
InFOrMAčná GrAMOTnOSŤInFOrMAčná GrAMOTnOSŤ

36

POŽáR, L. 2012. Základy psychológie ľudí so zrakovým postihnutím. Bratislava: Z-F LINGUA, 2012. 98 s. ISBN 978-80-8082-147-0.
PRůCHA, J., WALTEROVá, E., MAREŚ, J. 2013. Pedagogický slovník. Praha: Portál, 2013. 400 s. ISBN 978-80-262-0403-9. 
PUPALA, B., ZáPOTOČNá, O. Vzdelávanie ako formovanie kultúrnej gramotnosti. Praha: Portál, s.r.o., 2010. s. 261 – 269.

ISBN 978-80-7367-828-9.  
SLOVENSKý JAZYK A LITERATÚRA (PRÍLOHA ISCED 1). Kľúčové kompetencie. [online] 2016. [cit.2016-02-02]. Dostupné na

internete: http://www.statpedu.sk/ sites/default/files/dokumenty/statny-vzdelavaciprogram/slovensky_jazyk_isced1.pdf).
TEACHING READING IN EUROPE. Contexts, Policities and Practices. [online] 2016. [cit.2016-03-01]. Dostupné na internete:

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/ documents/thematic_reports/130en.pdf. 
TVORBA PRÍSTUPNýCH ELEKTRONICKýCH DOKUMENTOV. Farby a písmo. [online] 2016. [cit.2016-02-02]. Dostupné na in-

ternete: http://cezap.sk/informacie/tvorba-pristupnych-elektronickych-dokumentov/). 
VAŠOVA, L. 1995. Úvod do bibliopedagogiky. Praha: ISV Nakladatelství, 1995. ISBN 80-85866-07-2. 
VZDELáVACIA OBLASť. Jazyk a komunikácia pre prvý stupeň ZŠ. [online] 2016. [cit.2016-01-08]. Dostupné na internete:

http://www.statpedu.sk/clanky/statny-vzdelavaci-program-svp-pre-prvy-stupen-zs/jazyk-komunikacia-pre-prvy-stu-
pen-zs). 

ZACHOVá, A. 2013. Čtenářství a čtenářská gramotnost. Vlkov: Helena Rezková, 2013. 123 s. ISBN 978-80-904449-7-3. 

Mgr. Mária Ježíková

majka.jezikova@gmail.com ¢
Doc. PaedDr. Jana Lopúchová, PhD.

lopuchova@fedu.uniba.sk

(Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Katedra špeciálnej pedagogiky)

Príspevok je zameraný na medzigeneračné a socioekonomické porovnanie digitálnej gramotnosti na Slovensku.
Charakterizuje sa oblasť digitálneho étosu a digitálneho prístupu, ktoré spolu s rovinou digitálnych kompetencií
(digitálna gramotnosť) tvoria základné zložky digitálneho habitusu. Štatisticky je overená významnosť rozdielov
v úrovni digitálnych kompetencií na základe sebahodnotenia respondentov (Digitálne Slovensko, 2016) vo vzťahu
k veku, vzdelaniu a socioekonomickému statusu rodín.

Úvod
S postupným rozšírením participácie detí v digitálnom svete, keď väčšina detí vstupuje do digitálneho priestoru už vo veku
5 – 8 rokov alebo i skôr1 , sa deti a spolu s nimi aj ich rodičia, ocitajú pred úlohou zvládnuť proces socializácie do digitálneho
priestoru. Ako potvrdzujú empirické zistenia, pre mladých 10 – 14 ročných sú to práve rodičia, od ktorých deti v najväčšej
miere očakávajú pomoc pri svojom pobyte v online svete2 . Deti sú – ako tzv. internetová generácia, digitálna generácia či di-
gitálni domorodci3 , špecifickou vekovou skupinou s jedinečným postavením prvej generácie, ktorá od narodenia vyrastá v di-
gitálnom svete. Porovnanie rozličných znakov participácie detí a rodičov v digitálnom prostredí našlo svoj odraz v reflexii
generačného rozdelenia ako osobitného druhu digitálneho rozdelenia4 . Autori v tomto kontexte poukazovali na vekovo pod-
mienené rozdiely v digitálnych zručnostiach a v postojoch k využívaniu osvojených zručností, hodnôt a vzorov digitálnej par-
ticipácie. Digitálne generačné rozdelenie bolo definované napríklad v podobe špecifického „digitálneho jazyka mladých5“ či ako
„väčšia sociabilita v digitálnom priestore, väčšou praxou v sťahovaní digitálnych mediálnych obsahov, vyhľadávaní informácií
na webe pre rozličné ciele a väčšou istotou net generácie detí v digitálnom prostredí v porovnaní s ich učiteľmi, rodičmi, sta-
rými rodičmi“6.

Medzigeneračné a sociodemografické 
porovnanie digitálnej gramotnosti detí a rodičov
na Slovensku 

1 LIVINGSTON, S. et all: Risks and safety on the internet. The perspective of European children. Full Findings. LSE, London : EU Kids On-
line, 2011. [online]. [2015-10-13]. Dostupné na:
<http://www.lse.ac.uk/media%40lse/research/EUKidsOnline/EU%20Kids%20II%20(200911)/EUKidsOnlineIIReports/D4FullFindings.pdf>.

2 TUKKANEN, T., WILSKA, T. A.: Online environments in children’s everyday lives: children’s, parents’ and teachers’ points of view. Young Con-
sumers, Vol. 16, Iss: 1, 2014, s.3-16, doi 10.1108/YC-03-2014-00430, VELŠIC, M.: Deti a rodičia v kyberpriestore. [online]. [2015-10-13].
Dostupné na: <http://www.ivo.sk/buxus/docs//publikacie/subory/Deti_a_rodicia_v_kyberpriestore.pdf>. 

