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Abstrakt  

V príspevku sa venujeme problematike informačnej a digitálnej gramotnosti a využitiu týchto 

kompetencií pri výučbe na vysokých školách. Konkrétne hovoríme o potrebe implementácie informačno-

komunikačných technológií do výučby odborných predmetov na vysokých školách. Ide o významný 

nástroj nielen  motivácie a aktivizácie študentov, ale v súčasnej informačnej a znalostne orientovanej 

ekonomike i spoločnosti považujeme využívanie a rozvíjanie týchto kompetencií – osobitne vo výučbe 

odborných predmetov - za jeden zo základných prvkov výučby na vysokých školách. 
 

Abstract   

This article deals with the issue of information and digital literacy and the usage of these skills in the 

education at universities. Specifically we refer to the need for implementation of ICT in education at 

universities. This is an important tool of motivation and activation of students, but in today's information 

and knowledge-based economy and society represents the usage and development of these competencies 

- especially in teaching specialized subjects - one of the essential elements of education at the 

universities. 
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1. Rozšírenosť využívania internetu v populácii 

Na základe údajov Eurostatu o využívaní internetu obyvateľstvo, osobitne o pravidelných užívateľoch 

internetu, chceme dokumentovať stupeň rozšírenia digitálnej a informačnej gramotnosti obyvateľstva. 

Pre tento účel sme zvolili údaje o využívaní a pravidelnom využívaní internetu, ktorý budeme považovať 

za všeobecne v populácii najrozšírenejší a najdostupnejší nástroj pre potreby rozvoja informačnej i 

digitálnej gramotnosti. Údajmi o percente populácie, ktorá internet nevyužíva vôbec v prvom obrázku a 

údajmi o podiele populácie pravidelne pracujúcej s internetom v druhom obrázku chceme dokumentovať 

rozdiely medzi krajinami, a zvlášť pozíciu Slovenska medzi ostatnými európskymi krajinami. Z 

obrázkov vidieť, že pozícia Slovenska v oboch rebríčkoch je niekde uprostred európskych krajín. 

Vyššie percentá populácie, ktoré nepoužívajú internet, sú v krajinách južnej, juhozápadnej, strednej a 

východnej Európy. Najnižšie v západnej Európe a v severnej Európe (porovnaj, obrázok 1). V krajinách 

západnej a severnej Európy je zároveň aj najvyšší podiel pravidelných užívateľov internetu. Slovensko 

                                                 
1 Príspevok vznikol v rámci riešenia výskumného projektu VEGA 1/1009/16 "Inovačný potenciál 

regiónov Slovenska, jeho meranie a inovačné politiky na regionálnej úrovni”. 
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v tomto porovnaní zaznamenáva väčšie odlišnosti najmä oproti Poľsku a Maďarsku. V prípade oboch 

ukazovateľov zaznamenávame porovnateľné výsledky Slovenska s Českou republikou. 

 

Obrázok 1 Ľudia, ktorí nikde nepoužili 

internet (v %), NUTSII, 2014 

Obrázok 2 Pravidelní užívatelia internetu 

(v %), NUTSII, 2014 

  

 

Zdroj:  Eurostat Regional Yearbook 2015. S. 181, 182 

Na úrovni regiónov Slovenska možno z mapy vidieť pomerne rovnomerné rozloženie pravidelných 

užívateľov internetu. V prípade osôb, ktoré nepoužili internet nikdy, má stredné a západné Slovensko 

(okrem Bratislavy) vyšší podiel populácie, ako východné Slovensko a Bratislava.  

 

2. Vysvetlenie pojmov digitálnej a informačnej gramotnosti  

a kompetencií s nimi spájaných 

Informačná gramotnosť v najširšom ponímaní podľa Bellérovej a kol. (2010) bezprostredne súvisí s 

komunikačnými a interpretačnými procesmi, t. j. takým poznaním a využívaním komunikačných 

kanálov, ktoré umožňujú vyhľadanie informácie a jej hodnotenie, pochopenie, spracovanie a 

prezentáciu. 

Podľa Kostruba (2012) didakticky erudovaná a koncepčne premyslená výučba s počítačom a 

informačno-komunikačnými technológiami vôbec rozvíja zároveň:  

a) informačnú gramotnosť (spôsobilosť vyhľadávať informácie v rozmanitých zdrojoch a 

ovládať informačné technológie),  

b) kognitívnu gramotnosť (spôsobilosť nadobúdať informácie a mentálne ich elaborovať),  

c) digitálnu gramotnosť (spôsobilosti ovládania digitálnych technológií) i  

d) komunikatívnu gramotnosť (ovládanie spôsobilosti hovoriť, počúvať, písať, čítať). 

