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Štruktúra 
• Kontext – doktorandi a výskumy informačného 

správania 

• Vlastný výskum – ciele a prvé výsledky výskumu 

• Modelovanie informačných interakcií 

• Hodnotovo orientované projektovanie systémov a 
služieb 

• Model  informačných interakcií  doktoranda 

• Návrh komunitného portálu 

• Záver 

 



Kontext 
 Informačné interakcie: 

 

Vzájomné pôsobenie človeka a 
informačného prostredia 

• Prejavy: informačné správanie, informačné 
systémy, informačné stratégie, vyhľadávanie 
informácií 

Prejavy: informačné správanie, 
informačné stratégie, vyhľadávanie 
informácií, informačné systémy 



Doktorandi 
 Začínajúci experti, základ intelektuálnej elity univerzít 

 Aktivity a informačné aktivity: expertíza, vedecká 
tvorivosť, výučba, odborná komunikácia so školiteľmi, 
odborníkmi 

 Výskumy v informačnej vede: Vakkari and Pennanen 
(2001), Drachen et al. (2011), Steinerová a kol. (2007), 
George et al. (2006), Jamali and Nicholas (2006), 
Vezzosi (2009) ai. 

 



Výskum informačných interakcií 
doktorandov 
Ciele:  

 

Identifikovať  informačné potreby a informačné 
správanie doktorandov 

Modelovanie interakcií doktorandov 

Navrhnúť riešenia 

 

 



Koncepcia 



Metodológia výskumu 
 Pološtruktúrované rozhovory 

 Kvalitatívny výskum 

 (28 otázok), primer. dĺžka: 1 hod., vek: 26,8 

 Výber respondentov: 15 doktorandov 

 - rôzne odbory – odlišnosti v aktivitách 

 Informačné horizonty 

 



Prehľad respondentov 
Č. vek odbor pohlavie Typ výskumu 

1 

24 Knižnično-informačné štúdiá 

Z 

Teoretický, empirický 
2 

25 Knižnično-informačné štúdiá 

Z 

Empirický 
3 

27 Sociálna psychológia 
M 

Empirický, kvalitatívny 
4 

33 Japonológia 
M 

Teoretický, interpretácia 
5 

26 Molekulárna biológia 
Z 

Laboratórne pokusy 
6 

26 Programové systémy v SW inžinierstve 

M 

Programovanie 
7 

   26 Programové systémy v SW inžinierstve 

M 

Teoretický, modelovanie, 
programovanie, experiment 

8 
27 Umelá inteligencia 

M 
Simulácia 

9 
27 Systematická filozofia 

M 
Teoretický 

10 

26 Enviromentálne plánovanie a manažment  

M 

Teoretický, empirický, modelovanie 
11 

24 Obchodný a marketingový manažment 

Z 

Teoretický, výskum v teréne,  
12 

29 Farmaceutická chémia 

M 

teoretický, laboratórne pokusy 
13 

26 Vodohospodárske inžinierstvo 

Z 

Empirický, modelovanie  
14 

26 Právo 
M 

Teoretický, empirický 
15 

28 Matematika 

Z 

Teoretický, programovanie 



Výsledky predbežných analýz 
 Typy výskumných úloh 

 

 Kombinácia teoretického a empirického výskumu 

 Simulácie a modelovanie, laboratórne experimenty 

 Teoretický výskum a interpretácie (humanitné vedy) 



Faktory:  výber témy, podnety 
Výber témy Podnety 

Záujem o tému 

Osobný vzťah 

Úloha prostredia 

Predchádzajúce štúdium 

Úloha školiteľa 

Vybavenosť pracoviska 

Aktuálnosť témy 

Zvedavosť 

Získať nové informácie 

Overovanie informácií 

Riešenie problému 

Overovanie pravdivosti 

Spresňovanie témy 

 



Informačné interakcie - stratégie 

Prezeranie 

internet 

Kľúčové slová, 
citačné 

reťazenie 

Google 

Google Scholar 

Knižnice 

Digitálne 
knižnice 

El. databázy 
vedeckých 

dokumentov 
Médiá 
Portály 
Wiki 
blogy 

Blogy, konzultácie, 
diiskusie 



Náhodné a neformálne získavanie 
informácií 

diskusie 
Časopisy 

články 
komunikácia 

Priatelia 

kolegovia 

Konferencie 

obedy 

El. 
prostredie 

– fóra, 
skupiny 

média kníhkupectvá 
Wiki, 

blogy 



Sociálne médiá 
Nevyužívajú /pasívne využívanie 

(8) 

Čítanie 

Zdieľanie 

Dotazníky 

Prínos: 
diskusné fóra 

blogy 

wiki 

Súkromná a 
osobná 

komunikácia 



Pocity 
• Radosť, šťastie, úľava, 

sebavedomie 

• Nájdenie informácií, 
riešenie problému 

pozitívne 

• Hnev, frustrácia, 
rezignácia, sklamanie 

• Nedostupnosť informácií, 
prekážky, nedostatok 
času 

negatívne 



Vplyv akademickej komunity 

S
lo

b
o

d
a 

ve
d

ec
k

éh
o

 b
ád

an
ia

 

N
av

ig
ác

ia
, 

in
šp

ir
ác

ia
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g
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i Školitelia, 
experti v 
zahraničí, 
spolužiaci 

 

Spresňova
nie 
pojmov 

 

Kurzy 
informač. 
gramotnos
ti 

webstránky 

Príliš 
veľký 
vplyv  

Systém 
hodnote
nia publ. 



