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Internetové technológie a ich využiteľnosť vo výskume 

FRK Branislav 
 

Abstrakt 

Príspevok sa venuje možnostiam využitia softvéru, aplikácií a ďalších internetových 

technológií pre potreby výskumu v sociálnych vedách. V rámci príspevku je navrhnutých 

niekoľko technologických riešení pre výskumné a vedecké činnosti a procesy. 

Kľúčové slová: Internet. Technológie. Výskum. Veda. Softvér. Aplikácie. 

 

Abstract 

The Article is about possibilities of using informational technology for scientific research. 

Article also included few technology solutions for research and scientific activities. 

Keywords: Internet. Technology. Research. Science. Software. Aapps. 

 

 

Zmeny, ktoré nastanú veľmi rýchlo, máme tendenciu akosi prirodzene zo zotrvačnosti 

prehliadať, alebo ignorovať. Rovnako sa to deje aj v prípade nástupu informačných 

technológií a ich prieniku do prakticky všetkých oblastí ľudského života. Výrazne sa to 

prejavilo hlavne v poslednej dekáde a to aj v oblasti vzdelávania a vedeckého výskumu 

hlavne v spoločenských vedách. Desaťročia konštruované teórie, osvedčené formy a metódy 

zrazu potrebujú radikálnu inováciu, alebo rovno začať nanovo, od začiatku. No aj napriek 

snahe vedecké a odborné koncepty nestačia na rýchle tempo neustálych zmien 

v kyberpriestore, čo vytvára priestor na kladenie si otázky, či tradičný prístup k príprave a 

realizácii vzdelávania a vedeckého výskumu je vôbec použiteľný v tak živelnom a 

premenlivom prostredí akým kyberpriestor bezosporu je. Príkladom takejto premenlivosti 

v súčasnosti môžu byť napr. sociálne internetové siete. Neschopnosť reagovať a vnímať 

rozšírenie života ľudí do virtuálnej sféry, často vedie k odmietaniu, neobjektívnej kritike a 

nikam nevedúcemu konzervativizmu. Domnievam sa, že technológie a informačné siete môžu 

byť významným faktorom renesancie vzdelávania a ľudského poznania.  

Aby sme mohli chápať opodstatnenie a zmysel rozvoja výskumnej metodológie založenej 

na technológiách, je potrebné vnímať túto problematiku v kontexte existujúcej spoločenskej 

reality a jej výziev, ktorú momentálne (a dočasne) reprezentuje pojem informačná spoločnosť.  

Informačná spoločnosť je podobne ako iné pojmy snažiace sa charakterizovať spoločnosť, 

veľmi nejednoznačným pojmom. Existuje niekoľko konceptov popisujúcich informačnú 

spoločnosť od vizionárskych predstáv McLuhana (2000) v 60.-tych rokoch minulého storočia, 

ideologický koncept Steinbucha, až po koncept kyberspoločnosti Lévyho (2000) a 

transhumanistické predstavy budúcnosti. Popri teoretických konceptoch sa v prostredí 

digitálneho undergroundu už od ranných 70.-tych rokov 20. storočia rozvíjala originálna 

kyberkultúra, kultúra hackerov, phreakerov a digitálnych nomádov, ktorí zažívali extatické 

stavy slobody, neobmedzených možností a otvorenosti v rodiacom sa Internete. Táto 

predzvesť možností a hlavne vplyvu technológií na spoločnosť sa do všeobecného povedomia 

dostala až na prelome tisícročí. Technológia rýchlo preniká do spoločenských štruktúr a 

spoločnosť sa stáva Sieťou. Obavy z takéhoto vývoja však upokojujú nesporné benefity. Ako 

uvádza Rankov (2006), znakom informačnej revolúcie konca 20. storočia je to, že jednotlivé 

technológie nezasahujú do medziľudskej komunikácie izolovane, ale sa navzájom podporujú 

a prepájajú. Informácie zdieľané online v jednotnom čase kyberpriestoru a nová 

kyberspiritualita umožňujú dokonca alternatívu k politickému systému postavenému na 

mediálnej a virtuálnej konštrukcii mysle človeka. Nové technológie a informácie zdieľané 

v kyberpriestore, šírenie poznatky, otvorené názory postoje, hodnoty a vízie umožňujú 

postupné oslabenie manipulatívneho pôsobenia politikov a vtiahnutie veľkej časti populácie 
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do niektorých fáz rozhodovacieho procesu a do tvorivej účasti na realite. Človek sa pomocou 

nových technológií učí a generuje nové poznatky, dokonca aj mimo obvyklých vzdelávacích 

procesov. Spoločnosť sa stáva Sieťou a život sa uskutočňuje v Sieti. Ako však na tieto 

skutočnosti reagovať vo vedeckom a akademickom výskume? 

