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Abstrakt 

 

Bakalářská práce s názvem  „Využívání sociálních sítí ve vědě a výzkumu“ mapuje a 

popisuje nejzajímavější a nejvyužívanější světové sociální sítě. Poskytuje základní přehled 

specializovaných vědeckých a běžně používaných sociálních sítí. Tato práce se podrobněji 

zaměřuje na sociální sítě využívané ve vědě a výzkumu. Dále se práce zaměřuje na popis a 

vysvětlení jednotlivých termínů jako sociální web, sociální média či web 2.0. V závěru práce 

jsou představeny výsledky průzkumu na téma využívání sociálních sítí ve vědě a výzkumu 

v akademické sféře. 
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Sociální sítě, web 2.0, sociální web, sociální software, Facebook, LinkedIn, 

Academia.edu 



Abstract 

Barchelor thesis „The use of social networks in research and development“ maps and 

describes the most interesting and widely used global social networks. It provides an 

overview of specialized scientific network and commonly used social networks. This thesis 

focuses on social networks, which are used in research and development. Furthermore, it 

describes and explains terms, such as social network, social media, and web 2.0. The last part 

is devoted to topic „Use of social networks in research and development in academics“ and 

presents results of this practical application. 
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Úvod 

 

V závislosti na dnešním rychlejším způsobu života stoupá potřeba udržování 

aktuálních informací. Lidé již tolik nehledají aktuální informace v tištěných médiích, ale 

rovnou vyhledávají potřebné odpovědi na internetu. Internetové vyhledávání informací se 

stalo celosvětovým fenoménem. Ruku v ruce s vyhledáváním informací jde i sdílení 

informací. Právě sdílení informací je hlavní doménou sociálních sítí. 

V dnešním globalizovaném světě je také čím dal tím častější situace, kdy na projektu 

spolupracují kolegové z různých koutů země, nebo i ze zahraničí. V takových situacích bývá 

často problém účinně kolaborovat v reálném čase. 

Nyní se však už nabízí široké spektrum možných řešení takovýchto situací. Jedním 

z nich je právě využívání sociálních sítí. První sociální síť vznikla již na konci 90. let, 

opravdové popularity však tento druh platformy postupně nabýval až po roce 2003 a neustále 

rostl. Dnes jsou sociální sítě samozřejmou součástí života většiny z nás. Jen pro ukázku, 

světově nejúspěšnější sociální síť Facebook má v České republice 3 639 880 uživatelů, 

celosvětově se jejich počet pohybuje kolem 800 000 000. Na sociálních sítích je široká paleta 

uživatelů různého věku, pohlaví, profesí, národnosti i náboženství. To ze sociálních sítí činí 

mocný zdroj aktuálního proudu pestrých informací v reálném čase. 

Jejich použití je výhodné zejména v tom, že interakce s ostatními uživateli probíhá v reálném 

čase. Samozřejmě lze namítnout, že si lze vystačit například s e-mailovou korespondencí, ta 

však má velkou nevýhodu v tom, že funguje v širším časovém horizontu a poskytuje pouze 

omezené množství funkcí. Oproti tomu sociální sítě jsou rychlejší a nabízí velké množství 

funkcí, jako například vlastní prezentace, vyhledávání aktuálních informací, publikace 

vlastních prací, fotografií, videí apod. 

V posledních letech sociální sítě zažívají velký rozmach. Existuje široké spektrum 

jednotlivých sociálních sítí, které se od sebe liší svým zaměřením a funkcemi. Všechny však 

pracují na principu vzájemného utváření a sdílení informací uživateli. Zásadními přínosy, 

které přináší rozšíření sociálních sítí, je vysoká rychlost, efektivita, rozptyl šíření informací a 

Sociální média umožňují zvýšenou rychlost a šíření informací a možnost volby mezi jak one-

to-one tak one-to-many a many-to-many komunikací. 

Postupem času však sociální sítě přestaly být pouze nástrojem osobního užití a začaly 

se objevovat i první specializované sítě pro sdílení vědeckých informací a kolaboraci kolegů. 

Tyto sítě dávají odborníkům prostor pro vlastní prezentaci na webu, utváření komunikační sítě 
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známých kolegů a odborníků, o jejichž aktivitách si přejí být informováni. Velkou výhodou 

těchto sítí je vysoká pravděpodobnost nalezení odborníků s podobným zaměřením, kteří mají 

k danému tématu co říct. 

Tato bakalářská práce se bude věnovat využívání sociálních sítí ve vědě a výzkumu. 

Hlavním cílem této práce je popsání a porovnání vhodných sociálních sítí mezi sebou a 

z hlediska jejich přínosu pro vědu a výzkum. Druhotným cílem práce je popsat vznik a vývoj 

sociálních médií, webu 2.0 a sociálních sítí. V závěru práce uvedu výsledky dotazníkového 

šetření mezi akademiky. Výzkum se zaměří zejména na zjištění jaké sítě pro svou práci 

používají, jakým způsobem, jak často a co jim to přináší. 

Pojem věda a výzkum byl pro potřeby této práce zúžen na akademickou obec se 

zaměřením na potřeby odborníků z oboru informační studia a knihovnictví. 
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1. Sociální média a sociální sítě 

 

1.1 Sociální média  

Sociální média jsou skupinou internetových aplikací, které se zakládají na 

ideologickém a technologickém základu webu 2.0 a umožňují tak tvorbu a výměnu uživateli 

tvořeného obsahu. [43] 

Jsou definována také jako média pro sociální interakci, využívající vysoce dostupné a 

škálovatelné komunikační techniky. Sociální média je použití webových a mobilních 

technologií, které obrací komunikaci do interaktivního dialogu. 

  Sociální média zahrnují širokou škálu formátů obsahu, včetně textu, videa, fotografií, 

audio, PDF a PowerPoint. Mnoho sociálních médií umožňuje i více než jednu alternativu 

obsahu. 

•  Sociální média umožňují interakci více platforem prostřednictvím sociálního sdílení, 

e-mailu nebo feedů.  

• Zahrnují také různé úrovně zapojení ze strany účastníků, kteří mohou platformy 

sledovat nebo na nich vytvářet obsah či komentovat obsah ostatních. 

• Sociální média umožňují zvýšenou rychlost a šíření informací. Poskytují jak one-to-

one tak one-to-many a many-to-many možnosti komunikaci. 

• Umožňují komunikaci uskutečňující se v reálném čase nebo asynchronně v průběhu 

delšího časového období. 

• Jsou použitelná na různých zařízeních: přes počítač (včetně notebooků a netbooků), 

tablety (včetně iPad, iTouch a další) a mobilní telefony (zejména smartphony). 

• Sociální média zapojují uživatele tvořením online událostí, rozšiřováním online 

interakce offline i rozšiřováním „živých“ událostí online. [6] 

 

1.2 Základní kategorie sociálních médií 

• Diskusní fóra a diskusní skupiny 

Umožňují uživatelům zakládat stránky, kde mohou společně diskutovat, vkládat nebo 

číst názory na určité téma. K diskusní skupině či fóru nemusí být přispěvatel připojen 

a bezprostředně reagovat. Lze vytvářet i uzavřené skupiny pro uživatele, kteří si 

nepřejí, aby jejich téma bylo veřejně dostupné ostatním uživatelům.  

• Přehledy a stránky s názory 
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Webové stránky, kde mohou uživatelé diskutovat a projevovat svůj názor například na 

zakoupený výrobek. Názory lze pak zpětně listovat v případě potřeby získání 

potřebných referencí nebo přidávat vlastní zkušenost či případné dotazy. Ze současné 

doby je velmi známý projekt Ministerstva zemědělství potravinynapranyri.cz, kde 

registrovaní uživatelé vkládají záznamy o nekvalitních potravinách. 

• Sociální sítě 

Částečně otevřené sítě uživatelů sloužící k internetovému sdílení informací – např. 

Facebook, LinkedIn, Google+, SlideShare, Twitter, Academia edu a jiné. Některé 

z nich umožňují i vytvoření uzavřených či otevřených skupin pro komunikaci, jako to 

umí například sociální síť Ning.  

• Blogy 

Internetové deníky, které umožňují uživatelům libovolně publikovat články a 

propagovat svůj názor. Příspěvky mohou být pak dále komentovány a šířeny mezi 

dalšími uživateli. Aby aktivita na blogu nebyla jednostranná, nachází se většinou pod 

každým příspěvkem možnost udělit hodnocení nebo komentář. Tím se zapojí i samotní 

čtenáři.  

Kromě výše zmíněného obvykle najdeme na blogu návštěvní knihu a pod 

jednotlivými články bývá vyhrazen prostor pro komentáře ze strany čtenářů. Na 

některých blozích můžeme narazit i na rozsáhlá diskusní fóra. Základním stavebním 

kamenem blogu ovšem zůstává autorova tvůrčí činnost. 

• Mikroblogy 

Mikroblog je název, do nějž patří služby zpřístupňující rychlé a efektivní publikování 

krátkých písemných sdělení pomocí určité webové služby. Jedním z nejznámějších 

mikrologů je  Twitter, ačkoli pravděpodobně nebyl úplně první mikroblogovou 

službou. Postupem času se stal světově nejpopulárnější. Textová sdělení (jednotlivé 

posty nebo tweety) jsou omezena na rozsah přibližně jedné SMS. Sociální síť Twitter 

má velikost příspěvku omezenou 140 znaky. To nutí autory ke stručnosti a 

k výstižnosti toho, co píší. Čtenář se tak rychle dostane k jednoduché myšlence, aniž 

by musel příliš nadbytečných informací. [9] 

• Záložkovací služby (Bookmarking) 

Umožňují uživateli šíření veřejných nebo i soukromých odkazů na obsah, který se jim 

líbí a připadá jim zajímavý. Slouží i jako prostor k uchování odkazů pro pozdější 

přečtení. [22, 43, 51] 
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1.3 Web 2.0 

Web 2.0 je označení etapy ve vývoji webu, kdy byl pevný obsah nahrazen volným 

prostorem pro sdílení a tvorbu obsahu, který tvoří samotní uživatelé. Toto období trvá od roku 

2004 do současnosti.  

první existující definice: 

"Web, jak ho známe teď, který se jako statický text načte do okna prohlížeče, je jen 

zárodek webu, který přijde. První záblesky Webu 2.0 se již začínají objevovat a my sledujeme, 

jak se toto embryo začíná vyvíjet. Web bude chápán ne jako obrazovky plné textu a grafiky, 

ale jako prostředí, jako éter, jehož prostřednictvím dochází k interaktivitě. Objeví se na 

obrazovce počítače, na televizním přijímači, na palubní desce, na mobilním telefonu, na herní 

konzoli, a možná, že i na vaší mikrovlnné troubě." [10] 

Definice  webu 2.0 podle Tima O'Reillyho: „Web 2.0 je revoluce podnikání v 

počítačovém průmyslu způsobená přesunem k chápání webu jako platformy a pokus 

porozumět pravidlům vedoucím k úspěchu na této nové platformě. Klíčovým mezi těmito 

pravidly je toto: tvořte aplikace, které budou díky síťovému efektu s přibývajícím počtem 

uživatelů stále lepší. (Což jsem jinde nazval „zapřažením kolektivní inteligence.)“ [33] 

Web 2.0 má neustálený charakter, neustále se rozvíjí a mění v čase. Hlavní co je pro 

něj však vždy charakteristické, je to, že uživatel je vtažen do tvorby samotného obsahu a také 

garantuje jeho obsah. Tím dochází k decentralizaci autorit, tedy delegaci zodpovědnosti na 

nižší články systému (uživatele). Tento systém umožňuje otevřenou komunikaci, sdílení 

informací a především možnost jejich znovuvyužití. 

Díky webu 2.0 už webové stránky nejsou pouze úložišti informací, staly se z nich 

zdroje, které zahrnují současně informace i funkce. Webové stránky se tak stávají 

zprostředkovatelem webových aplikací pro jejich uživatele, platformou bez nutnosti instalace. 

Web 2.0 je lépe organizovaný, jeho obsah je roztříděný a zahrnuje propracovanější strukturu 

pomocí odkazů. 

Technologie webu 2.0 je typická získáváním velkého množství informací od uživatelů, 

nezáleží proto až tolik na kvalitě webu, pokud má dostatečné množství uživatelů, díky kterým 

může nabídnout velké množství informací a stává se tak hodnotnějším. 

S příchodem web 2.0 se také změnil komunikační model na many-to-many. Jak uvádí Vin 

Crosbie ve své eseji „What is new media“, existují tři typy médií rozdělené podle jejich rysů:  

 

1. Interpersonální média (one-to-one) 
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2. Masová média (one-to-many) 

3. Nová média (many-to-many)  

 

Model many-to-many je výhodný v tom, že umožňuje výběr a personalizaci informací, je však 

technologicky podmíněn. [58] 

Díky webu 2.0 také dochází k rozmlžení hranice mezi producentem a konzumentem. 

V 80. letech 20. století popsal Alvin Toffler vznik tzv. prozumentů (spojení slov producent a 

konzument), ačkoliv v té době ještě neexistovalo množství dnes dostupných nástrojů, které 

realizovaly jeho myšlenky. Toto rozmlžení se projevuje už samotnou možností v hypertextu 

volit velké množství cest k získání informací, vetší možností uživatelů samostatně přispívat 

komentáři či například snadnou tvorbou a distribuci hudby a videa s nástroji, které jsou dnes 

se samozřejmostí dostupné všem ve vysoké technologické kvalitě. 

Mezi charakteristické technologie, které využívá web 2.0, patří wiki, mashup, sociální 

sítě, blogy a sdílení videa a fotografií. [58] 

 

1. Wiki 

Slovo wiki původně pochází z havajštiny a znamená rychle. Tento koncept v zásadě 

umožňuje okamžitou úpravu konkrétní stránky jakýmkoliv uživatelem. Příkladem 

takového konceptu jsou například webové encyklopedie. 

2. Mashup 

API (Application programming interface) je rozhraní sloužící k programování 

aplikací. V případě jejich zpřístupnění je pro programátory možné jejích využití a 

připojení ke stávajícímu produktu jako rozšíření. Pokud nastane situace, že je více 

takových aplikací spojeno a vytvoří tak aplikaci zcela novou, nazývá se pak takováto 

aplikace mashup (původní termín pochází z hudební oblasti, kdy spojením dvou 

skladeb vznikne skladba zcela nová). 

3. Sociální sítě  

Online služby, platformy nebo stránky, které se soustředí na zajišťování a budování 

sociálních sítí a vztahů mezi uživateli, kteří například sdílí společné zájmy, aktivity, 

zázemí nebo se znají z reálného života. Fungují většinou na principu sebereprezentace 

každého uživatele pomocí profilů a sociálních vazeb. Dávají uživatelům možnost 

online interakce, sdílet nápady, aktivity, události a zájmy se členy své individuální 

sítě. 
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4. Blogy 

Webové aplikace fungující obvykla na principu internetového deníku s příspěvky 

pocházejícími od jednoho autora. Název blog je zkráceninou anglického pojmu web 

log (weblog), což volně přeloženo do češtiny znamená něco jako webový zápisník. 

Mezi nejznámější česká blogová sídla patří blog.idnes.cz. Aby aktivita na blogu 

nebyla jednostranná, nachází se většinou pod každým příspěvkem možnost udělit 

hodnocení nebo komentář. Tím se zapojí i samotní čtenáři.  

Kromě výše zmíněného obvykle najdeme na blogu návštěvní knihu a pod jednotlivými 

články bývá vyhrazen prostor pro komentáře ze strany čtenářů. Na některých blozích 

můžeme narazit i na rozsáhlá diskusní fóra. Základním stavebním kamenem blogu 

ovšem zůstává autorova tvůrčí činnost.  

5. Sdílení videa a fotografií 

Platformy na sdílení videí a fotografií v dnešní době umožňují účinně publikovat a dál 

distribuovat obrazový materiál prakticky komukoliv. Mezi nejznámější služby tohoto 

druhy patří YouTube pro sdílení videí, SlideShare pro sdílení prezentací. Publikované 

materiály mohou být snad komentovány a hodnoceny, ale i obsahované informace 

mohou být snadno získány a využity. [56, 58] 

 

1.4 Sociální software 

Souhrnný termín sociální software zastřešuje množství softwarových systémů 

sloužících k vzájemnému vytváření a sdílení dat uživatelů. Použití těchto systémů výrazně 

snižuje komunikační bariéry mezi uživateli a vyznačuje se jednoduchým uživatelským 

rozhraním, které jsou schopni ovládat i osoby bez větších technologických znalostí. Pro 

tvorbu sociálního softwaru se používají webové platformy, jako například oblíbená Joomla! 

