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Ciele - štruktúra 

 Predstaviť koncepciu informačnej ekológie 
 Informačné problémy informačnej spoločnosti 

 Vymedzenie pojmu a obsahu 

 Predstaviť prístupy k informačnej ekológii 

 Príklady informačnej ekológie 
 digitálne knižnice, vedecká komunikácia 

 Vlastné výskumy 
 Informačné správanie, relevancia, informačná ekológia 

 Závery 
 Prínos informačnej ekológie 

 
 



Kontext 

 Informačná 

ekológia 

 O čom hovoríme 

(sémantika) 

 

 Čo študujeme 

(veda) 

 

 S čím narábame 

(prax) Paul Klee, 1923/32 



Ekológia 



1 Problémy informácií v spoločnosti 

 infosféra, technosféra, biosféra 

 Informačná spoločnosť 
 informačná explózia, internet, web, sociálne 

siete 

 informačné profesie 

 Znečistenie informačného prostredia 
 kvantitatívne  

 množstvo informácií, informačná explózia 

  kvalitatívne  
 nekvalitné, nevhodné, neorganizované 



 

Problémy:  informačné správanie  

 Informačné správanie 
človeka 
 Ako získať relevantné 

informácie 

 Ako vyhľadať a 
hodnotiť informácie 

 Ako selektovať, 
analyzovať, overovať, 
syntetizovať informácie 

 Ako správne využiť 
informácie 

 Informačné preťaženie 
človeka 



 

Problémy: elektronické prostredie 

 Vpád technológií  
 vzdelávanie, 

administratíva, veda,  

 elektronická 

komunikácia 

 Digitálni domorodci – 

mladí ľudia 

 1993 – „Google“ 

generácia 

 Sociálne siete, sociálne 

médiá 

 



 
Problémy: mladí ľudia (web) 

 Typické prejavy: 
 povrchové 

spracovanie 

informácií 

 rýchlosť, 

preskakovanie  

 chýbajúce 

informačné stratégie  

 hodnotenie 

relevancie 

 