Ak sa rozhodneme akceptovať význam technológií na život súčasného človeka, jeho 

sociálnej reality a spoločnosti, nutne stojíme pred otázkou: ako skúmať virtuálnu časť naších 

životov, ako tématicky definovať svoj výskum, ako a aké technológie vo výskume použiť. 

Pokúsime sa v nasledujúcom texte načrtnúť exitujúce možnosti s prihliadnutím na fakt, že v 

krátkom čase sa budú môcť niektoré informácie zdať už neaktuálne. Rýchlosť virtuálneho 

sveta je teda limitujúca aj v tomto prípade. 

 

Výber témy a rešerš publikovaných výstupov 

Už samotný výber témy, formulovanie výskumných cieľov a pod. vyžaduje pomerne 

detailný rešerš realizovaných výskumov, projektov, publikácií a vedeckých štúdií. V 

súčasnosti máme k dispozícii viacero veľmi efektívnych databáz, ktoré poskytnú naozaj 

podrobný prehľad o rozpracovanosti a výstupoch v danej téme.   

OpenThesis  (http://www.openthesis.org) je rozsiahly archív záverečných a dizertačných 

prác, kde značná časť je dokonca prístupná zdarma k nahliadnutiu. Tento zdroj nám poskytne 

prehľad o spracovaní jednotlivých tém, ako aj poskytne informácie o relevantnej literatúre. 

Projekt Masarykovej univerzity Theses (http://theses.cz/) ponúka databázu záverečných prác 

obhajených na tejto univerzite, vrátane plného znenia jednotlivých prác. Vzhľadom na 

kultúrnu a sociálnu príbuznosť je to pre slovenského výskumníka, či študenta cenný zdroj 

informácií. Zdrojom akademických a vedeckých informácií sú nepochybne knižničné 

databázy, ktoré obsahujú prakticky kompletné informácie o vedeckých publikáciách. 

Jednotlivé databázy sú často spoplatnené, databáz bez spoplatnenia je však stále dostatok. 

Spomeňme len niektoré: Scientia.sk, Slovenská národná knižnica (http://www.kis3g.sk/), 

Interscience (http://www3.interscience.wiley.com) atď. V rámci sociálne orientovaných 

výskumných prác je veľmi cenným a zaujímavým zdrojom dát Slovenský archív sociálnych 

dát (http://sasd.sav.sk/sk). Okrem databáz spravovaných inštitúciami je možné  využiť aj 

internetové služby komerčných firiem, napríklad Google Scholar, Google Alert, 

Mentions.com. Tieto služby zabezpečia pravidelný monitoring sledovaných tém, resp. 

kľúčových slov. Získame tam nepretržitý prísun nových informácií a zdrojov. Zaujímavým 

zdrojom informácií može byť aj portál Slideshare.com, kde je možné nájsť zdieľané 

prezentácie množstva autorov. 

 

Myšlienkové mapy 

Po ujasnení témy a spracovaní relevantných zdrojov, je potrebné utriediť jednotlivé 

myšlienky, logické celky a tématické okruhy. Práve táto fáza často výskumníkom alebo 

autorom záverečným prác chýba a nevyhnú sa preto práci systémom pokus-omyl, alebo 

nekonečnému prepracuvávaniu zdanlivo hotových kapitol.  

Myšlienkové mapy sú efektívnou metódou ako vytvoriť obsahovú štruktúru, identifikovať 

problémové miesta a uľahčiť si tak tvorbu odborného textu resp. výskumného zámeru. 

