva.  Informačné  vzdelávanie  musí  byť  sekvenčne 
začlenené do osnov, štruktúry a obsahu odborných kurzov. To poskytuje príležitosti 
na využitie ďalších vyučovacích metód ako sú samoštúdium, problémovo-oriento-
vané vzdelávanie, výučba založená na dôkazových materiáloch, samostatný pries-
kum a vedecký výskum.
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Práca s elektronickými sieťovými zdrojmi sa považuje za nevyhnutnú a veľmi 
dôležitú súčasť činnosti vedeckého pracovníka. Z toho vyplýva jeden zo základných 
cieľov a zámerov odborovo zameraného informačného vzdelávania študentov FiF UK 
– naučiť ich vyhľadávať kvalitné odborné elektronické zdroje, hodnotiť ich dôvery-
hodnosť aj relevanciu a pracovať s nimi v kreatívnom akademickom prostredí.

Odborovo zamerané informačné vzdelávanie akceptuje možnosť produktívne-
ho využívania a uplatnenia IKT, informácií a médií v konkrétnych odboroch, ale 
zdôrazňuje aj  globálny aspekt informačného prostredia.  Okrem toho podčiarkuje 
sociálny kontext, negatíva informačného prostredia a sveta médií. Tento sociálny 
rozmer podporuje argument o nevyhnutnosti informačného vzdelávania v záujme 
budovania globálneho „kultúrneho“ informačného prostredia a formovania korekt-
ného a etického informačného správania v odbornom a profesijnom prostredí.

Na druhej strane vysoká škola, resp. univerzita je tým prostredím a tou inštitú-
ciou,  ktorá  má  poskytovať  fundovanú  zbierku  odborných,  kvalitných  a vysoko-
kvalifikovaných informačných zdrojov pre vysokoškolské štúdium, vedu a výskum. 
Nie náhodou je súbor disponibilných študijných zdrojov a fondov jedným z dôleži-
tých hodnotiacich kritérií kredibility vysokej školy.

Spomínané aspekty si vyžadujú kvalitné informačné zázemie spoločné pre učite-
ľov, odborných pracovníkov a študentov, ktoré zahŕňa i knižnicu. Vo svete hetero-
génnych  zdrojov  a rastúceho  počtu  elektronických  zdrojov  prístupných  prostred-
níctvom internetu je stále náročnejšie nájsť vhodné, kvalitné a relevantné informačné 
zdroje. Je preto logické, že v prostredí odbornej komunikácie rastie obľuba a s ňou aj 
počet odborových informačných brán.

Portál, ktorý vznikol v rámci projektu KEGA a ktorý je určený aj pre študentov 
učiteľských študijných programov ako nástroj integrujúci prístup k vybraným sieťo-
vým  zdrojom,  predstavuje  odborovú  informačnú  bránu  k zdrojom  jednotlivých 
odborov FiF UK a bol nazvaný Voľne prístupné informačné zdroje pre spoločen-
sko-vedné odbory. Umiestnený je na webovom sídle Univerzity Komenského v Brati-
slave, konkrétne ako súčasť stránok Akademickej knižnice UK (Voľne, 2008).

Ide o informačný systém,  ktorý poskytuje používateľom možnosť rozšírenia 
informačného a poznatkového potenciálu FiF UK na študijné a vedeckovýskumné 
ciele i formu obohatenia ponuky knižnično-informačných zdrojov Ústrednej knižni-
ce FiF UK. Poskytuje vysokoškolským študentom a odborným pracovníkom fakulty 
(a  nielen  fakulty)  prístup  k rozličným odborným zdrojom plnotextového,  príruč-
kového,  výskumného a inštitucionálneho charakteru  z jedného miesta.  Systém je 
akousi  informačnou bránou informačných brán  k zdrojom jednotlivých  odborov, 
ktoré  sú  sprístupňované  priamo –  sú  voľne  dostupné,  bez  licenčných poplatkov 
či nevyhnutnosti  hesiel  a prístupových  práv.  Zdroje  môže  využívať  každý  bez 
ohľadu na miesto, odkiaľ pristupuje, i bez ohľadu na registráciu v knižnici.  Jeho 
zámerom a hlavnou funkciou je prispieť k systematickej odbornej práci na základe 
ponuky kvalitných (ohodnotených) elektronických sieťových zdrojov. Okrem toho 
by mal prispieť k rozšíreniu globálnej dimenzie štúdia na FiF UK tým, že orientuje 
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záujemcov  na  štúdium  zahraničných  zdrojov,  podporuje  prienik  zahraničných 
poznatkov a skúseností do nášho univerzitného prostredia.

Z typologického hľadiska sa portál sústreďuje na tieto typy zdrojov:
• plnotextové odborné zdroje
– plné texty monografického charakteru
– odborné e-časopisy
– plnotextové odborné databázy článkov a štúdií
– odborné konferencie – zborníky prístupné na World Wide Web

• e-encyklopédie, odborné slovníky prístupné na WWW
• odborné e-archívy
• odborné portály a digitálne knižnice
• elektronické konferencie, diskusné skupiny, blogy
• inštitucionálne zdroje
– odborné inštitúcie a organizácie

   univerzity a vysoké školy
– odborné knižnice

• sekundárne zdroje.
Je zrejmé, že informačný systém tohto typu je špecifický svojou dynamickou 

povahou. Sieťové informačné zdroje predstavujú nestabilný typ dokumentov, tak 
z hľadiska  životnosti  samotného  dokumentu,  ako  aj  jeho  umiestnenia  na  určitej 
URL adrese. Práve táto vlastnosť portálu sa však dá vhodne využiť v rámci pedago-
gických procesov. Zámerom tvorcov koncepcie portálu je, aby sa tento informačný 
systém stal pracovným prostriedkom, respektíve prostredím pre jednotlivé študijné 
odbory  a predmety,  v ktorých  je  obsiahnuté  informačné  vzdelávanie  na  fakulte. 
Predpokladá  sa,  že  práve  v rámci  informačného  vzdelávania  vysokoškolských 
študentov odborných i učiteľských študijných programov sa bude obsah systému 
prehodnocovať, kontrolovať, redigovať i dopĺňať o nové odborné sieťové informač-
né zdroje.

Záver

Analýza širokej škály dostupných odborných zdrojov ukazuje, že pojem infor-
mačná  gramotnosť  zvyčajne  zahŕňa  také  schopnosti  a zručnosti,  ako  je  orientácia 
v primárnych i sekundárnych informačných, resp. knižničných zdrojoch a službách, 
problematiku  hodnotenia  informačných  zdrojov,  metodiku  samostatného  štúdia 
a celoživotného vzdelávania, oblasť osobného informačného systému,  vzťah tvori-
vých procesov a informácií  i schopnosť  prezentovať  výsledky využitia  a aplikácie 
všetkých uvedených procesov a činností. Informačná gramotnosť je podstatnou súčas-
ťou  funkčnej sociálnej gramotnosti, ktorá zahŕňa všetky schopnosti nevyhnutné na 
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úspešné zapojenie človeka do sociálno-ekonomických vzťahov a procesov spoločnos-
ti 21. storočia. Obsah tejto gramotnosti sa definuje historicky a vyvíja sa s rozvojom 
informačných a komunikačných technológií,  ktoré  spoločnosť konštruuje  na účely 
vlastnej reprodukcie. Jej zložkami sú predovšetkým základná gramotnosť, čitateľská 
gramotnosť,  informačná  gramotnosť,  mediálna  gramotnosť,  jazyková  gramotnosť 
a digitálna (počítačová) gramotnosť. 

Prudký rozvoj  aj rozmach využívania  informačných a  komunikačných tech-
nológií sa nevyhol ani výchovno-vzdelávacej oblasti. Technológie výrazne zasahujú 
do obsahu i organizácie tradičných vzdelávacích procesov a je preto nevyhnutné, 
aby učitelia na všetkých stupňoch vzdelávania boli schopní tieto technológie využí-
vať  na  úrovni  doby.  V súlade  s požiadavkami  koncepcie  učiteľských  študijných 
programov je aj vo vysokoškolskej príprave učiteľov potrebné zohľadniť tento tech-
nologický vývoj  a pripraviť  študentov  tak,  aby boli  schopní  po ukončení  štúdia 
kráčať s dobou.

Koncepcia  predmetu  Informačné  a komunikačné  technológie  vo  vzdelávaní 
bola na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave rozpracovaná pre 
podmienky prípravy budúcich učiteľov humanitných a spoločensko-vedných discip-
lín. Reflektuje potrebu zvládnuť vybrané základné technológie, ale výraznejšie sa 
orientuje na zvyšovanie informačnej gramotnosti v užšom, „nedigitálnom“ chápaní. 
Cieľom je najmä upriamiť pozornosť študentov na skutočnosť, že v súčasnosti už 
nestačí, keď sa učiteľ naučí predniesť žiakom učebnú látku, ktorú mu predpisujú 
učebné osnovy. Je nevyhnutné naučiť sa pracovať s novými informáciami, vedieť 
ich vyhľadávať, spracúvať a prezentovať. Vzdelávanie postavené na informačných 
zdrojoch umožňuje vytvoriť aktívne študijné a vzdelávacie prostredie a poskytovať 
kvalitnú prípravu odborníkov v informačnej a znalostnej spoločnosti.
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Resumé

INFORMAČNÁ GRAMOTNOSŤ A INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE 
V PRÍPRAVE VYSOKOŠKOLSKÝCH ŠTUDENTOV 

Jaroslav Šušol,  Ľudmila  Hrdináková

Tradičný rámec definovania gramotnosti  človeka tvoria schopnosti písať a čítať, prípadne 
počítať. Je to však jav, ktorého obsah sa neustále vyvíja, aktualizuje a ktorý v súčasnosti vnímame 
skôr  ako  komplex  sociálnej,  funkčnej  či  modernej  multigramotnosti.  Táto  gramotnosť  zahŕňa 
všetky schopnosti nevyhnutné na úspešné zapojenie človeka do sociálno-ekonomických vzťahov 
a procesov spoločnosti  21.  storočia a redefinuje  sa s rozvojom informačných a komunikačných 
technológií,  ktoré  spoločnosť  konštruuje  na  účely  vlastnej  reprodukcie.  Za  jej  hlavné  zložky 
v súčasnosti považujeme základnú gramotnosť, čitateľskú gramotnosť,  informačnú gramotnosť, 
mediálnu gramotnosť, jazykovú gramotnosť a digitálnu gramotnosť.

Informačná  gramotnosť  ako  súbor  schopností  a zručností  získavať,  spracúvať  a využívať 
informácie je jednou zo základných zložiek gramotnosti súčasnosti. Koncepcia predmetu Infor -
mačné a komunikačné technológie vo vzdelávaní pre študentov učiteľských študijných programov 
na bakalárskom stupni štúdia je postavená na 4 základných premisách: 1. že študenti sa musia 
oboznamovať so širokou škálou odborných zdrojov v daných odboroch; 2. že informačné a tech-
nologické kompetencie musia vniesť nielen do vysokoškolského štúdia, výskumu, ale i ďalšieho 
samostatného vzdelávania; 3. že nové informačné kompetencie musia aktívne začleniť do kuri-
kula konkrétnych vyučovacích predmetov a aktívne ich využívať v pedagogickej praxi a napokon; 
4. že sami študenti budú zodpovední za informačné vzdelávanie a informačnú gramotnosť svojich 
budúcich žiakov/študentov.

Navrhovaný obsah predmetu tvoria hlavné tematické okruhy: úvod do teórie komunikácie,  
vývoj informačných technológií, základné princípy fungovania výpočtovej techniky, elektronická 
komunikácia,  informačná  spoločnosť,  informačná  gramotnosť.  V praktickej  časti  je  predmet 
zameraný na prácu so sieťovými zdrojmi a portálmi, vyhľadávanie a posúdenie vhodnosti, resp. 
relevancie  nájdených  informácií,  prípravu  prezentácie  informácií  a  e-learning.  Vzdelávanie 
postavené na informačných zdrojoch umožňuje vytvoriť aktívne študijné a vzdelávacie prostredie 
a smerovať ku kvalitnej príprave odborníkov v informačnej a znalostnej spoločnosti.
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Summary

INFORMATION LITERACY AND INFORMATION TECHNOLOGY
AS PART OF UNIVERSITY EDUCATION

Jaroslav Šušol,  Ľudmila  Hrdináková

Traditional definition of literacy is usually framed by three abilities: writing, reading and 
calculating. However, literacy is a phenomenon whose content is constantly evolving and which 
is at present perceived rather as a complex of social, functional or modern multiliteracies. These 
literacies consist  of the abilities and skills  that are necessary for  a  successful  integration of a 
human into socio-economic relations and processes of the 21st century society. They are perman-
ently redefined with the development  of information and communication technology,  invented 
and built by the society for the sake of its own reproduction. Nowadays, principal components of 
modern literacies are the basic literacy, reading literacy, information literacy, media literacy, (for -
eign) language literacy and digital literacy.

Information literacy is a compound of abilities and skills in obtaining, processing and using  
information, it is one of primary parts of contemporary literacies. A course called Information and 
communication technology in education has been prepared for the students of teacher training 
study programmes on a bachelor level of studies at the Faculty of Philosophy, Comenius univer-
sity in Bratislava. The concept of the course is based on 4 premises: 1. the students must get  
acquainted  with  a broad  range  of  information  resources  within  particular  study fields;  2.  the  
information and technology competencies must be incorporated not only into university studies 
and research but into further education as well; 3. new information competencies must be actively  
embedded into the curriculum of specific courses and applied in teaching; and 4. the students  
themselves will be responsible for information education and information literacy of their future 
pupils/students.

The proposed content of the course is represented by the following topics: introduction to 
the theory of communication, evolution of information technology, principles of computing, elec-
tronic communication, information society, information literacy. Practical part of the course con-
centrates on work with network information resources and portals, information search and relev-
ance judgment, presentation of information and e-learning. This type of resource-based learning 
allows us to create an active learning and educational environment and to aim at successful pre-
paration of experts for information and knowledge society.
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ZBORNÍK FILOZOFICKEJ FAKULTY UNIVERZITY KOMENSKÉHO
Ročník XXII        KNIŽNIČNÁ A INFORMAČNÁ VEDA        Bratislava 2009

INTERAKTIVITA VYHĽADÁVANIA AKO NÁSTROJ 
ZNIŽOVANIA KOGNITÍVNEJ ZÁŤAŽE

M i r k a  G r e š k o v á

Úvod

Nebolo to tak dávno, keď bola práca s počítačmi záležitosťou úzkej komunity 
špecialistov. Už vtedy sa vynorila otázka ako prispôsobiť rozhrania systémov tak, 
aby boli jednoduchšie a efektívnejšie využiteľné ľuďmi. Vznikli rôzne disciplíny, 
ktoré sa začali cielene orientovať na interakciu používateľov s počítačmi. Aj vďa-
ka  technologickému  vývoju  a zohľadňovaniu  interaktívnych  aspektov  sú  dnes 
počítače dostupné širokému publiku a ich využívanie  je  omnoho jednoduchšie. 
Jednou  z kľúčových  interdisciplinárnych  oblastí,  ktoré  sa  o  to  zaslúžili,  je 
Human-Computer Interaction (interakcia človek-počítač, HCI). HCI skúma spôso-
by komunikácie ľudí s „počítačmi,  robotmi,  informačnými systémami a interne-
tom“  (Bainbridge,  2007).  HCI ponúka nástroje  a metódy na  návrh,  hodnotenie 
a aplikáciu interaktívnych systémov určených pre ľudí.  Dizajn používateľských 
rozhraní  (User  interface  design,  UID) bol  donedávna  vnímaný ako jadro  HCI. 
V súčasnosti sa HCI vníma ako oblasť zaoberajúca sa širším kontextom okolia, 
spoločenskými, politickými, etickými aspektmi a dopadmi počítačových systémov 
na spoločnosť. Skúmanie technológií v spoločnosti je kľúčové najmä pre zmeny 
správania ľudí pod ich vplyvom.

Interakcia človek-počítač ponúka riešenia mnohých problémov aktuálnych aj 
pre oblasť informačnej vedy. V prieniku týchto disciplín je dizajn systémov, roz-
hrania informačných prieskumových systémov, hodnotenie využiteľnosti systémov 
(digitálne knižnice, on-line katalógy), ale aj nové prístupy k interakcii pri vyhľadá-
vaní informácií.

1  Interakčný prístup v informačnej vede

Interakčný prístup v informačnej vede podnietil  posun od algoritmického vní-
mania  systémov  k rešpektovaniu  používateľského  hľadiska.  Ingwersen  a Järvelin 
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(2005) nazvali túto zmenu revolúciou, ktorá podnietila „obrat“ v informačnej vede. 
Interakčný prístup vychádza z tendencií, ktoré formujú aj základy HCI. HCI a infor-
mačná veda nachádzajú spoločný priestor  v aplikáciách v digitálnych  knižniciach, 
geografických informačných systémoch, mobilných technológiách, on-line vzdeláva-
ní, vyhľadávacích nástrojoch a pod. V našom odbore vznikla aktívna základňa špe-
cializovaných pracovísk a laboratórií, ktoré sa zameriavajú na interaktívne aspekty. 
Ohniskom záujmu informačnej vedy je správanie používateľov a zvyšovanie efektív-
nosti využívania (najmä prieskumových) systémov. HCI je pre náš odbor kľúčovou 
inšpiratívnou bázou. Dokazujú to aj výskumy a teoretické analýzy mnohých odborní-
kov.  Medzi  autorov,  ktorí  vychádzajú  z  aplikácií  HCI v informačnej  vede,  patria 
T. Saracevic, M. J. Batesová, N. J. Belkin, C. Borgmanová. Ďalej sú to G. Marchioni-
ni, A. Komlodiová, T. Andersonová, P. Borlundová, D. Bilalová, A. M. Pejtersenová, 
R. Fidelová, D. Soergel, D. Hendry atď.

Marchionini a Komlodiová (1998) sprehľadnili problematiku používateľských 
rozhraní vyhľadávacích nástrojov vo vývojovom rámci. Prínosom ich štúdie je spre-
hľadnenie  troch  generácií  technologických  zmien  v kontexte  výskumu a  vývoja 
v oblastiach  vyhľadávania  informácií  a  dizajnu  rozhraní.  Porovnávali  viacero 
aspektov: používateľov, kontext, obsah, úlohy a interaktivitu. Z hľadiska interakti-
vity naznačili v oblasti vyhľadávania informácií posun od adresárových štruktúr cez 
hierarchické a relačné až po sieťové štruktúry. Vývoj pravidiel opísali smerom od 
diskrétnych  a  sekvenčných  cez  iteráciu  po  paralelné  a  prispôsobiteľné  pravidlá. 
Interaktivitu v dizajne rozhraní charakterizovali pomocou vstupno-výstupných roz-
hraní a štýlov. Zatiaľ čo v 70. rokoch bol primárnym zariadením jednoduchý termi-
nál s obmedzenými funkciami zobrazovania a editovania („dumb terminal“), v 80. 
rokoch vznikli GUI alebo WIMP (Window, Icon, Menu, Pointing device – označuje 
štýl interakcie pomocou okien, ikon, menu a kurzora). V ďalšej dekáde sa využívali 
viacnásobné  vstupné  a  výstupné  mechanizmy.  Na  úrovni  interakčného  štýlu  sú 
jednotlivé  generácie  opísané  vývojom  od  príkazového  riadku/menu  cez  priamu 
manipuláciu až po pokročilú priamu manipuláciu.

Marchionini  (2006)  poukázal  na  metódy  zlepšovania  interakcie  z aspektu 
vyhľadávania informácií. Nástrojom na podporu interaktivity je relevančná spätná 
väzba. Vyžaduje dodatočné hodnotenie relevancie nájdených výsledkov používateľ-
mi.  Na základe týchto hodnotení  nástroj  upravuje poradie  výsledkov na výstupe 
(napr. prostredníctvom hodnotenia kvality, posúvania záznamov v zozname výsled-
kov). Z hľadiska používateľov sa relevančná spätná väzba ukázala ako neefektívna, 
pretože väčšina z nich nebola ochotná robiť pri vyhľadávaní niečo navyše. Začiat-
kom 90. rokov sa pozornosť dizajnérov v Schneiderovom HCI Lab (University of 
Maryland) sústredila  na priamu manipuláciu a dynamické dotazovacie  rozhrania. 
Tieto rozhrania boli užitočné najmä v prípade vyhľadávania štruktúrovaných údajov 
na základe viacerých kritérií (napr. vyhľadávanie realít vyžaduje zadanie lokality, 
ceny,  metráže,  občianskej  vybavenosti).  Rozhrania  s možnosťou  dynamického 
zadávania  dotazu  sprostredkúvali  interakciu  pomocou nastavovania  jazdca alebo 
„brushing“ techniky (vysvietenie oblastí podľa výberu). Vizualizačné techniky na 
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zobrazovanie výsledkov sú tiež významnou aplikáciou HCI v oblasti vyhľadávania 
informácií.

Ďalším prístupom v oblasti interaktívnych aspektov vyhľadávania informácií je 
teória kognitívnej záťaže. Problém kognitívnej záťaže prepája kognitívnu psycholó-
giu s interakciou človek-počítač. Teória kognitívnej záťaže sa zaoberá technikami 
zabezpečujúcimi znižovanie záťaže pracovnej pamäti. Tieto techniky majú podporiť 
zmeny  v dlhodobej  pamäti,  ktoré  súvisia  s akvizíciou  schém  (Soloman,  2008). 
Z hľadiska hodnotenia rozhrania (Back – Oppenheim, 2001) predstavuje kognitívna 
záťaž mieru námahy, ktorú musí používateľ vynaložiť na to, aby vnímal vizuálny 
podnet  na rozhraní  a porozumel  jeho  dôležitosti.  Znižovanie  miery  kognitívnej 
záťaže  umožňuje  zlepšenie  interaktivity  rozhrania.  Back  a Oppenheim  (2001) 
analyzovali kognitívnu záťaž v nadväznosti na relevančnú spätnú väzbu a snažili sa 
o prepojenie výsledkov výskumu s vývojom prieskumového systému.

1.1  Interaktívny informačný prieskum

Interaktívny informačný prieskum sprehľadnili  práce Beaulieuovej (2000, In 
Ingwersen – Järvelin, 2005) a Savage-Knepshielda a Belkina (1999, In Ingwersen – 
Järvelin,  2005).  K formovaniu tejto  oblasti  prispeli  výskumy z prostredia  biblio-
grafických databáz. Neskôr sa ohnisko záujmu spolu s rozšírením internetu presu-
nulo  do  priestoru  webu  (najmä  digitálnych  knižníc  a  prieskumových  strojov). 
Prínosom pre interaktívny informačný prieskum bola už spomínaná Batesovej kon-
cepcia „zbierania lesných plodov“ (1989). Koncepcia je východiskom exploratívne-
ho  informačného  prieskumu.  Na  výskumy  koncového  používateľa  (interaktívne 
procesy  a spätnú  väzbu)  sa  zamerala  Fidelová  (1991,  In  Ingwersen  –  Järvelin, 
2005).  Ďalšie  výskumy  sa  sústredili  na  vývoj  a  posun  ohniska  informačných 
potrieb,  vnímanie,  formulovanie  a opis  požiadavky.  Dôležitý  prínos  predstavujú 
výskumy kolaboratívneho informačného prieskumu a analýza interakcie založená 
na (pracovných) úlohách.

Väčšina vyhľadávacích nástrojov podporuje najmä analytické stratégie založené 
na zadaní kľúčového slova a sprostredkovaní výstupu s výsledkami usporiadanými 
podľa objektívnej relevancie.  Exploratívne vyhľadávanie podporuje prehľadávanie 
založené na taktikách selekcie, navigácie a pokusu a omylu. Ideálny model interak-
tívneho informačného prieskumu by mal vychádzať z informačných potrieb, zruč-
ností,  zakladať  sa  na  kvalitných  zdrojoch  (digitálnych  knižníc)  situovaných 
v poprepájaných  komunitách  vyvíjajúcich  sa  v čase.  Koncepciu  exploratívneho 
vyhľadávania a jeho aplikácie charakterizoval Marchionini (2006). Východiskový 
model exploratívneho vyhľadávania založil na typoch aktivít, ktoré ľudia realizujú 
pri vyhľadávaní informácií.  Určil základné kategórie jednoduchého vyhľadávania 
(napr. zistenie počasia na nasledujúci deň), učenia (vyžadujú kognitívne spracova-
nie a interpretáciu – napr. preferencie voličov) a skúmania (dlhodobé úlohy vyžadu-
júce  analýzu,  syntézu  a hodnotenie  –  napr.  vedecká  úloha).  Tieto  kategórie  sa 
odlišujú komplexnosťou, ale aj časovou náročnosťou. Pri exploratívnom vyhľadá-
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vaní  sa  ľudia  potrebujú  učiť  a objavovať  informácie  (skúmať).  Aktivity  medzi 
analytickým a exploratívnym vyhľadávaním sa  môžu prelínať,  netvoria  uzavretý 
rámec.

Interaktívny informačný prieskum je  reprezentovaný modelmi  prieskumovej 
interakcie. Ingwersen (1992, a Järvelin, 2005) predstavil východiská informačnej 
prieskumovej  interakcie  v kontexte  kognitívnej  paradigmy.  Prvé  modely  pries-
kumovej interakcie mali procesuálny charakter a vymedzovali konkrétne prípady 
vyhľadávania (s využitím boolovskej logiky). Metodológia bola striktne ohraničená 
a exaktná z praktických dôvodov – on-line prieskum bol finančne náročný.

Medzi východiskové modely prieskumovej interakcie patrí Belkinov epizodic-
ký  model  interakcií  pri  vyhľadávaní  informácií  (1995).  Základnými  prvkami 
modelu  sú  používateľ,  informačný  zdroj  a  sprostredkovateľ.  Naznačuje  procesy 
reprezentácie, porovnávania, interakcie, hodnotenia a úpravy.

Saracevic (1997) vníma interakciu ako sekvenciu procesov, ktoré sa objavujú 
v niekoľkých prepojených úrovniach alebo vrstvách. Vytvoril model stratifikovanej 
interakcie pozostávajúci z úrovní: používateľ, počítač a rozhranie (ktoré sprostred-
kúva interakciu). Na úrovni používateľa odlišuje kognitívnu, afektívnu a situačnú 
vrstvu. Na úrovni počítača sú vrstvy technického spracovania, spracovania (prog-
ramy, algoritmy) a obsahu. Medzi používateľom a počítačom je rozhranie, smerom 
ku ktorému sa realizuje adaptácia. Z hľadiska úrovní komunikácie odlíšil 3 vrstvy: 
povrchovú vrstvu spracovania (výpočtové spracovanie dát), interaktívnu kognitívnu 
vrstvu  (vnímanie  informácií  počas  interakcie  človek-počítač)  a  situačnú  vrstvu 
(využitie informácií na splnenie pracovnej úlohy v kontexte okolia).

Spinková (1997) zahrnula do svojho modelu interakciu ako spätnoväzobný cyk-
lus. Medzi najaktuálnejšie patrí všeobecný analytický model vyhľadávania a pries-
kumu informácií (Ingwersen – Järvelin, 2004, 2005). V modeli Ingwersen a Järvelin 
naznačujú toky kognitívnej transformácie a vplyvu a interaktívnej komunikácie kog-
nitívnych štruktúr, ktoré sa realizujú medzi informačnými objektmi, informačnými 
systémami, rozhraniami, kognitívnymi aktérmi a organizačným, sociálnym a kultúr-
nym kontextom.

Tieto  a  mnohé  ďalšie  modely  zovšeobecňujú  interakciu  človeka  a počítača 
v kontexte  vyhľadávania  informácií  a informačného  prieskumu.  Modelovanie  je 
limitované  skutočnosťou,  že  možnosti  objektivizácie  interaktívnych  procesov  sú 
obmedzené.  Multidimenzionálne štruktúry informačného správania  človeka majú 
premenlivú formu. Ich dynamiku ovplyvňujú faktory vyplývajúce z individuálnych 
špecifík a prostredia. Modely sú ukotvené v informačnom prostredí, v ktorom pôso-
bia rôzne kontexty. Význam generalizácie týchto komplikovaných štruktúr a proce-
sov  vidíme  v ich  aplikácii  pri  tvorbe  rozhraní  informačných  prieskumových 
systémov. Modely sprehľadňujú prvky a faktory ovplyvňujúce interakciu, z ktorých 
by mal vychádzať dizajn interaktívnych rozhraní.
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2  Metódy

Východiskom nášho výskumu bol kvalitatívny prístup. V prvej fáze výskumu 
sme vybrali vhodné metódy, technologické prostriedky a respondentov. Zber údajov 
bol sprostredkovaný metódami pološtruktúrovaných rozhovorov, hlasného myslenia 
a pozorovania. Pri fixácii údajov sme využili zber dát vo forme videa a zvuku, ale aj 
textové poznámky. Získané údaje sme analyzovali pomocou konceptuálnej analýzy. 
Vo fáze syntézy sme využili postupy generalizácie, modelovania a návrhu odporú-
čaní (viac v 5. časti).

Vo výskume sme sa zamerali na kognitívne a afektívne aspekty informačného 
správania pri interakcii používateľov s agentom. Predmetom nášho záujmu boli najmä 
respondenti a ich správanie pri vyhľadávaní informácií. Vo výskume sme využili špe-
cializovaného informačného agenta – Copernic Agent Professional 6.12 (ďalej CA). 
Pomocou úvodného pološtruktúrovaného rozhovoru sme získali identifikačné údaje 
respondentov, informácie o jazykových znalostiach, budúcich plánoch, skúsenostiach 
(s technológiami,  s  vyhľadávaním  informácií  v prostredí  internetu,  s CA)  a  opisy 
momentálne  riešených  (pracovných/odborných)  úloh.  Hlavnou  využitou  metódou 
bolo hlasné myslenie, pomocou ktorého sme mohli získať dáta verbalizované respon-
dentmi pri riešení konkrétnych úloh. Úlohy boli previazané na funkcie CA a formulo-
vané v nasledujúcich dimenziách: vyhľadávanie a filtrovanie, organizácia výsledkov 
–  vytváranie  adresára,  organizácia  výsledkov  –  radenie,  zoskupovanie  výsledkov, 
sumarizácia, anotovanie zdroja, pridanie do obľúbených položiek a monitorovanie 
výsledkov. Výsledkom analýz dát získaných pomocou metódy hlasného myslenia bol 
opis  kognitívneho  a afektívneho  informačného  správania  respondentov.  Afektívne 
aspekty sme sumarizovali do prehľadných tabuliek, v ktorých sme emócie triedili na 
pozitívne a negatívne. Opísali sme situácie, pri ktorých sa afektívne prejavy realizo-
vali. Tiež sme syntetizovali prehľad kognitívnych a afektívnych prejavov do formy 
hierarchických máp (obr. 1). V záverečnom rozhovore sme sa respondentov pýtali na 
ich problémy pri interakcii s CA, nedostatky rozhrania CA, mieru spokojnosti s CA, 
návrhy na zlepšenie CA, ale aj na ich pripomienky k realizácii výskumu a ďalšie 
komentáre. Metodologické východiská a metódy boli podrobnejšie opísané v pred-
chádzajúcich prácach (Grešková, 2007a, 2007b, 2008).

V tomto  príspevku sa  zameriavame najmä na odporúčania  na zlepšenie  CA 
v prospech lepšej využiteľnosti a v konečnom dôsledku aj znižovania kognitívnej 
záťaže. Pri tvorbe odporúčaní sme vychádzali z odpovedí respondentov na otázky 
záverečného rozhovoru a afektívnych aspektov. Niektoré výsledky výskumu zame-
rané na kognitívne a afektívne informačné správanie pri interakcii nájdete v Greš-
ková, 2008.
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3  Odporúčania na zlepšenia CA

Pri tvorbe odporúčaní sme vychádzali z odpovedí respondentov, ktoré verbalizo-
vali v poslednej časti výskumu, ale aj zo syntézy afektívnych aspektov pri interakcii 
s CA. Východiská vizualizuje model na obrázku č. 2. Profesionálni dizajnéri by mali, 
samozrejme,  vychádzať  aj  z platných  štandardov týkajúcich  sa  rozhraní  aplikácií. 
Takéto rozhrania by mali zohľadňovať ľudí, ktorí ich budú využívať a nie mapovať 
mentálny model tvorcov.