 Problémy: 
 „zmena myslenia“ – 

obrazy, krátke texty 

 čítanie tradičného 

textu / čítanie 

elektronického textu 

 „digitálna DNA“ 



2 Informačná ekológia 

 Praktická 
 Prax informačnej 

činnosti 

 Informačné 
problémy 

 Informačné 
správanie 

 Informačné 
preťaženie 

 Informačný stres 

 Informačná 
gramotnosť 

 Teoretická 
 Rámec, uhol 

pohľadu 

 Model 
vysvetľovania 
sociotechnických 
systémov  

 Model 
komunikovania a 
využívania 
informácií 



Informačná ekológia: koncepcia 

 Rozhranie disciplín  

 transdisciplinárny problém – globálne 

aspekty informácií 

 Informačná veda 

 Informačný manažment 

 Informatika – informačné systémy 

 Sociálna psychológia – informačné 

správanie, informačná spoločnosť 

 Organizačné disciplíny – manažment znalostí 



Informačné správanie: zmeny  

Tradičné knižničné 

prostredie 

Preferencie miléniovej 

generácie 

Vyžaduje trpezlivosť Požiadavky tu a teraz 

Metavyhľadávanie (bibliografické) Plný text 

Zložitosť Jednoduchosť 

Logické, lineárne učenie 
Multitasking, paralelné spracovanie 

„digitálna DNA“ 

Zväčša text 
Vizuálne, auditívne, multimediálne 

informácie 

Učenie od experta Vyskúšam to sám 



Možnosti informačnej ekológie 

 Informačná ekológia 
 Zlepšovanie pochopenia 

informačného správania 

 Zlepšovanie informačnej 

gramotnosti 

 Informačné stratégie 

 Zmierňovanie negatívneho 

dopadu technológií  

 informačné preťaženie, 

digitálna priepasť, 

nerovnosť 

 Organizácia chaosu 

informácií, informačná 

architektúra 



3 Informačná ekológia - vymedzenie 

 Analógie: evolúcia živých systémov, 

adaptácia, odhaľovanie chýb, učenie, 

riešenie problémov, rovnováha 

 Faktory ovplyvňujúce informačnú 

ekológiu: 
 Informačné správanie ľudí, hodnoty 

 Informačné zdroje, informačné produkty, 

informačné systémy, informačné inštitúcie 

 informačné technológie, elektronická komunikácia 



Informačná ekológia - vymedzenie 

 Informačná ekológia 
 komplex vzťahov medzi ľuďmi 

a informačným prostredím 

vrátane informačných 

technológií pri využívaní 

informácií komunitami  

 zabezpečovanie zmyslu 

informácií  

 riadenie informačného 

prostredia   

 adaptácie: prispôsobovanie sa 

človeka informačnému 

prostrediu a informačných 

prostredí človeku   

 Základní autori:  
 CAPURRO, Rafael 

1989 

 

 DAVENPORT, 

Thomas H., Prusak, 

L., 1997. 

 

 NARDI, B. A., O’Day, 

V. L., 1999 



Informačná ekológia - vymedzenie 

 Analýza vzájomných vzťahov medzi ľuďmi, 
podnikmi, technológiami a informačným 
prostredím 

 Spoločné ciele: 
 Rovnováha a trvalá udržateľnosť infosféry 

 Nové modely komunikácie a využívania 
informácií (elektronické prostredie) 

 Efektívne zavedenie informačných a 
komunikačných technológií do sociálnych 
procesov 

 

 



 

Veľké otázky informačnej ekológie 

 Ako pochopiť zložité sociotechnické 
informačné systémy  
 ľudia, informácie, technológie 

 Ako sa prejavuje informačná ekológia pri 
využívaní informácií  
 informačné štýly, informačná gramotnosť  

 Ako v praxi podporiť informačnú ekológiu 
 jednotlivec, skupiny, organizácie 

 nové systémy, služby, produkty 



Informačná ekológia v organizácii 

Davenport – Prusak, 1997 



4 Informačná ekológia - obsah 

 Vzťahy - zachovanie rovnováhy  

 zmysluplné a racionálne medzi človekom 

a informačným prostredím  

 informačné zdroje, informačné technológie 

 Riadenie a regulácia informačného 

prostredia   

 pravidlá, stratégie, nástroje organizácie 

informácií, informačná etika 

 



Informačná ekológia - metafora 



 

Informačná ekológia v  informačnej 

vede 

  

 

 

Informácie  

 

 

 

Technológie 

Ľudia 

Informačná 

ekológia 



Informačná ekológia  - prístupy 

 Základné prístupy 

 

 Filozoficko-

analytický 

 Manažérsky 

 Znalostný 

 Technologicko-

sociálny 

 

 

 



Filozoficko-analytický 

 Rafael Capurro (1989) 
 Rovnováha myslenia a konania pri využívaní 

technológií na komunikovanie informácií 

 Informačná krajina: 

 Sociálna dimenzia 

 Historická dimenzia 

 Lingvistická dimenzia 

 Informačné znečistenie (mocenské, komunikačné, 

historické, digitálne rozdelenie), nekompatibilnosť 

systémov, informačná hygiena 

 Harmonizácia, ochrana, informačná etika 



Filozoficko-analytický/etický 

  Luciano Floridi 

Problémy prístupu k informáciám – infosféra 

Informačná etika 

Informácia ako zdroj, produkt, cieľ 

Ontocentrická informačná ekológia – bytie, objekty 

(objektovo-orientovaná analýza) 

Fyzikálna, biologická, sociálna informácia 

Dilemy infosféry a informačných aktivít 

Problémy životného prostredia a infosféry 

 



Informačný manažment 

 Thomas Davenport, Larry Prusak 

 Riadenie znalostí v organizáciách 
 Vzťahy medzi ľuďmi, procesmi,  

    podpornými štruktúrami 

 Holistický manažment informačného prostredia 

 centrum – človek, kontext, informačné 

správanie 

 Informačné prostredie, externé, organizačné 

 Informačné stratégie, informačná politika, 

informačná kultúra, informačný personál, 

informačná architektúra, informačné procesy 



Informačný manažment 

 Vlastnosti informačnej ekológie: 
 Diverzita 

 Evolúcia 

 Komplexita 

 Úžitkovosť 

 Optimalizácia informačného prostredia 

(manažment) 

