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Článok predstavuje výber najdôležitejších častí z autorovej dizertačnej práce.  V teoretických vý-
chodiskách článok poukazuje na súvis problematiky informačnej gramotnosti s pedagogickými dis-
ciplínami a pedagogickým výskumom a stručne popisuje fenomenografiu, ako zvolenú výskumnú
metódu z množiny alternatívnych prístupov k problematike. Osobitnou časťou teoretických východísk
je podrobný prehľad obsahovo a metodologicky relevantných výskumov. Následne autor obozna-
muje s dizajnom vlastného fenomenografického výskumu a prezentuje najdôležitejšiu časť jeho vý-
sledkov – opis troch kategórií informačnej gramotnosti – vrátane dvoch vlastných modelov.

Informačná gramotnosť predstavuje jednu z dôležitých oblastí knižničnej a informačnej vedy v informačnej spo-
ločnosti, hoci v dnešnej ére digitálnych technológií v istom zmysle musí o svoje opodstatnenie „bojovať“ s nov-
šími konceptmi príbuzných typov gramotností – predovšetkým digitálnej.

Za štyridsaťpäť rokov existencie pojmu, ktorému predchádzali staršie koncepty informačného vzdelávania, sa vy-
profilovala pomerne pestrá škála metodologických prístupov k problematike. Bohatstvo diverzity informačnej
gramotnosti popri „tradičných“ kompetenčných prístupoch, reprezentovaných celým radom štandardov a kom-
petenčnými modelmi, demonštrujú aj alternatívne smery, napríklad psychologický či sociálno-psychologický prí-
stup a iné, využívajúce pri výskumoch kvalitatívne metódy zberu a vyhodnocovania dát, prípadne ucelené
metodológie. Z takýchto metodológií sa vo výskumoch informačnej gramotnosti môže najčastejšie aplikovať fe-
nomenológia, fenomenografia, diskurzívna analýza, sociokultúrna teória L. Vygotského či metodológia Sense-ma-
king Brendy Dervinovej (Bruce 1997, Limberg, Sundin a Talja, 2012) a ďalšie, ktoré zosumarizovali Lipu,
Williamsonová a Lloydová (Lipu, Williamson a Lloyd, 2007). V metodologickej rovine môžeme objasniť aj vzťah
informačnej gramotnosti s konceptom informačného správania – kým problematika informačného správania je
podľa Steinerovej (2016) zakotvená v sociokognitívnej a sociálno-psychologickej metodologickej tradícií, oblasť
informačnej gramotnosti je podľa autorky spájaná s metodológiou pedagogického výskumu.

informačná gramotnosť a vzdelávanie

Z bibliometrických analýz Whitwortha (2014) vyplýva, že až 64,7 % publikácií na tému informačnej gramotnosti
indexovaných v databáze Web of Science do r. 2012 sa venuje oblasti vysokoškolského vzdelávania. Hneď na
druhom mieste (10,2 % publikácií) sa umiestnil takzvaný sektor K-12, súhrnne označujúci v anglofónnych kra-
jinách oblasť primárneho a sekundárneho vzdelávania. Len zhruba štvrtina publikácií sa venuje iným odvetviam
než vzdelávaniu.

Aj analýzy samotných výskumov informačnej gramotnosti, ktoré realizovali napríklad Lloydová a Williamsonová
(Lloyd a Williamson, 2008) alebo Ciseková (Cisek, 2014) či najnovšie Bruceová (Bruce, 2016) ukázali, že naj-
častejšie sa výskumy realizovali v prostredí vysokoškolského a sekundárneho vzdelávania – či už na vzorke rôz-
nych skupín študentov alebo pedagógov, výnimku netvorili ani školskí a akademickí knihovníci. Ďalšie výskumy
sa ďalej venovali najmä kontextu voľného času, problematike zdravotnej starostlivosti a pracovných povinností.

Silné prepojenie konceptu informačnej gramotnosti s problematikou vzdelávania demonštruje Whitworth (2014)
aj skutočnosťou, že takmer 10 % analyzovanej literatúry je priamo z oblasti pedagogických vied, čím sú treťou
najpočetnejšou disciplínou venujúcej sa danej problematike (vyše polovica zdrojov spadá do oblasti knižničnej
a informačnej vedy a zhruba pätina do odvetvia informatiky).

fenomenografický prístup

Fenomenografiu prvýkrát predstavil jej zakladateľ – švédsky odborník na školskú psychológiu Ference Marton
(1981, s. 177) – ako výskumnú metodológiu „hľadajúcu a systematizujúcu rôzne formy interpretácie signifi-
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kantných aspektov reality.“ Cieľom fenomenografického výskumu je podľa Martona (1981) opis, analýza a po-
chopenie určitého fenoménu (javu) na základe skúseností jednotlivcov s predmetným fenoménom. V ďalšom
diele ju autor charakterizuje ako „výskumnú metódu mapujúcu kvalitatívne odlišné spôsoby, akými ľudia zaží-
vajú, konceptualizujú, vnímajú a chápu určité aspekty a javy okolitého sveta“ (Marton 2005, s. 143). Fenome-
nografia tak predstavuje kvalitatívny relačný prístup, kde v centre pozornosti výskumníka je vzťah medzi
subjektom (v prípade nášho výskumu ide o študentov vysokých škôl) a objektom (v našom prípade fenoménom
informačnej gramotnosti), formovaný na základe vlastných skúseností a zážitkov subjektu s objektom. Pred-
metný vzťah je reprezentovaný predstavou, ktorú má subjekt o objekte (fenoméne).