3 PRENSKY, M.: Digital Natives, Digital Immigrants. NCB University Press, Vol. 9, No. 5, October 2001, s.2. 
Napríklad HERRING, S.C.: Questioning the Generational Divide: Technological Exoticism and Adult Construction of Online Youth Identity. 1st

ed.  Buckingham, D. (Ed.) Youth, Identity and Digital Media: The MIT Press Cambridge, MA, 2008, s. 71-92., PRENSKY, M.: Digital Natives,
Digital Immigrants. 1sted. NCB University Press, Vol.9, No. 5, October 2001, s.2-3.

5 PRENSKY, M.: Digital Natives, Digital Immigrants. NCB University Press, Vol.9, No. 5, October 2001.
6 HERRING, S. C.: Questioning the Generational Divide: Technological Exoticism and Adult Construction of Online Youth Identity, 1st Ed. Buc-

kingham, D. (Ed.), Youth, Identity and Digital Media, The MIT Press Cambridge, MA, 2008, s. 71.
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Ako poukazujú empirické zistenia v tejto súvislosti, „digitálni domorodci nie sú oboznamovaní s digitálnymi technológiami ne-
závisle, samostatne, ale ich vstup do digitálneho sveta prebieha v kontexte ich rodiny“7. Zohľadňujúc zistenia o podobe det-
skej a rodičovskej digitálnej participácie by sme chceli odpovedať na otázku, do akej miery je rodičovská participácia
v digitálnom svete významná vo vzťahu k formovaniu digitálnej participácie detí a v akých oblastiach obzvlášť? Možno hovo-
riť o „internetovej generácii rodičov“, ktorá je schopná sprevádzať svoje deti v procese vstupu do digitálneho sveta, a ak áno,
ako ju možno vymedziť? V kontexte vývoja digitálneho generačného rozdelenia, aké sú štatisticky významné rozdiely v úrovni
digitálnych kompetencií vo vzťahu k veku, vzdelaniu a socioekonomickému statusu rodín?

Digitálna gramotnosť rodičov – vznik internetovej generácie rodičov?
Vznik prvej internetovej generácie detí (narodených po roku 2000) a jej vstup do digitálneho sveta otvoril priestor pre skú-
manie digitálnej participácie detí, pre ktoré je digitálny svet prirodzeným prostredím. Kto sú príslušníci internetovej generá-
cie detí na Slovesnku a ako možno vymedziť vekovú skupinu ich rodičov? Keďže počiatky zavádzania internetu na Slovensku
sa datujú do druhej polovice 90-tych rokov a počítačové učebne boli zriadené v školách do roku 2004, druhá polovica 90-tych
rokov môže byť vymedzená, ako počiatok formovania tzv. internetovej generácie detí na Slovensku, prvej generácie narode-
nej do digitálneho sveta. Podľa demografických zistení možno vymedziť priemerný vek rodičov prvých príslušníkov interneto-
vej generácie detí v súčasnosti (rok 2015) v rozsahu 42 – 51 rokov (rodičia narodení v rokoch 1965 – 1974)8. Aká je digitálna
gramotnosť rodičov detí patriacich do internetovej generácie detí na Slovensku? Veková skupina 35 – 44 a 45 – 54-ročných
dosahuje v súčasnosti 88 % úroveň digitálnej gramotnosti, čo nasvedčuje, že mierne zaostáva za skupinou 14 – 34-ročných
s najvyššou mierou digitálnej gramotnosti, meranej kvantitatívne ako podiel digitálne gramotných v rámci vekových skupín9 .
V sledovaných vekových skupinách môžeme identifikovať prejav digitálneho generačného rozdelenia na úrovni 12 %.
Na základe empirických zistení IVO však môžeme sledovať, ako sa úroveň digitálnej gramotnosti generácie v reprodukčnom
veku postupne približuje k úrovni digitálnej gramotnosti v skupine 14 –17 ročných. Ak v roku 2011 bolo možné charakterizo-
vať ako vekovú skupinu s najvyššou mierou digitálnej gramotnosti skupinu 14 – 24-ročných (v rámci ktorej digitálnu gra-
motnosť dosiahlo 98 % osôb), v roku 2013 už patrí k najsilnejšej digitálnej generácii generácia 14 – 34-ročných (v rámci ktorej
úroveň digitálnej gramotnosti dosiahla v skupine 14 – 17 ročných 100 % a v skupine 18  – 34-ročných 97 %). Zároveň, v sku-
pine 25 – 34-ročných (ktorá v roku 2011 reprezentuje priemerný vek živorodiacej matky)10, sa úroveň digitálnej gramotnosti
zvýšila o 3 % oproti roku 2011 z 93 % na 96 %, čím sa táto skupina priblížila k najsilnejším vekovým skupinám z hľadiska
úrovne digitálne gramotnosti. Tieto zistenia podporujú označenie generácie, ktorá aktuálne začína realizovať svoje repro-
dukčné zámery ako „digitálnej generácie rodičov“, ktorá bude sprevádzať svoje deti v digitálnom svete ako prvá generácia ro-
dičov bez digitálneho rozdelenia v oblasti digitálnej gramotnosti. Tento predpoklad platí pri nezmenenej úrovni digitálnej
gramotnosti v sledovaných skupinách v najbližšom období. Ak by došlo k nárastu digitálnej gramotnosti u 35 – 41-ročných
v najbližších rokoch, bol by badateľný skorší vývoj internetovej generácie rodičov, keď rodičia „dobehnú“ svoje deti v oblasti
digitálnej gramotnosti. Avšak tento vývoj by predpokladal rýchly nárast digitálnej gramotnosti v tejto vekovej skupine o 10
%, zahŕňajúc skupiny s nízkou úrovňou digitálnej gramotnosti, čo sa v krátkom časovom rozmedzí nedá očakávať s ohľadom
na vývoj sociodemografického digitálneho rozdelenia na Slovensku. Samotný vstup detí vo veku 10 – 14 rokov do digitálneho
priestoru pritom už prebieha.