Joomla! je jedním z nejoblíbenějších redakčních systémů s otevřeným zdrojovým 

kódem. Je dostupný kaţdému pod obecnou veřejnou licencí GNU GPL 2.0. 

V dnešní době sociální software rychle proniká do veřejného, osobního a i obchodního 

života. Jeho nástup je mnohem rychlejší než u předešlých podobných technologických vln a 

to i proto, že samotní uživatelé spouštějí řetězové šíření. [19] 

Obecně řečeno je to tedy každý software, který svým uživatelům zprostředkovává 

možnost potkávat se, spolupracovat a také tvořit komunity lidí za použití počítačových 

propojení. Jedná se o kolaborativní technologie, které obsahují funkce vzájemného sdílení 

zpráv, dokumentů, výměny informací mezi uživateli, ať už mezi jednotlivci či ve skupinách. 
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V širším slova smyslu by tento termín mohl zahrnovat i starší média, jako např. Usenet 

a mailing listy, v dnešní době se pod ním dá ale spíše představit novější software. Většina 

sociálního softwaru patří mezi technologie webu 2.0. 

Mezi příklady sociálního software patří například: 

 

1. Instant messaging 

Internetová služba, která svým uživatelům umožňuje komunikovat s ostatními buď 

prostřednictvím zpráv, nebo chatováním v reálném čase. Mezi další funkce patří i 

možnost zasílání souborů a jiné formy komunikace. Mezi tyto služby patří například 

ICQ, Skype, Pidgin, Google Talk nebo Windows Live Messenger. [20] 

2. Wiki  

Slovo wiki původně pochází z havajštiny a znamená rychle. Tento koncept v zásadě 

umožňuje okamžitou úpravu konkrétní stránky jakýmkoliv uživatelem. Příkladem 

takového konceptu jsou například světově nejrozsáhlejší encyklopedie Wikipedie, 

nebo také Scholarpedia. 

3. Blog 

Webové aplikace fungující obvykla na principu internetového deníku s příspěvky 

pocházejícími od jednoho autora. Název blog je zkráceninou anglického pojmu web 

log (weblog), což volně přeloženo do češtiny znamená něco jako webový zápisník. 

Aby aktivita na blogu nebyla jednostranná, nachází se většinou pod každým 

příspěvkem možnost udělit hodnocení nebo komentář. Tím se zapojí i samotní čtenáři.  

Kromě výše zmíněného obvykle najdeme na blogu návštěvní knihu a pod jednotlivými 

články bývá vyhrazen prostor pro komentáře ze strany čtenářů. Na některých blozích 

můžeme narazit i na rozsáhlá diskusní fóra. Základním stavebním kamenem blogu 

ovšem zůstává autorova tvůrčí činnost. 

4. Záložkovací služby 

Například služby jako Digg nebo Delicious. Umožňují uživateli šíření veřejných nebo 

i soukromých odkazů na obsah, který se jim líbí a připadá jim zajímavý. Slouží i jako 

prostor k uchování odkazů pro pozdější přečtení. 

5. Sociální sítě 

Online služby, platformy nebo stránky, které se soustředí na zajišťování a budování 

sociálních sítí a vztahů mezi uživateli, kteří například sdílí společné zájmy, aktivity, 

zázemí nebo se znají z reálného života. Fungují většinou na principu sebereprezentace 

každého uživatele pomocí profilů a sociálních vazeb. Dávají uživatelům možnost 
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online interakce, sdílet nápady, aktivity, události a zájmy se členy své individuální 

sítě. [19, 49] 

 

1.5 Sociální web 

Sociální web je termín, který označuje druhou generaci World Wide Webu, která se 

silně soustředí na uživateli generovaný obsah, komunity, networking a sociální interakci.  

Sociální web je soubor společenských vztahů, které spojují uživatele prostřednictví 

sítě World Wide Web. Sociální web obsahuje i specifický způsob jakým jsou stránky a 

software navrženy a vyvinuty s cílem podpořit sociální interakce. Tyto interakce jsou pak 

základem pro mnoho online aktivit, jako je například i online nakupování, vzdělávání, hraní 

her a používání sociálních sítí. Sociální weby skoro vždy dávají možnost uživatelům zanechat 

nějakou stopu. Takovou stopou může být odevzdání hlasu, zanechání komentáře, ohodnocení 

jiného uživatelé, textu či fotky. Způsob takové interakce uživatele s webem musí být velmi 

jednoduchý a rychlý: stačí stisknout tlačítko, vybrat hodnotu na škále atd. Sociální weby 

skoro vždy nabízejí rozhraní k vyjádření osobního názoru v nějaké formě. Sociálním 

aspektem komunikace přes web 2.0 je usnadnit interakci mezi lidmi s podobnými zájmy. Tyto 

zájmy se liší podle toho jaká cílová skupina uživatel je a co hledá. To má velký vliv například 

na osoby pracující v PR oddělení, protože vliv těchto sítí je velký a neustále se mění.  

S rostoucí aktivitou uživatelů se informace o jejich sociálních vazbách stávají 

přístupnějšími. Stovky milionů uživatelů internetu používají tisíce sociálních webových 

stránek, aby zůstali ve spojení se svými přáteli, objevovali nové přátele a sdíleli vytvořený 

obsah, jako jsou fotografie, videa, sociální záložky a blogy, a to i přes mobilní platformy s 

podporou pro mobilní telefony. Sociální sítě se rychle přeorientovávají, odkloňují se od 

jednoduchých webových aplikací, které spojují jednotlivce, aby se stal zcela novým 

způsobem života. [46, 48] 

 

1.6 Sociální sítě 

Sociální síť bývá definována také jako webová stránka poskytující webovou komunitu 

lidem k sdílení jejich každodenních aktivit s jejich rodinami a přáteli, nebo ke sdílení jejich 

zájmů v určité oblasti, nebo k rozšíření okruhu známostí. [47] 

Tato definice je však nepřesná, protože vylučuje odborné využití sítí a přikládá 

význam pouze osobnímu použití. 
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Další objevující se definice označuje sociální sítě jako sítě, jejichž vrcholy jsou lidé, 

nebo někdy skupiny lidí a jejich hrany představují určitou formu sociální interakce mezi nimi, 

například přátelství. [31] 

V současné době mezi celosvětově nejpoužívanějších sítí patří Facebook, Twitter, 

Google +, LinkedIn, YouTube a SlideShare. Tyto sítě jsou využívány širokou veřejností 

primárně většinou pro osobní účely (kromě odborného LinkedIn a zčásti také SlideShare). I 

tak si ale našly své využití i pro odborné, potažmo vědecké účely.  

Sociální sítě jsou místem pro interakci uživatelů, sebereprezentaci, získávání 

aktuálních informací a publikaci informací vlastních. Jsou také realtime komunikačním 

prostředkem, místem kde se navazují nové kontakty a upevňují ty staré. 

Využití sociálních sítí je v současnosti ve vědecké komunitě velmi diskutováno. Studie 

Julie Porter Liebeskindové a spol. se ve své práci „Social Networks, Learning, and Flexibility: 

Sourcing Scientific Knowledge in New Biotechnology Firms“ zabývá tím, jak 

biotechnologické firmy užívají sociální sítě k výměně vědeckých znalostí. V této studii je také 

uvedeno, že vzájemným sdílením informací a znalostí jsou uživatelé schopni vylepšit svoje 

vědomosti a lépe se přizpůsobovat způsobem, jaký nebyl v zastaralé hierarchické uzavřené 

organizaci možný. Aktivita na sociálních sítích umožňuje vědecké skupiny rozšiřovat svoje 

vědomosti a sdílet vzájemně nápady. Bez těchto nových významů komunikace by se jejich 

teorie mohly stát izolovanými a nerelevantními. 

Sociální sítě jsou především cestou jak komunikovat s ostatními známými uživateli na 

internetu a místem k interakcím. Pro mnohé z nich je to i cesta jak získávat nové kontakty 

nebo znovuoživování kontaktů starých. Dají se také použít k „networkingu“, tedy vyhledávání 

osob s podobnými zájmy a problémy. Následkem toho vzrůstá trend reálného setkávání lidí 

„offline“, kteří se spolu komunikovali dříve jen „online“. Stále více vztahů vzniká online a až 

poté je převedena do standardního vztahu kdy se lidé setkávají „offline“, tedy osobně tváří 

v tvář. Experti zabývající se vztahy, například německý psycholog Erich H. Witte, tvrdí, že 

vztahy, které vznikly online, budou pravděpodobně úspěšnější a v méně než 10 letech online 

setkávání bude pravděpodobně nejrozšířenější cestou k poznávání nových lidí k potenciálním 

vztahům. [22, 45] 
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2. Charakteristika akademického prostředí 

 Jak již bylo v úvodu této práce řečeno, pojem věda a výzkum byl pro její potřeby 

zúžen na akademické pracovníky, s přihlédnutím k potřebám odborníků z oblasti 

informačních studií a knihovnictví. 

 Akademická obec je souhrn všech studentů a akademických pracovníků dané vysoké 

školy nebo jednotlivé fakulty. Členem akademické obce se stane každý student studující na 

vysoké škole. Jeho působení v akademické obci je zahájeno jeho imatrikulací. Po dokončení 

studia absolvent přestává být členem akademické obce. Odchod absolventa z obce je spojen 

s jeho promocí.  

 Členy akademické obce jsou rovněž učitelé a vědci a osoby vykonávající jinou 

výzkumnou, vývojovou, uměleckou či tvůrčí činnost v rámci vysoké školy či fakulty. Jde tedy 

o profesory, docenty, odborné asistenty, asistenty, lektory a vědecké či výzkumné pracovníky, 

kteří se podílejí na pedagogické činnosti a vzdělávání studentů.   

 Z důvodu rychle se vyvíjejících a hojně přibývajících informací v dnešní moderní 

době potřebují akademici spolehlivý zdroj, díky kterému můžou udržovat svoje vědomosti co 

nejvíce aktuální. Jedná se například o informace o nových publikacích, konferencích, 

grantech apod. Další a neméně důležitou potřebou těchto pracovníků je propagace a publikace 

vlastních vědeckých výstupů a eventuální získávání sponzorů pro další projekty. Velmi často 

je pro akademickou práci např. v týmech také potřeba spolehlivé a efektivní komunikace 

v reálném čase. 

 I to všechno jsou důvody, proč nabývá na popularitě využívání sociálních sítí 

v akademickém prostředí, kterému se budu věnovat na dalších stránkách této bakalářské 

práce. [3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Běžně používané sociální sít

 

3.1 Facebook 

Facebook je celosvětově

využívá 3 639 880 uživatelů, což z

Tato sociální síť funguje již od roku 2004. Jejím zakladatelem je Mark Zuckerberg, 

který síť vytvořil jako školní projekt spolu s Dustinem 

Původním záměrem platformy, ze které Facebook pochází, bylo usnadn

komunikace mezi vysokoškolskými studenty na Harvardské univerzit

Facebook rozšířen i mezi jiné univerzity. Od

veřejnosti. V současné má Facebook okolo 800

přeložen do 68 jazyků. 

Statistika sociální sítě

v České republice používá 35,68 % z

uživatelů v České republice. Celkový po

880. Za období listopad 2011 až duben 2012 se do této sociální sít

nových uživatelů. 
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Dalším monitorovaným faktorem je věkové složení uživatelů. Tato sociální sí

nejvíce využívaná mladými lidmi. Největší část českých uživatelů Facebooku tvo

34 let s celkovým počtem 1 019 166 osob, druhou n

ět nárůst uživatelů ve věku 35-44 let za poslední tř

Facebook od svého vzniku v roce 2004 prošel řadou vzhledových i funk

n se odehrálo před jeho rozšířením mezi veřejnost v

Princip registrace do této sociální sítě je velmi snadný. Po registraci a odsouhlasení licence 

ění svých osobních informací do příběhu (Timeline), který nahradil 

vodní osobní profil tzv. Zeď (The Wall). Každý uživatel zde na časové ose m
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časové ose může přidávat 
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své životní mezníky a to i zpětně. Propojení s ostatními uživateli záleží na nastavení soukromí 

každého z nich. Uživatelé si vytvoří síť vzájemně potvrzených přátel, se kterou sdílí určité 

množství informací nebo své údaje může nastavit jako veřejné (tyto informace lze pak 

odebírat bez žádosti o přátelství). Odběratelé pak mají přístup ke všem zveřejněným 

informacím, ale odbíraný uživatel k odběratelovým takový přístup nemá. 

Uživatelé mohou přidávat aktuální informace pomocí statusů, fotografií, odkazů nebo 

otázek. Uživatelé mezi sebou mohou komunikovat formou zpráv s možností zasílání souborů, 

implementovaného chatu nebo videohovorů. Příspěvky ostatních uživatelů lze hodnotit 

formou komentářů, tlačítka „líbí se mi“ či sdílením jejich obsahu na vlastním profilu. 

Uživatelé se mohou sdružovat do skupin (Groups), či podepisovat odběry stránek 

(Pages) a ovlivňovat tak proud informací, který se k nim dostává. 

Domovská stránka zahrnuje seznam aktualizací přátel, odběrů, skupin a stránek. Proud 

informací se dá ovlivnit přepnutím na nejnovější nebo nejdůležitější. Nejdůležitější informace 

Facebook sám vyhodnocuje podle míry dřívější interakce s konkrétními uživateli. [5, 15, 36] 

 

3.1.1 Prvky sociální sítě Facebooku 

• Fotografie 

Funkce umožňující vkládání fotografii či obrazových dokumentů. Lze označovat sebe 

nebo i ostatní uživatele. V takovém případě se vámi nahraná fotografii zobrazení na 

jejich profilu. 

• Videa 

Funkce umožňující vkládání vytvořených vlastních videí, s možností označení sebe či 

ostatních uživatelů. 

• Události 

Funkce umožňující založení vlastní události s prostorem pro poskytnutí bližších údajů 

a pozvání přátel. Lze volit mezi otevřenou událostí a uzavřenou událostí.  

• Další funkce zajišťují aplikace, které mohou být externí nebo interní. Pocházejí buď 

přímo od společnosti Facebook, nebo jsou to rozšiřující aplikace, které může vytvořit 

kdokoliv díky otevřené API, kterou sociální síť Facebook poskytuje. 
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3.1.2 Z čeho se skládá funkce Timeline 

 

• Úvodní fotografie (Cover Photo)  

Úvodní fotografie, která otevírá profil uživatele. Má rozměry 851 x 315 pixelů, lze 

však použít i větší fotografie a posunout do potřebné pozice. 

• Profilová fotografie (Profile Photo) 

Má čtvercový tvar a rozměry 125 x 125 pixelů. Doplňuje úvodní fotku a zobrazuje se 

ostatním uživatelům při vyhledávání účtu nebo při chatování. 

• Záložky (Apps) 

Viditelné jsou čtyři, další jsou k zobrazení po rozbalení. Jsou zde odkazy na 

fotografie, přátele, navštívená místa, sledované stránky apod. 

• Připnutí statusu nahoru (Pinned Posts) 

Příspěvek lze „připíchnout" na horní část Timeline přes volby upravit nebo odebrat. 

Status je pak označen oranžovou stužkou, zůstane připnutý v horní části po sedm dní.  

• Zvýraznění statusu (Highlight) 

Zajímavý status lze zdůraznit pomocí funkce zvýraznění. Status se pak protáhne přes 

celou šířku Timeline a je viditelnější. 

• Skrytí statusu (Hidden Posts) 

Funkce, která skryje libovolný status na Timeline. 

• Komentáře jako spam (Hidden as Spam) 

Touto funkcí lze skrýt cizí, nevhodné nebo nevyžádané komentáře, akci lze však 

jednoduchým rozkliknutím znovu vrátit. 

• Posunování náhledu obrázků 

Přes volby upravit nebo odebrat lze posunout zobrazovanou fotografii do potřebné 

polohy. 

• Významné události/milníky (Milestones) 

Funkce „Významná událost" umožňuje doplnit na časovou osu důležité události 

z historie uživatele. 