K najčastejším metódam zberu dát patria vo fenomenografickom výskume pološtruktúrované rozhovory
(Limberg, 2000), zber dát je tiež možné vykonať písomnou formou prostredníctvom otvorených otázok (Bruce,
1997) alebo kreslením (Škoda a Doulík, 2009). Cieľom následnej fenomenografickej analýzy je identifikácia jed-
notlivých koncepcií (predstáv) informačnej gramotnosti, vykonanie ich opisu a ich výsledná kategorizácia s opi-
som vzájomných vzťahov (relácií) medzi nimi, ktorá môže byť aj vizualizovaná formou hierarchického modelu.
Príkladom je model Sedem tvárí informačnej gramotnosti (Bruce, 1997). Niektorí autori ešte rozoznávajú v rámci
každej koncepcie niekoľko vrstiev pojmov – horizontov, prostredníctvom ktorých je možné vykonať opis každej
kategórie. Jadrom každej koncepcie je tzv. interný horizont, označovaný ako referenčný element, ktorý vypo-
vedá o podstate koncepcie (kategórie) a zachytáva základné pojmy. Okolie jadra koncepcie  vypĺňajú ďalšie sku-
piny pojmov, ktoré sú už súčasťou takzvaného externého horizontu danej koncepcie (kategórie) a ktoré
zachytávajú menej podstatné znaky koncepcie a asociované pojmy.

Prehľad relevantných výskumov

K priekopníkom využitia fenomenografickej metodológie na poli knižničnej a informačnej vedy patrí Christine Bru-
ceová, ktorá realizovala výskum percepcie informačnej gramotnosti v prostredí vysokoškolských pedagógov 
a akademických knihovníkov (Bruce, 1997), či Louise Limbergovú, ktorá skúmala skúsenosť stredoškolských štu-
dentov s vyhľadávaním informácií, pričom výsledky jej výskumu môžeme interpretovať aj ako kategórie infor-
mačnej gramotnosti (Limberg, 1999). Z metodologického hľadiska  významnými pre našu tému sú tiež výsledky
výskumu Moiry Bentovej, ktorá mapovala fenomenografickou metodológiou percepciu informačnej gramotnosti
študentov pri prechode zo stredných škôl na vysoké školy nielen na vzorke končiacich stredoškolákov a začína-
júcich vysokoškolákov, ale aj pohľadom stredoškolských a vysokoškolských pedagógov (Bent, 2008). 

Ďalšie fenomenografické výskumy informačnej gramotnosti v prostredí stredoškolských či vysokoškolských štu-
dentov  rôznych študijných odborov (vrátane doktorandov) realizovala opäť napríklad Christine Bruceová so svo-
jimi spolupracovníkmi (Bruce et al., 2004), ďalej Mandy Luptonová (Lupton, 2008), Sylvia Edwardsová (Edwards,
2005), Clarence Maybeeová (Maybee, 2006), Nicole J. Parkerová (Parker, 2006), Melissa Grossová s Donom
Lathamom (Gross a Latham, 2011), Marian Smith (Smith 2010; Smith a Hepworth, 2012), Rae-Anne Diehmová
s Mandy Luptonovou (Diehm a Lupton, 2012), Susie Andrettová (Andretta, 2012) či Nicole Johnstonová 
(Johnston, 2014). 

Výsledky fenomenografických výskumov realizovaných na vzorke pedagógov sekundárneho alebo vysokoškol-
ského vzdelávania publikovali napríklad Sheila Webberová, Stuart Boon a Bill Johnston (Webber, Boon a 
Johnston, 2005; Boon, Johnston a Webber, 2007), Dorothy A. Williamsová s Caroline Wavellovou (Williams a Wa-
vell, 2006) alebo Louise Limbergová s Olofom Sundinom (Limberg a Sundin, 2006). 

K obsahovo relevantným a pre náš výskum inšpiratívnym zaraďujeme aj sériu kvalitatívnych výskumov stredo-
školských a vysokoškolských študentov Caroll C. Kuhlthauovej (Kuhlthau 1993; Kuhlthau, 2004), ktorá sa za-
merala na afektívnu a kognitívnu stránku informačného správania, pričom osobitnú pozornosť venovala aj
problematike spolupráce, prekážok a neistoty. Platnosť výsledkov pôvodného výskumu v elektronickom pro-
stredí neskôr autorka overovala so svojimi spolupracovníkmi (Heinström 2006; Kuhlthau, Heinström a Todd,
2008), čo viedlo k vzniku bádateľsky orientovaného modelu informačnej gramotnosti Guided Inquiry Design
Process (Kuhlthau, Maniotes a Caspari, 2012). Kuhlthauovej práca v oblasti informačného správania a infor-
mačnej gramotnosti sa stala inšpiráciou aj pre rad ďalších autorov – vlastné výskumy realizovali napríklad 
Kirsty Williamsonová a kol. (Williamson et al., 2007), Viktorija Moskinová (Moskina, 2013) či najnovšie Jannica
Heinströmová s Eerom Sormunenom (Heinström a Sormunen, 2019).   

