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Úvod
Doba, v ktorej dnes žijeme, je charakteristická hľadaním. Žijeme v postmodernej dobe, kde sa
málokto uspokojí s jednou odpoveďou. Hľadáme ich viac, porovnávame ich a vytvárame si svoj
vlastný názor. Nepreberáme pasívne názor jednej autority tak, ako to bolo v modernej dobe.
Najväčšia zmena v postmodernizme je v zmýšl'aní človeka a v jeho pohl'ade na svet a na ľudí. Tak
ako v renesancii nastali zmeny v umení, hudbe, architektúre a humanizme, tak ako reformácia
priniesla zmeny v teológii, v cirkvi a filozofii, tak postmodernizmus spôsobil vel'ké zmeny v myslení
l'udí.
Masuda [Masuda, 1981] v knihe Informačná spoločnosť ako postindustriálna spoločnosť považuje
súčasné obdobie za obdobie transformácie industriálnej spoločnosti na spoločnosť postindustriálnu.
Informačnú spoločnosť považuje za štvrtý typ spoločnosti, ktorá nastupuje po predošlých troch:
spoločnosti lovcov, agrárnej spoločnosti a industriálnej spoločnosti.
Základnou silou tejto transformácie je podľa Masudu systém spoločenskej technológie. Uvádza, že
ľudstvo teraz stojí na prahu inovácie založenej na kombinácii počítačovej a komunikačnej
technológie. Je to úplne nový typ technológie, ktorého podstatou sú informácie, ktoré prinášajú
transformáciu industriálnej spoločnosti na informačnú spoločnosť.
Masuda tvrdí, že pojem informačná spoločnosť na rozdiel od nejasného termínu postindustriálna
spoločnosť vystihuje presnejšie budúce charakteristiky a štruktúru vznikajúcej spoločnosti. Produkcia
informačných hodnôt, a nie produkcia hodnôt materiálnych, bude rozhodujúcou silou budúceho
rozvoja. Budúca informačná spoločnosť bude vytváraná v komplexne nových rámcoch, založených na
presnej analýze systému počítačovo-komunikačnej technológie, ktorá určuje základnú povahu
vznikajúcej spoločnosti.
Tvorba znalostí je príkladom toho, ako sa rozširuje ľudská duševná práca prostredníctvom
počítačovo-komunikačnej technológie. Tvorba znalostí znamená podľa Masudu tvorbu
intelektuálnych hodnôt: buď sa riešia problémy, alebo sa rozvíjajú príležitosti. Veľké pamäťové
kapacity, vysoká rýchlosť výpočtov umožňujú integrované kontrolné funkcie. Medzi najvýznamnejšie
systémy, ktoré riešia problémy, patria predpovedné, expertné a výstražné systémy, odhadovanie
trendov atď. Dokážu identifikovať problémy, kým sa nestanú vážnymi, predpovedajú budúce trendy,
projektujú potenciálne alternatívne riešenia, vyhľadávajú nepoznané problémy. Druhým aspektom
tvorby znalostí je rozvoj príležitostí, čo znamená výskum a vývoj budúcich možností v prudko sa
meniacich podmienkach prostredia. Rozvoj príležitostí je podnecovaný existenciou informačných
podnikov. Prostredníctvom nich podľa Masudu budú ľudia schopní získať viac informácií a rýchlejšie
ako dnes. Budú mať viac šancí pre výber svojej budúcej práce alebo smeru svojej sociálnej aktivity.
Nové priemyselné odvetvie sa bude rozvíjať ako reakcia na potreby indivíduí i väčších skupín.
Priemysel možností bude zameraný na pomoc indivíduám a skupinám, bude im pomáhať rozvíjať a
realizovať ich budúce plány. Hlavnými sektormi priemyslu možností budú, podľa Masudu, priemysel
vzdelávania, masovej komunikácie, konzultačný priemysel a odvetvia spojené s psychosomatickou
medicínou a molekulárnou biológiou [Klinec, 2010].
Veda sa stala urýchľovačom týchto zmien. Nasledujúce roky a dekády budú časmi enormných zmien,
zmien ktoré ohromne rozšíria naše možnosti a schopnosti, zmien ktoré zlepšia naše životy. Táto
technická transformácia bude urýchlená genetickým inžinierstvom, predĺžením života, biovedami,
intenzifikátormi inteligencie, šikovnejšími rozhraniami k výkonnejším počítačom, neuro-počítačovou
integráciou, celosvetovými dátovymi sieťami, virtuálnou realitou, inteligentnými agentmi,
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elektronickou komunikáciou, umelou
molekulárnou nanotechnológiou, ... .

inteligenciou,

neurovedami,

neurónovými

sieťami,

Informácie a znalosti sa v moderných ekonomikách stávajú hlavnou formou kapitálu. Od polovice
šesťdesiatych rokov minulého storočia sa vo vyspelých priemyselných krajinách začali objavovať a
stávať sa prevažujúcimi prevažovať nové formy kapitálu ako sú napr. informačný kapitál, znalostný
kapitál, technologický kapitál, ľudský kapitál a iné. Tento trend ukazuje kapitalizáciu predtým
neskapitalizovaných oblastí spoločnosti a kapitálom sa tak stala veda, vzdelanie, tréning, adaptabilita,
pružnosť, organizácia, štruktúra alebo technológia. Investície do týchto nových foriem kapitálu
prinášajú vo vyspelých ekonomikách mnohonásobne vyššie zisky ako investície do priemyselného
alebo finančného kapitálu v krajinách menej rozvinutých. Informácie a znalosti sa stávajú kľúčom
k bohatstvu.
Rýchlosť vedeckých objavov a technologických aplikácií rapídne mení spôsob nášho života. Znalostná
báza pre tento rast je kumulatívna a v rastúcej miere interdisciplinárna, neukazuje žiaden náznak
spomalenia, ale naopak. Nanotechnológie budú v širokej miere urýchľovať technologickú efektívnosť.
Biotechnológie vytvoria lepšie zdravotníctvo a výživnejšiu potravu pri použití menej pôdy a vody.
Kognitívne vedy zdokonalia vzdelávanie a mentálne zdravie. Umelá inteligencia s kvantovými
počítačmi podporia vzrast nárast kolektívnej inteligencie. Kozmické vedy otvoria nové technologické
a spoločenské hranice. Synergia medzi vedami sa urýchľuje globálnou konvergenciou komunikačných
a informačných technológií.
U nás sa často hovorí o udržateľnom rozvoji, znalostnej ekonomike a podobne. O žiadnej
systematickej znalostnej ekonomike v našich podmienkach zatiaľ nemôžeme hovoriť. Príprava
a využitie odborníkov v tejto oblasti, v porovnaní s vyspelým svetom, nie je na patričnej úrovni.
Skúsené tímy odborníkov vo vyspelom svete už dlho a štandardne sprostredkovávajú prenos
najnovších myšlienok a ich konceptov, perfektne monitorujú dianie vo svete a navrhujú stratégie
napredovania znalostnej ekonomiky. Severské európske krajiny sú v strategickom myslení na vrchole
svetového diania.
Cieľom predkladanej štúdie je analýza najnovších internetových nástrojov využiteľných vo vedeckej
komunikácii a možnosti ich využitia pre potreby projektu s akcentom na pripravované webové sídlo
Národného portálu pre transfer technológií a pre tvorbu a vydávanie elektronického bulletinu.
Pracovná skupina si zvolila informačný prieskum a dotazníkové zisťovanie ako hlavné metódy práce,
ktoré priniesli informácie o internetových nástrojoch, možnostiach ich využitia pri webových sídlach
s tematikou transferu technológií a tiež aktuálny záujem slovenskej vedeckej a odbornej komunity
o ich používanie.

1. Internet ako nástroj vedeckej komunikácie
Informačné a komunikačné technológie (IKT) patria medzi kľúčové aspekty života dnešnej spoločnosti
a internet je ich neoddeliteľnou súčasťou. Prístup k internetu a schopnosť využívať IKT sa stávajú
hlavnými faktomi konkurencieschopnosti, ekonomického a sociálneho rastu.
Tak ako je komunikácia dôležitá v bežnom živote, má nesmierny význam aj vo vedeckom prostredí,
kde každý vedecký poznatok musí byť verifikovateľný a komunikovateľný. Rýchlosť pokroku vo vede
závisí od toho, ako efektívne vedci medzi sebou komunikujú svoje výsledky a taktiež ako ich
5
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komunikujú s ľuďmi, ktorí sú ochotní implementovať tieto výsledky do nových technológií a praxe
*Krkošková, 2008+.
IKT sú významným transformačným faktorom vedy dneška ─ umožňujú takmer okamžitú spoluprácu
medzi vedcami z celého sveta a poskytujú prístup k nebývalému množstvu vedeckých informácií
a údajov, ktoré môžu byť následne spracovávané na výkonných počítačových platformách. Dnes je
IKT infraštruktúra nevyhnutným základom pre vedu, výskum a inovácie [Kroes, 2010].
Internet je celosvetovou počítačovou sieťou prepájajúcou všetky krajiny sveta a umožňujúcou
okamžitú komunikáciu kohokoľvek s kýmkoľvek. Internet býva nesprávne stotožňovaný s World Wide
Webom, ktorý sa rozvinul na základe rozvoja internetu ako jeho jedna súčasť. Internet je prvou
globálnou štruktúrou v histórii ľudských civilizácií. Radikálnym spôsobom zmenil ľudskú civilizáciu,
systém vytvárania a zdieľania bohatstva a moci, vytvoril sieťovú formu organizácie ekonomiky,
spoločnosti a civilizácie a novú globálnu kultúru [Klinec, 2010].
Internet predstavuje jeden z najdôležitejších kanálov a nástrojov elektronickej komunikácie, ktorý
mal a neustále má významný vplyv na pokrok vo vedeckej komunikácii. Vďaka Internetu vedci
začínajú v komunikácii delinearizovať kľúčové rozdiely medzi publikovaním tlačených zdrojov a
publikovaním elektronických zdrojov [Krkošková, 2008+.
Jaroslav Šušol vo svojej publikácii Elektronická komunikácia vo vede načrtáva ideálne špecifiká
elektronického publikovania v porovnaní s tradičným: okamžitá dostupnosť zdroja, globálnosť,
interaktívnosť, kinetickosť (aktualizovateľnosť a možné zmeny), multimediálnosť.
S rozvojom internetu vznikajú nástroje, umožňujúce plynulé kolaboratívne autorstvo. Vedci využívajú
metódy, ktoré im neboli v minulosti prístupné – „pre-publikovanie“ prác a ich distribúciu cez
netradičné kanály (inštitucionálne repozitáre, blogy, wiki, osobné stránky). Skúšajú tiež nové formy
recenzovania, využívajúc pritom online kolaboráciu. Aby však autor mohol plne využiť meniace sa
prostredie, potrebuje nadobudnúť istú mieru digitálnej gramotnosti *Chudý, 2008+.

1.1. Informačná a komunikačná funkcia internetu
Internet [Holt, 2004] je celosvetový súbor sietí (sieť sietí) a prístupových miest (brán) používajúcich
internet protokol TCP/IP (Transfer Control Protocol / Internet Protocol) na vzájomnú komunikáciu.
Jadrom internetu je množina vysokorýchlostných komunikačných liniek slúžiacich na prepojenie
primárnych uzlov internetu (host počítačov), ktoré zase prepájajú množstvo menších sietí.
Za dátum zrodu internetu je považovaný 29. október 1969, kedy bol reálne naštartovaný vo vedeckovýskumnom prostredí. Vtedy sa spojili dva vzdialené počítače ─ jeden v Los Angeles, druhý
v Stanforde a preniesla sa medzi nimi správa.
Žijeme v zaujímavom období, keď prechádzame z využívania programov inštalovaných na lokálnych
počítačoch alebo lokálnych sieťach na využívanie programov inštalovaných v prostredí internetu. Je
to veľká kvalitatívna zmena – internet sa stáva kreatívnym, otvoreným a kolaboratívnym nástrojom
pre všetky oblasti, vedu nevynímajúc *Sinclair, 2009+.
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Hoci internet vznikol v akademickom prostredí, zrevolucionizoval takmer každý aspekt medziľudskej
interakcie. V roku 1990 Tim Berners Lee, vedec pracujúci v CERNe predstavil World Wide Web (ďalej
web) – spôsob ako organizovať, adresovať a prepájať informácie na internete *Heussner, 2009+.
Internet ako médium sa veľmi rýchlo vyvíjal a stal sa generátorom zmien v mnohých oblastiach.
Transformoval svet do „globálnej dediny“ a potiahol komunikáciu z éry printu do éry digitálneho
post-printu [Redding, 2010].
Pri jeho zrode v roku 1969 bolo veľmi ťažké predpovedať, aký význam bude mať o štyridsať rokov.
Stal sa jedným zo základných stavebných kameňov spoločnosti. Podporuje sociálne i ekonomické
interakcie v globálnom meradle. Výnimočná úloha internetu bude ešte evidentnejšia v budúcnosti
s rozširovaním aktivít na jeho základe a s tým, ako bude „presakovať“ do nášho denného života spolu
s novinkami informačno-komunikačných technológií.
Predpokladaný technologický rozvoj internetu budúcnosti a trendy smerujúce k inteligentným
štruktúram (v energetike, zdravotníctve, ...) dávajú šancu pokročiť na poli udržateľnosti ekonomiky
a spoločnosti. [Towards the Future Internet - Emerging Trends from European Research,
2010].V budúcnosti by mal byť založený na kooperujúcich infraštruktúrach v čase sa meniacich a na
ich súhre. Nové mechanizmy súhry a riadenia sú potrebné pre takýto „systém systémov“, do ktorého
internet prerastá. Virtualizácia zdrojov (výpočtových, sieťových, úložných, obsahových) a systémov je
pre budúci vývoj prísľubom. Okrem iných benefitov virtualizácia ponúka separáciu jednoduchej
fyzikálnej infraštruktúry do siete koordinovaných infraštruktúr (do siete sietí). Pre internet
budúcnosti je potrebné dosiahnuť vysoký stupeň samoriadenia jeho komplexnosti *FUTURE
INTERNET ASSEMBLY, 2009].
Internet nie je o počítačových systémoch, ale o ekonomike. Rýchla zmena je atribútom dnešnej doby
a internet musí byť schopný dovoliť „zápasiť“ vzájomne si konkurujúcim požiadavkám za chodu, ale
prednostne má riešiť ekonomicko-sociálne požiadavky [Management and Service-Aware Networking
Architectures (MANA), 2009].
Komunikácia je podľa *Bednárik, 2007+ proces intencionálneho prenosu správ a informácii, úspešnosť
ktorého závisí od vzájomne zdieľaných kódov/znakov odosielateľa a príjemcu a vhodného výberu
média.

Vedecká komunikácia je podľa [Bednárik, 2007+ procesom intencionálneho zdieľania a šírenia
vedeckých poznatkov vo vnútri a mimo vedeckého spoločenstva. Účelom vedeckej komunikácie môže
byť ďalšie využitie vedeckých poznatkov odbornou a širokou verejnosťou, odborná a sociálna
kontrola, získanie uznania a zvýšenie atraktívnosti vedy, zvýšenie sociálnej participácie verejnosti.
Vedecká komunikácia dovnútra a vedecká komunikácia navonok sa odlišujú podľa týchto hlavných
kritérií:
7
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-

podľa príjemcu komunikácie, t. j. kto je adresátom, odberateľom, objednávateľom,
podľa cieľového publika správy či informácie,
podľa komunikatívnych intencií, prečo proces výmeny, zdieľania a šírenia poznatkov a informácii
vôbec prebieha.

Príjemcom/príjemcami môžu byť:
- členovia vedeckého spoločenstva (spoločenskovedného, technického, prírodovedného,
humanitného),
- odborná verejnosť (experti, odborníci majúci / nemajúci vedecké vzdelanie či vedeckú prax,
politici, manažéri, podnikatelia a najrôznejší decízori),
- verejnosť ─ bežní ľudia, ktorí sú súčasťou spoločnosti ako hostiteľky vedeckej komunity.
Komunikatívna intencia (účel, zámer) odpovedá na otázku, prečo komunikácia prebieha, aký je
vlastne význam komunikácie, čo sa očakáva a aké ciele sa sledujú od realizácie komunikačného
procesu zo strany vysielateľa správy.
V individuálnej rovine:
- zdieľanie výsledkov vlastného bádania, výskumu s inými vedcami (peer-diskusie, peer-posudky,
recenzie), overenie si správnosti poznatkov, ich revízia, doplnenie,
- zvýšenie záujmu potenciálnych partnerov pre spoločný výskum, získanie kontaktov, nových
finančných zdrojov,
- prezentácia výsledkov poznatkov za účelom získania uznania, profit z publikovania, výmeny
poznatkov za uznanie, získanie formálnej vedeckej hodnosti (ide o pragmatickú individuálnu
intenciu).
V rovine výskumných inštitúcii (fakúlt, katedier ako výskumných inštitúcii):
- prezentácia výskumnej činnosti inštitúcie, katedry, fakulty cez činnosť jednotlivých výskumníkov,
za účelom zvýšenia reputácie a významu výskumnej inštitúcie,
- zvýšenie záujmu potenciálnych partnerov pre spoločný výskum, získanie kontaktov,
finančných zdrojov.

V rovine celospoločenskej (alebo vednej politiky):
- prekonávanie informačnej priepasti medzi vedcami a spoločnosťou (a následne zvyšujú dôveru
spoločnosti voči vedcom a ich práci),
- zvýšenie transparentnosti výdavkov na vedu (pochopením práce vedcov: čo skúmajú, na čo je to
dobré ─ tým sa zvyšuje oprávnenosť týchto výdavkov a následná podpora verejnosti),
- zatraktívnenie vedeckej kariéry pre mladých ľudí (spoločnosť potrebuje viac ľudí vo vede, zastaviť
brain-drain, pritiahnuť mladých do vedy),
- prenos (transfer) poznatkov a ich následné využitie rôznymi aktérmi,
- prenos poznatkov ako podklad pre kvalitné rozhodovanie sa (najmä pre politikov),
- generovanie požiadaviek trhu,
- nájdenie nových finančných zdrojov pre vedu,
- zvýšenie reputácie a uznanie vedcov.
Pojem vedecká komunikácia sa vzťahuje nielen na adresátov a intencie komunikácie, ale aj na povahu
prenášaných správ a informácii. Vzhľadom na hlavnú činnosť vedcov a výskumníkov, ktorou je
8
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získavanie poznatkov využívaním vedeckých metód a postupov, prenášanými správami a
informáciami sú vedecké poznatky. Vedeckosť poznatkov predpokladá využívanie adekvátnych
kognitívnych postupov, prostredníctvom čoho by mal získaný poznatok nadobúdať vlastnosť
pravdivosti, verifikovateľnosti, presnosti a objektívnosti. S tým súvisí aj uznanie a dôveryhodnosť
(respectability, credibility) získaného poznatku. Kognitívne postupy sú súčasťou vedeckej etiky/étosu,
ktorý okrem kognitívnych noriem obsahuje napr. aj správne bibliografické techniky, požiadavku
originality získaného poznatku, ale aj sociálne normy správania v rámci vedeckej komunity.
Vedeckými poznatkami môžu byť aj údaje či informácie, ktoré „čakajú“ na svoje ďalšie využitie, t. j.
aby boli zanalyzované a usporiadané takým spôsobom, ktorým by nadobudli vlastnosti znalostí. Na
údaje a informácie sa však vzťahuje taktiež požiadavka, aby boli získané vedeckými postupmi a
metódami podľa kognitívnych noriem tej ktorej vednej disciplíny či vedy ako takej.
Vedecká komunikácia ako špecifický druh komunikácie vzhľadom na povahu prenášanej správy a
svojho komunikačného zámeru ─ intencie, nadobúda určité špecifické znaky a zložky. Nižšie uvedená
schéma upravuje všeobecnú schému procesu komunikácie pre prípad vedeckej komunikácie.

Komunikatívne intencie možno rozdeliť do nasledujúcich hlavných skupín:
1. Zdieľanie vedeckých poznatkov – overenie si správnosti poznatkov, ich revízia, doplnenie; získanie
záujemcov, kontaktov a prostriedkov pre ďalší výskum; získanie uznania formálneho, neformálneho.
2. Prenos vedeckých poznatkov do spoločenskej praxe – poskytnutie podkladov pre politické a
expertné rozhodnutia; generovanie požiadaviek spoločenskej praxe; nájdenie nových finančných
zdrojov pre výskum.
3. Popularizácia vedy – prekonanie informačnej priepasti medzi vedcami a spoločnosťou;
zatraktívnenie vedeckej kariéry pre mladých ľudí.
Okrem prekonania informačnej priepasti je cieľom vedeckej komunikácie voči širokej verejnosti aj
zatraktívnenie vedy a výskumu, zvýšenie ich významu. Zároveň je široká verejnosť aj zdrojom
9
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mladých ľudí ─ potenciálnych adeptov vedeckej kariéry. Na základe takto vymedzených
komunikačných intencií v kombinácii s cieľovými skupinami sú určené dva základné okruhy vedeckej
komunikácie.

Odborná komunikácia medzi vedcami

Neelektronická komunikácia sa realizuje predovšetkým cez formálne a inštitucionálne komunikačné
kanály. Sú to hlavne odborné časopisy.
Výhodou internetu (v porovnaní s inými prostriedkami komunikácie) sú nízke produkčné náklady na
reklamu a propagáciu, možnosť detailne vyhodnotiť komunikáciu (napr. sledovať počet návštevníkov,
dĺžku pripojenia, frekventovaný čas návštevnosti, preferencie), možnosť rýchle realizovať kampaň.
Internet a všetky jeho prostriedky komunikácie, ktoré vedci využívajú, slúži a uľahčuje najmä
komunikáciu vedcov, ktorí sú geograficky vzdialení, majú rovnaké záujmy a špecializáciu. Okrem toho
však vedci komunikujú aj s ďalšími vedcami mimo svojho zamerania. V diskusných skupinách a
elektronických konferenciách môžu taktiež hodnotiť nové publikácie, ktoré v danom odbore vyšli,
vyhľadávať zdroje, dokumenty a iné bibliografické informácie potrebné pre svoju činnosť *Krkošková,
2008].
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1.2. Marketingová funkcia internetu
Marketing [American Marketing Association (AMA), 2007] je aktivitou, množinou inštitútov
a procesov pre tvorenie, komunikáciu, dodávanie a výmenu ponúk, ktoré majú hodnotu pre
zákazníkov, partnerov a pre spoločnosť ako celok.
Existujú v podstate dva prístupy k marketingu:
1. marketing je začlenený ako jedna z horizontálnych štruktúr rovnocenná s ostatnými
2. marketing stojí v hierarchii nad ostatnými horizontálnymi štruktúrami – je princípom riadenia
Medzi najdôležitejšie marketingové zručnosti patrí komunikácia, do ktorej patrí aj propagácia. Jednou
z najdôležitejších marketingových zručností je komunikácia , do ktorej patrí aj propagácia .
Propagácia je tou časťou komunikácie, ktorá je zameraná na stimuláciu záujmu o inštitúciu (o
informácie o nej), o jej produkty a služby. Keďže existuje viac foriem propagácie, zvýšená pozornosť
sa venuje integrovanej marketingovej komunikácii, ktorá zabezpečuje, aby všetky formy komunikácie
boli vzájomne prepojené a pôsobili harmonicky ako celok [Multimedia Marketing, 2010].
Moderný marketing a jeho úloha v prostredí internetu zohráva stále dôležitejšiu úlohu pre jednotlivé
subjekty na trhu, nielen pre firmy ako ziskové subjekty, ale tiež pre neziskové organizácie. Významnú
úlohu zohráva tiež jednotlivec ako spotrebiteľ, zákazník, klient a občan. Všetky tieto subjekty sa
svojim dielom podieľajú buď na realizácii marketingu v rámci marketingového procesu, alebo v pozícii
subjektov, na ktoré sú marketingové stratégie zamerané. Takmer všetky významnejšie subjekty
(ziskové i neziskové) majú viac či menej rozsiahle webové stránky. Avšak nie všetky z nich dokážu
možnosti internetu naplno využiť *Hladký, 2009+.
Marketingová komunikácia je systémovým využívaním princípov, prvkov a postupov marketingu pri
prehlbovaní a upevňovaní vzťahov medzi výrobcami, distribútormi a ich zákazníkmi s cieľom
dosiahnuť lepšiu informovanosť a väčšiu spokojnosť. V užšom zmysle slova sa považuje za to, čo v
marketingovom mixe zahrnuje propagácia, resp. komunikačný mix. Jedná sa o reklamu, podporu
predaja, vzťahy k verejnosti (Public Relations - PR) a osobný predaj reprezentovaný priamou osobnou
komunikáciou s potenciálnymi zákazníkmi.
Každú časť marketingového komunikačného mixu možno uskutočňovať pomocou internetu, ktorý
umožňuje interaktívne zapojenie príjemcov, multimediálne využitie a globálne geografické pokrytie
[Moderní řízení , 2007].
Najčastejšia formu reklamy, ktorú na internete nachádzame je v podobe bannerovej reklamy. Ďalšou
modernou formou reklamy sú videospoty, ktoré sa automaticky spustia na popredí stránky.
E-mailový marketing patrí k pomerne mladým prostriedkom internetovej reklamy. Spočíva v zasielaní
reklamných mailov na vybrané e-mailové adresy. Jeho podstatnou výhodou je rýchlosť a vysoká
miera reakcie (až 10 %). Jeho nevýhodou je hrozba spammingu.
Medzi ďalšie nástroje reklamy patria elektronické časopisy (newsletters), vzájomné odkazovanie, ekonferencie a iné.
Pri porovnaní s tradičnými médiami dostávame jasnú odpoveď na význam internetového marketingu.
Výhodou sú nielen nízke náklady, ale hlavne naliehavosť a vysoká názornosť média, kedy webová
prezentácia vyniká v možnosti popísať produkty a služby pomocou textov, obrázkov, videoklipov,
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zvukových animácií a podobne. Pre užívateľov internetu je rovnako významná rýchlosť odozvy
*Hladký, 2009+.
Medzi najdôležitejšie možnosti internetu ako média patrí: interaktívne zapojenie príjemcov,
multimediálne využitie, globálne geografické pokrytie, zacielenie, sledovanie efektivity a flexibilita.
Na internete je možné sledovať televíziu, počúvať rádio i čítať printové články, ďalej realizovať priame
marketingové programy, PR a využívať množstvo nástrojov propagácie predaja (sales promotion).
Prierezovo v sebe teda internet zahŕňa všetky druhy médií a nástrojov marketingovej komunikácie.
Celý internet a s ním i marketing sa vyvíja obrovským tempom. Termín popisuje trendy a cesty,
ktorými sa bude pravdepodobne tento vývoj uberať. Názory odborníkov, ktorí sa zaoberajú
marketingom a technológiami internetu možno zhrnúť do niekoľkých bodov:


budúcnosť patrí sociálnym médiám, kde ľudia vzájomne zdieľajú informácie a vytvárajú
komunity (Facebook, Flickr, YouTube, Twitter);



ako významná sa javí tiež zvýšená aktivita užívateľov internetu, a to prostredníctvom wikis,
t.j. stránok, ktoré dovoľujú návštevníkom pridávať a editovať obsah a tým sa podieľať na jeho
vytváraní s inými užívateľmi (Wikipedia, GoogleKnol);



mení sa i používanie komunikačných nástrojov. Tým získava nový význam e-mail, podcasting,
instant messaging a uľahčenie tokov informácií smerom k užívateľovi, napríklad
prostredníctvom RSS;



rast významu folksonómie – užívateľsky generovaného kategorizačného systému
používaného pre triedenie, zdieľanie, komentovanie stránok, fotiek, videí, odkazov
(napríklad sociálne záložkovanie) *Janouch, 2010+.

Internet je dnes informačne na rovnakej úrovni ako iné médiá. Dnešná penetrácia internetu na
Slovensku je asi 35 % užívateľov, ktorí aspoň raz mesačne pracujú s internetom. Denne pracuje s
internetom 11,5 % obyvateľov Slovenska starších ako 15 rokov. Tiež treba poznamenať, že na
internete je 70 % populácie obyvateľov vo veku 18 ─ 39 rokov. Najčastejším miestom prístupu na
internet je pre Slovákov pracovisko (48,3 %), na ďalších miestach nasledujú domácnosť, škola a
internetové kaviarne *Šimek, 2011+.

2. Éra služieb elektronického prostredia
Vstúpili sme do novej éry, v ktorej sa kľúčovým strategickým zdrojom nutným pre dosahovanie
prosperity stali samotné vedomosti a poznatky ─ vzdelaní ľudia, ich idey a inovácie, ich podnikateľský
duch [Bloch, 1988]. Práve prostredie internetu svojimi vlastnosťami a službami vytvára rámec pre
napĺňanie idey poznatkovej / vedomostnej spoločnosti. Poznatková ekonomika je taká, kde sú
poznatky získavané, vytvárané, šírené a aplikované tak, aby podporili ekonomický rozvoj [Towards
knowledge-based economy, 2010].