Ak prijímame špecifické označenie pre deti, ktoré obklopuje digitálny svet od narodenia (deti narodené okolo 2000) ako in-
ternetová generácia, pojem digitálna generácia rodičov používame pre označenie tých, ktorí v súčasnosti okolo roku 2015 ako
25 – 34-roční začínajú realizovať svoje reprodukčné zámery. Títo rodičia budú sprevádzať svoje deti v procese vstupu do di-
gitálneho sveta ako prvá generácia rodičov bez digitálneho rozdelenia v oblasti digitálnej gramotnosti.

Medzigeneračné a sociodemografické porovnanie digitálnej gramotnosti v oblasti práce s informáciami
a službami 
Vo výskumoch IVO je digitálna gramotnosť na Slovensku sledovaná prostredníctvom 28 indikátorov rozdelených do štyroch
hlavných komponentov – ovládanie hardware, ovládanie software, práca s informáciami a schopnosť komunikácie11. Porov-
naním úrovne digitálnych kompetencií v oblasti práce s informáciami medzi tzv. internetovou generáciou detí (14 – 17 rokov),

7 BITMANN a kol.: Digital natives? New and old media and children’s outcomes, Australian Journal of Education: Vol. 55: Iss. 2, s.166. Dostupné na:
http://research.acer.edu.au/aje/vol55/iss2/6 2011. 

8 V rokoch 1900-2000 priemerný vek žien pri narodení dieťaťa bol 26 rokov (v rozmedzí od 23 do 31 rokov v prvom až štvrtom poradí), priemerný vek
otca pri narodení dieťaťa bol 28 rokov, priemerný vek rodičov pri narodení dieťaťa v tomto období je možné stanoviť v rozmedzí 42-51 rokov. MEGYE-
SIOVá, S.- BAČO, T.- PONIŠT, P. Zmeny v reprodukčnom správaní žien na Slovensku. [online]. [2015-10-13]. Dostupné na: <http://kdem.vse.cz/re-
sources/relik12/sbornik/download/pdf/65-Megyesiova-Silvia-paper.pdf>. BÖHMER, D.- LUHA, J.: Development of average age of parents at childbearing,
Forum Statisticum Slovacum 1/2013 [online]. [2015-10-13]. Dostupné na: <http://www.ssds.sk/casopis/archiv/2013/fss0113.pdf>. 

9 Digitálna gramotnosť je sledovaná prostredníctvom 28 indikátorov rozdelených do štyroch hlavných komponentov – ovládanie hardware, ovládanie soft-
ware, práca s informáciami a schopnosť komunikácie. Respondenti odhadujú úroveň svojich kompetencií v sledovaných oblastiach na 5 bodovej škále.
Pozri VELŠIC, M.Digitálna gramotnosť na Slovensku. Bratislava : IVO, 2013. [online]. [2015-10-13]. Dostupné na: <http://www.ivo.sk/buxus/docs//pu-
blikacie/subory/Digitalna_gramotnost_2013.pdf>.

10 V roku 2011 sa zvýšil priemerný vek matky pri narodení dieťaťa na 28,3 roka a priemerný vek otca ma 32, 1 roka. Takže vekové rozpätie 28 – 32 rokov
definuje vekovú skupinu, ktorá je aktuálne v priemernom veku pri narodení dieťaťa. Dostupné na: <http://kdem.vse.cz/resources/relik12/sbornik/do-
wnload/pdf/65-Megyesiova-Silvia-paper.pdf>. BÖHMER, D. – LUHA, J.: Development of average age of parents at childbearing, Forum Statisticum Slo-
vacum 1/2013 [online]. [2015-10-13]. Dostupné na: <http://www.ssds.sk/casopis/archiv/2013/fss0113.pdf>. 

11 Pri porovnávaní digitálnych kompetencií generácií detí a rodičov v kontexte informačnej gramotnosti môžeme použiť indexy digitálnej gramotnosti v ob-
lasti práce s informáciami, ktoré  zahŕňajú hodnoty kompetencií: vyhľadávanie informácií a služieb na internete, registrácia prístupu k informáciám 
a službám na internete, vyhľadávanie informácií v LAN, vyhľadávanie informácií v databázach a archívoch, vyplňovanie elektronických tlačív, formulá-
rov, download a upload súborov a údajov na internete, internetbanking a nákup tovarov alebo služieb cez internet. Pozri VELŠIC, M.: Digitálna gra-
motnosť na Slovensku. Bratislava : IVO, 2013. [online]. [2015-10-13]. Dostupné na: http://www.ivo.sk/buxus/docs//publikacie/subory/Digitalna_
gramotnost_2013.pdf>
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generáciou rodičov týchto detí (45 – 54 rokov) a internetovou generáciou rodičov (35 – 44 rokov) a testovaním významnosti
rozdielov sme sa zamerali na zistenie digitálneho generačného rozdelenia v rámci sledovaných skupín v oblasti informačnej
gramotnosti.

Podľa empirických údajov12, na základe sebahodnotenia respondentov, úroveň digitálnych kompetencií v oblasti práce s infor-
máciami a službami je vo všetkých prípadoch najvyššia u príslušníkov internetovej generácie detí, s výnimkou kompetencií na-
kupovania cez internet a internetbankingu, u ktorých najvyššiu úroveň dosiahli príslušníci skupiny 35 – 44-ročných. Najnižšiu
hodnotu sebahodnotenia dosiahli vo všetkých sledovaných kompetenciách, okrem kompetencie internetbankingu, 45 – 54-
roční, ktorí vekovo reprezentujú rodičov internetovej generácie detí. V prípade internetbankingu najnižšiu úroveň sebahod-
notenia dosiahli 14 – 17-roční (Tab. 1). 