Z ďalších významných výskumov môžeme uviesť ako príklad viaceré kvantitatívne štúdie vysokoškolských štu-
dentov realizované americkou organizáciou Project Information Literacy (Project, 2019), kvantitatívny výskum
českých vysokoškolákov realizovaný v r. 2015 Asociáciou knižníc vysokých škôl v ČR  – AKVŠ prostredníctvom
komisie IVIG (Landová, Prajsová a Tichá, 2016), či výsledky dotazníkového prieskumu informačnej gramotnosti
používateľov vybraných akademických knižníc v Slovenskej republike pod názvom Informačná gramotnosť po-
užívateľov akademických knižníc – IGPAK, realizovaného v rokoch 2007 a 2009 Sekciou akademických knižníc
Slovenskej asociácie knižníc (Bellérová et al., 2010).
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Na pôde Katedry knižničnej a informačnej vedy FiF UK v Bratislave bolo zrealizovaných tiež niekoľko kvalitatív-
nych výskumov súvisiacich s našou témou. Problematike informačného správania používateľov akademických 
a vedeckých knižníc sa venoval kvantitatívny výskum Interakcia človeka s informačným prostredím v informač-
nej spoločnosti (Steinerová, et al., 2004). V rokoch 2006 � 2007 bol fenomenografickým prístupom realizovaný
výskum posudzovania relevancie v tradičných a elektronických informačných zdrojoch na vzorke študentov dok-
torandských programov v rámci FiF UK a niekoľkých absolventoch odboru knižnično-informačných štúdií (Stei-
nerová, Grešková a Šušol, 2007). Na základe viacerých zrealizovaných výskumov bol navrhnutý model posu-
dzovania relevancie v elektronickom prostredí pod názvom Relevancia 2.0 (Steinerová, 2011) a model
ekologických dimenzií informačnej gramotnosti spájajúci mikroúroveň informačnej gramotnosti (afektívnu, kog-
nitívnu, senzomotorickú a sociálnu zložku) s jej makroúrovňou – informačným prostredím (Steinerová, 2010).
Ďalší kvalitatívny výskum formou pološtruktúrovaných rozhovorov a kresieb mapoval informačné horizonty de-
vätnástich študentov postgraduálneho štúdia zo štyroch slovenských univerzít (Steinerová, 2014). Fenomeno-
grafiu ako výskumnú metodológiu využila vo svojom výskume depersonalizácie v on-line prostredí na vzorke
študentov stredných škôl a doktorandov FiF UK aj Nováková (2018).

ciele výskumu

Futurológ informačnej spoločnosti Alvin Toffler (1992) vo svojom diele Šok z budúcnosti prezentuje myšlienku
amerického psychológa a informačného vedca Herberta Georgea Gerjuoyho, podľa ktorého by nový vzdelávací
systém mal upustiť od tradičného memorovania žiakov a študentov a mal by ich skôr naučiť klasifikovať a re-
klasifikovať informácie, zhodnotiť pravdivosť informácií, prechádzať od konkrétneho k abstraktnému a späť,
dívať sa na problémy novým pohľadom a predovšetkým vzdelávať seba samého.

K otázke edukácie v informačnej spoločnosti sa vyjadril aj jej ďalší teoretik a vizionár, Peter F. Drucker (1993),
ktorý vo svojom diele Postkapitalistická spoločnosť – podobne ako Toffler –  vyzdvihuje na jednej strane potrebu
kompetencie vzdelávania sa jednotlivca a na druhej strane zdôrazňuje transformáciu získaných informácií
na znalosti.

Inšpirovaní psychologickým prístupom k informačnej gramotnosti Carol Kuhlthauovej a sociálnym, respektíve so-
ciálno-psychologickým prístupom fenomenografického výskumného prúdu, Whitworthovými zisteniami o pre-
viazanosti konceptu informačnej gramotnosti a edukácie, rovnako aj myšlienkami Petra Druckera a Alvina Tofflera
o vzdelávaní v informačnej spoločnosti sme sa rozhodli pre realizáciu vlastného kvalitatívneho výskumu práve
v prostredí vzdelávania na vzorke študentov prvého ročníka bakalárskeho štúdia učiteľských študijných progra-
mov viacerých fakúlt Univerzity Komenského v Bratislave. 

Výskumnú vzorku – začínajúcich študentov učiteľských študijných programov pre sekundárne vzdelávanie –
sme vybrali z dvojakého dôvodu:

¢ Väčšina z nich – ako aktuálnych študentov prvého ročníka – má ešte dostatočne intenzívne spomienky
na skúsenosti s prácou s informáciami počas ich stredoškolského štúdia. Výskumom chceme zistiť, 
s akými vedomosťami, schopnosťami, zručnosťami a osvojenými metódami v oblasti práce s informá-
ciami prichádzajú na vysokú školu.

¢ Keďže sú študentmi učiteľských študijných programov, je vysoká pravdepodobnosť, že mnohí z nich sa
po dokončení štúdia uplatnia práve ako učitelia sekundárneho vzdelávania. Preto považujeme za dôle-
žité spoznať ich názory a postoje na danú problematiku, ktoré pramenia z ich vlastnej skúsenosti.

Hlavnú výskumnú otázku, ktorá zároveň predstavuje ústredný problém výskumu, sme formulovali nasledovne: 

„Akú majú predstavu o informačnej gramotnosti budúci pedagógovia sekundárneho vzdelávania na
základe vlastných skúseností zo stredných škôl?“

Hypotézy sme vo výskume neformulovali, nakoľko význam použitého kvalitatívneho prístupu k problému spo-
číva v odhaľovaní jeho príčin, javov a v rozvoji teórie, čím umožňuje až následnú formuláciu hypotéz, ktoré
možno overovať kvantitatívne (Kuhlthau, 1993). V súlade s hlavným výskumným problémom sme stanovili aj
parciálne ciele, ktorými sa chceme dopracovať k odpovedi na nastolenú otázku:

¢ zmapovať predstavy začínajúcich vysokoškolákov o efektívnom používateľovi informácií;

¢ spoznať ich názory a postoje ohľadom práce s informáciami na základe ich vlastných skúseností zo stre-
doškolského štúdia;

¢ identifikovať prekážky, s ktorými sa pri práci s informáciami na stredných školách stretli;

¢ dozvedieť sa, aké emócie a myšlienky prežívali pri práci s informáciami;

¢ identifikovať a kategorizovať faktory spôsobujúce neistotu pri práci s informáciami;
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¢ oboznámiť sa s predstavami mladých ľudío ideálnej informácii;

¢ spoznať meradlá pravdivosti informácií budúcich učiteľov;

¢ na základe uvedených zistení pokúsiť sa vytvoriť vlastné kategórie informačnej gramotnosti.

Metódy zberu a vyhodnocovania dát

Hlavnú výskumnú otázku a parciálne ciele sme definovali v súlade s princípmi fenomenografického prístupu,
ktorým sme chceli dospieť k identifikácií výsledných koncepcií informačnej gramotnosti a ich následnej katego-
rizácii prostredníctvom fenomenografickej analýzy pozostávajúcej z piatich fáz (Bruce, 1997). 