Grafická podoba myšlienkových máp zároveň prehľadne a výpovedne načrtne línie 

jednotlivých myšlienok a ich prepojení. Myšlienkové mapy je možné tvoriť aj pomocu pera a 

papiera, ale v súčasnosti máme k dispozícii aj softvér, ktorý celú prácu uľahčuje. Za 

vyskúšanie stoja aplikácie ako iMindMap (http://thinkbuzan.com), Coggle (http://coggle.it/), 

Bubbl.us (https://bubbl.us/) a pod.  
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Internetové sociálne siete 

Komunikácia a zdieľanie zdrojov a informácií na sociálnych sieťach býva často 

podceňované ako nedoveryhodné, zavádzajúce a pod. Samozrejme otvorenosť týchto 

systémov a aktivita účastníkov v týchto sieťach nie je limitovaná ani obmedzovaná. Napriek 

tomu pri vhodnom výbere zdrojov, môžu byť takto získané informácie veľmi cenné. 

Príkladom može byť Twitter.com, kde je možné veľmi efektívne selektovať zdroje (lists), 

používať obdobu kľúčových slov (hashtagy). Zjednodušene nám twitter a jeho užívatelia 

ponúkajú selekciu infozdrojov, ktorú by sme ako jednotlivec nemali možnosť v tak krátkom 

čase spracovať. Podstatné je, že už aj mnohé inštitúcie používajú twitter ako oficiálny 

informačný kanál, nehovoriac už o samotných zaujímavých osobnostiach, sledovať napr. 

twitterový účet vedca, ktorý sa venuje našej téme je nielen dobrý zdroj, ale získame aj 

zaujímavý personalizovaný kontext informácie.  

Academie.edu, Sophia.org alebo Quora.com sú sociálne siete zamerané na akademickú 

oblasť a poznanie všeobecne. Poskytnú nám kompletné vedecké články (academia.edu), alebo 

je možné využiť tzv. “crowd-efekt”, teda množstvo úžívateľov nám je ochotných odpovedať 

na naše otázky (quora.com) a zároveň vyfiltrovať relevantné zdroje. Linkedin.com nám 

pomôže pri nadväzovaní kontaktov s profesionálmi v najrôznejších oblastiach a to 

celosvetovo. 

 

Zber dát 

Najčastejším spôsobom zberu dát aj v online prostredí sú dotazníky. Je to zrejme 

najjednoduchšia cesta k získaniu hlavne výpovedí množstva respondentov na skúmané 

otázky. Oproti tradičným dotazníkom, vytlačeným na papieri, sú online dotazníky nielen 

lacnejšie, ale aj návratnosť je neporovnateľne vyššia. V súčasnosti je mimoriadne široká 

ponuka dostupných aplikácií, spomeňme napríklad Google Docs, SurveyMonkey, 

QuestionPro, Survio. Veľkou výhodou väčšiny týchto aplikácií je aj automatické 

spracovavanie odpovedí alebo dokonca aj zhotovenie grafických výstupov zo spracovaných 

výsledkov. Variabilita a jednoduchosť ovládania online dotazníkov, ako  pre výskumníka aj 

pre respondentov, ponúka veľmi efektívny spôsob zberu dát a výrazne nám šetrí čas, ktorý je 

možné využiť napríklad pre interpretáciu výsledkov a pod. 

 

Manažment informácií 

Udržať prehľad v spracovávaných informáciách, zdrojoch a ďalších sekundárnych 

materiáloch  je neľahká úloha, navyše ak pracujeme s digitálnymi informáciami, môže objem 

informácií presiahnuť možnosti tradičných riešení napr. v podobe ručne písaných poznámok. 

Digitálny manažment informácií preto dnes využíva pokročilé riešenia, s plnotextovým 

vyhľadávaním, tagovaním a ďalšími funkcionalitami. Okrem efektivity práce, prinášajú tieto 

aplikácie aj možnosť zdieľať dáta s inými užívateľmi (napr. so školiteľom, alebo členmi 

výskumného tímu), čo umožňuje naozaj pokročilé možnosti spolupráce. Evernote.com je 

jedno z najkomplexnejších riešení na manažment informácií, ale sú k dispozícii (aj bezplatne) 

ďalšie aplikácie OneNote, Google Keep, Note Sync a ďalšie.  

 

Prezentácia výsledkov 

Inovatívny spôsob prezentácie a vizualizácie nám prinesie niekoľko cenných benefitov. 