Prekážky 
Nedostatok času 

Nedostatok zdrojov 

Roztrieštenosť systémov 

Informačné preťaženie 

Nedostatok osobnej 
komunikácie 

Zastaralé 
publikácie 

Kompatibilita zdrojov 
Terminológia 
citovanie Sebadisciplína 

Zdieľanie 
zdrojov 
spolupráca 



Návrhy na podporu 

Písanie práce 

Citácie 

Informačná 
gramotnosť 

Využívanie 
elektronických 

zdrojov 

Spolupráca s 
kolegami 

učenie 

Zdieľanie zdrojov, 
výsledkov, stratégií 

E-learning 

Repozitáre 

Integrácia systémov 



Ekologické informačné interakcie 
 Racionalizácia informačných interakcií s podporou 

informačných technológií 

 Adaptácie: doktorandi – prostredie – využívanie 
elektronických zdrojov, systémov, služieb 

 Kultivácia informačného prostredia: rozdiely medzi 
disciplínami 

 Známe modely v informačnej vede: Saracevic, Belkin, 
Ellis, Fidel 



Modely Saracevica a Belkina 
Saracevic Belkin 



Modely interakcií 
Spinková Batesová 



Kognitívna analýza práce 
Fidel Model CWA 

Informačné postupy v 
doménach 

Kontexty: hodnoty a 
renomované  zdroje 

Kolaborácia 

Pracovná doména 

Pracovné aktivity 



Model Ingwersena, Järvelina 



 
 
 
Model informačnej ekológie aip 

Sémantický rozmer 

Vizuálny rozmer 

Behaviorálny rozmer 

Kolaboratívne filtre 

Sémantické filtre 

Vizuálne filtre 

Vyhľadávanie 2.0 – kolaboratívne 

Kontextové vyhľadávanie Tagovanie, folksonómie 
Pojmové mapovanie 



Komunitné modely a služby pre 
doktorandov 
 Spoločné hodnoty 

 Kolaborácia, komunikácia 

 Metodologická spolupráca 

 Terminológia 

 Spoločné nástroje organizácie poznania 



Príklady – pojmové mapy 



Príklady – tematická mapa 



Ekologické informačné interakcie 
 Podpora stratégií: 

 Analytická (explicitné kritériá) 

 Empirická (predchádzajúca skúsenosť, pravidlá) 

 Stratégia známeho miesta (návrat na sídlo) 

 Stratégia podobnosti (príklad) 

 Stratégia prezerania (intuitívne monitorovanie) 

 Spoločné kognitívne atribúty doktorandov 

 Výskum výučba 

 Atribúty akademického prostredia (sociálne, kultúrne) 

 Ekológia: harmonizácia človeka a informačného prostredia 

 



Informačne potreby a aktivity 
doktorandov 
Spoločné: 

Objavovanie nových poznatkov 

Analytické myslenie 

Metodologická gramotnosť (formulácia problému, riadenie 
výskumného projektu, interpretácia a syntéza) 

Etika výskumu 

Odlišnosti: 
 Humanitné vedy. Interpretácie, individuálny prístup (prezeranie, autorské 

filtrovanie) 

 Sociálne vedy: pochopenie správania (analýzy, modelovanie) 

 Prírodné a lekárske vedy (analýzy, merania, interpretácie, laboratórne experimenty) 

 Technické vedy: simulácia, experiment, vývoj 

 



Princípy ekologických interakcií 

hodnoty komunita 
Nástroje v 

kontextoch 



Modelovanie informačných 
interakcií doktorandov  

Pojmové 
štruktúry 

Reprezentácie 

vizualizácia 

Informačné 
objekty 



Modelovanie informačných 
interakcií doktorandov 

Orientácia, navigácia 

Získavanie, selekcia 
organizácia 

Pojmová štrukturácia 

vizualizácia 

Posudzovanie 
relevancie 

Učenie, analýzy, 
syntézy, interpretácie 

Sociálne sieťovanie 

kolaborácia 



Hodnotovo orientované 
navrhovanie komunitného portálu 

Spoločné hodnoty 

Súkromie 

Dôvera 

Zodpovednosť 

Použiteľnosť 

Personalizácia 

Preferencie 

Konvencie 

Hodnotenie kvality a 
relevancie 

Intelektuálne 
vlastníctvo 

Etická zodpovednosť 

Informovaný súhlas 

Sociálne kontexty 
systémov – úlohy, 

domény 



Model informačných interakcií 
doktorandov 

 
 

 



Rámec - komunitný portál pre 
doktorandov 

Výskum 

Zvedavosť 

Formulácia 
problému 

Riadenie 
projektov 

Pojmová 
infraštruktúra 

Organizácia 
informácií 

Interakcie s 
expertmi / 
školiteľmi 

Sieťovanie / 
kolaborácia 

Diskusné 
skupiny 

Metodologické 
nástroje 

Orientácia v 
zdrojoch 

Informačná 
etika 
Prípadové 
štúdie 

Afektívny 
informačný  
Manažment 
Podpora emócií 



Záver 
 Ekologické princípy služieb a systémov s pridanou 

hodnotou pre komunitný portál: 

 

 Dostupnosť                   Informačná a digitálna 

 Viditeľnosť                   gramotnosť 

 Pohodlnosť                   Metodologická gramotnosť 

 

 Kolaborácia                 Sociálne sieťovanie 

 Kreativita                    Modelovanie výskumných 

 Manažment znalostí   postupov  
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