Zber dát sme realizovali troma metódami – písomným zberom dát, kreslením a rozhovormi – v dvoch etapách
počas zimného semestra akademického roka 2018/2019. Podklady pre oba typy analýz (obsahovej a fenome-
nografickej) sme čerpali primárne od účastníkov, ktorí participovali na oboch etapách zberu dát, dáta zozbierané
od študentov zúčastnených len prvej etapy sme využili na overenie výsledku fenomenografickej analýzy.

Otázky sme formulovali tak, aby sa študenti vyjadrovali k svojim skúsenostiam a predstavám plynúcim z týchto
skúseností o informačnej gramotnosti. Nakoľko sme chceli výskumom zmapovať aj ďalšie vybrané aspekty in-
formačnej gramotnosti, predovšetkým v etape rozhovorov sme kládli doplňujúce otázky, ktoré sme vyhodnoco-
vali metódou obsahovej analýzy jednotlivých problémov.

Prvá etapa zberu dát

Prvá fáza zberu dát uskutočnená na prelome septembra a októbra 2018 na pôde piatich fakúlt Univerzity Ko-
menského v Bratislave (Filozofickej fakulty – FiF UK, Prírodovedeckej fakulty – PriF UK, Fakulty matematiky, fy-
ziky a informatiky UK – FMFI UK, Fakulty telesnej výchovy a športu – FTVŠ UK a Evanjelickej bohosloveckej
fakulty – EBF UK) pozostávala z písomného vypracovania dotazníka o demografických ukazovateľoch partici-
pantov a informáciách o ich predchádzajúcom a aktuálnom štúdiu spolu s otázkou o motivácii výberu aktuálneho
študijného programu a následne z písomného vypracovania odpovedí formou reflexie na tri otázky, pričom
v poslednej zo zadaných úloh sme vyžadovali využiť aj metódu kreslenia. Keďže na pôde Pedagogickej fakulty
UK (PdF UK) sme z technicko-organizačných dôvodov nemohli realizovať zber dát v zimnom semestri 2018/2019,
dodatočne sme ho vykonali v priebehu februára 2019 na značne obmedzenej vzorke študentov danej fakulty.

Prvej fázy zberu dát sa zúčastnilo spolu dvestoosemdesiatjeden relevantných respondentov zo všetkých  uve-
dených fakúlt. Dotazníkom sme zisťovali v rámci demografických údajov vek, pohlavie a okres trvalého bydliska
respondentov a v rámci údajov o predchádzajúcom a aktuálnom štúdiu typ a okres absolvovanej strednej školy,
zameranie učebného programu, rok a predmety maturitnej skúšky, počet predchádzajúcich rokov na prípad-
nom predchádzajúcom vysokoškolskom štúdiu a aktuálne študovanú špecializáciu (aprobáciu) v rámci učiteľ-
ských študijných programov. Osobitne sme zamerali pozornosť aj na skutočnosť, či vykonali maturitnú skúšku
z informatiky z dôvodu možného vplyvu tejto skúsenosti na ich výpovede. Úlohami (otázkami) v zadaní sme sa
snažili zistiť predstavy študentov o zručnom, respektíve efektívnom používateľovi informácií, ich vlastné skúse-
nosti s prácou s informáciami počas stredoškolského štúdia a vnímanie pojmu informácie ako jedného zo zá-
kladných komponentov konceptu informačnej gramotnosti. Študenti mali na pôde FiF UK k dispozícii na
vypracovanie 90 minút, na ostatných fakultách 45 minút. Konkrétne znenie úloh bolo nasledovné:

¢ Aké máte skúsenosti s prácou s informáciami počas Vášho stredoškolského štúdia? Podrobne opíšte si-
tuáciu, v ktorej ste podľa Vás informácie využili efektívne (v súvislosti s Vaším stredoškolským štú-
diom). 

¢ Pokúste sa vlastnými slovami charakterizovať/vysvetliť pojem „informácia“. Ktoré atribúty (vlastnosti)
sú na informácii dôležité?

¢ Nakreslite metaforu efektívneho alebo zručného používateľa informácií. Obrázok opíšte a priblížte, kto-
rými vedomosťami, schopnosťami a zručnosťami by mal takýto používateľ informácií disponovať.

druhá etapa zberu dát – rozhovory

Druhú etapu zberu dát sme realizovali formou individuálnych pološtruktúrovaných rozhovorov v priebehu sep-
tembra až decembra 2018. Boli do nej pozvaní všetci účastníci prvej fázy zberu dát; študenti sa prihlasovali
spočiatku na základe vlastného záujmu, neskôr sme výber korigovali osobnou alebo e-mailovou intervenciou tak,
aby v ňom boli vyvážene zastúpené obe pohlavia, fakulty a jednotlivé študované špecializácie (aprobácie). Opti-
málnou vzorkou pre fenomenografický výskum je 20 až 50 účastníkov (Limberg, 2008), v prípade nášho vý-
skumu sa etapy rozhovorov zúčastnilo 40 respondentov; svoje zastúpenie mali všetky zmienené fakulty 
s výnimkou PdF UK. Hlavnými podkladmi pre parciálne obsahové analýzy a fenomenografickú analýzu boli dáta
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získané od študentov, ktorí sa zúčastnili oboch etáp zberu dát – teda písomnej fázy spojenej s kreslením i roz-
hovorov. Podrobnejším charakteristikám tejto vzorky sa preto venujeme v samostatnej podkapitole.