Vizualizácia informácií, zvlášť pri veľkom objeme dát, zjednoduší a zprehľadní prezentované 

informácie a často aj pomôže vyniknúť zaujímavým koreláciám, alebo kontextu informácie. V 

súčasnosti je veľmi používaná metóda infografiky, ktorá aj zložité informácie dokáže 

odprezentovať veľmi jednoduchým a zrozumiteľným spôsobom. Oproti tradičným grafom a 

tabuľkám umožňuje vyššiu mieru tvorivosti a zároveň ponúka dokonca aj interaktivitu. 

Interaktivita inforgrafiky ponúka možnosť meniť a nastavovať parametre v reálnom čase, čo 
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je užívateľsky nesmierne využiteľné. Je možné ukazovať rôzne korelácie aj priamo počas 

prezentácie výsledkov, alebo to nechať na samotnom prijímateľovi informácie. Jednou z 

množstva aplikácií na tvorbu infografiky je napr. služba infogr.am.  

Samotné prezentovanie výsledkov výskumov sa dnes už nemusí obmedziť len na tradične 

používaný MS Powerpoint, naopak máme k dispozícií celý rad inovatívnych produktov ako 

Prezi.com, emaze.com, thinglink.com, slides.com a pod.  

 

Kooperácia a spolupráca 

Množstvo výskumných aktivít a projektov vyžaduje koordináciu práce a komunikáciu 

medzi často početným výskumným tímom. Nie vždy dokonca výskumný tím pracuje v rámci 

jedného pracoviska a to prináša nemálo organizačných, riadiacich a komunikačných 

problémov. Na komunikáciu je možné použiť viaceré známe aplikácie ako Skype, FaceTime a 

pod. Pre multifunkčné využitie sú zaujímavé aplikácie ako Trello.com, voicethread.com, 

ktoré okrem real time komunikácie ponúkajú aj zdieľanie súborov, organizér a ďalšie 

možnosti. Pre prácu na spoločne zdieľanom texte, čo je veľmi častá požiadavka pri tímovej 

práci, je možné využiť balík online služieb Google Docs (Disk), prípadne Kaizena pre Google 

docs. Využitie týchto služieb sprehľadní a uľahčí spoluprácu, čo je pri náročnosti 

výskumných projektov veľmi žiadaný benefit. 

 

Virtualita ako predmet výskumu 

Všímať si a skúmať prejavy kyberkultúry (života v online prostredí) v celej jej 

rozmanitosti, je veľmi dôležité pri zachytávaní trendov, zmien v životnom štýle ako i pri 

zmenách spôsobu ako vnímame vlastnú identitu i identitu druhých. Podstatný je moment 

výraznejších generačných rozdielov, pretože technológia ponúka neobmedzenú 

komunikáciu, ale aj vytvára bariéru, alebo priepasť medzi generáciami, sociálne alebo 

technologicky vylúčenými a úžívateľmi resp. obyvateľmi kyberpriestoru. Nové internetové 

generácie sa označujú ako digitálni domorodci, charakterizovaní veľmi natívnym 

používaním technológií a internetu a digitálni imigranti, teda všetci, ktorí sa používaniu 

technológií musia (často s problémami) učiť.  Rozdielov je však omnoho viac, virtualita sa 

stáva súčasťou nášho života, alebo dokonca životným priestorom - virtuálny svet alebo 

kyberpriestor, ktorý nie je opakom reality, ale jej rozšírením. Preto je dôležité aspekty 

virtuality nielen využívať pre výskumnú prácu, ale aj akcentovať virtualitu a virtuálnu časť 

života človeka vo výskumných zámeroch a cieľoch. 

Dynamika rozvoja informačnej spoločnosti a črtajúca sa post-informačná spoločnosť 

(dualita reality a kyberpriestoru), smeruje k spoločnosti založenej na informačných 

technológiách, zenedbávanie tejto oblasti prinesie zaostávanie a vylúčenie. Skúmať a 

využívať technológie aj v sociálnych vedách je rovnako dôležité ako je potrebné rozvíjať 

elektronické (sociálne) služby (e-government) a informatizáciu spoločnosti. Už o pár rokov 

dospeje nová digitálna generácia ľudí, ktorej informačné nároky a potreby budú oveľa 

vyššie, bude prevažovať digitálny životný štýl, preto je viac ako potrebné venovať sa 

aktivitám eliminujúcim digitálnu nerovnosť. 
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