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Práca rieši aktuálnu problematiku historického vývoja vzdelávania a vývoja 

informačnej vedy. Identifikuje trendy, ktoré sa uplatňujú vo výučbe informačnej 

vedy a porovnáva ich najmä so stavom vzdelávania v odbore Informační studia 

a knihovnictví v Českej republike. Autor sa zamýšľa aj nad širšími kontextmi 

krízy vo vzdelávaní na vysokých školách a naznačuje výrazné premeny 

vzdelávania v informačnej vede a knihovníctve vo svete. 

Za najvýznamnejšiu kapitolu považujem kapitolu 4 o informačnej ekológii 

univerzitného pracoviska. Informačná ekológia je v súčasnosti nanovo 

obnovenou témou informačnej vedy, ktorá sa stáva centrom pozornosti 

výskumov aj iných príbuzných vedných odborov (napríklad informačné 

ekosystémy, ekologický informačný manažment). Informačná ekológia 

akademického informačného prostredia v SR je témou výskumného projektu 

zameranou na identifikáciou problémov a hľadanie nových modelov 

harmonizácie sociálnych aktérov, technológií a informačných zdrojov na 

univerzitách. 

M. Lorenz vymedzuje informačnú ekológiu v užšom zmysle slova, so 

zameraním na študijný odbor a navrhovanie študijných programov (v odbore 

knihovníctva a informačnej vedy). Na koncepčnej a teoretickej úrovni správne 

vysvetľuje informačnú ekológiu ako etický a filozofický koncept, ale aj ako 

súčasť manažmentu znalostí s dôrazom na využitie moderných informačných 

technológií. 

Autor vynikajúco zvládol analýzu súčasného stavu problematiky. Používa 

kultivovaný pojmový aparát, primeranú odbornú štylizáciu, výborne štruktúruje 

problematiku a prináša veľké množstvo príloh (materiálov z empirických 

výskumov). Oceňujem spracovanie východiskového stavu prostredníctvom 

hĺbkovej analýzy koncepcií informačnej ekológie (Capurro, Davenport - Prusak, 

Malhotra, Nardi-O´Day) aj s kritikou nedostatkov jednotlivých koncepcií. 

Významné je aj poukázanie na dysfunkčné informačné ekológie, čo nebýva 

vždy súčasťou úvah o informačných ekológiách. V poslednej časti týchto analýz 

(s. 129 a nasl.) sa trochu stráca koherencia textu pri opise benchmarkingu 

informačnej ekológie odboru (projektované kurikulum, realizované kurikulum, 

dosiahnuté kurikulum). Nie je jasné, či ide o prevzatý prístup, alebo vlastný 

návrh autora. 

Za mimoriadne prínosnú považujem aj druhú časť práce, empirický výskum 

súčasného kurikula a klímy na jednotlivých školách/pracoviskách. Autor 

správne používa originálne výskumné metódy – fenomenologické rozhovory 

s tvorcami vzdelávacích osnov, dotazníkový prieskum skúmajúci sociálnu klímu 



medzi študentmi a vyučujúcimi a tiež benchmarkingovú analýzu informačnej 

ekológie. 

Na druhej strane rôznorodosť použitých metód trochu rozptyľuje integráciu 

a syntézu celej problematiky. Rozhovory, dotazníkový prieskum 

a benchmarkingová analýza pôsobia ako samostatné výskumy a ich integrácia 

bola veľmi náročnou úlohou, ktorá by si vyžiadala ešte ďalšiu meta-analýzu. 

V teoretickej rovine mi v práci trochu chýba konceptualizácia problematiky 

informačného preťaženia, ktorá je mimoriadne aktuálna práve v akademickom 

prostredí. Tiež by som privítala podrobnejšiu koncentráciu na informačnú etiku 

– práve aj vo vlastnom empirickom výskume (napríklad pri skúmaní klímy na 

pracoviskách). 

Práca má široký záber, ale spĺňa kritériá na takéto typy prác. Autor pracuje 

s vynikajúcou zahraničnou literatúrou. Metódy práce sú správne aplikované, 

jazyková a štylistická úroveň je veľmi dobrá. Prílohy z vlastných empirických 

výskumov sú príliš rozsiahle. Ide napríklad o prepisy rozhovorov – príbehov 

(medailónov) jednotlivých pracovníkov – učiteľov. Na jednej strane je to veľmi 

zaujímavý materiál na čítanie, na druhej strane to neúmerne zvyšuje rozsah 

práce. V kapitolách o metódach je obsiahnutých príliš veľa podrobných 

informácií o jednotlivých metódach, čo zvyšuje rozsah už aj tak rozsiahlej práce. 