Získavanie znalostí môže byť pre ekonomický úspech, rast a inovácie organizácií 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. *Katuščáková, 2009+.
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Elektronické informačné prostredie predstavuje vhodné prostredie na realizáciu výskumu i
spolupráce a napomáha prenosu aj tvorbe nových znalostí v prípade geograficky distribuovaného
výskumu. Rýchlo preniklo do kontextov sociálnej činnosti človeka. Prejavuje sa ako pri každodennom
informačnom správaní, tak aj pri informačnom správaní človeka vo vzdelávaní a vede.
Spoločným menovateľom nových foriem vedeckej spolupráce je nielen presun informačných procesov
do elektronického prostredia, ale práve ich využitie na dosiahnutie pridanej hodnoty (analýzy, odhady
trendov, vizualizácia, simulácia, vyvodzovanie nových poznatkov). Príkladmi môže byť vytváranie
špecifických pojmových a vizualizačných nástrojov (napr. tematických máp) pri analýzach v rôznych
vedeckých disciplínach. [Steinerová, 2011].
Podľa Jely Steinerovej [Steinerová, 2007], elektronické prostredie znamená prepojenie ľudí,
informačných zdrojov, systémov, služieb a produktov prostredníctvom progresívnych sieťových
technológií. Je charakterizované najmä vývojom internetu a služieb webu. Vývoj od začiatku 90.
rokov 20. storočia znamenal cestu prechodu od jednoduchého poskytovania informácií
a informačných zdrojov k plnohodnotnej interakcii človeka a informačného prostredia. Podstatou
tejto zmeny je sociotechnická základňa zdokonaľovania technológií prostredníctvom sociálnych
funkcií komunikovania informácií v spoločnosti. Vo funkciách nových služieb a systémov sa objavujú
možnosti nielen pridávať kontext (napríklad anotáciu, komentár, hodnotenie relevancie), ale aj
spolupracovať s inými ľuďmi pri riešení aktuálnych informačných problémov. Informácie sa včleňujú
do reálnych kontextov života, práce aj zábavy človeka. Tým je možné dosahovať hlbšiu úroveň
sémantiky informácií a zlepšovať relevanciu ako praktický výstup informačného správania človeka.
Elektronické prostredie poznačila filozofia centrálne uchovávaných poznatkov a ich viacnásobného
využitia. Východiskom musí byť spolupráca rôznych aktérov univerzitného prostredia: učiteľov,
výskumníkov, študentov, technologických odborníkov, knihovníkov, administratívnych pracovníkov,
manažérov. Problém je v tom, že takto uplatňovaná nová filozofia elektronického prostredia
významne mení doterajšie postupy vo vzdelávaní aj vedeckom skúmaní. Organizácia inštitúcií ako sú
univerzity, knižnice či vedecké ústavy nie je na takúto zmenu pripravená. Pritom je veľmi ťažké
predvídať a riadiť rýchle zmeny v získavaní a využívaní digitálnych zdrojov a služieb. Príkladom je
integrácia systémov e-learningu, knižničných, administratívnych a iných informačných systémov v
distribuovaných a bezhraničných priestoroch poskytujúcich personalizovaný prístup pri využití
technológie grid (http://www.gridcomputing.com) *Steinerová, 2007].
Medzi vlastnosti vedeckej komunikácie v novom modeli patrí experimentovanie v elektronickom
prostredí, otvorenosť a interaktívnosť digitálnych objektov, vysoké nároky na softvér pri modelovaní
(napr. v trojdimenzionálnych modeloch), multimédiá a komunikovanie nepublikovaných informácií
[Smith, 2003].

2.1. Web 2.0 – platforma orientovaná na služby
Hranica medzi webmi 1.0 a 2.0 nie je jasne definovaná a technológie, služby a možnosti oboch sa
prelínajú.
Web 2.0 nie je ukončenou službou ponúkanou užívateľom, ale naopak dynamicky sa rozvíjajúcim
prostredím, ktorý je z prevažnej časti vytvárané samotnými užívateľmi.
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Web 1.0

Web 2.0

OBSAH

obsah webu je tvorený prevažne jeho
vlastníkom

návštevníci sa aktívne podieľajú na tvorbe
obsahu – vlastník je v úlohe moderátora

INTERAKCIA

interakcie vytvárajú nároky na vlastníka, interakcia je vítaná, má formu diskusií, chatu,
preto iba v nevyhnutnej miere
prepojení s messengermi, sociálnych profilov

AKTUALIZÁCIA

zodpovedá možnostiam vlastníka

KOMUNITA

neexistuje, návštevník je pasívny návštevník je súčasne ten, "o kom sa píše",
príjemca informácií bez interakcií
jednotlivec je súčasťou rozsiahlej komunity

PERSONALIZÁCIA

Weby
neumožňujú
personalizáciu

web je živý organizmus – tvorcov obsahu môžu
byť milióny

implicitnú umožňujú vytvárať a využívať sociálne profily
čitateľov

Tabuľka: Rozdiely medzi technológiami Web 1.0 a Web 2.0 [Zuzinová, 2010]

Tieto zmeny z Web 1.0 na Web2.0 sú prirodzeným dôsledkom vývoja nových webových technológií,
ktoré charakterizujú samotný Web 2.0. Technológie Web 1.0 sú zároveň súčasťou technológiami Web
2.0.
Web 2.0 sa ako pojem vynoril v roku 2004 *O´Reilly, 2005+. Do povedomia širšej verejnosti sa dostal,
keď bol v októbri 2004 použitý ako názov konferencie, ktorú organizovala firma O'Reilly Media,
šíriaca nové technologické trendy a myšlienky inovátorov. Aj keď kritici namietali, že ide o nejasný
termín, zakladateľ spoločnosti Tim O'Reilly ho definoval veľmi presne: web sa stal platformou, ktorá
sa začína orientovať na služby.
V množstve iných podobných pojmov, ako napr. sémantický web, poznatkový web, či digitálne
knižnice nových generácií, sa začal entuziasticky používať kvôli svojej jednoduchosti a
zrozumiteľnosti. Pojem naznačuje, že vzniká nová kvalita doteraz známych služieb webu. Je skrytá v
aktivite človeka v elektronickom prostredí.
Podľa Jely Steinerovej, Web 2.0 je aj kontroverzný pojem a vyvoláva polemiku. Jej podstatou je to, že
pojem Web 2.0 sa často používa intuitívne, bez jasnej definície. Potom sa často stáva, že vzniká
pojmová „bublina“ pri podnikaní na internete, prípadne pri získavaní prostriedkov na nové projekty a
služby. Pokúsime sa preto vysvetliť filozofiu pojmu Web 2.0. citáciou príspevku J.Steinerovej:
Web 2.0 možno vidieť v kontexte vývoja technológií od začiatku 70. rokov až po súčasnosť. V ére
tradičných počítačových systémov sa výpočtové postupy uplatňoval najmä v organizačných
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súvislostiach na spracovanie transakčných údajov. Neskôr prišiel prielom pri posune počítačov k
personálnym nástrojom spracovania a využívania informácií. Nová éra nastala pri prepájaní
počítačových systémov do celkov a sietí na úrovni fyzickej prepojiteľnosti, logickej prepojiteľnosti a
integrovanej, vnorenej prepojiteľnosti. Web 2.0 stelesňuje najmä logickú prepojiteľnosť orientáciou na
službu, sémantiku či udalosť, ktoré prinášajú pridanú hodnotu k informáciám. Smeruje však k
inteligentným metódam spracovania informácií. Technológia a služba sa nenásilne včleňujú do
situácií a udalostí, keď človek potrebuje riešiť každodenné aj odborné informačné problémy.
*Steinerová, 2007+.
Technológie považované za Web 2.0 uľahčujú sociálnu komunikáciu a každému je umožnené pridávať
alebo editovať obsah v informačnom priestore. Základnou myšlienkou otca Internetu, Tima BernersLee, bolo vytvoriť kolaboratívne pracovné prostredie, kde všetko je prepojené so všetkým
na jednoduchom globálnom informačnom mieste a určujúcim prvkom je to, že ktokoľvek bude
schopný v tomto prostredí editovať [Berners – Lee, 2005].
Web 2.0 využíva súbor technológií nazývaných Ajax obsahujúcich špecifické nástroje na prezentáciu,
zobrazovanie a interakciu, výmenu a manipuláciu informácií, informačný prieskum a integráciu týchto
nástrojov.
Architektúra služieb Webu 2.0 je usporiadaná tak, že na prvé miesto kladie užívateľa. Ján Cifra vo
svojom článku zhrnul začiatky Web 2.0, v ktorom bolo často skloňované meno Tim O'Reilly.
Na konferencii Web 2.0 prezentoval O'Reilly štyri základne úrovne Web 2.0 služieb. Na najvyššom
stupni v tejto hierarchii sú podľa neho projekty, pre ktoré je internet domovským prostredím a mimo
neho by nevedeli existovať. Do tohto zoznamu radíme napríklad Wikipediu, del.icio.us, kontextovú
reklamu či Craigslist.
Nižšiu úroveň tvoria služby ktoré by síce mohli fungovať aj ako offline aplikácie, no internetoví
používatelia im dávajú nový rozmer. Fotografie by ste si mohli uchovávať aj na počítači, vďaka službe
Flickr ich na internete rovno môžete zdieľať s priateľmi. Ešte o stupienok nižšie sú služby typu iTunes,
ktoré primárne fungujú offline, ale internet im pomáha rozšíriť funkcionalitu. A napokon na úrovni 0
sú aplikácie, ktoré by rovnako dobre mohli fungovať na internete aj mimo neho – napríklad mapy.
Ak chcú byť všetky tieto služby úspešné, musia sa podriadiť princípu 2.0 – teda užívateľovi. Internet
je predovšetkým sieťou ľudí, a ak váš projekt narába s jeho možnosťami, musíte do centra pozornosti
postaviť „surfera“, využiť jeho potenciál ako tvorcu obsahu a zároveň mu službu odprezentovať
formou, ktorá je pre neho ľahko pochopiteľná a použiteľná [Cifra, 2008].

Služby, ktoré sa počas končiacej Web2.0 éry stali pre skorých používateľov štandardom:









zdieľanie fotografií (Flickr, Picasa, Photobucket),
online záložky (del.icio.us),
RSS (Bloglines, Google Reader, záložky v Thunderbirde či v Outlooku),
social news (Digg a jeho klony),
komunitné portály (LinkedIn, Facebook),
online kancelársky softvér (Google Docs, Zoho),
online kalendáre (Upcoming),
nakupovanie (Amazon, eBay, PayPal).
[Cifra, 2008].
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Za základné vlastnosti Webu 2.0 sa považuje škálovanie služieb a ich prispôsobovanie používateľom
na základe poznania ich informačného správania. V tomto zmysle má Web 2.0 marketingový aj
komerčný rozmer. Hľadajú sa aj nové ekonomické modely. Očakáva sa, že používatelia pridávajú
hodnotu informáciám svojimi špecifickými spôsobmi využívania informácií a stretávania sa v
sieťovom prostredí. Organizácia informácií a ich využívanie sú založené na decentralizácii. To vedie k
možnosti spoločnej tvorby a viacnásobnému využívaniu existujúcich zdrojov, poznatkov a skúseností
(napr. wikipedia). Z pohľadu zdrojov sa v produktoch a službách Webu 2.0 objavuje možnosť vytvárať
špeciálne „zmesi“ informácií a možnosť ich „mixovania“ podľa aktuálnej potreby. Tým, že si
používatelia prispôsobujú služby a systémy, vytvárajú si osobitné relevantné zážitky. Z nich vzniká
nová pridaná hodnota. V spoločnej skúsenosti sa tak môžu vytvárať nové, emergentné systémy
založené na kolektívnom zážitku. Príkladom sú folksonómie ─ osobitné ľudové systémy triedenia
informácií podľa aktuálnej potreby.
Web 2.0 je možno vidieť ako výzvu pri zdokonaľovaní dvoch rozmerov využívania informácií. Prvým
rozmerom je sémantika, ktorú možno podporiť pridávaním kontextu, organizáciou a reprezentáciou
informácií a vizualizáciou. Druhým rozmerom je kolaborácia a možnosť bohatej sociálnej komunikácie
a spoločnej skúsenosti v elektronickom prostredí *Steinerová, 2007+.
Prepojenie funkcií, služieb, produktov a ľudí v rámci Web 2.0 je znázornené na obrázku. *Steinerová
a kol., 2010]

Teoretik médií Vin Crosbie vo svojej eseji What is new media ? používa slovo médium v nie celkom
tradičnom duchu a argumentuje, že existujú iba tri médiá, dané ich povahou: interpersonálne médiá
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(one-to-one), masové médiá (one- to-many) a teraz nové médiá (many-to-many). Tie umožňujú
vyberať si, personalizovať, a sú podmienené technologicky [Crosbie, 2006] .
V súvislosti s neustálym rozvojom internetu sa začalo diskutovať aj o ďalšom vývojovom stupni webu
s názvom Web 3.0, ktorého hlavný význam by mal spočívať v ešte lepších a kvalitnejších možnostiach
pre užívateľov a predovšetkým vo väčšej bezpečnosti celého webového priestoru.

Časová os *Spivack, 2007]

2.2. Kolektívna inteligencia a veda 2.0
Kolektívna inteligencia je hodnotená ako transformačná technológia, ktorá dovoľuje nové spôsoby
komunikácie vo vede i v obchode vedúce k výrazným zmenám v dynamike rastu rôznych odvetví.
Kolektívna inteligencia je prístup k produkcii intelektuálneho obsahu (napr. zdrojový kód, indexovanie
alebo rozhodnutia), ktorý je výsledkom spolupráce jednotlivcov bez akejkoľvek centrálnej autority. Je
vnímaná ako úspornejší spôsob produkcie obsahu, metadát, softvéru a určitých služieb [Tyler, 2006].
V praxi sa Web 2.0 prejavuje ako spoločná tvorba, organizácia a využívanie informácií. Služby sa
organizujú okolo komunít. Typická je emergencia vznikajúca spoločnou kolektívnou skúsenosťou
spolupracujúcich ľudí spojených spoločným záujmom či problémom. Web 2.0 dostáva aj prívlastky
ako interaktívny, inteligentný či mobilný. Dominuje sociálny aspekt spracovania a využívania
informácií – participácia, spolupráca, navigačná štruktúra vytvorená komunitou, dialóg. Vo vedeckej
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komunikácii sa využívajú možnosti vzájomného hodnotenia produktov – anotácie, recenzie, tvorba v
skupinách, diskusia *Steinerová, 2007+.
Vo vedeckej komunikácii tak už dlhší čas dominuje spolupráca expertov v elektronickom prostredí.
Kolaboratóriá sa začali intenzívnejšie využívať najmä v prírodných vedách. Výhodou je využitie
možností sieťovej komunikácie a dostupnosti distribuovaných zdrojov. Prínosom je aj aplikovanie
inteligentných technológií pri spracovaní a analýzach veľkého množstva údajov a ich premene na
poznatky, ako aj ich vizualizácia a simulácia. Začínajú vznikať nové druhy sieťových dokumentov,
zdrojov a objektov. Výstupy vedeckého výskumu majú často zložitú a neštandardnú formu nových
médií. Na manipuláciu s takýmito výstupmi je však potrebné pochopiť spôsoby ich tvorby,
uchovávania a využívania, ako aj vlastnosti infraštruktúry, ktorá ich podporuje. Charakteristickou
vlastnosťou je aj otvorený prístup k výstupom výskumu a vzdelávania. Tradičné lineárne toky
vedeckej komunikácie sa v elektronickom prostredí delinearizovali, neformálna komunikácia sa
prelína s formálnou. Napríklad v otvorenom prístupe k repozitárom sa už vedci a študenti
nespoliehajú len na publikované články, ale skôr na preprinty, personálne webstránky, wiki a blogy
[Steinerová, 2007].
S príchodom fenoménu internetové služby stále viac zapájajú komunitu používateľov do „hry" a
obstarávatelia tak majú možnosť naplno využiť sily komunity či davu na plnenie svojich časovo
náročných úloh, ktoré vyžadujú zapojenie ľudskej inteligencie. Máme tu nový systém poskytovania
služieb ─ crowdsourcing.
Pri crowdsourcingu dochádza k zapojeniu komunity / davu do práce na projekte, alebo ide aj o
„najímania davu". Komunity spolu dokážu efektívne komunikovať, zdieľať nadšenie, záujem a
predovšetkým produkovať, teda vytvárať obsah [Mara, 2006].
Pred pätnástimi rokmi by užívateliia internetu komunikovali pomocou pošty alebo BBS. (Bulletin
Board System). Dnes je tomu inak. Komunity sa vytvárajú a rozrastajú oveľa rýchlejšie a vďaka
internetu a prístupu k moderným technológiám ─ počítačom, digitálnym fotoaparátom, kamerám a
ďalším technologickým hračkám, majú komunity oveľa väčšiu silu. Dokážu spolu efektívne
komunikovať, zdieľať nadšenie, záujem a predovšetkým produkovať a vytvárať obsah. Práve to je
základ pojmu crowdsourcing ─ komunita užívateľov, ktorá vytvára obsah. Takáto komunita dokáže
konkurovať profesionálom ako kvalitou, tak predovšetkým cenou *Mara, 2006+.
Hlavnou výhodou crowdsourcingu je zisk veľkého množstva návrhov za minimálne náklady. Následne
si zadávateľ môže vybrať a odmeniť tie najlepšie. Rozdiel v kvalite je výrazný, ale podľa štatistík sa v
každej komunite či dave nachádza približne 80% pasívnej väčšiny, 15% aktívnych komentátorov a 5%
tvorivých, od ktorých ak sa zapoja, získava obstarávateľ návrhu najlepšie výsledky.
Podľa J. Cira dôležité je chápať hodnotu všetkých užívateľov, dať tvorivým ľuďom možnosť veci
vytvárať a nechať väčšinu, aby sa stotožnila (alebo nestotožnila) s podnetmi vytvorenými tvorivou
menšinou. To dosiahneme buď tým, že kreatívne nápady tvorivých respondentov sú hodnotené
pasívne väčšinou, alebo tak, že tvorivých a aktívnych komentátorov prizveme na priamu spoluprácu
s klientom a nasledujúci krok je, že väčšina opäť požiada o svoj názor na výsledok priamej
spolutvorby. [Cir, 2009].
Crowdsourcing využívajú aj vedci. Ako príklad môžme uviesť portál InnoCentive
(http://www2.innocentive.com/). Ide o komunitu vedcov, ktorá má viac ako 90 000 členov po celom
svete a firmy sa na túto skupinu obracajú s neriešiteľnými problémami, ktoré sú až z 30 % naozaj
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vyriešené. Firma len pripraví zadanie, to pošle InnoCentive a ponúkne cenu, ktorú môže za vyriešenie
zaplatiť.

Medzi vlastnosti vedeckej komunikácie v novom modeli patrí experimentovanie v elektronickom
prostredí, otvorenosť a interaktívnosť digitálnych objektov, vysoké nároky na softvér pri modelovaní
(napr. v trojdimenzionálnych modeloch), multimédia a komunikovanie nepublikovaných informácií
[Smith, 2003].
Sociálne aspekty a kolaborácia sa však v elektronickom prostredí prejavujú nielen v pozitívnom
zmysle, ktorý sa zvyčajne zdôrazňuje. Mnohé atribúty služieb Webu 2.0 môžu priniesť aj negatívne či
nechcené efekty. Napríklad preťaženie, problém konsenzu v skupinách, problémy dvojznačnosti
pojmov v otvorenom prostredí alebo tradičné problémy fungovania skupín (normy komunikácie,
spoločný záujem, motivácia, problémy etiky a kultúry správania v elektronickom prostredí,
bezpečnostné riziko, časová záťaž) *Steinerová, 2007+.
Spolu s pojmom sa objavuje aj pojem veda 2.0. Znamená hľadanie nových modelov intelektuálnej
činnosti, najmä spracovania a využívania informácií prostredníctvom nových technológií. Veda 2.0 má
integrovať technologické inovácie so sociálnymi štruktúrami. Zameriava sa najmä na vzťahy ľudí v
sociálnych sieťach. Integruje poznatky o informačnom správaní v elektronickom prostredí so
zameraním na tých ľudí, ktorí vyrastali s technológiami vrastenými do všetkých pracovných aj
každodenných informačných procesov. [Steinerová, 2011+.
Nový fenomén nazývaný veda 2.0 odzrkadľuje silné prepojenie vedeckovýskumnej spolupráce na
webové technológie. Podľa článku Vybrané aspekty vedeckej spolupráce *Katuščáková, 2011+,
hlavnou myšlienkou vedy 2.0 je, aby vedeckovýskumní pracovníci zasielali svoje hrubé výsledky z
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experimentov, rodiace sa teórie, objavy, koncepty a návrhy na web v záujme ich šírenia a následného
(kritického) komentovania. Používať pri tom môžu nástroje webu 2.0, akými sú wiky, weblogy, fóra,
sociálne siete a pod. Kritici však pripomínajú, že pokiaľ zverejníme svoje prvotné objavy online,
riskujeme, že iní ich odkopírujú a budú na nich získavať kredit. Ako sa v článku ďalej uvádza:
Využívanie nástrojov na šírenie vedeckých poznatkov nie je možné zapojiť celoplošne. Len vybrané
oblasti vedy majú záujem na čo najväčšom šírení svojich poznatkov. Rovnako je nutné brať do úvahy,
že ak online vystavíme najnovšie výsledky výskumu a očakávame odbornú kritiku, môžeme mať s
integráciou pripomienok problémy. Odborníci, ktorí budú na vystavené výsledky reagovať, budú
pochádzať z iných oblastí vedy a výskumu, budú používať iné metódy práce, inú terminológiu, budú
pracovať v inom sociálnom a vedeckom kontexte.
Avšak spoločným menovateľom nových foriem vedeckej spolupráce je nielen presun informačných
procesov do elektronického prostredia, ale práve ich využitie na dosiahnutie pridanej hodnoty ako sú
analýzy, odhady trendov, vizualizácia, simulácia, vyvodzovanie nových poznatkov.
Funkcie novej koncepcie vedeckej komunikácie sa transformujú do objavovania nových poznatkov v
digitálnom prostredí. Vznikajú interaktívne navigačné prostredia, čoraz viac sa uplatňuje
personalizácia a systémy personálneho informačného manažmentu vedcov. Elektronické časopisy sa
postupne integrujú s ďalšími službami, napr. databázami, bázami znalostí a portálmi. V integračnom
prístupe sa zvyšuje význam participácie používateľov, prepája sa inteligentný prieskum a aktuálne
informovanie o novinkách. Príkladom bázy znalostí prepojenej s inteligentným nástrojom na
vyhľadávanie môže byť napríklad encyklopédia OpenCyc (http://www.cyc.com) [Steinerová, 2011+.
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3. Analýza najpoužívanejších internetových nástrojov
Pre potreby spracovania štúdie a dotazníkového prieskumu sa autorský kolektív rozhodol triediť
jednotlivé vybrané internetové nástroje do piatich skupín:






komunikačné nástroje
informačno-vzdelávacie nástroje
vyhľadávacie nástroje
sociálne médiá
audiovizuálne nástroje

3.1. Komunikačné nástroje
Internet ponúka širokú škálu možností na komunikáciu, ktorá môže prebiehať prostredníctvom
nasledujúcich nástrojov *Bisták, 2006+:
 elektronická pošta (e-mail) – písomná neinteraktívna komunikácia medzi užívateľmi, to
znamená, že v reálnom čase nemusia byť obaja účastníci prítomní pri počítači;
 telefonicky – interaktívna komunikácia pripojením telefónu k počítaču;
 distribučné zoznamy , “mailing list” – účastník prihlásený do distribučného zoznamu dostáva
informácie formou elektronickej pošty;
 chat (synchrónna elektronická diskusia formou výmeny krátkych textových správ) ;
 diskusné fórum (asynchrónny typ elektronickej komunikácie) – umožňuje zaslať príspevok
k danej téme a môžu ho vidieť všetci účastníci diskusie.

3.1.1. Elektronická pošta
Elektronická pošta (e-mail) je v súčasnosti najvyužívanejšou internetovou službou. Slúži na zasielanie
a výmenu písomných správ jednému alebo súčasne viacerým adresátom. Patrí medzi neinteraktívnu
komunikáciu, účastníci nemusia byť v reálnom čase prítomní.
Výhody elektronickej pošty:
 využíva sa písaný text, umožňuje zachovať dokumentáciu o prebiehajúcej komunikácii, dá sa
archivovať a použiť v neskoršom prehľadávaní;
 vysoká rýchlosť operácií;
 možnosť distribuovať danú správu viacerým adresátom súčasne pomocou vytvoreného
distribučného zoznamu;
 možnosť nastavenia potvrdenia príjmu správ;
 možnosť pripájania súborov ku správe;
 možnosť preposielania správ dalším adresátom;
 možnosť nastavenia neprítomnosti v práci;
 možnosť nastavenia kalendára;
 asynchrónnosť – zatiaľ čo synchrónna komunikácia vyžaduje prítomnosť všetkých účastníkov,
e-mailová komunikácia dáva používateľom možnosť voľby kedy a akým spôsobom príjme a
bude reagovať na dané správy.
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Nevýhody elektronickej pošty:
 prijímanie nevyžiadanej pošty (spam) ;
 zasielanie reklamných letákov;
 prezentácie vlastnej tvorby – napr.: pps súbory s fotografiami a pod. ;
 možnosť prenosu vírov.
Spôsoby pripojenia k e-mailu:
a) Webmail
Webmail je služba, ktorá umožňuje užívateľom prístup do ich e-mailových schránok prostredníctvom
webového prehliadača. Poskytovateľmi webmailových služieb sú v súčasnosti takmer vždy webové
portály.
Podmienkou pre fungovanie elektronickej pošty je počítač s nainštalovaným programom pre
elektronickú poštu (poštový klient) a vytvorenie poštovej schránky používateľa. Prístup do poštovej
schránky
je
prostredníctvom prihlasovacieho mena a hesla (najčastejšie v tvare:
používateľ@adresa.sk bez použitia diakritiky).
SMS notifikácia na mobilný telefón je služba, ktorá prostredníctvom SMS informuje používateľa
o prijatých e-mailoch bez pravidelnej návštevy internetu.
Najznámejšie portály ponúkajúce e-mailovú službu
Hotmail.com.

sú napríklad Yahoo.com, Gmail.com,

Zo slovenských portálov napr. Centrum.sk, Zoznam.sk ( http://mail.zoznam.sk/)
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b) E-mailový klient
MUA Mail User Agent), alebo e-mailový klient je na rozdiel od webmailu počítačový program, ktorý
môže mať užívateľ nainštalovaný vo svojim počítači. Kým webové rozhranie umožňuje užívateľovi
prístup do jeho e-mailovej položky z ktoréhokoľvek počítača, e-mailový klient toto neumožňuje.
Naopak, výhoda oproti webmailu spočíva v pripojení na internet. E-mailový klient nevyžaduje stále
pripojenie, ale len pripojenie počas odosielania a prijímania správ, zatiaľčo využívanie webmailových
služieb je podmienené stálym pripojením.
Užívateľ má možnosť zvoliť si z nasledujúcich e-mailových klientov: Microsoft Outlook, Mozilla´s
Thunderbird, Microsoft Windows Mail alebo Apple ´s Mail.
E-mail je medzi vedcami a výskumníkmi jedným z najpopulárnejších komunikačných kanálov a
nástrojov v prostredí Internetu.
E-mailovú komunikáciu možno považovať za akýsi “základný stavebný prvok” počítačom
sprostredkovanej komunikácie.
Novinku vo svete e-mailovej komunikácie predstavujú video e-maily. Ide oe-mailovú službu novej
generácie, ktorá umožňuje svojim užívateľom nielen zasielať už existujúce video záznamy, ale aj
vytvárať svoje vlastné. Princíp video e-mailu spočíva v spojení “klasického” e-mailu s multimediálnym
záznamom, ktorý je dostupný buď prostredníctvom odkazu alebo je vložený priamo do hlavnej časti
e-mailu. Nejde teda o klasický e-mail v textovej podobe doplnený o prílohu s videozáznamom, ale o
náhradu klasického textového e-mailu videozáznamom. Príkladom sú služby: GabMail, Talk Fusion.

3.1.2. Distribučný zoznam, “mailing list”
Distribučný zoznam je zoznam e-mailových kontaktov, ktorý uľahčuje posielanie správ skupinám ľudí,
napr. pracovníci skupiny, členovia marketingovej skupiny, členovia vedeckej komunity a pod. Správa,
ktorá je odoslaná do daného distribučného zoznamu, bude doručená do poštovej schránky všetkým
členom v danom zozname. Distribučný zoznam môže byť použitý v správach, v žiadostiach
o vykonanie úlohy, v žiadostiach o schôdzu a pod.
Diskusné skupiny označované v počítačovej reči ako “mailing list” alebo “listservs” sú nadstavbou
elektronickej pošty. Členovia si vymieňajú názory na určitú tému cez e-mail. Diskusná skupina
predstavuje databázu e-mailových adries jednotlivých členov *Makulová, 2002+
Najznámejšou sieťou v prostredí Internetu, ktorá sa podieľala na vývoji diskusných skupín bola v
minulosti NSFnet, sieť, v ktorej sa združovali americké výskumné a vzdelávacie inštitúcie.

3.1.3. Telefonovanie cez internet
Na telefonovanie cez internet – VoIP (anglicky Voice over Internet Protocol – prenos hlasu cez
internetový protokol) je potrebné mať nainštalovaný komunikačný program (napr. SKYPE,
IAX), zvukovú kartu, mikrofón, slúchadlá alebo reproduktory pripojené k používateľskému počítaču.
Pri telefonovaní cez internet sa hlas pomocou kódovacieho algoritmu pretransformuje do digitálnej
podoby, tzv. IP paketov, ktoré sú prenášané cez internetovú sieť. Výhodou je, že používateľ nemusí
mať pevnú linku, ale môže mať rovnaké telefónne číslo, ako pri pripojení do pevnej siete. Takisto je
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umožnené využívanie funkcií ako pri klasických linkách, to znamená presmerovanie hovorov,
posielanie textových správ, konferenčné hovory, odkazová schránka *Telco, 2005].
K serveru je možné pripojiť viacero telefónov, hovory sú uskutočňované ako pri použití klasickej
telefónnej ústredne, vrátane prepájania hovorov.
Keďže značná časť populácie už disponuje mobilnými telefónmi, prispôsobuje sa tomuto trendu aj
prostredie internetu. Dnes už na telefonovanie cez internet je možné použiť okrem počítača aj
mobilný telefón. Ďalšou vymoženosťou je, že majiteľ mobilu môže prehliadať webové stránky,
získavať informácie mimo domu, nakupovať cez internet a pod.
K najznámejším a v súčasnosti celosvetovo najpoužívanejším prevádzkovateľom internetového
volania patrí predovšetkým služba Skype, ICQ, MSN, Google Talk, Eyeball a ďalšie (zoznam
poskytovateľov VoIP služieb je k dispozícii napríklad na stránke VoIP Providers List, dostupnej na
http://www.voipproviderslist.com/ ). Obľúbené systémy, ako Skype, tak ICQ, dokážu navyše
sprostredkovať prenos hlasovej komunikácie viacerých užívateľov súčasne a v súčasnej dobe štartujú
prevádzku nových video prenosov, vrátane videokonferenčných služieb.