Obr. 2  Východiská tvorby odporúčaní

Odporúčania na zlepšenia CA sprehľadňuje tabuľka č. 1, ktorá je organizovaná 
do nasledujúcej štruktúry:

• Všeobecné
– Aplikácia

   Rozhranie
   Algoritmus

• Konkrétne
– Funkcie
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Tab. 1 Odporúčania na zlepšenia CA (pokračovanie na 2 stranách)

Všeobecné

Aplikácia

otvorenie kódu – vývoj doplnkov
webová aplikácia s podporou Ajax (napr. pridávanie nástrojov, odporúčanie informácií)
podpora sociálnych sietí
možnosti lepšej personalizácie
rozšírenie smerom k NLP
zrýchlenie operácií (napr. analýza)

Rozhranie

Zjednodušenie rozhrania
menej funkcií na vstupnej obrazovke – zapamätateľnosť

Prispôsobenie vzhľadu rozhrania
flexibilnejšie – možnosť presúvať bloky, odstraňovať pomocou položky 

na zatváranie okna
Úroveň poznania systému

možnosť výberu podľa typu: nováčik/pokročilý používateľ/expert

Algoritmus

Relevancia
prepracovanie algoritmu
explicitné profilovanie (informácie zo sociálnych sietí – záujmy, 

prepojenia, tagy)
podpora vizualizácie

Konkrétne

Funkcie

Hodnotenie relevancie
anotácie s vyššou informačnou hodnotou
nahradiť názvy položiek skóre relevanciou
zobrazovanie kľúčových slov
odlíšenie odborných informácií od komerčných

Formulovanie požiadavky
pomocník s vysvetlením syntaxe nástroja, odkaz na tipy

Spracovanie požiadavky
oprava pravopisných chýb/preklepov
odporúčanie dotazu
odporúčanie na súvisiace pojmy/zhluky

Vyhľadávacie pole (jednoduché vyhľadávanie)
dominantnejšie

Pokročilé vyhľadávanie
prepracovanejší formulár

Vyhľadávanie vo výsledkoch
v ponuke po vyhľadávaní

Vyhľadávanie (rešerš)
pomenovanie bloku s vyhľadávaniami (rešeršami)
v prípade triedenia rešerší do adresárov nechať radšej v adresári „My 

Searches“ všetky výsledky (namiesto žiadnych)
odoberanie informácií o zmenách v rešerši pomocou RSS
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Funkcie

Pridávanie vyhľadávania do adresára
zjednodušenie funkcie napr. položka Pridaj (do adresára) priamo

k vyhľadávaniu
špecifikovať položku Folder (File – Folder) a v kontextovom menu New... 

na Add search folder/Add new search folder
vysvetlenie funkcie

Obľúbené položky
viditeľnejšie
možnosti tagovania
export záložiek
Del.icio.us integrácia

Výsledky
lepšie farebné odlíšenie navštívených od nenavštívených
informácie o počte výsledkov vyhľadávania zobrazovať na viditeľnejšom 

mieste
Pomenovanie funkcií

zmeniť názvy položiek, aby boli zrozumiteľné a jednoduchšie odlíšiteľné 
(Annotate/Summarize, Track search/page, Sort/Group, Add folder/Save page)

odstrániť hviezdičku pri funkcii Analyze results v bloku Common Tasks 
(bežné úlohy) – asociuje obľúbené položky

Filtrovanie
(najmä položky pokročilého filtrovania) by mali byť na viditeľnejšom mieste
integrácia do pokročilého vyhľadávania
vysvetlivky k filtrovaniu
zjednodušenie
označenie aplikovaného filtra vo výsledkoch – typ filtra (Region: North 

America)
zjednotiť a zjednodušiť pokročilé filtre s filtrami na lište
zjednodušenie zrušenia filtra cez položku (No filter)

Návrat
pridanie možnosti Späť (Back alebo Undo)

Pomocník
zjednodušenie vyhľadávania
pridanie asistenta – kontextuálna pomoc
opisy funkcií so stručným vysvetlením
video manuál
tipy

PDF
možnosť ukladania priamo v CA
indexovanie – možnosť vytvoriť sumarizáciu

Náhľad
možnosti zväčšovania a rýchlejší náhľad

Sumarizácia
text abstraktu by sa mal dať exportovať ak nie kopírovať
možno premenovať funkciu na Extract
možnosti („Options“) v sumarizácii nie sú zrozumiteľné, prelínajú sa 

s monitorovaním, zobrazovaním, pokročilými nastaveniami
pokročilé nastavenia absentujú v hlavnom menu
vysvetlenie funkcie
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Funkcie

Kategórie vyhľadávacích nástrojov
vysvetlenie kategórie
rozšírenie názvu položky Category na Search tools categories
rozšírenie o vedu
možnosť skrytia kategórií bez odstránenia formulára jednoduchého

vyhľadávania
Pridávanie/Odstránenie vyhľadávacích nástrojov

interaktívnejšie riešenie nie vo forme odporúčania (kontaktného formulára)
menej časovo náročné (pridanie položky Add new engine v zozname 

vyhľadávačov)
Zoznam vyhľadávacích nástrojov

zrozumiteľnejšie by bolo nahradenie odkazu 12 engines enabled linkou 
Add/Customize search tools

Viacúrovňové triedenie
prepracovanie

Zoskupovanie
automatické zoskupovania výsledkov podľa relevancie bez potreby 

dodatočného nastavenia
Anotácia (komentár)

zobrazovanie priamo v zázname konkrétneho výsledku
premenovať na Comment alebo vysvetlenie

Analýza výsledkov
informácia nielen o priebehu analýzy, ale aj o tom, že treba čakať na jej 

ukončenie
možnosť prístupu ku štatistikám analýzy (počet duplicitných, 

nefunkčných odkazov) – história, štatistika
možnosť skrytia informácií o analýze
vysvetlenie položiek analýzy

Monitorovanie
zjednodušenie nastavovania/terminológie

Prvý okruh odporúčaní sa týka aplikácie CA vo všeobecnosti. Otvorenie kódu 
tejto uzavretej aplikácie by umožnilo vyvíjať doplnky a rozšírilo by možnosti jej 
využívania. CA by mohol fungovať ako webová aplikácia, v ktorej by boli integ-
rované najaktuálnejšie technológie, ako napríklad Ajax (pridávanie vyhľadávacích 
nástrojov,  odporúčanie  informácií  a  pod.).  CA by mohol  byť  nielen  službou na 
vyhľadávanie, analýzu, sumarizáciu a monitorovanie informácií, mohol by byť roz-
šírený aj smerom k podpore sociálnych sietí. Participácia komunity na organizova-
ní,  hodnotení  a komentovaní  informácií  by mohla  do  CA priniesť  zefektívnenie 
vyhľadávania,  ale  hlavne  nový  model  hodnotenia  relevancie.  Využívajúc  dáta 
sociálnych sietí by mohol CA podporovať novú kvalitu personalizácie. Rozšírenie 
CA  smerom  k technológii  NLP  by  takisto  mohlo  pomôcť  ľuďom  efektívnejšie 
vyhľadávať informácie a následne riešiť konkrétne problémy. CA vyžaduje pri rea-
lizácii niektorých operácií (napr. analýza) veľa času. Tento nedostatok by mohol 
byť v rámci možností eliminovaný na minimum.

Krokom k zvýšeniu efektívnosti využívania CA by mohlo byť  zjednodušenie  
rozhrania. Zníženie počtu položiek na vstupnej obrazovke by zlepšilo zapamätateľ-
nosť funkcií.  Okrem zjednodušenia by malo byť rozhranie  aj  flexibilnejšie  pris-
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pôsobiteľné. CA by mal podporovať možnosť presúvania blokov, ich odstraňovania 
pomocou položky na zatváranie okna a pod.

Možným riešením problému rôznej  úrovne poznania systému by mohlo byť 
odlíšenie typov používateľov, napríklad na nováčik/pokročilý používateľ/expert. Po 
výbere konkrétneho typu by bolo k dispozícii rozhranie rôznej náročnosti a odlišnej 
podpory používateľa.

Mnohí  respondenti  neboli  spokojní  s výsledkami,  resp.  s ich  radením  podľa 
relevancie  a mnohokrát  nesúhlasili  s pridelením  skóre  konkrétnym  zdrojom.  Táto 
kritika by mala byť reflektovaná smerom ku zdokonaleniu algoritmu CA. V novom 
modeli  hodnotenia  relevancie  by  mohli  byť  zapracované  aj  explicitné  informácie 
z profilu používateľa a v prípade rozšírenia aj informácie zo sociálnych sietí (záujmy, 
prepojenia, tagy a pod.). To by viedlo k vytvoreniu  kolaboratívneho relevančného 
modelu.  CA  v súčasnosti  nepodporuje  pokročilú  techniku  vizualizácie  výsledkov. 
Záznamy sú zobrazované vo forme zoznamu. Hodnotenie relevancie by mohlo byť 
v CA  zjednodušené  prinajmenšom  zhlukovaním  alebo  fazetovou  klasifikáciou 
výsledkov. Anotácie v jednotlivých záznamoch často nemali vysokú výpovednú hod-
notu o obsahu a kvalite zdroja. Problémom je aj to, že v zázname síce je položka pre 
kľúčové slová, v skutočnosti sa však pri výsledkoch nezobrazujú. Používateľom CA 
by možno pomohlo aj  odlíšenie odborných informácií od komerčných. Respondenti 
potvrdili, že názov položky „Score“ pôsobí mätúco. Riešením by bolo možno jeho 
nahradenie pomenovaním „Relevance“.

Pri formulovaní požiadavky by mohol byť odkaz na tipy na vyhľadávanie, kde 
by bola zrozumiteľne vysvetlená syntax nástroja. CA obsahuje tieto tipy v pomocní-
kovi a cesta k nim je tak dosť komplikovaná.

CA by mohol podporovať opravu preklepov a pravopisných chýb. Tiež absen-
tuje funkcia odporúčania dotazu pri jeho editovaní vo vyhľadávacom poli a odkazy 
na súvisiace pojmy alebo aj zhluky.

Vyhľadávacie  pole jednoduchého  vyhľadávania  by  malo  byť  na  obrazovke 
dominantnejšie.  V pokročilom vyhľadávaní respondentom chýbal prepracovanejší 
formulár. Položka vyhľadávania vo výsledkoch („Find in results“) by mohla byť na 
viditeľnom mieste nad zoznamom s vyhľadanými výsledkami.

Obzvlášť problematická bola pre respondentov funkcia pridávania vyhľadáva-
nia (rešerše) do vytvoreného adresára. Niektorí nevedeli, že sa vyhľadávanie ukladá 
automaticky. Blok s vyhľadávaniami nie je odlíšený zrozumiteľným názvom (napr. 
„Searches“).  Po  vytvorení  a presune  výsledkov do vlastného podadresára  ostáva 
adresár „My Searches“ prázdny. Pôsobí to dosť mätúco, a preto by v ňom mohla 
radšej  ostať  história  všetkých  vyhľadávaní.  Aktualizácie  vo  vyhľadávaniach  by 
malo byť možné sledovať pomocou odoberania RSS.

Pridávanie vyhľadávania do adresára by mohlo byť možné aj cez položku „Pri-
daj“. V hlavnom a kontextovom menu nie je položka na pridávanie nového adresára 
zrozumiteľná a je nazvaná nejednotne. Riešením by mohol byť špecifickejší názov 
položky – „Add (new) search folder“. Táto funkcia by mala byť určite zjednodu-
šene vysvetlená.
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Obľúbené položky nie sú na viditeľnom mieste – je k nim prístup cez položku 
„Favorites“. Obľúbené položky by mali byť dostupné priamo cez blok s odkazmi na 
najaktuálnejšie zdroje. Lepšiu organizáciu obľúbených položiek by umožnilo tago-
vanie a vytváranie mrakov tagov. Jeden respondent navrhol, že CA by mohol integ-
rovať Del.icio.us doplnok na ukladanie a tagovanie záložiek. Nedostatkom CA je 
tiež, že neumožňuje export záložiek priamo cez rozhranie systému.

Respondenti mali problémy s odlíšením navštívených a nenavštívených odka-
zov.  Tento nedostatok by mohol byť odstránený ich lepším farebným odlíšením. 
Informácia o počte vyhľadaných výsledkov sa objaví a následne zmizne zo spodnej 
lišty. Prístup k tomuto údaju by mal byť na dostupnejšom mieste pri výsledkoch.

Pomenovanie funkcií spôsobilo respondentom viacero komplikácií. Jednoduch-
šie odlíšiteľné a zrozumiteľnejšie by mali byť položky Annotate/Summarize, Track 
search/page, Sort/Group a Add folder/Save page. Pri položke „Analyse results“ sa 
nachádza  hviezdička,  ktorá  u jedného  respondenta  asociovala  obľúbené  položky 
(ako v Internet Exploreri). Keďže pôsobí zavádzajúco, mala by byť odstránená.

Funkcia  filtrovania bola  dostupná cez  menu (Results  –  Filter)  a kontextové 
menu.  Problém spočíval  v tom,  že  položky filtrovania  boli  rozdelené  do  dvoch 
blokov. V pokročilých filtroch sa niektoré funkcie prekrývali s jednoduchými fil-
trami pod odlišnými položkami a boli usporiadané neprehľadne. Viacerí responden-
ti  by  preferovali  ich  zjednodušenie  a integráciu  v pokročilom  vyhľadávaní  bez 
potreby ich dodatočného nastavovania.  Zrušenie  filtra by mohlo byť v CA zjed-
nodušené napr. prostredníctvom položky „No filter“.

Viacerým  respondentom  chýbala  možnosť  návratu späť  pomocou  položky 
Back/Undo.

Pomocník v CA  vyžaduje  zjednodušiť  vyhľadávanie.  Alternatívou  k indexu 
s témami pomoci by mohol byť kontextuálny pomocník (asistent). Iné riešenie by 
poskytli  stručné  opisy funkcií  pri  pohybe myšou nad položkami.  Z aplikácie  by 
mohol viesť odkaz na video manuál, ktorý by stručne a zrozumiteľne vysvetľoval 
základné funkcie CA. Pri spustení aplikácie by mohli používateľom pomôcť tipy na 
riešenie  konkrétnych  problémov  a vysvetlenie  základných  funkcií.  Zobrazovanie 
tipov by sa malo dať v prípade potreby zrušiť.

Respondenti  pri  využívaní  CA  našli  chyby  spojené  s formátom  PDF.  CA 
neumožňuje ukladanie PDF (až po otvorení v prehliadači). Tento formát CA pri 
sumarizácii  ani  neindexuje a nedokáže z neho vytvoriť  abstrakt  a kľúčové slová. 
Takisto bol problematický náhľad zobrazovaný v príliš malom okne, ktoré sa neda-
lo zväčšiť. Otváranie náhľadu zdroja v CA bolo tiež pomalé.

So  sumarizáciou súviseli  ďalšie  nedostatky.  Text  vytvorenej  sumarizácie  sa 
v otvorenom okne CA nedal kopírovať ani exportovať. Užitočnou funkciu by bola 
možnosť zasahovať do textu, napr. upravovať ho, zvýrazňovať, pridávať alebo vyma-
zať  kľúčové  slová.  Názov  funkcie  „Summarize“  bol  pre  viacerých  respondentov 
nezrozumiteľný. Možným riešením by mohlo byť premenovanie na „Extract“ alebo 
„Create abstract“. Takisto by mohli byť zjednodušené položky možností („Options“), 
ktoré sa prelínajú s monitorovaním, zobrazovaním a pokročilými nastaveniami. Para-
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doxne, položka s pokročilými nastaveniami v hlavnom menu chýba. Funkcia sumari-
zácie by mohla byť stručne vysvetlená.

Používateľom CA by pomohlo vysvetlenie funkcie kategórií. Pre lepšiu zrozu-
miteľnosť  by  bolo  potrebné  špecifikovať,  že  ide  o kategórie  vyhľadávacích 
nástrojov  („Search  tools  categories“).  V CA by mohla  byť  možnosť  pridávania 
ľubovoľných nástrojov/zdrojov do vlastných kategórií a rozšírenia o vedecké infor-
mácie.  CA  umožňuje  skrytie  kategórií,  ale  len  naraz  s poľom  jednoduchého 
vyhľadávania. Tieto bloky by mohli byť oddelené.

Pridávanie nových vyhľadávacích nástrojov by mohlo fungovať interaktívnej-
šie a nie  na základe odporúčania pomocou kontaktného formulára.  Malo by byť 
zjednodušené (napr. pridaním položky „Add new engine“ v zozname vyhľadáva-
čov) a menej časovo náročné.

V jednotlivých kategóriách sa nachádza  zoznam prieskumových strojov, ktoré 
môže používateľ odobrať/pridať. Linka na tento zoznam (napr. „12 engines enab-
led“) je nezrozumiteľná a mohla by byť nahradená „Add/Customize search tools“.

V CA by mohlo byť prepracovanejšie  viacúrovňové triedenie. V súčasnosti je 
možné  triedenie  podľa  jedného  kritéria  (napr.  názov,  URL  adresa,  relevancia) 
a v rámci neho zostupné/vzostupné radenie výsledkov. Zoskupovanie (zhlukovanie) 
výsledkov by mohlo byť automatické, ako ho poznáme napríklad u Clusty.

Jeden respondent by preferoval, keby sa  anotácie, ktoré vytvoril, zobrazovali 
priamo v zázname výsledku. Takáto funkcia je podporovaná mnohými „search 2.0“ 
nástrojmi,  v ktorých  sa  pri  výsledkoch  zobrazujú  komentáre,  ale  aj  hodnotenie 
a tagy používateľov.  Názov položky „Annotate“ bol  pre  viacerých respondentov 
nezrozumiteľný; pomohlo by jej premenovanie napr. na „Comment“ alebo jej struč-
né vysvetlenie.

Pri  analýze výsledkov si viacerí respondenti neboli istí, či majú čakať na jej 
ukončenie. Pomohlo by, keby CA informoval o tom, že majú počkať. Tiež by oce-
nili  možnosť skrytia  informácií o analýze.  Po ukončení analýzy CA neumožňuje 
prístup k jej výsledkom (napr. o počte duplicitných, nefunkčných odkazov). Tieto 
informácie by mali byť dostupné. Zaujímavá by bola aj ich história a prípadne aj 
štatistika.  Respondentom  by  pomohlo,  keby  mali  rýchly  prístup  k stručnému 
vysvetleniu položiek analýzy.

V poslednej  úlohe  mali  respondenti  problémy s názvami  položiek  možností 
monitorovania, ale aj s pochopením terminológie niektorých špecifikácií.

Výsledky hodnotenia CA používateľmi prinášajú prehľad nedostatkov apliká-
cie, ktoré by mohli byť prehodnotené. CA sa ukázal ako systém, ktorý vo viace-
rých  aspektoch  nezohľadňuje  správanie  človeka  pri  vyhľadávaní  informácií  
zamerané  na  riešenie  úloh/problémov  s cieľom  hodnotiť  relevanciu  informácií 
a ich následného využitia. Funkčná architektúra systému je príliš komplikovaná 
a nepodporuje prirodzený pohyb človeka pri vyhľadávaní informácií ovplyvnený 
náhodnosťou  a chaosom.  Používateľ  CA má  na  vstupe  k dispozícií  príliš  veľa 
možností, a to zvyšuje jeho kognitívnu záťaž a neistotu. Neistota je zdrojom prob-
lémov pri  interakcii,  ktoré  sa  odrážajú  v kognitívnych  a afektívnych  aspektoch 
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vyhľadávania.  Neistotu  by  mala  riešiť  podpora  používateľa  systémom,  ktorá 
v prípade CA nepredstavuje jeho silnú stránku. CA nereflektuje vývojové trendy 
v oblasti vyhľadávacích nástrojov, ktoré sú orientované na sociálny kontext. Izo-
lovaná a uzavretá povaha CA môže viesť až k zániku tejto aplikácie.

Záver

Príspevok je zameraný na niektoré výsledky empirického výskumu informač-
ného správania pri interakcii. Východiskom pre empirický výskum sa stala analýza 
teoretických prístupov informačnej vedy, najmä informačného správania z hľadiska 
vyhľadávania informácií, interakčných prístupov a vyhľadávacích nástrojov.

Využitie výsledných odporúčaní vidíme vo viacerých oblastiach. Mohli by byť 
napríklad východiskom pri tvorbe agentov prispôsobených na efektívnejšie využí-
vanie používateľmi. Výsledky môžu byť užitočné nielen pri návrhu interaktívnych 
informačných agentov, ale aj ostatných typov informačných prieskumových systé-
mov. Syntézy môžu pomôcť pri budovaní inteligentných rozhraní digitálnych kniž-
níc.  Užitočnosť výsledných odporúčaní  vidíme aj  v kontexte  tvorby knižničných 
systémov napríklad pri prispôsobovaní rozhraní na vyhľadávanie v OPAC-u, inteli-
gentnom sprostredkovaní elektronických služieb. V konečnom dôsledku majú zme-
ny  rozhraní  dopad  na  zlepšenie  interaktivity  systémov  a znižovanie  kognitívnej 
záťaže používateľov. Preto význam výskumu vnímame v kontexte zefektívňovania 
vyhľadávania informácií a v znižovaní dopadov informačnej explózie.
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Resumé

INTERAKTIVITA VYHĽADÁVANIA AKO NÁSTROJ ZNIŽOVANIA 
KOGNITÍVNEJ ZÁŤAŽE

Mirka Grešková

Príspevok  načrtáva  interaktívne  východiská  informačnej  vedy  a výsledky  empirického 
výskumu zameraného na interakciu pri vyhľadávaní informácií. Interakcia človek-počítač v spolu-
práci s ďalšími disciplínami sprostredkúva nástroje na podporu interaktivity. V prípade vyhľadá-
vania informácií  ide napr. o vizualizáciu, personalizáciu a pod. Práve efektívna interakcia rieši 
niektoré problémy kognitívnej záťaže pri vstupnom spracovaní informácií.

Výskum informačného správania sa zaoberá aj rôznymi aspektmi vyhľadávania informá -
cií. Práve tento prístup je východiskom nášho výskumu, v ktorom sme analyzovali interakciu 
človeka  s agentom na vyhľadávanie  informácií  (Copernic  Agent  Proffesional).  Vo výskume 
sme využili najmä kvalitatívny prístup, opierajúc sa o metódy hlasného myslenia, rozhovorov 
a pozorovania. Syntéza výsledkov záverečných rozhovorov a afektívnych aspektov pri riešení 
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úloh priniesla konkrétne odporúčania, ktoré môžu sprostredkovať zlepšenie interakcie človeka  
s rozhraním agenta a zníženie kognitívnej záťaže.

Summary

INTERACTIVITY OF SEARCH AS A TOOL FOR DECREASING
OF COGNITIVE LOAD

Mirka Grešková

Contribution  is  focused  on  interactive  approach  of  information  science  and  empirical 
research outcomes aimed at information search interaction. Human-computer interaction in col-
laboration with other disciplines provides tools improving interaction. In a case of information 
search, these are visualization, personalization etc. Effective interaction solves some problems of 
cognitive load present in input information processing.

Information  behaviour  research  is  also  concerned  with  various  aspects  of  information 
search. This very approach is scope of our research in which interaction of human with informa-
tion search agent (Copernic Agent Proffesional) is analyzed.  Qualitative approach was applied 
using think aloud method, interviews and observation. Synthesis of results of closing interviews 
and affective aspects of solved tasks contributed to particular recommendations which can help 
improve interaction of human and agent interface and decrease cognitive load.
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RSS DÁVKY A INFORMAČNÉ PREŤAŽENIE

J á n  G o n d o ľ

Úvod

Čas je jedna z najvzácnejších vecí, čo máme – ak raz uplynie, nikdy sa nevráti 
späť. Toto je opakovaná téma mnohých autorov počas stáročí a zvlášť dnes sa myš-
lienka javí ako mimoriadne aktuálna. Zdá sa, že času máme menej ako kedykoľvek 
predtým, možností čo robiť je stále viac, pri práci s informáciami sa ponuka neustá-
le zväčšuje. Naša pozornosť (angl. attention) je však ohraničená, naše zmysly zvlád-
nu len určitú záťaž (cognitive load). Napriek hojným materiálnym statkom často 
zažívame  to,  čo  niektorí  autori  označujú  ako  time  poverty  (časová  chudoba). 
Zaplavenie informáciami, ktoré sa na nás hrnú najmä z mnohých médií, vedie ku 
zvýšenej kognitívnej záťaži. S ich narastajúcim množstvom je čoraz ťažšie oddeliť 
signál  od  šumu1,  kvalitu  od  zbytočnosti,  hodnotu  od  informačného  znečistenia. 
Povedané slovami Johna Naisbitta (1982, str. 24): „topíme sa v informáciách, ale 
v oblasti vedomostí zažívame hlad.“2

Práve pomer signálu a šumu je problematický – v záplave e-mailov, webových 
stránok a nespočetného množstva podnetov vzniká stres a pri ňom je niekedy ťažké 
odlíšiť dôležité podnety od málo hodnotných. V časopise sú vedľa seba odborné články 
a reklamy,  povrchná žurnalistika  vedľa  pullitzerovských kúskov. V doručenej  pošte 
spamy, newslettery, diskusné príspevky, preposlané vtipy, kópie na vedomie a dôležité 
pracovné e-maily. Pri prvom pohľade na inbox však nevidno nijaký rozdiel, správy sú 
radené podľa dátumu, predmetu či odosielateľa, nie podľa dôležitosti. Sú ľudia, ktorí 
čítajú časopisy tak, že si pozrú obsah, zbežne prelistujú strany, vytrhnú len zaujímavé 
články a zvyšok zahodia do koša. To je však skôr výnimka ako pravidlo.

Ekonómovia a manažéri poznajú termín náklady stratených príležitostí: tým, že 
sa venujeme málo kvalitnému informačnému zdroju, stratíme čas, keď sme mohli 
študovať kvalitnejší. Tým, že komunikujeme o nerelevantných detailoch v práci, pri-
chádzame  o možnosť  hovoriť  o dôležitých.  Šéf  Microsoftu  (Gates,  2006)  píše 
o „information  underload,“  kritickom  nedostatku  informácií:  „Záplava  informácií 
1 Niekedy sa používa termín „Information pollution.“
2 „We are drowning in information but starved for knowledge.“
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neznamená, že máme tie správne informácie alebo že komunikujeme s tými správny-
mi  ľuďmi.“  O „underload“  probléme písal  už  šéfredaktor  časopisu  Byte  Raphael 
Needleman (1995) pred vyše 13 rokmi: „Preťaženie informáciami je mýtus. Zďaleka 
sme  nedosiahli  hranicu,  pri  ktorej  by  sme  preťažili  naše  neuróny.  (...)  Máme 
schopnosti spracovať oveľa viac údajov, ako dostávame dnes, je to všetko otázka ich 
prezentácie.“ Needleman pokračuje: „Takže prečo sa cítime preťažení informáciami, 
ktoré dostávame? Pretože ich dostávame nefiltrované. (...) Veľkú časť svojho času 
trávime nudným úkonom prehrabávania sa v odpadkoch.“

Neexistuje spoľahlivý spôsob ako oddeliť relevantné správy od nerelevantných 
a informácie  často  nemajú  kontext:  pri  výsledkoch  vyhľadávania  na  Google 
nevieme, či sú aktuálne, alebo staré, relevantné alebo nie (Noy, 2008). Problémom 
nie je množstvo informácií, ale nefungujúce filtre – skutočnú hĺbku problému vysti -
hol  v septembri  2008  Clay  Shirky,  ktorého  prednášku  zhrnula  Nicole  Ferraro 
(2008).  Voľný  preklad:  „Internet  predstavil  po  prvý  raz  post-gutenbergovskú 
ekonomiku. Náklady na on-line publikovanie sú takmer nulové a následkom je, že 
nedáva  ekonomický  zmysel  odfiltrovať  nekvalitné  výstupy.“  Shirky  pokračuje: 
„Návrh nových filtrov neznamená obmenu starých filtrov. Tie prestali fungovať zo 
štrukturálnych dôvodov, nie povrchových. Niektoré síce stačí preprogramovať, pri 
iných však bude treba prehodnotiť spoločenské normy.“

Medzi  spoločenské  normy  patrí  aj  odmena  za  kvantitu  (v  akademických 
kruhoch sa hodnotí množstvo publikačných výstupov), to však prináša svoje dôsled-
ky: Scott (2007) uvažuje o prednáške Davida M. Levyho: „Uprostred tohto všetké-
ho sme stratili schopnosť hĺbať a čas na premýšľanie.“ Potrebujeme ticho a ranné 
rituály na meditáciu či písanie. Aj spomínaný Bill Gates (2006) sa niekedy potrebu-
je „vypnúť“ a pravidelne odchádza na „Think Week,“  čas sústredeného premýš-
ľania. Information School na Washingtonskej univerzite zorganizovala konferenciu 
s názvom „Information, silence and sanctuary,“ v rámci ktorej poukázala na dôleži-
tosť schopnosti „vypnúť sa,“ spomaliť, získať si odstup, relaxovať.

RSS dávky ako doplnok e-mailu

Nové informačné technológie majú potenciál problémy vyriešiť, ale aj zhoršiť. 
E-maily zrýchlili komunikáciu (čo znamená úsporu času), no na druhej strane ich 
záplava môže viesť ku časovým stratám a neproduktívnemu mailovaniu (na webe 
nájdeme  množstvo  prípadov  ľudí,  ktorí  vyhlásili  „e-mailový  bankrot“  a prestali 
používať elektronickú poštu).

RSS dávky sú v podstate jednoduché súbory, ktoré obsahujú zoznam článkov. 
RSS čítačky sú zas programy (alebo webové aplikácie), ktoré dokážu RSS dávky 
spracovať a zoznam článkov čitateľovi zobraziť. Keďže ide o „pull“ technológiu, 
čitateľ si sám vyberie, ktoré dávky chce sledovať. Autor RSS dávky nemôže presne 
identifikovať čitateľov, takže ide v istom zmysle o anonymnú technológiu. Z tohto 
dôvodu je tiež v podstate eliminovaný spam.
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Je technológia RSS lepšia ako e-mail? Toto je otázka, na ktorú ťažko hľadať 
odpoveď, pretože obe riešenia sú určené na iné použitie. Kým e-mail je vhodný na 
konverzácie a obojsmernú komunikáciu, RSS dávky je dobré využiť o.i. vtedy, keď 
chceme oddeliť informačné zdroje (RSS) od pracovných úloh (e-mail). Príklad: ak 
webové noviny ponúkajú pravidelný newsletter a zároveň aj RSS dávku, môže byť 
vhodné využiť RSS dávku. Prečo? Pretože môžeme skombinovať viaceré príbuzné 
zdroje a zobraziť všetky správy spolu (teda uvidíme titulky viacerých obľúbených 
denníkov či časopisov na jednej obrazovke – šetríme čas, lebo nemusíme otvárať 
viaceré e-maily,  a zároveň odľahčíme mailovú schránku – oddelíme spracovanie 
informácií od komunikácie).

Autor populárnej RSS čítačky FeedDemon, Nick Bradbury (2008) píše: „RSS 
nie je e-mail. Keď sa pokúšate používať dávky rovnako ako e-maily – teda sa ku 
každému článku správate  tak,  ako keby ho bolo nevyhnutné prečítať – vedie to 
k preťaženiu.“  Mimochodom,  preťaženie  RSS  dávkami  nie  je  žiadny  nový 
fenomén: písalo sa o ňom už vtedy, keď bola technológia mladá (viď napr. Singel, 
2003). Jednoduchosť používania totiž niekedy zvádza používateľov k tomu, že si 
objednajú niekoľko stoviek dávok a potom ich nestíhajú spracovať.

Techniky ako znížiť preťaženie

Hoci upozorňujeme na dôležitosť rozlišovať medzi spracovaním e-mailov a RSS 
dávok, predsa len môžeme využiť viaceré techniky, ktoré sa používajú pri elektronic-
kej pošte. Píše sa o nich v článku Teda Demopoulosa (2008), Päť pravidiel ako sa 
vyhnúť preťaženiu e-mailami. Autor navrhuje používať časové obmedzenia (nečítať 
správy okamžite,  ale  len v časových blokoch),  obmedzovať množstvo prečítaných 
správ (v prípade mimoriadnej zaneprázdnenosti je vhodné preskakovať aj obľúbené 
zdroje), no a tiež využiť neproduktívny čas (pri čakaní, počas cestovania…). Formu-
luje zaujímavé pravidlo: „when in doubt, throw it out!“ (prenesenie do prostredia 
RSS: ak máme pochybnosti o užitočnosti informačného zdroja, radšej ho odhlásme). 
Bly (2008) píše: „Kľúč k práci s informáciami je väčšia selektívnosť, nie menšia. Pre-
to bez milosti odhláste e-časopisy, RSS dávky, atď., až kým vám neostane len to, čo 
nevyhnutne potrebujete.“

Keď aplikujeme  Paretovo pravidlo (20 % príčin spôsobuje 80 % následkov, 
napr.  20  % informácií  nám prinesie  80  % hodnoty),  vysoká  selektívnosť  je  na 
mieste.  Ak použijeme stratégiu Lake  Wobegon3 a aplikujeme ju na RSS dávky, 
výsledkom bude vyššia informačná hustota a lepší pomer informácií a šumu. 