Okrem týchto pripomienok mi v práci chýba integrujúci záver. Kapitola 8 má 

názov „Benchmarkingová analýza – závěry a srovnání“. Okrem záverov k tejto 

analýzy by bolo vhodné spracovať záver ku všetkým analýzam vrátane rôznych 

metód použitých v empirických prieskumoch. Očakávala by som aj viac 

vlastných návrhov, napríklad vlastný model kurikula, prípadne opatrenia na 

zlepšenie problémov v klíme jednotlivých pracovísk. Tiež by bolo vhodné 

konkretizovať nové strategické partnerstvá (napríklad spolupráca škôl 

zameraných na informácie, i-schools). Pre budúcnosť by bolo zaujímavé 

porovnať stav v ČR s okolitými krajinami, najmä so SR (Poľskom, Maďarskom, 

Rakúskom). Napríklad v SR sa na KKIV pomerne úspešne rozvíjajú výskumné 

granty, ktoré sa na pracoviskách v ČR nevyskytujú (autor konštatuje, že sa 

uprednostňujú skôr  projekty zamerané na digitalizáciu). 

 

Ďalšie pripomienky k práci. 

Autor analyzuje množstvo pojmov aj koncepcií a nie vždy ich nakoniec 

podrobne rozpracúva či integruje. Napríklad na s. 39 sa hovorí o“neformálnom 

kurikulu“. Bolo by vhodné podrobnejšie tento pojem charakterizovať aj 

v súvislosti s koncepciou „informačných zázemí“ z hľadiska informačného 

správania študentov a učiteľov. 

Nemožno tiež celkom súhlasiť so zaradením vyššej odbornej školy do 

prieskumu. Je diskutabilné, či je možné túto odbornú (profesnú) školu 

porovnávať s ostatnými, ktoré sú vnorené v širšej klíme univerzitného 

vzdelávania. Problém môže byť najmä v cieľoch a funkciách výučby (zameranie 

na praktickú profesiu kontra teoreticko-metodologická reflexia). 



 

Otázky k práci. 

1. Mohol by autor podrobnejšie charakterizovať podiel „konzervativizmu“ a 

„modernity“ pri výučbe na pracoviskách v ČR, o ktorom píše v závere ? 

2. Čo je najzávažnejší problém sociálnej klímy daných pracovísk podľa 

autora a ako môže koncepcia informačnej ekológie prispieť k jeho 

riešeniu? 

3. Čo by mal obsahovať nový model vzdelávania knižničných 

a informačných pracovníkov na vysokoškolskej úrovni? Odlišuje autor 

odbor a inštitúciu? (Niekedy sa zdá, že tieto pojmy vo výskume splývajú). 

4. Ako autor overoval validitu indexov zážitku komunity a sociálnej klímy 

komunity? (s. 267, tabuľka na s. 273). Ako autor využíval na analýzy 

diskurzov z rozhovorov softvér ATLAS.ti? (s. 167). Tento systém by mal 

pomôcť skôr pri kategorizácii výpovedí, avšak v konečnej prezentácii 

vznikli „medailónky“ jednotlivých osôb. 

5. V čom je problém profesnej identity v odbore v nadväznosti na 4 typy 

pracovníkov ( kap 6.3 výsledky výskumu, s.168 a ďalej) a ako ho autor 

navrhuje riešiť či už v modeli kurikula alebo inými spôsobmi? 

 

 

Celkovo oceňujem  mimoriadne zaujímavú problematiku a šírku aj hĺbku 

záberu práce, ktorá je prínosom pri lepšom poznaní problémov vzdelávania 

knižničných a informačných profesionálov a pri vytváraní študijných 

programov v tejto oblasti. Oceňujem najmä množstvo vlastných empirických 

údajov z vlastných výskumov. Prínosom sú výborné analýzy teoretických aj 

koncepčných zahraničných materiálov a formulácia tendencií vo výučbe (aj 

výskume). Prácu možno využiť nielen pri formovaní stratégií vzdelávania, 

ale aj v praxi odboru pri konceptualizácii profesijnej identity a ďalších 

výskumoch zameraných na informačnú ekológiu a vytváraní nových 

modelov spracovania a využívania informácií v rôznych kontextoch. 

Odporúčam prácu prijať a po úspešnej obhajobe udeliť autorovi vedecko-

pedagogickú hodnosť PhD. v odbore „informační studia a knihovnictví“. 
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