3.1.4. Instant messaging
Instant messaging (IM) je názov ako pre technológiu, tak i pre internetovú službu, umožňujúcu svojim
užívateľom vzájomne ľahko a rýchlo komunikovať, alebo chatovať. V súčasnej dobe ide o jeden
z najrozšírenejších a najpoužívanejších komunikačných nástrojov nielen pre účely osobnej
komunikácie, ale tiež v mnohých ďalších oblastiach ľudských aktivít a jeho obľuba i naďalej úmerne
rastie s rozvojom internetu a digitálnych sietí.
Zásadná výhoda IM spočíva v možnosti komunikovať synchrónne, teda v reálnom čase, na rozdiel od
asynchrónnej e-mailovej formy komunikácie. Na druhej strane však IM služby nepodporujú iba
synchrónnu komunikáciu, ale predstavujú kombinovaný nástroj podporujúci ako okamžitú výmenu
informácií, tak aj asynchrónnu komunikáciu (napríklad vďaka možnosti ukladania histórie správ).
a) Desktopový UM klient
Komunikácia prebieha prostredníctvom softvérového rozhrania, tzv. IM klienta, ktorého si užívateľ
nainštaluje do svojho počítača. Nie vždy je táto inštalácia nutná: niektoré služby umožňujú stiahnutie
klienta na prenosové médium a užívateľ tak má prístup ku svojim IM službám kedykoľvek a z
akéhokoľvek počítača, teda bez nutnosti opätovného sťahovania, inštalácie a nastavovania služby.
Užívateľ má možnosť zvoliť si medzi množstvom poskytovateľov IM služieb. Niektorí umožňujú
komunikáciu iba v rámci svojich sietí (ICQ, Google Talk, MSN Messenger, atď.) ale existuje tiež rad
klientov podporujúcich prístup k viacerým službám zároveň, čím odpadá problém s interakciou medzi
rôznymi, inak vzájomne nekompatibilnými systémami (Jabber, QIP, Miranda, Windows Live
Messenger atď.). Spravidla býva software bezplatne k stiahnutiu na internete [Józsová, 2009].
b) Webový IM klient
Medzi softvérovými IM klientmi existujú aj webové aplikácie tohto typu pre účely komunikácie cez
webové rozhranie, teda bez nutnosti inštalácie akéhokoľvek softvéru. Konkrétne to znamená, že
užívateľ môže mať prístup ku svojmu IM účtu (a komunikovať so svojimi kontaktmi) kedykoľvek je
prihlásený na internetovej sieti. Cez vybrané webové IM rozhranie (nie všetky však podporujú všetky
IM aplikácie) je užívateľ schopný sa prihlásiť zo svojho IM účtu a komunikovať rovnakým spôsobom
akoby bol prihlásený prostredníctvom softvérového klienta. Príkladom sú služby Meebo, eBuddy,
Yahoo Web Messenger, ILove IM, EasyMessenger, AIM Express a další *Józsová, 2009].
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3.1.5. Chat
Technológia chatu je veľmi podobná instant messagingu, avšak určitý rozdiel tu je. Zatiaľ čo prístup
ku službám instant messagingu je podmienený inštaláciou samostatného softvéru do užívateľovho
počítača, chatová komunikácia sa uskutočňuje priamo v internetovom prehliadači. Zásadný rozdiel
oproti instant messagingu ale spočíva v tom, s kým môžu užívatelia tej, či onej služby komunikovať.
Zatiaľ čo instant messaging sa používa pre cielenú vzájomnú komunikáciu medzi ľuďmi, ktorí sa
poznajú, chat je otvoreným nástrojom pre komunikáciu viacerých ľudí, teda aj tých, ktorí sa vzájomne
nepoznajú. Chaty sú verejne prístupné všetkým a závisí teda len od užívateľa, do ktorého sa
zaregistruje [Józsová, 2009].
Nasledovné chatovanie prebieha v prostredí tzv. chatroomu, teda v „chatovacej miestnosti“ na
chatovacom serveri, ktorá je zameraná na nejakú oblasť alebo tému. Príspevky užívateľov sa zobrazia
na obrazovkách všetkých zúčastnených.
Zo slovenských chatov je najobľúbenejší a najviac využívaný Pokec, ďalej Chat/zoznam.sk, Azet.sk,
xChat.sk, videochat.sk,...
Príkladom využitia chatu na popularizačné a vzdelávacie účely je český projekt MedVěd, zameraný na
medializáciu a popularizáciu vedy. Svoje aktivity rozšíril o chat (prebieha každých 14 dní), na ktorom
vysokoškolský pedagógovia odpovedajú na otázky z oblasti prírodných vied.
Tak, ako pri instant messaging, aj v rámci webchatov existuje možnosť prenosu zvuku a obrazu.
Podmienkou na prevádzkovanie videochatu je webová kamera, ale v rámci videochatu môže
komunikovať aj užívateľ, ktorý nie je vybavený webovou kamerou, a to klasickou textovou formou
alebo prostredníctvom mikrofónu ─ hlasovou formou.

3.2. Informačno-vzdelávacie nástroje

3.2.1. Znalostný portál
Web predstavuje vhodné prostredie na realizáciu výskumu i spolupráce a napomáha prenosu aj tvorbe
nových znalostí v prípade geograficky distribuovaného výskumu. Ide o virtuálne kolaboratívne
výskumné prostredie, kde je možná spolupráca aj zdieľanie znalostí na istej úrovni, čo využívajú aj
vedeckí pracovníci.
V praxi je možné rozlíšiť dva typy znalostného portálu:
 organizačný znalostný portál, ktorého účelom je umožniť určitej organizácii uzamknúť
interne a externe uložené informácie a poskytnúť používateľom jednu vstupnú bránu k
personalizovaným informáciám, ktoré potrebujú pri tvorbe rozhodnutí;
 komunitný portál, ktorý slúži potrebám určitej virtuálnej odbornej komunity. Jedná sa o
fyzicky distribuované skupiny ľudí, ktoré participujú na určitých úlohách, zdieľajú znalosti a
odborné skúsenosti, pričom slúžia ako nezávislé siete počas dlhšieho časového obdobia.
Spoločnou črtou je dynamika, neustály vývoj a sociálna interakcia.
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
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prostredia. Mal by vytvárať vedecké fórum pre konkrétnych výskumníkov, kde si vedci vymieňajú
informácie o nových projektoch a smerovaniach ich výskumov, získavajú profesionálne hodnotenia
svojich výskumných údajov, publikácií a získajú hodnotnú spätnú väzbu z priemyselného odvetvia.
Na druhej strane potom používatelia z oblasti priemyslu môžu sledovať smerovanie vývoja výskumu a
získať odpovede na ich otázky od expertov z celého sveta. Takýto portál by mal poskytovať priestor pre
tvorbu medziorganizačnej siete, ktorá následne vytvára kanál na šírenie informácií, poznatkov
a myšlienok a pomáha organizáciám pri tvorbe technologických inovácií *Katuščáková,2009+.

Obr. Používatelia a hráči znalostného portálu ─ [Kondratova ─ Goldfarb, 2004]
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Príklad znalostného portálu:
Názov
URL
Popis portálu

Typ
Rubriky
Prevádzkovateľ
krajina

NATURE Network ─ Sociálne presieťovanie pre vedeckú komunitu zameranú
na prírodné vedy
http://network.nature.com/
Profesionálne sieťové internetové stránky pre vedcov po celom svete.
Komunitný portál, ktorý slúži potrebám určitej virtuálnej odbornej komunity.
Miesto, kde sa stretáva online, vedecká komunita za účelom zhromažďovania,
zdieľania a diskusie o svojich nápadoch. Môžete tu nahliadnuť do výsledkov
spoločenstva vedeckej komunity alebo ponúknuť svoje vedomosti, aby ste
pomohli ostatným. Vedci môžu tiež profitovať z interakcie a diskusií na
miestnej úrovni, ako aj pri hľadaní informácií vo svojom okolí. Workbench vám
umožňuje vytvoriť si vlastný osobný priestor, kde si môžete triediť a spravovať
rôzne aplikácie alebo "widgety", ktoré používate.Sieť patrí pod nakladateľstvo
Nature Publishing Group, ktoré ma divízie po celom svete.
Znalostný portál pre celú komunitu vedcov.
Blogy, fóra,diskusné skupiny, ľudia, workbench, rôzne vedecké disciplíny, atď.
- Nature Publishing Group USA
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3.2.2. Info-mailom, e-mailové periodiká
Návštevníci portálov, ktorí chcú byť pravidelne informovaní o novinkách či akciách, by mali využívať
službu rozosielania upozornení – info-mailom. Prihlásiť sa k takejto službe je možné zanechaním emailovej adresy v príslušnom poli priamo na portáli alebo zaslaním elektronickej správy na adresu
prevádzkovateľa portálu. Užívateľovi budú upozornenia prichádzať prostredníctvom e-mailu alebo pri
použití mobilného zariadenia formou SMS.
Príkladom môže slúžiť služba e-mailovej notifikáte v rámci portálu Európskej komisie CORDIS
http://cordis.europa.eu/guidance/home_en.html.

Ďalšou možnosťou pravidelného rozširovania informácií sú e-mailové periodiká. Napríklad
informačná služba Cordis Express (http://cordis.europa.eu/express/home_en.html), ktorú môžu
užívatelia nájsť na portáli CORDIS. Vychádza v týždňovej periodicite, čo ponúka relatívnu novosť
a aktuálnosť publikovaných informácií.
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V krajinách Európskej únie sú využívané i iné emailové periodiká Európskej komisie , ktoré nájdete na
stránke http://ec.europa.eu/research/index.cfm?lg=en&pg=whatsnew, týkajúce sa výskumu
a inovácií, ktoré prinášajú najnovšie informácie užívateľom internetu priamo na stôl.
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3.2.3. Elektronický časopis, „Open Access“
Vznik internetu mal vplyv na klasické médiá a takmer okamžite so vznikom internetu začali vznikať
i elektronické časopisy a noviny či už ako online verzia tlačeného periodika, alebo ako úplne nové,
ktoré vychádzajú iba prostredníctvom internetu.
Pre vedecko-výskumnú komunitu nachádzame na internete elektronické periodikum spravidla
v dvoch podobách:
a) vedecký časopis, kde odborníci prezentujú výsledky svojich bádaní a tým sprostredkúvajú a
propagujú svoje duševné vlastníctvo;
b) informačný newsletter, ktorý je zvyčajne súčasťou portálu. Obsahuje novinky, aktivity či nové
služby určitej organizácie.
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Príkladom prvého typu e-periodika je portál Slovenskej akadémie vied (http://www.sav.sk/), ktorá
sprístupňuje verejnosti v elektronickej podobe staršie čísla vedeckých časopisov a ročeniek
vydávaných na pôde SAV.

Príkladom druhého typu e-periodika je Official Gazette of the United States Patent and Trademark
Office – týždenník patentového úradu USA prinášajúci informácie o nových patentoch a ochranných
známkach (http://www.uspto.gov/news/og/index.jsp).
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Na webových stránkach inštitúcií, ktoré sa venujú transferu technológií sa nachádzajú viaceré
internetové časopisy, ktoré ukazujú dôležitosť, s akou je potrebné sa venovať prezentácií poznatkov,
skúseností a samotnému transferu technológií.
Príkladom je Les Nouvelles, ktorý zverejňuje Medzinárodná asociácia Licensing Executives Society
(LES) (http://www.lesi.org/Article/Home.html) na adrese:
http://www.lesi.org/Article/Les_Nouvelles_Online.html .
Na tejto stránke je pravidelne dávaný do pozornosti návštevníkom vybraný článok mesiaca formou
krátkej anotácia s fotkou autora. Celý článok je dostupný cez linku na konci anotácie v pdf formáte
bez
nutnosti
sa
zaregistrovať
(prístup
k aktuálnemu
ročníku
je
cez
linku
http://www.lesi.org/Article/Les_Nouvelles_Online.html).
Členovia Licensing Executives Society (LES) majú prístup k aktuálnemu ročníku aj k archívu časopisu,
ostatní iba k aktuálnemu ročníku s možnosťou stať sa členom LES, alebo sa zaregistrovať na odber
prostredníctvom internetu.
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Organizácia latinskoamerických štátov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (Organización de Estados
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura) (http://www.oei.es/index.php ) vydáva
elektronický časopis RENATA http://www.renata.edu.co/index.php/component/content/article/5noticias/512-boletin-e-ciencia-renata.html, archív rokov 2009 – 2010 na adrese:
http://www.oei.es/co189.htm .

Ďalšou spoločnosťou využívajúcou elektronický časopis na informovanie o transfere technológií je
Európska sieť na pomoc podnikateľom ( domovská stránka je na adrese: http://www.enterprise33
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europe-network.sk/content.php?id=5), ktorá vydáva v štvrťročných intervaloch Newsletter
Enterprise Europe Network (http://www.enterprise-europe-network.sk/content.php?id=189).
Obsahuje základné informácie a odkazy o sieti Enterprise Europe Network, jej aktivitách a službách
pre firmy a organizácie v SR.

Poslanie šíriť poznatky sa naplní iba čiastočne, ak informácie nebudú v spoločnosti široko a ľahko
dostupné. Popri klasických formách treba čoraz viac podporovať nové možnosti šírenia poznatkov na
podstate otvoreného prístupu cez internet. *Androvič, Fiala, 2010+.
Trend otvoreného prístupu k informáciám je alternatívnou možnosťou publikovania a zverejňovania
vedeckých poznatkov na internete. V tejto súvislosti sa okrem termínu Free Access, čoraz častejšie
objavuje na internete aj termín Open Access – otvorený prístup k e-zdrojom. Open Access literatúra
nie je iba bezplatne prístupná každému používateľovi internetu, ale je aj oslobodená od väčšiny
autorských a licenčných obmedzení. Je bezbariérovou literatúrou, bez cenových a legislatívnych
bariér, ktoré ohraničujú využívanie väčšiny konvenčne publikovanej literatúry v tlačenej i
elektronickej podobe. Pri zrode termínu Open Access stála v roku 2002 aj iniciatíva Budapest Open
Access Initiative (BOAI) (http://www.soros.org/openaccess), ktorá si kladie za cieľ uľahčiť
vyhľadávanie informácií vo webovom globálnom prostredí s využitím nových technológií a zabezpečiť
otvorený online prístup k vedeckej a odbornej literatúre v digitálnej podobe bez finančných,
legislatívnych a technických obmedzení. Pojem Open Access bol prediskutovaný a definovaný i
ďalšími iniciatívami a deklaráciami. Ako príklad je možné uviesť The Betseda Statement
(http://www.earlham.edu/~peters/fos/bethesda.htm) o publikovaní v rámci otvoreného priestoru
alebo Berlin Declaration (http://www.zim.mpg.de/openaccess-berlin/berlindeclaration.html). Na
dosiahnutie otvoreného prístupu k vedeckej literatúre navrhla BOAI dve vzájomne sa doplňujúce
stratégie. Prvá stratégia predstavuje zverejňovanie článkov na autorských webových stránkach, alebo
ich uloženie v predmetových digitálnych archívoch či inštitucionálnych repozitároch. Druhou
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stratégiou načrtnutou BOAI je Open Access Journals a predstavuje novú generáciu vedeckých
časopisov s otvoreným prístupom – ich zviditeľnenie, sprístupnenie, spropagovanie. Systém
otvoreného prístupu prináša výhody nielen používateľom, ale aj prispievateľom informácií, pretože
72 % voľne prístupných dokumentov sa cituje dvakrát častejšie než zostávajúcich 28 % neverejných
dokumentov obsiahnutých v platených databázových systémoch. Príkladom spoločnosti, ktorá je
známa vydávaním a archivovaním časopisov s otvoreným prístupom, je BioMed Central
(http://www.biomedcentral.com), založená v roku 2000 a sprístupňujúca vyše 200 biomedicínskych
periodík *Paulíková, 2005+.

Jednou z organizácií, ktorá sa zaoberá časopismi s otvoreným prístupom je PLoS ONE
http://www.plosone.org/home.action. V časopisoch sú správy o primárnom výskume z každej
vedeckej disciplíny. Ponúka open acces prístup, ako aj recenzie od odborníkov, nástroje na označenie
kvality a dialóg.
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V súvislosti s Open Access vznikajú i rôzne iniciatívy. V decembri 2007 vydal European Research
Council (ERC) smernicu na otvorený prístup (Open Access) a prijal stanovisko, podľa ktorého všetky
recenzované publikácie z výskumu financovaného ERC musia byť deponované a dostupné vo vhodnom
výskumnom repozitári s otvoreným prístupom so šesťmesačnou ochrannou lehotou. Európska komisia
sa aj týmto spôsobom snaží zabezpečiť, aby sa výsledky výskumu financované v rámci FP7 (2007 –
2013) sumou nad 50 biliónov eur šírili v takom rozsahu a tak efektívne, ako je len možné na
zabezpečenie maximálneho využitia a vplyvu vo svete výskumu a za jeho hranicami. Otvorený prístup
k výskumným článkom má podporiť zvýšenie účinnosti investícií EÚ do výskumu a vývoja a zamedziť
mrhanie času a hodnotných zdrojov pri duplicitnom výskume. Prístup k širšiemu výberu literatúry
dovolí výskumníkom nadviazať na publikované poznatky a zužitkovať ich vo svojej práci. Malé a
stredné podniky môžu vďaka zlepšenému prístupu k najnovším výskumným výsledkom urýchliť ich
komercializáciu vrátane inovácie vlastných projektov . *Androvič, Fiala, 2010+.
Open Access Infrastructure for Research in Europe (OpenAIRE) je projekt financovaný zo 7. rámcového
programu Európskej komisie (FP7) zameraný na implementáciu princípov komunikácie vedeckých
informácií na základe otvoreného prístupu (Open Access – OA). OpenAIRE je kombináciou projektu
spolupráce a koordinačnej a podpornej aktivity (angl. Collaborative Project a Coordination and
Support Action). Hlavným motívom a zámerom projektu je vytvorenie infraštruktúry a poskytnutie
podpory na uľahčenie otvoreného prístupu k výsledkom vedeckých projektov a výskumu v
celoeurópskom rozsahu. Ak inštitúcia nemá k dispozícii otvorený inštitucionálny repozitár a ak nie je
dostupný zodpovedajúci otvorený tematický repozitár, môžu výskumníci deponovať články v repozitári
„osirotených záznamov“, ktorý sa buduje v rámci projektu OpenAIRE – tzv. Orphan Record Repository
[http://openaire.cern.ch/]. *Androvič, Fiala, 2010+.
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Internet ponúkol svojim používateľom to, čo im klasické vydavateľstvá nemohli poskytnúť. Lacné
a efektívne prostredie s možnosťou jednoduchého publikovania nielen populárnych ale i odborných
článkov. V elektronickom periodiku nájdeme mnoho ďalších výhod, ako je napríklad možnosť rýchlej
interakcie medzi čitateľom a redakciou, napr. prostredníctvom komentárov či diskusie, možnosť
publikovať články neobmedzene s ohľadom na počet alebo rozsah, doplniť články o fotografie, videa,
odkazy apod.
V súčasnosti sa už väčšina používateľov internetu chová podľa modelu Webu 2.0, čo sa odráža
i v spôsobe vytvárania a prevádzky elektronických periodík. Online časopis už nie je iba pasívnym
webovým sídlom s periodicky vydávanými článkami, ktoré tvoria členovia redakcie, ale je živým
pulzujúcim portálom, kde čitatelia sú súčasne i autormi a využívajú možnosti internetu pri tvorbe
obsahu periodika [Hošková, 2009].
Implementácia prvkov Webu 2.0 do elektronického periodika môže výrazne prispieť hlavne
pri vzdelávacích procesoch, komunikácii s odborníkmi či k rozvoju komunikačných schopností. Podľa
vzoru Webu 2.0 sa nový prístup k prevádzke elektronického časopisu dá nazvať E-zin 2.0, kde
hlavným znakom životom pulzujúceho e-periodika je jeho aktuálnosť a okamžitá odozva od čitateľov
a prispievateľov (Hošková, 2009).
E-zin 2.0 môže ponúknuť používateľom blogy a diskusiu, možnosť jednoduchého prispievania do
jednotlivých rubrík, vkladania videa a obrázkov, komunikácie s redakciou pomocou Instant
Messagingu, zapojenie čitateľov do živého vstupu počas rôznych akcií, využívanie RSS a prepojenia so
sociálnymi sieťami, streamované video, virtuálne prostredie a pod.
E-periodikum získava/nadobúda svojimi možnosťami/ prostredníctvom možností, ktoré poskytuje tzv.
sociálny charakter. Nie je už iba poskytovateľom informácií, ale pulzujúcím periodikom, ktoré si tvorí
okolo seba skupinu pravidelne sa vracajúcich používateľov. Vznik komunity vytvorenej vďaka
elektronickému periodiku zameraného pre určitý vedný odbor vedie ďalej ku komunitnému
vzdelávaniu. Jednotliví členovia komunity sú vo vzájomnej interakcii a pri vzájomnej spolupráci riešia
a uspokojujú problémy a potreby komunity.
Keďže tradičné autorské právo už nepostačuje na reflexiu informačných tokov internetu vznikla
iniciatíva Creative Commons (CC), ako odozva na potreby, ktoré sa prejavovali v rôznych kreatívnych
komunitách. Cieľom CC je vytvorenie kompromisu medzi prísnym autorským zákonom a úplne
neobmedzeným využívaním obsahov v digitálnom prostredí. Ide o sériu licencií, ktoré dávajú späť do
rúk autorom moc rozhodnúť ako bude naložené s ich právami [Chudý, 2008].
Každá licencia umožňuje dielo kopírovať, distribuovať, vystavovať, verejne predvádzať, digitálne
predvádzať, zmeniť formát diela. Každá licencia platí celosvetovo, trvá počas autorských práv diela,
nie je odvolateľná.
Sú rôzne druhy licencií:
- dielo môže byť využité na nekomerčné účely, pokiaľ je odkázané na pôvodného autora;
- komerčné využitie môže byť povolené alebo zakázané;
- dielo môže alebo nemôže slúžiť pre odvodené diela;
- dielo je možné používať pri tvorbe nových diel, len ak ostáva pod rovnakou licenciou.
Creative Commons majú viacero ďalších podprojektov:
 Science Commons – snaha publikovať výskumy prírodných vied tak, aby boli dostupné v
rozvojových krajinách alebo v laboratóriách bez prostriedkov.
 CC Publisher – nástroj na archivovanie a zverejňovanie pre umelcov.
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Kolaborácia s BBC pri tvorbe archívu založeného na hybridnej licencii – sprístupnenie mnoho
diel vytvorených BBC [Chudý, 2008].

I keď iniciatívu Creative Commons spomína autorský kolektív štúdie hlavne v kapitole venovanej
elektronickým časopisom, nejedná sa iba o prístup k textovým súborom, ale aj k iným typom
dokumentov (obrazové súbory, audio, video súbory).

3.2.4. Otázky & odpovede, digitálne referenčné služby
Medzi špecifickú kategóriu služieb patria nástroje, pomocou ktorých sa dajú nájsť odpovede na
otázky. Podporujú rôzne možnosti interakcie. Medzi vo svete najznámejšie a najviac využívané Q&A
služby (Questions & Answers, Otázky a odpovede) so všeobecným zameraním patrí Yahoo! Answers
(http://answers.yahoo.com/). Služba Yahoo! Answers stavia na živej takmer 200 miliónovej
komunite. Okrem vyhľadávania a hodnotenia je možné prispieť aj vlastnou otázkou alebo
odpoveďou. Prezeranie otázok s odpoveďami sprostredkúva prehľadne usporiadaný adresár. Yahoo!
Answers podporuje aj jednoduché a pokročilé vyhľadávanie pomocou kľúčových slov.
Okrem všeobecných, vznikajú aj špecializované Q&A služby napríklad pre oblasť obchodu,
vzdelávania a technológií, napríklad Fixya (http://www.fixya.com/).
Služby otázok a odpovedí majú z hľadiska vyhľadávania aj svoje negatíva. Prvým z nich môže byť
zdĺhavosť hľadania otázok a odpovedí, ktorých je veľké množstvo a mnohé z nich nemajú výpovedné
názvy ani obsah. Trpezlivosť si tiež vyžaduje čakanie na odpoveď zadanej otázky. Nie vždy sa dá získať
odpoveď, ktorú môžeme skutočne aj využiť. Dôvodom tohto javu je najmä fakt, že „expertom“ v
oblasti sa v podstate môže stať ktokoľvek *Steinerová, Grešková, Ilavská, 2010+.
So službou typu Q&A majú skúsenosti i poskytovatelia elektronických informačných zdrojov
a knižnice.
Služba typu Otázky a odpovede je digitálna referenčná služba (DRS), v ktorej pracovník/knihovník
sprostredkováva používateľovi informácie prostredníctvom internetu. Výhodou digitálnych
referenčných služieb (DRS) je, že môžu byť poskytované bez časového a teritoriálneho obmedzenia.
Na označenie tejto služby sa niekedy používajú alternatívne názvy: elektronická referenčná služba,
digitálne referencie, virtuálne referencie ap.
Z hľadiska časového vymedzenia komunikácie medzi pracovníkom a používateľom rozlišujeme
nasledovné DRS:


asynchrónne (komunikácia neprebieha v rovnakom čase) služba poskytovaná pomocou
elektronickej pošty, webového formulára;



synchrónne (komunikácia sa uskutočňuje v rovnakom čase) ide o reálny dialóg formou
chatovania, telefonovania cez internet (napr. Skype, Messenger) alebo videokonferencie;



špeciálne (nedochádza k priamemu kontaktu medzi pracovníkom a používateľom) ide
o elektronické archívy, najčastejšie kladené otázky (FAQ), adresáre hypertextových odkazov –
pomáhajú pri vytváraní odpovedí a používatelia ich využívajú ako prvé informačné zdroje.
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Skúsenosti s DRS v CVTI SR
Centrum VTI SR sprístupnilo svoju prvú digitálnu referenčnú službu už v r. 2003 a funguje dodnes. Je
zameraná na problematiku európskeho integračného procesu. Jej vznik bol odrazom vtedajšej
spoločenskej potreby včas a korektne odpovedať na otázky týkajúce sa Európskej únie a členstva v
tomto spoločenstve a technických možností Centra VTI SR. Centrum VTI SR, ako hostiteľská inštitúcia
Európskeho dokumentačného centra (EDC) zriadeného Európskou komisiou v Bruseli, sa snažilo
vyplniť informačné vákuum v čase príprav našej krajiny na vstup do EÚ. Digitálna referenčná služba
Čo chcem vedieť o Európskej únii? bola prvou DRS v SR zameranou na problematiku európskej
integrácie.

Cieľom tejto asynchrónnej DRS je poskytovať stručné faktografické informácie, ale predovšetkým
pomôcť používateľom pri získavaní informácií odborným navigovaním a usmerňovaním na
internetové elektronické a printové informačné zdroje a materiály z rôznych tematických oblastí EÚ.
Počet uvádzaných zdrojov v odpovedi nie je limitovaný, záleží na ich dostupnosti a potrebe.
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DRS sa realizuje prostredníctvom systému na správu internetového obsahu Romboid. Aplikácia
umožňuje automatické publikovanie otázok a odpovedí na webe a odosielanie odpovede
používateľovi e-mailom.
Na komunikáciu sa používa jednoduchý elektronický formulár, dostupný na webovej stránke služby:
http://www.edis.sk/index/go.php?id=65 – posli, v ktorom používateľ uvedie svoje meno, e-mailovú
adresu, tematicky zaradí problematiku svojej otázky, uvedie stručný predmet otázky a samotný text
otázky. Z uvedených polí je potrebné vyplniť len meno a text otázky. Ak komunikujúci nevyplní emailovú adresu, môže si odpoveď prečítať priamo na webovej stránke. Odpoveď získa spravidla do 2
pracovných dní.
Na webovej stránke služby http://www.edis.sk/index/go.php?id=65 sú otázky a odpovede
zoradené chronologicky a zatriedené do 19 tematických skupín. Používateľ je upozornený, aby si pred
zadaním otázky pozrel v archíve zodpovedané otázky v príslušnej tematickej skupine, a až keď
nenájde odpoveď, napísal a odoslal otázku. Keďže systém nedokáže zamedziť odoslanie otázky bez
prezretia archívu, dochádza, bohužiaľ, aj k opakovaným, prípadne veľmi podobným dopytom.
V prvých rokoch počet mesačne doručených otázok dosahoval takmer 35. Postupne, s rastúcou
dostupnosťou internetových informačných zdrojov a podobných služieb, ich počet čiastočne klesal.
Napriek tomu celkový mesačný priemer za celé obdobie takmer 8-ich rokov predstavuje 27 otázok
a odpovedí. Celkový počet zodpovedaných otázok k dnešnému dňu je 2510.
Služba oslovila predovšetkým študentov, ktorí využívajú možnosť získať odporúčania na informačné
zdroje pri vyhotovovaní svojich seminárnych, bakalárskych a diplomových prác. Navštevujú ju aj
odborní pracovníci a začínajúci podnikatelia, ktorí nemajú dostatok času alebo znalostí a skúseností s
vyhľadávaním zdrojov.
Z tematického hľadiska je favorizujúcou témou čerpanie finančných prostriedkov z fondov EÚ,
ďalej ekonomická problematika, legislatíva a inštitucionálne otázky EÚ.
V roku 2005 spustilo Centrum VTI SR ďalšiu digitálnu referenčnú službu Opýtajte sa. Cieľom služby je
sprístupňovaľ informácie o činnosti a službách CVTI SR: knižnično- informačných službách, prevádzke,
knižničnom fonde, elektronických informačných zdrojoch, seminároch a aktivitách NCP VaT a pod.
Služba funguje na rovnakom princípe a technickom vybavení ako DRS ─ Čo chcem vedieť o EÚ.
Zďaleka však nezaznamenala takú používateľskú odozvu ako jej predchodkyňa. Počas 5-ročného
pôsobenia bolo prostredníctvom služby doručených len 112 otázok, čo predstavuje mesačný priemer
približne 2 otázky.
Prístup k službe je z úvodnej stránky CVTI SR: http://www.cvtisr.sk/index/index.php

Skúsenosti s DRS v slovenských knižniciach
DRS s názvom Spýtajte sa knižnice používa v súčasnosti na Slovensku 10 knižníc.
Slovenská národná knižnica v Martine
Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre
Štátna vedecká knižnica, Banská Bystrica
Univerzitná knižnica v Bratislave
Univerzitná knižnica UPJŠ, Košiciach
Žilinska knižnica
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Slovenská ekonomická knižnica, Bratislava
Krajská knižnica Ľ. Štúra, Zvolen
Slovenská lesnícka a drevárska knižnica, Zvolen
Knižnica Juraja Fándlyho, Trnava
Všetky uvedené knižnice poskytujú asynchrónne DRS, t. j. možnosť posielať otázky prostredníctvom
webových formulárov alebo e-mailu. Jedna z knižníc – Slovenská ekonomická knižnica EÚ v Bratislave
využíva ako DRS facebook, kde na nástenku facebooku môže používateľ napísať svoj dopyt. Navyše,
kedže ide o facebook, môže pridať aj návrh alebo odkaz.
Využívanosť služby v jednotlivých knižniciach sa nedá merať, pretože na stránkach knižníc nie je
umiestnený archív otázok a odpovedí (alebo je nekompletný – Slovenská národná knižnica
v Martine). Archív sprístupňuje len Krajská knižnica ĽŠ vo Zvolene, aj to len za r. 2010. Za toto
obdobie dostali a zodpovedali 76 otázok.
Knižnice, ktoré ponúkajú okrem asynchrónnej DRS (internet, e-mail) aj možnosť synchrónnej DRS
prostredníctvom Skypu a/alebo chatu, a to vo vymedzených hodinách, sú dve: Slovenská národná
knižnica v Martine a Univerzitná knižnica UPJŠ v Košiciach.
V snahe pomôcť verejnosti objasniť určitú problematiku nachádzajú sa na portáloch služby
ponúkajúce odpovede na vybrané, najčastejšie kladené otázky – nástroj FAQ.