3 Lake  Wobegon  je  vymyslené  mestečko,  ktoré  v americkom  rozhlase  spopularizoval  Garrison  Keillor. 
V mestečku sú „všetky deti nadpriemerné“ (tak si to aspoň myslia ich rodičia) – úsmevnú myšlienku mož-
no reálne aplikovať: napr. Google má snahu prijímať zamestnancov, ktorí sú lepší ako súčasný priemer  
(„Lake Wobegon hiring strategy“). Ak to prenesieme na RSS dávky, môžeme sa rozhodnúť pridať nový 
odber do čítačky jedine vtedy, keď je lepší než tie súčasné, alebo keď sme namiesto neho ochotní jednu  
inú položku odhlásiť.
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V on-line diskusii ku článku Portera (2006) zaznieva zaujímavá myšlienka – 
šéfredaktor  denníka  Washington  Post  sa  údajne  vyjadril,  že  „ľudia  kupujú naše 
noviny pre to, čo v nich nepíšeme.“ Či už je tento citát autentický, alebo nie, vyjadru-
je hlbokú myšlienku: kvalitné médiá slúžia ako filter – z dostupných informácií vybe-
rú  tie,  ktoré  považujú  za  najdôležitejšie;  platíme  im  za  redaktorskú  perspektívu 
a spracovanie. Podobným filtrom sú aj RSS dávky. Iný diskutujúci vyslovuje ďalšiu 
hlbokú myšlienku: „Moja mantra je taká, že dávky,  ktoré nečítate,  vám nemôžu 
ublížiť.“ Na webe sú milióny RSS dávok, tak či tak čítame len nepatrnú časť z nich, 
preto  by  sme  mali  byť  mimoriadne  selektívni.  Odhlásenie  hoci  aj  niekoľkých 
desiatok informačných zdrojov necháva viac času a priestoru venovať sa práci – 
a kapacitu do budúcnosti na prihlásenie ďalších, ešte kvalitnejších zdrojov.

Google Reader

Podľa MediaPost v roku 2005 menej ako 5 % používateľov internetu využívalo 
RSS čítačky (IT Facts…, 2005). Túto skupinu tvorili hlavne „mediálni a technolo-
gickí  profesionáli  a bloggeri.“  Odvtedy  počet  používateľov  stúpa  a zrejmý  je  aj 
nárast webových čítačiek (web-based aggregators). Titulok Desktopové RSS čítač-
ky  sú  (takmer)  mŕtve  hovorí  za  seba  (viď  MacManus,  2007).  Medzi  výhody 
webových aplikácií4 patrí aj skutočnosť, že ich netreba inštalovať a majú viaceré 
funkcie, ktoré lokálne nainštalované aplikácie ponúknuť nedokážu (sociálne fun-
kcie, neobmedzená história a podobne).

Rothman (2007) v článku „Päť najlepších tipov ako znížiť preťaženie RSS dáv-
kami“ ponúka odporúčania, ktoré možno využiť priamo v produkte Google Reader:

1. Zoskupiť dávky podľa témy alebo kategórie (nemusíme klikať na každú dáv-
ku,  ale  môžeme zobraziť  priečinok a naraz  všetky dávky v ňom).  Toto je  jedna 
z príjemných vlastností Google Reader.

2. Myslieť na priority (v čase zaneprázdnenosti by sme nemali čítať RSS dáv-
ky, príp. zobrazíme len tie najdôležitejšie).

3. Využiť  funkcie  Google  Reader  na zrýchlenie  práce (zobrazenie  zoznamu 
nadpisov namiesto plných textov článkov, označenie všetkých položiek za prečíta-
né, zobrazenie aktualizovaných dávok namiesto všetkých).

4. Filtrovať dávky podľa zaujímavých kľúčových slov (služby ako Feed Digest, 
FeedShake alebo FeedRinse).

5. Využiť  vyhľadávacie  dávky  (zadáme  hľadanie  kľúčového  slova  či  tagu 
v databáze  PubMed,  LibWorm),  príp.  vyhľadávanie  na  Technorati  či  Del.icio.us 
(len vtedy, keď je vyhľadávaný termín veľmi konkrétny, inak dostaneme priveľa 
výsledkov).

4 Najpopulárnejšie sú Bloglines a Google Reader, viď článok Heather Hopkins (2008) zo spoločnosti Hit-
Wise.
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Vhodné je vytvoriť si v čítačke priečinok „Na skúšku,“ kde umiestnime nové 
dávky – otestujeme si  ich a keď sa nám po nejakom časovom období,  napr.  po 
mesiaci, skutočne osvedčia, pridáme ich medzi pravidelne čítané zdroje. Ak sa zníži 
kvalita nejakého zdroja, čo niektorí používatelia sledujú pravidelne, ešte mu dajú 
poslednú  šancu:  namiesto  priameho  vymazania  ho  uložia  do  priečinka  „Zelená 
míľa“ alebo „Na vymazanie.“ Iní používatelia dávky odstraňujú priamo.

Google Reader umožňuje analyzovať trendy – koľko článkov sme prečítali, 
označili  ako  zaujímavé,  nazdieľali  s priateľmi,...  Vidíme  tiež  štatistiky,  čo  nám 
umožnia  rozhodnúť sa,  ktoré  RSS dávky odhlásime.  Ak napríklad  30 % dávok 
generuje  70 % článkov (a  z nich  na väčšinu  ani  neklikneme),  treba  si  skutočne 
rozmyslieť, či ich necháme v čítačke, alebo odhlásime. Niekedy je vhodné vymazať 
pár vysoko aktívnych (a občas príliš všeobecných) informačných zdrojov, čím zní-
žime čas potrebný na čítanie.

Na záver uvádzame ďalšie vlastnosti Google Readera, napríklad vyhľadávanie 
v histórii  RSS dávok, personalizované  odporúčania  ďalších  RSS dávok, zdieľanie 
zaujímavých článkov spolu s priateľmi a klávesovú navigáciu (šetrí veľa času). Pre-
chod na túto webovú službu je jednoduchý a rýchly, vďaka podpore OPML možno 
importovať existujúce RSS kanály z desktopovej čítačky. Sú tu aj isté obmedzenia 
(chýbajúca podpora https/autorizácie či zaheslovaných dávok), ale na väčšinu použití 
postačí.

Špecializované nástroje

RSS dávky môžeme vytvoriť buď ručne (editovať ako súbor na serveri, podob-
ne ako HTML stránku), poloautomaticky prostredníctvom blogovacích platforiem 
(po vytvorení článku sa zaktualizuje RSS dávka blogu) či programovo/automaticky. 
Môžeme napríklad využiť aj niektorú zo služieb (alebo vytvoriť vlastnú), ktorá po 
prijatí e-mailu zaktualizuje RSS dávku. Ak niektorý denník nepodporuje RSS dáv-
ky, ale ponúka e-mailový newsletter, môžeme ho (napr. prostredníctvom filtrova-
cích  pravidiel  pošty)  preposlať  na  špecializovanú  adresu,  kde  sa  automaticky 
spracuje. Takto dostaneme informácie preč z doručenej pošty do RSS čítačky – na 
miesto, kam logicky patria.

Ak webové sídlo nepodporuje ani e-mailové newslettery, môžeme použiť tzv. 
technológiu web scrapingu, pomocou ktorého navštevujeme stránky, čo nás zaují-
majú a extrahujeme z nich len tie informácie, ktoré chceme (napr. aktuálne články, 
zmena cien tovaru, a pod.). Existujú webové služby a tiež programy (napr.  iMac-
ros),  čo to umožňujú. Scraping však znamená často zbytočnú záťaž pre servery 
a niekedy sa považuje za neetický, preto (tam, kde to je možné) je vhodné získavať 
vstupné informácie pomocou API volaní (API – application programming interfa-
ce) alebo iných alternatívnych metód. Tiež je vhodné využiť služby ako shopping-
notes.com,  kde  informačné  agenty automaticky  monitorujú  stránku  zaujímavého 
produktu a e-mailom upozornia, keď sa cena zmení (e-mail možno opäť presunúť 

75



do RSS dávky, aby sa doručená pošta využívala na komunikáciu a nie na spracova-
nie informácií). Medzi ďalšie monitorovacie služby patria Google Alerts a Yotify.

Ak  však  máme k dispozícii  niekoľko  tisíc  článkov,  ako  ich  zoradíme  podľa 
relevancie? Toto je pomerne komplikovaný problém. Linderman (2007) uvažuje nad 
tým, že informačný zdroj s veľkým množstvom článkov by mohol mať okrem „plnej“ 
RSS dávky k dispozícii aj stručnejšiu filtrovanú verziu. Vidí niekoľko spôsobov ako 
to dosiahnuť a prináša klasifikáciu prístupov: 1. rozhoduje autor (autori vyberú odpo-
rúčané články), 2. rozhoduje komunita (najviac zobrazované články: „Most Viewed“ 
na YouTube alebo „Top Today“ na digg.com) – problémom sú davové efekty, tzv. 
„groupthink,“ 3. rozhodujú priatelia čitateľa (ktorí môžu odporučiť vybrané články), 
4. rozhoduje čitateľ sám – priebežne označuje články ako „zaujímavé“ alebo „nezau-
jímavé“ a softvér sa automaticky učí, čo má v budúcnosti odporúčať (podobné prí-
stupy sa používajú pri filtrovaní spamov, ukážka konceptu je na feeds2.com).

Kolaboratívne filtrovanie sa používa pri spravodajstve5, odporúčaní hudby (last 
.fm), filmov (netflix.com) či nákupov (amazon.com). Na weboch ako vybrali. sme.sk, 
pozrisi.sk, digg.com a podobne, čitatelia hlasujú za článok, čím vyjadrujú svoju pod-
poru. Popularitu mémov sledujú služby ako readburner, techmeme či rssmeme. Read-
burner používa ako bázu vstupných údajov články, ktoré zdieľajú používatelia čítačky 
Google Reader.

Pri vývoji RSS filtrov treba mať na mysli, že pre rozumný výsledok treba použiť 
viacero prístupov – ak necháme rozhodovať počítač len na základe našich minulých 
obľúbených článkov, bude sa neustále zužovať škála toho, čo sa na obrazovke dočíta-
me6. Ak bude primárnym zdrojom odporúčaní digg.com, dozvieme sa len o tom, čo 
zaujalo masy. Potrebujeme inteligentnejšie nástroje – a o tom, ako sa k nim dopraco-
vať, píše Grigorik (2006a, 2006b), autor aideRSS a algoritmu PostRank.

Nároční používatelia, ktorí chcú vykonať rôzne manipulácie s RSS dávkami 
(zlúčenie, filtrovanie, mashupy), môžu využiť Yahoo Pipes.

Záver

RSS dávky môžu pomôcť problém informačného preťaženia riešiť, ale ho na 
druhej  strane  aj  prehĺbiť.  Úspešné  používanie  predpokladá  systémovú  zmenu 
a vhodné  návyky v práci  –  výhradne  technické  riešenia  (úplne  nové  nástroje  či 
vylepšenie tých existujúcich) nie sú dostatočné. Na druhej strane kvalitnejšie pries-
kumové stroje, informačné agenty, filtrovacie nástroje či čítačky ktoré sa pokúsia 
zoradiť príspevky podľa priority jednoznačne zjednodušia prácu.

Rowse (2007) v článku 34 Reasons Why Readers Unsubscribe from Your Blog 
(nie je to reprezentatívny prieskum, ale má čo povedať) zozbieral názory používate-
ľov, prečo sa odhlasujú z odberu RSS. Hlavné oblasti sťažností patrili príliš vysokej 

5 Linden (2008) popisuje projekt Findory, ktorý bol pozastavený.
6 Pozri diskusia ku článku na blogu (Fletcher, 2007): „The problem with all these recommendation systems 

is that they create positive feedback loops which keep narrowing what you are exposed to.“
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a príliš nízkej frekvencii príspevkov, nekompletným textom článkov v RSS dávke, 
častému odbočovaniu od témy, redundantným či prevzatým správam. Takže opäť 
téma pomeru signálu a šumu, opäť dôležitosť správnej frekvencie článkov.

Autori informačných produktov sa môžu niekedy zamyslieť „gutenbergovsky“ – 
hoci je publikovanie extrémne lacné, predsa môže byť vhodné položiť si otázku: keby 
mali čitatelia za túto informáciu zaplatiť nielen svojím časom, ale aj peniazmi, do akej 
miery by boli  ochotní  urobiť  to?  Akým spôsobom môžem zvýšiť  pomer  signálu 
k šumu?  Akým  spôsobom zvýšim  hodnotu  informačného  zdroja  (RSS  dávky...)? 
Môže byť inšpirujúce pozrieť si videá, v ktorých používatelia popisujú spôsoby svojej 
práce s RSS čítačkou (napr. Baum, 2007 – popisuje prácu Roberta Scoblea) alebo si 
všimnúť štúdie, čo sledujú používanie zdrojov RSS (napr. LV et al., 2006).
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Resumé

RSS DÁVKY A INFORMAČNÉ PREŤAŽENIE

Ján Gondoľ

RSS dávky sú stále rozšírenejšie a umožňujú pohodlné spracovanie informácií. Zjednodu-
šenie práce však môže však viesť k tomu, že používatelia prijímajú viac informácií ako predtým 
a sú preťažení. Príspevok kriticky skúma RSS dávky, nástroje a techniky určené na prácu s nimi 
a hľadá spôsoby efektívneho využitia.  Základným východiskom je obmedzená kapacita pozor-
nosti a dôležitosť oddelenia signálu od šumu. Spôsoby filtrovania, ktoré sa používali v minulosti, 
sú vo svete internetu neúčinné a v nadbytku informácií sa preto stráca schopnosť hlbšieho pre-
mýšľania a relaxu. Technológia RSS môže pri vhodnom použití zefektívniť prácu – príspevok 
uvádza konkrétne postupy (analýza trendov, zoskupenie článkov podľa tém...) a opisuje nástroje 
ako Google Reader, v ktorých sa dajú tieto techniky využiť. Záver spomína techniky triedenia 
podľa relevancie a ponúka odporúčania autorom informačných produktov.
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Summary

RSS FEEDS AND INFORMATION OVERLOAD

Ján Gondoľ

RSS feeds grow in popularity and make processing of information easier. The simplification 
of work, however, can lead to processing larger amounts of information and result in overload. 
The article critically examines RSS feeds, as well as related tools and techniques for their efficient 
processing. Limited attention is a key concept that points to the importance of separating signal 
from noise. Filtering methods used in the past are no longer effective in the internet age and the 
overconsumption of information causes us to lose the ability to think deeply and relax. RSS tech-
nology,  when utilized properly,  can make  information  processing more effective  – the article 
mentions techniques like trend analysis  as well  as article clustering,  and describes tools such 
Google Reader that utilize these techniques.  The conclusion discusses relevance sorting tech-
niques and offers suggestions to the authors of information products.
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VYBRANÉ ASPEKTY ZDIEĽANIA ZNALOSTÍ
A SPOLUPRÁCE

VEDECKO-VÝSKUMNÝCH PRACOVNÍKOV

M a r c e l a  K a t u š č á k o v á

Úvod

O znalostnej, vedomostnej alebo poznatkovej spoločnosti sa dozvedáme denne 
z médií, ale len málo zainteresovaných vie, čo všetko tento pojem v sebe obsahuje 
a čoho všetkého sa nepriamo dotýka. Tento článok je venovaný konceptu, ktorý so 
znalostnou spoločnosťou a znalostným manažmentom súvisí do značnej miery – ide 
o proces zdieľania znalostí, ktorý sa podstatne líši od procesu výmeny informácii. 
Zdieľaním znalostí by sa mala preniesť znalosť celá, ak je to vôbec možné, pretože 
kontext, v ktorom sa znalosť nachádza v našej mysli, nie je možné úplne sprostred-
kovať  prijímateľovi  tejto  znalosti.  Efektívne  zdieľanie  v sebe  zahŕňa  procesy 
prenosu  a prijatia-absorpcie  odosielateľom  a potenciálnym  príjemcom.  Ak  je 
znalosť prijatá, ale nie je absorbovaná, ako v prípade prenosu informácií, prenos 
znalosti  nie  je  dokončený.  Aby sa  mohlo  hovoriť  o zdieľaní  znalosti,  musí  byť 
znalosť prijatá, spracovaná a absorbovaná (Davenport – Prusak, 1998). Významná 
je preto príjemcova internalizácia znalosti, t. j. stupeň, na akom sa príjemca stane 
vlastníkom tejto prenesenej znalosti a jeho spokojnosť s ňou. Akonáhle je znalosť 
príjemcom  plne  internalizovaná,  stáva  sa  jeho  vlastnou  znalosťou.  (Pierce – 
Kostova, Dirks, 2001).

Považujem za vhodné poznamenať,  že v texte je používaný termín zdieľať, 
ktorý je v kontexte slovenského jazyka bohemizmom, ale výstižne a jednoducho 
vyjadruje preklad anglického pojmu share. Do slovenského jazyka sa dá preložiť 
skupinou pojmov deliť sa o niečo,  mať niečo spoločné,  niesť časť,  zúčastniť  sa 
(podielom) a i.  V záujme zjednodušenia  štylizácií  bude v kontexte  tohto článku 
používaný výraz zdieľať obsahujúci významy uvedených pojmov. 
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Teoretické východiská zdieľania znalostí

Výskum zameraný na zdieľanie znalostí sa objavil ako kľúčová výskumná oblasť 
v širokom poli výskumu zameraného na technologický prenos a inovácie. Množstvo 
výskumníkov pri hľadaní faktorov, negatívne vplývajúcich na prenos znalostí, použí-
valo komunikačnú teóriu (Shannon – Weaver, 1949). Vzhľadom na túto teóriu je 
prenos znalosti porovnávaný s prenosom správy od zdroja ku príjemcovi v danom 
kontexte. Neskôr sa výskum zameraný na zdieľanie znalostí objavil aj na poli strate-
gického manažmentu,  kde je znalosť vnímaná ako najvyšší  strategicky významný 
zdroj, ktorý organizácia má a ako hlavný zdroj tvorby hodnoty (Nonaka, 1991). 

Stále viac sa však skúmanie oblasti zdieľania znalostí posúva ku perspektívam 
organizačného učenia. Skúsenosti aj výskum poukazujú na to, že úspešné zdieľanie 
znalostí v sebe zahŕňa skôr široké procesy učenia než len komunikačné procesy. Kým 
komunikácia znalostí je dôležitá, sú to práve procesy, v ktorých sa znalosť zdieľa, 
ktoré podmieňujú, či sa v organizácii realizuje organizačné učenie, a teda či proces 
zdieľania  znalostí  bol  úspešný.  Je  preto  pochopiteľné,  že  problematika  zdieľania 
znalostí úzko súvisí s problémom spolupráce vedcov realizujúcich výskum, často na 
diaľku.  Spoluprácou  a zdieľaním  znalostí  by  sa  mal  dosiahnuť  synergický  efekt. 
Zároveň si treba uvedomiť, že v procese zdieľania ide o dobrovoľný a slobodný akt, 
pre ktorý sa jednotlivec rozhoduje sám (Davenport, 1997) a ku ktorému musí byť 
niečím motivovaný. 

Proces zdieľania znalostí ovplyvňujú hlavne samotní aktéri, používaná forma 
(školenia a kurzy, neformálny rozhovor, stretnutia odborných komunít (community  
of practice, COP), veľtrhy, audio a video konferencie, webové konferencie, e-maily 
a databázy, písanie knihy, zdieľanie najlepšej praxe, vyhodnotenie akcie, vedenie 
štruktúrovaného  dialógu,  rozprávanie  príbehov,  vydávanie  dokumentácie  firmy 
v knižnej forme atď. Nemenej významné sú prostriedky, teda použité médiá, ako 
napríklad  intranet,  znalostné  databázy,  informačné  systémy;  špecifické  fyzické 
miesta,  odkazové  tabule,  projektové  miestnosti  atď.  Veľmi  významný  aspekt 
zdieľania  znalostí  predstavujú  tzv.  kognitívne  faktory,  teda  absorpčná  kapacita 
a s ňou súvisiaca ohraničenosť myslenia, a mentálny model; výrečnosť (schopnosť 
vyjadrovania),  schopnosť  reprezentácie  kontextu  atď.  Keďže  ide  proces  medzi 
viacerými účastníkmi, rovnako významné sú sociálne a sociopsychologické, resp. 
kultúrne  faktory  ovplyvňujúce  postoj  ľudí  k  zdieľaniu  znalostí:  vedenie  (štýl 
vedenia, motivácia, odmeňovanie, vzdelávanie); organizačná štruktúra (vertikálna, 
horizontálna); normy a zvyky atď. (Kalling – Styhre, 2003).

Skôr  ako  sa  zamyslíme  nad  možnosťou motivovania  k  zdieľaniu  znalostí  je 
dobré si uvedomiť, že vnímanie tohto aktu sa u ľudí rôzni. Môžeme sledovať dva 
extrémne  prístupy  k  vnímaniu  zdieľania  znalostí.  Prístup,  ktorý  vníma  zdieľanie 
znalostí ako „trh so znalosťami“ a prístup, ktorý sa zameriava na „znalostné komuni-
ty“. Ide o dva  extrémne pohľady, nakoľko v reálnom živote sa stretávame so situ-
áciami  odohrávajúcimi  sa  niekde  uprostred.  Podľa  Cohena  (1998)  zástancovia 
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prístupu zameraného na znalostné trhy často hovoria o znalostnej interakcii medzi 
jednotlivcami, pričom zdôrazňujú podnety, keďže znalosti vnímajú ako „veci“, ktoré 
možno prenášať. Obhajcovia znalostných komunít sa zameriavajú na skupiny a väč-
šiu pozornosť venujú podpore vzťahov medzi ľuďmi,  čo môže viesť ku hlbšiemu 
porozumeniu procesu poznávania. Všímajú si osobné vzťahy a záväzky zo spoloč-
ných úspechov, ako aj riziká spoločných neúspechov. Spolupracovníci sa obávajú 
o seba aj o svojich partnerov; nákupcovia a predajcovia nie. Dôvera a dobrý úmysel 
ovplyvňujú činnosť v komunite alebo vo svete spolupráce silnejšie než v relatívne 
neosobnom prostredí trhu. Prusak (1997) uvádza, že v každej organizácii nájdeme 
tzv. znalostných nákupcov, predajcov a maklérov, pričom každý z nich očakáva, že 
zo znalostnej transakcie niečo získa. Hlavným cenovým mechanizmom na znalost-
nom trhu je reciprocita – očakávanie, že za poskytnutie znalosti získame inú hodnotnú 
znalosť. Ak sa zamestnanec chce stať súčasťou znalostných sietí, ktoré potrebuje pre 
svoje ďalšie úspechy, musí aj on prispievať svojimi znalosťami.

Zdieľanie znalostí v oblasti vedy a výskumu 

Veda  a výskum sa  presúvajú  z výskumných  laboratórií  veľkých  spoločností 
v Európe a USA do celého sveta. Nové inovácie a technológie môžu vzísť kdekoľ-
vek na svete a je pravdepodobnejšie, že vzniknú z otvorených sietí a zo spolupráce, 
než z osamelej  inštitúcie.  Všetko má však svoje výhody aj  nevýhody.  Vedecko- 
-výskumné organizácie sa preto neustále rozhodujú – ísť do výskumu samostatne, 
alebo spoločne?

Získavanie znalostí môže byť pre ekonomický úspech, rast a inovácie organi-
zácií veľmi významné. Získavanie znalostí však nie je jednoduché. Myšlienky sú vo 
svojej prirodzenosti nehmotné a ich prenos naprieč regiónmi alebo organizáciami 
môže byť extrémne náročný.

Je pochopiteľné, že zdieľanie znalostí je prirodzenejšie v rámci organizácie než 
medzi organizáciami, rovnako aj spolupráca je v rámci regiónu prirodzenejšia než 
spolupráca medzi regiónmi. Na druhej strane na nové jedinečné inovácie je často 
potrebná spolupráca veľkého množstva špecializovaných odborníkov z rôznych kra-
jín. Ako možno riešiť takúto situáciu?

Štúdie  zamerané  na  ekonomickú  geografiu  sa  líšia  a jednoznačnú  odpoveď 
v nich  nenájdeme.  Niektoré  uvádzajú,  že  získanie  poznatkov  z geograficky 
vzdialených zdrojov je veľmi komplikované, vzhľadom na schopnosť firiem stavať 
na nelokálnych poznatkoch svoje ďalšie inovácie (Thompson – Fox-Kean 2004). 
Iný výskum realizovaný v roku 2005 (Penner – Shaver) medzisektorovo porovnával 
65 japonských farmaceutických firiem a zistil, že firmy realizujúce medzinárodný 
výskum majú tendenciu vyprodukovať väčšie množstvo patentov než firmy s domá-
cim výskumom. 

Leiponen  a Helfat  (2006)  analyzovali  údaje  o rozptyle  fínskych  organizácií 
a zistili, že výhody plynúce z rozptýleného výskumu nevedú k originálnym inová-
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ciám,  ale  len k imitačným. Tento výskum koreluje  s výsledkami iného výskumu 
zameraného na vplyv geografického rozloženia vedecko-výskumných činností na 
kvalitu inovatívnych výsledkov (Singh, 2006). Autori analyzovali údaje z viac ako 
pol milióna patentov z 1 127 firiem. Výsledkom bolo zistenie, že geograficky roz-
ložené vedecko-výskumné činnosti nezlepšujú kvalitu inovácií sledovaných firiem. 
V skutočnosti  možno povedať,  že  distribuovaný výskum má negatívny vplyv  na 
priemernú hodnotu inovácií. Autor poukazuje na skutočnosť, že potenciálne zisky 
z prístupu k rôznorodým myšlienkam a odborným poznatkom z rôznych geografic-
kých území sa vyvažujú komplikovanosťou pri integrácii týchto poznatkov naprieč 
viacerými geografickými územiami. Ak sa ešte zamyslíme nad komplikovanosťou 
tacitných znalostí,  ktoré  pomocou IKT takmer nie je možné prenášať,  potom sa 
môže vynoriť otázka, či vôbec má medzinárodná alebo celonárodná spolupráca ved-
cov realizovaná pomocou IKT nejaký význam.

Kolaboratórium a znalostný portál

Vedecká spolupráca, t. j. ľudské správanie medzi dvoma alebo viacerými ved-
cami,  ktoré  umožňuje  zdieľanie  významov  a  realizáciu  úloh  (Bednárik  a kol., 
2007), sa v poslednom čase výrazne zmenila. Procesy spolupráce sa presúvajú od 
starého  modelu  „rozširovania  vedeckých informácií“  (Garvey – Griffitth,  1972), 
kde boli  poznatky poprepájané cez papierové,  recenzované akademické časopisy 
a konferenčné  zborníky.  Vedci  stále  častejšie  publikujú  svoje  články  v on-line 
recenzovaných časopisoch, ktoré často poskytujú prístup k vedeckým poznatkom 
bez poplatkov (Gudnason a kol. 2002). Citeľným rozdielom je hlavne možnosť roz-
širovať vedecké poznatky v čoraz širšom kontexte, čo umožňujú najnovšie webové 
aplikácie. Významná je možnosť kombinovať poznatky v textovej štruktúrovanej, 
semi-štruktúrovanej alebo neštruktúrovanej forme s poznatkami v grafickej podobe, 
audio- a video- forme. Možnosť prepájať odborné poznatky a lokalizovať expertov 
je  ešte  stále  nedocenená  a slabo  využívaná.  V prípade  rozširovania  poznatkov 
v takomto širokom kontexte by bolo možné hovoriť o posune z úrovne rozširovania 
a komunikovania vedeckých poznatkov na úroveň zdieľania znalostí.

Web predstavuje vhodné prostredie na realizáciu výskumu i spolupráce a napo-
máha  prenosu  aj  tvorbe  nových  znalostí  v prípade  geograficky  distribuovaného 
výskumu. Ide o virtuálne kolaboratívne výskumné prostredie, kde je možná spolu-
práca aj zdieľanie znalostí na istej úrovni, čo využívajú vedeckí pracovníci zoskupení 
do tzv. kolaboratórií.  William Wulf  (1989) ich definuje ako centrá bez stien, kde 
môžu výskumní pracovníci realizovať výskum bez ohľadu na miesto ich pobytu – pri-
čom sú v interakcii  s  kolegami,  majú prístup ku spoločnému vybaveniu,  delia  sa 
o údaje  a výpočtové  zdroje,  pristupujú  k  informáciám  v digitálnych  knižniciach. 
Kolaboratóriá premosťujú priepasti dané: geograficky, tým, že poskytujú medziná-
rodné sprístupnenie cez Internet; časovo, tým že ponúkajú synchrónne a asynchrónne 
komunikačné  technológie;  inštitucionálne,  tým,  že  skupinám sprístupňujú  nástroje 
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a materiály pre spoločné záujmy; disciplinárne, tým, že umožňujú účastníkom rozho-
dovať, aké zdroje sú pre danú tému najrelevantnejšie, bez ohľadu na tradičné chápa-
nie  náplne  konkrétnej  disciplíny.  To,  čo  podporuje  zdieľanie  znalostí,  je  fakt,  že 
zúčastnení majú nielen spoločné ciele, ale delia sa aj o spoločnú množinu problémov 
alebo otázok. Znamená to, že kolaboratórium existuje do takej miery, do akej ho jeho 
členovia využívajú, a čo je dôležitejšie, do akej doň pridávajú zdroje. Rovnako posky-
tuje prístup ku spoločným zdrojom (údaje, linky, výsledky výskumov, adresár exper-
tov a pod.) a nástroje, ktoré na to potrebujú (Lunsford – Bruce, 2001). Prístup ku 
spoločným  zdrojom  a nástroje  spolupráce  predstavujú  širokú  platformu,  v ktorej 
významné postavenie majú systémy nazývané „znalostný portál“.

Znalostný portál  poskytuje  vedcom, výskumníkom a súkromným spoločnos-
tiam voľný prístup k diskusnému fóru,  virtuálnemu laboratóriu a ku digitálnemu 
skladu vedeckých a výskumných informácií. Poskytuje teda priestor na konverzáciu 
cez on-line diskusie na rôzne témy, rovnako aj možnosť zaslať komunite otázky. 
Poskytuje  spoločný  pracovný  priestor  na  synchrónnu  elektronickú  spoluprácu, 
diskusie alebo stretnutia – cez virtuálne laboratórium a dokumentový sklad slúžiaci 
ako znalostná báza (USAID, 2004).

Pod pojmom znalostný portál sa zväčša myslí portál navrhnutý pre konkrétnu 
organizáciu. Využitie týchto systémov je však omnoho širšie, ak hneď v úvode pri 
návrhu portálu zvážime, komu má tento portál slúžiť. Majú to byť zamestnanci kon-
krétnej organizácie alebo vedecko-výskumní pracovníci spolupracujúci na konkrét-
nom  spoločnom  výskume,  alebo  má  ísť  o  vstupnú  bránu  k špecializovaným 
vedeckým informáciám?

V prípade organizačného znalostného portálu ide o softvérové systémy slúžiace 
ako jediný vstupný bod, poskytujúce prístup k informáciám a podporujúce komunity 
znalostných pracovníkov v organizácii.  Všetky dokumenty vytvorené používateľmi 
portálu  sú  uložené  v sklade.  Tieto  dokumenty  prechádzajú  množstvom  procesov 
manažmentu  znalostí  a manažmentu  obsahu.  V rámci  manažmentu  znalostí  ide 
o procesy, vyžadujúce si vysoko zainteresovaný tím expertov na obsah, ktorí hodnotia 
kvalitu materiálov zahrnutých do skladu. Môže ísť o recenzie, klasifikácie a certifiká-
ciu dokumentov.  V rámci  úrovne manažmentu obsahu sú dokumenty zahrnuté  do 
skladu automaticky spracované, registrované, riadené a analyzované. Na agregovanie 
informácií  sa  používa  technológia  „crawlera“  podporovaná  analyzátorom obsahu, 
ktorý extrahuje text a metaúdaje z každého dokumentu. Extrahované údaje sú dané do 
formátu XML, čo umožňuje analýzu textu a indexovanie dokumentov v sklade. Kon-
trola kvality dokumentov dodaných do skladu realizovaná tímom expertov zvyšuje 
hodnotu bohatstva portálu, ale zároveň môže z časového hľadiska vytvárať „úzke hrd-
lo“  pri  vkladaní  informácií  do  skladu.  Preto  sa  často  pristupuje  ku  kompromisu 
a kvalita dokumentov je zabezpečovaná automatizovane. Napríklad automatizované 
hodnotenie využívania dokumentov, zaznamenané kliknutia, možno využiť na ziste-
nie počtu otvorení dokumentu, pričom strojové učenie sa môže použiť na vyhľadanie 
nepoužívaných dokumentov (Kondratova – Goldfarb, 2004).
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Zaujímavý je pohľad Al-Hawamdeha (2003), ktorý v svojom nákrese znalost-
ného portálu zdôrazňuje predovšetkým jeho schopnosť personalizácie a využívania 
tzv. push technológií, filtrovania nepotrebných informácií, inteligentného vyhľadáva-
nia, ktoré je zabezpečené inteligentnejšími nástrojmi organizácie informácií a znalostí 
(taxonómie, ontológie, metaúdaje, XML a pod.).