 Delenie sa o informácie 

 Odstraňovanie dvojznačnosti 



Znalostný manažment 

 Znalostná ekológia 
 Yogesh Malhotra, George Pór  

 Lepšie podmienky tvorby a využitia znalostí 
 Komplexné adaptívne systémy 

 Aktivity, akcie – použitie informácií a znalostí 

 Kolektívna inteligencia, múdrosť organizácie 

 Virtuálne komunity, sociálne siete, inovácie 

 Ľudia, siete, komunita, kontext 

 Sociálne sieťovanie, adaptácia, kooperatívna 
konkurencia, diferenciácia 



 

Technologicko-sociálny 

 

 Bonnie Nardi, Vicky O’Day     
 Technológie a informácie v pracovných procesoch 

 systém ľudí, praktík, hodnôt a technológií 

 Ľudia – vplyv na funkcie systémov, podpora sociálnych 

procesov, kľúčové druhy – knihovníci 

 Vlastnosti: 

 Diverzita 

 Koevolúcia (technologické, sociálne) 

 Systémovosť 

 Lokalita 



Technologicko-sociálny 

 

 Harmonizácia  

 ľudia a technológie 

 Škodlivé druhy 

 Disharmonické vzťahy 

 Nefunkčné ekológie  

 nevyváženosť zložiek 



Metódy výskumov 

 Skúmanie informačného správania 

 Kvantitatívne metódy 

 Kvalitatívne metódy 

 Modelovanie 

 Experimenty 

 Organizácia informácií 



 

 

Ekologický model vyhľadávania 
Williamson 2004 

 



 

Emócie a informácie: afektívna 

informačná ekológia (Given 2007) 



 

Možné nástroje riešenia problémov 

 Profesionálne: 

     Digitálne knižnice 

 Informačné 

produkty a služby s 

pridanou hodnotou 

 Práca 

informačných 

profesionálov 

 Organizácia 

informácií 

 Informačné 

aktivity človeka: 

 Informačné 

stratégie 

 Informačná 

gramotnosť 

 Informačná etika 

 Organizácia 

informácií 



5 Príklady informačnej ekológie 

 Digitálne knižnice a repozitáre:  

 podpora informačnej ekológie funkciami 

systémov 
 Organizácia poznania (nové nástroje) 

 Personalizácia 

 Kolaborácia 

 Kontextualizácia 

 Vizualizácia 

 Relevancia 

 
 



Digitálne knižnice - vymedzenie 

 Digitálne prostredie vhodné 
na sprístupňovanie 
digitálneho obsahu a 
vytváranie služieb a 
produktov s pridanou 
hodnotou 

 Spoločný interaktívny 
priestor komunity 

 Vyznačuje sa: zámerné 
zhromaždenie zdrojov, 
cieľavedomá organizácia 
informácií, inteligentný 
prístup 

 Digital Library Federation: 

 Organizácie poskytujúce 
zdroje a pracovníkov na 
výber, štruktúrovanie a 
poskytovanie 
intelektuálneho prístupu k 
súborom digitálnych 
objektov 

 konzistencia, pretrvanie v 
čase, komunita 

 Podpora aktivít človeka v 
elektronickom prostredí, 
komunikácie, kolaborácie, 
interakcie 



 

Ekologické prvky: digitálne knižnice 

 Viacnásobné využitie informačných 

objektov 
 Nové služby s pridanou hodnotou: 

personalizácia, hodnotenie, anotácie 

 Relevancia (2.0) 

 Interaktívnosť: kolaborácia 

 Poznatková, komunikatívna, významová, 

hodnotová, technologická zložka 

 Sieťová sociálna knižnica  



Rozvoj digitálnych knižníc 

 Manifest digitálnych knižníc 

(2007) 

 interaktívne informačné prostredia, 

„obývané informačné priestory“ 

 komunikácia, kolaborácia, 

kreativita, komunita 

 Digitálne prostredie: 

sprístupňovanie 

digitálneho obsahu 

vytváranie služieb a 

produktov s pridanou 

hodnotou 

 organizácia poznatkov 

 spoločný priestor  

 