• Poslat zprávu (Message Inbox) 

Nachází se v pravém horním rohu Timeline, pod úvodní fotkou. Slouží k rychlému 

zaslání zprávy uživateli. [24] 
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3.2 Twitter 

Twitter slouží jako mikroblog a zároveň sociální síť. Byl založen v březnu roku 2006 

Jackem Dorseyem a spuštěn byl v červenci téhož roku.. Funguje na principu krátkých 

textových příspěvků (maximálně 140 znaků), které jsou známé jako tweety (pípnutí). 

V Čechách je užíván spíše odbornou veřejností. Aktivitu na českém a slovenském Twitteru 

sleduje server Klábosení.cz [25] 

[18] 

Internetová stránka Klábosení.cz, která monituruje sociální síť Twitter, momentálně 

archivuje 21 072 357 příspěvků od 97 065 českých nebo slovenských uživatelů. Podmínkami 

pro indexaci je přihlášení se k území České republiky či Slovenska nebo alespoň 15 procent 

příspěvků v národním jazyce. V případě potřeby jsou pak seznamy ručně editovány a 

dynamicky se mění podle výše uvedených podmínek. Na sociální síti Twitter denně přibude 

na 340 milionů twettů. [25] 

Po registraci na Twitteru uživatel získá svůj profil, kde může uvést základní informace 

o své osobě. Všechny příspěvky jsou veřejné, lze proto listovat a prohlížet profily ostatních 

uživatelů. Toto platí i pro neregistrované uživatele. Funguje zde vyhledávání podle jména 

nebo tématu příspěvků. Pokud má uživatel zájem od jiného uživatele získávat další příspěvky, 

může jej nadále sledovat (pomocí funkce follow) a stát se tím jeho followerem. Tato akce není 

vzájemná, tzn. každý uživatel může mít jinou skladbu followed a followers.  
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Twitter je zajímavý především tím, že zatím není tak masově využíván jako například 

Facebook. Skladba jeho uživatelů je i proto podstatně zajímavější a obsah, který na Twitteru 

vzniká, je i částečně odborného charakteru. Twitter je velmi oblíbený ve Spojených státech 

Amerických a to nejen mezi širokou veřejností. Pro příklad nemusíme chodit daleko, 

americký president Barack Obama pogratuloval plavci Michaelu Phelpsovi ke zisku rekordní 

19 medaile právě příspěvkem na sociální síti Twitter. [55] 

Jednou z nejzajímavější funkcí na sociální siti Twitter je hashtag. Jedná se o slovo 

nebo frázi, která začíná symbolem #. Twitter na hashtag reaguje tak, že ho promění v odkaz, 

přes který je možné najít další stejné hastagy. Pomocí hashtagů je možné dohledat různé 

kontexty zpráv jako konference, koncert, důležitá událost atd. Druhou variantou využití je 

označit hastagem význam příspěvků (sarkasmus, hněv apod.). [5, 21, 34] 

 

3.3 Google+ 

Sociální síť společnosti Google má za úkol zajistit vstup společnosti Google na 

dynamicky se rozvíjející trh sociálních sítí. Tato sociální síť byla spuštěna 28. 6. 2011. 

Původně bylo možné se připojit jen na základě pozvánky od některého ze současných 

uživatelů, jejichž počet byl omezen. Tím se Google+ stal pro mnoho uživatelů prestižní 

záležitostí a počet uživatelů rychle narůstal. Google však celkovou sumu pozvánek několikrát 

navyšoval, a do Google+ se tak v prvních jeho fungování dvou týdnech registrovalo až deset 

miliónů uživatelů. V říjnu roku 2011 bylo podle slov společnosti Google registrováno 40 000 000 

uživatelů. Nezávislá měření ale dokazují, že prakticky ve stejnou dobu jako Google ohlásil nárůst 

počtu uživatel jejich počet spadl až o 40 %. Sociální síť Google+ získala za rekordních 88 dní 

50 000 000 uživatelů. [13] 

Pro srovnání, druhé nejrychleji rostoucí sociální síti Myspace dosažení stejného počtu 

uživatelů až za 1046 dnů. Veřejně přístupnou se stala síť od 20. 9. 2011. Podle údajů z roku 

2011 se počet českých uživatelů Google+ pohybuje kolem 60 000. Globálně již dosáhl 

hranice 50 000 000 uživatelů a to již během několika měsíců provozu, na rozdíl od svých 

největších konkurentů jako jsou Myspace, Twitteru, Facebooku či LinkedIn. Tyto sociální sítě 

na tuto hranici dosáhly až po několika letech existence. Vývoj přírůstku uživatelů lze sledovat 

na níže uvedeném grafu, kde je jasně patrný rozdíl v rychlosti růstu počtu uživatelů sítě 

Google+ oproti jiným sociálním sítím. V České republice se počet uživatelů odhaduje na 

300 000. [11, 12, 14] 

 



 

 

 

3.3.1 Prvky sociální sítě Google+

• Kruhy  

Kruhy slouží k setřídění kontakt

sdílení určitých informací. Lze si zde upravit nastavení pro každý kruh zvláš

oddělení například rodinných p

obousměrně. Pokud tedy máme n

to nutně že i vy jste u ně

• Setkání  

Funkce skupinového video chatu.

• Témata  

Vyhledává články a videa na dané tématu na

• +1  

Tlačítko sloužící k doporu

Slouží jako projev souhlasu nebo zájmu o doporu

• Fotografie 

U fotografií je možné štítkovat, tedy klasicky ozna

to provádět ručně nebo vám m

automatické rozpoznání konkrétní osoby (jako je tomu u

Pokud vás někdo označ

25 

Prvky sociální sítě Google+ 

řídění kontaktů a přátel do skupin za účelem nastavení soukromí a 

itých informací. Lze si zde upravit nastavení pro každý kruh zvláš

říklad rodinných příslušníků, kolegů a blízkých přátel. Kruhy nefungují 

. Pokud tedy máme někoho v kruhu s minimálním soukromím, neznamená 

 že i vy jste u něj ve stejném kruhu.  

Funkce skupinového video chatu. 

lánky a videa na dané tématu na internetu. 

doporučení obsahu. Má vliv na vyhledávání Google vyhledáva

Slouží jako projev souhlasu nebo zájmu o doporučený obsah. 

fotografií je možné štítkovat, tedy klasicky označit osoby ve fotografiích. M

č ě nebo vám může pomoci automatické rozpoznání obli

automatické rozpoznání konkrétní osoby (jako je tomu u Facebooku) zde není. 

ěkdo označí, dozvíte se o tom. 

[18] 

čelem nastavení soukromí a 

itých informací. Lze si zde upravit nastavení pro každý kruh zvlášť a 

řátel. Kruhy nefungují 

minimálním soukromím, neznamená 

ení obsahu. Má vliv na vyhledávání Google vyhledávačem. 

t osoby ve fotografiích. Můžete 

že pomoci automatické rozpoznání obličeje, ale 

Facebooku) zde není. 
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• Google Sparks 

Umožňuje nastavit si pomocí klíčových slov oblasti informací, které máte zájem 

odebírat. Sociální síť Google+ v nich potom nabízí přehled, které na dané téma 

automaticky vyhledal. 

• Chat  

Funguje na principu již dřívější chatovací služby Google Talk. Slouží k soukromé 

komunikaci jednoho uživatele s druhým neboli one-to-one komunikaci. 

 

3.4 LinkedIn 

Profesní síť, která ovšem není specificky vědecká, proto ji lze řadit mezi běžně 

užívané sociální sítě. Síť LinkedIn byla založena roku 2002 a spuštěna roku 2003. Slouží 

k setkávání profesionálů z různých oborů (professional networking) a dává jim tak možnost 

diskutovat o odborných tématech. Díky tomu je možné na diskutovaná témata nahlížet z více 

pohledů a získat názory odborníků z jiných oborů. 

Počet českých uživatelů k roku 2011 byl 180 000, celosvětově počet uživatelů v roce 

2011 dosáhl 81 000 000. LinkedIn má v současné době celosvětově 154 727 127 uživatelů. 

V průměru každou sekundu této sociální síti přibude jeden nový uživatel.Česká republika je 

na 42. místě s 266 332 uživatelů zapojenými do této sociální sítě. Toto množství uživatelů 

odpovídá 2.61 % obyvatel České republiky a 3.99 % českých uživatelů internetu.  

Po registraci do této sociální sítě si uživatel může vytvořit svůj profil se stručným 

životopisem a popisem pracovních zkušeností. Hlavní předností sítě LinkedIn je získání 

přehledného seznamu profesních spojení s jinými uživateli (Connections) a získávání dalších 

cenných kontaktů na jejich známé či kolegy. Vznik nového spojení je třeba oboustranně 

potvrdit. Zaměstnavatelé zde mohou přímo inzerovat volná pracovní místa nebo obchodní 

příležitosti. Uživatelé spolu mohou komunikovat pomocí zpráv, sdružovat se do skupin podle 

oblastí působení. Nechybí zde ani pro sociální sítě typická aktualizace stavu, kde uživatelé 

krátce popisují, čím se právě teď zabývají. 

Tato sociální síť bývá využívána i headhuntery při vyhledávání nových potenciálních 

pracovníků. Její hlavní výhodou je snadnost udržování aktuální podoby profesního životopisu 

a kariérní historie. Nefunguje příliš jako klasická sociální síť, což částečně brání jejímu 

silnějšímu růstu. Na druhou stranu si LindkedIn zachovává svou profesionalitu a cílení na 

odbornou veřejnost. (lupa v cislech) [17, 27] 
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3.4.1 Prvky sociální sítě LinkedIn 

• Profile/Profil 

Virtuální životopis, který může obsahovat vše co běžný životopis. Především však 

přehled získaného vzdělání a praxe. 

• Doporučení/Recommendation 

Doporučení, která lze získat od kolegů nebo obchodních partnerů. 

 

3.5 YouTube 

YouTube je největší internetový server pro sdílení video souborů na světě, který 

zahrnuje prvky sociální sítě. Byl založen v únoru 2005, jeho zakladateli byli zaměstnanci 

PayPalu Chad Hurley, Steve Chen a Jawed Karim. V listopadu 2006 byl koupen společností 

Google za 1,65 miliardy dolarů. Původně vznikl jako stránka pro virální videa a 

videobloggery. Postupně se však vyvinul v celosvětovou platformu, která dnes podporuje i 

formáty jako je HD či 3D video. Funguje i jako livestream pro sportovní zápasy, nabízí celou 

řadu celovečerních filmů a tvorbu nezávislých tvůrců. Na YouTube je také široké spektrum 

uživatelů, jejichž kanály se staly hojně sledovanými a uznávanými v uživatelských 

komunitách internetu. S vybranými tvůrci takového obsahu (tutoriály, krátké filmy, hudební 

produkce, skeče apod.) pak YouTube může uzavřít smlouvu o spolupráci. 

V roce 2005 YouTube zaznamenal přes 2 miliardy shlédnutých videí denně. Každý 

den bylo v témže roce v Evropě, na Blízkém východě a v Africe shlédnuto 400 000 000 videí 

denně. Plných 70 % veškerého obsahu YouTube v roce 2005 pocházelo z území mimo 

Spojené státy Americké. V červenci roku 2011 se počet denně přehrávaných videí navýšil na 

3 miliardy a v lednu roku 2012 toto číslo stouplo dokonce na 4 miliardy přehraných videí za 

den. Navíc se na YouTube každou minutu nahraje 72 hodin nového obsahu. [32] 

Videa na této síti jsou přístupná i bez registrace, jsou přidávána komerčními i 

soukromými kanály. Po registraci mohou uživatelé nahrávat vlastní videa (vytvořit tzv. 

kanál), komentovat videa svá i ostatních uživatelů, případně hodnotit „palci“ (nahoru 

pozitivně, dolů negativně). Server je častým terčem kritiky, v některých zemích je přístup 

blokován. Nejčastěji bývá kritizováno porušování autorských práv, ze strany totalitních 

režimů a cenzorských organizací pak přílišná svoboda slova jinými autory naopak cenzura z 

politických důvodů, pomlouvačný obsah či zobrazování násilných scén. [57] 
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3.5.1 Prvky systému YouTube 

• Adresář 

Funkce, která nedávno částečně nahradila původní funkci „přátelé“. Slouží pouze jako 

seznam kontaktů na ostatní uživatele a k zasílání zpráv. 

• Odběry 

Funkce, která dříve fungovala souběžně s funkcí „přátelé“, dnes ji téměř nahradila. 

Slouží k monitorování vybraných uživatelů, jejich aktivity a nových videí. 

• Oblíbené 

Funkce sloužící k vytváření seznamu favorizovaných a oblíbených videí. 

• Seznamy videí 

Funkce sloužící k vytváření seznamu videí, například tematicky souvisejících, které 

lze umístit do fronty a přehrát je jako album za sebou. 

• Přehrát později 

Funkce sloužící k ukládání odkazů na videa, které má uživatel zájem přehrát 

v pozdější době. Když se později vrátí, má je uložené ve svém profilu a nemusí je již 

dále vyhledávat. 

 

3.6 SlideShare 

SlideShare je webová služba s prvky sociální sítě, která slouží k sdílení prezentací, 

letáků, videí, webinářů a jiných dokumentů. Publikací na webu lze zpřístupnit dokumenty 

širokému okolí, nebo naopak lze nahrané informace označit jako neveřejné a tím je 

znepřístupnit ostatním uživatelů. V základní verzi je SlideShare bezplatný a lze jej 

samozřejmě využívat i pasivně – sledováním či stahováním prezentací. Po registraci si 

uživatel vytvoří svůj profil a také možný seznam ostatních uživatelů, jejichž odběry chce 

získávat. SlideShare lze také využít ke komentování, hodnocení ostatních prezentací a 

odesílání zpráv. V současné době je na SlideShare hostováno více než 9 000 000 prezentací a 

během března 2012 dosáhla návštěvnost této sítě 29 000 000 unikátních návštěvníků. 

SlideShare byl založen 4. 10. 2006 a bývá přirovnáván k YouTube pro obrazové 

prezentace. Původně měla služba fungovat jako nástroj pro firmy k šíření prezentací mezi 

zaměstnanci, rychle se však rozšířila mezi veřejnost a dnes je již řada prezentaci na 

SlideShare určena jen k zábavě. Časté je také využíván této sociální sítě na univerzitách a 

odborných konferencích. SlideShare byl 7. 5. 2012 koupen sociální sítí LindkedIn za 119 

milionů dolarů avšak nadále působí jako samostatná síť. Podporované formáty pro prezen-
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tace: PDF, PPT, PPS, PPTX, PPSX, POT, ODP, KEY a ZIP. Podporované formáty pro doku-

menty: PDF, DOC, DOCX, RTF, ODT, ODS, TXT, CSV a Apple iWork Pages.  

Když vkládáme prezentaci či video, jediným povinným údajem, který musíte vyplnit, 

je název vkládaného materiálu. Pro lepší orientaci je doporučeno vložit i krátký popisek 

s klíčovými slovy. Ostatní uživatelé tak snáze najdou vaši prezentaci, která se díky tomu i 

lépe uplatní. Volitelná je možnost nastavit obrázek do náhledu a také stupeň ochrany, 

respektive zveřejnění dokumentu. Data, která vložíte je samozřejmě možné dále editovat či 

smazat. Prezentace ostatních uživatelů si můžete přidávat do položky oblíbené a vytvořit si k 

nim vlastní klíčová slova. 

Sociální síť SlideShare podporuje jednoduché a pokročilé vyhledávání. V pokročilém 

vyhledávání si uživatel může zvolit z několika filtrů, pomocí kterých může filtrovat 

vyhledávaný obsah. Zvolit si může například formát souboru či jazyk dokumentu. Také si 

uživatel může zvolit, zda chce vyhledávat ve fulltextu, či zda zvolí vyhledávání podle 

klíčových slov. [23, 40, 41] 
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4. Specializované vědecké sociální sítě 

 

Běžným problémem, se kterým se účastníci týmového výzkumu mohou potýkat, je 

sdílení relevantních informací. Běžnou součástí práce vědeckých a výzkumných pracovníků je 

vyhledávání nebo předávání relevantních dokumentů a zdrojů, zrovna tak jako komunikace se 

současnými i potencionálními kolegy v rámci každodenní rutiny nebo i při navazování nové či 

rozvíjení stávající spolupráce. 