Obr. 1  Portál znalostí (Al-Hawamdeh, 2003)

Znalostný portál pre vedecko-výskumných pracovníkov

Znalostný portál pre vedecko-výskumných pracovníkov by nemal slúžiť len ako 
sklad  aktuálnych  výsledkov vedeckých výskumov,  ale  mal  by  napomáhať tvorbe 
živého a dynamického on-line prostredia. Mal by vytvárať vedecké fórum pre kon-
krétnych  výskumníkov,  kde  si  vedci  vymieňajú  informácie  o nových  projektoch 
a smerovaniach ich výskumov, získavajú profesionálne hodnotenia svojich výskum-
ných údajov, publikácií a získajú hodnotnú spätnú väzbu z priemyselného odvetvia. 
Na druhej strane potom používatelia z oblasti priemyslu môžu nasledovať smerovanie 
vývoja výskumu a získať odpovede na ich otázky od expertov z celého sveta. Podľa 
Turka (2002) majú asociácie profesionálov obrovský potenciál zohrať úlohu prostred-
níka pri šírení znalostí. Poskytujú fórum pre tvorbu medziorganizačných sietí, ktoré, 
na  druhej  strane,  vytvárajú  nevyhnutné  kanály  na  šírenie  informácií,  poznatkov 
a myšlienok, čo napomáha organizáciám vytvárať technologické inovácie.

Znalostný portál  by mal obsahovať obsiahly digitálny sklad.  Údaje  uložené 
v sklade by mali byť vyjadrené vo formáte XML, ktorý umožňuje automatizova-
ným nástrojom vybrať kontext údajov a prezentovať ho nezávisle od rôznych doku-
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mentových alebo databázových formátov. Pokročilé vyhľadávanie a nástroje infor-
mačného prieskumu v sklade by mali byť založené na obsahu, na metaúdajoch aj na 
službách s pridanou hodnotou, ako napríklad zhrnutie – sumarizácia dokumentov. 

Digitálny sklad sám osebe nie je schopný podporovať diskusné fóra bez služieb 
s pridanou  hodnotou  poskytovanou  virtuálnym  laboratóriom.  Najaktuálnejšie 
správy,  sumáre  z dokumentov  a odborné  aj  priemyselné  databázy  udržované 
znalostnými pracovníkmi vo virtuálnom laboratóriu by mali poskytnúť nevyhnutnú 
podporu a štruktúrované materiály pre diskusné fórum, kde účastníci môžu rýchlo 
vyhľadať informácie týkajúce sa konkrétnej témy diskusie, ak sa má podporovať 
efektívna účasť na diskusii (Kondratova – Goldfarb, 2004). 

Opäť treba mať na pamäti, či navrhujeme portál pre nejakú organizáciu alebo 
spoločnosť, alebo pre on-line odbornú komunitu. Účelom organizačného znalostného 
portálu  je  umožniť  spoločnosti  uzamknúť  interne  aj externe  uložené  informácie 
a poskytnúť  používateľom jednu vstupnú  bránu k personalizovaným informáciám, 
ktoré potrebujú pri tvorbe informovaných obchodných rozhodnutí (Firestone, 2003).

Na druhej strane komunitné portály slúžia potrebám odbornej komunity. Virtuál-
ne odborné komunity sú fyzicky distribuované skupiny ľudí,  ktoré  participujú na 
povinnostiach,  zdieľajú znalosti a odborné skúsenosti,  pričom slúžia ako nezávislé 
siete počas dlhšieho časového obdobia. Používajú rôzne technologické nástroje na 
vzájomnú komunikáciu so spoločným cieľom – robiť svoju prácu lepšie (Allen a kol. 
2003). Preto virtuálne odborné komunity majú niektoré spoločné črty, ako sú pozadie, 
odborné  skúsenosti,  jazyk,  účel  komunikácie  a tvorba  nových  poznatkov.  Ďalšou 
spoločnou črtou je dynamika, neustály vývoj a sociálna interakcia.

Dizajn navrhnutý s dôrazom na sociálnu interakciu 
a kolaboratívnu prácu

Princípy dizajnu zameraného na sociálnu interakciu a spoluprácu vychádzajú zo 
situácie „dilemy väzňa“, ktorú študoval Axelrod (1984). Väzňova dilema vychádza 
z podstaty „interdependencie“, teda vzájomnej závislosti, keď správanie každého z par-
tnerov podmieňuje správanie toho druhého, pričom samo je ním podmienené. Väzňovu 
dilemu z teórie hier možno opísať nasledovne: prokurátor drží vo vyšetrovacej väzbe 
dvoch mužov, ktorí sú podozriví z lúpeže. Dôkazy proti nim ale nestačia na to, aby sa 
prípad vyriešil. Prokurátor si teda zavolá oboch väzňov a oznámi im, že na to, aby ich 
obžaloval, potrebuje ich priznanie. Významný bod nastane v momente, keď im opíše 
celú situáciu: ak budú obaja zapierať a tvrdiť, že sa lúpeže nezúčastnili, môže ich obža-
lovať len za ilegálne držanie  zbrane a za to  môžu v najhoršom dostať každý po 6 
mesiacoch vo väzení. Ak sa ale obaja priznajú, postará sa o to, aby za lúpež dostali naj-
nižšiu sadzbu, t. j. dva roky väzenia. V prípade, že sa prizná len jeden a druhý nie, stane 
sa z toho, ktorý sa priznal, korunný svedok a bude oslobodený, zatiaľ čo druhý dostane 
najvyššiu sadzbu dvadsať rokov. Po tomto rozhovore väzňov odvedú do odlišných ciel, 
kde môžu premýšľať. Táto dilema nemá riešenie, pretože aj keby sa väzňom podarilo 
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spolu komunikovať a dohodnúť sa, i tak by ich osud závisel od toho, nakoľko môžu 
svojmu  komplicovi  dôverovať,  že  spoločnú  dohodu  dodrží  (Rapoport,  Chammah, 
1965). Ide o zaujímavú situáciu, ktorá môže pripomínať situáciu medzi spolupracujúci-
mi vedcami na diaľku. Nevedia, či si môžu absolútne dôverovať, a preto radšej najvýz-
namnejšie výsledky práce nezverejnia, alebo pochybnosti o presnosti svojich výsledkov 
výskumov neuvedú, čím riskujú, že celý ďalší výskum bude „stáť na vode“. Na základe 
podobných úvah pochádzajúcich z teórie hier Kollock (1998) zdôrazňuje tri všeobecné 
dizajnové princípy výstavby on-line komunity zameranej na spoluprácu. Treba zabez-
pečiť, aby sa jednotlivci mohli opätovne stretnúť; pričom musia byť schopní navzájom 
sa spoznať; súčasne musia mať informácie o tom, čo v minulosti robili tí druhí.

Pri navrhovaní on-line priestoru pre virtuálnu odbornú komunitu to znamená, že 
jednotlivci musia mať zabezpečenú možnosť stretnúť sa v rovnakom virtuálnom pro-
stredí aj v budúcnosti. Ak má byť portál úspešný, komunikácia v rámci on-line komu-
nity musí byť nepretržitá, čo možno zabezpečiť používaním diskusného priestoru. 
V konkrétnom znalostnom portáli musí byť dobre navrhnuté komunitné fórum, ktoré 
umožní  a podporuje  diskusie,  zdieľanie  a tvorbu  znalostí.  Po  druhé  –  jednotlivci 
zúčastňujúci sa na spolupráci musia byť schopní získať informácie o sebe navzájom. 
Princíp  vzájomnej  rozpoznateľnosti  podporuje  skupinová  socializácia,  ktorá  je 
ovplyvnená tým, že vieme, kto na danej činnosti participuje (Turoff, 1993). Tento 
princíp  je  významný  v kombinácii  s on-line  interakciou,  keď je  náročné  vytvoriť 
atmosféru dôvery vo virtuálnej komunite (Andrews a kol.,  2002). Ide o dizajnový 
princíp, ktorý je často v priamom konflikte s pocitom anonymity na webe. Výhodou 
je, že následne možno vytvoriť úplný adresár členov konkrétneho portálu, čo napomá-
ha pri zisťovaní „hodnoty“ účasti členov na diskusnom fóre alebo na práci v portáli. 
Tretí princíp pri navrhovaní on-line komunity spočíva v tom, že história správania 
každého jednotlivca by mala byť zistiteľná. Keď sú informácie o jednotlivcovi a jeho 
činnosti v rámci on-line komunity zozbierané, vytvorí sa jeho reputácia. Tieto procesy 
povzbudzujú  k získavaniu  sociálnych  informácií  a vytváraniu  atmosféry  dôvery 
v rámci skupiny. Godwin (1994) zdôrazňuje význam akumulácie znalostí o jednotli-
vých  členoch  virtuálnej  komunity,  keďže  on-line  komunita  by  mala  poskytovať 
„inštitucionálnu pamäť“ sledujúcu históriu a udalosti v rámci skupiny.

Problémy spolupráce vo vedeckom výskume

Spomínanú dilemu a význam dizajnu systému pre on-line komunitu a kolabora-
tórium uvádzam z jednoduchého dôvodu. Vytvoriť atmosféru dôvery je pre spolu-
prácu v akejkoľvek oblasti veľmi dôležité a veľmi náročné. Ako je možné vytvoriť 
dôveru vo virtuálnom on-line priestore? Postačia na to spomínané dizajnové prvky?

Keď sa vedúci zamestnanci po zvážení všetkých pozitív a negatív rozhodnú pre 
spoluprácu  s inou  inštitúciou  alebo  inštitúciami,  často  zabudnú  svoje  predstavy 
či zámery vysvetliť a objasniť celému riešiteľskému kolektívu. Prevažná časť príp-
ravy je venovaná otázkam autorizácie prístupu k internými a externým údajom, čím 
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sa navodzuje atmosféra strachu a obavy o „vytunelovanie“ intelektuálneho kapitálu 
organizácie.  Vytvára sa  paradoxná situácia  alebo tzv.  pole  napätia,  ktoré  vzniká 
v prípade spolupráce v oblasti vedy a výskumu, keď treba v rovnakom čase znalosti 
zdieľať aj  chrániť.  Ochranou znalostí  sa  myslí  zabezpečenie  ochrany kľúčových 
strategických  zdrojov  znalostí  organizácie  pred  ich  konfiškáciou  (Gold  a kol., 
2001).  Ochrana znalostí rovnako ako aj ich sprístupnenie ovplyvňujú výkonnosť 
organizácie. Preto M. Bogers (2004) vo svojej doktorandskej práci analyzoval lite-
ratúru  venujúcu  sa  problematike  zdieľania  a ochrany  znalostí  v oblasti  vedy 
a výskumu. Ako výsledok svojej  práce vytvoril  model spomínaného napäťového 
poľa. V rámci modelu vyčlenil päť dimenzií, ktoré toto napätie spoločne vytvárajú. 
Ide o aspekt prostredia, kde sa spolupráca realizuje, o charakteristiky spolupráce, 
aspekty „stelesnenia“ znalostí, charakteristiky znalostí a o vzťahové aspekty.

Z uvedeného obrázku aj  z reálneho pozorovania  vyplýva,  že  vytvoriť  atmo-
sféru podporujúcu zdieľanie znalostí a zároveň aj ich ochranu je neľahké. Všetky 
spomenuté aspekty ako tacitnosť, novosť, špecifickosť znalostí, dôvera, geografická 
vzdialenosť, kultúrne odlišnosti, skúsenosti partnerov so spoluprácou, veľkosť orga-
nizácie, s ktorou spolupracujeme, a pod. významne vplývajú na to, akým smerom sa 
táto paradoxná situácia posunie. Pokiaľ si väčšiny týchto aspektov nebudú koordi-
nátori spolupráce vedecko-výskumných pracovníkov vedomí, všetky investície do 
znalostných portálov a najnovších technológií spolupráce budú len mrhaním finanč-
ných zdrojov.

Obr. 2  Napäťové pole pri zdieľaní a ochrane znalostí (Bogers, 2004) 
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Praktické skúsenosti z práce v kolaboratóriu

V prípade kolaboratória, ktoré pozorujem v rámci doktorandského štúdia, treba 
priznať, že ani v tomto prípade sa nevenovala dostatočná pozornosť možným prob-
lémom spolupráce. Tieto problémy začínajú samotnou ochotou alebo skôr neocho-
tou spolupracovať, deliť sa o svoje znalosti s niekým z inej organizácie, nevnímať 
ho  ako  konkurenciu,  ale  snažiť  sa  vybudovať  atmosféru  dôvery  a spolupráce. 
Dôležitosť osobných stretnutí a workshopov je často podceňovaná, s odôvodnením, 
že najnovšie IKT ju dokážu nahradiť. Ak sa ale spoliehame na spoluprácu vo virtu-
álnom priestore, o to väčšiu pozornosť musíme venovať tvorbe atmosféry dôvery už 
úvode projektu.  Technológie  predstavujú len časť problematiky virtuálnej  spolu-
práce a nemožno ich považovať za jej riešenie. 

Informačný systém kolaboratória využíva zdieľanú digitálnu knižnicu, zdieľa-
ný vedomostný priestor a komunikačný intranetový systém riešiteľov. Ak by sme 
hľadali najnovšie možnosti spolupráce, čo dnes webové prostredie ponúka, v tomto 
systéme by sme ich nenašli. Ako uvádza správca informačného systému, najvyuží-
vanejšou časťou informačného systému je spoločný dátový priestor štyroch spolu-
pracujúcich  skupín,  nepretržite  dostupný z ľubovoľného počítača  pripojeného na 
internet.  Modul internetovej  komunikácie  alebo diskusie  zatiaľ  nie  je využívaný 
a riešitelia  dávajú  prednosť  iným formám  komunikácie,  t.  j.  komunikujú  mimo 
informačného systému kolaboratória. 

Používaný informačný systém kolaboratória, ktorý by sa mal približovať vlast-
nostiam  znalostného  portálu,  zodpovedá  kultúre  spolupráce,  spôsobu  vnímania 
znalostí, terminológii, systému myslenia a pod. tej organizácie, ktorá ho vytvorila. Ide 
o jednu zo spoluriešiteľských organizácii, ktorá však, nanešťastie, pri tvorbe systému 
nevyvinula snahu o získanie názorov na požadované vlastnosti systému od ostatných 
členov  kolaboratória.  Riešitelia  z iných  organizácii  sa  systému  prispôsobia  alebo 
spoluprácu minimalizujú. Ak je napríklad taxonómia denne používaných dokumentov 
náročná a často obmieňaná, používatelia sa tomu „prispôsobia“. Potrebné dokumenty 
si  prenesú  do  svojho  počítača  a spoločný  systém takmer  nenavštevujú,  v prípade 
potreby komunikácie  využijú organizačný e-mail  a pod.  Postupom času sa  začína 
spoločný cieľ kolaboratória strácať, spoluriešitelia často netušia, na akej čiastkovej 
úlohe ich kolega z inej inštitúcie pracuje a záujem o využívanie spoločného systému 
alebo záujem o spoluprácu ako takú sa vytráca.

Ďalším  pozorovaným  problémom je  aj  odlišné  vnímanie  procesu  zdieľania 
znalostí v jednotlivých organizáciách riešiteľov. Ak je jedna organizácia zameraná 
na tvorbu patentov, a teda na prísnu ochranu znalostí, pričom zdieľanie znalostí vní-
ma ako trh so znalosťami a druhá organizácia vníma zdieľanie znalostí ako niečo 
prirodzené, realizované cez znalostné komunity, potom bude ich vzájomná spolu-
práca komplikovaná. Je prirodzené, a realizované rozhovory to potvrdzujú, že práve 
riešiteľom z organizácie naklonenej spolupráci chýba bližší kontakt so spolurieši-
teľmi z iných organizácií,  ktorý používaný systém spolupráce nedokáže vytvoriť. 
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Osobné stretnutia sa často uskutočňujú len jeden alebo dvakrát ročne… Ak vní-
mame sledovanú skupinu spolupracujúcich vedecko-výskumných pracovníkov ako 
kolaboratórium,  potom  by  si  mali  koordinátori  uvedomiť,  že  to,  čo  podporuje 
zdieľanie znalostí, sú spoločné ciele, spoločná množina problémov a otázok, ktoré 
sa evidentne začínajú strácať. Rovnako významným atribútom kolaboratória je fakt, 
že „existuje do takej miery, do akej ho jeho členovia využívajú a čo je dôležitejšie, 
do akej miery do neho pridávajú zdroje“ (Lunsford – Bruce, 2001).

Záver

Jedným z možných praktických riešení je pokus o implementovne niektorých 
prvkov manažmentu znalostí do riadenia spomínaného kolaboratória. Implementácii 
znalostného manažmentu vždy predchádza audit – tzv. znalostný audit, ktorý pred-
stavuje systematické vedecké skúmanie a hodnotenie explicitných a tacitných zdrojov 
znalostí  v organizácii.  Znalostný  audit  skúma  a analyzuje  aktuálne  znalostné  pro-
stredie, čo završuje v diagnostickej a prognostickej správe o aktuálnom „zdravotnom 
stave znalostí“ v organizácii.  Hodnotne spracovaný znalostný audit môže pomôcť 
identifikovať znalostné imanie a znalostné toky, identifikovať rozdiely v informač-
ných a znalostných potrebách, môže znížiť potrebné náklady na narábanie s infor-
máciami a zlepšiť koordináciu aj prístup k bežne potrebným informáciám (Skyrme, 
2002). Znalostný audit by mal identifikovať, kde presne dochádza ku generovaniu 
intelektuálneho  kapitálu,  odhaliť  doposiaľ  nezmapované  znalostné  toky,  kvalifi-
kovať  relatívnu  hodnotu  znalostí  jednotlivých  zamestnancov,  identifikovať  tie 
znalosti,  ktoré  doposiaľ  zostávali  skryté  (tacitné),  identifikovať  potenciál  rastu 
jednotlivých znalostných pracovníkov a hlavne by mal výrazne napomôcť pri reali-
zácii ďalších fáz implementácie manažmentu znalostí. Keďže znalostný audit pred-
stavuje  vedeckú  metódu  výskumu,  budeme  môcť  výsledky  auditu  použiť  ako 
hodnoverný dôkaz o potrebe zmeny spôsobu komunikácie a  vedeckej spolupráce 
v kolaboratóriu. Ak sa nám výsledky auditu nepodarí v sledovanom kolaboratóriu 
z obmedzeného časového trvania kolaboratória aj prakticky aplikovať, pokúsime sa 
tieto praktické výsledky zovšeobecniť a ponúknuť všeobecný model pre spoluprácu 
a zdieľanie znalostí vo vedecko-výskumnom prostredí.
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Resumé

VYBRANÉ ASPEKTY ZDIEĽANIA ZNALOSTÍ A SPOLUPRÁCE 
VEDECKO-VÝSKUMNÝCH PRACOVNÍKOV

Marcela  Katuščáková

Zdieľanie znalostí predstavuje jednu z integrálnych myšlienok konceptu manažmentu znalostí. 
Implementácia myšlienok manažmentu znalostí do oblasti vedy a výskumu nie je jednoduchá. Iden-
tifikované problémy súvisiace s vytvorením atmosféry podporujúcej zdieľanie znalostí sú s istými 
odlišnosťami aplikovateľné aj na poli vedy a výskumu. Rovnako ako v oblasti obchodu, aj v oblasti 
vedy a výskumu je najjednoduchším, ale aj najneefektívnejším riešením podpory zdieľania znalostí 
zakúpenie najnovších „znalostných“ systémov. Ich využitie je však potrebné v prípade geograficky 
distribuovaného  výskumu,  ktorý  sa  v dnešnom  globalizovanom  svete  javí  ako  nevyhnutnosť. 
Výsledky výskumov poukazujú na náročnosť integrácie čiastkových výsledkov geograficky distribu-
ovaného výskumu a zdôrazňujú potrebu vytvorenia atmosféry dôvery, bez ktorej nie je možná spolu-
práca na spoločnom výskume. Vytvorenie atmosféry spolupráce je veľmi náročné a vo virtuálnom 
priestore znalostných portálov, ktoré používajú skupiny vedcov združené do kolaboratória, je to ešte 
komplikovanejšie. Dôležité je venovať pozornosť zvláštnemu napätiu, ktoré vzniká v prípade, že 
znalosti potrebujeme zdieľať a zároveň ochraňovať. Ide o neľahkú úlohu, ktorej riešenie si vyžiada 
realizáciu ešte niekoľkých výskumných projektov.
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Summary

SELECTED ASPECTS OF KNOWLEDGE SHARING
AND COOPERATION AMONG SCIENTIFIC AND RESEARCH STAFF

Marcela  Katuščáková

Knowledge sharing is one of the integral ideas of the knowledge management concept. The 
penetration of knowledge management thoughts into the field of science and research is not a simple 
one. With a few differences, the findings concerning problems with creating an atmosphere that sup-
ports knowledge sharing are applicable in the field of science and research too. Like in the area of 
trade, also in science and research the simplest and most effective solution to support knowledge 
sharing is to purchase „knowledge“ systems. Use of such systems is necessary in case of geographic-
ally distributed research which appears to be appears to be inevitable in the today’s globalised world. 
Results of research point out the demanding nature of integrating partial results of geographically 
distributed research and emphasize the need for creating an atmosphere of trust, which is a pre-
requisite for a shared research. Creating an atmosphere of cooperation is verz difficult and it is even 
more complicated in the virtual world of knowledge portals are used by groups of scientists associ-
ated in collaboratories. It is important to pay attention to a special strain which arises in case that we 
need to share knowledge and protect it at the same time. This is not an easy task to do and its imple -
mentation will require conducting a few more research projects.
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ZBORNÍK FILOZOFICKEJ FAKULTY UNIVERZITY KOMENSKÉHO
Ročník XXII        KNIŽNIČNÁ A INFORMAČNÁ VEDA        Bratislava 2009

POZNATKOVÝ RÁMEC INFORMAČNÉHO 
MANAŽMENTU AKADEMICKEJ KNIŽNICE

K v e t o s l a v a  R e š e t o v á

Úvod

Thomas Davenport a Laurence Prusak sa v svojej učebnici znalostného manaž-
mentu Working Knowledge zamýšľajú nad tým, čo vytvára rozdiel medzi znalcom 
a laikom ak majú obaja rovnaký prístup k informáciám. Podľa autorov sú to poznat-
ky, ktoré predstavujú skúsenosti a hodnoty organizované vo vhodných rámcoch, to 
znamená kontextualizované informácie. Poznatky sú pre toho, kto ich má, predpo-
kladom na zvládanie rozmanitých intelektuálnych či fyzických úkonov. Informačné 
technológie podnecujú vznik nových poznatkov rozličnými spôsobmi a podieľajú sa 
predovšetkým na sprístupňovaní obrovského rozsahu informácií, ktoré sú pri kre-
ovaní  do  poznatkov nesmierne  dôležité  [1].  V akademickom prostredí  je  miesto 
akademickej knižnice nezastupiteľnou zložkou systému poznatkového manažmentu 
organizácie,  t. j.  vysokej  školy  (univerzity).  Štruktúra  informácií,  fungovanie 
a postavenie knižnično-informačného systému akademickej knižnice ako subsysté-
mu  v integrovanom  informačnom  systéme  univerzity,  charakteristika  prostredia 
informačného manažmentu akademickej knižnice a perspektívne úlohy akademickej 
knižnice pri prechode na poznatkovú spoločnosť sú rozhodujúce východiská, ktoré 
determinujú model informačného manažmentu akademickej knižnice ako východis-
ká pre poznatkový manažment vlastnej organizácie.

1  Všeobecné podmienky modelovania

Ak je informačný manažment akademickej knižnice základným predpokladom 
poznatkového  rámca  školy,  treba  hneď  na  začiatku  vysvetliť  základné  prvky 
výstavby  modelu  informačného  manažmentu.  Modelom  vo  všeobecnosti  roz-
umieme  zjednodušený  záznam  systému  zavedeného  na  objekt  reálneho  sveta 
zvolenou metódou a modelovacou technikou. Model teda predstavuje druhý stupeň 
abstrakcie  od  objektu  modelovania  a jeho  platnosť  determinovujú  definované 
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okrajové  podmienky a  obmedzenia.  Význam modelovania  systémovo  opísaných 
objektov (prvý stupeň abstrakcie) spočíva v tom, že na modeli možno verifikovať 
správanie  a výstupy modelovaného systému pri  zmene jeho vstupov.  Všeobecné 
podmienky modelovania  [2]  akéhokoľvek systému si vyžadujú serióznu prípravu 
jeho realizácie, ktorá musí zahrnovať:

• informačnú prípravu (tvorbu informačnej bázy na spracovanie modelu),
• finančnú prípravu (zabezpečenie  zdrojov spracovania a realizácie  projektu 

tvorby modelu),
• projektovú  prípravu  (informačné  produkty,  ciele,  metódy  a etapizáciu 

spracovania modelu),
• prípravu a organizačné zabezpečenie vypracovania a aktivácie spracovaného 

modelu.
Informačná príprava má slúžiť na zhrnutie existujúcich poznatkov a skúseností 

o možnostiach riešenia problému, obmedzujúcich a limitujúcich podmienkach. Má 
byť podkladom na spracovanie reálnych variantov riešenia knižnično-informačného 
systému a východiskom na konečné rozhodovanie o realizácii zámeru.

Finančná príprava znamená predovšetkým aktivity spojené so zabezpečením 
(získaním, vyčlenením) finančných zdrojov na realizáciu zámeru. Súčasne by mala 
poskytovať možnosť čo najexaktnejšie stanoviť rozsah nárokov a hlavne efektov zo 
zavedenia navrhovaného modelu. 

Projektová príprava by mala obsahovať všetky nevyhnutné aktivity spojené so 
spracovaním dokumentácie (úvahy, prepočty) na rozhodovanie o realizácii zámeru, 
etapizáciu realizácie projektu, definovať možné informačné produkty a ich využitie.

Vlastná realizácia projektu by mala obsahovať návrh na spoluprácu vybraných 
zložiek  fakulty,  časový  plán  realizácie,  spôsob  kontroly  jeho  dodržiavania,  ako 
aj spôsob aktivácie systému.

2  Poznatkový rámec modelu informačného manažmentu
akademickej knižnice

Obsahom modelu informačného manažmentu akademickej knižnice je najmä:
• špecifikácia služieb a s tým súvisiaca štruktúra informácií,
• organizácia poznania a vyhľadávania informácií (organizačný aspekt infor-

mačného manažmentu),
• definovanie informačného správania (interakcia, prístup k informáciám),
• tvorba informačných produktov na základe informačných prieskumov.
Model informačného manažmentu akademickej knižnice predstavuje spojenie 

(integráciu)  poznatkov  a obsahu  informácií  ako  zdrojovú  úroveň  informačného 
procesu. Poznatkový rámec sa bude skladať z troch základných zložiek:
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• procesný model – súbor vzájomne prepojených služieb a činností, ktoré defi-
nujú stav súčasného poznania a aktivity akademickej knižnice,

• produktový model  –  predstavuje  súbor  informačných produktov,  ktoré  sa 
uchovávajú v znalostnej databáze,

• informačná architektúra – predstavuje väzby a toky medzi objektmi a akti-
vitami tak, že sa vytvárajú významové vzťahy.

2. 1  Procesný model

Poznaním informačných procesov a informačného správania musí akademická 
knižnica špecifikáciou služieb a činností vytvárať nadštandardný rámec svojich akti-
vít. Ide vlastne o znovuusporiadanie činností akademickej knižnice ako dôsledok syn-
tézy od klasickej  organizácie  k informačne a  manažérsky orientovanej  organizácii 
informácií  a činností  akademickej  knižnice.  Zmenené  je  chápanie  organizácie 
(usporiadania) služieb a činností akademickej knižnice a tiež jej nová hodnota. Všet-
ky roviny však musia byť chápané integrovane.

Funkcionalitu  akademickej  knižnice  možno  klasifikovať  podľa  rôznych 
hľadísk  a kritérií.  Pre  potreby  projektovania  informačného  systému akademickej 
knižnice je využiteľná špecifikácia jej aktivít tak, ako je uvedená v tabuľke č. 1.

2.2  Produktový model

Informačné produkty sú vlastne výsledkom tvorivej činnosti knižničných a infor-
mačných pracovníkov, ktorých podstata je v prínose pridanej hodnoty k zhromaždeným 
alebo vyhľadaným súborom informácií v akejkoľvek forme. V užšom zmysle ide o čo 
najvyššiu mieru uplatnenia tvorivých analyticko-syntetických postupov pri vytváraní 
informačných produktov pre konkrétne potreby konkrétneho používateľa s cieľom pod-
poriť jeho rozhodovanie. Spoločným menovateľom takýchto produktov je poskytnutie 
významu (kontextu) podporujúceho dokonalejšie pochopenie a využitie obsahu infor-
mácie. Nároky na tvorivosť informačného pracovníka sa zvyšujú a spájajú s poskytova-
ním využiteľného významu [3].

Na  to,  aby  akademická  knižnica  mohla  aplikovať  analyticko-syntetické 
postupy pri tvorbe informačných produktov s pridanou hodnotou, musí mať nielen 
prístup k informačným zdrojom, ale aj vytvorené databázy profilov svojich použí-
vateľov.

V teoretickej rovine sa v informačnej vede uplatňuje prenos existujúcich typov 
osobností na typy používateľov informácií. Pri kategorizácii používateľov informá-
cií  do  typov  sa  často  využívajú  kritériá  orientované  na  psychologické,  sociálne 
a vzdelanostné vlastnosti. Typ používateľa je určitým zovšeobecnením zvláštností 
jeho správania pri vyhľadávaní a využívaní informácií. Oproti tomu kategorizácia 
používateľov  je  zameraná  praktickejšie,  keď  zužuje  typ  osobnosti  pre  potreby 
odboru.  Otázkou  problematiky  informačného  správania  sa  detailne  zaoberala 
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Tab. 1  Špecifikácia služieb a činností akademickej knižnice

Služba Činnosť

Knižnično-
-informačná

knižničná

• základné knižničné procesy
• akvizícia a doplňovanie knižničných fondov
• spracovanie knižničných fondov
• digitalizácia knižničných fondov
• aktualizácia a ochrana fondov
• organizácia fondov

informačná

• tvorba lokálnych informačných zdrojov (datábazy)
• databáza publikačnej činnosti a ohlasov
• databáza študijnej literatúry
• databáza elektronických študijných textov
• databáza ročných aktualít (napr. databázy odoberaných 

časopisov v kalendárnom roku)
• databázy projektov, grantov, úloh
• prístup k externým informačným zdrojom
• elektronické knižné a časopisecké zdroje 
• elektronické noviny a aktuálne spravodajstvo
• plnotextové databázy
• faktografické databázy
• bibliografické a abstraktové databázy
• informačný prieskum
• správy
• rešeršná činnosť

archívna • spisová dokumentácia, skartačná a archívna dokumentácia

ostatné • všeobecné referenčné služby podľa požiadaviek a potrieb

Expertná

vyhodnocovanie 
informácií

• analýzy, syntézy
• spracovanie štúdií
• zostavovanie informačných profilov
• monitoring prostredia vzniku publikačných aktivít
• monitoring publikačnej činnosti
• monitoring ohlasov a citácií
• sprostredkovanie informácií s pridanou hodnotou

odborné
poradenstvo

• typológia dokumentov a kategorizácia publikačnej činnosti
• koexistencia analytických výstupov na dodržiavanie

kategórií publikačnej činnosti
• informačná výchova a príprava používateľov
• partnerstvo pri e-learningu
• normy a metodiky pre autorov

ostatné • databáza recenzentov
• sledovanie členstva v odborných a vedeckých grémiách

Propagačná

distribúcia
informácií

• monitoring akademického prostredia
• priamy informačný servis

osvetová

• edičná a vydavateľská činnosť
• podiel na public relations
• tvorba zborníkov a časopisov
• využívanie elektronického prostredia na publikovanie



riešená grantová úloha na katedre knižničnej a informačnej vedy FiF UK v Brati-
slave z roku 2005 [3].

V modeli  informačného  manažmentu  akademickej  knižnice  musia  byť  teda 
zadefinovaní používatelia ako nositelia úloh a požiadaviek na výstupy aktivít aka-
demickej  knižnice.  Dnes totiž nestačí  len získať správnu informáciu v správnom 
okamihu, ale je nevyhnutné túto informáciu úplne pochopiť, dať ju do súvislostí, to 
znamená kontextualizovať ju a  sprostredkovať okamžite na využitie.

Zadávatelia  úloh  a požiadaviek  na  služby  a  aktivity,  t.  j.  používatelia  aka-
demickej knižnice, v spojitosti s definičným ohraničením informačného manažmen-
tu akademickej knižnice sú sprehľadnení v nasledujúcej tabuľke č. 2.