 

Termín informačná gramotnosť sa zrejme po prvýkrát objavil v roku 1974 a jeho autor, Paul Zurkowski 

– prezident Information Industry Association, ho uviedol v nasledovnom kontexte: „Ľudí trénovaných 

v aplikácii informačných zdrojov do svojej práce možno nazvať informačne gramotnými.“ (Corall, 
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2008). O školeniach orientovaných na prácu s informačnými zdrojmi sa však nezačalo hovoriť až v 70- 

tych rokoch, knižnice ich organizovali a ponúkali svojim používatežom už oveľa skôr.  

Pokiaľ ide o skutočný stav informačnej gramotnosti vysokoškolských študentov na Slovensku, 

Bellérová a kol. (2010)  zovšeobecňujú poznatky o informačnej gramotnosti užívateľov akademických 

knižníc podľa výsledkov prieskumov IGPAK1 a IGPAK2 nasledovne: 

 úroveň informačných kompetencií študentov je nízka, 

 rozsah informačného vzdelávania je nedostatočný, ponuka zo strany univerzít je 

malá/nepostačujúca, 

 iniciátorom a realizátorom informačného vzdelávania na väčšine vysokých škôl je 

akademická knižnica, 

 ak študenti absolvujú akciu zameranú na rozšírenie informačných kompetencií, hodnotia ju 

väčšinou pozitívne, 

 študenti prejavujú záujem o informačné vzdelávanie, 

 záujem o informačné vzdelávanie bezprostredne súvisí s úrovňou informačných potrieb, 

 informačné potreby študenta sú priamo úmerné nárokom na vysokoškolské 

štúdium/výsledky vysokoškolského štúdia, 

 študenti nie sú primerane motivovaní na samostatnú prácu s informáciami, 

 študenti vo veľkej miere preferujú tradičné služby knižníc, nevyužívajú špecializované 

služby a nástroje na vyhľadávanie odborných informácií, 

 študenti sa vyhýbajú práci s cudzojazyčnou literatúrou, nie sú motivovaní na prácu s ňou, 

 nedostatočné informačné a jazykové kompetencie a nízka motivácia na prácu so 

zahraničnou literatúrou spôsobujú, že študenti v minimálnej miere využívajú elektronické 

informačné zdroje, najmä zahraničné plnotextové databázy, ktoré sú zdrojom aktuálnych 

vedeckých informácií. 

 

Kompetencie v oblasti digitálnych technológií a informácií zahŕňajú v sebe sebaisté a kritické 

používanie technológií informačnej spoločnosti pri práci, vo voľnom čase a na komunikáciu. Tieto 

kompetencie sa môžu rozdeliť na: digitálnu, informačnú a počítačovú gramotnosť  (Weiszerová, E. 

2014, s. 12). 

Digitálnu gramotnosť charakterizuje schopnosť:  

 porozumieť informáciám,  

 používať ich v rôznych formátoch z rôznych zdrojov, ktoré sú prezentované 

prostredníctvom informačných a komunikačných technológií;  

 

informačnú gramotnosť charakterizuje schopnosť a zručnosť:  

 lokalizovať rôzne zdroje (počítačové), ktoré obsahujú potrebné informácie,  

 hľadať v týchto zdrojoch potrebné informácie,  

 vedieť tieto informácie kriticky zhodnotiť (ich užitočnosť, prínos, pravdivosť, 

spoľahlivosť, aktuálnosť a pod.),  

 riešiť problémy pomocou získaných informácií,  

 sprostredkovať informácie iným v rôznych podobách - slovne, písomne, graficky, a to 

v priamom styku alebo prostredníctvom informačných a komunikačných technológií;  

 

počítačovú gramotnosť charakterizujú zručnosti a schopnosti ako:  

 vymenovať, usporiadať a vysvetliť základné pojmy z oblasti informačných a 

komunikačných technológií,  

 používať osobný počítač a pracovať so súbormi údajov, voliť a pracovať s ikonami 

obrazovky PC, vyhľadať požadovaný program PC, vymazať nepotrebné údaje, robiť 

kópie, vytlačiť požadované údaje a pod.,  

 pracovať s textovým editorom PC,  
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 vytvárať a pracovať s databázami PC,  

 tvoriť pomocou PC prezentácie,  

 získavať informácie a komunikovať prostredníctvom PC - pracovať s internetom, 

vytvárať webové stránky, používať elektronickú žiacku knižku, elektronickú poštu a 

sociálne siete. 