Príklad nástroja FAQ:
Pre objasnenie problematiky ochrany priemyselného vlastníctva ponúka Úrad priemyselného
vlastníctva SR nástroj FAQ ─ otázky a odpovede k jednotlivým predmetom priemyselnoprávnej
ochrany (http://www.upv.sk/?faq).
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3.2.5. RSS
Technológia RSS je typickým nástrojom Webu 2.0. Umožňuje používateľom internetu prihlásiť sa
k odoberaniu noviniek z webových sídiel, ktorých obsah sa mení veľmi často.
Skratka RSS (z anglického Really Simple Syndication) predstavuje technológiu umožňujúcu ľahké
zdieľanie webového obsahu. Táto služba, vyvinutá firmou Netscape, funguje na princípe
zhromažďovania informácií dostupných na internete a ich následného popisu vo forme informačných
RSS kanálov. Tie majú stanovenú štruktúru (sú usporiadané v tzv. RSS formáte) a sú automaticky
aktualizované a pravidelne zasielané užívateľom podľa ich stanovených požiadaviek .RSS kanály môžu
predstavovať aktuálne informácie rôzneho druhu, od odborných či akýchkoľvek iných článkov, cez
aktuálne spravodajstvo až po nové príspevky, multimediálne súbory a pod. Akýkoľvek webový
server, ktorý dané RSS kanály ponúka sa nazýva RSS zdroj, alebo RSS feed či RSS channel [Józsová,
2009].
Príklad:
Portál Úradu priemyselného vlastníctva SR informuje pomocou RSS kanálu o najnovších pridaných
informáciách.
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Pri publikovaní je dôležité, aby sa dal usmerniť tok informácií, inými slovami, aby bolo možné prihlásiť
sa k odberu iba tých informácií, ktoré skutočne užívateľ chce, pričom bude dostávať požadované typy
správ úplne automaticky.[Holzner, Šindelář, 2007].
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 [Gondoľ, 2009].

RSS je jednoduchý a moderný spôsob informovania užívateľov, pričom na strane prevádzkovateľa
portálu je potrebná technológia na vytvorenie RSS kanálu (napríklad RSS Builder
http://home.hetnet.nl/mr_2/43/bsoft/rssbuilder/ ) a na strane používateľa agregátor obsahu – RSS
čítačka.
V princípe sú k dispozícii štyri základné druhy čítačky [Schön, 2005]:


samostatná softvérová aplikácia, ktorá poskytuje mnoho funkcií a užívateľský komfort
(napr. FeedReader http://www.feedreader.com/, RSS Point http://www.rsspoint.cz/,
SharpReader http://www.sharpreader.net/ );



čítačka integrovaná do webového prehliadača (napr. Firefox
http://www.mozilla.org/products/firefox/, Opera http://www.opera.com , Internet
Explorer7 http://www.microsoft.com/windows/downloads/ie/getitnow.mspx );



čítačka integrovaná do elektronickej pošty (napr. Thunderbird
http://www.czilla.cz/download/thunderbird.html);



webová čítačka, ktorá je súčasťou služby webového portálu, vhodná pre užívateľov
využívajúcich viac počítačov, alebo pripájajúcich sa k internetu z knižnice či internetovej
kaviarne ( Bloglines http://www.bloglines.com/, GoogleReader
http://www.google.com/reader, Přehled.net http://www.prehled.net/ ).

Medzi výhody webových čítačiek patrí aj skutočnosť, že ich netreba inštalovať a majú viaceré funkcie,
ktoré lokálne nainštalované aplikácie ponúknuť nedokážu (sociálne funkcie, neobmedzená história a
podobne).
Zásady ako znížiť preťaženie RSS dávkami je možné uviesť na príklade produktu Google Reader [Gondoľ,
2009]:







Zoskupiť dávky podľa témy alebo kategórie (nemusíme klikať na každú dávku, ale môžeme
zobraziť priečinok a naraz všetky dávky v ňom). Toto je jedna z príjemných vlastností
Google Reader.
Myslieť na priority (v čase zaneprázdnenosti by sme nemali čítať RSS dávky, príp. zobrazíme
len tie najdôležitejšie).
Využiť funkcie Google Reader na zrýchlenie práce (zobrazenie zoznamu nadpisov namiesto
plných textov článkov, označenie všetkých položiek za prečítané, zobrazenie aktualizovaných
dávok namiesto všetkých).
Filtrovať dávky podľa zaujímavých kľúčových slov (služby ako Feed Digest, FeedShake alebo
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FeedRinse).
Využiť vyhľadávacie dávky (zadáme hľadanie kľúčového slova či tágu v databáze
PubMed, LibWorm), príp. vyhľadávanie na Technorati či Del.icio.us (len vtedy, keď je
vyhľadávaný termín veľmi konkrétny, inak dostaneme priveľa výsledkov).

Pre zvýšenie informačného komfortu užívateľov Centrálneho informačného portálu pre výskum,
vývoj a inovácie (CIP VVI) je k dispozícii niekoľko RSS kanálov, prinášajúcich najnovšie informácie
z jednotlivých sekcií portálu
(https://www.vedatechnika.sk/SK/Lists/RSS%20Kanly%20na%20CIP/Titulka1.aspx).

Vďaka RSS čítačke sa dajú zhromažďovať informácie na jednom mieste a mať tak prehľad o novo
pridaných článkoch či iných príspevkoch s požadovanou tematikou. Podstatnou výhodou RSS je, že si
sami volíte zdroj požadovaných informácií, ak ste čitateľ, a pokiaľ publikujete, potom svoje
informácie sami propagujete. RSS predstavuje ďalší krok v informačnej revolúcii a mení tak internet
i svet okolo nás.
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3.2.6. E-learning
E-learning umožňuje odovzdávať vzdelávací obsah (learning content) prostredníctvom digitalizovanej
informácie komukoľvek, kto má prístup k počítačovej sieti.
Za e-learningovú skupinu možno považovať komunitu, v ktorej sú vzdelávacie aktivity založené na
spolupráci, obsah je možné modifikovať, upravovať, aktualizovať, prebieha interakcia ako medzi
študujúcim a lektorom, tak i medzi študujúcimi navzájom.
Študujúci v skupine kooperujú,
komunikujú, zdieľajú informácie, poznatky a rešpektujú názory ostatných *Hošková, 2009+.
V súčasnosti sa dajú na výučbu využiť rôzne voľne dostupné internetové nástroje, ktoré môžu
plnohodnotne nahradiť tradičné vzdelávacie prostriedky – virtuálne triedy, tabule, streamované
video atď.
Príklad:
Európsky patentový úrad ponúka interaktívne vzdelávacie moduly zamerané na patenty a patentovú
ochranu (http://www.epo.org/learning-events/e-learning.html).

3.2.7. Mashup
Mashup je aplikácia Webu 2.0, ktorá využíva dáta z viacerých existujúcich zdrojov, aby vytvorila
úplne nový druh služby. Pretože mashupy využívajú dáta a služby z verejných internetových stránok a
iných internetových aplikácií, sú odľahčené a postavené na minimálnom zdrojovom kóde. Sú potom
viac zraniteľné, pretože sa spoliehajú na svoje zdroje a pri nejakej ich zmene prestávajú fungovať.
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Portál MashupAwards (www.mashupawards.com) udeľuje ceny najlepším mashup aplikáciám. Vybrať
si z ich veľkého množstva podľa rôznych kategórií potom umožňuje ProgrammableWeb
(www.programmableweb.com).
Nástroj pre ľahké vytváranie mashup aplikácií poskytuje napríklad Yahoo! (www.pipes.yahoo.com).
Yahoo Pipes je progresívnou technológiou pre pokročilejších užívateľov internetu, na sledovanie
väčšieho počtu RSS kanálov cez jeden výstup. Pomocou schematického algoritmu je možné vytvoriť
kombinovaný výkonný a relevantný informačný zdroj podľa vlastných potrieb a deliť sa oň
i s ostatnými. *Paulíková, 2007+.

Ako príklad môžeme uviesť RSS kanál Veda a technika dnes, ktorý je vytvorený pomocou technológie
Pipes a filtruje RSS dávky vybraných médií informujúcich o vede, technike, výskume a inováciách.
Konkrétne ide o 20 spravodajských serverov, ktoré je možné takýmto spôsobom efektívne sledovať.
Výstup z tohto RSS kanálu je na hlavnej stránke Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky
v spoločnosti (https://www.vedatechnika.sk/SK/VedaASpolocnost/Stranky/default2.aspx) a slúži na
informačné obohatenie návštevníkov portálu CIP VVI.
Podobne ako mashups fungujú tzv. widgets, niekedy označované tiež ako gadgets. Jedná sa o
jednoduchý kód, implementovaný priamo do webového prehliadača alebo webovej stránky, kde
potom zobrazuje neustále aktualizovaný obsah z inej stránky, napr. najnovšie spravodajstvo. Nové
alebo
populárne
widgets
sa
dajú
sledovať
napríklad
na
Widgipedia.com
(http://www.widgipedia.com/) *Kamenický, 2008].
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3.3. Vyhľadávacie nástroje
Internet a elektronické prostredie sú základom na riešenie informačných problémov človeka. Kvôli
množstvu zdrojov je vyhľadávanie stále komplikovanejšie, najmä z hľadiska voľby vhodnej
informačnej stratégie a efektívnosti vyhľadávania. Dôležité je hodnotenie relevancie informácií na
úrovni orientácie (predbežnej relevancie) a analýzy i hodnotenia informácií. Na úrovni orientácie
pôsobia najmä také faktory ako voľba vyhľadávacieho nástroja a formulovanie dotazu. Dôležité sú
referenčné informácie a metainformácie, ktoré navigujú k plnému textu. Na úrovni analýzy ide o
hodnotenie nájdených zdrojov z hľadiska hodnoty, užitočnosti a dôležitosti *Steinerová, Grešková,
Ilavská, 2010+.
S rozvojom služby WWW (World Wide Web) je spojený rozvoj nástrojov na uľahčenie orientácie
v tomto prostredí. Každý z nástrojov slúži trochu inému účelu a líšia sa od seba tiež ponukou
prostriedkov, ktorými je možné prehľadávanie internetu robiť.

Vyhľadávacie nástroje je možné členiť na:
A. Predmetovo - orientované nástroje – predmetové adresáre, virtuálne knižnice. Využívame
ich, ak ide o obecnú tému a chceme len tie najznámejšie a najviac navštevované stránky.
Pokrývajú len malú časť web priestoru. Sem patria i akademické a profesionálne adresáre,
ktoré sú vytvorené expertmi pre určitú oblasť poznania a využívajú sa hlavne na výskumné
účely, obsahujú vysokokvalitné informačné zdroje. Býva pravidlom, že sú k dispozícii
bezplatne.
Na európske odborné zdroje je orientovaný napríklad predmetový adresár BUBL LINK
(http://bubl.ac.uk/link/) určený pre akademickú obec podporovaný britskou vládou.
Centrum VTI SR vytvára na portáli CIP VVI navigačný nástroj SciTech navigátor
(https://www.vedatechnika.sk/SK/SciTechNavigator/Stranky/default2.aspx) , ktorý umožňuje
prístup do najdôležitejších bezplatných e-zdrojov internetu. Mapuje plnotextové,
faktografické a bibliografické databázy, elektronické archívy a repozitáre, špecializované
vyhľadávacie nástroje a portály. Čo sa týka plnotextových elektronických dokumentov,
sústreďuje sa na dizertačné práce, preprinty, časopisecké články, elektronické knihy,
konferenčné materiály, technické správy, štatistiky, ale tiež i na encyklopédie, technické
príručky, výkladové slovníky, patentovú a normalizačnú literatúru [Paulíková, 2006].
V súčasnosti obsahuje vyše 720 anotovaných záznamov.
Na rýchlu navigáciu na informačné zdroje v oblasti priemyselných informácií a malého a
stredného
podnikania v internete
vytvára
CVTI
SR
Biznis
navigátor
(http://www.cvtisr.sk/index/go.php?id=562&lang=sk), ktorý je z vecného hľadiska
rozčlenený na viacero častí. Obsahuje katalóg e-zdrojov pre MSP s možnosťou vyhľadávania
podľa viacerých hľadísk právne predpisy, uznesenia vlády SR, správy pre rozvoj podnikania,
podporné programy, projekty na podporu rozvoja malého a stredného podnikania a prehľad
titulov elektronických časopisov z oblasti podnikania.
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B. Prieskumové stroje – umožňujú vyhľadávať informácie na základe kľúčových slov, ich
kombináciou pomocou Boolovej algebry, pomocou fráz. Využívame ich vtedy, ak chceme
vyčerpávajúci prieskum, veľa odkazov, úzko špecializovanú tému. Nástroj si vytvára vlastnú
bázu dát.
Jednou zo služieb najvyužívanejšieho systému Google (www.google.com) je nástroj Google
Scholar (http://scholar.google.com ), ktorá umožňuje jednoduchým spôsobom rozsiahle
vyhľadávanie najrelevantnejšej vedeckej literatúry. Z jedného miesta môžete vyhľadávať
v mnohých disciplínach a zdrojoch: články revidované rovnocennými partnermi, tézy, knihy,
abstrakty a články od akademických vydavateľov, odborných spoločností, predtlačových
skladísk, univerzít a iných vedeckých organizácií.
Prieskumový stroj SCIRUS (www.scirus.com) zahŕňa všetky vedné odbory pre profesionálov.
V súčasnosti vyše 410 miliónov vedeckých stránok akademických, komerčných i vládnych
inštitúcií.

C. Metainformačné systémy – nemajú vlastnú bázu dát, ale využívajú bázy dát iných systémov.
Zadaný dotaz je odovzdaný na súbežne spracovanie niekoľkými vyhľadávacími službami
naraz. Využitie týchto služieb sa javí ako jedinečné riešenie urýchľujúce vyhľadávanie, ale má
zmysel len pri hľadaní obecných tém. Podrobnejšie zadaný dotaz môžu rôzne nástroje
interpretovať rôzne.
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Ako príklad môže slúžiť metavyhľadávač IXQuick ( www.ixquick.com), ktorý vyhľadáva
súčasne v 12 najpopulárnejších nástrojoch internetu, buď v celom webe, v správach,
obrázkoch alebo MP3.
D. Špecializované nástroje – vyhľadávače pre určitú časť webu.
Uvádzame príklady, ktoré by mohli byť užitočné pre pracovníkov VaV.
DocJax (http://www.docjax.com/ )




prehľadáva výhradne dokumenty ,
prehľadávané formáty: doc, .ppt, .pdf a e-knihy ,
rešpektované musia byť autorské a vydavateľské práva.

SlideFinder (http://www.slideFinder.net )


vyhľadáva prezentácie ppt podľa
 mena prezentácie,
 podľa poznámok,
 podľa jazyka.
Do tejto skupiny patria aj vyhľadávače SlideWorld, Presentation2Go, PowerPoint-Search.
LocPDF (http://locpdf.com/ )
 vyhľadávanie a zobrazovanie pdf súborov – akademických prác, manuálov, časopisov,
e-kníh;
Do tejto skupiny patria aj vyhľadávače Pdfgeni.com, pdfSearchEngine.org.
Open Thesis (http://www.openthesis.org/ )
 voľné vyhľadávanie v repozitári dizertačných prác, diplomoviek a iných akademických
prác;
 obsahuje aj nástroje podporujúce organizáciu a spoluprácu.
DART-Europe (http://www.dart-europe.eu/ )



partnerstvo knižníc, ktoré spolupracujú na zlepšení globálneho prístupu do European
research theses & Dissertations ,
povoľuje voľný prístup do diplomoviek a dizertácií Theses & Dissertations.

Q-sensei (http://www.qsensei.com/ )
 predstavuje nové cesty ako urobiť informáciu prístupnou;
 ponúka pokrokové vyhľadávacie nástroje;
 dáva prístup k niekoľkým miliónom vedeckých článkov;
 technológia podporuje multidimenzionálne vyhľadávane, poskytuje ďalšie nápady na
vyhľadávanie.
ChemSpider (www.chemspider.com )
 ChemSpider je vyhľadávač pre chémiu
 agreguje a indexuje chemické štruktúry a informácie s nimi asociované
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Do skupiny vyhľadávačov o štatistických informáciách patria:
OFFSTATS : Official Statistics on the Web (http://www.offstats.auckland.ac.nz/browse/)
World Bank Data Catalog (http://data.worldbank.org/ ),
World Government data (http://www.guardian.co.uk/world-government-data ),
Data.gov (http://www.data.gov/ ),
Comjuice: Realtime Website Statistics Tool (http://www.comjuice.com/ ).
E. Nástroje pre neviditeľný web ─ ak hľadáme obsah, ktorý sa dynamicky mení, informácie
v databázach a pod. Neviditeľný web sú stránky, súbory alebo ďalšie informácie prístupné
prostredníctvom WWW, ktoré prieskumové stroje nedokážu (vzhľadom na technické
obmedzenia) alebo nechcú zahrnúť do svojho indexu. Takýto web obsahuje stovky miliárd
dokumentov vysokej kvality, ktoré sú prístupné prostredníctvom databáz. Hlavný rozdiel
medzi hĺbkovým a povrchovým webom spočíva v tom, že hĺbkový web uchováva obsah v
databázach. Nie zanedbateľnou skutočnosťou je fakt, že až 95 % informácií v hĺbkovom webe
patrí k verejne prístupným informáciám, ktoré sú prístupné bez poplatkov.
Efektívnym vyhľadávačom pre oblasť vedy je ScienceResearch (www.scienceresearch.com ).
Umožňuje bezplatný prístup k množstvu časopisov, databáz.
OpenJ-Gate (http://www.openj-gate.com/) je
vyhľadávací nástroj pre vyše 8 500
akademických, výskumných i priemyselných „open access“ periodík zo všetkých tematických
oblastí, pričom viac ako 5700 indexovaných periodík je recenzovaných. Časopisy sú triedené
podľa trojúrovňového hierarchického systému. Ponúka prístup k vyše miliónu „open access“
článkov s prepojením na webové stránky vydavateľov.
CompletePlanet ( www.completeplanet.com) – prehľadáva vyše 70 000 databáz.
F. Vyhľadávacie služby – inteligentní agenti – umožňujú na základe vopred stanovených
podmienok filtrovať a vyhľadávať informácie.
Príkladom je služba Copernic (http://www.copernic.com/en/products/agent/index.html) učiaci sa agent, ktorý využíva predošlé vstupy používateľa a autonómne generuje potrebné
postupy. Jedným z najsilnejších nástrojov je schopnosť agenta realizovať informačnú analýzu.
Výhodou je simultánne vyhľadávanie v databázach viacerých prieskumových strojov, ktoré sú
priradené ku konkrétnym kategóriám.

3.4. Sociálne média
V súvislosti s rozvojom internetu a na ňom založených technológiách sa objavil nový termín v oblasti
médií – sociálne média. Sociálnymi médiami sú označované média, ktoré majú spoločného
menovateľa, a tým je digitálna technológia. Teória sociálnych médií vychádza z charakteristiky Webu
2.0 a sú definované ako spôsob využívania internetu, ktorý vedie k spolupráci, zdieľaniu informácií,
diskusii o rôznych témach *Hošková, 2009+.
Vďaka Webu 2.0 je internet prostredím, kde užívateľ nie je už naďalej len pasívnym konzumentom
informácií, ale je aktívnym činiteľom, ktorý obsah webu tvorí.
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Sociálne média sú založené na sociálnej interakcii, ktoré vedú k budovaniu online komunít, kde ľudia
môžu zdieľať obsah. Na rozdiel od klasických médií, ako sú tlač, televízia a rozhlas, sú sociálne média
relatívne finančne nenáročným spôsobom, ako spojiť všetko dokopy. V prostredí sociálnych médií
môže byť každý autorom, vydavateľom, fotografom, tvorcom filmu a pod. *Hošková, 2009+.
J. Patrick Bewley uvádza štyri charakteristiky, v ktorých sa klasické média líšia od médií
sociálnych:





dosah: klasické aj sociálne média môžu osloviť publikum v akomkoľvek počte, je to jediná
charakteristika, ktorú majú všetky média spoločné, sociálne média však môžu osloviť
omnoho viac ľudí za kratší časový úsek;
dostupnosť: industriálne média majú vo väčšine prípadov nejakého vlastníka a je nutné
za nich platiť. Sociálne média bývajú väčšinou dostupné zdarma, alebo s minimálnymi
nákladmi;
použiteľnosť: vytvoriť klasické médium vyžaduje odborné znalosti. Väčšina sociálnych
médií tento problém zjednodušuje, takže produkovať môže v podstate každý;
aktuálnosť: najsilnejšia stránka sociálnych médií. Kým klasické médium vyprodukuje
určitú informáciu, uplynú týždne či mesiace. Výhodou sociálnych médií je, že sa
vyznačujú okamžitou reakciou a sú vysoko aktuálne *Bewley, 2008].

Anthony Mayfield definuje sociálne média ako skupinu nového typu online médií, ktoré se vyznačujú
týmito spoločnými znakmi:






spoluúčasť: sociálne média dovoľujú každému, kto prejaví záujem prispievať a vyjadriť
svoj názor, čo vedie k zrušeniu hranice medzi médiom a jeho publikom;
otvorenosť: väčšina sociálnych médií je otvorená k účasti všetkým, nabáda k zdieľaniu
informácií, nechráni obsah heslom, ponúka prístup každému;
konverzácia: klasické média sú založené na modeli distribúcie od tvorcu k publiku,
sociálne média sú skôr modelom obojstrannej konverzácie;
komunita: sociálne média podporujú tvorbu komunít, čo vedie k rýchlej a efektívnej
komunikácii;
prepojenosť: väčšina sociálnych médií má bohatú prepojenosť, obsahuje odkazy na
ďalšie stránky, zdroje či osoby *Mayfield, 2008].

Postupným dospievaním internetu rástla a neustále rastie ponuka jeho služieb. Príchodom
technológie Web 2.0 sa začal rozkvet elektronických sociálnych médií. Kde je ich miesto v širšom
kontexte naznačuje konceptuálny model sociálnych médií a sietí takto [Hunt, 2010]:
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Sociálne médiá
Digitálne
sociálne médiá
Web 2.0
Sociálne
siete

Nástupom nových sociálnych médií sa začína informačný ekosystém meniť *Harris, 2009+:
• po starom – prevládali vzťahy autority,
• po novom – prevládajú vzťahy dôvery,
• informačný ekosystém má nové pravidlá,
• veci nie sú vždy také, ako sa zdajú – takže skúmaj ich hlbšie a nikdy nikomu never, čo kto
hovorí o sociálnych médiách (ani mne,
• ak nehráš podľa pravidiel, nevyhráš.

Arts *Arts, 2010+ ponúka grafický obraz stručnej histórie sociálnych médií počnúc poštovou službou
v starovekej Perzii.
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Rozčlenil stránky sociálnych médií a web služby do šiestich skupín (nasledujúci obrázok):
 agregáty
 zdieľanie súborov
 sociálne médiá
 sociálne siete
 zdroje
 messaging
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Sociálne médiá sú podľa Durhamovej *Durham, 2009+ definované tromi zložkami:
1. koncept (informácia )
2. médium
3. sociálny interface .
Podľa Huntovej *Hunt, 2010+sa sociálne médiá a vôbec nové digitálne technológie:
- s postupom, ako si ich ľudia osvojujú, tak sa ich osobné, spotrebiteľské a profesionálne životy
významne menia;
- ovplyvňujú nielen jednotlivcov, ale aj organizácie;
- ľudský kapitál, ktorý ich riadi podlieha a bude podliehať zmenám, ktoré plynú resp. vyplynú
z implementácie nových digitálnych technológií v organizáciách.
Aj v globálnej recesii rast sociálnych médií priniesol nové pracovné príležitosti na všetkých úrovniach.
S ich ďalším rastom môžeme očakávať ďalšie nové pracovné príležitosti.
Lídri musia identifikovať strategické ciele organizácií a zistiť, či a ako im môžu sociálne médiá pomôcť
v ich napĺňaní. Poslanie organizácie, jej hodnotová orientácia, jej vlastníci a prostredie pri
súčasnom porozumení sociálnych médií uľahčí lídrom definovať sociálne platformy a aplikácie
prospešné pre organizáciu.
Organizácie všetkých typov môžu využívať sociálne médiá na:
- maximalizáciu efektívnosti ich interakcií s indivíduami, ako aj inými organizáciami;
54

NITT SK , Aktivita 3.1, štúdia III

-

rozšírenie možností lepšej vzájomnej interakcie pracovníkov v rámci organizácie.

Prírodovedci a sociálne médiá
Spoločnosti BioInformatics, LLC a PJA Advertising + Marketing položili vzorke 1510 vedcov z oblasti
prírodných vied (47% zo severnej Ameriky, 36% z Európy, 11% z Ázie, 3% z Austrálie a Oceánie, 2 % zo
strednej a južnej Ameriky, 1% z Afriky) niekoľko otázok.
1. Koľko hodín strávite týždenne v profesionálnom živote v rôznych aplikáciách sociálnych
médií?
Na túto otázku odpovedalo minimálne 11% a maximálne 50% respondentov, čo je pomerne nízka
početnosť – v priemere 27% z celkovej vzorky. Ich interakcia so sociálnymi médiami vo vyše polovice
prípadov nepresahuje 1 hodinu za týždeň. Ak zoberieme do úvahy interakciu so sociálnymi médiami
v dĺžke do dvoch hodín týždenne, tak v tejto skupine sa nachádza okolo 90% vedcov.
2. Čo vám najviac pomáha vo výskumnej práci?
K jednotlivým typom aplikácií sa vyjadril podobný počet vedcov ako ku predchádzajúcej otázke.
V oblasti zdieľania ideí najlepšie boli hodnotené blogy, online komunity, diskusné skupiny, v oblasti
skúmania produktov a technológií obsahové agregátory.
3. Aké služby očakávajú prírodovedci od ich online komunity?
Najväčší dopyt je po aplikáciách a tipoch na riešenie problémov, po protokoloch a po prehľadoch
o produktoch.
Brandtzæg *Brandtzæg, 2010+ vidí benefity sociálnych médií vo výskume vo/v:
 zviditeľnení: viac ľudí môže vidieť moju prácu a môže získať k nej prístup;
 zdieľaní: ak zdieľate váš výskum s inými, iní budú zdieľať ich výskum s vami;
 nových kontaktoch: dostanete sa do kontaktu s množstvom výskumníkov, ktorí majú
podobné výskumné zámery;
 diskusii: môžete diskutovať o predmete vášho záujmu a môžete získať nové pohľady na
skúmanú problematiku;
 spätnej väzbe: je to motivujúce, keď vidíte, koľko ľudí videlo vašu prácu / prezentáciu a koľkí
z nich si ju stiahli;
 už to vôbec nie je jednosmerná komunikácia.
Kaplan *Kaplan, 2009+ klasifikuje sociálne médiá sociálnou prezenciou a mediálnou bohatosťou:
sociálna prezencia

nízka

mediálna bohatosť
stredná
vysoká
stránky sociálnych sietí, virtuálne sociálne svety,
napr. Facebook
napr. Second Life

vysoká blogy
prezentácia
vlastnej
komunity založené na
kolaboratívne projekty,
osoby
nízka
báze obsahu, napr.
napr. Wikipedia
YouTube
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Gartner predpovedá, že v roku 2016 budú sociálne technológie zaintegrované do väčšiny biznis
aplikácií. Koordinovaná stratégia zlúči do jedného celku vzťahy so zákazníkmi, internú komunikáciu
a spoluprácu a verejné sociálne iniciatívy.
http://www.thenextsiliconvalley.com/technews/4547/Top-10-strategic-technologies-for2011?page=show

Projekcia ďalšieho vývoja v čase je zobrazená na nižšie uvedenom grafe *Belka, 2009+.
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Rudesheim *Rudesheim, 2000+ vníma členenie v rámci sociálnych médií a sietí takto:

Podľa sociálneho softvéru *Klein, 2009+ sa tento softvér člení na tieto základné skupiny:
 wikis,
 bookmarking a platformy sociálnych médií,
 bogy, vodcasty a podcasty,
 sociálne siete,
 folkosonomies a sociálne taggovanie.