Rozhovory tematicky nadväzovali na písomné vyjadrenia a kresby z prvej fázy zberu dát. Ich účastníci mali 
k dispozícii svoje písomné vypracovania a kresby, ku ktorým sa podrobnejšie vyjadrovali, prípadne ich dopĺňali
o nové informácie. Ich obsah pozostával zo štyroch okruhov. V rámci prvého okruhu sme sa opätovne pýtali
respondentov na motiváciu výberu študijného programu, doplnili sme ho zároveň aj otázkou o motivá-
cii participácie na druhej etape výskumu. Jadrom rozhovorov boli tri nasledujúce okruhy. V druhom tema-
tickom okruhu sme žiadali respondentov, aby podrobne opísali a objasnili svoju kresbu efektívneho
používateľa informácií a vyjadrili sa aj ku kompetenciám, ktorými by mal takýto používateľ disponovať.
Počtom otázok najrozsiahlejší bol tretí okruh, v ktorom sme sa znova pýtali respondentov na zážitky a skú-
senosti zo situácií v rámci svojho stredoškolského štúdia, pri ktorých oni sami efektívne využili informá-
cie. Inšpirovaní alternatívnymi prístupmi k informačnej gramotnosti sme doplňujúcimi otázkami zisťovali výber
a využívanie konkrétnych typov a formátov informačných zdrojov, s ktorými pracovali, osobitne sme sa pý-
tali aj na problematiku spolupráce a využívania ľudských zdrojov. Ďalej sme sa v rámci danej skupiny
otázok pýtali na emócie, ktoré v týchto situáciách študenti zažívali, prekážky a bariéry, s ktorými sa pri
práci s informáciami stretli, zisťovali sme aj, či študenti zažívali neistotu a ktoré faktory to spôsobili. Na záver
tretieho okruhu dostali respondenti úlohu vykonať sebareflexiu, či sa považovali alebo s odstupom času po-
važujú za zručných používateľov informácií – inými slovami, či sú informačne gramotní. V poslednom okruhu
otázok mohli študenti doplniť svoje charakteristiky a definície pojmu informácie, ďalej sme sa ich pýtali
na tri najdôležitejšie atribúty informácie a celkom poslednou otázkou sme zisťovali, čo je pre nich merad-
lom pravdivosti informácie.

Po zodpovedaní na vopred pripravené otázky dostali respondenti možnosť vyjadriť sa k ľubovoľnej téme obsa-
hovo súvisiacej s naším výskumom, čo mnohí študenti aj využili. Priemerná dĺžka rozhovorov bola 26 minút. 

charakteristika výskumnej vzorky

Ako sme už uviedli, hlavnými podkladmi pre naše analýzy boli dáta poskytnuté štyridsiatimi účastníkmi, ktorí
participovali na oboch etapách ich zberu. Túto vzorku tvorilo dvadsaťdeväť žien (72,5 %) a jedenásť mužov
(27,5 %) vo vekovom rozmedzí 18 až 21 rokov, ich priemerný vek bol 19 rokov. Až tridsiati siedmi respondenti
vykonali maturitnú skúšku v školskom roku 2017/2018, zvyšní traja o rok skôr. Z informatiky vykonali matu-
ritnú skúšku len štyria z nich.

V rámci vstupného dotazníka sme zisťovali aj typ absolvovanej strednej školy. Až tridsaťtri respondentov absol-
vovalo gymnázium so štvorročnou (19 študentov), päťročnou (6 študentov) alebo osemročnou formou štúdia (8
študentov). Ďalší piati respondenti absolvovali strednú odbornú školu, z toho konkrétne dvaja strednú odbornú
školu strojnícku, dvaja hotelovú akadémiu a jeden obchodnú akadémiu. Zvyšní dvaja respondenti absolvovali
strednú školu v zahraničí – z toho jeden všeobecnovzdelávaciu s vyučovacím jazykom slovenským v Rumunsku
a jeden odbornú školu na Ukrajine.

Výskumná vzorka pozostávala zo zástupcov piatich fakúlt Univerzity Komenského v Bratislave, konkrétne pod
FiF UK patrilo až dvadsaťosem respondentov, päť spadalo pod PriF UK, traja respondenti boli študentmi FMFI UK,
rovnako traja študovali na FTVŠ UK a jeden respondent patrí pod EBF UK. Všetci študenti študovali dvojkombi-
náciu predmetov pre sekundárne vzdelávanie v rámci študijných odborov 1.1.1. Učiteľstvo akademických pred-
metov, 1.1.3. Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov, prípadne v kombinácii so študijným
odborom 8.1.2. Šport. Z nich tridsaťjeden študovalo svoju dvojkombináciu len na jednej z fakúlt, deviati boli za-
písaní na medzifakultné študijné programy. 

Fenomenografia ako metodológia akcentujúca variabilitu koncepcií kladie dôraz na jednej strane na homogenitu
vzorky, ktorú sme sa snažili dosiahnuť výberom študentov konkrétneho ročníka študujúcich v konkrétnom štu-
dijnom odbore, zároveň ale zdôrazňuje potrebu variabilitu vzorky v rôznych aspektoch. Tú sme sa snažili docieliť
predovšetkým zastúpením študentov rôznych špecializácií (študovaných aprobácií). Najviac zastúpenou apro-
báciou bolo učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry, učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a učiteľstvo his-
tórie. K ďalším zastúpeným aprobáciam patrí učiteľstvo, matematika, chémia, biológia, geografia, nemecký jazyk
a literatúra, filozofia, telesná výchova, fyzika, maďarský jazyk a literatúra, informatika a náboženska výchova.
Variabilitu vzorky podporuje do určitej miery aj rôznorodosť jej zloženia na základe kritéria príslušnosti ku kraju
trvalého bydliska. Z geografického hľadiska boli zastúpené všetky samosprávne kraje v rámci SR, dvaja res-
pondenti boli zo zahraničia. Napriek uvedeným faktorom variability nie je úlohou fenomenografie porovnávanie
jednotlivých skupín respondentov. Diverzifikácia vzorky má za cieľ dosiahnuť čo najvyššiu variabilitu výsledných
koncepcií skúmaného fenoménu.
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výsledky fenomenografickej analýzy