Tab. 2  Interní používatelia akademickej knižnice

Zadávateľ úlohy Požiadavky na druh a obsah zadania úlohy

 Pedagogický pracovník  tvorba študijnej literatúry 
 výpožičky študijnej literatúry
 využívanie lokálnych a externých informačných zdrojov
 registrácia publikačnej činnosti a ohlasov
 podklady pri kvalifikačnom raste zamestnancov

• Vedecko-výskumný
pracovník

• využívanie lokálnych a externých informačných zdrojov
• registrácia publikačnej činnosti a ohlasov
• rešeršné služby k riešeniu vedecko-výskumných úloh
• tvorba informačných produktov z rôznych zdrojov
• monitorovanie vedeckého prostredia (konferencie, sympó

ziá, projekty, možnosti spolupráce na projektoch...)
• podklady pri kvalifikačnom raste 

▸ Študent ▸ výpožičné služby
▸ multimediálne služby (internet)
▸ elektronické dokumenty
▸ navigovanie v informačných zdrojoch
▸ metodika tvorby záverečných prác, registrácia záverečných 

prác
▸ informačná príprava a gramotnosť

❏ Zamestnanci fakulty ❏ sprostredkovanie informácií (legislatíva, normy, štandardy, 
monitoring akademického prostredia)

 Experti, recenzenti  posudky na publikácie
 členstvo v edičných radách

▹ Vrcholový manažment ▹ hodnotiace procesy
▹ prezentácia fakulty

Na strane výstupov aktivít akademickej knižnice treba tiež počítať s aktivitami, 
ktorých  zadávateľmi  sú mimofakultné  subjekty,  ako aj  s činnosťami  pre vlastný 
rozvoj akademickej knižnice.
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Ak má byť  zabezpečená rýchla  a kvalitná transformácia vstupov  knižnično- 
-informačného systému na požadované výstupy, t. j. informačný manažment aka-
demickej knižnice má plniť svoju funkciu, musí byť jeho infraštruktúra zabezpe-
čená na profesionálnej úrovni a musí mať možnosť neustále sa rozvíjať. Správanie 
používateľa akademickej knižnice priamo závisí od podmienok, ktoré mu toto pro-
stredie vytvára a bude sa odvíjať, resp. bude závisieť od:

• jasne formulovaných požiadaviek a vybavení, 
• spôsobov a možností vyhľadávania a posudzovania relevancie dokumentov 

a informácií,
• navigácie v informačných zdrojoch,
• využitia elektronického prostredia,
• informačnej gramotnosti a vyspelosti tak používateľov, ako aj pracovníkov 

akademickej knižnice.
Pre súčasný manažment akademickej knižnice už nestačí vychádzať z kategori-

zácie používateľov, ale treba klásť dôraz na ich správanie, na spôsoby a informačné 
štýly správania pri sprostredkovaní a využívaní informácií. Profesionalita informač-
ných pracovníkov v akademickej knižnici sa bude približovať integračným koncep-
ciám  spracovania  a využívania  informácií.  Praktickým  aj  teoretickým  jadrom 
orientácie ich činnosti bude aplikácia informačného manažmentu, ktorý obsahuje 
poznanie:

• informačných systémov, 
• informačných procesov, 
• organizácie a vyhľadávania informácií, 
• elektronickej komunikácie, 
• informačného správania a tvorby informačných produktov,
slúžiace ako nástroj a základňa na realizáciu manažérskych aktivít akademickej 

knižnice i fakulty.

Informačná architektúra

Informačná architektúra (obr. 1) ako tretia zložka návrhového modelu infor-
mačného  manažmentu  akademickej  knižnice  predstavuje  vzťahy  a  toky  medzi 
procesným  modelom  a produktovým  modelom  tak,  že  sa  vytvárajú  významové 
vzťahy.  Vytvára  sa  pracovný  priestor  umožňujúci  tvorbu  a výmenu  informácií, 
transfer  informácií  na  poznatky  bez  bariér  prístupu  k obsahu,  možnosť  spájania 
obsahov a významov do ucelených produktov pre používateľa.
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Obr. 1  Informačná architektúra informačného manažmentu AK

Práve podmienka „bez bariér prístupu“ je dôležitá v tom okamihu, keď je použí-
vateľovi predložený informačný produkt bez toho, aby vedel z akých zdrojov, akými 
cestami  sa  profesionálny informačný pracovník k týmto  informáciám dostal.  Pod-
mienkou je jasne formulovaná požiadavka a výsledkom sú relevantné a využiteľné 
informácie.

Pôjde o zdokonalené mechanizmy reprezentácie poznania – štrukturáciu, orga-
nizovanie, opis a manipuláciu s informačnými objektmi tvorivými metódami pod-
porenými interaktivitou a flexibilitou.

Informačný manažment akademickej knižnice tak predstavuje ucelený súbor 
riadiacich aktivít realizovaný na sústave relevantných informácií získavaných aka-
demickou  knižnicou  s využitím  informačných  technológií  a využívaných  v pros-
pech dosiahnutia cieľov vytýčených pre oblasť akademických činností fakulty.

Akademické  knižnice  majú  dominantné  postavenie  v subsystéme  akademic-
kých činností na fakulte a sú kľúčovými prvkami vysokoškolských aj vzdelávacích 
komplexov. Transformujú sa pod silnými vplyvmi a základnými zmenami v globál-
nom systéme vzdelávania a v procese vedeckej komunikácie.

Aby splnili  svoje poslanie pri vzdelávaní a excelentnom výskume univerzít,  
musia sa stať činiteľmi zmien. Akademické knižnice majú spoluúčasť pri podpore 
rozhodovacích procesov fakulty, kde sa vyžaduje:

• prístup k integrovaným informáciám, 
• vysokovýkonné spoločné využívanie elektronických zdrojov,
• schopnosť nájsť a filtrovať informácie,
• schopnosť tvoriť informačné produkty,
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• schopnosť syntetizovať prístupné zdroje bez bariér prístupu k obsahu,
• prepájanie, integrácia na základe významových vzťahov,
• podpora  prístupu  a  využívania  informácií  vrátane  rozvoja  a  manažmentu 

intranetovej siete na vnútroinštitučné výpočty a využívanie multimédií,
• podpora vedeckovýskumných procesov a výpočtov s aplikáciou bibliomet-

rických metód v rozhodovaní,
• sústava vhodných nástrojov na analýzu a spracovanie informácií.

Záver

V dnešnom období rozvoja poznatkovej spoločnosti majú akademické knižnice 
akoby stále zábrany využiť možnosti,  ktoré sa im naskytujú, a to presadiť sa na 
vedúcej  pozícii  univerzity,  pokiaľ sa chcú etablovať v procesoch vysokoškolskej 
kreativity,  komunikácie a vzdelávaní. Mali by byť pripravené na razantné zmeny 
svojho  poslania  a odvážnejšie  správanie  v snahe  zachovať  si  svoje  doterajšie 
postavenie.  Znamená to,  že  musia  vydržať v úsilí  o vytváranie  pridanej  hodnoty 
akademických procesov, pri poskytovaní rýchleho a cieľovo orientovaného prístupu 
k dátam, informáciám a poznatkom. Akademické knižnice by sa nemali báť experi-
mentov, anticipácie možného budúceho vývoja, rozvoja svojej funkcionality, par-
tnerstva a úsilia o nové, širšie a náročnejšie kompetencie.
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Resumé

POZNATKOVÝ RÁMEC INFORMAČNÉHO MANAŽMENTU 
AKADEMICKEJ KNIŽNICE

Kvetoslava Rešetová

Príspevok sa zaoberá štruktúrou modelu informačného manažmentu akademickej knižnice 
ako predpokladu poznatkového manažmentu organizácie, t. j. vysokej školy (univerzity). Prináša 
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architektúru prvkov výstavby modelu informačného manažmentu,  ktorý kreuje  jej  poznatkový 
rámec.

Informačný manažment je definovaný súborom vhodných aktivít ako využiť moderné pros-
triedky a metódy informačných technológií a systémových prístupov na účelnú a účinnú podporu 
manažérskych úloh. V náväznosti na systémové prístupy v informačnom manažmente sa dá pove-
dať,  že  práve  poznatky  poskytujú  predpoklady  na pochopenie  systému  súvislostí  a možností 
významu informačného manažmentu.

Summary

THE KNOWLEDGE FRAMEWORK OF UNIVERSITY LIBRARY 
MANAGEMENT

Kvetoslava Rešetová

The  article  deals  with  the  model  of  university  library  information  management  as  an 
assumption of the institutional (university) knowledge management. It brings the architecture of 
development  features  of  the  model  of  information  management,  which  forms  its  knowledge 
framework.

Information management is defined by a set of appropriate activities focused on exploiting  
modern means and methods in information technologies and system access to effective and effi -
cient support of managerial tasks. In consequence to the system access it is precisely the know-
ledge that provides background for understanding the system of context and possibilities of the  
information management significance.
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ZBORNÍK FILOZOFICKEJ FAKULTY UNIVERZITY KOMENSKÉHO
Ročník XXII        KNIŽNIČNÁ A INFORMAČNÁ VEDA        Bratislava 2009

INŠTITUCIONÁLNY REPOZITÁR AKO AKCELERÁTOR 
VÝSKUMU

M i r i a m  O n d r i š o v á

Úvod

Nutnou  podmienkou  úspešnej  vedeckej  činnosti  sú  informácie  prezentujúce 
stav výskumu v danej oblasti. Iba na základe nich môžeme zistiť, či sme neobjavili 
niečo, čo už dávno existuje, ale sú i základom samotných výskumných zámerov či 
cieľov.  Získanie  nových  vedeckých  výsledkov  je  prirodzenou  túžbou  každého 
vedeckého pracovníka. Preto je tvorba nových vedeckých výsledkov bezprostredne 
spojená s originalitou a prvenstvom. Originalita zaručuje novosť myšlienky, nápa-
du, prvenstvo zabezpečuje autorstvo tejto myšlienky. Byť originálny a byť prvý je 
prirodzenou vlastnosťou človeka. To mu zaručuje uznanie a ako hovorí A. Koje`ve: 
„Všetka ľudská, antropologická túžba – túžba, ktorá vytvára sebavedomie, ľudskú 
realitu – je nakoniec túžba po uznaní” (Fukuyama, 1993).

Originalita a prvenstvo núti každého vedeckého pracovníka nielen poznať naj-
novšie  výsledky,  ale  aj  čo  najrýchlejšie  prezentovať  svoje  vlastné  výsledky.  To 
vedie k prirodzenej komunikácii medzi vedeckou komunitou, či už priamo – najčas-
tejšie návštevy alebo konferencie – alebo nepriamo rôznymi formami publikovania 
vedeckých výsledkov. Dôležitú úlohu v tejto komunikácii prebrali knižné a časopi-
secké vydavateľstvá a následne knižnice.  Napriek celému radu prínosov má táto 
forma komunikácie aj svoje negatíva. Ide predovšetkým o finančné náklady spojené 
s prístupom  k odborným  časopisom a časový  interval,  ktorý  uplynie  od  zadania 
príspevku po jeho skutočné publikovanie.

Vzhľadom na  uvedené  skutočnosti  vedecká  komunita  hľadala  a stále  hľadá 
nové modely vedeckej komunikácie. Tieto sú v súčasnosti ovplyvnené predovšet-
kým dvoma iniciatívami spojenými s prístupom k odborným informáciám:

• Open  Access –  OA  –  iniciatíva  za  celosvetovú  elektronickú  distribúciu 
recenzovanej  časopiseckej  literatúry  s úplne  bezplatným  a neobmedzeným  prí-
stupom (Open Access) pre všetkých
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• Open Archives  Initiative  – OAI – iniciatíva,  ktorej  cieľom je  vytvorenie 
technického a organizačného rámca na podporu interoperability e-printových archí-
vov  (repozitárov).  Konkrétnym  výsledkom  iniciatívy  je  štandardizácia  prístupu 
k repozitárom pomocou protokolu Open Archives Initiative Protocol for Metadata 
Harvesting (OAI – PMH). Používa sa pri zbere metaúdajov z rôznych repozitárov 
a umožňuje následne ich prehľadávanie jednotným nástrojom.

1  Inštitucionálne repozitáre

Ukladanie výsledkov vedeckej činnosti do e-printových archívov a ich násled-
né sprístupňovanie širokej odbornej verejnosti predstavuje jednu zo stratégií Open 
Access.

E-printové archívy boli a často aj sú určené pre istú vednú oblasť. Veľkú tradí-
ciu majú hlavne v oblasti fyziky, matematiky a kognitívnych vied.

S myšlienkou  archívov  (repozitárov)  vytváraných  v rámci  inštitúcie  prišiel 
Raym Crow v práci The Case for Institutional Repositories. Navrhuje, aby sa práve 
inštitúcie,  teda  hlavne  univerzity,  stali  iniciátormi  a podporovateľmi  myšlienky 
sprístupňovania  vedeckých  výsledkov  svojich  zamestnancov  cez  inštitucionálny 
repozitár. Crow definuje inštitucionálny repozitár ako „digitálnu kolekciu zbierajú-
cu a uchovávajúcu intelektuálne výstupy univerzitnej komunity“ (Crow, 2002).

Často sa inštitucionálne repozitáre využívajú na ukladanie a uchovávanie nielen 
vedeckých publikácií, ale aj výučbových materiálov, administratívnych dokumentov, 
univerzitných záznamov a výskumných údajov. Takéto širšie poňatie inštitucionál-
nych  archívov  je  vyjadrené  v definícii  Lyncha  (2003):  „Inštitucionálny  repozitár 
predstavuje množinu služieb, ktoré inštitúcia ponúka svojim členom na manažovanie  
a šírenie digitálnych materiálov vytvorených inštitúciou a jej členmi.”

Kým na začiatku bol e-printový archív určený na rýchlejšie šírenie vedeckých 
výsledkov, interoperabilita  a s ňou spojené efektívnejšie vyhľadávanie vedeckých 
dokumentov mala za následok ďalšie výhody pre autorov. V mnohých štúdiách je 
zdokumentované  zvýšenie  citovanosti  publikácií  uložených  a sprístupnených 
v repozitároch (Hajjem, 2005a, 2005b; Zhang, 2006). 

Publikačná činnosť je jedným z hlavných kritérií úspešnosti vedeckých pracov-
níkov, a tým aj inštitúcií,  v ktorých pracujú. Je preto prirodzené, že rastie počet 
inštitúcií, čo prezentujú výsledky vedeckej činnosti svojich pracovníkov v inštituci-
onálnych repozitároch, a tým zvyšujú ich dostupnosť. Najväčší server umožňujúci 
vyhľadávať  v  repozitároch  –  OAISTER,  v októbri  2008  obsahoval  18 176 188 
záznamov z 1 029 repozitárov (OAISTER, 2008).

Oblasti tvorby nových vedeckých výsledkov venuje veľkú pozornosť aj Európ-
ska únia (EÚ). Rozvoj EÚ je založený práve na nových vedeckých výsledkoch a ich 
prenose do praxe. Zodpovedá tomu aj celý rad aktivít Európskej komisie. Na konfe-
rencii venovanej technológiám pre informačnú spoločnosť „IST 2007 Networking 
session: Future knowledge Infrastructures, Helsinki, November 2006” sa prezento-
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val  projekt  DRIVER  –  Digital  Repository  Infrastructure  Vision  for  European 
Research  –  Vízia  o infraštruktúre  digitálnych  repozitárov  pre  európsky  výskum 
(European Commission, 2006).

Už samotný akronym projektu vyjadruje motiváciu obsahu a zamerania projek-
tu. Imperatívy, na ktorých je projekt postavený, sú v zhode s našou predchádzajú-
cou argumentáciou. Ide o nasledujúce imperatívy:

• komplexný, globálny prístup k akémukoľvek typu vedeckých informácií,
• minimálny čas na sprístupnenie a použitie tejto informácie,
• jednoduchosť vyhľadávania/navigácia, spracúvania, manipulácie a opätovné-

ho šírenia informácie,
• maximálna viditeľnosť a komunikácia s výskumnou komunitou a výskum-

ným impaktom,
• dlhodobé sprístupnenie a uchovávanie vedeckých výsledkov.
Projekt DRIVER má nasledujúce vrcholové ciele:
• vytvoriť  testovacie  prostredie  pre  integráciu existujúcich národných, regi-

onálnych a tematických repozitárov,
• vytvoriť kvalitnú európsku infraštruktúru pre digitálne repozitáre,
• pripraviť budúcu expanziu a aktualizáciu súčasnej infraštruktúry pre digitál-

ne repozitáre v Európe,
• identifikovať a rozšíriť používanie relevantnej množiny štandardov,
• zvýšiť povedomie v používateľských komunitách.
V súčasnosti už prebieha druhá fáza projektu DRIVER II. Úlohou je vytvoriť 

Európsku konfederáciu digitálnych repozitárov a prechod z testovacej fázy do tvor-
by nových funkcionalít, ktoré by zohľadňovali rastúce nároky vedeckých komunít. 
Projekt  obsahuje  aj  register  digitálnych  repozitárov  v  Európe.  Slovensko v ňom 
však ako jedna z mála európskych krajín nemá zastúpenie.

Šírenie nových vedeckých výsledkov, ako aj ich sprístupňovanie je aktuálne pre 
našich akademických a vedeckých pracovníkov, ale aj pre zodpovedajúce inštitúcie. 
Najväčším projektom v oblasti sprístupňovania vedeckých výsledkov na pôde univer-
zít je na Slovensku projekt slovenských akademických knižníc ETD SK – Electronic 
Theses and Dissertations Slovakia (2004), ktorý je zameraný na vytváranie, vyhľadá-
vanie, pridávanie elektronických záverečných prác študentov slovenských univerzít 
do otvoreného archívu digitálnej knižnice SR a ich sprístupnenie cez súborný katalóg 
ETD SK. Projekt sa realizuje s finančnou podporou Ministerstva školstva SR od roku 
2004 v rámci grantovej  schémy na rozvoj informačných technológií  na vysokých 
školách SR. Projektu sa zúčastňuje 16 akademických knižníc dvanástich univerzít. 
Zastrešuje  všetky  procesy  vytvárania  archívu  elektronických  záverečných  prác 
študentov – legislatívu, zber, digitalizáciu a ukladanie. Aj podľa výsledkov prieskumu 
uvedených v nasledujúcej časti je zverejňovanie na štartovacom bode. Práce sú v nie-
ktorých knižniciach sprístupňované pracovníkom knižnice a študentom.
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Repozitáre pre ostatnú publikačnú činnosť pracovníkov univerzít zatiaľ neexis-
tujú.

Zaujímavá je  preto otázka,  aká je pripravenosť vytvorenia  inštitucionálnych 
repozitárov  u nás.  Pri  analýze  existujúceho  stavu  v sprístupňovaní  vedeckých 
výsledkov sme oslovili akademické knižnice vybraných vysokých škôl.

Dôvodov na oslovenie práve akademických knižníc bolo viac:
• akademické knižnice majú na starosti evidenciu publikačnej činnosti pracov-

níkov fakulty/univerzity,
• sú zapojené do projektu ETD – vytvorenie otvoreného archívu elektronic-

kých záverečných prác študentov,
• pracovníci knižníc majú teoretické a praktické znalosti z oblasti systematic-

kého zhromažďovania, ukladania a sprístupňovania dokumentov a v prípade vytvá-
rania inštitucionálneho archívu napríklad Referátom informačných technológií by 
boli s najväčšou pravdepodobnosťou oslovení.

Cieľom výskumu bolo zistiť:
• spôsob evidencie publikačnej činnosti,
• systémy používané na evidenciu,
• napojenie systému na informačný systém inštitúcie,
• podporu OAI – PMH,
• kto je iniciátorom systému,
• vzťah vedenia univerzity k systému,
• rozvojové aktivity,
• ktoré údaje a v akom rozsahu sú sprístupniteľné.
Metóda výskumu. Výskum bol realizovaný formou elektronických dotazníkov 

zasielaných e-mailom. Získali sme odpovede 23 knižníc z 15 univerzít.
Výsledky. Výskum ukázal, že situácia v sprístupňovaní výsledkov výskumnej 

činnosti nie je taká zlá, ako by mohla naznačovať participácia Slovenska v projekte 
EU DRIVER, aj keď k spokojnosti máme určite ďaleko.

V  plnej  miere  sa  prejavil  nedostatok  koncepcie,  legislatívy,  ekonomického 
zabezpečenia, ale aj systémovejšieho riešenia. Nie prekvapivo, skôr podľa očakáva-
nia, iniciátorom i realizátorom sprístupňovania vedeckých výsledkov sú knižnice.

Chýba informovanosť pracovníkov univerzít a zrejme aj vedenia. Akademické 
knižnice poukazujú na nevyhnutnosť celouniverzitnej koncepcie inštitucionálnych 
archívov. Len v jednom prípade je vytvorenie takéhoto archívu zahrnuté do projek-
tu univerzitného informačného systému, ktorý je však iba v štádiu návrhu.

Za pozornosť stoja  2 akademické knižnice s webovým rozhraním,  cez ktoré 
vkladajú  údaje  o publikačnej  činnosti  samotní  autori  publikácií.  Ide  v podstate 
o proces totožný so samoarchiváciou používanou v inštitucionálnych repozitároch.
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Nedostatočné skúsenosti s archívmi a štandardami budú možno prekonané po 
zabehnutí systému ETD, pri implementácií ktorého sa museli otvoriť a riešiť otázky 
autorských práv a licenčných zmlúv.

2  Implementácia repozitára

Motívov na implementáciu vlastného experimentálneho systému je už vo vše-
obecnej rovine viac. Zvyčajne sa overujú nástroje, či už vlastné, alebo známe na opis-
nej rovine. Overujú sa tiež postupy implementácie. No rovnako dôležité sú aj samotné 
experimenty.  Získané  znalosti  a skúsenosti  majú  dôsledky  nielen  na  potvrdenie 
správnosti nástrojov a postupov, ale aj na ich prípadnú následnú modifikáciu.

Podobné motívy sme mali  aj  my.  Pribudol však ďalší:  rozšírenie  získaných 
znalostí a skúseností v rámci „inštitúcie“, v našom prípade univerzitného prostredia. 
Implementácia vlastného experimentálneho systému prináša aj znalosti a skúsenosti 
z podmienok implementácie – požiadavky na technické parametre servera, operač-
ného prostredia,  ľudských zdrojov, ich  znalostí  a schopností,  prevádzku systému 
a pod.

Systém sprístupňovania nových vedeckých poznatkov je pomerne zložitý prog-
ramový systém. Vzhľadom na svoj charakter musí sprístupňovanie spĺňať požiadav-
ky štandardov OAI, musí existovať prepojenie na ostatné systémy. Inštitúcia, kde 
bude prevádzkovaný, preberá na seba zodpovednosť za údržbu, prevádzku, a pod. 
Je  preto  prirodzené,  že  implementácia  sa  starostlivo  pripravuje.  Príprava  zahŕňa 
politiku, legálne, vzdelávacie, kultúrne a technické komponenty, z ktorých väčšina 
je  vzájomne prepojených a  z  ktorých  každý  musí  byť  uspokojivo  zameraný na 
vytvárané repozitáre. V práci The Institutional Repository sa za najdôležitejšie uvá-
dza:  rozhodnutie  o štruktúre,  stanovenie  formátu  a  úrovne  uchovávanie  dát,  
vyriešenie problému metadát (Jones – Andrew – MacColl, 2006).

Filozofia otvorenosti (prívlastok open) spájaná so šírením a zdieľaním vedec-
kých výsledkov má svoje miesto aj v oblasti informatiky a informačných technoló-
gií.  Open  source  software  je  softvér,  ktorého  zdrojový  kód  je  voľne  dostupný 
a modifikovateľný. Rovnako ako OAI aj iniciatíva open source vznikla ako alter-
natíva k finančným nárokom komerčných softvérových produktov. 

Z charakteru open access vyplýva aj skutočnosť, že na vytvorenie vlastného 
systému  sprístupňovania  nových  vedeckých  výsledkov  existuje  množstvo  open 
source softvéru. Musíme však hneď na úvod konštatovať, že jeho existencia ešte 
neznamená, že ho „máme nainštalovaný” na našom počítači, či už priamo na „osob-
nom  počítači”,  alebo  na  dostupnom  serveri  vlastnej  inštitúcie.  Okrem  toho  je 
potrebné získať znalosti a skúsenosti z používania daného systému. Implementácia 
a experimenty, ktoré sme v tomto smere robili, to iba potvrdili.

Vlastnej  implementácii  predchádzala  analýza existujúcich voľne dostupných 
softvérových systémov. Dobrý prehľad možno nájsť v „A Guide to  Institutional 
Repository Software“ (Crow, 2004).
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3  Skúsenosti z implementácie

Na experimentálne overenie a získanie konkrétnych znalostí aj skúseností sme 
si vybrali systém Eprints. Považuje sa za najrozšírenejší systém, s najviac inštalá-
ciami a hlavne je voľne dostupný.

V implementácii systému Eprints sme nenarazili na vážnejšie problémy. Špeci-
fikácia implementácie ako open source programového systému je relatívne jasná. 
Samozrejme, vyžaduje si znalosti ako z implementácie, tak z operačného prostredia. 
Náročnosť na technické a programové prostredie  je  zvládnuteľná pre štandardnú 
akademickú inštitúciu.

V súlade s vyhodnotením existujúceho stavu uchovávania a sprístupňovania 
publikačnej činnosti a s jeho následným rozvojom na inštitucionálny repozitár sme 
sa pri implementácii a experimentoch sústredili na nasledujúce vlastnosti a funkcie 
daného systému a zistili sme, že:

• GNU Eprint:
– si vyžaduje voľne dostupné aplikácie: 

▪ databázový server MySQL, 
▪ webový server Apache,

– je vyskúšaný na mnohých univerzitách,
– je použiteľný takmer okamžite,
– podporuje OAI-PMH,
– má podrobnú dokumentáciu,
– je podporovaný širokou komunitou používateľov ochotných podeliť sa so 

skúsenosťami, 
– má dostupné aj ďalšie komponenty (napr. štatistický balík).

• Vkladanie publikácií:
– systém  Eprints  predpokladá  vkladanie  príspevkov  do  archívu  formou 

samoarchivovania; archivovať dokument môže samotný autor alebo sprostred-
kovateľ (pracovník knižnice),
– používateľ môže byť vo funkcii

▪ administrátora,
▪ editora,
▪ registrovaného používateľa,
▪ neregistrovaného používateľa,

– o akceptácii vkladaného dokumentu rozhoduje editor, ktorý kontroluje aj 
formálnu správnosť metaúdajov,
– systém  má  vytvorený  mechanizmus  na  prepojenie  jednotlivých  verzií 

dokumentu.
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Obr. 1 Procesy a používatelia repozitára

• Predmetová klasifikácia:
– systém umožňuje kategorizovať publikácie do ľubovoľného počtu kategórií, 
– preddefinovaná je klasifikácia Kongresovej knižnice; v univerzitnom pro-

stredí sa často primárna kategorizácia odvodzuje od organizačnej štruktúry uni-
verzity – fakulta, katedry.
• Metadáta:
– systém podporuje Dublin Core,
– umožňuje používateľom pridávať vlastné metadátové položky.

• Prehľadávanie:
– systém umožňuje jednoduché a rozšírené prehľadávanie,
– položky uložené v repozitári možno prezerať voľbou Browse na základe 

zvoleného kritéria,
– nová položka sa zobrazí pri Browse až po indexácii.
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• Interoperabilita:
– je zabezpečená cez protokol OAI-PMH – potrebná je registrácia repozitára,
– oficiálnym registrom je OAI Register na adrese
http://www.openarchives.org/data/registerasprovider.html,
– existuje niekoľko registrov inštitucionálnych repozitárov

▪ Registry of Open Access Repositories (ROAR) s pôvodným názvom  
Institutional Archives Registry http://roar.eprints.org/,
▪ The University of Illinois OAI-PMH Data Provider Registry,
http://gita.grainger.uiuc.edu/registry/,
▪ Openarchives.eu http://www.openarchives.eu,
▪ The Directory of Open Access Repositories – OpenDOAR,
http://www.opendoar.org/.

• Pred napĺňaním repozitára treba:
– vytvoriť  (prispôsobiť)  používateľský  interfejs,  ktorý  musí  zabezpečiť 

jednoduchú manipuláciu pri napĺňaní a prezeraní; dôležitý je systém nápovedy, 
ktorý by navigoval používateľov,
– obmedziť  chybovosť  pri  zadávaní  metaúdajov.  Z nášho  výskumu 

ohľadom evidencie publikačnej činnosti sme zistili najčastejšie chyby pri zadá-
vaní podkladov prostredníctvom webovského formulára.  Niektorým chybám 
by  bolo  možné  predísť  pri  prepojení  na  univerzitný  informačný  systém,  z 
ktorého by sa definovali autority.  Používatelia by si teda vyberali z ponúka-
ných preddefinovaných hodnôt autorít:

▪ autorov,
▪ katedier, 
▪ fakúlt...

– upraviť jednoduché vyhľadávanie; preddefinované vyhľadávanie je trochu 
neprehľadné,  pretože  ponúka  možnosť  zadávať  rovnaké  polia  vo  viacerých 
položkách,
– nastaviť jazykové nástroje v konfiguračnom súbore,
– vytvoriť predmetovú kategorizáciu, ktorá sa používa pri zaraďovaní prís-

pevku do kategórie a aj pri prezeraní repozitára; repozitár je cez zber metadát 
a následné  vyhľadávanie  prepojený  s inými  repozitármi,  a  tak  odporúčame 
použiť  štandardnú  kategorizáciu  v spolupráci  s pracovníkmi  akademických 
knižníc,
– definovať metadáta – proces treba tiež riešiť v spolupráci s akademickými 

knižnicami; štandardne sa vyžaduje Dublin Core; ak by sa repozitár využíval aj 
ako oficiálny prostriedok pre evidenciu  publikačnej  činnosti,  je potrebná aj 
klasifikácia publikačnej činnosti podľa príslušnej vyhlášky,
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– nastavenie parametrov,
– definovanie procesov schvaľovania položiek v rámci inštitúcie,
– zaškoľovanie personálu,
– testovanie systému,
– ochrana systému

▪ autorizácia,
▪ autentizácia,
▪ back-up systému,
▪ SSL certifikácia.

Záver

Problematika  šírenia  a sprístupňovania  nových  vedeckých  poznatkov  je 
mimoriadne aktuálna. Množstvo nových vedeckých výsledkov rastie a ich prenos 
do aplikačných oblastí prináša vysokú pridanú hodnotu, zrýchľuje inovačné procesy 
a v konečnom dôsledku prispieva k zvyšovaniu kvality života.

Informatizácia zodpovedajúcich procesov zvyšuje  efektivitu  a kvalitu  šírenia 
i sprístupňovania nových vedeckých výsledkov. Priniesla však aj množstvo problé-
mov, z ktorých sa ako najvypuklejší ukazuje financovanie. Evokovala aktivity na 
rôznych stupňoch rozhodovania na ich odstránenie. 

Inštitucionálne repozitáre priniesli zvýšenú dynamiku vedeckej komunikácie. 
Efektívna prevádzka však nezačína ich nainštalovaním, ale súvisí s kultúrou organi-
zácie, definovanými procesmi a pravidlami ich dodržiavania. Preto by sa mali stať 
inštitucionálne repozitáre súčasťou informačnej stratégie celej univerzity. Otvore-
ným problémom zostáva  legislatívne  ošetrenie  prevádzkovania  repozitára.  Prob-
lematika autorských práv je vo všeobecnosti veľmi zložitá. V tomto smere budeme 
ťažko hľadať riešenia v zahraničí. Dôležitý krok spravili univerzity na Slovensku 
pri realizácii projektu ETD SK, kde sa po mnohých diskusiách podarilo vytvoriť 
modely  licenčných  zmlúv  na  sprístupňovanie  elektronických  diplomových  prác. 
Snáď by to mohol byť odrazový mostík aj pri vytváraní inštitucionálnych repozitá-
rov určených pre vedecké výsledky pracovníkov.
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Resumé

INŠTITUCIONÁLNY REPOZITÁR AKO AKCELERÁTOR VÝSKUMU

Miriam Ondrišová

Akcelerácia  výskumu  a  generovania  nových  vedeckých  výsledkov  má  dva  motivačné 
zdroje. Prvým je požiadavka na rýchly prenos nových výsledkov do inovačných procesov a z toho 
prameniace  zvyšovanie  ich efektivity.  Druhý motivačný  zdroj  je  v samotných  výskumníkoch, 
ktorí  potrebujú  rýchly  prístup  k novým  výsledkom  ako  nevyhnutnej  podmienky  generovania 
vlastných nových výsledkov. To viedlo k novým formám prezentovania a sprístupňovania nových 
vedeckých výsledkov, ktorých základom sú informačné a komunikačné technológie. Zrýchlením 
prezentovania a prístupu k novým výsledkom prirodzeným spôsobom akcelerujú celý výskumný 
proces. Významným krokom v sprístupňovaní nových vedeckých výsledkov je ich neobmedzený 
prístup – open access a rovnako dôležité je zdieľanie takýchto dokumentov širšou komunitou pro-
stredníctvom inštitucionálnych repozitárov. Príspevok je venovaný uvedeným problémom.
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Summary

INSTITUTIONAL REPOSITORY AS ACCELERATOR OF RESEARCH

Miriam Ondrišová

Acceleration of research and generation of new scientific results have two basic motivation  
resources: requirements of business for a quick transfer of new results to innovation processes and 
as  a consequence  an  increasing  of  their  efficiency.  The  second  motivation  resource  lies  in 
researchers themselves, as they need quick access to new results as an inevitable condition for  
generation their own new results. It led to new forms of scientific results presentation and access  
based on information and communication technologies. Acceleration of scientific results presenta-
tion and access accelerate in a natural way all research process. An important step an accessing 
new scientific  results is  their unlimited  access  – open access,  and of the same importance is 
a sharing of this documents  by broader community – repository.  The paper is devoted to the  
above mentioned problems.
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ZBORNÍK FILOZOFICKEJ FAKULTY UNIVERZITY KOMENSKÉHO
Ročník XXII        KNIŽNIČNÁ A INFORMAČNÁ VEDA        Bratislava 2009

PREJAVY HODNOTENIA INFORMÁCIÍ 
V 16. A 17. STOROČÍ

L u c i a  L i c h n e r o v á

Úvod

Hodnotenie informácií ako novodobý fenomén si v posledných desaťročiach 
právom zasluhuje vysokú pozornosť. Pri spätnom pohľade do dejín knižnej kultúry 
však môžeme jeho zárodky objaviť už aj v novovekých prameňoch. Pri filozofic-
kom zamyslení nad možnosťou existencie hodnotenia informácií v dejinách knižnej 
kultúry v 16. a 17. storočí  a jej prejavmi na slovenskom území je prirodzené, že 
chápanie hodnotenia informácií je nutné v istej miere relativizovať.