3.4.1. Diskusné fóra
Diskusné fóra patria k najdlhšie známym sociálnym médiám. Väčšinou sa zaoberajú
konkrétne danou témou.
Diskusné fóra sú skvelým miestom na živú diskusiu, do ktorej sa môže zapojiť každý, prípadne
registrovaný člen diskusie. Diskusné fóra bývajú súčasťou internetových stránok a sú vo väčšine
prípadov moderované, aby sa zabránilo nevhodným príspevkom, spamom a pod. Moderátor však nie
je ten, kto vedie diskusiu, ale spravuje fórum predovšetkým po jeho formálnej stránke.
Dôležitým znakom diskusného fóra je tiež to, že všetci účastníci môžu čítať príspevky všetkých
ostatných.
Diskusné fóra majú tieto výhody:






písanie do fóra sa dá realizovať kedykoľvek počas jeho existencie,
prispievatelia majú dostatok času na prečítanie a premyslenie si odpovede,
každý si môže prečítať všetko,
neočakáva sa okamžitá odpoveď ako pri ústnej diskusii,
diskusia je uložená a každý sa k nej môže vrátiť neskôr.
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Diskusné fóra je možné využívať i v akademickom či výskumnom prostredí pri riešení skupinových
projektov a k tímovej spolupráci. Vo fóre môžu účastníci diskutovať o postupoch, problémoch,
nápadoch a skúsenostiach.
Ako relevantný portál na poskytnutie prehľadu ako fungujú diskusné fóra je Nature.com – Nature
network. Tento portál bol už spomínaný v kapitole 3.2.1 a je vhodným príkladom ukážky pre
diskusné fórum vedcov.
Portál Nature.com – Nature network http://network.nature.com/forums obsahuje profesionálne
zosieťované internetové stránky pre vedcov z celého sveta. Je to miesto kde sa stretávajú vedci
online, kde je možné informácie zhromažďovať, zdieľať a diskutovať o nápadoch a súčasne byť v
kontakte. Je to tiež miesto, kde je možné nahliadnuť do vedeckého spoločenstva, aby sa získali
odpovede na otázky alebo ponúkli znalosti a pomoc iným.
Na online stretnutia sa tu nachádzajú diskusné fóra, ktoré sú delené z rôznych uhlov pohľadu.
Nájdete tu top témy, špecifické témy, ale aj najpopulárnejšie fóra. Napríklad medzi najpopulárnejšie
fóra patria Ženy vo vede, Molekulárna biológia, Genetika, ale aj indické fórum ─ Nature India, ktoré
má 211 tém a k 24. júnu 2011 malo 1955 odpovedí. Toto diskusné fórum patrí medzi jedno
z najnavštevovanejších. Stránka poskytuje aj možnosť vytvorenia vlastného diskusného fóra
a vyhľadávací nástroj. Je veľmi prehľadná a tvorí celosvetovú sieť v oblasti prírodných vied
a medicíny.
Pohľad na stránku, kde sú jednotlivé fóra rozdelené
http://network.nature.com/forums
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Najpopulárnejšie diskusné fóra
http://network.nature.com/forums/active?key=popularity

Na stránke nájdeme aj vyhľadávací nástroj a možnosť vytvoriť si nové fórum
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3.4.2. Blogy
Termín blog je skráteným výrazom anglického weblog, alebo web log, web v preklade znamená
pavučina, sieť a log znamená záznam. Prvýkrát tento pojem odznel z úst Jorna Bargerema v roku
1997, a jeho skrátená verzia sa objavila o dva roky neskôr, kedy Peter Marholz rozdelil pôvodné slovo
weblog na we blog – my blogujeme. Odvtedy sa ujal aj slovesný tvar slova blog – blogovať, v zmysle
písať si blog, a autori blogov dostali označenie blogeri *Šefčík, 2008+.
Blog je publikačná platforma, ktorá má podobu online denníku, kde sú príspevky zobrazované podľa
chronologického modelu, kde najnovší je radený ako prvý. Okrem samotného publikačného
mechanizmu má dve zložky – distribučnú, RSS, ktoré slúžia na upovedomenie čitateľov v prípade
nového príspevku a dialogickú, komentáre na vyjadrenie názoru, ktoré slúžia na vzájomnú
komunikáciu medzi autorom blogu a neobmedzeným množstvom komentátorov, ktorí do diskusie
prispievajú. Aktuálnosť blogu je zabezpečená tým, že ako autor, tak i komentátori môžu pridávať
svoje príspevky časovo neobmedzene.
Blog môže byť v podobe samostatnej stránky alebo býva vnorený do väčšieho celku. Autorom blogu
môže byť jednotlivec, skupina alebo komunita. Blog využívajú firmy na bližšiu komunikáciu zo
zákazníkom, inštitúcie na prezentovanie informácií v dynamickej podobe, politické osobnosti,
tradičné médiá na rozšírenie svojho záberu. Podľa obsahu, témy, sa dajú blogy rozlične kategorizovať
– napríklad na osobný, tematický a experimentálny. Blog je forma, ktorú si vyberá a napĺňa autor
podľa svojej ľubovôle *Chudý, 2008+.
Antony Mayfield špecifikuje niekoľko znakov, ktoré odlišujú blogy od bežných internetových stránok:


Atmosféra – blogy sú zväčša písané v osobnom konverzačnom štýle, sú výsledkom práce
jednotlivca alebo skupiny ľudí.



Obsah – blog môže byť monotematický, alebo je denníkom, ktorý odráža autorove
osobné názory, skúsenosti, zážitky.



Odkazy – autor blogu môže vkladať odkazy na iné webové stránky.



Komentár – čitatelia blogu komentujú príspevky autora.



Odber noviniek – pomocou implementovanej služby RSS sa dajú sledovať najnovšie
príspevky [MAYFIELD, 2008].
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Príklad: Blog Európskeho patentového úradu na adrese: http://blog.epo.org/

Na internete existuje veľké množstvo webových sídiel, kde sa dá založiť blog. Vzdelávacím blogom se
venuje edublogs.org (http://edublogs.org/). Je to priestor určený pedagógom, študentom, vedcom,
výskumníkom a pod. V súčasnej dobe je na edublogs.com zaregistrovaných vyše 786.900 blogov.
Zaujímavým webovým sídlom je ScienceBlogs (http://scienceblogs.com/), ktorý na jednom mieste
ponúka prístup k blogom odborníkov z rôznych vedných disciplín.
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Podnetné sú blogy vedcov i na sídle je Research Blogging, ( http://researchblogging.org/) a tiež blogy
európskych komisárov na adrese: http://blogs.ec.europa.eu/#commissioner.
Súčasné technológie umožňujú vytvárať tiež fotoblogy a videoblogy. Video blogovanie predstavuje
nový rozmer blogu. Videoblogging sa skrátene môže nazývať vlogging alebo vidblogging a jeho
základným rysom je, že záznamy v blogu sú vo forme videa. Vstupy vo video blogu často kombinujú
video s doplňujúcim textom alebo obrázkami. Videoblogging umožňuje používateľom zdieľať svoje
videozáznamy s ostatnými používateľmi internetu a v blogu predstavuje oproti písanému textu
určitú pridanú hodnotu.
Videoblogging je v súčasnej dobe veľmi populárny, jeho založenie ponúka napr. Google, Yahoo a
mnoho ďalších serverov. Videoblog je skvelý spôsob pre odborníkov ako uverejňovať svoje vlastné
prednášky či odkazy na prednášky iných odborníkov.
Existujú dve konvergujúce formy blogu:
 bliki – blog spojený s wiki, forma je rovnaká ako pri blogu, systém práce s príspevkom je
podobný wiki – jednotlivé príspevky môže čitateľ upravovať. Je to prostriedok
kolaboratívneho autorstva;
 mikroblog – kombinuje elementy blogu, okamžitého zasielania správ (instant messaging) a
spoločenských sietí. Užívateľ prispieva krátkou správou, ktorú môže odosielať z telefónu.
*Chudý, 2008+.
Jedným z najobľúbenejších globálnych mikroblogovacích serverov je Twitter (www.twitter.com). Ten
sa od svojho vzniku, od apríla 2007, dostal na prvé priečky medzi mikroblogovacími systémami na
svete. Okrem jednotlivých užívateľov používajú Twitter tiež svetové média, ako napríklad BBC, New
York Times, CNN či NASA. Mnoho spoločností tiež využíva Twitter ako priestor pre rýchlu a efektívnu
reklamu, keď formou krátkych príspevkov informujú zájemcov o svojich novinkách z oblasti služieb
a produktov [Jozsová, 2009].
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K vyhľadávačom blogov patrí napríklad BlogSearch (http://blogsearch.google.com/), vyhľadávajúci na
podobnom princípu ako vyhľadávač Google.
Blogosféra je obrovským a stále rozrastajúcim sa priestorom. Adresár blogov Technorati [White,
2009+ definuje blogosféru ako: „ekosystém prepojených komunít blogerov a čitateľov, ktorí sa
navzájom zbližujú na základe publikovania a komunikácie“.
Na Slovensku nájdeme katalóg blogov Blogomania.sk, Blog.sk, alebo Blogosfera.sk. Slovenskí blogeri
využívajú v hojnej miere aj zahraničné blogovacie servery, najmä známy Blogger.com. Jedným z
prvých pokusov zaviesť blogy na Slovensku bola iniciatíva denníka Sme, ktorý v roku 2004 spustil
portál blog.sme.sk. Za touto iniciatívou dlho nezaostávali ostatné médiá, a svoje blogy prevádzkujú v
súčasnosti aj denníky napr. Pravda, Hospodárske noviny, Trend, spravodajský server Aktualne.sk,
Medialne.sk, ale aj tlačová agentúra TASR.
Agentúra LEWIS uverejnila v roku 2008 výsledky medzinárodného bleskového prieskumu, ktorý sa
venoval riadeniu publicity firiem na webe 2.0. Z prieskumu vyplynulo, že až 74% skúmaných
slovenských firiem považuje blogy alebo diskusné fóra za dôležitý komunikačný kanál. Prieskum bol
realizovaný na vzorke 310 spoločností na Slovensku, v Česku, Poľsku a Maďarsku. Agentúra LEWIS sa
pýtala marketingových riaditeľov a PR manažérov veľkých a stredne veľkých firiem na dôležitosť
webu druhej generácie pre ich firmu, frekvenciu monitoringu blogov a diskusných fór a na plánované
aktivity v oblasti sociálnych médií *Slovenské firmy.., 2008+.
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Blogy sú podľa niektorých štúdií druhou najpopulárnejšou formou komunikácie cez Web 2.0, hneď po
videoportáloch ako napríklad YouTube.com. Maďarské firmy uviedli v prieskume, že omnoho
častejšie než slovenské alebo české firmy monitorujú dianie na blogoch a v internetových diskusiách.
Centrum VTI SR má skúsenosti s budovaním blogu. Cieľom InfoBlogu (http://blog.cvtisr.sk) je osloviť
existujúcich, ale najmä potenciálnych používateľov, predovšetkým mladú generáciu, vyvolať u nich
zvýšený záujem o služby a vyzvať ich k spolupráci. Pri budovaní blogu bol zvolený online publikačný
systém (Content management system) – Wordpress (http://wordpress.org/) využívajúci
programovací jazyk PHP. Ide o overený, spoľahlivý bezplatný softvér (open source), ktorý má v SR aj
v ČR svoje komunity nadšencov, a preto je možné na internete nájsť preň i rôzne vylepšenia. V rámci
otvorenej architektúry existujú k základnému softvéru doplňujúce balíčky (pluginy ─
http://wordpress.org/extend/plugins/)
a malé
aplikácie
(widgety
─
http://codex.wordpress.org/Plugins/WordPress_Widgets), ktoré tento blogovací systém obohacujú.
O jeho obľúbenosti v informačných inštitúciách svedčí využívanie napríklad v The Washington State
Library (http://wastatelib.wordpress.com), MIT Libraries News (http:// http://newslibraries.mit.edu/blog/) (Massachusetts Institute of Technology), Library Technology in Texas
(http://libtechtexas.wordpress.com/ ). Každý príspevok vo Wordpresse má svoju vlastnú webovú
stránku, teda stabilnú adresu, ktorá môže byť indexovaná univerzálnymi vyhľadávačmi ako napr.
Google, Yahoo, a tiež sledovaná špecializovanými nástrojmi pre blogy ako napr. Technorati. InfoBlog
funguje na princípe redakčného systému a členovia pracovnej skupiny – infotímu sú zodpovední za
aktualizáciu pridelených rubrík, ktorá prebieha decentralizovane *Paulíková, 2008+.
Z hľadiska orientácie na blogu je dôležité kategorizovanie príspevkov do rubrík, pričom sa odporúča
použiť 10 až 20 kategórií *Makulová, 2007+.
Na konci každého príspevku sú ikonky smerujúce používateľa k službám: Vybrali.sme
(http://vybrali.sme.sk/) a Linkuj.cz (http://www.linkuj.cz/), ktoré predstavujú špecializované systémy
podporujúce folksonómie a umožňujúce odkazovať na webové stránky príspevkov, uložiť ich,
organizovať, priraďovať k nim kľúčové termíny (tagy) a vyhľadávať v nich *Paulíková, 2008+.
Tým, že členovia sociálnych sietí (http://en.wikipedia.org/wiki/Social_networks) decentralizovane
priraďujú tagy jednotlivým príspevkom, zvyšujú nájditeľnosť infoBlogu, lebo sila blogu spočíva tiež vo
využívaní systémov odkazov, pričom na najlepšie blogy vedie najviac odkazov *Makulová, 2007+.
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Súčasťou systému Wordpress je i technológia RSS, ktorá zabezpečuje prísun najnovších príspevkov až
do počítača záujemcov. Okrem kanálu RSS všetkých príspevkov (http://blog.cvtisr.sk/?feed=rss2 ) je
k dispozícii i RSS komentárov (http://blog.cvtisr.sk/?feed=comments-rss2 ). Navyše je táto služba
rozšírená i o RSS dávky jednotlivých rubrík pre individuálne informačné potreby používateľov. Pre
jednoduchú čitateľnosť je obsah niektorých RSS kanálov poskytovaný formou publikovaných dávok,
pomocou nástroja FeedBurner (http://www.feedburner.com/ ).
Kompletné štatistické ukazovatele návštevnosti je možné sledovať pomocou bezplatného nástroja
Google Analytics (http://www.google.com/analytics) a aktuálne informácie o posledných sto
návštevníkoch si môže každý verejne pozrieť priamo na blogu v rámci systému Sitemeter
(http://www.sitemeter.com/?a=stats&s=s38infoblog ) *Paulíková, 2007+.

Využitie nástrojov internetu druhej generácie Web 2.0 v asynchrónnej podobe vo forme SciTech
blogu (https://www.vedatechnika.sk/Blog/default.aspx) ponúka Centrum VTI aj registrovaným
používateľom Centrálneho informačného portálu pre výskum, vývoj a inovácie [Paulíková, Putalová,
2009].
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3.4.3. Wiki
Wiki je typ internetovej stránky, ktorá môže byť ľahko editovaná kýmkoľvek, komu je umožnený
prístup. Termín Wiki predstavuje koncept kolaboratívneho prostredia, ktoré uľahčuje skupinovú
prácu využitím jednoduchých editovacích nástrojov k vkladaniu, zmene či odstraňovaniu obsahu.
História wiki siaha až do rokov 1994 ─ 1995, kedy americký počítačový programátor Ward
Cunningham vytvoril a umiestnil na web vôbec prvý wiki softvér nazvaný WikiWikiWeb
(http://en.wikipedia.org/wiki/WikiWikiWeb). Ten bol založený s cieľom jednak otestovať
hypertextové možnosti World Wide Webu, ale predovšetkým tiež uľahčiť vzájomnú spoluprácu medzi
softwarovými vývojármi, ktorí boli účastní tohto experimentu. Wiki je výrazom používaným
havajskými domorodcami ako synonymum k slovu rýchly [Józsova, 2009].
Wiki je zástancom princípov NPOV (z anglického Neutral Point of View)
(http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Nezaujat%C3%BD_%C3%BAhel_pohledu), t.j. nezaujatého
uhlu pohľadu, ktorý predstavuje jedno zo základných pravidiel Wikipedie a ktorých dodržiavanie je
podmienkou podieľania sa na správe wiki stránok. Cieľom nie je prezentovať jedine objektívny názor,
ale predovšetkým určité názory a myšlienky nepreferovať. Iba nezaujatá prezentácia informácií z
rôznych uhlov pohľadu dokáže vytvoriť pôdu k spolupráci ľudí i úplne odlišných názorov.
Ak blog je denník, Wiki je mentálna mapa. Existuje mnoho verzií s rozličnými funkciami. Môže ju
využívať i jeden človek, ale tie najúspešnejšie potrebujú aktívne jadro používateľov a veľký počet
príležitostných prispievateľov. Takýto pohľad vychádza najmä z využívania systému wiki vo väčších
projektoch, ako je napríklad Wikipédia – kolaboratívna encyklopédia (http://www.wikipedia.org/).
Akých autorov potrebuje wiki, záleží od cieľa, ktorý si kladie [Chudý, 2008]. V roku 2011 oslavuje
Wikipédia desať rokov a za tento čas sa stala piatou najnavštevovanejšou webovou stránkou na
svete. Portál denne navštívia milióny užívateľov.
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Spoločnosť Wikimedia Foundation, Inc. so sídlom v San Franciscu v Kalifornii je neziskovou
organizáciou zastrešujúcou niekoľko celosvetovo významných projektov na podporu slobodného
šírenia a prístupu k informáciám. Okrem Wikipedie prevádzkuje Wikimedia tiež Wiktionary,
Wikiquote, Wikibooks, Wikisource, Wikispecies, Wikinews, Wikiversity a Wikimedia Commons a pod.
Wikisource (http://wikisource.org/wiki/Main_Page) bol založený v roku 2003 a predstavuje
mnohojazyčný archív voľne prístupných dokumentov a textov, ktoré už boli väčšinou niekde
zverejnené.
Slovenská
verzia
pod
názvom
Wikizdroj
vznikla
v roku
2007
(http://sk.wikisource.org/wiki/Hlavn%C3%A1_str%C3%A1nka).
Wikiversity (http://en.wikiversity.org/wiki/Wikiversity:Main_Page) je najmladším projektom
Wikimedie, ktorého cieľom je poskytovať voľne dostupné e-learningové vzdelávanie. Zhromažďuje a
sprístupňuje učebné materiály a vyvíja výukové moduly.
Využitie Wiki sa ukázalo prínosom v akademickom prostredí hlavne pri realizovaní tímových
projektov, ako nástroj e-learningu a uplatní sa tiež vo výzkumnom prostredí vedcov. Wiki je typ
groupware, ktorý podporuje asynchrónnu komunikáciu na diaľku.
Príkladom online spolupráce môže byť nástroj Abakowiki (http://www.abakowiki.cz/), ktorý
umožňuje ľuďom spolupracovať na tvorbe znalostí. Abakowiki je určený hlavne pre tímovú prácu na
projektoch a poskytuje priestor pre uloženie dokumentácie, na tvorbu nových dokumentov, zdieľanie
myšlienok či nápadov. Uložené informácie sú prístupné všetkým členom projektového tímu
kedykoľvek a odkiaľkoveľk. Abakowiki sa dá využiť ako databáza znalostní, ktorá sa vyvíja vďaka
znalostiam jej používateľov [Hošková, 2009].

3.4.4. Sociálne siete
Sociálne siete (Social Networking) sa v prostredí internetu začali objavovať a formovať začiatkom 21.
storočia. Na internete sú práve oni najrýchlejšie rastúcim trendom. Veľký boom spojený s vytváraním
sociálnych sietí neobišiel ani vedeckú oblasť a zasiahol aj do vedy *Krkošková, 2008+.
Systémy sociálnych sietí sú kombináciou špecializovanej webhostingovej služby a špecializovaného
vyhľadávača. Užívateľ vyplní svoj štruktúrovaný profil a vzápätí môže hľadať a byť nájdený. Sociálne
siete umožňujú virtuálne stretávanie skupiny ľudí, ktorá má väčšinou určitý spoločný znak (rovnaké
záujmy, rovnaké teritórium, rovnakí známi apod.). Vznikajú tak online komunity ľudí, ktorých spájajú
rovnaké záujmy a aktivity, alebo objavujú záujmy a aktivity druhých ľudí. Sociálna sieť umožňuje
vzájomnú komunikáciu a zdieľanie informácií. Tým, že ich využíva stále viac ľudí, stávajú sa dôležitou
súčasťou obsahu internetu a internet sa tak pre niektorých stále viac stáva neoddeliteľnou súčasťou
života a spoločenským fenoménom *Donát, 2006+.
Sociálne siete môžu mať i svoje negatíva. Užívatelia v nich poskytujú ďalším užívateľom pomerne
súkromné informácie o svojej osobe, takže nie vždy sa môže využívanie takýchto sietí stretnúť
s kladným ohlasom, a tiež to môže viesť k zníženej potrebe osobného stretávania.
Jednou z najznámejších sociálnych sietí je Facebook (http://www.facebook.com), ktorý bol založený
v roku 2004. Je zameraný hlavne na komunikáciu a zdieľanie medzi vybranými osobami, tzn. že
užívateľov osobný profil nemôže prezerať každý – pokiaľ to sám nedovolí.

67

NITT SK , Aktivita 3.1, štúdia III

Po registrácii sa môže záujemca pripojiť k niektorej užívateľskej skupine podľa svojho výberu alebo si
môže vytvoriť svoju vlastnú napríklad na základe sociálneho umiestnenia, geografickej polohy, atď. S
dnes už viac ako 200 miliónmi aktívnych užívateľov sa facebook.com stal jednou z najväčších
sociálnych sietí na svete. Aktuálne je preložený (čiastočne) do 63 jazykov. Viac ako 100 miliónov
užívateľov sa prihlási na facebook najmenej raz za deň.
Facebook využívajú i odborníci z akademického a vedeckého prostredia. Ako príklad uvádzame profil
doc. MUDr. Daniely Ostatníkovej, PhD., ktorá zviditeľňuje svoju prácu i osobnosť a zároveň udržuje
kontakt so študentmi vo virtuálnom prostredí.

Organizácia, ktorá si vytvorí vlastný profil, môže byť so svojimi klientami v kontakte a získa väčší
prehľad o tom, čo potrebujú, môže propagovať svoje služby, aktivity, prezentovať fotografie
z podujatí. Centrum VTI SR využíva Facebook na propagáciu svojich aktivít v oblasti popularizácie
vedy a techniky v společnosti.
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Vedci vytvárajú kolaboratívne vedecké siete, ktoré sa dajú považovať za špeciálne sociálne siete. O
menšej kolaboratívnej vedeckej sieti sa hovorí už v prípade, keď dvaja vedci, ktorí sú medzi sebou
prepojení, spolupracujú na tvorbe a písaní určitej vedeckej práce. Práve kolaborácia vedcov je
najpodstatnejšou a dôležitou zložkou vedeckých sietí, pretože bez nej by žiadna sociálna sieť
nefungovala.
Vedecká kolaborácia je komplexom sociálneho a spoločenského fenoménu, ktorý sa vo výskume
objavuje a skúma od začiatku 60. rokov minulého storočia. Kolaboratívne siete vedcov v prostredí
Internetu predstavujú virtuálne organizácie, ktoré využívajú rôzne informačné a komunikačné
technológie na rozširovanie vedeckých prác.
Prvú sociálnu sieť, určenú špeciálne pre vedeckých pracovníkov vytvorila a spustila britská spoločnosť
Academici na svojej webovej stránke. Sociálna sieť Academici (http://academici.sossoon.net/) sa
sústredí na vzdelávanie, vedecký výskum a spája vedcov a výskumníkov i vedecko-výskumné
inštitúcie. V súčasnosti má takmer 21 000 členov.
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Jednou z nových sociálnych sietí je BioMedExperts (http://www.biomedexperts.com/), ktorá spája
výskumníkov z biomedicínskej oblasti. Vedci vytvárajú malé kolegiálne siete spoluautorov. Hlavným
cieľom BioMedExperts je umožniť vedcom a výskumníkom, aby sa spojili a podieľali sa na rozvoji
profesionálnej sociálnej siete *Krkošková, 2008+. Táto sieť v súčasnosti ponúka vyše 1,8 milióna
profilov expertov.

K efektívnej komunikácii medzi vedcami prispieva i ResearchGate (http://www.researchgate.net/),
ktorý okrem toho poskytuje široký prístup k odbornej literatúre alebo umožňuje na diaľku pracovať
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s ďalšími výzkumníkmi na spoločných projektoch. Spája vyše 900,000 vedcov zo 192 krajín. Platforma
s vžitým názvom „Facebook pre vedcov“ privíta každý deň cca 2500 nových uživateľov.
Popri sociálnych sieťach určených len pre vedeckú komunitu, vytvárajú sa aj také vedecké sociálne
siete, v ktorých sa môžu stať členmi aj bežní používatelia. Medzi najznámejšie, ktoré umožňujú
i laikom prístup k informáciám z výskumu, patrí Nature Network (http://network.nature.com/),
SciLink (http://scilink.com/start.action). Vďaka voľnému prístupu užívateľa sa stáva veda
sociálnejšou a otvorenejšou voči širokej verejnosti *Krkošková, 2008+.

3.4.5. Sociálne záložky
Vo svete Webu 2.0 nahradila taxonómiu, hierarchickú indexáciu dokumentov odborníkmi, tzv.
folksonómia, sociálna nehierarchická indexácia alebo klasifikácia pomocou kľúčových slov samotnými
užívateľmi internetu. Folksonómie zahrňujú software umožňujúci užívateľom robiť tzv. sociálne
záložkovanie (Social bookmarking) a tagovanie.
Sociálne záložkovanie je systém správy obľúbených alebo dôležitých webových stránok. Slúži k ich
zhromažďovaniu na jednom mieste a umožňuje ich zdieľanie s ďalšími užívateľmi systému. To robí zo
sociálnych záložiek službu spadajúcu do tzv. Webu 2.0. Vznikli zo snahy riešiť neporiadok na webe –
tak ako sa o to snaží Google, alebo Wikipédia.
Každý odkaz má svoj titulok, mal by mať aj popis, ale hlavne má svoje tagy. Odkazy sa nezaraďujú do
adresárov v stromovej štruktúre. Namiesto toho ku každému odkazu je priradená množina tagov sada štítkov s nápismi. K jednej záložke tak môže byť priradených teda viacero tagov a môže patriť do
viacerých kategórií. Na rozdiel od klasických adresárov, tagy vytvárajú plochú hierarchiu. Jeden
odkaz môže byť zaradený do ľubovoľného počtu kategórií ─ a tak sa už nikdy nebude treba
rozhodovať, kam záložku umiestniť. Podľa tagov sa dajú záložky vyhľadávať a ľahšie identifikovať.
Vďaka bookmarkingu a tagovaniu si užívateľ vytvorí osobnú organizovanú zbierku stránok na jednom
mieste.
Bookmarking sa dá využiť v akademickom prostredí ako databáza nájdených zdrojov či dôležitých
stránok potrebných pre výuku. Hlavná výhoda spočíva vo fakte, že akonáhle si užívateľ raz vytvorí
svoju zbierku záložiek pomocou jednej z ponúkaných služieb voľne dostupných na internete, tak
potom má k nej prístup odkiaľkovek, z akéhokoľvek počítača.
Social bookmarking sa dá využiť k tímovým projektom. Je možné vytvoriť skupinový účet, do ktorého
má prístup určitá skupina ľudí a užívatelia už potom sami ukladajú a tagujú záložky k vopred zadanej
téme či predmetu.
Služby social bookmarkingu naviac poskytujú i možnosť jednotlivé odkazy okomentovať, čím môžu
užívatelia tiež prispieť k organizácii záložiek.
Najznámejším príkladom je služba Delicious (http://delicious.com/), ktorá bola založená v roku 2003.
Registrovaný užívateľ získa svoj priestor, kde sa budú ukladať jednotlivé záložky. U každého
uloženého odkazu je údaj o počte ďalších užívateľov, ktorí zdieľajú túto záložku. Každá stránka
Delicious má vlastný RSS kanál a jednou z využívaných možností je uverejňovanie obsahu Delicious na
vlastných webových stránkach či blogoch.
Na Slovensku je využívaný nástroj Vybrali.sme.sk (http://vybrali.sme.sk/), v Českej republike sa
popularite teší Linkuj.cz (http://linkuj.cz).
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Ako ďalší príklad je možné uviesť Connoteu (http://www.connotea.org/), ktorá patrí pod prestížne
vydavateľstvo Nature Publishing. Je určená predovšetkým vedeckej a odbornej verejnosti, obsahuje
stovky dôležitých odkazov uložených vedcami, študentmi aj pedagógmi z celého sveta a ponúka
nepreberné množstvo užitočných prameňov a zdrojov informácií. Najpoužívanejšie tagy sa zobrazujú
ako takzvané tagové mračno (tag cloud).