Výskumom sme identifikovali niekoľko možných kritérií kategorizácie koncepcií informačnej gramotnosti, na-
príklad na základe podobností situácií, v ktorých študenti využili informácie efektívne, alebo na základe prefe-
rencie konkrétnych typov informačných zdrojov či podľa dôležitosti konkrétnej fázy v informačnom procese.
Viacnásobnými analýzami dát sme napokon v rámci noematickej úrovne fenomenografickej analýzy stanovili tri
samostatné kategórie na základe podobností v prieniku odpovedí jednotlivých respondentov na všetky tri
okruhy otázok. Podobnosť odpovedí sa najviac prejavovala v dvoch oblastiach (kontextoch), ktoré sa stali kri-
tériami kategorizácie. Prvou bola zameranosť respondentov v odpovediach na prácu s digitálnou informačnou in-
fraštruktúrou, na základe ktorej sme vyčlenili prvú samostatnú kategóriu – kategóriu, ktorej koncepcie majú 
v centre pozornosti digitálne informačné technológie. Objektom záujmu zvyšných respondentov bola práca
už so samotnými informáciami pri ich multizdrojovom využívaní a v rámci týchto odpovedí sme identifikovali dve
skupiny odpovedí (koncepcií) na základe účelu práce s informáciami, ktorými bolo buď využívanie nadobud-
nutých vedomostí v praxi alebo hľadanie pravdy.

Rozhodujúcimi kritériami našej klasifikácie sa teda stali kontexty – technologický kontext – v rámci ktorého
bol respondent orientovaný buď primárne na využívanie IKT alebo na prácu so samotnými informáciami; v prí-
pade druhej možnosti bol rozhodujúcim kritériom kontext účelu práce s informáciami. Už na tomto mieste mu-
síme upozorniť, že nielen prvá, ale všetky tri kategórie sú silno ovplyvnené myšlienkou využívania IKT 
a digitálnym prostredím, čo podporuje relevantnosť otázky vzťahu konceptu digitálnej gramotnosti k nášmu
výskumu.

Písomné práce s kresbami a prepismi rozhovorov od všetkých štyridsiatich účastníkov oboch fáz zberu dát sme
roztriedili na základe prvotnej kategorizácie do troch kategórií a ďalej podrobili noetickej úrovni analýz, pri kto-
rej sme hľadali spoločné vlastnosti a rozdiely jednotlivých koncepcií. Následne sme roztriedili na základe výpo-
vedí aj písomné práce ostatných študentov, ktorí sa zúčastnili len prvej fázy zberu dát a overovali sme správnosť
ustanovenia jednotlivých koncepcií.

V záverečných etapách fenomenografickej analýzy sme ustanovili tri výsledné kategórie informačnej gramot-
nosti, vypracovali sme charakteristiky ich referenčných a štrukturálnych elementov a usporiadali ich do výsled-
ného priestoru (angl. outcome space), pre ktorý sa nám stali inšpiráciou jednak informačné pyramídy a v jeho
alternatívnej verzii tiež vybrané kresby metaforického (alegorického) poňatia efektívneho používateľa informá-
cií – teda vypracovania tretej otázky v rámci písomného zberu dát.

kategória 1: koncepcia digitálnych technológií

„Informačná gramotnosť je vnímaná ako súhrn kompetencií v oblasti práce s digitálnou informačnou
infraštruktúrou.“

V centre pozornosti tejto kategórie sú digitálne informačné a komunikačné technológie (IKT), napríklad osobný
počítač, tablet alebo smartfón, ktoré študenti najčastejšie využívajú pri práci s informáciami a ktoré pred-
stavujú centrálny (referenčný) element celej kategórie. Daná koncepcia je v značnej miere ekvivalentná kon-
ceptu digitálnej gramotnosti, prípadne konceptu takzvanej IKT gramotnosti. Jej princípom je využívanie
digitálnych technológií, za účelom práce s dátami a inými objektmi v digitálnom prostredí – tvorby, komuniká-
cie a prezentácie informácií a informačných produktov. Dôraz je napriek tomu kladený na technickú stránku inf-
raštruktúry, prácu s informáciami ako intelektuálnym obsahom za akýmkoľvek účelom je až druhoradá. Hlavnú
výhodou využívania IKT vidia ich používatelia v rýchlosti spracovania informácií. 

Pri práci s IKT využívajú študenti rôzne softvéry, najmä programy balíka MS Office – MS Word, MS Excel, MS
Power Point, niektorí ovládajú aj programovacie jazyky, napríklad Pascal a Lazarus, či iné špeciálne apliká-
cie. Dôležitým komponentom celej koncepcie je internet, v rámci ktorého študenti bežne realizujú vyhľadá-
vanie informácií, najčastejšie prostredníctvom vyhľadávača Google. Prístup do siete internetu prostredníctvom
IKT umožňuje študentom participovať vo virtuálnom svete, napríklad využívaním sociálnych sietí. Napriek
mnohým výhodám, ktoré internet ponúka,  sú si viacerí respondenti vedomí aj niektorých hrozieb, ktorým jeho
používaním čelia, napríklad problematike on-line bezpečnosti, on-line závislostiam alebo mediálnemu
multitaskingu. Osobitnou otázkou, o ktorej by mali mať povedomie, sú etické a morálne aspekty využíva-
nia internetu a IKT, predovšetkým problematika plagiátorstva, ktoré súvisí nielen s využívaním elektronických,
ale aj tradičných zdrojov, no zároveň ktorého praktizovanie digitálne technológie svojimi možnosťami výrazne
uľahčujú.