 

„Implementácia informačno-komunikačných technológií do odborných predmetov umožňuje aplikovať 

inovatívne aktivizujúce vyučovacie metódy, pomocou ktorých žiaci môžu získať také kľúčové 

kompetencie, ktoré od nich budúci zamestnávatelia budú požadovať, napr. samostatnosť, zodpovednosť, 

tvorivosť, práca s informáciami, riešenie problémov, práca s aplikovaným softvérom a pod., t. j. 

počítačová, informačná a digitálna gramotnosť.“ (Weiszerová, E. 2014, s. 8)  

Nasledujúcu kapitolu preto venujeme potenciálu rozvoja a využívania informačnej a digitálnej 

gramotnosti vo vyučovaní na vysokých školách. 

3. Vysokoškolské vzdelávanie využívajúce a rozvíjajúce 

kompetencie digitálnej a informačnej gramotnosti – jeho 

predpoklady a jeho potenciál 

Význam IKT vo vzdelávaní v 21. storočí je nesporný. Informačná aj digitálna gramotnosť (informačná 

s využitím IKT) sa stáva jednou z kľúčových kompetencií dnešných vzdelaných ľudí, nielen v rovine 

všeobecného vzdelania, ale osobitne v profesijnej rovine. Miera skutočnej informačnej gramotnosti 

vysokoškolských študentov (ich schopnosť informácie hľadať, selektovať a aplikovať ich vo 

vysokoškolskom vzdelávaní jako príprave na budúcu profesiu) však zaostáva za potrebami súčasnej 

praxe. Dôvodom je aj nedostatočná implementácia metód, foriem výučby relevantných pre rozvoj vyššie 

uvedených kompetencií, vo vysokoškoskom vzdelávaní. 

Predpokladom rozvoja informačnej a digitálnej gramotnosti, osobitne v prípade študentov VŠ, je v 

prvom rade dôsledná implementácia IKT do výučby odborných predmetov, t. j. využitie IKT pri výučbe 

odborných predmetov (osobitne vo fázach aktívneho, participatívneho učenia - cvičenia, semináre). 

Vyžaduje si to v prvom rade vzdelávanie pedagógov v oblasti využívania IKT vo výučbe odborných 

predmetov, s názornými príkladmi výučby (nejde len o e-learning či dištančné vzdelávanie), ale aj o 

praktické príklady každodenného využívania IKT ako nástroja získavania informácií, a o praktické 

ukážky následného využívania IKT v procese porozumenia informáciám z danej profesijnej oblasti, 

selektovania informácií a ich následného využívania pri učení sa, pri riešení úloh aplikácie poznatkov v 

praxi, a následne aj potenciálu ich využívania v profesijnom živote. 

Táto príprava pedagógov, metód výučby i výukových materiálov rozvíjajúcich digitálnu gramotnosť 

(vrátane informačnej ako integrálnej súčasti digitálnej gramotnosti) je časovo náročná a vyžaduje aj 

viaceré systémové či organizačné zmeny a prispôsobenia. 

V neposlednom rade má táto forma výučby na vysokých školách, využívajúca IKT, rozvíjajúca 

kometencie v oblasti informačnej a digitálnej gramotnosti, plní nielen funkciu získavania informácií, 

poznatkov, ale v prvom rade má potenciál stať sa nástrojom napomáhajúcim riešeniu vážneho problému 

súčasného vysokoškolského vzdelávania na Slovensku, ktorým je konkrétne pasivita, nezáujem 

študentov učiť sa pre poznanie, pre vedomosti a zručnosti, strata motivácie i presvedčenia študentov o 

význame vzdelania. 

Takto koncipovaná výučba totiž prepája školské pozantky s informáciami a poznatkami z praxe. 

Zároveň tým podporuje aktivítny, interaktívny, dynamický prístup k výučbe, kedy študent nie je 

pasívnym príjemcom informácií – ktorých praktický význam a využitie v drvivej väčšine prípadov ešte 

nevidí – ale kedy študent aktívne participuje na priebehu výučby, vidí bezprostredné výsledky svojej 

práce i bezprostredné prepojenie poznatkov formálneho vzdelávania s praxou, aktívne s nimi pracuje, 

učí sa im porozumieť, vyhodnotiť ich, využívať pre potreby profesie, na ktorú ho vysoká škola 

pripravuje. 
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