CiteULike (http://www.citeulike.org/) je vynikajúci nástroj určený pre akademickú obec a vedeckú
komunitu. CiteULike spracuje identifikačné údaje a odkaz na plnú verziu alebo abstrakt článku.
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Vyhľadávať články možno buď v zozname najaktívnejších kategórií (tagov) alebo pomocou
prieskumového stroja. Vo výsledkoch vyhľadávania sú odkazy na súvisiace kategórie, ale aj
používateľov, ktorí článok do danej kategórie zaradili. Používatelia majú prístup k novinkám,
najaktuálnejším obsahom časopisov, diskusným skupinám a elektronickým konferenciám.
Tento systém sociálnych záložiek nepochybne je, a aj v budúcnosti bude čoraz viac využívaný v štúdiu
na univerzitách prípadne pri doktorandskom štúdiu. Veľkým prínosom sociálneho záložkovania je
masová vecná klasifikácia dokumentov, ktorá predčí automatické vyhľadávacie roboty v tom, že
vychádza z porozumenia obsahu textu.

3.4.6. Zdieľanie multimédií
V oblasti koncepcie Webu 2.0 zažilo pravdepodobne najväčší nárast zdieľanie obsahu internetu, a to
predovšetkým multimediálneho obsahu ─ fotografií a videa. Za všetko hovorí obrovský rozsah
služby YouTube.com nebo Flickr.com. Tieto populárne stránky spĺňajú do detailu predstavu internetu
tvoreného užívateľmi, ktorí aktívne prispievajú k vytváraniu, zdieľaniu a výmene internetového
obsahu.
V kontexte sociálnych médií sa takýmto stránkam hovorí „obsahové komunity“, tzn. jedná sa o
stránky, kde je zdieľaný určitý typ obsahu. Užívatelia si po vytvorení účtu nahrajú na internet
fotografie alebo videa, ktoré potom môžu vzájomne zdieľať.
Jedným z populárnych spôsobov ako zdielať video je tzv. streamovanie. Streamovanie spočíva
v tom, že video nie je nahrávané na disk, ale je hneď prehrávané. Multimediálny obsah je tak
k dispozícii takmer okamžite, užívateľ nemusí čakať na stiahnutie celého záznamu, ale môže ho začať
ihneď prehrávať.
V akademickom prostredí sa uplatnil napríklad YouTube (http://www.youtube.com/), ktorý
predstavuje užitočný zdroj informácií napr. ako doplnok v e-learningu či klasickej výučbe.
Príkladom využitia YouTube vo vzdeláváni je napr. kanál Open University (OU)
(http://www.youtube.com/ou), ktorý ponúka viac ako 300 videí, na ktoré sa môže pozrieť akýkoľvek
užívateľ internetu. Videá sa týkajú tém od umenia a histórie po vedu a techniku a každé má okolo 3 ─
5 minút.

73

NITT SK , Aktivita 3.1, štúdia III

Aj European Patent Office (http://www.epo.org/) zdieľa videozáznamy propagujúce inštitúciu i jej
aktivity či prebiehajúce akcie na YouTube (http://www.youtube.com/EPOfilms)

Užívateľský úspech YouTube skvie v tom, že spojilo niekoľko vynikajúcich vlastností. Po registrácii
môže ktokoľvek nahrávať videa (v rôznych formátoch: mpeg, mov, avi, wmv, mp4 a ďalšie), v
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maximálnej veľkosti 100 MB a dĺžke 10 minút. Video je automaticky zkonvertované do formátu H.263
(k jeho prehrávaniu stačí štandardný Macromedia Flash plug-in). Odpadá tak závažný problém, ktorý
mal (a doposiaľ má) celý rad užívateľov s najrôznejšími kodekmi, potrebnými k plynulému behu videa,
ak je uložené ako MOV, AVI alebo WMV. V týchto prípadoch sú nutné, buď dodatočné plug-iny, alebo
je lepšie video stiahnuť na disk a prehrávať v samostatnom programe. YouTube tieto problémy
fakticky eliminoval (potrebný prehrávač, Flash Player 7 firmy Adobe, bol už v roku 2006 súčasťou
prehliadača u viac ako 90 % užívateľov) [Zbiejczuk, 2007].
Užívatelia k videám pridávajú popis, tagy (každý tag má svoj RSS kanál, takže je možné sledovať nové
prírastky) a kategóriu, môžu ich po publikovaní doporučiť a tiež umiestniť na svoju stránku alebo
blog. Na nahrané video sa dá tiež reagovať ďalším videom, tzv. video response, ktoré je viditeľné pod
pôvodným príspevkom.
Najvážnejšími konkurentmi YouTube sa v posledných rokoch stali veľké portály (Yahoo!, MSN, AOL) a
MySpace, vlastný systém na prehrávanie videí ohlásil i Facebook.

3.5. Audiovizuálne nástroje

3.5.1. Elektronické konferencie a videokonferencie
Elektronickú konferenciu je možné definovať ako internetovú službu, ktorá zabezpečuje šírenie správ
v tematicky zameraných diskusných skupinách. V odbornej literatúre sa používa aj názov Usenet
discussion forum (User´s Network), news, newsgroup.
Elektronickú konferenciu tvorí skupina ľudí, ktorí si vymieňajú názory prostredníctvom článkov, ktoré
majú v záhlaví uvedenú univerzálne uznávanú značku nazývanú newsgroup (group). Táto značka
reprezentuje kategóriu konferencie, do ktorej článok patrí. *Makulová, 2002+.
Elektronické konferencie sú elektronické diskusné fóra, v ktorých členovia zasielajú svoje správy na
určitú tému diskusie. Existuje niekoľko druhov e-konferencií, ktoré sú rozdelené na základe určitého
kritéria, ako napr.:
 téma diskusie ─ všeobecná diskusia alebo špeciálna, odborná diskusia;
 stupeň moderovania ─ nemoderované a moderované e-konferencie;
 prístup ─ úplne otvorené a obmedzené e-konferencie.
V nemoderovaných elektronických konferenciách je centrom komunikácie počítač, ktorý rozširuje
správy medzi členov bez toho, aby presne kontroloval obsah správ. Naopak, v moderovaných,
dohliada na obsah správ moderátor elektronickej konferencie, ktorý zváži jej uverejnenie *Krkošková,
2009].
Keď sa na internete objavili elektronické konferencie, očakávalo sa od nich, že vďaka nim vzrastie
komunikácia a kolaborácia medzi vedcami a výsledky sa prejavia vo zvýšenej produktivite vedeckej
práce. Stále častejšie využívanie vedeckých elektronických konferencií potvrdilo, že tieto vízie a
očakávania sa napĺňajú.
Elektronické konferencie spájajú používateľov, ktorí potrebujú informácie s najlepšími odbornými
zdrojmi, formujú prepojenia medzi vedcami, ktorí sa predtým nepoznali, umožňujú diskusiu a
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zdieľanie poznatkov medzi vedcami a profesionálmi alebo bežnými občanmi, uľahčujú výmenu
informácií a myšlienok medzi jednotlivcami a skupinami a snažia sa rozšíriť základňu neviditeľných
kolégií.
Videokonferencia je vzdialená interaktívna komunikácia medzi dvomi a viacerými účastníkmi, pričom
dochádza medzi nimi k prenosu zvukovej a obrazovej informácie (účastníci sa vidia aj počujú).
Videokonferenčné spojenie resp. systém (VCS) predstavuje obojsmerný, resp. viacsmerný prenos
obrazu a zvuku súčasne, a taktiež prenos dát vo forme zdieľaných súborov, dokumentov, pracovných
plôch, obrázkov, každým jedným účastníkom prostredníctvom počítačovej siete, privátnej alebo
verejnej digitálnej telekomunikačnej siete.
Výhody videokonferencií:


vyššia produktivita práce ─ človek ostáva vo svojom prirodzenom pracovnom prostredí, kde
má všetko potrebné na dosah ruky, má k dispozícii aj svojich spolupracovníkov;



osobnejší kontakt ─ v porovnaní s inými formami komunikácie na diaľku. Vizuálna
spolupráca poskytuje možnosť vnímať až 87% neverbálnej, vizuálnej komunikácie,
komunikovať tvárou v tvár častejšie ako predtým, a tým aj komunikovať osobnejšie ako
prostredníctvom iných komunikačných prostriedkov;



rýchlosť ─ stretnutia so vzdialenými osobami sa nemusia odkladať a plánovať týždne
dopredu, vizuálna spolupráca umožní zrealizovať stretnutie v priebehu niekoľkých minút, bez
namáhavého cestovania. Porady, na ktoré sa musí namáhavo cestovať (hoci komfortným
automobilom a nezriedka za spolupráce osobného vodiča), oberajú účastníkov to
najcennejšie – čas;



komfort ─ jedným z najelegantnejších doplnkov pracovne je diaľkový ovládací pult
videokonferencie, samozrejme spojený bezdrôtovo, ktorý otvára cestu k pracovným
skupinám v iných miestnostiach vzdialených mnoho kilometrov. Jednania a rozhovory je
možné počuť a vidieť vo vysokej kvalite, spolupracovať na tom istom dokumente, kresliť si na
ten istý obrázok, dopĺňať ten istý výkres.

Kľúčovou technológiou, ktorú videokonferenčný systém využíva je digitálna kompresia audio a video
údajov v reálnom čase. Technický alebo programový prostriedok, ktorý túto kompresiu zabezpečuje
sa nazýva kodek (kóder/dekóder). Dá sa dosiahnuť kompresný pomer až 1:500. Vzniknutý digitálny
prúd jednotiek a núl je rozdelený do označených balíčkov (paketov), ktoré sú následne odosielané
prostredníctvom digitálnej siete.
Kodek (kóder-dekóder) sa štandardne používa na označenie programu, ktorý dokáže kódovať a
dekódovať určitý formát dát alebo signálov. Pre jednotlivé formáty audia a videa obvykle existuje
viacero "kodekov" od viacerých výrobcov a s rôznymi názvami. Kodeky dodržujúce jeden konkrétny
štandard sa obvykle líšia kvalitou výsledného audia alebo videa, a tiež podporou pre niektoré
špecifické vlastnosti štandardu. Nie vždy je však kóder a dekóder jeden program a nie vždy je nutné
používať oba. Na prehrávanie postačuje dekóder, pričom na vytváranie súborov je potrebný kóder.
Súčasťou videokonferenčného systému sú:
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-

video vstup ─ video kamera alebo web kamera;
video výstup ─ PC obrazovka, televízor alebo projektor;
audio vstup ─ mikrofóny;
audio výstup ─ obvykle reproduktory kombinované so zobrazovacím zariadením;
prenos údajov ─ digitálna telefonická sieť, LAN, internet.

V zásade existujú dva druhy videokonferenčných systémov:
1. Jednoúčelové systémy, ktorých všetky požadované súčasti sú zabudované do jediného
zariadenia, obvykle konzoly a diaľkovo ovládanej kamery s vysokým rozlíšením. Konzola
obsahuje všetky elektrické a sieťové rozhrania, počítač i kodek. Pripojené sú priestorové
mikrofóny, súčasťou je obrazovka s vysokým rozlíšením a/alebo videoprojektor. Aj táto
skupina sa dá ďalej rozdeliť na zariadenia:
- neprenosné, veľké a drahé pre veľké skupiny, určené do veľkých priestorov
a auditórií;
- neprenosné alebo prenosné, menšie a lacnejšie, určené do menších video
konferenčných miestností;
- prenosné s pevnými kamerami, mikrofónmi a reproduktormi predurčené pre
individuálne videokonferencie.
V tomto prípade ide hlavne o zariadenia pre komerčnú sféru, ktorá má dostatok zdrojov na
nákup týchto zariadení.
2. Rozširujúce zariadenia, ktoré transformujú PC na video konferenčné zariadenie – v tom
najjednoduchšom prípade postačuje mikrofón a web-kamera. Tento trend je možný vďaka
technickému pokroku ─ nárastu výkonu dnešných viac-jadrových procesorov (výkonná
jednotka osobných počítačov), schopných spracovávať množstvo údajov vo vysokom
rozlíšení (HD), čo predstavuje rozlíšenie 1080 neprekrývaných riadkov pri frekvencií 50 resp.
60 Hz.
Výrobcovia, ako napr. Polycom( http://www.polycom.eu/products/telepresence_video/index.html),
Tandberg ( www.tandberg.com), LifeSize ( www.lifesize.com) majú vo svojej ponuke širokú škálu
zariadení pre videokonferencie.
Základnou črtou profesionálnych videokonferenčných systémov je potlačenie echa (ozveny) (acoustic
echo cancelation ─ AEC). Echo je definované ako interferencia odrazenej zvukovej vlny s novou
vytváranou zvukovou vlnou. AEC je algoritmus, schopný určiť, že keď zvuky, pochádzajúce z audio
výstupu videokonferenčného systému, po istom oneskorení dorazia na audio vstup kodeku toho
istého systému ─ potlačí ich. Echo, ak nie je potlačené, môže spôsobiť viacero problémov, napríklad
vzdialená skupina počuje svoj vlastný hlas, ozvena, ktorá spôsobí nezrozumiteľnosť zvukového
kanála, škrípanie vytvorené spätnou väzbou.
Zoznam zariadení pre videokonferencie je na adrese:
http://www.visualgate.cz/videokonference.html?gclid=CKXq-pChhKUCFcUj3wodjDmWGA.
Aby sme sa mohli zapojiť do videokonferencie, potrebujeme mať multimediálny počítač. To je taký,
ktorý dokáže pracovať s viacerými typmi dát – nielen textovými a grafickými, ale aj zvukovými.
Prenos multimediálnych informácii je veľmi náročný na prenosovú rýchlosť siete. Dôležité je, aby bola
určitá prenosová rýchlosť „garantovaná“ po celej dĺžke spojenia. To znamená, že máme linku s danou
prenosovou rýchlosťou plne k dispozícii.
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Okrem hardvéru a rýchleho sieťového pripojenia, je potrebné mať na počítači nainštalovaný softvér,
ktorý umožní realizovať videokonferenciu – videokonferenčnú aplikáciu. Táto aplikácia môže byť buď:


lokálny klient nainštalovaný na počítači používateľa,



web klient, kedy sa používateľ zapája do videokonferencie prostredníctvom web prehliadača.
Tento spôsob je obvykle nezávislý na operačnom systéme (Windows, MacOS, Linux, ...).
V tomto prípade hovoríme o tzv. web konferencii.

Požiadavky pre videokonferenčnú aplikáciu:
-

-

zobrazovať základné informácie o všetkých účastníkoch;
umožňovať, aby každý účastník konferencie mohol vidieť všetkých ďalších účastníkov, ktorí
vysielajú obraz;
umožňovať aj textovú komunikáciu – „chat“ (napr. ak si chcú účastníci vymeniť e-mailové
adresy, odstrániť poruchu zvukového prenosu a pod.);
všetci účastníci konferencie by sa mali navzájom počuť;
poskytovať „grafický priestor“, do ktorého môžu všetci účastníci písať a kresliť (niečo ako
školská tabuľa);
umožňovať zdieľanie aplikácii bežiacich na počítačoch účastníkov diskusie, aby si mohli
navzájom poradiť, ako ich používať, prípadne ako vyriešiť problém, ktorý pri ich používaní
nastal;
má byť nezávislá od používaného operačného systému, aby spolu mohli komunikovať
používatelia nezávisle od toho, aký majú nainštalovaný OP systém (Windows, MacOS, Unix..),
mala by umožňovať komunikáciu medzi dvomi, alebo viacerými používateľmi.

Zoznam 12 najlepších online konferenčných riešení (http://www.webconferencingtest.com/en/webconference_home.html)
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Prehľad 5 najlepších online konferenčných riešení (http://www.webconferencingtest.com/en/webconferencing_top5/webconference_compact_results.html)
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Funkcie a vlastnosti 5 najlepších web konferenčných riešení (výberová časť)
(http://www.webconferencing-test.com/en/webconferencing_top5/webconference_features.html)

Všetky tieto webkonferenčné systémy sú komerčné, určené malým a stredne veľkým firmám. Tomu
je prispôsobená aj cenová politika. Počet účastníkov konferencie je obvykle obmedzený: Citrix
GoToMeeting 4.5 maximálne 15, Cisco WebEx Meeting Center 8.5 až 25. Za každého ďalšieho
účastníka sa pripláca, napr. pri RHUB GoMeetNow 4.2, ide o sumu 3 USD. Takisto býva obmedzený
počet virtuálnych konferenčných miestností, čím je vlastne obmedzený počet webkonferencií, ktoré
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môžu prebiehať súčasne. Tieto podmienky môžu vyhovovať malej resp. strednej firme, keď niektorí
zo zamestnancov komunikujú s niekoľkými spolupracujúcimi firmami či organizáciami.
V prípade početnej vedeckej komunity je však situácia iná. Pri prednáške na zaujímavú tému
a následnej diskusii môže počet účastníkov webkonferencie vysoko prevyšovať vyššie uvedené čísla.
Obmedzený počet súčasne prebiehajúcich konferencií je pre vedeckú komunitu odradzujúca
podmienka.
Pre vedeckú komunitu je vhodná webkonferencia EVO (Enabling Virtual Organisation), sídliaca na
http://evo.caltech.edu/evoGate.
Základom EVO je nová distribuovaná architektúra, využívajúca viac ako 10 rokov skúseností
nadobudnutých pri vývoji a prevádzkovaní veľkého distribuovaného kolaboračného systému VRVS
(Virtual Rooms Videoconferencing System). Prvoradým cieľom EVO je poskytnutie vylepšeného
systému a služieb pre LHC (Veľký hadrónový urýchľovač) a iné väčšie programy High Energy Physics
(Fyziky vysokej energie), ktoré spĺňajú požiadavky použiteľnosti, kvality, rozšíriteľnosti pre široký
rozsah pracovných prostredí, spoľahlivosti a ceny.
Klient EVO (nazývaný Koala) je Java aplikácia prevádzkovateľná na troch hlavných operačných
systémoch používaných vedeckou komunitou: Windows, Linux a MacOS. Na spustenie
konferenčného systému postačuje pripojenie na internet a najnovšia verzia programu Java runtime
environment (dostupná bezplatne na www.java.com).
Doporučené technické vybavenie počítača pre audio a video je možné nájsť na adrese
http://evo.caltech.edu/evoGate/Documentation/extras/hardware/hardware.html

Návod na prácu s EVO je možné nájsť na adrese
http://ufv.science.upjs.sk/dokumenty/evo_rychly_start_sk.pdf resp.
http://www.saske.sk/inb/popularnaveda/download/files/evo_manual_sk.pdf
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Niektoré vlastností a funkcie EVO:
-

-

neobmedzuje počet súčasne prebiehajúcich konferencií ani počet účastníkov v konferencií;
typy konferencií: s pozvánkami, okamžité, rezervované vopred, permanentné;
posielanie okamžitých správ (instant messaging) a informácie o prítomnosti (napr.
k dispozícií, zaneprázdnený,...);
súkromný alebo skupinový rozhovor (chat) počas konferencie;
prehrávania a záznam (celej konferencie *video, audio, tabuľa, okamžité správy, chat,…+) ;
zdieľanie súborov, zdieľanie ľubovoľnej časti pracovnej plochy vo vysokom rozlíšení, funkcie
bielej tabule;
podpora viacerých štandardných videokonferenčných protokolov: H,323 (Polycom, Tandberg,
…), SIP (Session Initiation Protocol) (RTP) používaný väčšinou kolaboračných aplikácií;
automatické nastavenie časovej zóny a podpora viacerých jazykov (anglicky, francúzsky,
slovensky, nemecky, taliansky, španielsky, portugalsky, fínsky a čínsky) ;
podpora pre NAT (Network Address Translation) a prechod cez firewall;
šifrovaný prenos údajov (video, audio, chat, ...) ;
nová video aplikácia založená na OpenGL, v ktorej sú obsiahnuté všetky video okná i ďalšie
objekty. Môžu sa pohybovať v 3D priestore. Táto aplikácia využívajúca grafickú jednotku
(GPU), znižuje záťaž centrálneho procesora, ktorý môže vykonávať iné úlohy. Zatiaľ pracuje
iba na Windows, podpora pre ďalšie operačné systémy bude nasledovať.
integrovaná telefónna brána umožňuje pripojenie k EVO konferencií prostredníctvom
bežného telefónneho systému;
pred prvým použitím je potrebné sa zaregistrovať.

Štatistika o používaní EVO štyrmi experimentmi na Veľkom hadrónovom urýchľovači (LHC) v Ženeve
od januára 2008 do novembra 2010 (http://evo.caltech.edu/evoGate/LHC/LHC_usage.html)

Počet konferencií (stretnutí) za mesiac

Počet pripojených počítačov (sites) za mesiac

Zo štatistiky vidíme medziročné nárasty, ako aj počet konferencií, ktorý v novembri 2010 presiahol
3000, pričom bolo mesačne pripojených cca 7000 počítačov (sites).

82

NITT SK , Aktivita 3.1, štúdia III

Štart EVO zo stránky http://evo.caltech.edu

Výber konferenčnej miestnosti

Vloženie prihlasovacích údajov

Príklad konferencie so štyrmi účastníkmi

Ďalším príkladom je videokonferencia cez sídlo Jeseniovej lekárskej fakulty v Martine
(http://www.jfmed.uniba.sk/index.php?id=4270).
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Živé vysielanie (priamy prenos) ─ prostredníctvom tejto služby nám umožňuje sa stať účastníkom
konferencie kdekoľvek na svete v reálnom čase. Je možné sledovať podujatie kdekoľvek, kde je
dostupný internet. Ku sledovaniu postačuje štandardné počítačové vybavenie. Organizátor tak môže
prostredníctvom celosvetovej siete dosiahnuť väčšiu účasť na svojich podujatiach ako kedykoľvek
predtým. Takáto forma účasti na konferencii kladie menšie nároky na časové vyťaženie účastníkov, a
zároveň poskytuje pohodlie sledovania podujatia z prostredia, v ktorom sa momentálne nachádzajú.
Služba je založená na prenose zvukových a obrazových informácií v reálnom čase. K sledovaniu tohto
prenosu nie sú potrebné žiadne ďalšie doplnky vo forme softwarového alebo hardwarového
vybavenia. Plne postačuje štandardné vybavenie každého počítača, konkrétne je vyžadovaný
internetový prehliadač s podporou flash media, ktorý je v súčasnosti bežnou výbavou prehliadačov.
Pre spustenie prenosu je potrebné iba navštíviť stránku, ktorej adresu zašle organizátor účastníkovi.
Prístup na túto adresu môže byť zo strany organizátora uzamknutý prihlasovacími údajmi a môže byť
spoplatnený.
Výhody:







mobilita riešenia ─ účastník sa môže pripojiť z ľubovoľného miesta, kde sú prístupné
základné služby internetu;
nie je potrebné špeciálne vybavenie – k sledovaniu konferencie postačuje základné
počítačové vybavenie;
možné zvýšenie účasti – vyžaduje sa menšie časové vyťaženie účastníka a nie je potrebné
cestovať za konferenciou;
interaktivita – je možné klásť otázky prednášajúcemu otázky buď v textovej forme, alebo
zavolať na pripravené telefónne čísla;
možnosť výberu – vzdialený účastník môže sledovať iba prednášky, ktoré považuje za
dôležité;
úspora nákladov – vzdialený účastník môže ušetriť značnú časť nákladov spojených s účasťou
na konferencii.
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Nevýhody:
 chýbajúci osobný kontakt;
 možné komplikácie s pripojením na konferenciu vyplývajúce z možných obmedzení v sieti
poskytovateľa služieb internetu, v ktorej sa vzdialený účastník práve nachádza;
 znížené vnímanie atmosféry podujatia.
Doplnkové služby:





interaktívne textové správy (chat). Prednášajúci môžu v závere prezentácie odpovedať na
otázky vzdialených účastníkov, ktoré sú im doručené vo forme textovej správy;
telefónne číslo podujatia. Vzdialený účastníci majú možnosť položiť prednášajúcemu otázku
prostredníctvom telefónu na telefónne číslo zriadené pre danú konferenciu;
email podujatia;
záznam a postprodukcia.

3.5.2. Webcasty
Webové vysielania ─ webcast sú živé či oneskorené audiovizuálne vysielania, ktoré užívateľ môže
sledovať na internete. Na prehrávanie webových vysielaní webcast je potrebný program ako
napríklad Windows Media Player či RealPlayer. Niektoré webové vysielania môžu byť k dispozícii iba v
určitom čase a vyžadovať prihlásenie s určitým heslom.
Príkladom je Technická univerzita v Košiciach, ktorá prevádzkuje WEBCAST server. Ide o iniciatívu,
ktorej základným cieľom je informatizácia pedagogického procesu a šírenie najnovších poznatkov
vedy
a
techniky
v
podmienkach
TU
Košice
a
v
celom
kyberpriestore
(http://web.tuke.sk/webcast/webcast.shtml ). Okrem prednášajúceho a jeho výkladu má užívateľ
k dispozícii i jeho textovú prezentáciu.
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Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre VTI SR zabezpečuje živé
vysielanie zo svojich akcií popularizujúcich vedu a techniku (prednášky odborníkov s následnou
diskusiou) a vytvára videoarchív, ktorý je bezplatne prístupný verejnosti na Centrálnom informačnom
portáli pre výskum, vývoj a inovácie (https://www.vedatechnika.sk ).

3.5.3. Podcasting, vodcasting
Podcasting označuje technológiu používanú pre sťahovanie multimediálneho obsahu z internetu. To
čo odlišuje podcasting od iných druhov sprístupnenia mediálnych súborov (priame stiahnutie alebo
streamovaný webcasting) prostredníctvom internetu, je práve spôsob doručenia mediálnych súborov
zo servera k užívateľovi.
Keď sa pozrieme do histórie ako podcasting vznikol, tak sa dočítame, že v roku 2004 hľadal Adam
Curry spôsob, ako dostať do svojho iPodu (jedného z najpopulárnejších MP3 prehrávačov) MP3
súbory z internetu. Zaujali ho RSS kanály, ktoré obsahujú prvok <enclosure> pre prenášanie
multimediálnych príloh. Výsledkom jeho snaženia bol program, ktorý nazval iPodder, ktorý dokázal v
RSS kanáloch lokalizovať zvukové súbory vo formáte MP3. Tie si potom nahrával do svojho iPodu.
Program si nenechal iba pre seba a uvoľnil ho ako opensource, čím napomohol jeho masívnemu
rozšíreniu. Práve vďaka iPodderu získal podcasting svoje označenie, napriek tomu, že nie je žiadnym
spôsobom viazaný na produkty spoločnosti Apple, ale je kompatibilný s mnohými inými produktmi.
Slovo podcast vzniklo kombináciou slov iPod a broadcasting [Podcasting, 2008].
Dôležitým prvkom podcastingu je, že je možné využiť registráciu členov, čím je vytvorené určité
pravidelné publikum a komunitu okolo vystavovaného obsahu. V súboroch podcastingu môžu byť
hlavne prednášky, rozhovory a pod., ktoré si môžu užívatelia prehrať nielen na počítači, ale vďaka
najčastejšie voľnému formátu MP3 tiež na iných typoch prehrávačov (MP3 prehrávače, iPody). Autor
môže svoj súbor, ktorý nahrá na server, jednoduchým spôsobom dostať do pozornosti poslucháčov.
Možné je tiež k jednotlivým zvukovým súborom pridávať komentáre a diskutovať o ich obsahu.
*Hošková, 2009+.
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Podcasty
s vedeckým obsahom
môžeme nájsť na portáli časopisu Science
(http://www.sciencemag.org/site/multimedia/podcast/index.xhtml), kde si užívateľ môže vypočuť
vybrané relácie a zároveň získať informáciu o ich prístupnosti pomocou syndikačného kanálu priamo
k sebe na počítač.

Obzvlášť rádiá si začínajú uvedomovať význam podcastov a začínajú ponúkať RSS kanály so svojimi
programami. Výhodou je, že užívateľ sa môže kedykoľvek vrátiť k relácii, ktorú nepočul v dobe, keď sa
vysielala. Taktiež si môže ale poskladať aj svoj vlastný program, ktorý si potom môže prehrávať vo
svojom prehliadači podcastov alebo si môže stiahnuté MP3 súbory nahrať do MP3 prehrávača a
počúvať ich na cestách. Podcasting ponúkajú takmer všetky významné tuzemské rádiá, napríklad
Slovenský rozhlas na adrese: http://www.rozhlas.sk/radio-fm/podcast.
Na začiatku bol teda podcasting vymyslený najmä na zvukové súbory a ďalšie typy súborov (napr.
pdf), ktoré neboli príliš veľké a dali sa jednoducho prenášať po sieti. S rozvojom vysokorýchlostného
internetu a rastom dopytu po audiovizuálnych súboroch sa podcasting stále viac posúva k
videoklipom. Mení sa aj pôvodný význam slova podcasting. Dnes sa podcasting chápe ako RSS kanál
prenášajúci zvukové súbory a pre prenos videosúborov sa stále viac používa vodcast alebo videocast.
87

NITT SK , Aktivita 3.1, štúdia III

A prečo je vodcasting u užívateľov oveľa populárnejší než podcasting? Pri zvukových súboroch chýba
obrazová zložka a len veľmi ťažko udržia pozornosť užívateľa dlhšiu dobu. Poprípade si podcasty
púšťajú iba ako kulisu k inej činnosti. Oproti tomu vodcasting dokáže užívateľa oveľa lepšie vtiahnúť
do deja. Tým, že mu dokáže sprostredkovať aj obraz, zamestnáva viac zmyslov, a preto je pre neho
atraktívnejší. Dá sa predpokladať, že v budúcnosti bude vodcasting prevažovať nad podcastingom.
Prispievateľ do podcastingu musí najskôr vytvoriť multimediálny súbor, ktorý vystaví na serveri. Môže
ísť o zvukový záznam zachytený mikrofónom počítača, mobilu resp. diktafónu alebo video natočené
webovou či digitálnou kamerou. Ďalšou možnosťou je zdigitalizovať analógový záznam. Producent
musí zvoliť vhodný formát, ktorý bude užívateľ schopný prehrať. Najčastejšie sa využíva MP3, MPEG,
AVI alebo WMV. Aj pre prevod medzi formátmi existuje mnoho programov a online aplikácií (napr.
Zamzar.com). Ak má producent na internete vystavený zdroj, musí vytvoriť RSS kanál (je možné
použiť aj Atom alebo iný formát pre syndikáciu obsahu). RSS kanál môže producent vytvoriť ručne
alebo ho môže automaticky generovať redakčný systém či webová služba. Vytvorený RSS kanál
zverejní na internete alebo zaktualizujeme už existujúci zdroj. Ak si užívateľ uložil daný kanál do
svojej čítačky, budú sa mu v nej zobrazovať všetky novo vložené články. Ak používa bežnú RSS
čítačku, tak sa mu u každého článku, ktorý obsahuje multimediálny obsah, zobrazí odkaz obsahujúci
URL adresu daného súboru.
Výhody podcastingu



oživenie textovej informácie
prehrávanie súborov off-line

Nevýhody podcastingu




zaťaženie siete väčším objemom údajov
obmedzené použitie v prípade nepočujúcich používateľov
tvorba podcastov a vodcastov je užívateľsky pomerne náročná.