Popri silnej orientácii na IKT potvrdili študenti zaradení do danej kategórie informačnej gramotnosti aj využíva-
nie iných typov a druhov informačných zdrojov, napríklad  ľudské zdroje a knižné zdroje, ktoré sú už súčasťou
okrajovej úrovne (externého horizontu) danej koncepcie. Motívom práce s digitálnymi technológiami bolo 
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pre mnohých respondentov nielen informácie vyhľadať, ale následne aj využívať alebo uplatňovať v praxi, pri-
čom pre niektorých je dôležitou otázkou aj pravdivosť informácií, s ktorými pracujú.

kategória 2: koncepcia vedomostí

„Informačná gramotnosť je vnímaná ako súhrn kompetencií potrebných k nadobudnutiu vedomostí
za účelom ich využitia v praxi.“

Kým princípom prvej kategórie (koncepcie IKT) je samotná práca s hardvérovým a softvérovým vybavením IKT,
participácia v digitálnom svete a prípadná informačná potreba sa naplní len vyhľadaním (internetových) zdro-
jov. Využívanie IKT v tejto koncepcii predstavuje len pomyselnú vstupnú bránu do sveta informácií. Centrálnym
(referenčným) elementom danej kategórie sú nadobudnuté vedomosti, ako výsledok informačného procesu,
ktorý sa začína vyhľadávaním informácií v rôznych druhoch a typoch informačných zdrojov – knižných, in-
ternetových, ľudských a ďalších, pričom ku kľúčovým kompetenciám respondenti zaraďovali aj pamäť. Najčas-
tejším účelom práce s informáciami je ich využívanie v praktickom živote. K ďalším významným kompetenciám,
zaradeným do externého horizontu tejto koncepcie informačnej gramotnosti, patrí porozumenie informáciám,
hodnotenie užitočnosti informácií a relevancie, hľadanie súvislostí medzi informáciami a vykonávanie
rozhodnutí na základe nadobudnutých vedomostí alebo osobných skúseností. Do externého horizontu sme na
základe výpovedí študentov zaradili aj komunikačné kompetencie a prezentačné zručnosti, ktoré sú pri vy-
užívaní informácií – najmä v situáciách prezentovania informácií určitému publiku, napríklad v povolaní peda-
góga – tiež veľmi dôležité. 

K nadobúdaniu vedomostí a ich využívaniu v praxi sú potrebné aj kompetencie kritického myslenia, kreatív-
neho myslenia a čítania s porozumením, ku ktorým sa respondenti vyjadrovali len okrajovo a ktoré nerefe-
rujú o podstate danej koncepcie informačnej gramotnosti,  preto sme ich zaradili spolu s otázkou pravdivosti
informácie do jej marginálnej vrstvy. Ako sme už uviedli v úvode opisu tejto koncepcie, digitálne technoló-
gie sú pre ňu tiež druhoradé, hoci sa o ich využívaní respondenti zmieňovali v rôznej miere, preto sú aj ony sú-
časťou externého horizontu; na základe výpovede študentov sme k nim zaradili aj problematiku plagiátorstva
a on-line závislostí. 

kategória 3: koncepcia pravdy

„Informačná gramotnosť je vnímaná ako súhrn kompetencií potrebných ku kritickému hodnoteniu 
informácií za účelom spoznávania pravdy.“

Jadrom koncepcie (jej referenčným elementom) je pravda, respektíve pravdivosť ako jeden z najdôležitejších
atribútov informácie a zároveň významná hodnota v spoločnosti. Ústredným princípom danej koncepcie je hľa-
danie pravdy, respektíve posudzovanie pravdivosti informácie, najčastejšie za účelom  jej šírenia ako spo-
ločenskej zodpovednosti, mnohokrát v neprebádaných oblastiach. Posudzovať pravdivosť informácií je možné
predovšetkým vďaka kompetenciám overovania informácií, hodnotenia dôveryhodnosti informácií a kri-
tického myslenia; na základe výpovedí študentov sme do obsahu externého horizontu tejto koncepcie zara-
dili aj kompetencie čítania s porozumením a argumentácie.

Naopak, súčasťou marginálnej úrovne externého horizontu sú rôzne typy informačných zdrojov, internet 
a digitálne technológie, nakoľko sa aj o nich respondenti zmieňovali vo svojich výpovediach, no s hlavným pri-
ncípom danej koncepcie súvisia len okrajovo. Z rovnakého dôvodu sme k nim pridali aj oblasť využívania 
informácií, ďalej aspekty relevancie informácie, jej užitočnosti a zrozumiteľnosti a kompetenciu komu-
nikácie v cudzom jazyku.

usporiadanie kategórií

Identifikované kategórie (koncepcie) informačnej gramotnosti sme usporiadali do výsledného hierarchického
modelu tak, aby jej jednotlivé úrovne korešpondovali s transformačným princípom tzv. informačnej pyramídy,
respektíve DIKW pyramídy, z ktorej sme vychádzali pri tvorbe modelu a ktorá predstavuje proces transformá-
cie dát na múdrosť (Obr. 1).

Podobne ako Bruceová (1997), aj my zdôrazňujeme, že jednotlivé skupiny koncepcií informačnej gramotnosti,
ktoré sú zároveň samostatnými kategóriami, v žiadnom prípade nie sú izolované, keďže majú medzi sebou vý-
znamné obsahové prieniky, čo sme sa snažili vystihnúť aj  grafickým znázornením výsledného priestoru kate-
górií. Zaradenie konkrétneho respondenta do jednej z troch kategórií bolo vo viacerých prípadoch problematické,
keďže svojimi výpoveďami spadali aj do dvoch či všetkých troch kategórií súčasne. Aj vtedy sme sa ale snažili
nájsť podstatu celej výpovede – či ide primárne o zručnosti v používaní digitálnych informačných technológií,
alebo o celkové využívanie informácií vo vlastný prospech či pre celospoločenský prospech.
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Inšpirovaní niekoľkými prácami vybraných respondentov nášho výskumu, rovnako aj ekologickým prístupom 
k informačnej gramotnosti (Steinerová 2010; Steinerová, 2015) sme sa rozhodli vypracovať aj alternatívne en-
vironmentálno-ekologické metaforické znázornenie všetkých troch kategórií s explicitným znázornením jed-
notlivých kategórií a vzťahov medzi nimi (Obr. 2). 

