PREFEROVANÉ ZDROJE INFORMÁCIÍ
O VEDE A TECHNIKE
Prieskumy verejnej mienky zamerané na popularizáciu vedy a techniky, ktoré realizovalo Centrum vedecko-technických informácii SR v rokoch 2013 až 2019 priniesli zaujímavé zistenia o rôznych oblastiach prístupu verejnosti
k popularizácii vedy a techniky. Pre čitateľov časopisu ITlib môžu byť zaujímavé najmä informácie týkajúce sa
preferencií pri získavaní informácií o vede a technike, ktorým sa v príspevku venujeme.
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Tabuľka 1 ̶ Spôsob získavania informácií o VaT. Zdroj: Popularizácia vedy medzi verejnosťou, záverečná anaosobnú
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lýza,Tieto,
2013 – 2015.
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na: https://popvat.cvtisr.sk/buxus/docs///Popularizacia_vedy_medzi_verejnostou_-_zaverecna_analyza_-_final.pdf
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Tabuľka 2 – Preferencie získavania
informácií o vedeckých objavoch a zisteniach. Zdroj: Prieskum12,3
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a jemné odchýlky priniesol detailnejší pohľad na dePrieskum z roku 2019 tento okruh informačných zdro- mografické údaje respondentov, ktorí uprednostňujú
jov rozdeľoval detailnejšie (na tri časti) a ukázal, že pri- internet ako zdroj informácií. Najmenej tento zdroj
šlo len k jemnému poklesu (viď tabuľka 2). Približne informácií využíva mládež a najviac respondenti nad
rovnaký podiel opýtaných preferuje časopisy (61,4 %)5256 rokov. Podobná stúpajúca krivka je aj v prípade
a odborné články, analýzy, štatistiky (60,9 %). Viac ako vzdelania, pričom platí, že čím vyššie dosiahnuté vzdepolovica opýtaných (56,1 %) ako informačný zdroj pre- lanie, tým viac respondenti preferujú internet. Z hľaferuje knihy alebo e-knihy. Z demografického hľadiska diska krajov a typu bydliska sú odchýlky minimálne,
prichádzalo len k miernym odchýlkam a všetky tri sku- avšak pri životnej situácii respondentov je prekvapivé,
piny uvedených zdrojov informácií mali približne rov- že najviac preferujú internet dôchodcovia a najmenej
naké hodnoty. Preferujú ich s malým rozdielom ženy, študenti a nezamestnaní.
starší ľudia (okrem odborných článkov, analýz a štatistík, ktoré viac preferujú respondenti vo veku od 19 do Prezentované výsledky prieskumov z rokov 2013 až
39 rokov). Časopisy a knihy preferujú viac pracujúci, 2019 budú postupne dopĺňané o ďalšie prieskumy
dôchodcovia a respondenti v domácnosti. Odborné verejnej mienky, ktoré sú plánované na nasledujúčlánky, analýzy a štatistky preferujú najviac respon- ce obdobie a bude teda možné sledovať vývoj stavu
denti v domácnosti, pracujúci a študenti. Všetky tieto povedomia verejnosti o vede a technike v širšom čazdroje informácií mali stúpajúci trend zodpovedajúci sovom horizonte. Prieskum verejnej mienky z roku
52
vzdelaniu respondentov – čím vyššie vzdelanie, tým 2019 obsahoval spolu 12 otázok, z ktorých všetky boli
väčšia preferencia. Typ bydliska (väčšie mesto; pred- zamerané na popularizáciu vedy a techniky. Pre tých,
mestie; stredne veľké/menšie mesto; dedina) pri tých- ktorých táto téma zaujala a chceli by vidieť podrobto preferenciách nezohrával významnejšiu úlohu a vý- nejšie rozpracované výstupy prezentovaných príp. aj
sledky boli približne rovnaké.
ostatných otázok prikladáme zdroj, na ktorom je dostupná celá výskumná správa z roku 2019, ktorú pre
Prekvapujúci, hoci nie zásadný pokles záujmu je mož- Centrum vedecko-technických informácií SR spracoval
né badať pri získavaní informácií z internetu. Zatiaľ Milan Zeman zo Sociologického ústavu SAV. Odkaz na
čo v prieskume z roku 2013 využívalo internet ako výsledky prieskumov z rokov 2013 – 2015 uvádzame
zdroj informácií o vede a technike 85,5 % opýtaných, v použitých zdrojoch na konci článku.
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Odkazy:
Popularizácia vedy medzi verejnosťou, záverečná analýza,
2013 – 2015. Dostupné na: https://popvat.cvtisr.sk/
buxus/docs///Popularizacia_vedy_medzi_verejnostou_-_
zaverecna_analyza_-_final.pdf
Prekvapujúci, hoci nie zásadný pokles záujmu je možné badať pri získavaní informácií
z internetu. Zatiaľ čo v prieskume z roku 2013 využívalo internet ako zdroj informácií o vede
a technike 85,5 % opýtaných, v analýzach z roku 2015 tento počet klesol na 82,3 % a 83,3 %,
pričom prieskum z roku 2019 priniesol ďalší pokles, a to na 77,2 % respondentov. Aj napriek
tomuto poklesu zostáva internet najpreferovanejším zdrojom informácií o vede a technike.
Zaujímavé zistenia a jemné odchýlky priniesol detailnejší pohľad na demografické údaje
respondentov, ktorí uprednostňujú internet ako zdroj informácií. Najmenej tento zdroj
informácií využíva mládež a najviac respondenti nad 56 rokov. Podobná stúpajúca krivka je aj
v prípade vzdelania, pričom platí, že čím vyššie dosiahnuté vzdelanie, tým viac respondenti
preferujú internet. Z hľadiska krajov a typu bydliska sú odchýlky minimálne, avšak pri
životnej situácii respondentov je prekvapivé, že najviac preferujú internet dôchodcovia
a najmenej študenti a nezamestnaní.

Prieskum verejnej mienky: POPULARIZÁCIA VÝSKUMU
A VÝVOJA NA SLOVENSKU; 2020. Dostupné na: https://
vedanadosah.cvtisr.sk/files/vyskumna-sprava-PopVaTII.pdf
Prieskum verejnej mienky: POPULARIZÁCIA VÝSKUMU
A VÝVOJA NA SLOVENSKU:

Obrázok 1. Prieskum verejnej mienky: POPULARIZÁCIA VÝSKUMU A VÝVOJA NA
SLOVENSKU

Prezentované výsledky prieskumov z rokov 2013 až 2019 budú postupne dopĺňané o ďalšie
prieskumy verejnej mienky, ktoré sú plánované na nasledujúce obdobie a bude teda možné
sledovať vývoj stavu povedomia verejnosti o vede a technike v širšom časovom horizonte.
Prieskum verejnej mienky z roku 2019 obsahoval spolu 12 otázok, z ktorých všetky boli
zamerané na popularizáciu vedy a techniky. Pre tých, ktorých táto téma zaujala a chceli by
vidieť podrobnejšie rozpracované výstupy prezentovaných príp. aj ostatných otázok
prikladáme zdroj, na ktorom je dostupná celá výskumná správa z roku 2019, ktorú pre
Centrum vedecko-technických informácií SR spracoval Milan Zeman zo Sociologického
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