Prostredníctvom Mann-Whitneyho U testu sme testovali významnosť rozdielov medzi sledovanými vekovými skupinami v rámci
jednotlivých kompetencií digitálnej gramotnosti. V oblasti informačnej gramotnosti boli potvrdené štatisticky významné roz-
diely medzi internetovou generáciou detí a staršími rodičovskými generáciami v prípade kompetencie vyhľadávania informá-
cií v databázach a archívoch (Tab. 2). Naopak, pri sebahodnotení respondentov v oblasti kompetencií používanie
internetbankingu dosiahla najmladšia veková skupina 14 – 17-ročných významne nižšie sebahodnotenie, v porovnaní s prí-
slušníkmi starších sledovaných vekových skupín, v kontexte odlišného praktického využívania tejto kompetencie u sledovaných
skupín. Podobne ako v prípade internetbankingu, aj v prípade kompetencie nakupovanie cez internet najvyšší index seba-
hodnotenia dosiahla skupina internetovej generácie rodičov (35 ročných 44 ročných). Skupina rodičov internetovej generá-
cie detí (45 – 54-ročných) dosiahla v prípade tejto kompetencie významne nižšiu úroveň v sebahodnotení oproti 14 –
17-ročným. Významnosť rozdielov medzi generáciou 14 – 17-ročných a 35 – 44-ročných, ani medzi oboma staršími vekovými
skupinami sa nepotvrdila.

Štatistickými metódami sme overili rozdiely v úrovni digitálnych kompetencií v ďalších troch komponentoch digitálnej gra-
motnosti v sledovaných vekových skupinách. Významne vyššia úroveň bola potvrdená u 14 – 17-ročných v porovnaní so star-
šími sledovanými skupinami. Spomedzi sledovaných 28 digitálnych kompetencií, signifikantný rozdiel v prospech 14 –
17-ročných bol potvrdený v prípade sebahodnotenia kompetencie inštalovania zariadení k PC, prenášanie, resp. kopírovanie
údajov v lokálnej počítačovej sieti LAN, kompetencie inštalovania programov do PC, a kompetencie práca so skenerom, a to
v porovnaní s oboma staršími sledovanými vekovými skupinami. V oblasti kompetencie nakupovania cez internet sa významná
odlišnosť prejavila medzi internetovou generáciou detí a skupinou 45 – 54-ročných, nie však medzi internetovou generáciou
detí a 35 – 44-ročnými.

Vyššia úroveň sledovaných kompetencií digitálnej gramotnosti v skupine 35 – 44-ročných v porovnaní so skupinou 45 – 54-
ročných, ako i medzigeneračné porovnanie celkovej úrovne digitálnej gramotnosti naznačujú vznik prvej internetovej gene-
rácie rodičov. Signifikantné rozdiely medzi sledovanými rodičovskými skupinami sa nepotvrdili. V oblasti sebahodnotenia
nakupovania cez internet existuje však medzi internetovou generáciou detí a vekovou skupinou rodičov internetovej generá-
cie detí (45 – 54) významný rozdiel, ktorý sa však stráca pri porovnaní internetovej generácie detí a 35 – 44-ročných členov.

Signifikantne nižšia úroveň internetbankingu v najmladšej sledovanej vekovej skupine a najvyššia úroveň schopnosti online
nakupovania u 35 – 44-ročných naznačuje rozdiely v potrebách informačných kompetencií v praxi vo vzťahu k veku.
Tab. 2 (nasled. strana)

V oblasti informačnej gramotnosti sme overili i pretrvávanie socioekonomickej podmienenosti úrovne jednotlivých kompeten-
cií. Porovnanie úrovne indexov digitálnych kompetencií v oblasti práce s informáciami a službami podľa dosiahnutého vzdela-
nia a socioekonomického statusu rodín potvrdzuje významnú diferencovanosť úrovne sledovaných kompetencií v oblasti

Tab. 1  Indexy digitálnych kompetencií v oblasti práce s informáciami a službami u vybraných vekových skupín 
(zdroj: Digitálne Slovensko, 2016, vlastný výpočet) 

12 Digitálne Slovensko – výskumné dáta pre študentov. Bratislava : IVO, 2016. [online]. [2016-08-14]. Dostupné na: <http://www.ivo.sk/7842/
sk/aktuality/digitalne-slovensko-vyskumne-data-pre-studentov>.
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informačnej gramotnosti vo vzťahu k vzdelaniu i socioekonomickému statusu rodín vo všetkých kompetenciách v oblasti in-
formačnej gramotnosti na hladine významnosti 0,01. (Tab. 3, 4). Sledované zistenia potvrdzujú pretrvávanie socioekonomic-
kého digitálneho rozdelenia v oblasti informačnej gramotnosti vo všetkých sledovaných kompetenciách.