V dnešnej odbornej literatúre existujú v zásade tri roviny ponímania hodnote-
nia informácií:

• Termín hodnotenie informácií sa používa v súvislosti s  čitateľskou gramot-
nosťou. Hrdináková (2007) uvádza, že podľa PISA môžeme pri čitateľskej gramot-
nosti rozoznávať „tri typy kompetencií: schopnosť získavať, absorbovať informácie, 
schopnosť porovnávať a hodnotiť ich a schopnosť ich interpretovať“. Podobne uvá-
dza aj 5 úrovní kvality čitateľských kompetencií, z ktorých sa na 5. úrovni vyskytuje 
aj „kritické hodnotenie informácií či formulovanie protirečivých myšlienok“. Tu sa 
dostávame k prvej rovine chápania termínu hodnotenie informácií. V takomto chápa-
ní môžeme v dejinách knižnej kultúry nájsť dostatok dôkazov čitateľských kompeten-
cií súvisiacich s hodnotením informácií.

• Podstata  príspevku  však  tkvie  predovšetkým v hľadaní  dôkazov  a prvých 
prejavov hodnotenia informácií v takom ponímaní, ako je chápané v informačnej 
gramotnosti.  Je  evidentné,  že  sa  tu  hodnotenie  informácií  spája  so schopnosťou 
hodnotiť vyhľadané zdroje a určiť mieru ich relevancie. Niektorí autori (Hořínková, 
2007)  definujú  informačnú  gramotnosť  stručne  ako  „schopnosť  rozpoznať 
a vyčleniť kvalitné informácie“. Podľa TDKIV (2003) je informačná gramotnosť 
„schopnosť jednotlivca  prostredníctvom dostupných informačných metód  a tech-
nológií  vyhľadávať,  spracúvať,  vyhodnocovať  a využívať  informácie“.  Na posú-
denie takto chápaného hodnotenia informácií nemáme z obdobia 16. a 17. storočia 
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dostatok údajov. V zachovaných historických prameňoch je veľmi náročné, ba až 
nemožné hľadať takéto prejavy hodnotenia, nakoľko sa nenašli údaje o hodnotení 
vyhľadaných informácií čitateľom v dobových katalógoch.

• Tretia rovina súvisí s informačnou gramotnosťou tak, ako ju podľa definície 
ALA Komisie pre informačnú gramotnosť definuje Džuganová (2003): Informačne 
gramotný jedinec je „schopný rozoznať, kedy potrebuje informácie, vyhľadať ich, 
vyhodnotiť a efektívne využiť“. Autorka však posúva hranicu chápania „hodnotenia 
informácií“ smerom k bibliografickému hodnoteniu. Opiera sa pritom o 5 znalostí, 
ktoré predstavujú informačné trívium informačne gramotného jedinca, ktorého súčas-
ťou je hľadanie a zapísanie, ako aj spracovanie a odovzdanie informácií. Prienik tých-
to kompetencií vidí v bibliografickom zázname, „bez ktorého sa nezaobíde nikto, kto 
chce s informáciami pracovať efektívne“. Podobne aj ďalší autori (Informační, 2008) 
chápu informačnú gramotnosť ako kultúrny fenomén, ktorý sa vyvíja a mení spolu 
s kultúrou spoločnosti. Dôležité však je, že jedna z podstát informačnej gramotnosti – 
schopnosť hodnotiť informácie –, bola podľa nich „predmetom záujmu knihovníkov 
už dávno“. Zostavovatelia dobových katalógov tak vystupovali v úlohe tvorcu biblio-
grafického záznamu, ktorý tak, ako ho chápe Džuganová (2003), je subjektom hod-
notenia informácií smerom k používateľovi, pretože do záznamu dopĺňa aj hodnotiace 
prvky.

Tu niekde môžeme nájsť prienik medzi súčasným a dobovým chápaním termí-
nu hodnotenie informácií, ako ho budeme sledovať v našom príspevku.

1  Dobové kritériá hodnotenia knihy

V súvislosti s bibliografickou činnosťou na Slovensku v 16. a 17. storočí máme 
zachované dostatočné množstvo prameňov. Bibliografickú činnosť realizovali:

• profesionálni či „amatérski“ knihovníci vytvárajúci katalógy najmä inštituci-
onálnych knižníc (farských, mestských atď.), 

• osoby  poverené  richtárom  –  doboví  katalogizátori,  ktorých  úlohou  bolo 
spisovať majetok zosnulých vo forme pozostalostných súpisov, ktorých súčasťou 
boli aj katalógy kníh nachádzajúce sa v ich knižnici,

• profesionálni  kníhkupci,  ktorí  si  svoje  ponukové katalógy vytvárali  sami, 
resp. sa zachovali tiež vo forme pozostalostných súpisov – katalógov.

Prameňom, kde hľadať prejavy hodnotenia informácií v takomto chápaní, sú 
zachované meštianske pozostalostné katalógy 16. a 17. storočia na Slovensku, ako 
aj  kníhkupecké  ponukové  katalógy  viacerých  distribútorov  kníh  pôsobiacich  na 
našom území1.  Prejavy hodnotenia  informácií  v týchto prameňoch možno pome-
novať aj ako „preventívne“, resp. bibliografické hodnotenie. Išlo o snahu interpreto-
vať  zdroje  v závislosti  od  subjektívneho  hodnotenia  katalogizátorov,  resp. 

1 Publikované boli v rámci edície Adattár ako Magyarországi I. (1986), Magyarországi II.  (1992), Kassa 
(1990) a Magyarországi III. (2003).
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zostavovateľov dobového katalógu. Kvalita a výpovedná hodnota „bibliografických 
záznamov“  v pozostalostiach  závisela  od  registračných  zručností  samotných 
zostavovateľov. Vo všeobecnosti sa dá usúdiť, že knihy, ktoré zároveň reprezento-
vali aj majetok, boli spisované podľa ich formátu a v rámci týchto skupín niekedy 
tak,  ako ležali  v knižnici,  alebo  abecedne.  Údaje  v záznamoch poväčšine  neboli 
„veľkorysé“ na kvalitu a obmedzovali sa na údaje o autorovi a názve, jazyku a cene 
knihy; len zriedka ich kvalitu zvyšovali pridané údaje o mieste vydania a vydavate-
ľovi. Častejšie sa však vyskytovali údaje obsahujúce prvky hodnotenia knihy-infor-
mácií. Je badateľné, že všeobecne platné kritériá hodnotenia zdrojov neexistovali; 
išlo najmä o subjektívne konštatovania. Dôležité je však sledovanie motívov, ktoré 
viedli zapisovateľov knižného majetku k prejavom hodnotenia. Evidentne primár-
nym cieľom bolo vyčísliť hodnotu majetku, ktorý predstavovali knihy. Podstatné je, 
že hodnota knihy bola determinovaná viacerými dobovými faktormi (výskyt diela 
ako povinnej školskej lektúry v školských poriadkoch, existencia knihy na knižnom 
trhu, ako aj tlačená produkcia na území Slovenska atď.), ktoré predsa len posúvajú 
subjektívne hodnotenie katalogizátora smerom k istej objektívnosti.

Dobové kritériá možno rozdeliť na:
• endogénne aspekty knihy (obsah – spoločenské využitie knihy; autor – pred-

písanej či nepredpísanej lektúry; aktuálnosť diela)
• a exogénne (formát, zachovanosť exemplára, väzba).
Vo všeobecnosti každé hodnotenie smerovalo k pozitívnemu alebo negatívne-

mu vyjadreniu. Pozitívnym prejavom hodnotenia bola už len samotná skutočnosť, 
že kniha bola zaregistrovaná v pozostalosti či katalógu osobitným bibliografickým 
záznamom, alebo konkrétnym pozitívnym hodnotením („dobrá kniha“, „pekná kni-
ha“ atď.). Negatívne prejavy hodnotenia sa prejavovali vo formuláciách ako: „zlá 
kniha“,  „stará  kniha“,  „nudná kniha“  atď.,  resp.  vo forme skutočnosti,  že  kniha 
nebola zaregistrovaná, alebo bola zaradená len do všeobecnej skupiny.

Pozostalostné záznamy obyvateľov Bratislavy, Trnavy a Bardejova z rokov 1533 
až 1657, Košíc z rokov 1562 až 1700, Levoče z obdobia od rokov 1635 až 1700 
a banských miest  z obdobia  1533 až  17002 ponúkajú viaceré  príklady  hodnotenia 
knižných zdrojov.

2  Endogénne aspekty knihy ako kritérium hodnotenia
(registrácia, obsah, autor, aktuálnosť vydania)

Prvým prejavom kvality knihy bol už spomenutý fakt,  že kniha bola vôbec 
zaregistrovaná v pozostalostnom súpise. V súvislosti s konfrontáciou zaregistrova-
ných kníh a kníh vydaných na našom území v spomínanom období3 je evidentné, že 

2 Pozostalosti  publikované v:  Magyarországi  I.  (1986), Magyarországi  II.  (1992), Kassa (1990) a Magy-
arországi III. (2003).

3 Porovnaj s produkciou slovenskej proveniencie 16. a 17. storočia registrovanou v príslušných retrospektív-
nych bibliografiách, napr. ČAPLOVIČ (1972; 1984).
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registrované neboli všetky typy vydaní. Ako kritérium sa do úvahy bral obsah knihy 
odrážajúci  jej  spoločenské  využitie.  Kým  „menejcenné“  typy  vydaní  slúžiace 
súkromným účelom a majúce len obmedzené časové a lokálne využitie (príležitost-
né verše: svadobné, pohrebné atď.) neboli registrované vôbec4, pre niektoré typy 
vydaní školského charakteru (učebnice a slovníky) a náboženského charakteru pre 
život  vo  viere  (modlitebné  knihy)  nebol  vytvorený  samostatný  záznam,  ale  len 
skupinový záznam. Príkladom môže byť bibliografický záznam v knižnici Levoča-
nov Ursuly Bernert a Daniela Polnischa. Pozostalosť Ursuly Bernert5 bola spísaná 
24. septembra 1683. Hoci obsahovala konkrétne záznamy o „hodnotnejších“ kni-
hách, ako napríklad „Martini Zeileri Ungarische Chronik“, zostavovateľ jej pozos-
talosti  zhodnotil  školské  vydania  z jej  knižnice  za  menej  hodné  bibliografickej 
registrácie a zaradil ich do anonymnej skupiny „Schulenbücher“ (učebnice), ktorá 
tak neumožňuje dozvedieť sa, aké konkrétne učebnice Ursula vlastnila. Podobne aj 
pozostalostný súpis kníh Daniela Polnischa6 zo 16. novembra 1684 síce obsahoval 
konkrétne údaje o náboženských tituloch, jeho školské vydania však boli zaradené 
do skupiny „Unterschiedliche  Schulenbücher“.  Ako vydania  nižšej  hodnoty boli 
zapisované aj modlitebné knihy a slovníky. V roku 1558 môžeme v katalógu Brati-
slavčana Michaela Judexa de Sommelfelda7 nájsť okrem 24 konkrétnych titulov ako 
poslednú položku bibliografický záznam pre slovníky, ktorý obsahoval len všeobec-
né vyjadrenie bez názvu a autora „Vocabularius“. Takmer vo všetkých prípadoch 
bývali knihy školského charakteru evidované nesamostatným záznamom a zaraďo-
vané len do všeobecnej skupiny pod názvami „Schulbücher, Schulenbücher, unters-
chiedliche  Schulenbücher“.  Zachoval  sa  aj  katalóg  knižnice  Juraja  Francisciho 
z Banskej Bystrice8, ktorý obsahoval podrobne spracovaných 137 titulov obsahujú-
cich údaje o formáte, autorovi, názve, počte exemplárov a jazyku textu. Poznámka 
na konci katalógu však uvádza, že „všetky uvedené knihy si zobral syn zosnulého, 
ako aj 29 titulov kníh, ktoré potrebuje do školy, z toho 4 v kvartovom, 2 vo veľkom 
a  23  v malom  oktávovom  formáte,  v ktorých  sa  nachádzalo  jeho  meno“  ako 
posesorský záznam. Tieto knihy nemožno presne určiť, keďže ich identifikácia je 
obmedzená  len  na  tento  všeobecný  zápis9.  Preto  v tejto  súvislosti  pozoruhodne 
vyznieva okolnosť, že v niektorých prípadoch malo dokonca zaregistrovanie iného 
hnuteľného majetku,  napríklad starého riadu prednosť pred evidovaním konkrét-
nych knižných titulov10. 
4 Do úvahy treba brať aj fakt, že mohli byť zničené, avšak vzhľadom na ich obmedzený charakter použitia  

(na jednu príležitosť) je táto úvaha menej pravdepodobná a skôr sa treba prikloniť k hypotéze, že neboli 
registrované z dôvodu ich nízkej obsahovej hodnoty a potenciálnej možnosti predaja. 

5 Inventárny súpis č. 95 v Magyarországi (1992).
6 Inventárny súpis č. 101 v Magyarországi (1992).
7 Inventárny súpis č. 6 v Magyarországi (1986).
8 Inventárny súpis č. 14 v Magyarországi (2003).
9 Konkrétne: „Diese büecher alle hat sein hinterlassener Sohn… empfangen, wie auch dieselben, so Er in 

die schuel gebraucht, derer 29 stück 4 in quarto, 2 in groß octav vndt 23 in kleiner ocatv in welchen sein 
nahm gefunden worden“. 

10 Napríklad v pozostalosti  Zachariáša Gronleuthnera v Banskej Bystrici z roku 1651 je zaznamenaných 5 
kusov  starého  riadu  –  „5  Stück  alt  geschier“,  kým  niektoré  druhy  vydaní  v pozostalostiach  nie  sú 
registrované vôbec (napr. príležitostné verše).
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Ešte degradujúcejším spôsobom boli zapisované ďalšie vydania, pri  ktorých 
registrácii sa ich „katalogizátori“ nevyhli  ani prvkom kritiky.  Je nemožné zistiť, 
prečo  boli  niektoré  vydania označované vyslovene  ako „zlé“,  pretože  konkrétne 
údaje  aj  v týchto  prípadoch  absentujú.  Napriek  tomu  katalogizátor  zhodnotil 
v prípade knižnice Samuela Seldenreicha v Levoči z roku 166511 4 tituly kníh ako 
vyslovene zlé a zapísal ich vo forme „4 schlechte Bücher“. Objavili sa aj ďalšie 
negatívne hodnotenia  obsahu knihy.  Katalogizátori  Petter  Leonhardi,  Jacob Sch-
maluogel  a Cristion  Purtzpichler  inventarizovali  knižnicu  kazateľa  Christopha 
Schalla v Kremnici12. V spísanom katalógu z roku 1631 zapísali okrem 52 titulov 
ako poslednú skupinu 32 kníh, ktoré zaregistrovali len všeobecne s poznámkou, že 
ide o „Gemaine Bücher“, čiže o všeobecné knihy – s negatívnym podtónom. Tomu-
to hodnoteniu zodpovedala aj pridelená hodnota týchto kníh, ktorá predstavovala 
len  2  florény.  S rovnakým  hodnotením sa  stretávame  aj  v prípade  inventárneho 
súpisu  Elisabethy  Aurora  z Kremnice13.  Knihy  v katalógu  radené  podľa  formátu 
boli registrované aj podľa ich názvu a autora. Posledný bibliografický záznam však 
označuje len veľmi všeobecne „knihu, ktorá obsahovala iba obyčajné porekadlá“ – 
„Ein Buch gemeiner Sprüchworter“.

Ako sme už uviedli, za pozitívne hodnotenie titulu možno bezpochyby chápať 
už len fakt,  že bol bibliograficky identifikovaný. S konkrétnym pozitívnym hod-
notením obsahu  knihy  sa  stretávame  skutočne  len  ojedinele.  Unikátom v tomto 
smere môže byť údaj v zázname pozostalostného súpisu Eggerovcov a Leidholdov-
cov14. Ako kladné hodnotenie sa objavuje skutočnosť, že kniha je „nádherná“. Kon-
krétne išlo o záznam knihy: „1 wunderbarlich Schawenbuch“. V tomto prípade však 
môžeme  predsa  len  zapochybovať,  či  bol  prívlastkom  „nádherná“  hodnotený 
skutočne obsah knihy, nakoľko zo záznamu sa možno, že išlo o obrázkovú „knihu 
na pozeranie“, v ktorej mohol prevažovať obraz nad textom.

Okrem obsahu bol ďalším kritériom hodnotenia knihy aj autor diela. Vo výni-
močných prípadoch bol totiž aj školským vydaniam pridelený samostatný záznam. 
Motívom takéhoto hodnotenia bola skutočnosť, že autor bol nielen žiadaný, ale aj 
odporúčaný školskými poriadkami na vyučovanie jednotlivých predmetov na evan-
jelických školách. Potvrdilo sa, že ako konkrétne diela boli registrované len školské 
vydania uznávaných autorov, ktoré poriadky predpisovali. Z tunajšej produkcie to 
boli diela Jana Amosa Komenského a nemeckého jazykovedca Johanna Rhenia15; 
11 Inventárny súpis č. 90 v Magyarországi (1992).
12 Inventárny súpis č. 18 v Magyarországi (2003).
13 Inventárny súpis č. 36 v Magyarországi (2003).
14 Inventárny súpis č. 6 v Magyarországi (2003).
15 Nemecko-latinská učebnica nemeckého jazykovedca Jána Rhenia Compendium Latinae Grammaticae bola 

súčasťou viacerých evanjelických školských poriadkov a používala sa nielen ako učebnica jazykov, ale aj 
ako teória gramatických pojmov. Spočiatku bola vydávaná len ako latinská učebnica, neskôr k nej pribudla 
aj nemčina. Používala sa predovšetkým na pochopenie základných pojmov morfológie a syntaxe jazyka 
ako takého (hlásky, vety…) a bola odporúčaná evanjelickými školskými osnovami na vyučovanie latinči-
ny popri Melanchtonovej  Grammatica latina. V Nemecku vyšla táto učebnica už v roku 1611 v Lipsku 
a bol  k nej  osobitne  vydaný aj slovník  Nomenclator Grammaticus (VD17, 1996, záznam 1:084177E.), 
ktorý u nás ako samostatné vydanie nevyšiel. Prvé vydanie na našom území sa objavilo až v roku 1650 
v tlačiarni Vavrinca Brewera a neskôr aj u jeho syna Samuela v roku 1671 a koncom 17. storočia – pozri 
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zo  zahraničných  vydaní  učebnice  Konráda  Dietricha  či  Catóna.  Hodnoverným 
dôkazom hodnotenia na základe autora diela môže byť učebnica J. A. Komenského 
Janua lingvarum (Komenský, 1644) a Orbis Pictus (Komenský, 1685), ktorá bola 
vydávaná vo viacerých jazykových mutáciách a vo viacerých vydaniach na našom 
území, ale aj v zahraničí16. Predpisovali ju ako odporúčanú lektúru na vyučovanie 
viaceré školské poriadky. Napríklad v roku 1670 obnovil  starý školský poriadok 
v Levoči  Jakub  Rochser  ako  Novae  leges  conditae,  v ktorom  nariadil  používať 
Komenského Orbis Pictus a Vestibulum (Ružička, 1974). Ján Bayer a Eliáš Ladiver 
ml. v Prešovskom kolégiu sa snažili starý poriadok doplniť o nové metódy podľa 
Komenského. Dôkazom získania učebnice na hodnote sú viaceré knižnice, naprí-
klad knižnica Margaréty Markfeldnerovej17, ktorej katalóg evidoval na rozdiel od 
všeobecnej skupiny pre učebnice „Schulbücher“ pre Komenského školské dielo dva 
samostatné záznamy: „Comenij Janua“, „Comenij Vestibulum“. Ešte markantnej-
ším ocenením Komenského ako autora bol údaj v katalógu Alžbety Oberlandovej. 
Alžbeta Oberlandová pôsobila  v Banskej  Bystrici  ako distribútorka kníh a po jej 
smrti  bol  v roku 166618 spísaný  katalóg  kníh,  ktoré  mala  v tom čase  na  sklade. 
Obsahoval 242 titulov kníh. Kým niektoré knihy mala len v jednom exemplári, iné, 
pravdepodobne tie,  ktoré  jej  zabezpečovali  odbyt,  vo viacerých exemplároch.  Je 
evidentné,  že  menejcenné školské vydania boli  v jej  katalógu zaregistrované len 
všeobecne.  O to  zaujímavejší  je  potom  samostatný  záznam  pre  učebnicu  J.  A. 
Komenského  Vestibulum, ktorú mala Oberlandová dokonca až v 145 exemplároch 
(v nemčine, češtine a latinčine).

Na druhej strane, niektorí autori, ktorých mená nemožno identifikovať, bývali 
so svojimi titulmi zapisovaní len do všeobecnej skupiny označovanej ako „knihy 
rôznych autorov“, „rôzni autori“ atď., ako to bolo v pozostalostnom súpise Kataríny 

bibliografické záznamy č. 975, 1279 a 1673 v ČAPLOVIČ (1972). 
16 Nemecko-latinská  Janua vyšla po prvýkrát v Levoči u Vavrinca Brewera v roku 1644. V tomto prípade 

išlo už o deviate (nielen nemecké) vydanie vôbec, čo bolo uvedené aj na tlači ako „die Neunde Ausferti -
gung“. Ďalšia dvojjazyčná verzia vyšla v roku 1655, ktorá bola zároveň Brewerovým 2. vydaním. Dopyt 
po učebnici dokumentujú aj ďalšie početné vydania, doplnené vždy o novú jazykovú mutáciu. Z Brewero-
vej tlačiarne poznáme trojjazyčné latinsko-nemecko-maďarské vydanie z roku 1648, ktoré bolo doplnené 
o český variant, a vznikli tak dve štvorjazyčné učebnice v r. 1655 a 1660. Vo vydávaní učebnice pokračo-
val aj syn Vavrinca Brewera Samuel, ktorý vydával už len štvorjazyčné vydania: v rokoch 1670 a  1685 
v kombinácii  s češtinou  a  v rokoch  1696  a  1699  so  slovenčinou.  Okrem levočskej  kníhtlačiarne  mali 
podiel na ďalších vydaniach aj exulantskí tlačiari: Ján Dadán – tlačiar v Žiline, ktorý vytlačil štvorrečové 
Vestibulum v roku 1690 a Nikodém Čížek z Trenčína, ktorý vytlačil trojrečové Vestibulum v rokoch 1655 
až 1663. Jednotlivé jazykové varianty Komenského učebnice boli identické. Jedinou zmenou bolo doplne-
nie (preklad)  nových  jazykových  tabuliek podľa počtu použitých jazykov.  V niektorých prípadoch ide 
o pretlače, s výnimkou, keď bolo uvedené, že ide o 9. a 10. vydanie. Učebnica bola vydávaná ešte aj v  18. 
storočí na našom území, ale aj v Čechách, ako možno zistiť z Knihopisu (2003). Orbis Pictus sa dostal do 
vydavateľského plánu S. Brewera v Levoči prvýkrát v roku 1685 a celkove bol vydaný trikrát v rovnakom 
roku. Prvé vydanie bolo latinsko-maďarsko-nemecko-slovenské, druhé vydanie latinsko-maďarsko-nemec-
ké. S tretím vydaním sa stretávame tiež pravdepodobne v roku 1685. Pôvodné vydanie  Sveta v obrazoch 
však pochádzalo z Norimbergu z roku 1658 a latinský úvod a jeho nemecký preklad v Brewerovom vydaní 
bol prevzatý z norimberského vydania. 

17 Inventárny súpis č. 114 v Magyarországi (1992).
18 Inventárny súpis č. 27 v Magyarországi (2003).
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Pauerovej19 z 10. marca 1684. Na konci katalógu obsahujúcom 43 registrovaných 
titulov od konkrétne uvedených autorov tvorí  posledný záznam údaj:  „30 Stück 
Bücher unterschiedlicher Autoren“ (30 ks kníh rôznych autorov).

Kritériom objavujúcim sa pri hodnotení titulov bola aj ich aktuálnosť. Zohľadne-
nie vydania knihy sa však objavuje len veľmi zriedka. Knihy bývali v týchto prípa-
doch registrované do spoločnej všeobecnej skupiny a chýbajúce údaje o konkrétnych 
tituloch nám dnes neumožňujú ich presnejšiu identifikáciu. Záznamy o zastaraných 
knihách bývali umiestnené na konci katalógu pod formuláciou „staré knihy“ – „alte 
Bücher“, ku ktorej býval uvedený aj ich počet. Takýto prejav hodnotenia si neodpustil 
zapisovateľ pozostalosti Andreasa Putschera20 z roku 1657, v ktorej okrem iných kon-
krétnych titulov zachytáva aj „4 alte Bücher“. Aj zostavovateľ pozostalosti lekárnika 
Andreasa Gorského21 na konci  rozsiahleho katalógu eviduje  pod položkou č.  124 
dvadsaťšesť starých kníh rôznych autorov: „No. 26 alte unterschiedliche Autores“. 
Dňa 13.  augusta  1691 bol  spísaný  majetok  Levočana  Thomasa  Quitschwassera22. 
V jeho prípade sa dozvedáme aj konkrétne mená katalogizátorov, ktorí boli poverení 
spísaním majetku: Bartolomej Alauda, Johann Kratzter, Johann Paul Fischer a Micha-
el Plentzner. V úvode k pozostalosti uvádzajú, že majetok a knihy spísali „poriadne“ 
a okrem  vydaní,  ktoré  zaregistrovali  konkrétne,  zaevidovali  niekoľko  titulov  ako 
starých: „alles alt, nebst ettlichen wenigen anderen gebrauchten hauss undt gebeth-
büchern“. Z uvedeného vyplýva, že knižnica Thomasa Quitschwassera bola ohod-
notená ako „stará, s výnimkou používaných modlitebných kníh, ktorých bolo aj tak 
málo“. Podobne aj knižnica Melchiora Schmitza23 v Levoči obsahovala v roku 1698 
okrem aktuálnych vydaní aj niekoľko starých: „vnd etliche alte Bücherl“. Dôvod, pre-
čo  nebývali  vydania  s neaktuálnym  obsahom  zaregistrované  samostatným  biblio-
grafickým  záznamom,  objasňuje  ponukový  katalóg  levočského  kníhkupca  Juraja 
Steinhübela24. Katalóg bol spísaný Bartolomejom Alaudom, Johannom Kratzterom, 
Johannom Paulom Fischerom a Michaelom Plentznerom v roku 1699, po Steinhübe-
lovej smrti. V tomto čase sa na jeho sklade nachádzalo viac ako 210 titulov kníh vo 
viacerých exemplároch. Práve vysoký počet niektorých exemplárov dovoľuje skon-
štatovať, že tieto vydania patrili medzi najpredávanejšie a najžiadanejšie. Spomeňme 
napríklad učebnicu na vyučovanie latinčiny od nemeckého jazykovedca Jána Rhenia, 
z ktorej mal kníhkupec na sklade 16 kusov, alebo 110 kusov nemeckých a maďar-
ských  katechizmov,  či  166  kníh  z oblasti  histórie.  Oveľa  pozoruhodnejší  je  ale 
záznam na konci katalógu, ktorý, hoci je spísaný veľmi precízne a podrobne, obsahu-
je aj poznámku o „mnohých ďalších starých knihách, ktoré sa buď vôbec, alebo len 
nudne dajú predať“25. Rovnako aj už spomínaná distribútorka kníh Alžbeta Oberlan-

19 Inventárny súpis č. 99 v Magyarországi (1992).
20 Inventárny súpis č. 86 v Magyarországi (1992).
21 Inventárny súpis č. 98 v Magyarországi (1992).
22 Inventárny súpis č. 115 v Magyarországi (1992).
23 Inventárny súpis č. 129 v Magyarországi (1992).
24 Inventárny súpis č. 130 v Magyarországi (1992).
25 „vnd andere viele alte Bücher mehr, so der Zeit unmehr, vnd sehr langweilig können verkauffet werden“.
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dová v Banskej  Bystrici  mala v podrobnom katalógu na jeho konci  bibliografický 
záznam evidujúci „64 kusov starých kníh“.

Katalogizátori v banských mestách spisovali knihy podľa podobných kritérií 
ako  levočskí.  Napriek  tomu sa  u nich  s prvkami  hodnotenia  aktuálnosti  zdrojov 
stretávame zriedkavejšie. V prípade neaktuálneho obsahu sa však objavujú aspoň 
ojedinelé záznamy. Medzi ne patrí napríklad spôsob zaznamenania starej nemeckej 
kroniky z oblasti  histórie ako „Chronica deütsch alt“, tak ako v prípade knižnice 
kazateľa v Banskej Bystrici Jána Bisactia26.

3  Exogénne aspekty knihy ako kritérium hodnotenia
(formát, zachovanosť exemplára, knižná väzba)

Prejavy hodnotenia zdrojov na základe exogénnych aspektov knihy sú zastúpe-
né v menšom počte. Napriek tomu sa vyskytujú konštatovania smerujúce k snahe 
posúdiť knihu a jej cenu aj v týchto intenciách. Prvým prejavom bolo kvalifikova-
nie knihy na základe formátu. Je evidentné, že hodnotnejšie boli knihy veľkého for-
mátu, ktoré bývali podľa toho aj spisované. V niektorých prípadoch však „malé“ 
vydania neboli zaregistrované samostatne, ale len v skupine „malých kníh“, kde sa 
strácali údaje o ich autorovi či názve. Príkladom môže byť pozostalostný súpis kníh 
levočského kováča Nikolausa Kullmanna z 27. júla 165227. Medzi jeho manželku, 
4 vlastné a 4 nevlastné deti boli prerozdelené viaceré knihy prevažne náboženského 
obsahu. Okrem nich sa v pozostalosti nachádzalo aj 12 malých kníh, každá v hod-
note len 50 denárov28, ktoré takto zapísali osoby poverené richtárom Levoče: Ehr-
hardt  Wisteman,  Valentin  Scheyerman,  Jeremies  Amen  a Georg  Fischer.  Ani 
v pozostalosti  krajčíra  Johanna  Brichenzweiga  z roku  168829 jeho  zapisovatelia 
nevytvorili pre malé knihy samostatné bibliografické záznamy, ale zaradili ich na 
koniec katalógu. 58 kníh v oktávovom formáte tak malo celkovú hodnotu len 6 flo-
rénov. Obyvateľ Banskej Bystrice Christoph Gabon mal v roku 168030 podľa spísa-
ného katalógu 43 titulov kníh v rozličných formátoch, ktoré boli evidované podľa 
názvu, autora a ich ceny. Na konci katalógu však môžeme nájsť údaj o 20 rôznych 
knihách duodecimového formátu, ktoré boli označené ako staré31 a bližšie neidenti-
fikované. Ich cena predstavovala spolu 3 florény a 60 denárov.

Z exogénnych faktorov sa  do rebríčka hodnotenia dobových katalogizátorov 
dostala aj kvalita exemplára – zachovanosť knihy. V tomto prípade ide už o veľmi 
subjektívne a „jednorazové“ hodnotenia, nakoľko sa vzťahovali nie na titul, ale na 
konkrétny exemplár knihy.  Ukážkou môže byť bibliografický záznam v katalógu 

26 Inventárny súpis č. 8 v Magyarországi (2003).
27 Inventárny súpis č. 85 v Magyarországi (1992).
28 Na porovnanie: knihy stáli v priemere okolo 90 denárov – 1 florén. Cena drahších kníh bola aj 6 florénov. 
29 Inventárny súpis č. 111 v Magyarországi (1992).
30 Inventárny súpis č. 49 v Magyarországi (2003).
31 Konkrétne: „20 stück allerleij alte büecher“.
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Zuzany Schwartzovej z Banskej Bystrice32. Jej podrobne spísaný katalóg obsahoval 
53 titulov kníh. Bibliografické záznamy patrili medzi unikátne, nakoľko obsahovali 
nielen údaje o názve a autorovi, ale aj údaje o mieste a roku vydania. Protikladom 
tejto skutočnosti bol spôsob zápisu kníh duodecimového formátu bez konkrétnych 
údajov. Zapisovatelia tieto knihy zapísali do spoločnej skupiny ako „roztrhané kni-
hy s čiastočnou a podivnou hodnotou, ktoré nie sú veľmi užitočné a spolu nemajú 
hodnotu ani 2 florény“33. Aj v katalógu Banskobystričana Georga Svizeniho34 môže-
me nájsť údaje o zachovanosti exemplára. Po jeho smrti v roku 1694 bol z dôvodov 
rozdelenia majetku pozostalým spísaný katalóg kníh aj s cenami, pretože knihy sa 
mali následne predať a finančný obnos rozdeliť. Hodnotenie zachovanosti sa obja-
vilo pri dvoch exemplárov českej Biblie. Kým nepoškodený exemplár bol vyčíslený 
na hodnotu 7 florénov 20 denárov, ďalší bol registrovaný ako „roztrhaný“ a jeho 
cena  znížená  na  1  florén  80  denárov.  V prípade  knižnice  Sary  Lindacherovej35 
z Banskej Štiavnice boli zaevidované viaceré tituly. V dvoch prípadoch však katalo-
gizátori považovali za potrebné upozorniť na skutočnosť, že „Biblia je roztrhaná 
a nie je z nej ani polovica“ a že knižnica obsahuje aj „ďalšie malé a staré roztrhané 
knihy36“.