Typickým způsobem takovéto práce bylo dosud rozesílání e-mailových zpráv, 

telefonické rozhovory, osobní setkání, pošta, instant messaging a jiné. Především mezi mladší 

populací teď získává stále více na popularitě nový komunikační prostředek – sociální sítě. 

Cílem těchto sítí však není nahradit své předchůdce, nebo měnit návyky uživatelů. Naopak se 

snaží nabídnout nový způsob pro zefektivnění vykonávaných činností. Dokonce se i často 

stává, že stávající způsoby komunikace účelně doplňují nově vzniklé systémy. [29] 

(pozn.: termín e-Research, nebo také e-Science, znamená elektronickou podporu vědy a 

výzkumu)  

Specializované vědecké sociální sítě pracují na obdobném principu jako běžně 

používané sociální sítě. Fungují na principu e-research a nabízí uživatelům mnoho možností 

pro efektivní snadnou komunikaci a sdílení dat. Uživatelé zde bývají relevantnější než na 

neodborných sociálních sítích určených primárně pro osobní použití široké veřejnosti.  

Tvorba osobních profilů na různých odborných sítích se liší jedna od druhé. Při 

registraci jsou po uživateli většinou požadovány údaje o zaměstnání, vzdělání, odborném 

zaměření, publikační činnosti apod. Kromě prezentačních profilů nabízejí sítě i jiné služby. 

Jde především o publikační přehled uživatele, představení vědeckých týmu nebo také možnost 

hodnocení dosažených výsledků, navázání nových kontaktů a v neposlední řadě možnost 

efektivního rychlého zveřejňování a sdílení informací přímo uvnitř vědecké komunity. [54] 

Sociální sítě přidávají uživatelům k službám, které jim poskytují, ještě další rozměr. 

Uživatelé mohou komunikovat s ostatními a mají možnost si tak navzájem například 

doporučit informace či zdroje, které preferují. Stejně tak podstatnou funkcí je sdílení 

kontaktů, referencí, zkušeností nebo i nepublikovaných prací. Díky tomu může na sociálních 

sítích fungovat princip kolaborace s ostatními odborníky. Sociální sítě jsou novým způsobem 

jak nahlížet na práci s informacemi na internetu. [29, 53] 
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Nástroje a služby vytvořené pro potřeby vědy a výzkumu lze rozdělit do tří kategorií: 

• Sdílení informací o výzkumu (sociální sítě, vědecké portály) 
• Sdílení zdrojů z hlediska publikací (citační managery) 
• Sdílení výsledků o probíhajících výzkumech (RSS, open access repozitáře atd.). 
 
Specializované vědecké sociální sítě jsou označovány termíny Scientific Social Networks, 

Social Research Network Sites (SRNS). 
Tyto sítě nabízejí řadu možností pro své uživatele: 

• Vytvoření zcela nebo částečně veřejného profilu 
• Vtvoření seznamu vědců a jejich kontaktů 

• Sdílení informací a dokumentů v rámci systému 
• Kolaborace s ostatními v rámci systému 

 
S ohledem na tyto funkce můžeme Social Research Network Sites rozdělit na 4 druhy 

podle jejich hlavního zaměření: 
 

1. Research directory sites 
Slouží k prezentaci uživatele a jeho výzkumu. Jejich cílem je identifikování vědce 
podle zadaných kritérií. Jedním ze zástupců research directory site je COS Scholar 
Universe. 

2. Research awareness sites 
Na tomto druhu stránek lze vytvořit a udržovat osobní profil, který je automaticky 
doplňován aktuálními informacemi z daného oboru, informace o záměrech a 
publikační tvorbě kolegů, se kterými je daný uživatel v rámci této sítě spojen. 
Příkladem research awareness site je Academia.edu. 

3. Research management sites 
Jejich cílem je zefektivnění práce s informacemi a podpora vědců v publikování. 
Jejich prostřednictvím lze ukládat a sdílet záznamy o publikační činnosti. Zástupcem 
stránky tohoto typu je Mendeley. 

4. Research collaboration sites 
Stránky zaměřené na podporu kolaborace vědeckých týmů. Zprostředkovávají nástroje 
pro snadnější realizaci online práce, jako např. společná editace, online schůzky, 
online porady apod. Zástupcem sítě s těmito rysy je ResearchGate. [54] 

 
 

4.1 Academia.edu 

Academia.edu je volně dostupná sociální síť založená v roce 2008 Richardem Pricem. 

Platforma je zaměřená na sdílení vědeckých prací mezi vědci. Jedná se o jednu z největších 

sociálních sítí na světě, která je primárně zaměřena na sdílení informací o vědě a výzkumu. 

Cílem společnosti Academia.edu je zrychlení světového výzkumu a vědy. Tohoto cíle chce 

Academia.edu dosáhnout právě umožněním sdílení výzkumných zpráv a informací mezi 
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vědce a výzkumníky. V současné době je na této sociální síti zaregistrováno více než 1 675 

255 uživatelů z celého světa. Můžeme zde najít 1 469 246 výzkumných zpráv v 507 217 

předmětech výzkumu. Sociální síť Academia.edu navštíví každý měsíc více než 3 900 000 

unikátních návštěvníků. Každý den na této síti přibude více jak 2 500 nových článků a zpráv. 

Po zaregistrování dostane nový uživatel možnost propojení s jeho profilem ze sociální 

sítě Facebook. Při vyhledávání jsou podle zadaných klíčových slov nabízeny informace o 

nově přidaných odborných článcích, prezentacích a výzkumných zprávách. Zajímavá je 

především statistika, kde je zveřejňován údaj o počtu shlédnutí vytvořeného profilu. Při 

pohybu mezi institucemi se po kliknutí na název instituce rozbalí mapa s názvy jednotlivých 

kateder a ústavů, u kterých je uveden počet jimi vytvořených profilů. [1, 2] 

 

4.2 Mendeley 

Služba Mendeley je přístupná od roku 2008. Na konci roku 2009 dosáhl počet 

uživatelů využívajících tuto aplikaci na 100 000. Tito uživatelé měli ve svých schránkách více 

než 8 000 000 online materiálů.  

Jedná se o velmi propracovanou aplikaci, která v sobě kombinuje citační manažer 

spolu se správcem publikací a sociální síť. Jedná se skupinu služeb Research management 

sites, o kterých se zmiňuji výše. Základní účet je uživateli poskytnut zdarma. Volitelnou 

možností je pak dokoupení dalšího prostoru, pokud uživateli nedostačuje. V neplacené verzi 

je uživateli k dispozici dohromady 1 GB volného místa. Po zaregistrování si uživatel stáhne 

aplikaci citačního manageru na svůj počítač a zároveň si vytvoří webový účet. Do této 

aplikace lze nahrávat články, tabulky či jiné textové dokumenty. Sám se pak z nahraného 

článku snaží získat jméno autora a jméno dokumentu, podle kterých se pak pokouší dohledat 

další údaje nezbytné pro citace, jako je jméno časopisu kde byl článek publikován či rok 

vydání. Díky speciálnímu pluginu pak můžeme přímo vkládat citace, které tato aplikace 

vytvoří. Data z citačního manageru se automaticky aktualizují s daty ve webovém účtu, proto 

můžeme náš obsah zobrazit na jakémkoli počítači, na kterém je Mendeley nainstalován.  

V rámci webového účtu, který již má funkce sociální sítě, si uživatel založí svůj profil, 

kde vyplní své profesní údaje, publikace, a propojí se svými kolegy. Dále má možnost přidat 

se k některé z veřejných skupin, případně si může vytvořit vlastní skupinu. V rámci skupin je 

upozorňován na nové dokumenty přidané do profilů kolegů a má zde také možnost vkládat 

komentáře. Vyhledáváním v systému lze najít skupiny či pracovníky, dokonce i informace o 

publikovaných výsledcích. [30, 52] 
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4.3 ResearchGate 

Jedna z nejprogresivnějších volně dostupných odborně zaměřených sítí i z hlediska 

nabízených služeb je ResearchGate, která byla založena v roce 2008. ResarchGate založil 

Ijada Madische. Bývalý studen virologie na Harvard Medical School založil sociální síť 

ResearchGate jako vědeckou obdobu oblíbené sociální sítě Facebook. Jedná se o jednu z 

největších sociálních sítí na světě, která je primárně zaměřena na sdílení informací o vědě a 

výzkumu. Tato sociální síť měla na konci ledna roku 2010 více než 700 000 uživatelů ze 196 

zemí světa. Tito uživatelé se řadili do více než 2 600 skupin, které v té době tato sociální síť 

obsahovala. ResearchGate v rámci svého rozhraní zdarma zpřístupňuje odborné databáze a 

repozitáře s otevřeným přístupem jako jsou  PubMed či ArXi. V takových databázích je 

možné se dostat k plným textům či alespoň abstraktům. U vyhledávání, které je nazvané 

ReFind, je zobrazována shoda s se zadaným klíčovým slovem v procentech. Na jeden dotaz 

jsou vyhledávány výsledky z více zdrojů, jako jsou články v časopisech, materiály 

z konferencí či monografie. 

ResearchGate umožňuje posouvat kupředu vědecké projekty, se kterými si jejich 

řešitelé v současné době nevědí rady a dostali se do slepé uličky. Na ResearchGate jsou 

publikovány i negativní výsledky výzkumů, které se jinak publikace tradičními cestami 

nedočkají. Tato funkce je velmi důležitá jako prevence proti chybám v obdobných 

výzkumech. 

Je zde implementována podpora pro zveřejňování nabídek pracovních příležitostí. 

Tyto nabídky mohou být vkládány pomocí aplikace Job Board. ReaserchGate také nabízí 

svým uživatelům blog či aplikaci Microarticles. Tato aplikace slouží ke zveřejňování krátkých 

článků o maximální délce 306 znaků. Sociální síť ResearchGate podporuje práci výzkumníků 

ve skupinách. Je zde možné navzájem si editovat text, vytvářet dotazníky či si naplánovat 

setkání. Rozsahem poskytovaných služeb se řadí do skupiny Research collaboration sites. 

[4, 37, 38, 39] 

 

4.4 COS Scholar Universe 

COS Research Support Suite je komerční služba určená pro podporu vědy, výzkumu a 

inovací. Skládá se ze tří dílčích produktů: databáze profilů odborníků COS Scholar Universe, 

databáze grantových nabídek a výzev COS Funding Opportunities a databáze výzev příspěvků 

na konference Papers Invited. Poskytuje ověřené informace o vědecké komunitě, výzkumných 

projektech, publikacích, o aktuálních grantových výzvách, a také aktuální seznam otevřených 
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konferencí. Z této databáze je možné získat přístup k více jak 3 000 000 vědeckých 

pracovníků z více než 2500 univerzit v 75 státech světa. Databáze obsahuje více než 35 000 

profilů z České republiky a 5400 profilů ze Slovenska. U každého profilu lze najít životopisné 

a profesní informace o uživateli, kontaktní údaje a seznam spolupracovníků. Dále je možné 

najít citace vlastních vědeckých prací a jejich napojení na databáze společnosti ProQuest. 

V roce 2011 byla představena nová služba COS Pivot, ve které je integrována databáze 

profilů Scholar Universe a databáze grantových nabídek COS Funding Opportunities. COS 

Pivot poskytuje více variant vyhledávání. Jedná se o jednoduché, pokročilé vyhledávání ve 

vybraných polích, vyhledávání podle sponzora, klíčového slova nebo regionu. Uživatel zde 

má také možnost dále s výsledky pracovat. Výsledky je možné řadit několika způsoby, 

výsledky filtrovat, ukládat či zasílat e-mailem. 

 V této aplikaci má uživatel možnost spravovat příležitosti k financování v databázi 

grantových nabídek s možností přidání aktuálních nabídek do svého profilu a sdílení mezi 

kolegy. Další výhodou je snadno a efektivně nacházet spolupracovníky a nové příležitosti 

k výzkumu. Je zde možnost informovat se o možnostech financování pro různé účely jako je 

výzkum, konference, stáže či vzdělání. Databáze obsahuje okolo 26 000 grantových 

příležitostí v hodnotě asi 33 miliard dolarů.  [28, 35] 
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5. Výzkum 

V dnešní době se často stává, že na vědeckých projektech spolupracují kolegové na 

velké vzdálenosti, často i mimo rámec jednoho státu. I to je jeden z důvodů proč se jako jedno 

z řešení nabízí využívání sociálních sítí pro vědu a výzkum. Mezi další z nich se řadí 

získávání informací, propagace vlastní práce, získávání nových kontaktů a udržování a 

znovuobnovování starých. 

Kvalitativním dotazníkovým šetřením jsem zkoumala, zda v našich podmínkách jsou 

tyto sítě takto skutečně využívány, nebo jestli zatím stojí stranou jako doplňková služba. 

Dotazník vyplnilo celkově 8 respondentů z akademické oblasti. Dotazník obsahoval několik 

otázek na téma preference sociálních sítí pro konkrétní akademickou práci respondenta, 

frekvence a druh jejich použití apod. V závěru dotazníku byl každý respondent požádán o 

udání své emailové adresy pro identifikaci a případnou možnost doplňujících otázek. Email 

respondenta sloužil pouze pro zpracování výsledků, vyhodnocení dotazníku je anonymní. 

 

5.1 Stanovení cílů výzkumu 

Hlavním cílem empirického dotazníkového průzkumu na téma využívání sociálních 

sítí ve vědě a výzkumu je zjistit jakým způsobem a zda vůbec jsou v akademickém prostředí 

využívány sociální sítě. Výzkum je tvořen s důrazem na využívání sociálních sítí ve vědě a 

výzkumu.  

Dílčími cíli je zjistit jaké sociální sítě respondenti znají a využívají v běžném životě. 

Zda respondenti využívají i jiné sítě, které nejsou zmíněny v dotazníku. Zjistit zda respondenti 

vidí v užívání sociálních sítí perspektivu do budoucna, či zda se jedná o slepou vývojovou 

větev ve sdílení informací a komunikaci.  

 

5.2 Metodologie výzkumu 

V rámci metodologie výzkumu byla zvolena kvalitativní metoda dotazování. Metodou 

pro sběr dat v rámci výzkumu byl zvolen dotazník. Dotazník je způsob jak klást písemné 

otázky a získávat na ně písemné odpovědí. Jedná se o komplex důkladně připravených a 

pečlivě formulovaných otázek. Otázky jsou řazeny dle logické struktury a respondent na ně 

písemně odpovídá v předem daném pořadí.  Položky dotazníku neboli otázky mají pevná 

pravidla. Dle cíle práce je lze dělit na otázky funkcionální a obsahové, neboli výsledkové. 

Otázky výsledkové jsou nutné pro splnění závěru, který zkoumáme. Otázky, které mají 
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funkcionální funkci, jsou určeny k optimalizaci dotazování. Můžeme jimi kontrolovat, zda si 

je dotazovaný jistý definicí určitého pojmu či ho nemate složitěji položená otázka. 

Podle struktury odpovědi dělíme otázky dotazníku na otevřené či uzavřené. Při 

položení otevřených otázek nemá dotazovaný žádné odpovědi, ze kterých by mohl vybírat, 

necháváme mu tedy prostor pro sebevyjádření. Oproti tomu při uzavřených otázkách 

předkládáme respondentovi určitý počet připravených odpovědí, ze kterých si respondent 

vybere tu, která se nejvíce blíží jeho názoru. 

  

5.3 Cílová skupina 

Hlavní cílovou skupinou v rámci realizovaného výzkumu jsou akademičtí pracovníci 

Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 

spolu s akademickými pracovníky Kabinetu informačních studií a knihovnictví Filozofické 

fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Výzkumu se účastní 4 doktorandi, 2 docenti a 2 

akademici s titulem Ph.D. Z těchto ústavů byli respondenti vybráni záměrně, jelikož se u nich 

předpokládá vysoká počítačová gramotnost a tedy se předpokládají pozitivní výsledky při 

vyplňování dotazníku. 
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6. Shrnutí výsledků dotazníkového šetření 

 

6.1 Běžně používané sociální sítě 

Mezi respondenty v drtivé většině převládá použití běžně používaných sítí nad 

odbornými. V těchto běžně používaných sítích se o první místo dělí Facebook a LinkedIn – 

oba se 7 respondenty, druhý je YouTube se 6 respondenty, o třetí místo se opět dělí Google+ 

a SlideShare s 5 respondenty a na posledním, čtvrtém, místě skončil Twitter se 4 respondenty. 