Medzigeneračné a socioekonomické porovnanie digitálneho étosu detí a rodičov 
Oblasť realizácie digitálnych kompetencií v praxi, spolu s oblasťou postojov k digitálnemu svetu (digitálny étos) a oblasťou di-
gitálneho prístupu patria k základným zložkám tzv. digitálneho habitusu. Koncepcia digitálneho habitusu, ktorý aplikuje Ze-
venbergenová13 pre oblasť digitálnych kompetencií a zvnútornených postojov myslenia a konania jednotlivca v digitálnom
priestore sleduje: a) oblasť digitálnych kompetencií (digitálnu gramotnosť), analogicky analýze symbolického kultúrneho ka-
pitálu, b) oblasť digitálneho étosu, analogicky pedagogickému étosu, pokrývajúcu oblasť postojov k digitálnym technológiám,
ich reflektovania a vzorov ich využívania v praxi, a c) v rovine digitálneho prístupu, analogicky rovine materiálneho kultúrneho
kapitálu sledujúcu oblasť prístupu k digitálnym technológiám. Digitálny étos môže pokrývať i oblasť spôsobov rodičovskej me-
diácie, t. j. prístupov k formovaniu rozsahu a foriem digitálnej participácie, ktoré deti vnímajú zo strany rodičov, ako i oblasť
vnímania pozitívnych a rizikových aspektov digitálnej participácie (postoje k digitálnej participácii). Koncept digitálneho habi-
tusu,  reflektujúci sociodemograficky podmienené rozdiely v digitálnych kompetenciách a postojoch k digitálnemu svetu, vy-
chádzajúc z teoretickej konštrukcie habitusu ako „mechanizmu kultúrnej a spoločenskej reprodukcie, vytváraného

Tab. 2  Štatisticky významné rozdiely v úrovni digitálnych kompetencií u vybraných vekových skupín 
(Digitálne dáta 2016, vlastný výpočet)

13 ZEVENBERGEN, R.: Digital Natives Come to Preschool : implications for early childhoood practice, Contemporary Issues in Early Child-
hood, 2007.Vol.8, (1), s.28.
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subjektivizáciou objektívnych pravidiel, ktorý je zdrojom ich znova objektívneho prejavu vo sfére činnosti“14 . Môžeme ho cha-
rakterizovať ako formu technologického habitusu v súvislosti s analýzou vzťahu človeka k technologickému prostrediu15.

Aké rozdiely v oblasti digitálneho habitusu možno identifikovať v sociodemografickom porovnaní? Sociodemograficky pod-
mienené formovanie digitálneho habitusu žiakov v rovine digitálnej gramotnosti a pôsobenie digitálneho habitusu ako repro-
dukčného mechanizmu v podmienkach Slovenska potvrdili zistenia medzinárodnej štúdie ICILS 2013, podľa ktorých je možné

Tab. 3  Indexová hodnota digitálnych kompetencií v oblasti práce s informáciami a službami a významnosť rozdielov podľa
dosiahnutého vzdelania v roku  2013 ( zdroj: Digitálne Slovensko, 2016, vlastný výpočet)

Tab. 4  Indexová hodnota úrovne digitálnych kompetencií v oblasti práce s informáciami a službami a významnosť rozdielov
v úrovni podľa socio-ekonomického statusu rodín v roku 2013 ( zdroj: Digitálne Slovensko, 2016, vlastný výpočet)

14 Empirické údaje výskumu vzdelávacích dráh vo Francúzsku potvrdili významné rozdiely v kultprnom kapitále a pedagogickom etose detí
(ktorý pokrýva oblasť postojov k vzdelávaniu, nádejí a ašpirácií) vo vzťahu k povolaniu a vzdelaniu rodičov.  BOURDIEU, P., PASSERON,
J.C.: Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania, Warszawa : Panstwowe wydawnictvwo naukowe, 1990, p. 9.

15 FREUND, P. Civilized bodies redux: seams in the cyborg. Social Theory &Health, 2004, 2(3), s. 273. 
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konštatovať, že čím je domáce zázemie žiaka lepšie (vyššie ukončené vzdelanie rodiča, vyšší status zamestnania rodiča
a väčší počet kníh v domácnosti), tým žiak dosahuje lepšie výsledky v počítačovej a informačnej gramotnosti. Vplyv vzdela-
nia rodičov na úroveň digitálnych kompetencií detí dokumentujú i zistenia štúdie PIAAC zameranej na kvalitatívne posúdenie
rozličných kompetencií, vrátane digitálnych kompetencií a schopnosti využiť ich v praxi. Podľa zistení, viac ako 90 % z tých,
ktorých ani jeden rodič nedosiahol úroveň stredného vzdelania s maturitou dosahuje minimálnu alebo žiadnu schopnosť po-
užívať digitálne technológie.

Skutočnosť, že intenzita digitálnej participácie rodičov je podobne sociodemograficky determinovaná, je potvrdená i v pod-
mienkach digitálnej participácie na Slovensku. Podobný významný rozdiel v súvislosti s prístupom na internet doma bol zis-
tený vo výsledkoch počítačovej gramotnosti žiakov na Slovensku.. Podľa štúdie ICILS 97 % našich žiakov uvádza, že má doma
prístup na internet, 3 % žiakov doma prístup na internet nemá. Žiaci s vlastným počítačom dosahujú výrazne lepšie výsledky.

Empirické zistenia v podmienkach Slovenska potvrdzujú, že sociodemografické faktory sa podieľajú na diferenciácii digitálneho
habitusu rodičov v oblasti digitálnej gramotnosti. Vzdelanie a druh zamestnania rodičov, miesto bydliska a výška príjmu pod-
mieňujú nielen intenzitu využívania internetu rodičmi, ale i mieru informovanosti o časovom rozsahu i obsahu digitálnej par-
ticipácie detí, ako i vnímanie pozitívnych aspektov a rizík spojených s digitálnou participáciou16 . Digitálna gramotnosť generácie
v reprodukčnom veku na Slovensku je sociodemograficky podmienená, keď u populácie so základným vzdelaním dosahuje di-
gitálna gramotnosť 63 %, u populácie so stredoškolským vzdelaním bez maturity 71 %, v skupine stredoškolsky vzdelaných
je to 87 % a u vysokoškolsky vzdelaných napokon 95 %. Oproti roku 2011 však badať zníženie digitálneho rozdelenia na Slo-
vensku z hľadiska socioekonomických faktorov, keď v porovnaní s rokom 2011 podiel manuálne pracujúcich vzrástol zo 79 %
na 87 %, u nízko vzdelaných z 52 % na 63 %, u ľudí z ekonomicky slabých domácností z 55 % na 61 %. 