Aj väzba knihy patrila medzi hodnotiace kritériá, ktoré doboví katalogizátori 
považovali  za  vhodné  v prípade  drahšej  väzby  zaznamenať  do  bibliografického 
záznamu. S týmto údajom sa môžeme stretnúť ako v levočských, košických, tak aj 
v knižniciach banských miest. Levočský lekárnik J. Spilenberger mal podľa inven-
tára  z roku  165737 vo  svojej  knižnici  niekoľko  neidentifikovateľných  titulov 
zaznamenaných len vo forme ich počtu, napr. 9 Bücher in folio atď. Knihy, ktoré 
v pozostalosti určil ako dedičstvo pre svoje 3 maloleté deti z iného manželstva, sú 
však  zapísané  konkrétne.  Medzi  titulmi,  identifikovateľnými  na  základe  názvu 
a autora, sa vyskytuje aj malá katolícka knižka, ktorej hodnota prevyšovala ostatné 
už len preto,  že  bola  „mitt  silber  beschlagen“ – okovaná striebrom. Podobne aj 
Levočanka Anna Némethová38 mala vzácny exemplár evanjelických modlitieb Fili-
pa Kegelia okovaný striebrom: „Kegejij Andachten mit Silber sachen beschlagen“. 
Túto  skutočnosť  považoval  katalogizátor  jej  knižného  majetku  za  významnú 
a uvideol ju aj v bibliografickom zázname. Na základe ceny, ktorú knihe určil, je 
zjavné, že jej hodnota bola v porovnaní s ostatnými titulmi v jej knižnici dokonca 
3-krát vyššia39. V banských mestách sa kládol dôraz na hodnotenie farby koženej 
väzby a na kovanie. Vo viacerých prípadoch zostavovatelia pozostalostných súpi-
sov uviedli, že kniha je viazaná v červenej, čiernej alebo v bielej koženej väzbe. Prí-
32 Inventárny súpis č. 67 v Magyarországi (2003).
33 Konkrétne záznam obsahoval túto formuláciu: „Allerhand zerrißene Bücher Theils und von sonderlichen 

werth. So nicht viel nützlich auch alle miteinander kaum 2 fl. werth seind“. 
34 Inventárny súpis č. 83 v Magyarországi (2003).
35 Inventárny súpis č. 62 v Magyarországi (2003).
36 Konkrétne záznamy obsahujú: „Ein zerrißene Bibl kaum halb“ a „Etlich andere kleine alt zerrissene Büchl“.
37 Inventárny súpis č. 87 v Magyarországi (1992).
38 Inventárny súpis č. 103 v Magyarországi (1992).
39 Kým ostatné tituly mali hodnotu okolo 90 denárov, tejto knihe bola pridelená hodnota vo výške 3 floré-

nov. 
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kladov je niekoľko, podstatnejšie ale je, že do tejto väzby boli viazané len obsahovo 
hodnotnejšie knihy žiadaných autorov, napríklad diela Luthera alebo odborná litera-
túra (historické a právnické tituly): „Ein gebethbuch in rothen samet mit sielbern 
beschlagen  Lutheri“,  „Das  Neue  Testament  in  schwarz  leder“,  „Register  aller 
schriften Lutheri… Inn  Rott  leder“,  atď.  Neporovnateľne  vyššia  hodnota  knihy 
s vzácnou, resp.  s existujúcou väzbou vôbec  sa  prejavila  najmä v katalógu v 16. 
storočí v Košiciach pôsobiaceho kníhkupca Jána Gallena40. V sklade mal v roku spí-
sania pozostalosti okolo 600 titulov kníh v rôznych jazykoch (latinčina, maďarčina, 
nemčina, čeština, francúzština), ktoré mal registrované konkrétne s údajom o názve, 
autorovi, jazyku a cene. V jeho inventári z roku 1583 sú však knihy rozdelené pod-
ľa hlavného kritéria, ktorým bola väzba knihy. Pokiaľ neviazané knihy mali hod-
notu  okolo  50  denárov  až 1  floréna,  cena  viazanej  knihy bola  niekedy troj-  až 
desaťnásobne vyššia (najmä náboženské evanjelické tituly boli drahšie, čo sa prav-
depodobne odvíjalo aj od vzácnejšej väzby týchto kníh).

Záver

Prejavy  hodnotenia  informácií  či  zdrojov  v 16.  a 17.  storočí  v zachovaných 
„bibliografických  záznamoch“  slovenskej  proveniencie  potvrdzujú,  že  napriek 
tomu, že niektoré kritériá dnes nemožno považovať za objektívne (exogénne krité-
riá hodnotenia na základe väzby, zachovanosti exemplára atď.), kritériá súvisiace 
s endogénnymi aspektmi knihy (autor diela, aktuálnosť, obsah) možno aj v dneš-
ných reláciách považovať za hodnotenia smerujúce k objektívnosti. Hoci motívom 
hodnotenia boli kritériá súvisiace s filozofiou „kniha-cena-majetok“, treba oceniť, 
že stimulom neboli len „povrchné“ hodnotenia na základe „vonkajšej krásy“ knihy, 
ale aj snaha interpretovať vnútorné kvality knihy pre potenciálneho čitateľa. Biblio-
grafické záznamy v dobových katalógoch bohaté na hodnotiace konštatovania možno 
dnes považovať za zaujímavé odporúčajúce metatexty,  ktoré  sú v relativizovanom 
ponímaní platformou pre vznik hodnotenia informácií v dnešných reláciách.
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Resumé

PREJAVY HODNOTENIA INFORMÁCIÍ V 16. A 17. STOROČÍ

Lucia Lichnerová

V príspevku sa naznačuje, že pri širšom chápaní hodnotenia informácií možno jeho prejavy 
sledovať už aj v 16. a 17. storočí. Konštatuje sa, že už v tomto období existovali snahy hodnotiť 
informácie či samotné knihy. Vychádza sa zo skutočnosti, že zachované typografické produkty 
slovenskej  proveniencie  a archívne  materiály  16.  a 17.  storočia  obsahujú  mnohé  údaje,  ktoré 
ostávajú pri výskume dejín knižnej kultúry nepovšimnuté, no práve tieto doklady dokumentujú  
dobové snahy o rozpoznanie a určenie kvalitných informácií  obsiahnutých v ich knižných nosi-
čoch. Tieto doklady sa objavujú nielen v samotnej tlačenej produkcii, ale aj v zachovaných pozos-
talostných  meštianskych  a kníhkupeckých  katalógoch,  registrujúcich  okrem  iného  majetku  aj 
knihy. V príspevku sa vysvetľuje, že kritériá vtedajšieho hodnotenia dnes nie je možné explicitne  
vyjadriť, no aspoň v niektorých prípadoch ich však môžeme naznačiť. Objasňujú sa dobové krité-
riá hodnotenia na základe exogénnych a endogénnych aspektov knihy a v závere sa konštatuje, že 
hoci zmyslom dobového hodnotenia bola filozofia  smerujúca k vyjadreniu hodnoty knihy ako 
reprezentanta majetku, je pozitívne, že vtedajšie exogénne kritériá možno aj dnes považovať za  
objektívne. Zriedkavé, ale predsa sa vyskytujúce poznámky vtedajších „katalogizátorov“ či dis-
tribútorov kníh preto možno chápať v intenciách hodnotenia informácií, príp. dokumentov.
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Summary

INDICATIONS OF INFORMATION EVALUATION IN THE 16TH AND 17TH 

CENTURY

Lucia Lichnerová

The paper implies that when evaluation of information is perceived on a broader scale its pres-
ence can be found in 16th and 17th centuries as well. It is suggested that even in that period there were 
efforts to evaluate either information or books themselves. It  draws from the fact that preserved 
typographical products of Slovak provenience as well as archive materials from 16 th and 17th centur-
ies contain a lot of data that have remained unnoticed during research of history of book culture,  
however it is these objects that document the efforts of the period to recognize and determine quality 
information incorporated in their literary media. These documents appear not only in printed produc-
tion itself but also in preserved private citizen and bookseller catalogues registering, apart from other 
property, books as well. The paper goes on to explain that evaluation criteria of that time cannot be 
expressed explicitly nowadays; nevertheless it is possible to indicate them at least in some cases. 
Evaluation criteria of the period are elucidated based on exogenous as well as endogenous aspects of 
the books and in conclusion it is stated that although the principle of evaluation of the period was  
based on philosophy directed towards expressing the value of a book as a representative of property 
the positive aspect of this is that exogenous criteria of that time can even today be considered object-
ive. The rare but still existing notes of the ‘cataloguers’ or book distributors of that time can there-
fore be perceived in terms of information or document evaluation.
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ZBORNÍK FILOZOFICKEJ FAKULTY UNIVERZITY KOMENSKÉHO

Ročník XXII        KNIŽNIČNÁ A INFORMAČNÁ VEDA        Bratislava 2009

ZMENY V CHÁPANÍ KNIŽNICE V KONTEXTE 
INFORMAČNEJ EKOLÓGIE

M a r t i n  L o n g a

Úvod

Čo vlastne znamená pre knižnice a iné informačné inštitúcie vstup „informač-
nej ekológie“ na teoretickú pôdu odboru knižničnej a informačnej vedy? Akým spô-
sobom sa budú tieto inštitúcie javiť, keď na ne budeme nazerať skrz prizmu tejto 
metafory? Tieto a podobné otázky smerujú k jednému priesečníku, a tým je snaha 
lepšie modelovať, opísať a pochopiť procesy,  ktoré v rámci týchto inštitúcií pre-
biehajú, a umožniť ich lepšie implementovať pri tvorbe nových informačných sys-
témov  a budovaní  moderných  knižníc.  V  článku  budem  narábať  s pojmom 
„knižnica“,  ktorý  chápem pomerne  široko (pokiaľ  nie  je  tento  výraz  spresnený, 
napríklad  „tradičná  knižnica“  a pod.),  predovšetkým ako  model  inštitúcie,  ktorá 
slúži  na uspokojovanie  informačných potrieb  a zahŕňa  rôzne  metodologické  prí-
stupy, zdroje (ľudské aj informačné) a technológie na plnenie svojej spoločenskej 
funkcie.  Pôvodná  predstava  o fungovaní  knižníc  vychádzala  z ich  chápania  ako 
inštitúcií,  v ktorých sú jednoznačne definované  procesy ako aj  jednotlivé „roly“ 
v procese komunikácie  informácií.  Vývoj spoločenského informačného problému 
však  spôsobil  zmeny v doterajšom nazeraní  na  problematiku  v rámci  knižničnej 
a informačnej vedy či teórie informačného prieskumu. Súčasťou týchto evolučných 
zmien je aj prechod od jednoduchých modelov, ktorými reprezentujeme komuni-
kačné  procesy  v knižnici,  k objavovaniu  zložitejších  a ťažšie  formalizovateľných 
(ak vôbec) procesov. „Adoptovanie“ informačnej ekológie knižničnou a informač-
nou vedou predstavuje prirodzenú konzekvenciu paradigmatických zmien v rámci 
odboru, ako aj postupnej penetrácie nových technológií a prístupov do knižníc.
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1  Pred informačnou ekológiou: Ranganathan a Shannon

1.1  Knižnica ako organizmus

V tridsiatych rokoch minulého storočia publikoval Ranganathan (1931) „päť 
zákonov knižničnej vedy“; o tom, že sú atraktívne aj v súčasnosti,  svedčia rôzne 
články, ktoré sa ich snažia aplikovať na súčasné podmienky, spomeňme napríklad 
článok „Application of Ranganathan's Laws to the Web“ (Noruzi, 2004). Posledný 
Ranganathanov  zákon je  formulovaný heslom:  „knižnica  je  rastúci  organizmus“ 
(Ranganathan, 1931, s. 382). Knižnica je tu stále ešte vnímaná predovšetkým ako 
„kamenná“  inštitúcia  viazaná  na  konkrétny  priestor  a  poskytujúca  svoje  služby 
v rámci vymedzeného času. Aby tento zákon platil aj v ére digitálnych knižníc, bolo 
by ho treba do určitej miery aktualizovať; niektoré myšlienky však stále predstavujú 
zaujímavý pohľad na danú problematiku. Ranganathan vníma knižnicu ako celok 
pozostávajúci  z viacerých komponentov a predpoklad,  že bude narastať jej  fond, 
implikuje tiež nárast vo sfére katalógov a vyžaduje flexibilitu v prípade klasifikač-
ného systému (tamtiež, s. 393 – 399). O takmer sedemdesiat rokov neskôr hovoríme 
o knižnici  ako  o „kľúčovom  druhu“  v rámci  informačného  ekosystému  (Nardi, 
1999).  Znamená to, že už pred Davenportom a Prusakom (Davenport, 1997) tu jes-
tvovala  koncepcia podobná myšlienke informačnej  ekológie? Nie tak úplne.  Hoci 
Ranganathan správne uvažoval o knižnici ako o organizme zloženom z jednotlivých 
komponentov,  pre  ktorý  je  podstatný  predovšetkým  ďalší  rast  a vývoj,  a aj 
v ostatných „zákonoch“ zdôrazňoval vzťah medzi knižnicou, jej používateľmi a ich 
potrebami  (pozri  napr.  3.  zákon:  „Každému čitateľovi  jeho  knihu“,  Ranganathan, 
1931, s. 334), vnímal knižnicu ešte stále ako relatívne uzatvorený systém, ktorý bol 
obmedzený svojou priestorovou rozlohou a ktorého procesy boli vnímané a opisova-
né iba na úrovni konkrétnych funkcií a mechanických úloh bez širšieho kontextu.

Pridaná hodnota informačnej ekológie spočíva v tom, že jednotlivé „organiz-
my“ zasadzuje do kontextu určitého prostredia, kde navzájom interagujú. Myšlienka 
informačnej ekológie má pôvod vo sfére manažmentu súkromných podnikov a do 
teoretického diapazónu knižničnej a informačnej vedy sa dostala až potom, keď sa 
uplatnila v podobe nástroja na lepšie pochopenie a budovanie „firemnej informač-
nej kultúry“. Či už si informačnú inštitúciu predstavíme v podobe verejnej, respektí-
ve  akademickej  knižnice,  alebo  ako  informačné  pracovisko  podniku  –  v oboch 
sférach  nájdeme dostatok  príkladov,  ktoré  by bolo  možné začleniť do konceptu 
informačnej ekológie.

V prípade informačnej ekológie sa ponúkajú dva prístupy k jej vymedzeniu: 
1. predovšetkým,  informačná  ekológia  predstavuje  určitý  nástroj  na  opis  javov, 
procesov a vzťahov, ktoré sa realizujú v určitom informačnom prostredí, pozostáva-
júcom z rôznych prvkov, či organizmov – tieto procesy tu jestvovali vždy, teda ešte 
predtým,  ako  sme  si  ich  začali  všímať  z tejto  novej  perspektívy;  2. informačná 
ekológia by nemala byť iba samoúčelným pozorovaním daného prostredia, ale mala 
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by byť  základom pre  projektovanie  a implementáciu  nových systémov  a riešení, 
ako aj možnosťou zlepšiť doterajšie prístupy k problematike. Zároveň môžeme teda 
povedať, že ide aj o prístup alebo filozofiu, ktorá informačné prostredie nielen opi-
suje,  ale  zároveň  ho  pomáha  utvárať  a meniť.  Informačnú  ekológiu  ako  určité 
hnutie, čo sa realizuje v širšom kontexte informačnej spoločnosti, vníma napríklad 
aj Rankov, ktorý ju chápe ako „cieľavedomú aktivitu a pôsobenie, ktoré na pôvod-
cov a distributérov informácií vyvíjajú príjemcovia a spoločnosť s cieľom zmeniť 
informačné toky, hlavne z hľadiska ich obsahu, formy, štruktúry či množstva. Ak 
teda ekologické hnutie bojuje za čistotu vôd, vzduchu a zeme, informačná ekológia 
chce bojovať za čistotu informačného prostredia“ (Rankov, 2006, s. 138).

1.2  Evolúcia Shannonovho modelu

Zatiaľ  čo  Ranganathan  je  zástupcom  „knižničnej“  časti  rodokmeňa  nášho 
odboru,  pre  informačnú  vedu  je  z pohľadu  jej  historického  vývoja  dôležitý 
C. E. Shannon, ktorý v roku 1948 publikoval prácu, kde opísal matematickú teóriu 
komunikácie.  Jeho  jednoduchý  model  komunikačného  systému  (znázornený  na 
obr. 1), respektíve jemu podobné deriváty, sa stali štandardným východiskom fyzi-
kálnej  paradigmy informačnej  vedy a jej  modelov.  Tieto  „modely informačného 
správania v informačnej vede boli poznačené deskriptívnosťou, praktickými inštitu-
cionálnymi  procesmi  a snahou  o zobrazenie  postupnosti  procesov  pri  aktívnom 
vyhľadávaní informácií“ (Steinerová, 2005, s. 50).

Obr. 1  Shannonov schematický diagram komunikačného systému (Shannon, 1948, s. 2)

Pre podobné komunikačné schémy je príznačné lineárne prepojenie medzi urči-
tým vstupom na jednej strane a výstupom na druhej. Ak hovoríme o informačnom 
správaní, ktoré v rámci tejto paradigmy vlastne predstavuje špecifický model komu-
nikácie  medzi  človekom  a informačnými  zdrojmi,  má  model  spravidla  podobu 
požiadavka – dokument (pozri napr. Bates, 1989). Pozrime sa bližšie na Shannonov 
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model (Shannon, 1948, s. 2): zdroj vyšle informáciu smerom k príjemcovi; všimni-
me  si,  že  informácia  prechádza  procesom kódovania  a následného dekódovania, 
model tiež počíta s informačným šumom, ktorý vstupuje, respektíve môže vstúpiť 
do komunikačného procesu a ovplyvniť ho. Tento diagram opisuje proces komuni-
kácie veľmi jednoducho a je v princípe funkčný. To isté platí aj pre jeho deriváty 
doplnené napríklad o prvok spätnej väzby. Na to, aby sme opísali komunikáciu pre-
biehajúcu v rámci určitého informačného prostredia nie je však postačujúci, hoci 
lineárne  modely  smerujúce  od  určitého  problému  k jeho  riešeniu  sa  objavujú 
v informačnej vede aj oveľa neskôr, napríklad modely Ellisa (Ellis, 1990) a Kuhlt-
hauovej  (Kuhlthau,  1993)  –  porovnanie  týchto  dvoch  prístupov  možno  nájsť 
v modelovom znázornení Wilsona (1999), respektíve Steinerovej (2005, s. 52).

Obr. 2  Warnerov zovšeobecnený pohľad na komunikáciu (Warner, 1996, s. 7)1.

Warnerov zovšeobecnený pohľad na komunikáciu (Warner, 1996, s. 7) znázornený 
na  obrázku  č. 2  vykazuje podobnosť  so  spomínaným  komunikačným  modelom 
C. E. Shannona.  V  tomto  modeli  sa  spomína  aj  sociálny,  kultúrny  a kontextuálny 
rámec; komunikácia už nie je tvorená dvoma oddelenými komponentmi vysielač/prijí-
mač:  tie  sú  v modeli  integrované  do  jedného  média  (môžeme  povedať,  že  lepšie 
zohľadňuje aspekty dokumentovej komunikácie). Zaujímavým príspevkom k pôvodné-
mu komunikačnému modelu je vnímanie informačného šumu (noise), ten už nie je 
sústredený do jedného bodu, ale vstupuje do všetkých komponentov modelu (vysiela-
teľ, príjemca, médium/obsah komunikácie). Takýto prístup vo väčšej miere zohľadňuje 
mieru prostredia,  ktoré vstupuje do procesu výmeny informácií.  Ak by sme chceli 
aplikovať Shannonov model (či jemu podobné) na prostredie knižnice alebo organizá-
cie, zistíme, že funguje skôr ako idealizovaná predloha, ktorou možno opísať komuni-
kačný proces až post factum. Tento model však neumožňuje rozpoznať všetky prvky 
vstupujúce do procesu a následne simulovať, ako dopadne budúca interakcia medzi 
dvoma komunikačnými partnermi v danom prostredí. To isté platí aj pre modely kopí-
1 Obrázok prebratý z (Ellis, 2003): http://www.fullcirc.com/ellis/figure2.ppt
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rujúce túto schému v rámci teórie informačného prieskumu (pozri Figure 1 v Bates, 
1989), kde dotazu zodpovedá konkrétny dokument. Ako sa teda dostaneme k naplneniu 
Ranganathanovho  „každému čitateľovi  jeho  knihu“  alebo  presnejšie,  informáciu  či 
poznatok? V prvom rade si treba uvedomiť, že informačná ekológia operuje s pojmom 
informácia inak. Nejde sa o jednoznačne kvantifikovateľný polotovar, ktorý sa trans-
portuje priamo k recipientovi, ale chápe sa ako niečo, čo sa utvára v komunikačnom 
procese.

2  Informačná topografia?

Burke (2007) opisuje vo svojej knihe „Společnost a vědění“ spôsob, akým sa 
šírilo poznanie v Európe 17. storočia (Burke, 2007, s. 70 – 99) – jeho rozptyl nebol 
v ranej novovekej Európe rovnomerný a dochádzalo k vytváraniu konkrétnych cen-
tier  aj  periférií  poznania,  čo ovplyvňovalo aj  jeho ďalšie  šírenie  a komunikáciu. 
Pokúsme  sa  premietnuť  tento  poznatok  do  širšieho  kontextu  –  prakticky  každé 
informačné  prostredie  ako  také  by  sme  mohli  stratifikovať  minimálne  do  troch 
základných vrstiev.  Predovšetkým je tu  určité  konkrétne miesto,  kde informácia 
vzniká, prípadne konkrétna osoba, ktorá ňou disponuje (vyprodukuje ju). Ak infor-
máciu zaznamenáme na nosič následne zaradený do určitého fondu, stáva sa nezá-
vislou od pôvodného miesta (a času) a môže byť prístupná z tohto dislokovaného 
fondu. Zdrojom informácií na spomínanej prvej úrovni môže byť napríklad vedecké 
pracovisko na konkrétnej univerzite. Na sekundárnej úrovni sú to práve knižnice, 
ktoré predstavujú kumulovaný zdroj informácií, pôvodne geograficky roztrúsených. 
Informačné prostredie sa však neobmedzuje iba na konkrétne inštitúcie, kde infor-
mácie vznikajú, ani na ich formálne zbierky. Nad univerzitami a knižnicami jestvuje 
nadstavba medziľudských vzťahov, neformálnych komunikačných kanálov, kde sa 
informácie tvoria, sprostredkujú a rozširujú, hoci snaha o presné zachytenie týchto 
procesov je oveľa komplikovanejšia ako v prípade nižších úrovní. S postupným roz-
vojom vedy, techniky, obchodu a vzdelanosti dochádzalo aj k postupnému rozšíreniu 
pôvodných  centier  vzdelanosti  a poznania  o iné  informačno-komunikačné  „body“ 
a nové informácie a poznatky tak postupne „presiakli“  z inštitúcií  do nových pro-
stredí. O tento progres sa popri urbanistických zmenách v nemalej miere zaslúžil aj 
Gutenbergov vynález, ktorý so sebou priniesol  vznik tlačiarní,  kníhkupectiev, či 
súkromných knižníc. Burke uvádza: „k tradičným lokalitám typu kláštora, univerzi-
ty, kláštornej či kapitulskej knižnice a nemocnice (ku ktorým sa, pokiaľ išlo o aktu-
álne  správy  družili  krčma  a holičstvo)  pribudli  nové:  laboratórium,  umelecká 
galéria, kníhkupectvo, akademická či súkromná knižnica, anatomický ústav, kance-
lária a kaviareň. V kníhkupectve pridruženom k tlačiarni návštevník nielen hľadal, 
čo nové vyšlo, ale tiež tu nachádzal partnerov na rozhovor (tamtiež, s. 73).“

Komunikácia informácií sa teda nerealizuje len v rámci určitých „inštitucionál-
nych rituálov“, v prípade tradičných knižníc napríklad typu „požiadavka – rešerš – 
výpožička dokumentu“, ale ešte predtým, ako dôjde k interakcii používateľa s urči-
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tým systémom (v širšom ponímaní), ako aj následne po tejto viac či menej formali -
zovanej komunikácii, dochádza k procesom, ktorých pochopenie umožňuje vidieť 
spomínanú interakciu v širšom kontexte. To je dôležité ak chceme docieliť lepšie 
uspokojenie  informačných  potrieb,  respektíve  poskytnúť  riešenie  spoločenského 
informačného problému.

3  Potreba ekologickej teórie

Odpoveď na otázku, prečo siahame po informačnej ekológii, spočíva v postup-
nej  evolúcii  spoločenského  informačného  problému,  napríklad  Rankov  (2006, 
s. 137 – 147) informačnú ekológiu uvádza ako jeden z možných prístupov riešenia 
problému infomačného preťaženia.  Spoločenský informačný problém však nemá 
len kvantitatívnu stránku, je tu v prvom rade paradigmatická zmena informačného 
prostredia, ktorá umožnila formulovanie nového teoretického prístupu. To, čím sa 
informačná ekológia zaoberá, bolo v priebehu ľudskej histórie prítomné v rôznych 
etapách: informácie sa komunikovali a poznatky vytvárali mimo inštitúciami defi-
novaných rámcov a štruktúr. Problém bol v pokuse o ich zmapovanie a zachytenie. 
Stratifikácia informačného prostredia načrtnutá v predchádzajúcej stati je dobre roz-
poznateľná  v prostredí,  kde  sú  informácie  sústredené  v tradičných  „kamenných“ 
inštitúciách. Tu možno vcelku jednoducho rozvrstviť cirkuláciu informácie v pro-
stredí a jej prenos napríklad na: 1. univerzitná prednáška; 2. kópie záznamu z pred-
nášky uložené  vo fonde jednotlivých knižníc;  3.  diskusia  o prečítanej  publikácii 
v študentskom klube, kaviarni a pod. Toto delenie je možno pomerne „hrubé“, ale 
ako  základný  náčrt  postačuje.  V  tomto  prípade  môžeme  relatívne  dobre  opísať 
mechanizmy komunikácie tejto informácie na formálnej úrovni v rámci inštituci-
onálneho  prostredia  (príprava  materiálov  na  prednášku,  zaznamenanie,  redakcia 
a vydanie publikácie, akvizičné, katalogizačné, rešeršné a výpožičné procesy, atď.). 
To, čo je v tomto prípade nesmierne zložité na pozorovanie, je práve proces tvorby 
poznatkov a prenos informácií v prostredí neformálnej komunikácie.

Rozšírenie  internetu  so  sebou prinieslo  značné  narušenie  pôvodných hraníc 
a kontúry termínov „miesto  vzniku informácie“,  „zbierka  informácií“  či  „miesto 
neformálnych stretnutí“ sa v tomto kontexte značne rozostrujú. Digitálny dokument 
je prístupný prakticky priamo z miesta jeho vzniku, na jeho klasifickáciu môžeme 
aplikovať rôzne individuálne prístupy (tagovanie, folksonómie, vlastné hodnotenie 
a pod.)  a prípadná  diskusia  či  spoločné  záujmy  a názory  tiež  prebiehajú  „v rov-
nakom prostredí“. Toto globálne, viac-menej homogénne prostredie tak umožňuje 
lepšie mapovať to, čo sa doteraz vymykalo prostrediu tradičných knižníc a zároveň 
ukazuje možnosti praktického využitia informačnej ekológie, čo možno vidieť na 
príklade rôznych webových komunít.
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4  Knižnica ako organizmus v informačnom prostredí

Ak chceme aplikovať informačnú ekológiu ako určitý prístup, ktorý umožní lep-
šie modelovať a projektovať prostredia knižníc, bude potrebné v prvom rade prehod-
notiť  niektoré  tradičné  pohľady  na  ich  fungovanie.  Treba  si  uvedomiť,  že  ani 
s príchodom poznatkov informačnej ekológie a sofistikovaných technológií nepres-
tanú jestvovať jednoduché, formalizované systémy triedenia a vyhľadávania informá-
cií.  Dôraz  kladený  v súčasnosti  na  kognitívne  a behaviorálne  aspekty,  ktorý  sa 
prejavil v podobe paradigmatických zmien v rámci celej informačnej vedy, nezname-
ná,  že  kognitívna  paradigma „nahradila“ systémovú (pozri  napr.  Saracevic,  2003, 
s. 18  –  19),  len  aspekt  skúmaní  informačnej  vedy  sa  rozšíril  o ďalšie  prístupy. 
Napriek úsiliu „naučiť“ umelé systémy komunikovať ľudskou rečou sa musí používa-
teľ pri interakcii s týmito systémami ešte stále prispôsobiť ich modu komunikácie. 
Súčasťou informačného prostredia sú teda rôzne „organizmy“, ktoré sa odlišujú úrov-
ňou  komplexnosti  svojich  komunikačných  mechanizmov  –  na  úrovni  človek- 
-počítač sa komunikácia uskutočňuje prevažne v podobe zadávania vstupov, percep-
cie výstupov človekom a prípadnej spätnej väzby v podobe korekcie nových vstupov. 
Plnotextové databázy a znalostné systémy umožňujú určité priblíženie prirodzenému 
jazyku, no ešte stále nie je možné v praxi simulovať medziľudskú komunikáciu, ktorá 
namiesto integrovaných obvodov využíva miliardy neurónových prepojení a je tiež 
ovplyvnená  afektívnymi  či  emotívnymi  faktormi  (o tom  viac  v Steinerová,  2005 
alebo Cejpek, 2005, s. 42 – 45). Prostredie je teda zväčša heterogénne, pozostávajúce 
z rôznych „organizmov“ a používateľ pri interakcii s týmto prostredím (či presnejšie 
ako jeho súčasť) využíva viaceré stratégie aj prístupy v závislosti  od toho, s kým, 
resp. s čím komunikuje. „Používateľ si vytvára pojmový model informačného pro-
stredia  – napríklad možné zdroje, služby,  inštitúcie  a cesty,  ktoré ho k nim môžu 
viesť. Prostredníctvom myšlienkových operácií si plánuje svoje aktivity v informač-
nom správaní […] Ak je […] motivácia na riešenie problému dostatočne intenzívna, 
kombinujú sa viaceré cesty informačného správania smerom k rôznym inštitúciám 
[…], k rôznym zdrojom […] a iným službám“ (Steinerová, 2005, s. 75).

Ak zvážime tento uhol pohľadu, knižnicu už nie je možné vnímať ako uzatvo-
rený mikrosvet, ale ako súčasť oveľa komplexnejšieho reťazca vzťahov, ktorý je 
často  iba  jedným  z mnohých  dostupných  informačných  kanálov,  čo  má  človek 
k dispozícii pri riešení daného informačného problému. Nie je teda celkom možné 
uvažovať  v intenciách  lineárneho  postupu  na  osi  začiatok-koniec,  príjemca-reci-
pient  či  problém-výsledok.  Keďže  je  knižnica  len  jedným  z možných  kanálov 
dostupných  pre  súčasného  človeka,  je  rozumné  predpokladať,  že  už  pri  jeho 
„vstupe“ do tohto prostredia je daná určitá východisková pozícia poznačená pred-
chádzajúcimi skúsenosťami. V prípade riešenia konkrétneho informačného problé-
mu  môžeme  hovoriť  o určitých  krokoch  alebo  zdrojoch,  ktoré  predchádzali 
interakcii s knižnicou. Steinerová (2005, s. 77) spomína takzvanú priestorovú inten-
cionalitu ako jeden z mnohých rozmerov „emocionálnej podmienenosti informačné-
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ho správania človeka“ (tamtiež), priestorová intencionalita „vyplýva z vnútorného 
naladenia na sprístupňovanie a interpretovanie informácií […] Naladenie ako kom-
binácia emócií je sebareflexiou človeka v určitej situácii. Z toho vyplýva aj informač-
né správanie v priestorových vzťahoch určujúcich vytváranie pojmov a definovanie 
zmysluplnosti  „pobytu“  človeka  v informačnom  prostredí“  (tamtiež). Informačné 
prostredie  je  tým pádom konštituované  jednak svojimi  externe  rozpoznateľnými 
vlastnosťami a jednotlivými prvkami ako aj vnútorným prístupom človeka, ktorý sa 
v tomto prostredí pohybuje. Začiatok „pohybu“ v informačnom prostredí knižnice 
nemusí predstavovať zároveň začiatok riešenia konkrétneho problému. Pri budovaní 
knižnice  ako  špecifického  informačného  prostredia  treba  podľa  môjho  názoru 
implementovať  prístupy,  ktoré  vychádzajú  z „orientácie  na  problém“.  Moderná 
knižnica by teda mala pripomínať akýsi diagnostický systém, ktorý sa usiluje určiť 
kontext  používateľovho problému.  Možné je  to  s využitím prístupov expertných 
systémov a budovaním poznatkových báz.