 



Ekológia digitálnych knižníc 

 Digitálne knižnice – súčasť prirodzenej 

informačnej činnosti človeka: nástroje, 

sociálne vzťahy, hodnoty 
 Vývoj priestoru 

 Bohatá funkčnosť 

 Integrácia zdrojov (repozitáre) 
 Vzťahy medzi objektmi a aktérmi:  

 podpora tvorivosti, objavovanie poznatkov, 

viacnásobné využitie údajov, spolupráca 

 Použiteľnosť, funkčnosť, dostupnosť, kvalita 
 

 



Informačný repozitár 

 Miesto na uloženie výsledkov vedeckej 

činnosti, empirických, senzorických 

a iných dát a informácií, nástrojov, 

dokumentov a objektov 

 Priestor na spoluprácu pri riešení 

projektov vo výskume, vede aj vzdelávaní  

 technologická infraštruktúra: tvorba bohatších 

kontextov - diskusie, komentáre, anotácie, 

spoločné hodnotenie, vizualizácia   



 

Ekologické vlastnosti repozitárov 

 Informačné produkty, služby, systémy: 

 Súčasť celku informačného prostredia 

 organizmy, evolúcia druhov 

 Prepojenia medzi vonkajším a vnútorným 

prostredím, externé a interné poznatky, 
 Emócie, sociálne siete 

 Znovuvyužitie informačných objektov, 

služieb, produktov 
 Kontexty – vytváranie zmyslu, organizácia informácií 



Príklady - digitálne knižnice  

 Vizualizácia: 
 Mraky tagov 

 Myšlienkové mapy 

 Tematické mapy 

 Pojmové mapy  

 Klasické digitálne knižnice 

 Alexandria DL 

 UNESCO World Library 

 Europeana 

 



Vizualizácia pojmov: 
mraky tagov, atlas vedy, Eyeplorer 



 

Alexandria DL, UNESCO DL, World DL 



Digitálne knižnice: prírodné vedy  



Digitálne knižnice: humanitné vedy 



 

Digitálna knižnica pre deti ICDL 



Library of Congress 



DL – vedecká komunikácia 



Europeana 



Aplikácie informačnej ekológie 

 Informačné správanie človeka: 
 Informačné stratégie 

 Vyhľadávacie / prieskumové stratégie 

 Informačné zabezpečenie vzdelávania a 

výskumu 

 Informácie a znalosti v organizáciách 

(manažment znalostí) 



Aplikácie informačnej ekológie 

 Informačná etika 

 Hodnotové aspekty: využívanie informačných 

zdrojov, spracovanie informačných produktov 

 Informácia ako cieľ 

 Informácia ako zdroj 

 Informácia ako produkt 

 Capurro, Floridi a iní: 

 Intelektuálne vlastníctvo informácií 

 Autorské právo / slobodný prístup 

 Ochrana súkromia, identita 

 

 



6 Vlastné výskumy – od roku 2002 

 Aké informačné štýly 
môžeme identifikovať? 

 Aké máme informačné 
stratégie pri riešení 
informačných 
problémov 

 Ako posudzujeme 
relevanciu informácií? 

 Ako triedime 
informácie? 

 

 Aké emócie 
sprevádzajú 
využívanie informácií? 

 Ako vplýva 
elektronické prostredie 
na informačné 
správanie? 
 Aké nástroje 

organizácie informácií v 
digitálnych repozitároch 
sú účinné? 