Keďže súčasťou étosu v koncepcii habitusu je oblasť hodnôt, postojov a ašpirácií vo vzťahu k vzdelávacej dráhe, v rovine di-
gitálneho étosu sme štatisticky overili i rozdielnosť hodnotenia digitálnych technológií v oblasti štúdia vo vzťahu k vzdelaniu
a socioekonomickému statusu rodín17. Chí-kvadrát test potvrdil rozdiely na štatisticky významnej úrovni v hodnotení významu
digitálnych technológií podľa vzdelania respondentov (139.7348, p 0,01), i podľa socioekonomického statusu rodín (153.6462,
p 0.01). Zistenia dokladajú pretrvávanie socioekonomického digitálneho rozdelenia v sledovanej oblasti digitálneho habitusu.

Odhady rodičov sa líšia i v oblasti pozitívnych i rizikových aspektov vo vzťahu k socio-demografickým faktorom. Riziká vplyvu
počítačov na svoje deti si o čosi viac uvedomujú vysokoškolsky vzdelaní rodičia predovšetkým v oblasti ohrozenia rozvoja du-
ševného obzoru a osobnosti dieťaťa. Títo rodičia však viac ako iní súhlasili i s pozitívnym vplyvom IKT na vzdelávanie detí. Ro-
dičovská mediácia, nadväzujúca na vnímanie pozitívnych a rizikových aspektov digitálnej participácie, je podobne
sociodemograficky podmienená, keďže časť rodičov nedisponuje potrebnými digitálnymi kompetenciami, aby mohla partici-
povať v digitálnom prostredí svojich detí v rovine informovanosti. Práve rodičovská mediácia môže byť v budúcnosti významná
z hľadiska výchovy ku kritickému mysleniu, reflexii a schopnosti spracovávať informácie v digitálnom priestore. Ako doku-
mentujú empirické zistenia, „informovanosť rodičov o digitálnej participácii je vyššia u rodičov s vyšším vzdelaním a duševne
pracujúcich rodičov, pričom medzi staršími rodičmi, menej vzdelanými, manuálne pracujúcimi, nezamestnanými či rodičmi zo
sociálne slabších domácností je nadpriemerne viac tých, ktorí nie sú schopní sledovať obsah činnosti detí v digitálnom prie-
store z dôvodu digitálnej negramotnosti“ 18

. 

Na základe zistení možno sociodemograficky podmienené rozdiely v úrovni digitálnych kompetencií rodičov (digitálna gra-
motnosť), v časovom a obsahovom rozsahu digitálnej participácie, vo vnímaní dôležitosti digitálnych technológií vo vzdelávaní
a vo vnímaní pozitívnych a rizikových aspektov spojených s digitálnou participáciou (digitálny étos), ako i v oblasti prístupu
k digitálnym technológiám, označiť za základ tvorby digitálneho habitusu detí, pôsobiaceho ako mechanizmus reprodukcie
vzorov digitálnej participácie.

V ďalších rovinách boli prejavy medzigeneračného digitálneho rozdelenia v zahraničných výskumoch identifikované u detí
vo veku 10 – 14 rokov a ich rodičov v oblasti prelínania online a offline sociability, kedy deti častejšie participujú v digitálnom
prostredí so svojimi priateľmi či sami ako so svojimi rodičmi19. V oblasti postojov k digitálnemu svetu, transformačnú silu in-
ternetu výrazne odhadovali skôr dospelí ako deti. Deti zvyknú uvádzať vo výskumoch triezvejšie odhady budúceho využíva-
nia digitálneho priestoru ako ich rodičia a tiež ako očakáva staršia generácia. Svojím prirodzeným postojom k digitálnemu
svetu, ktorý deti vnímajú až banálne, sa ich vnímanie digitálneho priestoru líši od vnímania rodičov a ďalších príslušníkov ge-
nerácií, ktorí vyrastali v pred-internetovom období a ktorých vnímanie sveta sa vyznačuje exotizovaním digitálneho sveta20 .

využívanie digitálnych technológií v oblasti štúdia 

V kontexte digitálneho étosu môžeme na základe empirických zistení sledovať nárast významu internetu a digitálnych tech-
nológií v oblasti štúdia, podľa odhadov respondentov v porovnaní s rokom 200521, ako i rozsah využívania internetu žiakmi

16 VELŠIC, M. Deti a rodičia v kyberpriestore. [online]. [2015-10-13]. Dostupné na: <http://www.ivo.sk/buxus/docs//publikacie/subory/
Deti_a_rodicia_v_kyberpriestore.pdf>.

17 Digitálne Slovensko – výskumné dáta pre študentov. Bratislava : IVO, 2016. [online]. [2016-08-14]. Dostupné na: <http://www.ivo.sk/7842/
sk/aktuality/digitalne-slovensko-vyskumne-data-pre-studentov>.

18 VELŠIC, M. Deti a rodičia v kyberpriestore. [online]. [2015-10-13]. Dostupné na: <http://www.ivo.sk/buxus/docs//publikacie/subory/
Deti_a_rodicia_v_kyberpriestore.pdf>. s. 16.

19 TUKKANEN, T., WILSKA, T. A.: Online environments in children’s everyday lives: children’s, parents’ and teachers’ points of view. Young Consumers, Vol.
16, Iss: 1, 2014, s.3-16, doi 10.1108/YC-03-2014-00430, VELŠIC, M.: Deti a rodičia v kyberpriestore. [online]. [2015-10-13]. Dostupné na:
<http://www.ivo.sk/buxus/docs//publikacie/subory/Deti_a_rodicia_v_kyberpriestore.pdf>. 