Ambicióznym projektom je česká Stream TV (www.stream.cz), ktorá kombinuje prvky YouTube a
vodcastingu, akýsi mix klasickej televízie (vytvára vlastné programy) a prvkov webu 2.0 (videá od
užívateľov, diskusie, blogy).
K obsiahlym podcastovým a vodcastovým vyhľadávačom patrí napríklad:
 http://www.videopodcasts.tv/
 http://www.podcastdirectory.com/
 http://www.podscope.com/
Zoznam podcastových a vodcastových vyhľadávačov je k dispozícii napríklad na serveri podcast411,
dostupnom na adrese www.podcast411.com/page2.html.

3.5.4. Virtuálny svet
V súvislosti s Webom 2.0 a teóriou sociálnych médií je dôležité spomenúť 3D svety, ktoré internet
ponúka a umožňuje tak používateľom zažívať skutočnú virtuálnu realitu. Vo virtuálnej realite si
používateľ môže vytvoriť postavu, ktorá vo virtuálnom svete žije vlastným životom. Do virtuálneho
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sveta sa môže zapojiť každý, kto má prístup k internetu a nainštaluje si na svoj počítač potrebný
software.
Virtuálny svet je počítačom podporované simulované prostredie, v ktorom sa požívatelia pohybujú
prostredníctvom tzv. avatarov (postáv, ktoré si vytvoria).
Virtuálna realita nie je obmedzená iba na hry, ale 3D online realita môže byť využitá tiež napr. pre
konferencie, chatroomy apod. Virtuálny svet je teda virtuálne miesto, do ktorého vstupujú avatari,
ktorí majú určité vlastnosti a charakteristiku, rešpektujú určité pravidlá, navštevujú rôzne miesta a
pod.
Virtuálny svet, ktorý simuluje reálny život sa nazýva sociálnym virtuálnym svetom. Betsy Book
charakterizuje niektoré základné znaky sociálneho virtuálneho sveta:






Zdieľaný priestor – niekoľko používateľov môže byť prihlásených naraz v jednom čase
Grafické používateľské rozhranie – svet je vizuálne zobrazovaný v 3D podobe
Bezprostrednosť – interakcia medzi používateľmi prebieha v reálnom čase
Nepretržité pretrvávanie – virtuálny svet existuje ďalej bez závislosti od prihlásenia
používateľov
Komunitné a sociálne prostredie – virtuálny svet podporuje vytváranie sociálnych skupín

Virtuálna realita predstavuje dôležité médium v akademickom prostredí. Mnoho univerzít na svete
využíva napr. Second Life ako neoddeliteľnú súčasť výučbových programov (napr. British Open
University, Harvard, Stanford University atď.) Taktiež ponúka mnoho príležitostí pri organizovaní
odborných seminárov, konferencií, sympózií apod.
Príklad č.1:
Názov
webovej
stránky
URL
Popis portálu

NOAA Earth System Research Laboratory ESRL (National Oceanographic and
Atmospheric Administration Earth System Research Laboratory
http://esrl.noaa.gov/
NOAA's Virtual World - vedci laboratória ESRL sa zaoberajú štúdiom
atmosférických, oceánografických a iných procesov, ktoré vplývajú na kvalitu
klimatických zmien a počasia na Zemi.
Medzi NOAA „ostrovy“ v Second Life patria:
•Meteora: http://slurl.com/secondlife/Meteora/177/161/27/ Meteora:
http://slurl.com/secondlife/Meteora/177/161/27/
•Okeanos: http://slurl.com/secondlife/Okeanos/64/217/30/ Okeanos:
http://slurl.com/secondlife/Okeanos/64/217/30/
Viac informácií je k
http://www.scilands.org

Prevádzkovateľ
krajina

dispozícii

- USA
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Príklad č.2
Názov
stránky
URL

webovej Science in the Metaverse - Príklady na priestor venovaný vede v Second Life

Popis portálu

http://blogs.nature.com/u475c43b9/2007/06/17/a-sampler-of-science-insecond-life
Blog ktorý spravuje T. Troy McConaghy. Autor popisuje ako je virtuálny svet
typu Second Life využívaný vo vede. Je zameraný hlavne na prírodné vedy,
nakoľko tento blog patrí do sociálnej siete komunity vedcov ─ Nature
Network. Autorský blog obsahuje zoznam tzv. „miest“ alebo lokalít, ktorých je
asi 46. Jedným z „miest“ vo virtuálnom svete Second Life na jeho blogu je aj
svet venovaný transféru a inováciam pod názvom Virtual World Innovations a s
podnázvom:
Collaboration and virtual worlds for Science, Technology, Healthcare and
Business

Prevádzkovateľ
krajina

- Zastúpenie Nature Network: USA a UK
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V systéme Second Life je možné registrovať firmy a inštitúcie, vytvárať ich budovy a pozývať ľudí na
rôzne aktivity. V Českej republike na portáli Druhý život (http://www.secondlife.cz/) takúto možnosť
využíva Regionální knihovna v Karviné. Užívatelia systému tak majú prístup k informačnému portálu
karvinských firiem, portálu knižníc či mesta Karviná, môžu navštíviť elektronický obchod Antikvariát,
dostanú sa na portál medziknižničného výpožičného systému a do databázy Rešerše. K dispozícii je
personál pripravený odpovedať na otázky a dávať rady [Rybický, 2009].
Second Life je virtuálny priestor, ktorý umožňuje stretávanie a komunikáciu, čím zvyšuje zájem o
ponúkané služby a propaguje aktivity inštitúcie. Spoločnosti ako Dell, IBM, Telefónica O2, Philips,
Mazda, Adidas a stovky ďalších využívají Second Life pre budovanie image inovatívnej spoločnosti,
pre komunikáciu v rámci medzinárodných pobočiek či so svojimi zákazníkmi, pre testovanie nových
výrobkov a marketingových aktivít, pre realizáciu elektronického vzdelávania a pre podporu predaja
svojich reálnych produktov.

3.5.5. Internetové rádio a televízia
Internetové rádio (známe i ako web rádio, streamové rádio či e-rádio) zahŕňa zvuk šírený internetom
ako nepretržitý kontinuálny prúd (stream). Na rozdiel od stiahnuteľných zvukových súborov,
kontinuálny zvukový prúd internetového rádia nie je počas reprodukcie v prehrávacom zariadení
ukladaný.
Výhody internetových rádií
-

webové stránky internetových rádií obvykle poskytujú popri živom vysielaní aj programy na
vyžiadanie. Vytvorili on-line archívy odvysielaných programov a dávajú svojim poslucháčom
možnosť prístupu k programu/relácii, ktorú si v čase vysielania nemohli vypočuť;
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-

pozemské rádiové vysielače majú obvykle limitovaný dosah na isté geografické územie,
publikum internetových rádií je skutočne celosvetové;
na svete existujú desaťtisíce staníc, od obrovských portálov až po malé miestne resp.
individuálne internetové rádiá. Obvykle poskytujúce interaktivitu a personalizáciu;
možnosť príjmu na rôznych technických zariadeniach pripojiteľných k internetu, napr. PC, settop boxy, mobilné telefóny,... vďaka tomu, že poslucháč si obvykle môže vybrať pre neho
vhodný formát streamu (MP3, OGG, Windows media, Real SureStream) i kvalitu (mono resp.
stereo s prenosovou rýchlosťou od 8 do cca 160kbps).

Príklad: ABC Radio National (http://www.abc.net.au/rn/scienceshow/default.htm)

Príklad: Český rozhlas Leonardo (http://www.rozhlas.cz/leonardo/portal) je digitálna a internetová
stanica zameraná na popularizáciu vedy, techniky, prírody, historie a medicíny. Obsahuje diskusie,
rozhovory s osobnostmi českej vedy, preberá i programy z ostatných staníc Českého rozhlasu. Táto
stanica vysiela iba digitálne, na analógových vysielačoch ju nie je možné naladiť.
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Internetová televízia je televízna služba šírená prostredníctvom internetu. Internetová televízia
divákovi umožňuje výber aktuálneho (živého) vysielania niektorého kanálu alebo televízneho
programu z archívu už odvysielaných programov (TV na vyžiadanie). V oboch prípadoch je TV relácia
doručovaná k divákovi buď ako kontinuálny prúd (stream) priamo do prehrávača médií, alebo je
jednoducho uložená v divákovom počítači. Podiel TV na vyžiadanie neustále rastie a žiadna väčšia
televízia sa bez neho nezaobíde. Väčšina poskytovateľov tejto služby poskytuje viacero rôznych
formátov vo viacerých kvalitách, čo umožňuje jej príjem na mnohých rôznych zariadeniach. Dnes už
nie je výnimkou vysielanie internetovej televízie, popri štandardnom rozlíšení (SD – Standard
Definition), aj v kvalite vysokého rozlíšenia (HD - High Definition).
O pan-európsku štandardizáciu v oblasti vysielania sa snaží konzorcium „Hybridné širokopásmové TV
vysielanie“ (HbbTV). V júni 2010 bola prijatá verzia 1.1.1 tejto špecifikácie, založená na existujúcich
štandardoch a webových technológiách. (http://www.hbbtv.org/) Výsledkom sú hybridné set-top
boxy – jediné užívateľské rozhranie pre príjem vysielania širokopásmovej digitálnej televízie ako
i multimediálných aplikácií.
Technická realizácia internetovej televízie je zabezpečená pomocou protokolu IPTV (Internet
Protocol television – Televízia cez internet protokol), kde sú služby digitálnej televízie šírené
prostredníctvom architektúry a sieťových metód IP (Internet Protokol) po sieťovej infraštruktúre
využivajúcej prepájanie paketov (internet a širokopásmové siete dostupné internetom) namiesto
šírenia prostredníctvom tradičného rádiofrekvenčného vysielania, satelitného signálu a káblovej
televízie.
Služby IPTV môžeme rozdeliť na neplatené a platené. Vo svete je prístupných niekoľko tisíc
neplatených IPTV kanálov a všetky hlavné televízie prenášajú svoj signál aj cez internet. Na príjem
voľného signálu je potrebné iba internetové pripojenie a zariadenie ako napr. PC, set-top box alebo aj
3G mobilný telefón. Prístup k IPTV zdrojom je možný aj cez mnohé web portály. Signál IPTV využíva
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obojsmerný digitálny prenos údajov, čo dáva divákovi možnosť prístupu k mnohým dostupným
médiám. Stúpa počet inštalácií IPTV v školách, univerzitách, organizáciách a miestnych inštitúciách.
Služby IPTV môžeme rozdeliť na tri hlavné skupiny:


živé vysielanie, bez alebo s priamym vzťahom k aktuálnemu TV programu;



časovo posunuté programy – poskytuje už (pred niekoľkými hodinami resp. dňami)
odvysielané TV relácie;



video na vyžiadanie (VOD – Video on Demand) – výber zo zoznamu uloženého videa, bez
vzťahu k televíznemu programu.

Výhody IPTV


lepšia kvalita (v prípade širokopásmovej siete prevádzkovanej na optických vláknach);



interaktívnosť služby – interaktívny programový sprievodca, napr. vyhľadávanie obsahu podľa
názvu alebo mena osobnosti, atď.;



programovateľné nahrávanie programov;



možnosť kombinácie s inými službami založenými na IP – širokopásmový internet
a telefonovanie cez internet (VoIP – Voice over IP). Ide tu o známu ponuku operátorov –
Triple play;



zabezpečenie obsahu proti zneužitiu použitím Správy digitálných práv (Digital Right
Management). Obsah je kódovaný a zvolený program napr. môže byť prehrateľný iba do 24
hodín po uskutočnenej platbe.

Možné nevýhody


citlivosť na stratu čiastkových údajov (paketov) a ich oneskorenie. To znamená, že
obmedzená prenosová rýchlosť/šírka pásma pripojenia môže mať v prípade veľkého IPTV
zákazníka vplyv na kvalitu služby;



problémy pri streamovaní IPTV po súčasných domácich bezdrátových (WiFi) sieťach, ktoré
nedokážu garantovať trvalú prenosovú rýchlosť. Pokrok v technológií však naznačuje riešenie.

WEB televízia predstavuje formu zábavy odlišnú od tradičného televízneho vysielania. Je šírená
primárne online cez širokopásmové a mobilné siete. Ide o krátke 2 až 9 minút trvajúce samostatné
videá alebo epizódy seriálu. Hlavné televízne siete sú napr.. MySpace, YouTube, Hulu. Hlavné web TV
producenti sú napr. Vuguru, Deca, Next New Networks. V roku 2008 bola založená Medzinárodná
akadémia web TV (http://www.iawtv.org/). Jej cieľom je organizovať a podporovať komunitu web
televíznych tvorcov, hercov a producentov. Šírenie web televízie môže byť formou streamingu alebo
uložiteľného súboru formou video podcastu, resp. manuálneho stiahnutia.
Na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove vznikla v roku 2007 študentská internetová
televízia Mediálka.sk (http://www.medialkatv.sk/).
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International TV Explorer – kolaboratívny projekt identifikujúci svetové online TV a video portály
(http://www.international-television.org/itve/).

95

NITT SK , Aktivita 3.1, štúdia III

4. Príklady využívania internetových nástrojov na komunikáciu a transfer
vedeckých poznatkov
V ďalšom texte sú uvedené príklady webových sídiel so zameraním na transfer technológií. Výber
portálov bol zvolený tak, aby ilustroval využitie internetových nástrojov, ktoré boli analyzované
v predchádzajúcich kapitolách.
Vedecko-technologický park
Názov TP
URL
Popis portálu

Rubriky týkajúce
sa transferu
technológií

Nástroje

Prevádzkovateľ krajina

Turku Science Park Ltd. – Vedecký park Turku s.r.o.
http://investing.businessweek.com/research/stocks/private/snapshot.asp?privcapId=2650
9237
Turku Science Park, sa zaoberá strategickým riadením, marketingom a rozvojom vedy vo
Fínsku. Turku Science Park ponúka operačné prostredie a služby pre rozvoj podnikania
a služieb v oblasti transferu technológií. Dcérske spoločnosti sa venujú rozvoju
biotechnológií a rozvoju informačných a komunikačných technológií. Science Park, s.r.o
bola založená v roku 1989 a sídli v Turku ─ Fínsko.
- Home (obsahuje Blogy, mesačník, ekonomika, zelený obchod obnoviteľné zdroje
energie), In your face (prečítajte si príbeh)týždenný spravodajca mailom
(Business Week),
- Technológie (obsahuje sprievodcu technológiami, mesačník Technologie,
najnovšie informácie, informácie zo sociálnej siete, digitálnu zábavu, odkazy na
technologické blogy, podcast, osobitné technologické správy rozdelené na
produkty a technológie,sprievodcu technológiami, nové softvéry napr. na prácu
s blogmi)
- Inovácie (obsahuje blogy, nástroje a trendy, novinky, prehľad najlepších
inovačných spoločností, reklamy na prilákanie pozornosti, príbehy ako uspieť,
osobitné správy rozdelené na produkty, marketing, architektúru a dizajn, podcast
– inovácia týždňa, databáza firiem venujúca sa dizajnu, obrázky, a iné.
- Small Business – podobné delenie týkajúce sa malých a stredných podnikov
(blogy, mesačník, najlepšie MSP, noví podnikatelia, nové podniky, financovanie,
Podobné súkromné podniky v Európe podľa typu priemyslu ako je Turku Science
Park atď.
- Global – nahliadnutie do dianí na iných kontinentoch (Ázia a Európa)
Elektronické časopisy:mesačník, týždenník mailom, prezentácie, obrázky, blogy, prepojenie
na sociálnu sieť Facebook a Twitter, špeciálne reporty, RRS kanály, interaktívne prvky,
podcasty, videá.
Fínsko, Bloomberg.com
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Profesionálne združenia, siete, asociácie
Názov
URL
Popis portálu

Rubriky týkajúce sa
transferu technológií

Nástroje
Prevádzkovateľ krajina

Association of European Science and Technology Transfer Professionals – ASTP
(Združenie európskych profesionálov v oblasti transferu technológií)
http://www.astp.net/
Iniciatíva nadnárodnej skupiny odborníkov na pravidelné zdieľanie skúseností. Poslaním
ASTP je profesionalizovať a podporovať prenos technológií a poznatkov medzi
európskou vedeckou základňou a priemyslom. Väčšina členov sú odborníci na transfer
technológií vo verejných inštitúciách. Počet členov je viac ako 500 z 35 krajín.
Služby a aktivity:
 Aktivitami sú stretnutia a prezentácie počas roka
 Sluźby - platforma na výmenu skúseností z rôznych krajín Európy
Oblasti:
۰ riadenie tzv. technology transfer offices (kancelárií na technologický
transfer)
۰ patenty
۰ licencie
۰ univerzitné Start-up kancelárie
۰ inkubátory
۰ všetky ostatné poznatky súvisiace s transferom
( E- mail) poradenstvo, diskusné skupiny, el. časopis:ASP Newsleters, wiki.
Koninginnegracht 22C
2514 AB The Hague
The Netherlands
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Názov
URL
Popis portálu

Rubriky týkajúce sa
transferu technológií

Nástroje
Prevádzkovateľ krajina
Poznámka

AUTM - Association of University Techology Managers (USA) Asociácia univerzitných
technologických manažérov
http://www.autm.net/
Účelom združenia je propagovať, podporovať a posilniť globálnu akademickú oblasť
transferu technológií prostredníctvom interného a externých vzdelávania, odbornej
prípravy a komunikácie.
AUTM je globálna sieť a a združuje 3 500 profesionálov v oblasti transferu technológii.
Pochádzajú z viac ako 350 univerzít, výskumných ústavov, fakultných nemocníc a
štátnych úradov, rovnako ako stovky spoločností zaoberajúcich sa správou a licenčnými
novinkami z akademického a neziskového výskumu.
Technologický transfer
– Zdroje
– Výhody (dokumenty)
– Odkazy
– Biele knihy v oblasti transferu (dôežité dokumenty)
– FAQ
Podujatia a udalosti, kurzy
Prieskumy, prehľady a publikácie – časopis, štatistiky, najlepšie projekty, knižnica
legislatívy, manuály, správy
Blog, e-časopis(PDF formát), FAQ,, sociálne siete: možnosť pripojenia – Twitter,
Facebook.
USA
Klasická užitočná stránka na výmenu skúsenosti profesionálov, jej členstvo je platené.
V rámci tejto platformy prebieha však dôležitá výmena skúsenosti v rámci celého sveta.
Novinkou je už prepojenie na komunitné služby ako sú sociálne siete.
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Centrá pre transfer technológií
Názov TTO
(Technology transfer
Office)
URL
Popis portálu

Rubriky týkajúce sa
transferu technológií
Nástroje
Prevádzkovateľ krajina
Poznámka

Case Western Reserve University Technology Transfer Office (TTO) Website - Centrum
pre transfer technológii na Case Western Reserve University
http://ora.ra.cwru.edu/techtransfer/
Univerzitné centrum transferu technológií. Centrum pre transfer technológii na Case
Western Reserve University, slúži na pomoc pri úspešnej komerzionalizácii myšlienok
a nápadov ľudí z univerzity. Poradenstvo v oblasti duševného vlastníctva a posudzovaní
vynálezov. Poskytujú pomoc pri zakladaní podniku.
Fórum pre vynálezcov, publikované výročné správy ─ výsledky svojej práce, dôležité
odkazy, ak chce niekto začať budovať nový podnik, poradenstvo a konzultačná činnosť
mailom
( E-mail) poradenstvo, FAQ.
Cleveland, Ohio 44106 | Fax: 216.368.0196
USA
Stránka je jednoduchá, s vyhľadávaním, slúži predovšetkým univerzite, je chudobnejšia
na najnovšie internetové nástroje.
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Názov
TTO(Technology
transfer Office)
URL
Popis portálu

Rubriky týkajúce sa
transferu technológií

Nástroje

The Harvard University Office of Technology Development (OTD) Centrum
technologického rozvoja na Harvardskej univerzite
http://www.techtransfer.harvard.edu/
Univerzitné centrum transferu technológií. Centrum technologického rozvoja na
Harvardskej univerzite je uznávaným lídrom v inováciách. OTD je partnerom pre
vedeckú komunitu z Harvardu a slúži k premosteniu medzi vedeckou komunitou
a priemyslom. Poslaním OTD je rozvoj , prenos a zavádzanie nových technológií v
prospech spoločnosti.
- Informácie pre vynálezcov
- Informácie pre investorov a podnikateľov
- Informácie týkajúce sa priemyslu ( podpora, financovaný výskum, licencie
dohody, prístup k profesionálnemu poradenstvu
- Databáza dostupných technológií pre priemysel na univerzite – prehľad
- odkazy na dôležité informácie pri budovaní Start-up podnikov
- Duševné vlastníctvo, finančný fond na inovačné projekty, tlačové správy
poradenstvo, vyhľadávací nástroj na technológie. Nový nástroj: Collaborative
Opportunity Finder

Prevádzkovateľ krajina

Harvard University, Holyoke Center Suite 727E
1350 Massachusetts Avenue
Cambridge, MA 02138 USA
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Názov
URL
Popis portálu

Rubriky týkajúce sa
transferu technológií

National Technology Transfer Center ─ Národné centrum pre transfer technológií
(NTTC)
http://www.nttc.edu/
Národné centrum pre transfer technológií (NTTC) poskytuje už 20 rokov služby
transferu technológií na federálnej úrovni. Sústreďuje sa na mnohé projekty týkajúce sa
priemyslu a oblasti s rozvinutými technológiami (NASA, obrana, zdravie a malé
a stredné podnikanie). Bolo vytvorené za účelom prepojenia priemyslu v USA na
federálne laboratória a univerzity. Zaviazalo sa vyvinúť trvalé partnerstvo medzi
priemyslom , VŠ a vládnymi agentúrami. Zameriava sa na poskytovanie základných
služieb na celoštátnej úrovni pre komercionalizáciu technológií vyvinutých vo
federálnych agentúrach.
Tím odborníkov je z nasledovných oblastí:
• Riadenie duševného vlastníctva
• Strojárstvo
• Informácie o počítačoch / Vývoj databázy
• Analýza trhu
• Vlastné odborné a technické publikácie
• Grafický dizajn
• Obchodné a výrobné poradenstvo
• Finančná analýza
• Tréning- školenia
V rámci rubriky produkty a služby je podrubrika Technology Market Assesment
Products and Services
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Nástroje
Prevádzkovateľ krajina

Technology and Market Assessment
o Technology Assessment – hodnotenie technológií na trhu
o Technology Matching – odpovedajúce (vhodné) technológie
o Software Reviews – prehľad softwéru
o Patent Portfolio Analysis and Classification – portfólio patentov a ich
klasifikácia
o Market Research – prieskum trhu
o Partnership Development – podpora partnerstiev, dohody

Rubrika Programms and Projects ─ Programy a projekty ─ spolupráca medzi
konkrétnymi partnermi a taktiež medzi malými a strednými podnikmi
FAQ, videá, multimediálna prezentácia agentúr spolupracujúcich s NTTC
National Technology Transfer Center, Wheeling Jesuit University

5. Využívanie internetových nástrojov pre potreby VaV v SR
Dôležitou súčasťou štúdie bol dotazníkový prieskum zameraný na využívanie internetu a na záujem
i informovanosť respondentov ohľadne moderných internetových nástrojov Dotazník bol pripravený
pre potreby všetkých štyroch štúdií aktivity 3.1. projektu NITT SK. Účelom dotazníkového prieskumu
bolo získať informácie potrebné pri vypracovanie štúdií I.-IV. aktivity 3.1.
Cieľ: Zmapovať využívanie internetu ako nástroja vedeckej komunikácie a kolaborácie, a tiež záujem
o využitie jednotlivých internetových nástrojov v oblasti ochrany duševného vlastníctva a transferu
technológií na území Slovenskej republiky.
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Cieľová skupina: respondenti z akademickej obce, ktorí sa najčastejšie zaoberajú problematikou
vedeckej komunikácie, propagácie výsledkov výskumu a vývoja a otázkami realizácie ochrany
duševného vlastníctva a procesu prenosu poznatkov nadobudnutých výskumno-vývojovou činnosťou
do hospodárskej a spoločenskej praxe.
Forma distribúcie: Dotazník bol distribuovaný iba v elektronickej forme. Zverejnený bol na webovej
stránke NITT SK: http://nitt.cvtisr.sk/ a zároveň boli adresne oslovení vybraní pracovníci výskumu
a vývoja z vysokých škôl a iných vedeckovýskumných inštitúcií.
Obdobie zberu údajov: 14. – 28. 3.2011
Príprava dotazníkového prieskumu:
 formulácia otázok v rámci pracovných skupín,
 zosúladenie otázok do finálnej verzie,
 typy otázok pre danú štúdiu (otvorené, otázky s možnosťou jednej resp. viacerých odpovedí).
Realizácia: dotazník bol vytvorený v programovacom jazyku PHP. Obsahoval úvod s informáciami
o účele prieskumu a s pokynom na vyplnenie dotazníka. Otázky boli rozdelené na časť, ktorá sa
týkala identifikácie respondenta a na súbory otázok pre potreby jednotlivých štúdií. Vyplnené
dotazníky sa automaticky odoslali a ukladali do databázy MySQL. Z nej bolo možné otázky exportovať
do programu MS Excel, ktorý ponúka možnosť jednoduchého spracovania výsledkov prieskumu.
Vyhodnotenie: Dotazník vyplnilo 199 respondentov. Nie všetky otázky respondenti vyplnili, preto
sme pri vyhodnotení jednotlivých otázok pracovali s počtom označených odpovedí, ktorých súčet
nemusí vždy zodpovedať celkovému počtu respondentov, ktorý nám dotazník odoslali.
Výsledky dotazníkového prieskumu:
Dotazníkového prieskumu sa zúčastnilo 67,8 % mužov a 32,2 % žien. Vzorka respondentov, ktorá
dotazník vyplnila, zodpovedá našim predstavám o cieľovej skupine, pre ktorú sme dotazník
pripravovali, t.j. – všetky vekové skupiny, vedeckí a pedagogickí pracovníci, študenti doktorandského
štúdia, predovšetkým z vysokých škôl a SAV. Rovnomernosť vo vekových skupinách respondentov sa
neodrazila v otázke o rokoch praxe vo vede a výskume. Mohlo to byť spôsobené systémov distribúcie
dotazníkov, kde nebol zohľadnený tento faktor. Druhým faktorom, ktorý mohol tento výsledok
ovplyvniť je celkový počet pracovníkov pracujúcich vo vede a výskume. Najviac je zamestnaných vo
vede a výskume vysokoškolských učiteľov, vedeckých pracovníkov vo veku od 50 do 60 rokov (35),
nad 60 rokov (35) a do 35 rokov doktorandi a vedecký pracovníci (44). Strednú vrstvu od 35 do 50
rokov pokrýva menej pracovníkov (31). Prekvapujúcim zistením je nízka účasť respondentov z oblasti
technických vied.
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Zamestnávateľmi najväčšieho počtu respondentov boli vysoké školy (100) a ústavy SAV (31).
Potešujúcim výsledkom prieskumu bolo, že na otázky odpovedali hlavne renomovaní odborníci vo
svojom odbore, ktorých prax vo vede a výskume presahovala 20 rokov (68). Až 95 respondentov
dosiahlo tretí stupeň vysokoškolského vzdelania.

104

NITT SK , Aktivita 3.1, štúdia III

Najväčší počet opýtaných pochádzalo z Bratislavského kraja (108). Prekvapením bola nízka
návratnosť dotazníka od odborníkov z technických vied. Zastúpenie respondentov z jednotlivých
odborov vedy a techniky je v nasledujúcom grafe:

V prvej otázke k problematike štúdie III, riešenej v rámci projektu NITT SK, sme zisťovali ako často
respondenti využívajú internet čoby nástroj vedeckej komunikácie (zdieľanie a prezentácia výsledkov
vlastného bádania, získavanie nových poznatkov a kontaktov, spolupráca...). Na základe získaných
informácií sme konštatovali, že internet využíva denne 86,84 % respondentov, 7,90 % ho využíva 2 ─
4-krát týždenne a 5,26% iba príležitostne. Rovnaké percentuálne vyjadrenie sme dostali i pri otázke,
či respondenti uprednostňujú pri vedeckej komunikácii internet pred klasickými médiami (tlač,
rozhlas, televízia).
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Ďalšie otázky sa týkali využívania konkrétnych typov internetových nástrojov pri vedeckej
komunikácii a záujmu o ich využitie v oblasti ochrany duševného vlastníctva a transferu technológií.
Pre potreby spracovania štúdie zatriedil autorský kolektív jednotlivé nástroje do skupín, tak ako bolo
uvedené v predchádzajúcich kapitolách.
V ďalšom sa budeme podrobnejšie zaoberať otázkou č. 16 z dotazníku a percentuálnym
vyhodnotením získaných odpovedí:
Otázka: Vyplňte nasledujúce tabuľky zamerané na využívanie internetových nástrojov pri vedeckej
komunikácii (zdieľanie a prezentácia výsledkov vlastného bádania, získavanie nových poznatkov) a
Váš záujem o ich využitie v oblasti ochrany duševného vlastníctva a transferu technológií.
Komunikačné nástroje ( hodnoty v tabuľke sú uvádzané v %)
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Respondenti neoznačili žiadny z ponúkaných nástrojov internetovej komunikácie ako nástroj, ktorý
im pomáha pri získavaní nových poznatkov, na prezentáciu svojej práce či efektívny pri procese
transferu technológií, napriek tomu, že všeobecne využívajú tieto internetové komunikačné nástroje,
predovšetkým e-mail.