Pouze jeden respondent (č.6) nevyužívá žádných sociálních sítí. Celkem 3 respondenti 

z 8 využívají i různé další sociální sítě. 

Drtivá většina respondentů (6 z 8) využívají běžně užívaných sítí denně, někteří oproti 

tomu uvádějí, že používají různé sítě v různé míře. 

Na otázku zda a případně kde vidíte použití sítě Facebook pro Vaše akademické 

působení, nejvíce respondentů odpovědělo „získávání informací“ (5 z 8), druhými 

nejčastějšími odpověďmi byly „komunikace s kolegy“ a „networking – udržování kontaktu s 

kolegy, popř. získávání kontaktů nových“ (shodně 4 z 8). Pouze dva respondenti uvedli, že 

nevidí žádné možné použití Facebooku pro své akademické působení.  

Respondent č. 3 uvedl, že vidí i další přínos Facebooku pro své akademické působení, 

a to komunikaci se studenty. 

Respondenti, kteří nevidí žádný význam sítě Facebook pro akademické působení 

uvádí, že je vhodný spíše pro osobní použití a že pro ně existují vhodnější sítě pro pracovní 

použití. 

Na otázku jaký vidíte hlavní přínos sociální sítě Facebook pro Vaši akademickou 

činnost respondenti odpovídali volně. Z odpovědí v podstatě vyplývá, že pokud vidí nějaký 

přínos Facebooku pro akademické působení, je to hlavně pro komunikaci, networking, úsporu 

času a udržování aktuálnosti informací.  

Největší část respondentů se shoduje na třech nejpřínosnějších funkcích, které pro ně 

přináší Twitter. Mezi nimi komunikace s kolegy, získávání informací a také networking – 

tedy udržování kontaktu s kolegy, popřípadě získávání kontaktů nových. Dva respondenti se 

shodují, že je Twitter vhodný také pro propagaci a publikaci vědeckých prací. Dva 

respondenti si nemyslí, že by měl Twitter pro jejich akademické působení nějakým přínosem.  

Respondent číslo 5 uvedl, že další možný přínos Twitteru pro jeho akademické 

působení je především v udržování kontaktu s kolegy, sdílení zajímavých věcí z internetu 

apod., oproti tomu respondent č. 3 uvedl, že nevidí žádný přínos Twitteru pro své akademické 



38 

 

působení z toho důvodu, že si nepřeje zveřejňovat informace o sobě na sociálních sítích. 

Pokud ano, tak raději volí Facebook, který má větší množství uživatelů a jako kanál je 

účinnější, nebo e-mailovou komunikaci. Další z respondentů, č. 8, záměrně odmítá registraci 

na Twitteru, protože nechce být registrován na všech sociálních sítích. 

Respondenti, kteří na tuto otázku odpověděli, vidí hlavní přínos sítě Twitter pro svou 

akademickou činnost v propagaci a komunikaci s kolegy v reálném čase. 

V případě sociální sítě Google+ více než polovina respondentů uvádí, že nevidí žádný 

přínos pro své akademické působení, které by jim tato síť přinášela. Dle dalších odpovědí je 

jejím nejčastějším přínosem networking - udržování kontaktu s kolegy, popř. získávání 

kontaktů nových, získávání informací a také propagace a publikace vědeckých prací. 

Většina respondentů nevidí žádné další možné použití sociální sítě Google+, oproti 

tomu respondent číslo 5 vidí využití v utvoření oddělených pracovních kruhů a uchovávání 

kontaktů. 

Respondenti také uvedli, že pro jejich akademické působení nemá Google+ smysl 

hlavně kvůli druhu kontaktů, kterými tam disponují. Nejsou zde pro ně vhodné akademické 

kontakty. 

Většina respondentů nevidí žádný přínos sítě Google+ pro jejich akademickou činnost. 

Jediný respondent uvedl Google+ jako vhodný nástroj propagace. Toto je velmi zajímavé 

zjištění, vezmeme-li v úvahu, že sociální síť Google+ je nejdynamičtěji rostoucí sociální sítí 

současnosti. 

Odbornou sociální síť LinkedIn největší část respondentů používá pro účely 

networkingu - udržování kontaktu s kolegy, popř. získávání kontaktů nových (6 z 8), 

získávání informací (5 z 8), ale také pro propagaci a publikaci vědeckých prací, vyhledávání 

konferencí, komunikaci s kolegy nebo získávání sponzorů a grantů. Celkově se jedná (spolu 

s Facebookem) o respondenty nejvíce využívanou síť a také škála jejich činnosti zde je 

nejpestřejší. Uvedu zde velmi zajímavou odpověď jednoho z respondentů: „Využívám 

LinkedIn místo homepage. LinkedIn mi dává i řadu práce, zakázek, které mi pomáhají občas 

napravit neslavný plat v akademické sféře. Nechci se záměrně prezentovat "agresivně", jak to 

někteří dělají, ale je třeba být pro řadu studentů, kolegů, zákazníků v byznysu průhledný, 

proto věnuji LinkedInu některé informace a údaje. Téměř až na výjimky nepotvrzuji lidi bez 

fotek, co neznám, a co tam možná divně šmírují a mají jiné úmysly, ať už jsou nezdravě 

karierní nebo jiné. LinkedIn mi šetří mnoho času. LinkedIn je nejlepší odborná síť pro moji 

práci.“ 
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Jako přínos sociální sítě LinkedIn pro svou akademickou práci respondenti nejčastěji 

uvádí prostor pro networking, adresář kontaktů, ale také možnost sebereprezentace na 

internetu bez nutnosti vlastního webu dostatečně průhlednou, ale přesto nenásilnou formou. 

Sociální platformu na sdílení videí YouTube využívá většina respondentů především 

jako nástroj získávání informací (4 z 8), ve dvou případech respondenti také uvádí využití pro 

propagaci a publikaci vědeckých prací. Celkem 3 respondenti nevidí žádnou možnost využití 

sociální sítě YouTube pro své akademické působení.  

Při otázce jaký hlavní přínos má YouTube pro vaši akademickou činnost respondenti 

uváděli, že je vhodným nástrojem propagace, nebo také, že díky němu mohou sledovat 

přednášky zahraničních expertů. Možnost propagovat se na této sociální síti využívá polovina 

dotazovaných doktorandů.  

Nejvíce dotazovaných respondentů uvádí jako vhodné použití sociální sítě SlideShare 

pro akademické prostředí získávání informací (5 z 8). Druhou nejčastější odpovědí, kterou 

použil 3 z 8 dotazovaných, je použití sociální sítě SlideShare na propagaci a publikování 

vlastní vědecké práce. Tuto funkci označili respondenti i jako největší přínos, který 

SlideShare jejich akademickému působení přináší. 

 

6.2 Specializované sociální sítě  

Na otázku jaké používáte odborné sociální sítě většina respondentu odpověděla, že 

žádné (5 z 8). Ze zbývajících 3 respondentů 2 používají Mendeley, jeden Academia.edu a 

jeden ResearchGate. Žádné jiné specializované sociální sítě respondenti nepoužívají. 

Respondenti tento nezájem vysvětlují různě, buď že je nepotřebují nebo jsou i tak 

zahlceni informacemi. Jiný respondent z řad doktorandů se zase necítí být dostatečně 

akademikem, ale spíš člověkem z praxe se zájmem o obor, proto do žádných specializovaných 

sítí zaregistrován není. Další respondent je dostatečně spokojen s LinkedIn jako odbornou 

sociální sítí pro svou práci a specializované sítě nezná. Poslední odpovídající respondent, 

který již na začátku dotazníku udal, že žádné sociální sítě nepoužívá, v této otázce ale dodává, 

že se k jejich užitím zatím nedostal, ale uvažuje o tom. 

Respondenti, kteří užívají specializované sociální sítě, však tyto sítě nevyužívají příliš 

intenzivně. Ve dvou případech je respondenti využívají zřídka a nárazově (jednou za několik 

měsíců), v jednom případě občas (několikrát do měsíce). 
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Jeden z respondentů (č. 3) u všech specializovaných sítí uvádí, že nevyužívá žádné 

jejich služby z důvodu nedostatečné schopnosti udržovat aktuální již stávající informace na 

jiných sítích. 

ResearchGate 

Pro specializovanou sociální síť ResearhGate nevidí většina respondentů (7 z 8) žádné 

využití pro své akademické působení, pouze jeden z respondentů oceňuje tuto sociální síť pro 

možnost networkingu, který mu dává. 

COS Scholar Universe 

Ani jeden z respondentů nevyužívá sociální síť COS Scholar Universe, což je poměrně 

překvapující. Je totiž více než pravděpodobné, že všichni respondenti zde mají jako 

pracovníci univerzit automaticky založený profil. 

Mendeley 

Dva respondenti uvedli, že využívají sítě Mendeley. Respondent číslo 7 pro získávání 

informací, respondent číslo 2 využívá Mendeley poněkud intenzivněji. Slouží mu ke 

komunikaci s kolegy, umožňuje mu networking a také získávání informací. 

Academia.edu 

Z dotazovaných respondentů pouze jeden využívá služeb specializované sociální sítě 

Academia.edu. Oproti tomu je ale způsob jeho využití intenzivní. Respondent číslo 2 využívá 

Academia.edu pro komunikaci s kolegy, networking, propagaci a publikaci vědeckých prací a 

také získávání informací. 

 

6.3 Závěr dotazníku 

V závěru dotazníku dostal každý respondent prostor vyjádřit se vlastními slovy 

k tomu, jaký je jeho názor na využívání sociálních sítí ve vědě a výzkumu, či v akademickém 

prostředí. Jejich odpovědi byly často velmi podnětné, a proto bych je zde ráda uvedla. 

Na otázku „Jaký je Váš názor na využívání sociálních sítí ve vědě a výzkumu, či v 

akademickém prostředí? Myslíte si, že je jejich použití vhodné, nebo nemá budoucnost?“ 

respondenti odpověděli následovně: 

č. 1  

„Přirozený vývoj - sdílení, komunikace, propagace. Sociální sítě je jen terminus technikus, 

jinak je to normální web 2.0.“ 

č. 2 

„Kromě Academia.edu nevidím přínos síti, které neumožňují uživatelům vlastnit jejich data.“ 
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č. 3 

„Myslím, že budoucnost tu určitě je, ale je potřeba širší komunita uživatelů a omezené 

množství informací (jinak je stejně skoro nikdo nebude sledovat, jen proplují).“ 

č. 4 

„Považuji to za poněkud nesmyslně formulovanou otázku. Ptali bychom se, jestli má 

budoucnost používání e-mailu?“ 

č. 5 

„Určitě pomáhají udržet kontakt mezi kolegy v zahraničí, sdílet poznatky apod., vetší 

důležitost bych tomu ale nepřikládal. Další výhodou, např. LinkedIn může byt pomoc při  

hledání práce, stipendia apod. Podle mě jsou hodně důležité ještě blogy, kam přispívá 

kdokoliv, kdo má k tématu co říci.“ 

č. 6 

„Zatím sítě nevyužívám, denně konzultuji arxiv a to mi jako přehled stačí.“ 

č. 7 

„Spolehlivě šetří čas a zkracují vzdálenosti. Pro mne je to do budoucna zásadní kanál.“ 

č. 8 

„Použití je vhodné, i když výběrové. Účelnost se časem sama odladí. Nedám dopustit na 

jejich využívání, ale ve smyslu "dobrý sluha, špatný pán", tj. nebýt na nich závislý, ale umět 

se od nich oprostit, když je třeba. Sociálním sítím rád věnuji ne pracovní čas, ale tzv. ztrátový, 

který se často změní také v pracovní.“ 

 

6.4 Závěr výzkumu 

Dá se říci, že z odpovědí nejen na poslední otázku, ale i na všechny ostatní otázky lze vyvodit 

celkem zajímavé závěry.  

Z výzkumu vyplývá, že respondenti jsou většinou zvyklí využívat sociální sítě, více se však 

preferují ty běžně používané. Zřejmě je to tak proto, že obsahují větší množství kontaktů, 

navíc z různých okruhů jejich pracovního i osobního života na jednom místě.  

Respondenti využívají sociální sítě především jako komunikační prostředek a nástroj 

k networkingu a získávání informací.  

Odborné sociální sítě nejsou respondenty téměř využívány, zřejmě také proto, že neobsahují 

dostatečné množství relevantních uživatelů.  

Zajímavý je pohled na srovnání mladší a starší generace respondentů. Mladší generace bere 

využívání sociálních sítí jako samozřejmost, v některých případech ji proto může zaskočit 
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otázka na jejich perspektivu. Oproti tomu generace starší sice sítě nemusí zrovna využívat, ale 

i tak si tuto možnost ponechává do budoucna. 

Jak vyplývá i z tohoto výzkumu, různé sociální sítě mohou různými způsoby více či méně 

posloužit při vědecké práci. Je to nástroj pro rychlou a efektivní komunikaci, místo pro 

přehledné sdílení dat, získávání referencí na zdroje, získávání nových kontaktů a zakládání 

nových pracovních vztahů. Také jsou přínosem pro pracovní skupiny kooperující na větší 

vzdálenost a dobrým pomocníkem pro ty, kteří chtějí udržet krok s nejnovějšími informacemi 

ze svého oboru. 

Sociální sítě by si do budoucna jistě zasloužily větší uplatnění pro vědu a výzkum. V případě 

těch běžně používaných tomu však trochu brání absence specifických funkcí (protože přece 

jen nejsou dělané pro vědeckou práci, ale osobní využití), v případě specializovaných by zase 

nejspíš pomohlo větší množství relevantních uživatelů. Nejspíš i z těchto důvodů se jako 

nejpraktičtější sociální sítí pro vědu a výzkum jeví LinkedIn, který v sobě spojuje parametry 

odborné sítě (která však není čistě vědecká) s parametry sítě běžně užívané – je jednoduchý, 

dostupný a především je na něm zaregistrováno velké množství relevantních uživatelů. 

Sociální síť pak má plně svůj účel, protože sociální síť bez uživatelů není možná. 

 

6.5 Praktický popis vybraných profilů 

Pro demonstraci možností konkrétních profilů na sociálních sítí pro vědu a výzkum 

jsem si vybrala 2 sociální sítě, které dopadly nejlépe – jednu běžně používanou a druhou 

specializovanou. První vybranou sociální sítí je LinkedIn, který je spolu s Facebookem mezi 

respondenty nejrozšířenější a také tam provozují nejpestřejší škálu činností pro svou 

akademickou práci. Druhou vybranou sociální sítí je Academia.edu, která je sice využívána 

pouze jedním respondentem, za to ale intenzivněji. 

Jako příklad pro LinkedIn jsem si vybrala profil respondenta č. 8, který LinkedIn 

intenzivně využívá. Jeho profil je vybaven medailonkem s profilovou fotografií a samozřejmě 

jménem a příjmením, následují informace o současné pracovní pozici, zemi pobytu a oboru, 

ve kterém respondent působí. Pod touto hlavičkou se nachází informace o aktuálním 

zaměstnání, výčet zaměstnání dřívějších, informace o dosaženém vzdělání, informace o 

respondentově doporučení, spojeních ve službě LinkedIn a také odkaz na jeho veřejný profil. 

Pod tím to stručným přehledem se nachází rozsáhlý podrobný text v angličtině, který 

informace dále prohlubuje. Text je rozdělen do sekcí souhrn, zkušenosti, dovednosti a 

odbornost, vzdělání a další informace (zájmy, skupiny a asociace, ve kterých respondent je). 
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Pod tímto textem jsou vypíchnuty důvody proč respondenta kontaktovat a přímý link pro 

odeslání soukromé zprávy. Po právé straně osobního profilu jsou volby, kterými lze v službě 

LinkedIn s respondentem navázat spojení, najít reference apod. 