V našom prípade je strom metaforou informačného procesu. Koreňový systém, podobne ako predstavuje di-
verzitu rôznych informačných zdrojov – tradičných aj elektronických, rôznych typov a formátov. Môže ísť o we-
bové stránky s textom, obrázkami videami, ďalej knihy (učebnice, encyklopédie, populárno-náučné a pod.),
časopisy, ale aj televízne vysielanie (prípadne aj rozhlasové) či rôzne ľudské zdroje – učitelia, spolužiaci, kni-
hovníci, rodinní príslušníci, odborníci a pod. Kmeň predstavuje transformáciu informácií zo zdrojov (koreňový sys-
tém) na vedomosti (koruna). Koruna predstavuje nadobudnuté vedomosti. Tak ako sa koruna stromu postupne
rozrastá, aj človek naberá stále viac vedomostí. Jej rozvetvenosť je metaforou pre rôznorodosť oblastí a kon-
textov, do ktorých jednotlivé vedomosti spadajú. Ovocie predstavuje využívanie vedomostí vo vlastný prospech
– teda plody celého informačného procesu. Celkovo teda je strom metaforou druhej kategórie. Jednotlivé časti
stromu predstavujú jednotlivé podkategórie, ktoré sme mohli vo výpovediach respondentov identifikovať – 
korene informačné zdroje, kmeň subjektivizáciu objektívnej informácie, teda transformáciu dát zo zdrojov
na vedomosti, koruna nadobudnuté vedomosti a plody uplatňovanie nadobudnutých vedomostí v praxi.

Pôda, z ktorej strom vyrastá, je metaforickým znázornením prvej kategórie – koncepcie digitálnych technoló-
gií – inými slovami digitálnej informačnej infraštruktúry. Opodstatnenie nášho prístupu je dvojaké. Digitálne
technológie spolu s ich softvérovým vybavením dnes predstavujú infraštruktúru pre tvorbu, skladovanie a sprí-
stupňovanie digitálnych dát a objektov a prácu s nimi. Samotný používateľ informácií je týmito technológiami
obklopený, využíva ich nielen pre vyhľadávanie a prístup k internetovým zdrojom, prípadne iným elektronickým
zdrojom (napokon aj k televíznemu vysielaniu, ktoré je dnes šírené už len v digitálnej forme), ale aj pre vyhľa-
dávanie knižných zdrojov, pre komunikáciu s ľudskými zdrojmi, na tvorbu informačných produktov, šírenie in-
formácií a podobne. Aj výpovede respondentov jednoznačne potvrdili dominanciu digitálnych technológií vo
všetkých sférach života. Jednotlivé informačné zdroje (elektronické, tlačené i ľudské), prípadne ich využívanie
a práca s nimi je v rôznej miere ovplyvňovaná digitálnou infraštruktúrou, čo znázorňujú korene (informačné
zdroje) zasadené v digitálnom prostredí.

Napokon tretiu kategóriu – koncepciu pravdy metaforicky znázorňuje slnko, prípadne celkovo atmosféra. 
Vo všeobecnosti sa totiž pravda asociuje so svetlom, zároveň je pravda niečo nehmotné, je to niečo okolo nás,
prípadne nad nami. Hoci parciálnymi princípmi tretej koncepcie sú tiež činnosti vyhľadávania informácií a ich
transformácie na vedomosti, jej hlavnou podstatou je posudzovanie ich pravdivosti, respektíve hľadanie pravdy 
z dôvodu spoločenskej zodpovednosti za ďalšie šírenie týchto informácií. 

Environmentálnym poňatím metafory informačnej gramotnosti ako krajiny pozostávajúcej z pedosféry (infor-
mačná infraštruktúra), biosféry (dáta, informácie a vedomosti) a atmosféry (otázka pravdivosti informácií) sme
chceli naznačiť nutnú prepojenosť jednotlivých koncepcií daného fenoménu a prebiehajúce informačné toky. 
Tak ako strom neprijíma z pôdy všetky látky, ale len potrebné živiny a využíva ich pre svoj rast a produkciu bio-
masy, rovnako používateľ informácií má selektovať informácie zo zdrojov, s ktorými bude ďalej pracovať a trans-
formovať ich na vedomosti, ktoré následne využíva. A napokon, tak ako bez slnečného žiarenia by všetky tieto
biochemické procesy nemohli v rastline prebiehať, rovnako je v procese práce s informáciami dôležité hodnotiť
pravdivosť informácií a pokúšať sa o hľadanie pravdy, pretože ako strom premieňa oxid uhličitý za slnečného žia-

Obr. 1  Porovnanie hierarchického usporiadania kategórií informačnej gramotnosti s úrovňami DIKW pyramídy.
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renia na kyslík potrebný pre živočíchy (a v noci aj pre samotné rastliny), rovnako aj každý jeden používateľ in-
formácií by sa mal snažiť o produkciu a šírenie pravdivých informácií pre spoločnosť.

Výsledky obsahovej analýzy ďalších vybraných aspektov informačnej gramotnosti, ktoré sme skúmali (využívanie
informačných zdrojov, emócie, prekážky a neistota zažívané pri práci s informáciami, predstavy o pojme informácie
a o informačne gramotnom používateľovi), ako aj odporúčania pre prax, prinesieme v druhej časti článku.

Príspevok bol publikovaný v rámci riešenia výskumnej úlohy APVV 0508-15 HIBER (Human 
Information Behavior in the Electronic Environment – Informačné správanie človeka v informač-
nom prostredí).
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