Vzdelávacie a vyhľadávacie nástroje ( hodnoty v tabuľke sú uvádzané v %)

Z iných nástrojov, ktoré respondenti využívajú alebo im pomáhajú pri získavaní nových poznatkov
uvádzali online archívy ako napr. SPIRES, vedecké databázy, služby ScienceDirect, SCOPUS, Web of
Knowledge, Espacenet. Respondenti v dotazníku spomenuli i využívanie vzdialeného prístupu k ezdrojom, ktorý ponúka CVTI SR.
Na prezentáciu svojej práce niektorí respondenti navyše uvádzali i vlastné webové stránky ale našli sa
i takí, ktorí jednoznačne využívajú iba printovú formu prezentácie.
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Sociálne médiá (hodnoty v tabuľke sú uvádzané v %)

Audiovizuálne nástroje (hodnoty v tabuľke sú uvádzané v %)
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Z nasledujúceho grafu je zrejmé, že v súčasnosti respondenti v odbornej praxi najviac využívajú e-mail
(100 %), vyhľadávače (92,98 %), elektronický časopis (68,42 %) a službu info-mailom resp. e-mailové
periodikum (64,04 %).

Na otázku, ktoré z nových nástrojov plánujú respondenti využívať v budúcnosti sa najväčšiemu
záujmu tešia hlavne audiovizuálne nástroje – videokonferencie (28,95 %), internetové rádio/televízia
(14,04 %) a tiež sociálne médiá – blogy (15,79 %), sociálne siete (13,16 %).
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Respondenti nepoznajú resp. nevyužívajú predovšetkým: hlasový e-mail (61,4 %), vodcasty (49,12 %),
podcasty (47,37 %), webcasty (46,49 %), sociálne záložky (44,74 %), RSS službu (42,11 %) a MashUp
(39,72 %).
Zaujímavé bolo percentuálne zastúpenie kladných a záporných odpovedí u niektorých nástrojov, kedy
sme zaregistrovali rovnako početnú skupinu respondentov, ktorí daný nástroj poznajú a využívajú,
a tiež takých, ktorí ho nepoznajú. Takto to bolo u online chatu (41,23 % využíva a 32,46 % nevyužíva)
u nástroja Otázky & odpovede (34,21 % využíva a 29,82 % nevyužíva), e-learning (30,7 % využíva
a 29,82 % nevyužíva), blogy (22,81 % využíva a 21,93 % nevyužíva), sociálne siete (23,68 % využíva
a 24,56 % nevyužíva).
Pri získavaní nových poznatkov respondenti uvádzali, že im najviac pomáhajú vyhľadávače (43,86 %),
elektronické časopisy (31,58%), info-mailom a e-mailové periodiká (21,05%), diskusné fóra (17,54 %)
a elektronické konferencie či videokonferencie (11,4 %).
Na prezentáciu svojej práce uvádzali opýtaní ako najčastejšie používané elektronické periodikum
(19,3 %), e-mailové periodikum/info-mailom (12,28 %), diskusné fórum (7,89 %) a elektronické
konferencie a videokonferencie (6,14 %).
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Pre zefektívnenie transferu poznatkov uvádzali respondenti ako najvhodnejší nástroj elektronický
časopis (25,44 %), e-mailové periodikum/info-mailom (17,54 %), vyhľadávače (13,16 %), elektronické
konferencie a videokonferencie (10,53 %) a tiež zdieľanie multimédií (9,65 %).
Svoj záujem získavať informácie o ochrane duševného vlastníctva prejavili respondenti najviac u
nástrojov e-mail (26,32%), e-mailové periodikum/info-mailom (17,54 %), elektronický časopis (11,4
%), internetové rádio/televízia (6,14 %).
Pri otázke č. 17 sa nadpolovičná väčšina respondentov (58,77 %) vyjadrila, že otvorený prístup
k vedeckým informáciám (Open Access) zásadne mení ich komunikačné a publikačné zvyklosti.
Väčšina respondentov (58,77 %) si tiež myslí, že neformálna komunikácia pomocou nástrojov Webu
2.0 prispieva k intenzívnejšej výmene informácií a kolaborácii vo vede. Svedčia o tom i získané údaje
týkajúce sa sociálnych médií, kde respondenti potvrdzujú, že už využívajú, alebo plánujú využiť
diskusné fóra (54,39 %), wiki (51,75 %), zdieľanie médií ako napr. YouTube ( 40,35 %), blogy (38,6 %),
sociálne siete (36,84 %). Respondenti na vzájomnú rýchlu komunikáciu okrem e-mailu najviac
využívajú instant messaging napr. ICQ, Skype (50 %). Využívanie týchto nástrojov vedeckou
komunitou je potešujúci fakt, pretože platí všeobecný názor, že nástroje Webu 2.0 sú doménou
mladých ľudí a využívajú sa skôr na zábavu. Naši respondenti boli však prevažne ľudia,
s mnohoročnými skúsenosťami vo vede a výskume. Dokonca tých, ktorí majú vyše 20 ročné
skúsenosti v odbore bolo 47,58 %. To potvrdzuje, že moderné internetové nástroje našli svoje
uplatnenie i u odbornej verejnosti na komunikáciu vedeckých poznatkov a informačné zručnosti si
osvojila i staršia generácia.
V otázke č. 18 sme zisťovali nakoľko respondenti poznajú, prípadne sa angažujú v iniciatívach
týkajúcich sa Science Commons, Science 2.0 či virtuálnej kolaborácie. Z nasledujúcich odpovedí
v tabuľke vyplýva, že väčšina respondentov ešte dané iniciatívy nepozná ( hodnoty sú uvádzané v %).

Odpovede odrážajú skutočnosť, že i keď informácie o virtuálnej kolaborácii má len 9,65% opýtaných,
tak z nich sa takmer tretina o túto problematiku zaujíma hlbšie, prípadne sa v nej angažuje.
Z ankety vyplýva, že pre potreby projektu NITT SK je dôležité orientovať sa na využívanie
internetových nástrojov pri propagácii vedy a techniky a transfere poznatkov do praxe. Výsledky
ukázali, že respondenti zásadne uprednostňujú pri vedeckej komunikácii internet pred klasickými
médiami (86,84 %). S rozvojom internetu a zvyšovaním komunikačných zručností odborníkov, sa dá
predpokladať, že bude tento trend ešte narastať.
Je vhodné využiť pre potreby projektu nástroje, ktoré pracovníci vedy a výskumu dobre poznajú,
ovládajú a využívajú. Pre transfer poznatkov je vhodné vytvoriť znalostný portál s možnosťami
zasielania noviniek info-mailom alebo e-mailovým periodikom, s priestorom pre diskusné fórum,
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referenčné služby a možnosťou priameho online vysielania z prebiehajúcich akcií či z organizovania
videokonferencií.
Stále viac odborníkov plánuje vyžívať na prezentáciu a propagáciu svojej práce blog či sociálne siete.
Elektronický časopis patrí k najobľúbenejším nástrojom, ktorý respondenti využívajú, ktorý im
pomáha pri získavaní nových poznatkov a ktorý oni sami považujú za najviac vhodný pre efektívny
transfer technológií. Takéto médium ponúka odborníkom priamo prispievať k jeho tvorbe, dáva
priestor na väčšie uplatnenie nástrojov Webu 2.0, vzájomné prepojenie a komunikáciu. Názory
respondentov týkajúce sa využívania elektronického periodika sú v nasledujúcom grafe:
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6. Odporúčania pre aplikáciu moderných prostriedkov masmediálnej
komunikácie
Autorský kolektív sa v štúdii sústredil na analýzu internetových nástrojov a na možnosti ich využitia pri
vedeckej komunikácii. Všetky zhrnuté poznatky majú byť prínosom pri návrhu webových sídiel v rámci
projektu NITT SK a využití rôznych nástrojov pri procese transferu technológií.
Soňa Makulová vo svojom článku Informačná architektúra *Makulová, 2005+ píše, na čo treba pri
návrhu webového sídla pamätať:


Web je skôr publikačné médium ako vizuálne médium. Používatelia prichádzajú na web
predovšetkým s cieľom získať informácie. Z toho vyplýva, že hlavnými stavebnými prvkami by
mali byť slová a nie obrázky. Grafický dizajn by mal podporovať informačnú architektúru sídla
voľbou vhodných navigačných prvkov, rozvrhnutím štruktúry sídla, voľbou správnej
typografie, farieb a pod. Grafický dizajn sa zaoberá tým, ako stránka vyzerá, dizajn
informačnej architektúry sídla sa zaoberá tým, ako sa stránka číta.



Web je aktívne a nie pasívne médium. Najdôležitejšou vlastnosťou webu je interaktivita,
možnosť spätnej väzby, vyhľadávanie, sledovania hypertextových spojení.



Web je vizuálne ohraničené médium. Kvôli technickým obmedzeniam počítačovej obrazovky
vyplýva, že web nemôže poskytnúť taký vizuálny zážitok ako napríklad časopis.



Web je prostredie citlivé na čas. Prieskumy u používateľov dokazujú, že nie sú ochotní čakať
na naťahovanie stránky viac ako 10 sekúnd. Z toho vyplýva aj nutnosť optimalizácie grafiky
pre webové sídla.



Nástroje na prehliadanie. Predstavujú prvky, ktoré umožňujú navigáciu po sídle podľa
preddefinovaných krokov. Používateľ nemusí formulovať požiadavku, ale iba sleduje
ponukové zoznamy a spojenia. K typickým nástrojom patria organizačné systémy, globálne
navigačné systémy, lokálne navigačné systémy, mapy sídla, indexy sídla, sprievodcovia po
sídlach, doplnkové navigačné schémy a pod.



Nástroje na vyhľadávanie. Patria k nim nástroje umožňujúce používateľovi naformulovať
požiadavku, na základe ktorej sa začne podľa predom stanoveného algoritmu vyhľadávanie a
používateľ dostane na výstupe systému záznamy. Patrí sem vyhľadávací interfejs, dotazovací
jazyk so svojou syntaxou a sémantikou, vyhľadávací algoritmus, vyhľadávacie zóny,
zobrazené výsledky vyhľadávania a pod.

Pri navrhovaní portálu ─ on-line priestoru pre virtuálnu odbornú komunitu treba brať do úvahy, že
jednotlivci musia mať zabezpečenú možnosť stretnúť sa v rovnakom virtuálnom prostredí nielen teraz,
ale aj v budúcnosti. Ak má byť portál úspešný, komunikácia v rámci on-line komunity musí byť
nepretržitá, čo možno zabezpečiť používaním diskusného priestoru na zdieľanie a tvorbu znalostí.
Treba pamätať, že jednotlivci, ktorí sa zúčastňujú na spolupráci musia byť schopní získať informácie o
sebe navzájom a história správania každého jednotlivca by mala byť zistiteľná. Pri spolupráci vo
virtuálnom priestore je potrebné venovať väčšiu pozornosť tvorbe atmosféry dôvery. Problémom
môže byť odlišné vnímanie procesu zdieľania znalostí v jednotlivých organizáciách. Ak je jedna
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organizácia zameraná na tvorbu patentov, a teda na prísnu ochranu znalostí, pričom zdieľanie znalostí
vníma ako trh so znalosťami a druhá organizácia vníma zdieľanie znalostí ako niečo prirodzené,
realizované cez znalostné komunity, potom bude ich vzájomná spolupráca komplikovaná
*Katuščáková, 2009+.
V súčasnosti sú digitálne referenčné služby (DRS) bežným prostriedkom na získavanie
a sprostredkovávanie potrebných odborných informácií v mnohých štátnych a súkromných
inštitúciách. Keďže s používaním takejto služby z oblasti európskej integrácie - Čo chcem vedieť o EÚ má Centrum VTI SR dlhodobé pozitívne skúsenosti, je vhodné ju aplikovať aj v rámci riešenia projektu
NITT SK pri poskytovaní informácií z oblasti duševného vlastníctva a priemyselno-právnej ochrany aj
vedeckej komunite.
Vzhľadom na to, že pracovníci v CVTI SR zabezpečujú predovšetkým knižnično-informačné služby,
bolo by potrebné do tejto aktivity zapojiť aj externých spolupracovníkov – odborníkov z oblasti
priemyselného vlastníctva a právnej ochrany, patentových špecialistov, patentových zástupcov a
podobne. Pracovníci CVTI SR by rozraďovali špecifické otázky jednotlivým odborníkom/inštitúciám,
prípadne by modul DRS umožňoval používateľom služby priame adresovanie svojich dotazov
vybraným adresátom. Externí špecialisti by spolupracovali na základe finančnej odmeny, ktorá by
bola hradená prostredníctvom projektu NITT SK.
E-periodiká svojím charakterom a možnosťami, ktoré ponúkajú, poskytujú široký priestor pre
vedeckú komunitu na prezentáciu poznatkov a ich transfer do praxe. Preto aj vhodne zvolený typ eperiodika s nástrojmi, ktoré bude poskytovať, môže byť vhodným médiom pre širokú vedeckú
komunitu a odbornú verejnosť na šírenie a sprostredkovanie nielen nových poznatkov, ale aj nových
technológií. Tým zvýši možnosti spolupráce medzi vedeckými pracoviskami a výrobnou sférou
a poskytne zainteresovaným priestor pre vzájomnú komunikáciu a šírenie informácií, a to tak na
národnej, ako aj na medzinárodnej úrovni.
Centrum VTI SR má viacročné skúsenosti s vydávaním e-periodík. E-Monitor je elektronické
informačné periodikum určené pre odbornú a podnikateľskú verejnosť. Prináša monitoring článkov
zo slovenskej periodickej tlače a informácie z oblasti marketingu, informačných technológií,
regionálnej politiky, e-obchodu, legislatívy, cezhraničnej spolupráce, technickej normalizácie
a duševného vlastníctva. Do roku 2002 vychádzal ako tlačená príloha časopisu Centra VTI SR ITlib
Informačné technológie a knižnice, ročníky 2003 ─ 2007 vychádzali ako online vydanie 6 x ročne. Od
roku 2008 sa zmenil spôsob publikovania na priebežnú aktualizáciu jednotlivých rubrík, čím toto
periodikum prinášalo včas vybrané informácie a novinky. V súvislosti s projektom NITT SK
a pripravovaním nového sídla sa jeho vydávanie ukončilo.
Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti – CVTI SR prináša od roku 2007
užívateľom internetu e-noviny Vedecký kaleidoskop, ktorý odzrkadľuje slovenskú vedu, prináša
pestré informácie o dianí na našej vedeckej scéne a šíri ich medzi internetovou verejnosťou. Jednou
z rubrík je i Transfer poznatkov. Odborná verejnosť má možnosť podieľať sa na spoluvytváraní tohto
periodika a získavať najnovšie príspevky formou RSS dávok priamo na svoj počítač. Vysoká
návštevnosť Vedeckého kaleidoskopu, a tiež výsledky ankety, svedčia o obľúbenosti tohto typu
internetového nástroja, a preto je vhodné aby sa stal okrem portálu NITT SK nosným internetovým
nástrojom na propagáciu vedy a transfer poznatkov.
Základnými modulmi pre e-periodikum by mali byť: Aktuality, Info-mailom, Vyhľadávanie, Aktívne
formuláre (objednávky, ankety, komentáre), Diskusné fórum, RSS kanál, Galérie (fotografie, audio
a video súbory).
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Modernej informačnej inštitúcii už nestačí iba vystavovanie informácií na svojom portáli a
sprostredkovanie základných služeb. Musí sa usilovať o to, aby sa čo možno najviac priblížila svojim
klientom. Je prospešné hľadať spoločnú cestu pri vzájomnej tvorbe prostredia internetových stránok
čo najvyššej obsahovej kvality. Web 2.0 prišiel s úplne novým pohľadom na užívateľa, ponúka
omnoho viac priestoru na komunikáciu. Je dôležité užívateľa počúvať a odpovedať na jeho potreby.
Okrem dotazníkovej formy sa ponúka využitie diskusných fór, blogov apod. Ak bude mať inštitúcia
účet na niektorej sociálnej sieti, bude priamo v prostredí komunikácie. I u týchto služeb má Centrum
VTI SR svoje skúsenosti. Jednak s tvorbou blogov, a tiež s účasťou v sociálnych sieťach. Aj napriek
tomu, že sociálne médiá využívajú ľudia hlavne na súkromné účely, nájdu uplatnenie i pre odbornú a
vedeckú komunitu, transfer poznatkov nevynímajúc.
Ďalším jednoduchým spôsobom ako priblížiť služby inštitúcie užívateľom internetu je instant
messaging (IM), ktorý veľmi radi využívajú hlavne mladí ľudia. IM sa dá použiť ako pre vnútornú
komunikáciu medzi zamestnancami, tak i pre externú komunikáciu inštitúcie s užívateľmi.
Na zabezpečenie videokonferencií je pre potreby projektu NITT SK vhodný web-konferenčný systém
EVO, ktorý spĺňa všetky požiadavky na virtuálnu kolaboráciu, neobmedzuje vedeckú komunitu
počtom súčasne prebiehajúcich konferencií, ani počtom účastníkov konferencie a naviac je pre
vedeckú komunitu bezplatný. Svoje využitie nájde pri
-

priamom kontakte vedcov medzi sebou,
pri priamom prenose podujatí súvisiacich s NITT z CVTI SR (konferencie, školenia,
semináre,...) s možnosťou aktívneho vstupu vzdialených účastníkov.

Predpokladom je zakúpenie techniky potrebnej na zabezpečenie „vysielania“ pre CVTI SR.
Podcasty, vodcasty, webcasty je vhodné využiť pre sprístupnenie zaujímavých informácií v
audio/video súboroch, pochádzajúcich z projektu (prednášky, školenia, semináre, prezentácie,...)
resp. i mimo neho. Pre výrobu vlastných multimediálnych súborov je potrebný nákup technického
a programového vybavenia. Tento druh nástrojov môže byť súčasťou portálu NITT SK, e-periodika
prípadne blogu.
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Slovník pojmov
Active Worlds (AW) Second Life
Virtuálna realita postavená na grafike 3D (trojrozmerného obrazu). Používatelia môžu navzájom
medzi sebou chatovať a vybudovať spoločnú virtuálnu realitu. Namiesto vytvorenia webovej stránky
používateľ si môže vytvoriť ─ vybudovať kancelárie, budovy alebo oblasť, v ktorej sa zobrazia
produkty alebo informácie.
Blog
Blog je publikačná platforma, ktorá má podobu online denníka, kde sú príspevky zobrazované podľa
chronologického modelu, kde najnovší je radený ako prvý.
Chat
Chat je synchrónna komunikácia založená na výmene krátkych textov, ktoré sa vkladajú do okna
aplikácie, pričom sú zobrazené aj ostatným účastníkom komunikácie.
Crowdsourcing (Outsourcing masami cez internet)
Crowdsourcing je novotvar na označenie spôsobu deľby práce, pri ktorom sa úloha obvykle
vykonávaná zamestnancom alebo konktraktorom, v rámci outsourcingu, ktorá sa zadá bližšie
nešpecifikovanej skupine ľudí ako všeobecná výzva na spoluprácu.
Diskusné fóra
Diskusné fóra sú miestom na živú diskusiu, do ktorej sa môže zapojiť každý, prípadne len registrovaný
člen diskusie. Diskusné fóra bývajú súčasťou internetových stránok a sú vo väčšine prípadov
moderované, aby sa zabránilo nevhodným príspevkom, spamom a pod.
Diskusné skupiny
Diskusné skupiny označované v počítačovej reči ako “mailing list” alebo “listservs” sú nadstavbou
elektronickej pošty. Členovia si vymieňajú názory na určitú tému cez e-mail. Diskusná skupina
predstavuje databázu e-mailových adries jednotlivých členov.
Digitálna referenčná služba
Služba typu Otázky a odpovede je digitálna referenčná služba, v ktorej pracovník sprostredkuváva
používateľovi informácie prostredníctvom internetu. Výhodou digitálnych referenčných služieb (DRS)
je, že môžu byť poskytované bez časového a teritoriálneho obmedzenia.
E-learning
E-learning umožňuje odovzdávať vzdelávací obsah (learning content) prostredníctvom digitalizovanej
informácie komukoľvek, kto má prístup k počítačovej sieti.
Elektronická konferencia
Elektronickú konferenciu je možné definovať ako internetovú službu, ktorá zabezpečuje šírenie správ
v tematicky zameraných diskusných skupinách. V odbornej literatúre sa používa aj názov Usenet
discussion forum (User´s Network), news, newsgroup.
Elektronická pošta
Slúži na zasielanie a výmenu elektronických správ jednému alebo súčasne viacerým adresátom. Patrí
medzi neinteraktívnu komunikáciu, účastníci nemusia byť v reálnom čase prítomní.
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Elektronická adresa
Ide o jednoznačnú adresu v internete, na ktorú sa doručí elektronická pošta.
Folksonómia
Vo svete Webu 2.0 nahradila taxonómiu, hierarchickú indexáciu dokumentov odborníkmi, tzv.
folksonómia, sociálna nehierarchická indexácia alebo klasifikácia pomocou kľúčových slov samotnými
užívateľmi internetu. Folksonómie zahrňujú software, umožňujúci užívateľom robiť tzv. sociálne
záložkovanie (Social bookmarking) a tagovanie.
Internetové rádio
Internetové rádio (známe i ako web rádio, streamové rádio či e-rádio) zahŕňa zvuk šírený internetom
ako nepretržitý kontinuálny prúd (stream).
Internetová televízia
Internetová televízia je televízna služba šírená prostredníctvom internetu. Internetová televízia
divákovi umožňuje výber aktuálneho (živého) vysielania niektorého kanálu alebo televízneho
programu z archívu už odvysielaných programov (TV na vyžiadanie).
Instant messaging
Instant messaging (IM) je názov ako pre technológiu, tak i pre internetovú službu, umožňujúcu svojim
užívateľom vzájomne ľahko a rýchlo komunikovať, alebo chatovať. Zásadná výhoda IM spočíva
v možnosti komunikovať synchrónne, teda v reálnom čase, na rozdiel od asynchrónnej e-mailovej
formy komunikácie.
IP (Internet protokol)
IP je protokol, prostredníctvom ktorého spolu komunikujú a vymieňajú si údaje počítače v internete.
IP adresa
Jedinečná číselná adresa počítača pripojeného k internetu. Korešponduje s doménou.
Mashup
Mashup je aplikácia Webu 2.0, ktorá využíva dáta z viacerých existujúcich zdrojov, aby vytvorila úplne
nový druh služby.
Multimédium
Multimédium predstavuje dokument, ktorý zahŕňa text, grafiku, zvuk, animáciu, prípadne video
v jednom dokumente.
Open Access
Open Access (OA) je otvorený a bezplatný prístup k akémukoľvek digitálne spracovanému obsahu na
internete (napr. vedeckej literatúre, časopisu, obrázku, videa atď.) .
Podcasting
Podcasting je technológia, ktorá označuje distribúciu hudby a hovoreného slova na internete a
následné automatické sťahovanie týchto záznamov pomocou RSS exportov do počítača, mobilného
telefónu či MP3 prehrávača.
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RSS
Technológia RSS je typickým nástrojom Webu 2.0. Umožňuje používateľom internetu prihlásiť sa
k odoberaniu noviniek z webových sídiel, ktorých obsah sa mení veľmi často.
SMS (Short Message Service)
SMS je služba umožňujúca používateľovi mobilného telefónu posielať a prijímať odkaz formou krátkej
textovej správy.
SMS notifikácia na mobilný telefón
Služba, ktorá prostredníctvom SMS informuje používateľa o prijatých e-mailoch bez pravidelnej
návštevy internetu.
Sociálne médiá
Sociálne média sú založené na sociálnej interakcii, ktoré vedú k budovaniu online komunít, kde ľudia
môžu zdieľať obsah. Na rozdiel od klasických médií, ako sú tlač, televízia a rozhlas, sú sociálne média
relatívne finančne nenáročným spôsobom, ako spojiť všetko dokopy.
Sociálne siete
Sociálne siete umožňujú virtuálne stretávanie skupiny ľudí, ktorá má väčšinou určitý spoločný znak
(rovnaké záujmy, rovnaké teritórium, rovnakí známi apod.). Vznikajú tak online komunity ľudí,
ktorých spájajú rovnaké záujmy a aktivity, alebo objavujú záujmy a aktivity druhých ľudí. Sociálna
sieť umožňuje vzájomnú komunikáciu a zdieľanie informácií.
Sociálne záložkovanie
Sociálne záložkovanie je systém správy obľúbených alebo dôležitých webových stránok. Slúži k ich
zhromažďovaniu na jednom mieste a umožňuje ich zdieľanie s ďalšími užívateľmi systému.
Telefonovanie cez internet
Pri telefonovaní cez internet sa hlas pomocou kódovacieho algoritmu pretransformuje do digitálnej
podoby, tzv. IP paketov, ktoré sú prenášané cez internetovú sieť.
Videokonferencia
Videokonferencia je vzdialená interaktívna komunikácia medzi dvomi a viacerými účastníkmi, pričom
dochádza medzi nimi k prenosu zvukovej a obrazovej informácie (účastníci sa vidia aj počujú).
Video e-maily
Princíp video e-mailu spočíva v spojení “klasického” e-mailu s multimediálnym záznamom, ktorý je
dostupný buď prostredníctvom odkazu alebo je vložený priamo do hlavnej časti e-mailu.
Video podcast
Video
podcast
(niekedy
sa
skrátil
na
vodcast)
alebo
Video
podcasting
Videopodcasting umožňuje sťahovanie videosúborov do vášho video mobilného prenosného
prehrávača a do PC.
Webcast
Webové vysielania ─ webcast sú živé či oneskorené audiovizuálne vysielania, ktoré užívateľ môže
sledovať na internete. Na prehrávanie webových vysielaní webcast je potrebný program ako
napríklad Windows Media Player či RealPlayer. Niektoré webové vysielania môžu byť k dispozícii iba v
určitom čase a vyžadovať prihlásenie s určitým heslom.
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Webmail
Služba, ktorá umožňuje užívateľom prístup do ich e-mailových schránok prostredníctvom webového
prehliadača.
Widgets
niekedy označované tiež ako gadgets. Jedná sa o jednoduchý kód, implementovaný priamo do
webového prehliadača alebo webovej stránky, kde potom zobrazuje neustále aktualizovaný obsah z
inej stránky, napr. najnovšie spravodajstvo.
Wiki
Wiki je kolaboratívna ─ spoluautorská webová stránka, ktorá umožňuje návštevníkom pridávať,
odstraňovať a upravovať svoj obsah. Zakladá sa na myšlienke spoločného spravovania informácií na
webstránkach.
Znalostný portál
Ide o virtuálne kolaboratívne výskumné prostredie, kde je možná spolupráca aj zdieľanie znalostí na
istej úrovni, čo využívajú aj vedeckí pracovníci.
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Príloha
Dotazníkový prieskum – časti dotazníka vyhodnocované v štúdii III.

Časť A: Údaje o respondentovi
1.

Pohlavie:
Muž

Žena

2. Vek:
Do 35 rokov
35 – 50 rokov
50 - 60 rokov
Nad 60 rokov

3.

Zamestnávateľ:
VŠ
SAV
Iný (verejný sektor)
Iný (súkromný sektor)

4.

Prax vo vede a výskume:
0 – 5 rokov
5 – 10 rokov
10 – 20 rokov
Viac ako 20 rokov

5.

Pracovné zaradenie:
Vedecký pracovník
Učiteľ VŠ
Odborný pracovník VŠ
Technický pracovník
Doktorand
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Študent VŠ
Iné ............................................

6.

Vedný odbor: (v prípade potreby zaškrtnite kombináciu)
Prírodné vedy
Technické vedy
Lekárske a farmaceutické vedy
Pôdohospodárske vedy
Spoločenské vedy
Humanitné vedy

7.

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie:
3. stupeň vysokoškolského štúdia
2.stupeň vysokoškolského štúdia
1.stupeň vysokoškolského štúdia
Stredná škola
Iné .........................................................

8.

Kraj (sídlo zamestnávateľa):
Banskobystrický
Bratislavský
Košický
Nitriansky
Prešovský
Trenčiansky
Trnavský
Žilinský
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Časť C: Využitie internetu ako moderného masmediálneho prostriedku pri propagácii výskumu, vývoja
a inovácií
Otázka č.14:
Ako často využívate internet ako nástroj vedeckej komunikácie (zdieľanie a prezentácia výsledkov vlastného
bádania, získavanie nových poznatkov a kontaktov, spolupráca..) ?
Denne

2-4 krát týždenne

príležitostne

Otázka č.15:
Uprednostňujete pri vedeckej komunikácii internet pred klasickými médiami (tlač, rozhlas, televízia)?
Áno

nie

niekedy

Otázka č. 16:
Vyplňte nasledujúce tabuľky zamerané na využívanie internetových nástrojov pri vedeckej komunikácii
(zdieľanie a prezentácia výsledkov vlastného bádania, získavanie nových poznatkov.) a Váš záujem o ich
využitie v oblasti ochrany duševného vlastníctva a transferu technológií.
a) Komunikačné nástroje
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b) Vzdelávacie a vyhľadávacie nástroje

c) Sociálne médiá
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d) Audiovizuálne nástroje

Otázka č. 17:
Odpovedzte prosím na otázky

Otázka č. 18:
Poznáte nasledujúce iniciatívy/projekty?
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