 Aké faktory vplývajú na 
informačnú ekológiu  

 



 

Výsledky vlastných výskumov 

 

 Človek v informačných 
procesoch, humánne 
aspekty 

 

 
 Nová paradigma: 

kognitívno-sociálna 
integrovaná v internete 

 Projekty VEGA 

 2002 – 2011: 
 3 projekty: Informačné správanie 

 Interakcia človeka 
a informačného prostredia 

 Využívanie informácií 
a relevancia 

 Informačná ekológia 
akademického 
informačného prostredia 

 Medzinárodný projekt 

 DELOS 
2003 – 2004: 

 digitálne knižnice a 
informačné správanie v 
elektronickom prostredí 

 

 



 

Výsledky – informačné štýly 

pragmatický analytický 

vyhľadávanie horizontálne exploratívne 

terminológia jasnosť multidisciplinárnosť 

hodnotenie náhodné, povrchové 
skúsenosť pri hodnotení 

relevancie 

organizácia  
povrchová 

závislosť od poľa 

integrácia na základe poznania 

a skúsenosti 

plánovanie intuitívne, jednoduché dotazy komplexnejšie dotazy 

účel orientácia intelektuálne spracovanie 

pocity dôvera, optimizmus pochybnosti 

motivácia rýchle riešenie pochopenie súvislostí 

prístup 

k informáciám 
navigácia interpretácia 



Výskum relevancie 

ODBORNÉ 

SPRACOVANIE (4) 
- odbornosť, úroveň odborného sprac., 

argumenty, hľadisko, interpretácia  

JAZYK, TERMÍNY (8) 
- štýl, text, terminológia, presnosť 

pomenovaní, kľúčové slová 

 

autorita      odborník     špecializácia 

 

meno AUTOR (15) zdroj 

ČASOVÉ 

ASPEKTY (6) 
- rok, aktuálnosť 

TÉMA, OBSAH (7) 
- aspekty, tematika, názov, 

vedný odbor, register, kontext 

INŠTITÚCIA (4) 
 umiestnenie, univerzita, 

vydanie, miesto 

CITÁCIE (8) 
- použitá lit., odkazy, literatúra 

Sieťový model - Kategorizácia kritérií posudzovania relevancie informácií 
z odborných textov a ich vzájomné vzťahy (Steinerová, Grešková, Šušol 2007, s. 37) 



 
Relevancia – elektronické prostredie   

PÔVOD ZDROJA (15) 

TÉMA (3) 

ĽUDIA (5) 

forma, štruktúra (2) 

skúsenosť (2) 

ako v tradičných (2) 

POKROČILÉ 

VYHĽAD. (5) 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ (7) 

PRODUCENT (3) AUTOR (9) 

REFERENČNÉ 

ZDROJE (10) 

ODKAZY, CITÁCIE (7) 

OVEROVANIE  

V tlačených zdrojoch 

Sieťový model – konceptuálna fenomenografická analýza odpovedí na otázku o postupe pri posudzovaní relevancie 
informácií z internetu (Steinerová, Grešková, Šušol 2007, s.43) 



 

Výsledky : relevancia 2.0 

  Tradičné knižničné 

prostredie 

Elektronické prostredie 

(internet, web, digitálna 

knižnica) 

Systémová relevancia 
Bibliografická úroveň 

Formálna zhoda 

Interaktívnosť 

Zložitosť vzťahov 

Tematická relevancia 
Orientačná, navigácia k zdrojom – 

informácie 
Obsahová, intelektuálna – znalosti 

Kritériá Jednorozmerné Viackriteriálny prístup 

Organizácia informácií Lineárnosť Nelineárnosť 

Pridaná hodnota Kontext, vizualizácia, spolupráca 

Kognitívna relevancia 
Predpokladaný kognitívny stav, štýl, 

kategórie používateľov 

Personalizácia, inteligentné 

rozhrania 

Informačné štruktúry Deterministické 
Flexibilné, prepojiteľnosť pojmov  

Skladanie mozaiky 

Komunikačná relevancia 
Referenčné interview, štýly 

komunikácie 

Skupinové triedenie, odporúčania, 

dialóg 

Situačná relevancia 
Referenčné interview, úlohy, problémy, 

situácie 

Redukcia neistoty kontextom, 

prepojeniami, organizáciou 

Motivačná relevancia Preferencie, úlohy 
Ľahký prístup, rôzne spôsoby služby, 

možnosť objavovania 



Ekologické stratégie 

 Ekologické 
informačné stratégie 

 Kolaboratívne 
vyhľadávanie 

 Kontextové / 
sémantické 
vyhľadávanie 

 Vizuálne 
vyhľadávanie 

 Pojmové štruktúry 

 Informačná 
gramotnosť 
 Ekologické prvky: 