20 HERRING, S. C.: Questioning the Generational Divide: Technological Exoticism and Adult Construction of Online Youth Identity. 1st ed.  Buckingham,
D.(Ed.) Youth, Identity and Digital Media: The MIT Press Cambridge, MA, 2008, s. 71-92.

21 Digitálne Slovensko – výskumné dáta pre študentov. Bratislava : IVO, 2016. [online]. [2016-08-14]. Dostupné na: <http://www.ivo.sk/
7842/sk/aktuality/digitalne-slovensko-vyskumne-data-pre-studentov>.
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v príprave do školy. V akom rozsahu je internet aktuálne používaný ako učebná pomôcka u detí? Prostredníctvom empiric-
kého prieskumu v apríli 2016 na vzorke 197 žiakov z piatich základných škôl z Bratislavy IV22 sme sledovali rozsah času, ktorý
študenti základných škôl trávia rôznymi aktivitami v digitálnom priestore. Podľa zistených údajov len 8,63 % respondentov
nikdy nepoužíva internet pre vyhľadávanie informácií do školy. Naopak, väčšina detí nikdy nepíše blogy a netvorí webové
stránky, podobne ako si nepíše s neznámymi. Deti používajú sociálne siete menej často ako chatové aplikácie, komunikujú skôr
prostredníctvom chatových aplikácií (Viber, WhatsApp, Messenger). Príprava do školy prostredníctvom internetu trvá väčšinou
do pol hodiny a od 30 minút do jednej hodiny. Čím sú deti dlhšie online, tým viac sa zameriavajú na zábavu a komunikáciu,
väčšinou na chatovanie, sledovanie videí na YouTube a sú aktívni na sociálnych sieťach. Pri tých aktivitách v digitálnom priestore
trávi väčšina detí viac ako dve hodiny. (Graf 1) 

Podobne, podľa Velšica23, používanie internetu u detí na prípravu do školy a na vyhľadávanie informácií v súčasnosti sa stalo
bežným, keď 84 % detí uvádza, že používajú internet pri príprave do školy a 78 % používa internet pri vyhľadávaní informá-
cií. V tejto oblasti sa objavuje viacero otázok, napríklad, používajú deti sociálne siete pri príprave do školy, ak áno, akým spô-
sobom? Ktoré webové stránky uprednostňujú pri príprave do školy? Používajú špeciálne stránky zamerané na pomoc pri štúdiu?
Aké sú rozdiely v používaní internetu ako učebnej pomôcky podľa socioekonomického status detí? S ohľadom na rozsah po-
užívania internetu ako učebnej pomôcky, aké sú možnosti kompenzácie nedostatočného rozvoja digitálneho habitusu u detí
z rodín so sociálne znevýhodneného prostredia?

Záver
V tejto práci sme sledovali podobu medzigeneračnej a sociodemografickej diferenciácie digitálneho habitusu, reflektujúc socio-
demograficky podmienené rozdiely v digitálnych kompetenciách, vzoroch správania a postojoch rodičov a detí k digitálnemu
svetu. Pri sledovaní interiorizácie digitálnych kompetencií, postojov k digitálnemu svetu a vzorov činnosti v digitálnom svete
(v medzigeneračnom a sociodemografickom porovnaní) bol použitý koncept digitálneho habitusu, ktorého základom sú roviny
digitálneho prístupu, digitálnej gramotnosti a digitálneho étosu.

Porovnanie digitálnej gramotnosti detí vo veku 10 – 14 rokov a ich rodičov poukazuje na to, že úroveň digitálnych kompetencií
v skupine rodičov (45 – 54-ročných) je nižšia ako u detí (88 %, 100 %). V rámci kompetencií digitálnej gramotnosti dosahujú
príslušníci internetovej generácie najvyššiu úroveň sebahodnotenia vo všetkých kompetenciách s výnimkou kompetencie po-
užívania internetbankingu. V prípade kompetencií vyhľadávania informácií v databázach a archívoch, práca so skenerom, in-
štalovanie zariadení k PC, prenášanie, resp. kopírovanie údajov v lokálnej počítačovej sieti LAN a kompetencie inštalovania
programov do PC sú rozdiely medzi členmi internetovej generácie detí a generáciou ich rodičov (45 – 54-ročných) signifi-
kantné, podobne ako v prípade internetovej generácie detí a príslušníkov internetovej generácie rodičov (34 – 45-ročných).

Graf 1 Koľko času denne tráviš pri nasledujúcich činnostiach na internete? (% z respondentov)

22 Výskum uskutočnený v rámci diplomovej práce zahŕňal vo výberovom súbore prevažne žiakov druhého stupňa od 10 – 15 rokov, prie-
merný vek bol 12.8 roka. GAáLOVá, L. Kyberšikanovanie, jeho prevencia a eliminácia na základných školách v Bratislave IV, 2016, 88 p.
Diplomová práca na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave. Vedúci diplomovej práce Martina Porubčinová.

23 VELŠIC, M. Deti a rodičia v kyberpriestore. [online]. [2015-10-13]. Dostupné na: <http://www.ivo.sk/buxus/docs//publikacie/subory/
Deti_a_rodicia_v_kyberpriestore.pdf>.
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Na rozdiel od porovnania mladších sledovaných skupín, medzi internetovou generáciou detí a vekovou skupinou 45 – 54-roč-
ných sa potvrdil významný rozdiel i v oblasti nakupovania cez internet v prospech 14 – 17-ročných.

V oblasti kompetencií používanie internetbankingu dosiahla najmladšia veková skupina 14 – 17-ročných významne nižšie se-
bahodnotenie v porovnaní s príslušníkmi starších sledovaných vekových skupín. Podobne, v prípade nakupovania cez internet
dosiahli príslušníci internetovej generácie nižšiu úroveň sebahodnotenia v porovnaní s 35 – 44-ročným v indexovom vyja-
drení, avšak štatistický rozdiel nebol významný.