Pro Academia.edu jsem si k demonstraci vybrala profil respondenta číslo 2. Profil 

obsahuje samozřejmě profilovou fotku respondenta a jeho jméno a příjmení. V záhlaví profilu 

je uvedena univerzita, na které respondent působí, její fakulta a pozice, kterou zde respondent 

zastává. V levém panelu lze sledovat krátké stručné informace o uživateli, novinky, aktivity a 

také objekty zájmu respondenta a aktualizace jeho stavu. Po těchto krátkých, ale výstižných 

informacích je ve středu profilu volný text o respondentovi, který je rozdělen do několika 

sekcí. Začíná krátkým textem o vlastníkovi profilu, informace o jeho práci, zaměření apod., 

následuje sekce s bývalými pracovními zkušenostmi, poté popsání dosaženého vzdělání a 

nakonec kontaktní informace. V pravém panelu můžeme vidět informace o počtu shlédnutí 

profilu, uživatelovy spolupracovníky, kteří jsou také na Academia.edu a ostatní uživatele, 

jejichž práci respondent sleduje. Menší prostor stránky je také věnován tomu, kdo sleduje 

respondentovu práci, jaké časopisy respondent sleduje a je-li členem nějakého sdružení. 

V pravém horním rohu je tlačítko, kterým lze v případě zájmu sledovat respondentovu práci. 
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Závěr 
 

V hlavní části mé práce jsem se věnovala sociálním sítím a jejich využívání ve vědě a 

výzkumu. Tyto sítě jsou bezpochyby nedílnou součástí každodenní rutiny mnohých z nás a 

jejich prolínání do různých oborů z osobního života je přirozené. Sítě významně šetří čas, 

zvyšují efektivitu komunikace. 

Zabývala jsem se popisem 6 vybraných běžně používaných sociálních sítí: Facebook, 

Twitter, Google+, LinkedIn, YouTube, SlideShare a dále 4 specializovaných odborných sítí: 

Academia.edu, Mendeley, ResearchgGate, COS Scholar Universe. 

Vybrané sítě jsem popsala z hlediska jejich vývoje a funkcí. Abych je mezi sebou 

porovnala, následně jsem se na ně ptala respondentů při tvorbě kvalitativního dotazníkového 

šetření. Cílem tohoto šetření bylo zjistit, zda jsou v našem prostředí sociální sítě ve vědě a 

výzkumu skutečně využívány a jakým způsobem. Mezi respondenty byli vybrání akademičtí 

pracovníci Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 

v Praze a také akademičtí pracovníci Kabinetu informačních studií a knihovnictví Filozofické 

fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Výzkumu se účastnili 4 doktorandi, 2 docenti a 2 

akademici s titulem Ph.D. 

Dotazník obsahoval otázky na téma jaké sítě respondenti používají, jak často a jakým 

způsobem. Otázky byly rozděleny na dvě části. První část zkoumala vztah respondentů 

k běžně používaným sociálním sítím, druhá k specializovaným odborným sítím. 

Z odpovědí vyplynulo, že respondenti preferují spíše běžně použivané sociální sítě, na které 

jsou zvyklí z běžného života. Používají je však i ke svým akademickým účelům a to 

především jako komunikační prostředek a nástroj pro networking a získávání informací. 

Každá síť má pro různé uživatelé jiný přínos, z výzkumu však vyplynulo, že celkově si mezi 

respondenty nejlépe vede LinkedIn. Spojuje v sobě výhody běžně používaných sociálních sítí 

jako jednoduchost, dostupnost a velký počet aktivních uživatelů s funkcemi odborných 

sociálních sítí. 

V další části práce jsem se zabývala popsáním vzniku a vývoje sociálních médií, webu 

2.0 a sociálních sítí. 

Sociální sítě ve vědě a výzkumu podle mě mají budoucnost. Sociální sítě svým 

způsobem už teď změnily náhled celého světa na práci s informací a neustále se dále vyvíjí. 

Bylo by škoda jich nevyužít pro náš užitek třeba i jen jako doplněk k jejich tradičnějším 

předchůdcům ve způsobu komunikace jako je například e-mail. 
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Přílohy 

 

Příloha č. 1 

 

Dotazník 

 

V dnešní době se často stává, že na vědeckých projektech spolupracují kolegové na velké 
vzdálenosti, často i mimo rámec jednoho státu. I to je jeden z důvodů proč se jako jedno 
z řešení nabízí využívání sociálních sítí pro vědu a výzkum. Mezi další z nich se řadí 
získávání informací, propagace vlastní práce, získávání nových kontaktů a udržování a 
znovuobnovování starých. 

V případové studii jsem na formou dotazníku zkoumala, zda v našich podmínkách jsou tyto 
sítě takto skutečně využívány, nebo jestli zatím stojí stranou jako doplňková služba. Dotazník 
vyplnilo celkově 9 respondentů z akademické oblasti (pracovníci a absolventi UISK UK nebo 
KISK MUNI): 2 docenti, 2 Ph.D. a 5 doktorandů. 

Dotazník obsahoval několik otázek na téma preference sociálních sítí pro konkrétní 
akademickou práci respondenta, frekvence a druh jejich použití apod. V závěru dotazníku byl 
každý respondent požádán o udání své emailové adresy pro identifikaci a případnou možnost 
doplňujících otázek. Email respondenta sloužil pouze pro zpracování výsledků, vyhodnocení 
dotazníku je anonymní. 

Znění dotazníku: 

Jaké sociální sítě využíváte v běžném životě? *  

• Facebook 

• Twitter 

• Google+ 

• LinkedIn 

• YouTube 

• SlideShare 

• jiné 

• žádné 

 
Pokud používáte v běžném životě ještě jiné sociální sítě, vypište prosím jaké.  
 



II 

 

Pokud nepoužíváte v běžném životě žádné sociální sítě, vysvětlete prosím proč.  
 
V jaké míře využíváte tyto sítě? *  

• intenzivně využívám - takřka denně 

• využívám často - několikrát týdně 

• využívám občas - několikrát do měsíce 

• využívám zřídka, nárazově - jednou za několik měsíců  

• jsem zaregistrován, ale nepoužívám 

• jinak 

 
Pokud využíváte tyto sítě v jiné míře, prosím specifikujte.  
 

Popište prosím, zda a případně kde vidíte použití těchto běžně užívaných sítí pro Vaše 
akademické působení. 

 
Facebook *  

• komunikace s kolegy 

• networking - udržování kontaktu s kolegy, popř. získávání kontaktů nových 

• propagace a publikace vědeckých prací 

• získávání sponzorů a grantů 

• získávání informací 

• vyhledávání konferencí 

• jiné použití 

• žádné použití 

 
Pokud vidíte jiné možné použití sítě Facebook pro Vaše akademické působení, uveďte prosím 
jaké. 
 
Pokud nevidíte žádné možné použití sítě Facebook pro Vaše akademické působení, 
zdůvodněte prosím proč. 
 
Jaký vidíte hlavní přínos sítě Facebook pro Vaši akademickou činnost (např. komunikační 
prostředek, nástroj propagace apod.)?  
 
Twitter *  

• komunikace s kolegy 
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• networking - udržování kontaktu s kolegy, popř. získávání kontaktů nových 

• propagace a publikace vědeckých prací 

• získávání sponzorů a grantů 

• získávání informací 

• vyhledávání konferencí 

• jiné použití 

• žádné použití 

 
Pokud vidíte jiné možné použití sítě Twitter pro Vaše akademické působení, uveďte prosím 
jaké. 
 
Pokud nevidíte žádné možné použití sítě Twitter pro Vaše akademické působení, zdůvodněte 
prosím proč. 
 
Jaký vidíte hlavní přínos sítě Twitter pro Vaši akademickou činnost (např. komunikační 
prostředek, nástroj propagace apod.)?  
 
Google+ *  

• komunikace s kolegy 

• networking - udržování kontaktu s kolegy, popř. získávání kontaktů nových 

• propagace a publikace vědeckých prací 

• získávání sponzorů a grantů 

• získávání informací 

• vyhledávání konferencí 

• jiné použití 

• žádné použití 

 
Pokud vidíte jiné možné použití sítě Google+ pro Vaše akademické působení, uveďte prosím 
jaké. 
 
Pokud nevidíte žádné možné použití sítě Google+ pro Vaše akademické působení, zdůvodněte 
prosím proč.  
 
Jaký vidíte hlavní přínos sítě Google+ pro Vaši akademickou činnost (např. komunikační 
prostředek, nástroj propagace apod.)?   
 
LinkedIn *  

• komunikace s kolegy 



IV 

 

• networking - udržování kontaktu s kolegy, popř. získávání kontaktů nových 

• propagace a publikace vědeckých prací 

• získávání sponzorů a grantů 

• získávání informací 

• vyhledávání konferencí 

• jiné použití 

• žádné použití 

 
Pokud vidíte jiné možné použití sítě LinkedIn pro Vaše akademické působení, uveďte prosím 
jaké. 
 
Pokud nevidíte žádné možné použití sítě LinkedIn pro Vaše akademické působení, 
zdůvodněte prosím proč. 
 
Jaký vidíte hlavní přínos sítě LinkedIn pro Vaši akademickou činnost (např. komunikační 
prostředek, nástroj propagace apod.)?  
 
YouTube *  

• komunikace s kolegy 

• networking - udržování kontaktu s kolegy, popř. získávání kontaktů nových 

• propagace a publikace vědeckých prací 

• získávání sponzorů a grantů 

• získávání informací 

• vyhledávání konferencí 

• jiné použití 

• žádné použití 

 
Pokud vidíte jiné možné použití sítě YouTube pro Vaše akademické působení, uveďte prosím 
jaké. 
 
Pokud nevidíte žádné možné použití sítě YouTube pro Vaše akademické působení, 
zdůvodněte prosím proč. 
 
Jaký vidíte hlavní přínos sítě YouTube pro Vaši akademickou činnost (např. komunikační 
prostředek, nástroj propagace apod.)?  
 
SlideShare *  

• komunikace s kolegy 
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• networking - udržování kontaktu s kolegy, popř. získávání kontaktů nových 

• propagace a publikace vědeckých prací 

• získávání sponzorů a grantů 

• získávání informací 

• vyhledávání konferencí 

• jiné použití 

• žádné použití 

 
Pokud vidíte jiné možné použití sítě SlideShare pro Vaše akademické působení, uveďte 
prosím jaké. 
 
Pokud nevidíte žádné možné použití sítě SlideShare pro Vaše akademické působení, 
zdůvodněte prosím proč. 
 
Jaký vidíte hlavní přínos sítě SlideShare pro Vaši akademickou činnost (např. komunikační 
prostředek, nástroj propagace apod.)?  
 
Odborné sociální sítě 
 
Jaké využíváte odborné sociální sítě? *  

• ResearchGate 

• COS Scholar Universe 

• Mendeley 

• Academia.edu 

• jiné 

• žádné 

 
Pokud používáte ještě jiné odborné sociální sítě, vypište prosím jaké.  
 
Pokud nepoužíváte žádné odborné sociální sítě, vysvětlete prosím proč.  
 
V jaké míře využíváte tyto sítě? *  

• intenzivně využívám - takřka denně 

• využívám často - několikrát týdně 

• využívám občas - několikrát do měsíce 

• využívám zřídka, nárazově - jednou za několik měsíců  

• jsem zaregistrován, ale nepoužívám 
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• jinak 

 
Pokud využíváte tyto sítě v jiné míře, prosím specifikujte.  
 
Popište prosím, zda a případně kde vidíte použití těchto odborných sociálních sítí pro 
Vaše akademické působení. 
 
ResearchGate *  

• komunikace s kolegy 

• networking - udržování kontaktu s kolegy, popř. získávání kontaktů nových 

• propagace a publikace vědeckých prací 

• získávání sponzorů a grantů 

• získávání informací 

• vyhledávání konferencí 

• jiné použití 

• žádné použití 

 
Pokud vidíte jiné možné použití sítě ResearchGate pro Vaše akademické působení, uveďte 
prosím jaké. 
 
Pokud nevidíte žádné možné použití sítě ResearchGate pro Vaše akademické působení, 
zdůvodněte prosím proč. 
 
Jaký vidíte hlavní přínos sítě ResearchGate pro Vaši akademickou činnost (např. komunikační 
prostředek, nástroj propagace apod.)? 
 
COS Scholar Universe *  

• komunikace s kolegy 

• networking - udržování kontaktu s kolegy, popř. získávání kontaktů nových 

• propagace a publikace vědeckých prací 

• získávání sponzorů a grantů 

• získávání informací 

• vyhledávání konferencí 

• jiné použití 

• žádné použití 
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Pokud vidíte jiné možné použití sítě COS Scholar Universe pro Vaše akademické působení, 
uveďte prosím jaké. 
 
Pokud nevidíte žádné možné použití sítě COS Scholar Universe pro Vaše akademické 
působení, zdůvodněte prosím proč.  
 
Jaký vidíte hlavní přínos sítě COS Scholar Universe pro Vaši akademickou činnost (např. 
komunikační prostředek, nástroj propagace apod.)?  
 
Mendeley *  

• komunikace s kolegy 

• networking - udržování kontaktu s kolegy, popř. získávání kontaktů nových 

• propagace a publikace vědeckých prací 

• získávání sponzorů a grantů 

• získávání informací 

• vyhledávání konferencí 

• jiné použití 

• žádné použití 

 
Pokud vidíte jiné možné použití sítě Mendeley pro Vaše akademické působení, uveďte prosím 
jaké. 
 
Pokud nevidíte žádné možné použití sítě Mendeley pro Vaše akademické působení, 
zdůvodněte prosím proč. 
 
Jaký vidíte hlavní přínos sítě Mendeley pro Vaši akademickou činnost (např. komunikační 
prostředek, nástroj propagace apod.)?  
 
Academie.edu *  

• komunikace s kolegy 

• networking - udržování kontaktu s kolegy, popř. získávání kontaktů nových 

• propagace a publikace vědeckých prací 

• získávání sponzorů a grantů 

• získávání informací 

• vyhledávání konferencí 

• jiné použití 

• žádné použití 
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Pokud vidíte jiné možné použití sítě Academie.edu pro Vaše akademické působení, uveďte 
prosím jaké. 
 
Pokud nevidíte žádné možné použití sítě Academie.edu pro Vaše akademické působení, 
zdůvodněte prosím proč. 
 
Jaký vidíte hlavní přínos sítě Academie.edu pro Vaši akademickou činnost (např. 
komunikační prostředek, nástroj propagace apod.)?  
 
Závěr 
 
Jaký je Váš názor na využívání sociálních sítí ve vědě a výzkumu, či v akademickém 
prostředí? Myslíte si, že je jejich použití vhodné, nebo nemá budoucnost? *  
 
Jaký je Váš akademický titul? * 
 
Děkuji Vám za vyplnění dotazníku, nyní prosím uveďte Vaši emailovou adresu. *  
Poslouží k identifikaci respondenta a v případě potřeby k položení doplňujících otázek. 
Hodnocení dotazníku zůstane anonymní. 
 

 

Příloha č. 2 

 

Výsledky dotazníku: 

Otázka: Jaké sociální sítě využíváte v běžném životě? 

Odpovědi: 

Respondent č. 1 (doktorand) Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, 
YouTube, SlideShare, jiné 

Respondent č. 2 (Ph.D.) Facebook, LinkedIn, jiné 
Respondent č. 3 (doktorand) Facebook, Google+, LinkedIn, YouTube, 

SlideShare 
Respondent č. 4 (doktorand) Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, 

YouTube, SlideShare, jiné 
Respondent č. 5 (Ph.D.) Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, 

YouTube 
Respondent č. 6 (docent) žádné 
Respondent č. 7 (doktorand) Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, 

YouTube, SlideShare 
Respondent č. 8 (docent) Facebook, LinkedIn, YouTube, SlideShare 
 
 

Otázka: Pokud používáte v běžném životě ještě jiné sociální sítě, vypište prosím jaké. 

Odpovědi: 
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Respondent č. 1 (doktorand) nyx 
Respondent č. 2 (Ph.D.) Academia.edu, Joindiaspora.org 
Respondent č. 3 (doktorand) - 
Respondent č. 4 (doktorand) Pinterest, Couchsurfing, Last.fm, 

8tracks.com, Nyx.cz 
Respondent č. 5 (Ph.D.) - 
Respondent č. 6 (docent) - 
Respondent č. 7 (doktorand) - 
Respondent č. 8 (docent) - 
 

Otázka: Pokud nepoužíváte v běžném životě žádné sociální sítě, vysvětlete prosím proč. 