 Informačné 
horizonty 

 Pojmové priestory  

 Hodnotenie 
relevancie 

 Znovuvyužitie 
stratégií a zdrojov 



 

Informačná ekológia akademického 

prostredia  

 Prieskumy: 
 stav budovania akademických elektronických 

repozitárov: 
 Intelektuálne výstupy univerzít 

 Názory manažérov univerzít – vnímanie 
informačného prostredia (17 rozhovorov) 

 Experimenty s nástrojmi na organizáciu 
informácií v elektronickom prostredí 

 Odporúčania – akademické knižnice, 
univerzity 

 Model informačnej ekológie 



 

Názory manažérov univerzít 



Pojmové mapy – záverečné práce 



Pojmové mapy – záverečné práce 



Tematické mapy (2003 - 2004) 



Tematické mapy (2009 - 2010) 



Ďalšie riešenia 

 Nástroje 

organizácie 

informácií v 

elektronickom 

prostredí  

 ontológie 

 Personálny 

informačný 

manažment 

 Informačná 

gramotnosť 

 informačné 

stratégie 

 úspešné postupy 



 

Model informačnej ekológie  

 

Sémantický rozmer 

Vizuálny rozmer 

Behaviorálny rozmer 

Kolaboratívne filtre 

Sémantické filtre 

Vizuálne filtre 

Vyhľadávanie 2.0 – kolaboratívne 

Kontextové vyhľadávanie Tagovanie, folksonómie 

Pojmové mapovanie 



 

Odporúčania 

 Pojmová infraštruktúra 
 vzdelávanie a výskum 

  manažment znalostí 

 Ekologické riadenie 
informačného 
prostredia 

 Integrácia zdrojov 

 Sprehľadnenie 
pravidiel 

 Informačná etika 

 Služby s pridanou 
hodnotou 



 

7 Prínos informačnej ekológie  

   pre prax 

 Nové komunitné modely akademickej 

komunikácie 
 Integrácia informácií a technologických 

nástrojov do vedy a vzdelávania 

 Transformácia komunikačného procesu vo 

vede 

 Informatika a informačná veda –  

 nástroje, metodológia a podpora skúmania 

zložitých (komplexných) systémov napríklad od 

biológie cez medicínu po sociálne siete 



 
Prínos vlastných výskumov 

 

 pomoc človeku  

 

 digitálne knižnice, 

repozitáre, e-Science: 

nástroje organizácie 

poznania, záverečné práce  

 

 odporúčania pre 

informačné stratégie 

univerzít 

 nové modely 

akademických knižníc  

 manažment znalostí 

  vzdelávanie a tvorivosť 

informačných 

profesionálov 

 

Interaktívna organizácia 

 

Spracovanie 

 

Uchovávanie 

 

Zmysluplné meniace sa 

produkty 

 

Pasívny repozitár 

 

Adaptívna integrácia 

informácií 

Informačné správanie 

človeka 

 

Prístup 

vstup-výstup 

 

Tradičná knižničná 

komunikácia 

 

Informačná ekológia 



 

Nové modely vedeckej komunikácie  

 Nové modely: ekologické vlastnosti: 
 Viacnásobné využitie informačných objektov 

 Organizácia a čistenie informačného 

prostredia 

 Inovácie založené na progresívnych 

technológiách a informáciách – pre rozvoj 

spoločnosti 

 Veda 2.0 



Prečo potrebujeme informačnú 

ekológiu 

 Individuálna úroveň 
 Informačné stratégie, informačná gramotnosť 

 Skupinová úroveň 
 Kolaborácia, komunikácie, sociálne siete, 

delenie sa o informácie 

 Organizačná úroveň 
 Informačné správanie, informačný manažment, 

manažment znalostí, kooperácia 

 Systémová úroveň 
 Komplexita a funkčnosť, sociotechnické 

systémy 

 Spoločenská úroveň - infosféra 
 Informačná spoločnosť, informačná etika 

 



Význam informačnej ekológie 
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