Toto však predstavuje iba technologický korpus – informačná ekológia spočíva 
predovšetkým vo vytváraní prostredia priaznivého na komunikáciu informácií, tvor-
bu poznatkov a riešenie problémov. Nie je prekvapením, že sa tento proces najprv 
začal presadzovať vo firemnom prostredí, ktoré, ak hovoríme informačnej ekológii, 
však na rozdiel od knižnice disponuje dôležitou výhodou. Podnik predstavuje orga-
nizáciu, ktorej zamestnanci sa spolupodieľajú na riešení problému danej inštitúcie. 
V porovnaní s knižnicou je toto prostredie viac uzatvorené – knižnica predstavuje 
systém, ktorý je síce rovnako zameraný na riešenie problémov, ale tie sa rôznia, 
používatelia  knižnice  ju  potrebujú  na  vyriešenie  svojho  vlastného  problému. 
V prípade tradičných prístupov sa tak stráca esenciálna zložka riešenia problémov: 
pri tradičných prístupoch prakticky nie je možné získať plnohodnotnú spätnú väzbu, 
zistiť, či sa podarilo problém vyriešiť. Práve toto je významný komponent pri utvá-
raní  toho,  čo  by  sme  nazvali  „skúsenosťami“  a čo  je  zároveň  veľmi  dôležitým 
„kapitálom“ úspešných podnikov. Práve takéto cieľavedomé vytváranie prostredia, 
ktoré by pomáhalo riešiť problémy a komunikovať znalosti,  podľa môjho názoru 
predstavuje  fundamentálny  princíp  informačnej  ekológie.  Tu  sa  môžu  knižnice 
poučiť z funkčných riešení virtuálnych komunít, napríklad takzvaných Communi-
ties  of  Practice (Wenger,  2008),  tie  predstavujú z pohľadu informačnej  ekológie 
dobré prostredia na riešenie problémov a utváranie a spoločné využívanie poznat-
kov. Vytváranie takýchto virtuálnych komunít knižnicami by mohlo byť zároveň 
obohatené  o interakciu  s informačnými  profesionálmi.  Darilo  by  sa  tak  lepšie 
zachytiť  celý  proces  (alebo  aspoň jeho značnú časť)  riešenia  daného problému. 
Hlavným  prínosom  prostredia,  v ktorom  sa  na  menej  formálnej  báze  hľadajú 
riešenia,  je práve  to,  že  majú  potenciál  „vychovávať“  používateľov  k tvorivému 
a kolaboratívnemu prístupu. Klasická línia spájajúca recipienta s príjemcom sa tak 
v prípade informačnej ekológie stáča do podoby „znalostnej špirály“, kde sa infor-
mácia „netransportuje“, ale sa tvorí v interakcii jednotlivca so sociálnou skupinou 
alebo systémom. Prístup, ktorý sa usiluje zachytiť tento proces a využívať ho pri 
riešení budúcich problémov, tvorí podstatu informačnej ekológie a robí z moder-
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ných knižníc  dynamické systémy,  „v sociálnej  interakcii  sa  budú tvoriť  aj  nové 
pravidlá využívania informácií.  Informačné systémy aj knižnice budú preto pod-
liehať neustálym premenám“ (Steinerová, 2008, s. 10).

Aké  by  teda  mohli  byť  hlavné  zmeny,  ktoré  so  sebou  prináša  informačná 
ekológia pre knižnice? Takto vnímaná knižnica definuje používateľa ako individu-
alitu, disponujúcu určitými vlastnosťami, schopnosťami, nachádzajúcu sa v určitom 
emocionálnom rozpoložení,  čo  spolu  determinuje  jej  informačné  správanie  a jej 
„pohyb“ v rámci informačného prostredia knižnice. Knižnica predstavuje prostredie 
orientované na riešenie určitých problémov, proces poskytovania informácií je tu 
nahradený  procesom  riešenia  problému  a vytvárania  významu.  Toto  prostredie 
predstavuje „učiaci sa organizmus“, ktorý sa obohacuje (rastie) a vyvíja na základe 
interakcie  s jednotlivými  používateľmi  či  inými  systémami.  Dôležitými  prvkami 
týchto  systémov  sú  mechanizmy na  získavanie  spätnej  väzby  aj  expertné  bázy 
a systémy schopné sprostredkovať genézu riešenia konkrétnych problémov. Dôleži-
tým prvkom takýchto  knižníc  a ich  systémov  je  preto  predovšetkým dostatočne 
dimenzovaná komunikačná platforma vytvárajúca prostredie, v ktorom používatelia 
majú možnosť kreatívne a kolaboratívne riešiť problémy.

Záver

Východisko pre projektovanie podobných knižnično-informačných systémov 
spočíva predovšetkým v ľudských zdrojoch a ich podpore informačnými a komuni-
kačnými technológiami. Ak má moderná knižnica spĺňať požiadavky, kladené na ňu 
informačnou ekológiou, bude potrebné vychádzať z modelov, ktoré sú ovplyvnené 
kognitívnymi  prístupmi  k výskumu informačného  správania  a zohľadňujú  proces 
komunikácie  aj  tvorby  poznatkov.  Tu  sa  ukazuje  nutnosť  odlišného  prístupu 
k projektovaniu,  ktorý  je  určený  najmä  dynamickými  charakteristikami  daných 
procesov. Pri navrhovaní takých knižníc sa ukazuje potreba prinajmenšom dvoch 
stupňov: prvý by mal spočívať v navrhnutí platformy (technologickej, softvérovej, 
organizačnej), kde sa potom bude realizovať ďalší stupeň, teda budovanie komuni-
ty, ktorá bude združovať používateľov, informačných pracovníkov a spolupracovať 
s inými komunitami. Dôležitým problémom bude tiež nutnosť zladiť individualitu 
jedinca (kognitívne, afektívne, emocionálne aspekty) s podmienkami kolaboratívne-
ho a socializovaného riešenia problémov. Práve tu sa ukazuje nevyhnutnosť teore-
tického prístupu, ktorý by bol schopný k problému pristupovať dostatočne citlivo. 
Informačná  ekológia  preto  má  v rámci  odboru  nepochybne  svoje  opodstatnenie 
a budúcnosť.
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Resumé

ZMENY V CHÁPANÍ KNIŽNICE V KONTEXTE
INFORMAČNEJ EKOLÓGIE

Martin Longa

Postupný  nárast  množstva  dostupných  informačných  zdrojov,  ako  aj  vývoj  na  poli 
informačných a komunikačných technológií, sa odzrkadľuje aj na poli teoretických prístupov 
knižničnej  a informačnej  vedy.  Ako  sa  mení  informačné  prostredie,  ktorého  sú  knižnice 
súčasťou, tak sa menia aj teoretické pohľady na fungovanie týchto inštitúcií – od jednodu-
chých  modelov  zameraných  na  formálny  opis  komunikácie  a vyhľadávania  informácií  sa 
informačná veda postupne prepracovala k sofistikovanejším modelom. Tieto modely zohľad-
ňujú  kognitívne  a afektívne  aspekty  na  strane  používateľa,  ako  aj  vlastnosti  prostredia,  
v ktorom sú informácie, respektíve poznatky komunikované. Od jednoduchých schém, pripo-
mínajúcich  Shannonov  opis  prenosu  informácie  z konca  päťdesiatych  rokov,  sa  postupne 
s nárastom množstva informácií a s evolúciou spoločenského informačného problému dostá-
vajú k slovu komplexnejšie teórie.

Táto  komplexnosť  sa  prejavuje  v nutnosti  aplikovať  poznatky  z rôznych  hraničných 
odborov a na ich zladenie je potrebný nový rámec, ktorý by ich bol schopný uspokojivo integ -
rovať.  Na túto pozíciu ašpiruje  informačná  ekológia,  ktorá  má pôvod v snahe lepšie  opísať 
a riadiť proces komunikácie poznatkov v rámci podnikov. Ako sa mení náš pohľad na knižnice, 
ak sa na ne usilujeme dívať prostredníctvom tohto nového prístupu? Dostávame sa späť k Ran-
ganathanovej idei knižnice ako rastúceho organizmu? Ako sa ukáže pri bližšom pohľade, kniž-
nica nám naozaj bude pripomínať dynamický, rastúci organizmus, ktorý sa vyvíja na základe  
interakcií s používateľmi. Na jeho opis a projektovanie sú potrebné nové nástroje a informačná 
ekológia by mohla predstavovať riešenie.

Summary

CHANGES IN UNDERSTANDING OF LIBRARY IN THE CONTEXT
OF INFORMATION ECOLOGY

Martin Longa

The nuber of available information sources is gradually increasing, this fact as well  as  
development of information and communication technologies is being reflected in theoretical 
approaches within the information science. Together with changes of the information environ -
ment, which contains libraries as well,  theoretical aspects used to describe it’s processes are 
changing  too  –  from  simple  models  focused  on  formal  description  of  communication  and 
information retrieval processes, information science has developed more sophisticated models,  
which are featuring user's cognitive skills and affective aspects, as well as the attributes of the  
environmental  framework  of  information  and  knowledge  communication.  From simple  dia-
grams analogue to one used by Shannon in late fifties, new, more complex theories has evolved  
as the answer to the growing amount of information and the evolution of the social information  
problem. To deal with such theoretical complexity, many „border disciplines“ would be needed 
– to manage all such knowledge there should be a new framework which would be able to con-
nect it into a meaningfull component. Information ecology is aspiring to such position, being 
developed in corporate environments, this approach is now changing our vision of the libraries.  

141



But how exactly has our point of view changed? Are we getting closer to Ranganathan's idea of  
library as a growing organism? As it turns out when applying the closer view on the problem,  
library really begins to look like an dynamic growing organism, which evolves on the basis of 
the interaction with it's users. To describe and create such systems, new tools will be needed 
and information ecology looks like a suitable solution.
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KONVERGENCIE V INFORMAČNOM EKOSYSTÉME 
SOCIÁLNYCH MÉDIÍ

A n d r e j  C h u d ý

Úvod

Informačný ekosystém sociálnych médií je bohatý na vzťahy ľudí k informá-
ciám,  na  vzťahy  informácií  k tomu,  na  čo  odkazujú  (zo  sémantického  hľadiska) 
a zároveň i na nové modely vzniku, šírenia, uchovávania, organizovania a nachádza-
nia  informácií.  Web  ako  základná  publikačná  aplikácia  internetu  je  jedinečné 
médium, ktoré si vytvára vlastné spôsoby rozprávania, ale tiež je to i nástroj schopný 
sprostredkovať  ostatné  médiá.  Milióny  ľudí  sa  každodenne  pripájajú  k internetu 
a okrem „čítania“ rozmanitého mediálneho obsahu aj „píšu“ – komentujú diela iných 
alebo vytvárajú a publikujú diela vlastné. Na obojstrannú komunikáciu slúžia blogy, 
wiki, virtuálne komunity, sociálne siete a iné digitálne prostredia. Tieto nástroje, ktoré 
sú zväčša jednoduché na používanie a zároveň ľahko prístupné, umožňujú, že ktokoľ-
vek pripojený k internetu môže publikovať.

1  Sociálne médiá

Antony Mayfield1 považuje za sociálne média takú skupinu nových druhov 
on-line médií, ktoré sa vyznačujú väčšinou z týchto charakteristík: Sú participačné 
– podporujú príspevky a spätnú väzbu, mažú hranicu medzi médiom a publikom. Sú 
otvorené – vytvárajú bezbariérové prostredie  na využívanie  obsahov a  zdieľanie 
informácií. Majú konverzačnú povahu – umožňujú dialogickú komunikáciu medzi 
užívateľmi. Sú založené na komunitách – podporujú vytváranie komunít a ich efek-
tívnu komunikáciu. Výsledkom je prepojenosť – stránky, zdroje aj ľudia v nich tvo-
ria  organický  celok.  Paul  Anderson2 sa  v  charakteristikách  webu  2.0  zhoduje 
s Mayfieldom  v  architektúre  participácie,  otvorenosti  a sieťovom  efekte  (prepo-
jenosť), ale komunitu nahrádza schopnosťou spútavať davy (crowdsourcing), kon-

1 MAYFIELD, Antony. What is social media?
2 ANDERSON, Paul. What is Web 2.0? Ideas, technologies and implications for education.
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verzáciu nevníma ako základný aspekt a pridáva ešte dve charakteristiky – používa-
teľom vytváraný obsah a rozsiahlosť prístupných dát. Je tu teda kontrast pohľadu 
z užívateľskej stránky – vnímajúceho sociálne média ako priestor na participáciu – 
a na druhej strane pohľad priemyslu – vnímajúceho ich ako priestor na využívanie 
davu a toho, čo produkuje. Nech už sú motivácie participácie zúčastnených strán 
akékoľvek, výsledkom je, že „sociálne webové stránky menia povahu internetu – 
odchádzame z internetu budovaného tisícmi autorov, do takého, ktorý je konštru-
ovaný miliónmi ľudí“3.

Za základné formy sociálnych médií Mayfield4 považuje:
1. sociálne  siete  –  stránky,  ktoré  umožňujú  prepájanie  priateľov,  spoločné 

využívanie obsahov, komunikáciu (MySpace, Facebook, Bebo),
2. blogy a mikroblogy – webové denníky,
3. wiki – stránky určené na kolaboratívnu tvorbu dokumentov (Wikipedia),
4. podcasty – audio a  video vysielania,  ktoré  používateľ  môže automaticky 

odoberať,
5. diskusné fóra,
6. komunity zamerané na spoločné využívanie konkrétneho obsahu (content com-

munities) – napríklad fotky (Flickr), videá (YouTube), webové záložky (del.icio.us).
Medzi jednotlivými formami médií badať rôzne formy konvergencie:
1. vzhľadom na modularitu prostredia – napríklad sociálna sieť môže užívate-

ľovi ponúknuť blog a priestor kde prezentovať dáta (obrázky, hudbu, videá) a wiki 
môže poskytnúť diskusné fórum

2. vzhľadom na otvorenosť prostredia  – kombinácia  dvoch alebo viacerých 
služieb do jednej (mash-up).

Jedna z najzásadnejších zmien je obrátenie polarity v distribúcii informácii – 
tam, kde používateľ informácie vyhľadával, teraz existujú rozličné systémy – agre-
gačné, odporúčacie, filtrovacie –, ktoré mu sprostredkúvajú relevantné informácie 
na základe ním publikovaných alebo zadaných údajov.  Napríklad RSS5,  systém, 
ktorý používateľa notifikuje6 o tom, že na ním vybranej stránke vznikol nový prís-
pevok. Alebo „Status update“ sociálnej siete Facebook, ktorý používateľovi dáva 
prehľad o spoločenských zmenách u ľudí, ktorých má v kontaktoch.

1.1  Personalizácia

Článok z blogu MyShoppingPal7 popisuje dva základné internetové mechaniz-
my nachádzania relevantného na základe personalizácie.

3 Information behaviour of the researcher of the future – Executive summary, s. 16.
4 MAYFIELD, Antony. What is social media? s. 6.
5 Really Simple Syndication, Rich Site Summary.
6 Prostredníctvom čítačky správ alebo webovej služby, ktorá slúži na zber správ.
7 Personalization: Collaborative Filtering vs Prediction Based on Benefit Theory.
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Personalizácia na základe kolektivizmu – používateľ je vsadený do komunit-
ných  súvislostí  prostredníctvom  metódy  zvanej  kolaboratívne  filtrovanie,  ktorej 
postupnosť je nasledovná:

• Zaznamenať voľby veľkej skupiny ľudí.
• Vybrať skupiny ľudí, ktorých výber je podobný.
• Odporučiť  jednotlivcom  možnosti,  ktorým  dávajú  prednosť  ľudia  v ich 

skupine (s ktorými majú najviac spoločné).
V tomto prípade systém zozbierané dáta daného používateľa porovná s podob-

nými dátami iných užívateľov a vytvorí preňho zoznam relevantných položiek.
Personalizácia na základe individualizmu – vytváranie osobného profilu užíva-

teľa podľa jeho explicitných volieb, táto metóda sa nazýva aj predpovedanie zalo-
žené na teórii benefitov (Prediction Based on Benefit Theory):

Vyhľadávací nástroj kladie otázky, ktoré charakterizujú používateľa (s ohľadom 
na vybranú oblasť) a následne mu odporučí to, čo považuje za relevantné. V tomto 
prípade by sme mohli systém považovať za expertný – ten zozbierané dáta daného 
užívateľa porovná s charakteristikami položiek a vytvorí preňho zoznam relevantných 
položiek.

Personalizácia je postavená na tom, aby používateľ odhaľoval, nielen čo mu je 
relevantné, ale aj svoje súkromie a vzťahy. To mu umožňuje plnohodnotne exis-
tovať  v informačnom  ekosystéme  sociálnych  médií,  ale  zároveň  to  umožňuje 
poskytovateľovi služby monetizovať jeho bytie v tomto systéme – napríklad kon-
textovou reklamou.

1.2  Metapublikovanie

Jedným z aspektov fungovania sociálnych médií sú nove spôsoby organizácie 
poznania, v ktorých zohráva hlavnú rolu používateľ. Používatelia publikujú rôzne 
formy metaúdajov, ktoré samy osebe majú pre nich hodnotu, väčší význam však 
získavajú v rámci komunitného kontextu.

Last.fm slúži na automatický zber údajov z hudobného prehrávača, ktoré ďalej 
štatisticky vyhodnocuje. V Librarything si používateľ vytvára obraz svojej knižnice 
(pričom automatizácia prebieha napríklad na úrovni ISBN). A v LinkedIn si vytvára 
obraz svojich profesijných vzťahov.

Na Flickri autor priraďuje k svojim fotkám8 tagy – značky,  ktoré umožňujú 
kategorizáciu. Podobne je to i na del.icio.us – kde používateľ sprístupňuje svoje inter-
netové záložky, ktoré zaraďuje do folksonómie.  Služby ako Digg či vybrali.sme.sk 
slúžia na to, aby ich používatelia hodnotili kvalitu článkov/príspevkov. Na YouTube, 
kde komentáre pod populárnym videom niektorí uživatelia využívajú ako priestor 
na reklamu, existuje možnosť označiť daný príspevok za spam9.

8 I k cudzím, ak to používateľ povolil.
9 Správa časti obsahu takto prechádza na jeho používateľa.
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Médium, kde takýmto spôsobom meta-publikuje množstvo jedincov, slúži na 
detekciu trendov, odporúčanie relevantných obsahov10,  správu média prostredníc-
tvom kolektívnej inteligencie, filtrovanie, alternatívne spôsoby vyhľadávania.

1.3  Identita

V komunitách zameraných na sprístupňovanie konkrétneho obsahu autor publi-
kuje svoje diela, v sociálnych sieťach publikuje používateľ svoju spoločenskú iden-
titu. Používateľ sa vytvára v zmysle „si tým, kým je tvoja sieť“11. Ako to vystihla 
Danah Boyd vo svojom výskume sociálnych sietí: „Profil na Myspace možno pova-
žovať za formu digitálneho tela, pričom jednotlivec sa v nej musí prepísať k svojej 
existencii“12. V osobných blogoch vystupuje identita autora v trochu inej povahe, 
autor  tu  publikuje  svoju  individuálnu/vnútornú  identitu  a vytvára  tak  sám seba. 
Sociálne médiá vo významnej miere využívajú mladí ľudia. Susannah Stern hovorí, 
že „možnosť osloviť publikum je pre adolescentov významnejšia, než by sa zdalo.  
Je to jedna z mála príležitostí na vyslovenie svojich názorov v mediálnom prostredí 
ovládanom najmä dospelými ľuďmi a korporátnymi záujmami“13. Motivácie adoles-
centov mať blog sú rôzne, často je to imitácia vrstovníkov, školské zadanie, zveda-
vosť  či  túžba  osvojiť  si  potrebné  technologické  schopnosti  a ukázať  tak  svoju 
autonómnosť.  „Vybudovanie si on-line prezencie dokazuje, že existujú vo svete, 
ktorý  im inak  nevenuje  veľkú  pozornosť“14.  Stern  nachádza  rozdiel  v tom,  ako 
k založeniu blogu či stránky pristupujú mladí ľudia a dospelí. Tínedžer vyhodnocu-
je  užitočnosť  a hodnotnosť  on-line  vyjadrenia  po  publikovaní,  dospelý  človek 
vyhodnocuje, či sa má stať autorom15.

Sandra Weber a Claudia Mitchell16 hovoria o tom, že spoločenská a individuál-
na  identita  sa  vytvárajú  navzájom.  „Konštruujeme,  dekonštruujeme  a rekonštru-
ujeme sa v dialektickom vzťahu so svetom“. A Judith Donath dodáva, že „identita 
je pri jadre všetkých spoločenských interakcií. Záleží nám na tom, ako nás ostatní 
vnímajú a venujeme značnú energiu na vyjadrenie našej vlastnej identity“17. Stern 
(a iní)  považuje  obdobie  adolescencie  za  výrazne  formatívne  ohľadom  identity 
jedinca,  ten  sa  snaží  pochopiť  svoju rolu  v spoločnosti,  internalizuje  si  rozličné 
princípy  a znaky,  vyrovnáva  sa  so  záplavou  zmiešaných  podnetov  z rozličných 
médií. „Tieto zmeny počas adolescencie poskytujú kontext, ktorý dodáva ich tvorbe 
v on-line prostredí  špecifický význam“18.  Adolescent získava v blogu remediáciu 

10 Zo slovenského prostredia je príkladom stránka comamcitatdalej.sk.
11 NABETH, Thierry. Virtual online social environments, real digital identities issues, s. 8.
12 BOYD, Danah. Why Youth (Heart) Social Network Sites: The Role of Networked Publics in Teenage 

Social Life.
13 STERN, Susannah. Producing Sites, Exploring Identities, s. 104.
14 Tamtiež, s. 100.
15 Tamtiež, s. 101.
16 WEBER, Sandra, MITCHELL, Claudia. Imaging, Keyboarding and Posting Identities : Young People and 

New Media Technologies, s. 44.
17 DONATH, Judith. Sociable media.
18 STERN, Susannah. Producing Sites, Exploring Identities, s. 97.
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tradičného denníka, fotoalbumu, výstrižkov, ktoré spolu reprezentujú jeho „osobnú 
ikonografiu hodnôt, symbolov, identifikácií“19.

Podľa Stern blog slúži ako nástroj sebareflexie, rozvíja schopnosti rozlišovať 
medzi reálnym a ideálnym ja, umožňuje začať proces riešenia nezrovnalostí medzi 
mnohými aspektmi osobnosti. Vyjadrovať sa on-line je cesta ako skúmať svoje pre-
svedčenia, hodnoty, chápanie seba samého – pomáha poňať svoju identitu. Tento 
súkromný dialóg je ale zverejnený. Autor si skúša rôzne verzie súčasných a mož-
ných identít  a hľadá  spätnú  väzbu od  publika,  ktorá  mu umožňuje  chápať  seba 
samého. Weber a Mitchell hovoria o troch druhoch reflexie v blogu20:

1. vlastná produkcia núti hľadieť na seba, niekedy novými očami, čo je pros-
triedok spätnej väzby na ďalšiu modifikáciu sebareprezentácie,

2. to, ako autor narába so zdrojovým materiálom, výber a povaha jeho spraco-
vania, o ňom vypovedá takým spôsobom, akým si niekedy ani neuvedomuje,

3. prostredníctvom  komentárov  čitateľov  jeho  produkcia  vyzýva  ostatných 
ľudí na spätnú väzbu, čo podnecuje dialektiku podstatnú pri sprostredkovaní a tva-
rovaní toho, ako autor vidí sám seba a ako ho vidia ostatní.

Weber a Mitchell sa ďalej venujú interaktívnej spotrebe kultúry/médií21 – autor 
využíva rozličné médiá, kombinuje ich, kritizuje, adaptuje, zahŕňa ich do vlastných 
mediálnych produkcií – prostredníctvom týchto interaktívnych procesov podpore-
ných technológiami si konštruuje a dekonštruuje identitu. V tejto činnosti vytvára-
nia si identity „brikolážou“ kultúrnych artefaktov konverguje užívateľ a tvorca tam, 
kde autorstvo slúžilo dielu, ktoré potrebovalo vzniknúť, tu slúži identite, ktorá ho 
využíva na svoje formovanie.

2  Konvergencia amatér – profesionál/konzument – producent

Zásadný  rozdiel  internetu  oproti  tradičným  médiám  spočíva  v tom,  nakoľko 
a akou cestou  jeho obsah vytvárajú  používatelia.  Ak tradičné  médiá  majú  v sebe 
snahu reprezentovať diskurzy v spoločnosti, nové médiá sa stávajú týmito diskurza-
mi.  Popri  tom,  ako sa  internet  stáva dominantným publikačným médiom, narastá 
obsah vytváraný jeho používateľmi. Mažú sa rozdiely medzi tradičnými kategóriami 
ako  profesionál/amatér,  publikované/nepublikované,  verejné/súkromné.  Strácajú  sa 
hranice medzi prácou a voľným časom.

Mark  Deuze22 hovorí  o konvergencii  vytvárania  a konzumovania  mediálnej 
produkcie. Tá je podľa neho poháňaná:

1. priemyslom,  ktorý sa  snaží  o  budovanie  silných vzťahov so zákazníkom 
(pripútavať si ich),

19 Tamtiež, s. 97.
20 WEBER, Sandra, MITCHELL, Claudia. Imaging, Keyboarding and Posting Identities : Young People and 

New Media Technologies, s. 41.
21 Tamtiež, s. 27.
22 DEUZE, Mark. Convergence culture in the creative industries.
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2. technológiami, stále lacnejšími a jednoduchšími na používanie,
3. mediálnou kultúrou, ktorá privileguje aktívne publikum.
Deuze považuje participáciu za jednu z definujúcich charakteristík internetu, 

vzhľadom na jeho hyperlinkovú, interaktívnu povahu a sieťovú infraštruktúru. 
Takto  chápanú  participáciu  –  odvádzanú  od  sieťovo-interaktívnej  povahy 

média – považujem za nevýrazný pojem, ktorý plne nevystihuje jej význam. Aby 
som tento názor banálne parafrázoval, takáto participácia užívateľa môže byť ešte 
nevýraznejšia, ako keď si človek vyberá podľa televízneho programu reláciu, ktorú 
bude sledovať. To, že používateľ musí byť s internetom v interakcii, aby ho mohol 
používať,  neznamená,  že  táto  participácia  vytvára  zásadnú  kultúrnu  zmenu.  Aj 
náhodné používanie diaľkového ovládača nesie v sebe istú mieru interaktívnosti.

Deuze tvrdí, že sa objavuje globálna participačná mediálna kultúra, v ktorej je 
postupne  integrovaná  kreativita  jednotlivca  do  (masových)  produkcií  kultúrneho 
priemyslu. Tento jav vysvetľuje vnútornými kreatívnymi impulzmi jednotlivca, ktoré 
sú  amplifikované  širokým  spektrom  nástrojov  tvorby  obsahov  (dostupných 
a jednoducho použiteľných). Zároveň je však potrebné povšimnúť si, ako sa súčasne 
zvyšuje i mizne korporátna kontrola nad tvorivým procesom. Priemysel sa obracia na 
spotrebiteľa a umožňuje mu prijať rolu spolutvorcu korporátneho produktu, najmä 
v tých oblastiach,  kde je základnou komoditou informácia.  Takéto splnomocnenie 
spotrebiteľa ide ruka v ruke so snahou o zisk – výmenou za čiastočnú participáciu na 
moci nad médiom, ktoré umožňuje využívať komunitu na ochranu svojich záujmov. 
Na jednej strane konvergujúca kultúra dáva priestor na vznik nových foriem kreatív-
nych organizácii, vývoja produktov a vzťahov so spotrebiteľom, ktoré majú potenciál 
byť viac diverzné a podmanivé než predtým. Na druhej strane tie isté trendy umožňu-
jú väčšie využívanie (či zneužívanie?) tvorcov i konzumentov médií.

Tento  proces  konvergencie  prebieha  ako  zhora  –  od  korporácií  a  elitných 
vrstiev –, tak zdola, od používateľov. Jenkins to zhŕňa: „Mediálne spoločnosti sa 
učia ako urýchliť tok mediálnych obsahov využívaním rôznych kanálov, aby rozší-
rili príležitosti výnosov, zväčšili trh a posilnili záujem divákov. Konzumenti sa učia 
ako využívať tieto rozličné mediálne technológie tak, aby tok médií bol viac pod ich 
kontrolou a umožnil im interakciu s ostatnými používateľmi“23.

Nadväzujúc na Jenkinsové slová možno povedať, že sa mení vzťah publika 
k médiu. Konzument obhajuje svoje práva plnohodnotne konzumovať, ale i vytvá-
rať  kultúru,  kontrolovať  toky  médií  vo  svojom  živote  a spätne  komunikovať 
s mediálnymi  producentami.  Zároveň  má  rozličné  motívy  vytvárať  a publikovať 
svoje dielo – prispievať k ľudskému poznaniu, komentovať rozličné spoločenské 
záležitosti, baviť, vzdelávať, ponúkať na ďalšie využitie.

Konvergencia sa prejavuje i v distribúcii – profesionál aj amatér využívajú rov-
naké kanály na šírenie svojej produkcie (napríklad sociálne siete, kde má jeho tvor-
ba širší dosah). Podľa Marka Hospersa sa „múdrosť davov“ netýka vzťahu medzi 
amatérom a profesionálom, ale množstva jedincov, ktorí sa vyjadrujú podľa toho, 

23 JENKINS, Henry. The cultural logic of media convergence.
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ako to  vyhovuje  ich  identite.  „Niektorí  z nich  hovoria  veci,  ktoré  sú  zaujímavé 
a inovatívne, získavajú si našu dôveru. Môžu sa stať našimi vrátnikmi ku kultúre 
a prípadne sa môžu profesionalizovať či inštitucionalizovať“24. Tam, kde predtým 
na vytváranie profesionálov slúžili najmä inštitúcie, môže teraz samopublikovaný 
„amatér“ nadobudnúť status profesionála, získať si autoritu.

Záver

Slovo užívateľ – v kontexte sociálnych sietí a sietí na zdieľanie konkrétnych 
obsahov – nadobúda rozličné významy.  Slovo „užívať“ tu  nevystupuje v čistom 
zmysle konzumácie toho, čo médium ponúka, ale aj v zmysle „po-užívať“ nástroje 
zabudované v médiu, na publikovanie i vytváranie ďalšieho obsahu (prípadne jeho 
komentovanie a organizovanie). Josh Bernoff vo svojom výskume nárastu osvojo-
vania si sociálnych technológií25 klasifikuje užívateľov internetu podľa toho, aké 
aktivity sú im najbližšie – tvorca, kritik, zberateľ, člen, divák, neaktívny – pričom 
každá  má svoje  špecifiká.  Z ľudí  pripojených k internetu  v Spojených štátoch je 
podľa neho 69 % divákov sociálnych médií, pričom tvorcov – tých, ktorí zverejňujú 
svoje dielo – je 21 %. A najväčší nárast zaznamenáva v kategórii kritikov, 37 % 
on-line obyvateľstva, ktoré komentuje príspevky, recenzuje produkty, hodnotí.

Sociálne  médiá  umožňujú  spoločenskú  interakciu  na  rozličných  rovinách, 
spoločná pre všetkých obyvateľov je však existencia v komplexnom informačnom 
ekosystéme.  Vystavení  novým  spôsobom  organizovania  poznania  a nachádzania 
relevantného, zažívajú rozkoše publikovania svojho diela, budujú si identitu podľa 
svojich zámerov. Zároveň sú vystavení rozličným nástrahám – informačný ekosys-
tém má svojich predátorov i príživníkov.
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Resumé

KONVERGENCIE V INFORMAČNOM EKOSYSTÉME
SOCIÁLNYCH MÉDIÍ

Andrej  Chudý

Príspevok sa venuje užívateľom v informačnom ekosystéme sociálnych médií. V prvej časti 
autor načrtáva prostredie sociálnych médií,  nové formy personalizácie, organizovania poznania 
a rozpráva i o tom, akú rolu tu zohráva identita. V druhej časti sa venuje konvergencii, pri ktorej 
sa z informačného konzumenta stáva producent.

Summary

CONVERGENCES IN THE INFORMATION ECOSYSTEM
OF SOCIAL MEDIA

Andrej  Chudý

The article deals with the users in the information ecosystem of social media. In first part, the 
author outlines the information environment of social media, with its new forms of personalization, 
knowledge organization and writes also about the role of identity. The second part deals with con-
vergence, where consumer of information is becoming the producer.
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