Odpovědi: 

Respondent č. 1 (doktorand) - 
Respondent č. 2 (Ph.D.) - 
Respondent č. 3 (doktorand) - 
Respondent č. 4 (doktorand) - 
Respondent č. 5 (Ph.D.) - 
Respondent č. 6 (docent) zatim jsem se k sitim nepripojil, nejsem 

nikde registrovan - ani mi to nechybi 
Respondent č. 7 (doktorand) - 
Respondent č. 8 (docent) - 
 

 

Otázka: V jaké míře využíváte tyto sítě? 

Odpovědi:  

Respondent č. 1 (doktorand) intenzivně využívám - takřka denně 
Respondent č. 2 (Ph.D.) intenzivně využívám - takřka denně 
Respondent č. 3 (doktorand) jinak 
Respondent č. 4 (doktorand) intenzivně využívám - takřka denně 
Respondent č. 5 (Ph.D.) intenzivně využívám - takřka denně 
Respondent č. 6 (docent) jsem zaregistrován, ale nepoužívám 
Respondent č. 7 (doktorand) intenzivně využívám - takřka denně 
Respondent č. 8 (docent) intenzivně využívám - takřka denně 
 

Otázka: Pokud využíváte tyto sítě v jiné míře, prosím specifikujte. 

Odpovědi: 

Respondent č. 1 (doktorand) - 
Respondent č. 2 (Ph.D.) - 
Respondent č. 3 (doktorand) Facebook obvykle několikrát týdně pro 

komunikaci se studenty a kolegy, které 
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vidím, že jsou online. Ostatní sítě výjimečně. 
Respondent č. 4 (doktorand) Facebook, Twitter, 8tracks - denně, 

LinkedIn, Nyx, Last.fm, YouTube (ten 
ovšem pasivně, čili pouze ke konzumaci 
videí, nikoliv jako sociální síť), SlideShare - 
běžně (několikrát týdně) Pinterest, 
Couchsurfing, Google+ - občas 

Respondent č. 5 (Ph.D.) nejvíce FB a Twitter, ostatni skoro ani 
jednou za tyden… 

Respondent č. 6 (docent) - 
Respondent č. 7 (doktorand) - 
Respondent č. 8 (docent) - 
 

 

Popište prosím, zda a případně kde vidíte použití těchto běžně užívaných sítí pro Vaše 
akademické působení. 

Otázka: Facebook 

Odpovědi: 

Respondent č. 1 (doktorand) komunikace s kolegy, networking - 
udržování kontaktu s kolegy, popř. získávání 
kontaktů nových, propagace a publikace 
vědeckých prací, získávání informací 

Respondent č. 2 (Ph.D.) Získávání informací 
Respondent č. 3 (doktorand) komunikace s kolegy, jiné použití 
Respondent č. 4 (doktorand) komunikace s kolegy, networking – 

udržování kontaktu s kolegy, popř. získávání 
kontaktů nových, získávání informací 

Respondent č. 5 (Ph.D.) žádné použití 
Respondent č. 6 (docent) žádné použití 
Respondent č. 7 (doktorand) komunikace s kolegy, networking – 

udržování kontaktu s kolegy, popř. získávání 
kontaktů nových, propagace a publikace 
vědeckých prací, získávání informací 

Respondent č. 8 (docent) networking - udržování kontaktu s kolegy, 
popř. získávání kontaktů nových, získávání 
informací 

 

Otázka: Pokud vidíte jiné možné použití sítě Facebook pro Vaše akademické působení, 
uveďte prosím jaké. 

Odpovědi: 

Respondent č. 1 (doktorand) - 
Respondent č. 2 (Ph.D.) - 
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Respondent č. 3 (doktorand) již výše uvedená komunikace se studenty 
Respondent č. 4 (doktorand) - 
Respondent č. 5 (Ph.D.) - 
Respondent č. 6 (docent) - 
Respondent č. 7 (doktorand) - 
Respondent č. 8 (docent) - 
 

Otázka: Pokud nevidíte žádné možné použití sítě Facebook pro Vaše akademické působení, 
zdůvodněte prosím proč. 

Odpovědi: 

Respondent č. 1 (doktorand) - 
Respondent č. 2 (Ph.D.) Je to spis pro osobni vztahy nez 

profesionalni. 
Respondent č. 3 (doktorand) - 
Respondent č. 4 (doktorand) - 
Respondent č. 5 (Ph.D.) FB na pracovní věci nepoužívám, od toho je 

LinkedIn, tam lze budovat komunitu okolo 
konkretniho problemu, ziskavat kolegy, byt s 
nimi v kontaktu, sledovat konference atd. 

Respondent č. 6 (docent) - 
Respondent č. 7 (doktorand) - 
Respondent č. 8 (docent) - 
 

 

Otázka: Jaký vidíte hlavní přínos sítě Facebook pro Vaši akademickou činnost (např. 
komunikační prostředek, nástroj propagace apod.)? 

Odpovědi: 

Respondent č. 1 (doktorand) networking, fotky 
Respondent č. 2 (Ph.D.) žádný 
Respondent č. 3 (doktorand) komunikační prostředek 
Respondent č. 4 (doktorand) - 
Respondent č. 5 (Ph.D.) nevidím žádný 
Respondent č. 6 (docent) nevím 
Respondent č. 7 (doktorand) šetří čas 
Respondent č. 8 (docent) Upozorňuje mne na zajímavou četbu odborné 

literatury i dodá optimismu při práci, protože 
pobaví v kontextu světa, života i oboru, 
odlehčí řadu věcí, samozřejmě propojí s 
lidmi, které znám více nebo méně. Ne vše se 
mi na Facebooku líbí, proto mu sděluji jen to, 
co chci a řadu lidí nepotvrdím, neboť ani 
v nejmenším netuším jejich motivaci 
seznámení. 
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Otázka: Twitter 

Odpovědi: 

Respondent č. 1 (doktorand) komunikace s kolegy, propagace a publikace 
vědeckých prací 

Respondent č. 2 (Ph.D.) žádné použití 
Respondent č. 3 (doktorand) žádné použití 
Respondent č. 4 (doktorand) networking - udržování kontaktu s kolegy, 

popř. získávání kontaktů nových, získávání 
informací 

Respondent č. 5 (Ph.D.) komunikace s kolegy, networking – 
udržování kontaktu s kolegy, popř. získávání 
kontaktů nových, získávání informací 

Respondent č. 6 (docent) propagace a publikace vědeckých prací, 
žádné použití 

Respondent č. 7 (doktorand) komunikace s kolegy, networking – 
udržování kontaktu s kolegy, popř. získávání 
kontaktů nových, propagace a publikace 
vědeckých prací, získávání informací 

Respondent č. 8 (docent) žádné použití 
 

Otázka: Pokud vidíte jiné možné použití sítě Twitter pro Vaše akademické působení, uveďte 
prosím jaké. 

Odpovědi: 

Respondent č. 1 (doktorand) - 
Respondent č. 2 (Ph.D.) - 
Respondent č. 3 (doktorand) - 
Respondent č. 4 (doktorand) - 
Respondent č. 5 (Ph.D.) hlavni je udrzovani kontaktu s kolegy, sdileni 

zajimavych veci z internetu apod. 
Respondent č. 6 (docent) - 
Respondent č. 7 (doktorand) - 
Respondent č. 8 (docent) - 
 

Otázka: Pokud nevidíte žádné možné použití sítě Twitter pro Vaše akademické působení, 
zdůvodněte prosím proč. 

Odpovědi: 

Respondent č. 1 (doktorand) - 
Respondent č. 2 (Ph.D.) - 
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Respondent č. 3 (doktorand) Nerada zveřejňuji informace na sociálních 
sítích, na komunikaci vzhledem k větší 
komunitě je lepší jiný kanál (Facebook,  
e-mail atp.) 

Respondent č. 4 (doktorand) - 
Respondent č. 5 (Ph.D.) - 
Respondent č. 6 (docent) - 
Respondent č. 7 (doktorand) - 
Respondent č. 8 (docent) Nemusím být ve všech sociálních sítích. 

Záměrně jej nechci. 
 

Otázka: Jaký vidíte hlavní přínos sítě Twitter pro Vaši akademickou činnost (např. 
komunikační prostředek, nástroj propagace apod.)? 

Odpovědi: 

Respondent č. 1 (doktorand) propagace 
Respondent č. 2 (Ph.D.) - 
Respondent č. 3 (doktorand) - 
Respondent č. 4 (doktorand) - 
Respondent č. 5 (Ph.D.) - 
Respondent č. 6 (docent) - 
Respondent č. 7 (doktorand) Umožňuje sledovat práci kolegu takřka 

real-time. 
Respondent č. 8 (docent) - 
 

Otázka: Google+ 

Odpovědi: 

Respondent č. 1 (doktorand) networking - udržování kontaktu s kolegy, 
popř. získávání kontaktů nových, získávání 
informací 

Respondent č. 2 (Ph.D.) žádné použití 
Respondent č. 3 (doktorand) networking - udržování kontaktu s kolegy, 

popř. získávání kontaktů nových, získávání 
informací 

Respondent č. 4 (doktorand) žádné použití 
Respondent č. 5 (Ph.D.) komunikace s kolegy, networking – 

udržování kontaktu s kolegy, popř. získávání 
kontaktů nových, žádné použití 

Respondent č. 6 (docent) propagace a publikace vědeckých prací, 
žádné použití 

Respondent č. 7 (doktorand) propagace a publikace vědeckých prací 
Respondent č. 8 (docent) žádné použití 
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Otázka: Pokud vidíte jiné možné použití sítě Google+ pro Vaše akademické působení, uveďte 
prosím jaké. 

Odpovědi: 

Respondent č. 1 (doktorand) - 
Respondent č. 2 (Ph.D.) - 
Respondent č. 3 (doktorand) - 
Respondent č. 4 (doktorand) - 
Respondent č. 5 (Ph.D.) pokud si někdo udela Circles s kolegy, tak 

potom ano, udrzovani kontaktu zcela jiste 
vice nez na FB 

Respondent č. 6 (docent) - 
Respondent č. 7 (doktorand) - 
Respondent č. 8 (docent) - 
 

Otázka: Pokud nevidíte žádné možné použití sítě Google+ pro Vaše akademické působení, 
zdůvodněte prosím proč. 

Odpovědi: 

Respondent č. 1 (doktorand) - 
Respondent č. 2 (Ph.D.) - 
Respondent č. 3 (doktorand) - 
Respondent č. 4 (doktorand) Nemám zde akademické kontakty a obecně 

Google+ v podstatě téměř nevyužívám. 
Respondent č. 5 (Ph.D.) to same jako pro FB, spise ještě uzavrenejsi 

v mem pripade skoro vyhradne rodina 
Respondent č. 6 (docent) - 
Respondent č. 7 (doktorand) - 
Respondent č. 8 (docent) Nevím, co všechno dělá Google Plus a jak 

pracuje, přestože si jej sleduji. Zatím jej 
nechci záměrně aktivovat. Jinak produkty 
Google mám celkem rád a využívám je 
hodně 

 

Otázka: Jaký vidíte hlavní přínos sítě Google+ pro Vaši akademickou činnost (např. 
komunikační prostředek, nástroj propagace apod.)? 

Odpovědi: 

Respondent č. 1 (doktorand) zatím nic moc 
Respondent č. 2 (Ph.D.) - 
Respondent č. 3 (doktorand) nástroj propagace (s kým se znám) 
Respondent č. 4 (doktorand) - 
Respondent č. 5 (Ph.D.) - 
Respondent č. 6 (docent) - 
Respondent č. 7 (doktorand) - 
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Respondent č. 8 (docent) - 
 

Otázka: LinkedIn 

Odpovědi: 

Respondent č. 1 (doktorand) komunikace s kolegy, networking – 
udržování kontaktu s kolegy, popř. získávání 
kontaktů nových, propagace a publikace 
vědeckých prací, získávání sponzorů a 
grantů, získávání informací, vyhledávání 
konferencí 

Respondent č. 2 (Ph.D.) networking - udržování kontaktu s kolegy, 
popř. získávání kontaktů nových, propagace 
a publikace vědeckých prací, získávání 
informací 

Respondent č. 3 (doktorand) propagace a publikace vědeckých prací 
Respondent č. 4 (doktorand) networking - udržování kontaktu s kolegy, 

popř. získávání kontaktů nových, získávání 
informací 

Respondent č. 5 (Ph.D.) komunikace s kolegy, networking – 
udržování kontaktu s kolegy, popř. získávání 
kontaktů nových, propagace a publikace 
vědeckých prací, získávání informací, 
vyhledávání konferencí  

Respondent č. 6 (docent) žádné použití 
Respondent č. 7 (doktorand) networking - udržování kontaktu s kolegy, 

popř. získávání kontaktů nových 
Respondent č. 8 (docent) komunikace s kolegy, networking – 

udržování kontaktu s kolegy, popř. získávání 
kontaktů nových, získávání sponzorů a  
grantů, získávání informací, vyhledávání 
konferencí, jiné použití 

 

Otázka: Pokud vidíte jiné možné použití sítě LinkedIn pro Vaše akademické působení, uveďte 
prosím jaké. 

Odpovědi: 

Respondent č. 1 (doktorand) - 
Respondent č. 2 (Ph.D.) - 
Respondent č. 3 (doktorand) - 
Respondent č. 4 (doktorand) - 
Respondent č. 5 (Ph.D.) - 
Respondent č. 6 (docent) - 
Respondent č. 7 (doktorand) - 
Respondent č. 8 (docent) - 
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Otázka: Pokud nevidíte žádné možné použití sítě LinkedIn pro Vaše akademické působení, 
zdůvodněte prosím proč. 

Odpovědi: 

Respondent č. 1 (doktorand) - 
Respondent č. 2 (Ph.D.) - 
Respondent č. 3 (doktorand) - 
Respondent č. 4 (doktorand) - 
Respondent č. 5 (Ph.D.) - 
Respondent č. 6 (docent) - 
Respondent č. 7 (doktorand) - 
Respondent č. 8 (docent) - 
 

Otázka: Jaký vidíte hlavní přínos sítě LinkedIn pro Vaši akademickou činnost (např. 
komunikační prostředek, nástroj propagace apod.)? 

Odpovědi: 

Respondent č. 1 (doktorand) networking 
Respondent č. 2 (Ph.D.) adresář, informace, nic zásadního 
Respondent č. 3 (doktorand) nástroj propagace (s kým se znám) 
Respondent č. 4 (doktorand) - 
Respondent č. 5 (Ph.D.) - 
Respondent č. 6 (docent) - 
Respondent č. 7 (doktorand) - 
Respondent č. 8 (docent) Využívám LinkedIn místo homepage. 

LinkedIn mi dává i řadu práce, zakázek, 
které mi pomáhají občas napravit neslavný 
plat v akademické sféře :-) . Nechci se 
záměrně prezentovat "agresivně", jak to 
někteří dělají, ale je třeba být pro řadu 
studentů, kolegů, zákazníků v byznysu 
průhledný, proto věnuji LinkedInu některé 
informace a údaje. Téměř až na výjimky 
nepotvrzuji lidi bez fotek, co neznám a co 
tam možná divně šmírují a mají jiné úmysly, 
ať už jsou nezdravě karierní nebo jiné. 
LinkedIn mi šetří mnoho času. LinkedIn je 
nejlepší odborná síť pro moji práci. Zatím. :-) 

 

 

Otázka: YouTube 

Odpovědi: 

Respondent č. 1 (doktorand) propagace a publikace vědeckých prací, 
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získávání informací 
Respondent č. 2 (Ph.D.) žádné použití 
Respondent č. 3 (doktorand) propagace a publikace vědeckých prací 
Respondent č. 4 (doktorand) žádné použití 
Respondent č. 5 (Ph.D.) získávání informací 
Respondent č. 6 (docent) žádné použití 
Respondent č. 7 (doktorand) získávání informací 
Respondent č. 8 (docent) získávání informací, jiné použití 
 
 

Otázka: Pokud vidíte jiné možné použití sítě YouTube pro Vaše akademické působení, 
uveďte prosím jaké. 

Odpovědi: 

Respondent č. 1 (doktorand) - 
Respondent č. 2 (Ph.D.) - 
Respondent č. 3 (doktorand) - 
Respondent č. 4 (doktorand) - 
Respondent č. 5 (Ph.D.) - 
Respondent č. 6 (docent) - 
Respondent č. 7 (doktorand) - 
Respondent č. 8 (docent) - 
 

Otázka: Pokud nevidíte žádné možné použití sítě YouTube pro Vaše akademické působení, 
zdůvodněte prosím proč. 