Sociodemografické faktory vzdelania a socioekonomického statusu rodín štatisticky významne determinujú úroveň digitálnej
gramotnosti v oblasti informačnej gramotnosti. Štatisticky významný rozdiel sa prejavuje i v hodnotení významu digitálnych
technológií podľa vzdelania respondentov i podľa socioekonomického statusu rodín. Empirické zistenia štúdií ICILS a PISA po-
tvrdzujú, že sociodemografické determinanty v podobe socio-ekonomického statusu rodiny podmieňujú rozvoj digitálneho ha-
bitusu detí v oblasti digitálneho prístupu, digitálneho étosu i digitálnej gramotnosti na Slovensku. S ohľadom pretrvávania
socioekonomickej determinácie v oblasti digitálneho habitusu, ako i s ohľadom na rozsah používania internetu ako učebnej po-
môcky, výzvou do budúcna sa javí potreba kompenzácie nedostatočného rozvoja digitálneho habitusu v rámci formálneho
vzdelávacieho systému, osobitne v skupine detí zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Medzigeneračné porovnanie digitálneho habitusu naznačuje, že postupným zbližovaním úrovne digitálnej gramotnosti detí
a ich rodičov, ako i zbližovaním v oblasti digitálneho étosu možno očakávať preklenutie niektorých foriem digitálneho rozde-
lenia, ktoré v budúcnosti môže nadobudnúť formu reflektujúcu usporiadanie medzigeneračných vzťahov v offline priestore.
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Článok sa venuje znalostným pracovníkom a znalostným službám v možnej pôsobnosti knižníc, trendom 
a možným pracovným kompetenciám znalostných pracovníkov. Popri informačných službách je potrebné 
v súčasnosti pripravovať v rámci knižníc aj tzv. znalostné služby, ktoré nielen reagujú na dopyt po znalostiach
od nových používateľov (znalostných pracovníkov), ale navyše pokrývaju množstvo presahujúcich aktivít a pro-
cesov v spoločnosti, vo vzdelávaní, v kultúre. Vývoj znalostného ekosystému už dlhodobo presahuje tradičný
rámec knižničných služieb, nielen po technologickej stránke, ale predovšetkým v oblasti služieb, produktov, 
v kompetenciách a pracovných náplniach pracovníkov knižníc. Virtualizácia ľudského života a digitalizácia infor-
mácií prináša výzvy skutočne globálne a presahujúce obvyklé rámce vnímania našej reality.

Informačná spoločnosť, znalostná spoločnosť
Z “big picture” pohľadu sa javia informačné procesy, ako integrálna súčasť dynamickej premeny informačnej spoločnosti 
na spoločnosť znalostnú. Zdá sa, že vďaka technológiám, internetu, dokážeme pomerne úspešne riešiť a uspokojovať
informačné potreby ľudí, aspoň v rovine kvantitatívnej. Jedným z problémov je však informačná „záplava”, kde ponuka infor-
mácií, ďaleko prevyšuje naše schopnosti spracovať ich a využiť. Nie je to teda len problém, často zdôrazňovanej informačnej
gramotnosti, ale aj problém  technický, informácií je nekonečné množstvo a stále generujeme nové. Pre zaujímavosť v správe
spoločnosti Cisco (2015) sa ročný globálny objem IP premávky v dátových centrách do konca roka 2019 odhaduje na 10,4 ZB
v porovnaní s 3,4 ZB za rok 2014. O aký objem dát sa asi jedná, 10 ZB je zhruba 1,2 bilióna hodín streamovaného videa vo
veľmi vysokom rozlíšení (UHD), čiže ako keby každý obyvateľ planéty v roku 2019 denne sledoval asi 25 minút streamovaného
videa v UHD kvalite. Zvládnuť túto „záplavu” nám pravdepodobne pomôžu inteligentné umelé systémy, schopné analyticky
spracovávať veľké dáta, čo nám umožní akcelerovať vývoj v prakticky všetkých oblastiach. Vieme teda spracúvať dáta na in-
formácie, efektívne spracovávať informácie na znalostí je zatiaľ výzvou. Znalosti, spôsob ich získavania a zdieľania, sme riešili
doteraz hlavne vzdelávaním a rôznymi formami učenia sa. Tacitné znalosti a ich zaznamenávanie a zdieľanie je súčasnou
metodológiou veľmi náročné, s nie veľmi presvedčivou efektivitou. Znalosť, vo svojej komplexnosti je však často výrazne in-
dividualizovaná a personalizovaná, neprenosná, čo je oproti informáciám výrazná komplikácia. Naliehavú potrebu služieb 
v oblasti znalostí, znásobuje aj súčasná bezradnosť v existujúcich vzdelávacích systémoch, ako sa vyrovnať s rastúcimi a mi-
moriadne dynamicky sa meniacim požiadavkám nastupujúcej znalostnej spoločnosti.

Informácie, znalosti a poznanie
Mylné synonymické vnímanie pojmov informácia, znalosť, vedomosť, či poznanie, nám okrem terminologických problémov
prináša aj problémy pri návrhu a dizajne znalostných služieb. Informácia sa zvyčajne považuje za pojem označujúci dáta or-
ganizované v nejakej štruktúre, kým znalosť je považovaná za aplikáciu (použitie) informácie v praxi. To však vnáša pochybnosť
o potrebe praktickej aplikácie a viacerí autori (napr. Liessmann) tvrdia, že je to irelevantná podmienka. P. Ludwig 
a M. Jonáš používajú termín „informačná priepasť”, čo je rozdiel medzi tým čo vieme (informácie) a čo skutočne 

Znalostní pracovníci a znalostné služby 
v knižniciach