Odpovědi: 

Respondent č. 1 (doktorand) - 
Respondent č. 2 (Ph.D.) - 
Respondent č. 3 (doktorand) - 
Respondent č. 4 (doktorand) - 
Respondent č. 5 (Ph.D.) - 
Respondent č. 6 (docent) - 
Respondent č. 7 (doktorand) - 
Respondent č. 8 (docent) - 
 

Otázka: Jaký vidíte hlavní přínos sítě YouTube pro Vaši akademickou činnost (např. 
komunikační prostředek, nástroj propagace apod.)? 

Odpovědi: 

Respondent č. 1 (doktorand) video propagace 
Respondent č. 2 (Ph.D.) - 
Respondent č. 3 (doktorand) nástroj propagace 
Respondent č. 4 (doktorand) - 
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Respondent č. 5 (Ph.D.) - 
Respondent č. 6 (docent) - 
Respondent č. 7 (doktorand) Mohu sledovat přednášky zahraničních 

expertů. 
Respondent č. 8 (docent) - 
 

Otázka: SlideShare 

Odpovědi: 

Respondent č. 1 (doktorand) propagace a publikace vědeckých prací, 
získávání informací 

Respondent č. 2 (Ph.D.) žádné použití 
Respondent č. 3 (doktorand) propagace a publikace vědeckých prací 
Respondent č. 4 (doktorand) získávání informací 
Respondent č. 5 (Ph.D.) propagace a publikace vědeckých prací, 

získávání informací 
Respondent č. 6 (docent) žádné použití 
Respondent č. 7 (doktorand) získávání informací 
Respondent č. 8 (docent) networking - udržování kontaktu s kolegy, 

popř. získávání kontaktů nových, získávání 
informací, jiné použití 

 

Otázka: Pokud vidíte jiné možné použití sítě SlideShare pro Vaše akademické působení, 
uveďte prosím jaké. 

Odpovědi: 

Respondent č. 1 (doktorand) - 
Respondent č. 2 (Ph.D.) - 
Respondent č. 3 (doktorand) - 
Respondent č. 4 (doktorand) - 
Respondent č. 5 (Ph.D.) - 
Respondent č. 6 (docent) - 
Respondent č. 7 (doktorand) - 
Respondent č. 8 (docent) - 
 

Otázka: Pokud nevidíte žádné možné použití sítě SlideShare pro Vaše akademické působení, 
zdůvodněte prosím proč. 

Odpovědi: 

Respondent č. 1 (doktorand) - 
Respondent č. 2 (Ph.D.) - 
Respondent č. 3 (doktorand) - 
Respondent č. 4 (doktorand) - 
Respondent č. 5 (Ph.D.) - 
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Respondent č. 6 (docent) - 
Respondent č. 7 (doktorand) - 
Respondent č. 8 (docent) - 
 

Otázka: Jaký vidíte hlavní přínos sítě SlideShare pro Vaši akademickou činnost (např. 
komunikační prostředek, nástroj propagace apod.)? 

Odpovědi: 

Respondent č. 1 (doktorand) propagace a sdileni prezentaci 
Respondent č. 2 (Ph.D.) - 
Respondent č. 3 (doktorand) zpřístupňování prezentací - propagace mé 

práce 
Respondent č. 4 (doktorand) - 
Respondent č. 5 (Ph.D.) - 
Respondent č. 6 (docent) - 
Respondent č. 7 (doktorand) - 
Respondent č. 8 (docent) - 
 

 

Odborné sociální sítě 

Otázka: Jaké využíváte odborné sociální sítě? 

Odpovědi: 

Respondent č. 1 (doktorand) žádné 
Respondent č. 2 (Ph.D.) Mendeley, Academia.edu 
Respondent č. 3 (doktorand) žádné 
Respondent č. 4 (doktorand) žádné 
Respondent č. 5 (Ph.D.) žádné 
Respondent č. 6 (docent) žádné 
Respondent č. 7 (doktorand) Mendeley 
Respondent č. 8 (docent) ResearchGate 
 

 

Otázka: Pokud používáte ještě jiné odborné sociální sítě, vypište prosím jaké. 

Odpovědi: 

Respondent č. 1 (doktorand) - 
Respondent č. 2 (Ph.D.) - 
Respondent č. 3 (doktorand) - 
Respondent č. 4 (doktorand) - 
Respondent č. 5 (Ph.D.) - 
Respondent č. 6 (docent) - 
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Respondent č. 7 (doktorand) - 
Respondent č. 8 (docent) - 
 

Otázka: Pokud nepoužíváte žádné odborné sociální sítě, vysvětlete prosím proč.  

Odpovědi: 

Respondent č. 1 (doktorand) nepotřebuji 
Respondent č. 2 (Ph.D.) - 
Respondent č. 3 (doktorand) V tuto chvíli pro to 

nevidím důvod, už 
tak mám informací 
až moc 

Respondent č. 4 (doktorand) Nepovažuji se primárně za akademika – jsem 
spíše člověkem z praxe, který má blízký 
vztah k oboru - proto ani nejsem registrovaný 
v odborných sociálních sítích. 

Respondent č. 5 (Ph.D.) neznam je, LinkedIn mi staci 
Respondent č. 6 (docent) zatim jsem se k tomu nedostal – asi s tim 

zacnu 
Respondent č. 7 (doktorand) - 
Respondent č. 8 (docent) - 
 

Otázka: V jaké míře využíváte tyto sítě? 

Odpovědi:  

Respondent č. 1 (doktorand) jinak 
Respondent č. 2 (Ph.D.) využívám občas - několikrát do měsíce 
Respondent č. 3 (doktorand) jinak 
Respondent č. 4 (doktorand) jinak 
Respondent č. 5 (Ph.D.) jinak 
Respondent č. 6 (docent) jsem zaregistrován, ale nepoužívám 
Respondent č. 7 (doktorand) využívám zřídka, nárazově – jednou za 

několik měsíců 
Respondent č. 8 (docent) využívám zřídka, nárazově – jednou za 

několik měsíců 
 

Otázka: Pokud využíváte tyto sítě v jiné míře, prosím specifikujte. 

Odpovědi: 

Respondent č. 1 (doktorand) nijak 
Respondent č. 2 (Ph.D.) - 
Respondent č. 3 (doktorand) odborné vůbec 
Respondent č. 4 (doktorand) - 
Respondent č. 5 (Ph.D.) - 
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Respondent č. 6 (docent) - 
Respondent č. 7 (doktorand) - 
Respondent č. 8 (docent) - 
 

 

Popište prosím, zda a případně kde vidíte použití těchto běžně užívaných sítí pro Vaše 
akademické působení. 

Otázka: ResearchGate 

Odpovědi: 

Respondent č. 1 (doktorand) žádné použití 
Respondent č. 2 (Ph.D.) žádné použití 
Respondent č. 3 (doktorand) žádné použití 
Respondent č. 4 (doktorand) žádné použití 
Respondent č. 5 (Ph.D.) žádné použití 
Respondent č. 6 (docent) žádné použití 
Respondent č. 7 (doktorand) žádné použití 
Respondent č. 8 (docent) networking - udržování kontaktu s kolegy, 

popř. získávání kontaktů nových 
Otázka: Pokud vidíte jiné možné použití sítě ResearchGate pro Vaše akademické působení, 
uveďte prosím jaké. 

Odpovědi: 

Respondent č. 1 (doktorand) - 
Respondent č. 2 (Ph.D.) - 
Respondent č. 3 (doktorand) - 
Respondent č. 4 (doktorand) - 
Respondent č. 5 (Ph.D.) - 
Respondent č. 6 (docent) - 
Respondent č. 7 (doktorand) - 
Respondent č. 8 (docent) - 
 

 

Otázka: Pokud nevidíte žádné možné použití sítě ResearchGate pro Vaše akademické 
působení, zdůvodněte prosím proč. 

Odpovědi: 

Respondent č. 1 (doktorand) - 
Respondent č. 2 (Ph.D.) - 
Respondent č. 3 (doktorand) Nevím, co by mi aktuálně přineslo, když 

nejsem schopná udržovat aktuální už to, co 
mám. 
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Respondent č. 4 (doktorand) - 
Respondent č. 5 (Ph.D.) - 
Respondent č. 6 (docent) - 
Respondent č. 7 (doktorand) - 
Respondent č. 8 (docent) - 
 

Otázka: Jaký vidíte hlavní přínos sítě ResearchGate pro Vaši akademickou činnost (např. 
komunikační prostředek, nástroj propagace apod.)? 

Odpovědi: 

Respondent č. 1 (doktorand) - 
Respondent č. 2 (Ph.D.) - 
Respondent č. 3 (doktorand) - 
Respondent č. 4 (doktorand) - 
Respondent č. 5 (Ph.D.) - 
Respondent č. 6 (docent) - 
Respondent č. 7 (doktorand) - 
Respondent č. 8 (docent) - 
 

 

Otázka: COS Scholar Universe 

Odpovědi: 

Respondent č. 1 (doktorand) žádné použití 
Respondent č. 2 (Ph.D.) žádné použití 
Respondent č. 3 (doktorand) žádné použití 
Respondent č. 4 (doktorand) žádné použití 
Respondent č. 5 (Ph.D.) žádné použití 
Respondent č. 6 (docent) žádné použití 
Respondent č. 7 (doktorand) žádné použití 
Respondent č. 8 (docent) žádné použití 
 

Otázka: Pokud nevidíte žádné možné použití sítě COS Scholar Universe pro Vaše akademické 
působení, zdůvodněte prosím proč. 

Odpovědi: 

Respondent č. 1 (doktorand) - 
Respondent č. 2 (Ph.D.) - 
Respondent č. 3 (doktorand) Nevím, co by mi aktuálně přineslo, když 

nejsem schopná udržovat aktuální už to, co 
mám. 

Respondent č. 4 (doktorand) - 
Respondent č. 5 (Ph.D.) - 
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Respondent č. 6 (docent) - 
Respondent č. 7 (doktorand) - 
Respondent č. 8 (docent) - 
 

Otázka: Jaký vidíte hlavní přínos sítě COS Scholar Universe pro Vaši akademickou činnost 
(např. komunikační prostředek, nástroj propagace apod.)? 

Odpovědi: 

Respondent č. 1 (doktorand) - 
Respondent č. 2 (Ph.D.) - 
Respondent č. 3 (doktorand) - 
Respondent č. 4 (doktorand) - 
Respondent č. 5 (Ph.D.) - 
Respondent č. 6 (docent) - 
Respondent č. 7 (doktorand) - 
Respondent č. 8 (docent) - 
 

Otázka: Mendeley 

Odpovědi: 

Respondent č. 1 (doktorand) žádné použití 
Respondent č. 2 (Ph.D.) komunikace s kolegy, networking – 

udržování kontaktu s kolegy, popř. získávání 
kontaktů nových, získávání informací 

Respondent č. 3 (doktorand) žádné použití 
Respondent č. 4 (doktorand) žádné použití 
Respondent č. 5 (Ph.D.) žádné použití 
Respondent č. 6 (docent) žádné použití 
Respondent č. 7 (doktorand) získávání informací 
Respondent č. 8 (docent) žádné použití 
 

Otázka: Pokud nevidíte žádné možné použití sítě Mendeley pro Vaše akademické působení, 
zdůvodněte prosím proč. 

Odpovědi: 

Respondent č. 1 (doktorand) - 
Respondent č. 2 (Ph.D.) - 
Respondent č. 3 (doktorand) Nevím, co by mi aktuálně přineslo, když 

nejsem schopná udržovat aktuální už to, co 
mám. 

Respondent č. 4 (doktorand) - 
Respondent č. 5 (Ph.D.) - 
Respondent č. 6 (docent) - 
Respondent č. 7 (doktorand) - 
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Respondent č. 8 (docent) - 
 

Otázka: Jaký vidíte hlavní přínos sítě Mendeley pro Vaši akademickou činnost (např. 
komunikační prostředek, nástroj propagace apod.)? 

Odpovědi: 

Respondent č. 1 (doktorand) - 
Respondent č. 2 (Ph.D.) - 
Respondent č. 3 (doktorand) - 
Respondent č. 4 (doktorand) - 
Respondent č. 5 (Ph.D.) - 
Respondent č. 6 (docent) - 
Respondent č. 7 (doktorand) - 
Respondent č. 8 (docent) - 
 

 

Otázka: Academie.edu 

Odpovědi: 

Respondent č. 1 (doktorand) žádné použití 
Respondent č. 2 (Ph.D.) komunikace s kolegy, networking – 

udržování kontaktu s kolegy, popř. získávání 
kontaktů  nových, propagace a publikace 
vědeckých prací, získávání informací 

Respondent č. 3 (doktorand) žádné použití 
Respondent č. 4 (doktorand) žádné použití 
Respondent č. 5 (Ph.D.) žádné použití 
Respondent č. 6 (docent) žádné použití 
Respondent č. 7 (doktorand) žádné použití 
Respondent č. 8 (docent) žádné použití 
 

Otázka: Pokud nevidíte žádné možné použití sítě Academie.edu pro Vaše akademické 
působení, zdůvodněte prosím proč. 

Odpovědi: 

Respondent č. 1 (doktorand) - 
Respondent č. 2 (Ph.D.) - 
Respondent č. 3 (doktorand) Nevím, co by mi aktuálně přineslo, když 

nejsem schopná udržovat aktuální už to, co 
mám. 

Respondent č. 4 (doktorand) - 
Respondent č. 5 (Ph.D.) - 
Respondent č. 6 (docent) - 
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Respondent č. 7 (doktorand) - 
Respondent č. 8 (docent) - 
 

Otázka: Jaký vidíte hlavní přínos sítě Academie.edu pro Vaši akademickou činnost (např. 
komunikační prostředek, nástroj propagace apod.)? 

Odpovědi: 

Respondent č. 1 (doktorand) - 
Respondent č. 2 (Ph.D.) - 
Respondent č. 3 (doktorand) - 
Respondent č. 4 (doktorand) - 
Respondent č. 5 (Ph.D.) - 
Respondent č. 6 (docent) - 
Respondent č. 7 (doktorand) - 
Respondent č. 8 (docent) - 
 

 

Závěr 

Otázka: Jaký je Váš názor na využívání sociálních sítí ve vědě a výzkumu, či v akademickém 
prostředí? Myslíte si, že je jejich použití vhodné, nebo nemá budoucnost? 

Odpovědi: 

Respondent č. 1 (doktorand) Prirozeny vyvoj - sdileni, komunikace, 
propagace. Socialni site je jen terminus 
technikus, jinak je to normalni web 2.0 

Respondent č. 2 (Ph.D.) Krome Academia.edu nevidim prinos siti, 
které neumoznujou uzivatelum vlastnit jejich 
data. 

Respondent č. 3 (doktorand) Myslím, že budoucnost tu určitě je, ale je 
potřeba širší komunita uživatelů a omezené 
množství informací (jinak je stejně skoro 
nikdo nebude sledovat, jen proplují). 

Respondent č. 4 (doktorand) Považuji to za poněkud nesmyslně 
formulovanou otázku. Ptali bychom se, jestli 
má budoucnost používání e-mailu? 

Respondent č. 5 (Ph.D.) urcite pomahaji udrzet kontakt mezi kolegy v 
zahranici, sdilet poznatky apod., vetsi 
dulezitost bych tomu ale neprikladal. Další 
vyhodou, napr. LinkedIn muze byt pomoc pri  
hledani prace, stipendia apod. Podle me jsou 
hodne dulezite jeste blogy, kam prispiva  
kdokoliv, kdo ma k tematu co rici 

Respondent č. 6 (docent) zatim site nevyuzivam denne konzultuji arxiv 
a to mi jako prehled staci 
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Respondent č. 7 (doktorand) Spolehlive šetří čas a zkracují vzdálenosti. 
Pro mne je to do budoucna zásadní kanal. 

Respondent č. 8 (docent) Použití je vhodné, i když výběrové. Účelnost 
se časem sama odladí. Nedám dopustit na 
jejich využívání, ale ve smyslu "dobrý sluha, 
špatný pán", tj. nebýt na nich závislý, ale 
umět se od nich oprostit, když je třeba. 
Sociálním sítím rád věnuji ne pracovní čas, 
ale tzv. ztrátový, který se často změní také v 
pracovní. 

 

 


