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MÉ DIÁ , KOMUNIKAČNÉ  KANÁ LY A VEDECKÁ  
KOMUNIKÁ CIA 

 
MEDIA, COMMUNICATION CHANNELS AND SCHOLARLY 

COMMUNICATION 
 
 

Ľ ubica JEDLIČKOVÁ  
 
 
Novel models of the societal communication, as a result of the information and 
communication technologies development, and new communication environment  
may signify an effective contribution to the scientific/scholarly activities presentation, 
too. Technological development, which has been possible to observe since the 1980s, 
was described as a convergence process (first stage is called as telematics and second 
stage as mediamatics) with a high degree of interactivity and media/communication 
canals heterogenity. This development changed the whole situation in the 
scientific/scholarly  communication.  Some trends and activities at the Slovak 
University of Agriculture in Nitra are presented. 
 
scientific communication, scholarly communication, academic community, 
universities, multimedia, hypermedia 
 
 
Ú vod 
 Rozvoj informač ných a komunikač ných technológií znamenal nástup nových 
modelov sociálnej komunikácie, prič om dynamika rozvoja sa zásadným spô sobom 
dotkla najmä  rozvoja nepriamej sociálnej komunikácie sprostredkovanej širokou škálou 
komunikač ných kanálov a médií. Plne sa to týka aj tvorby, uchovávania a prezentácie 
vedeckých a odborných informácií. Zmeny v charaktere informácií – v tomto prípade 
informácií zakódovaných do digitálnej podoby – sa automaticky odrážali v zmenách 
technologických prostriedkov, ktoré ich vytvárali, spracovávali, prenášali 
a sprístupňovali.  

Technologický vývoj, ktorý zač al v druhej polovici 20. storoč ia je 
charakterizovaný ako postupná konvergencia s dvoma významnými vývojovými 
štádiami: prvé štádium konvergencie označ ované ako éra telematiky je spä té so 
70. a 80. rokmi 20. storoč ia, od 90. rokov nastupuje éra mediamatiky. 
Telematika predstavuje spojenie telekomunikač ných technológií a poč ítač ov 
 (informatiky), mediamatika* predstavuje spojenie telematiky a elektronických 
médií. 

Medzi typické znaky tohoto procesu partia také vývojové trendy ako prechod od 
lineárneho textu k textu nelineárnemu – hypertextu, prechod od textovej prezentácie 
informácie k prezentácii obrazovej, prechod od monomediálnych výrazových 
prostriedkov k multimediálnym a p. Hovoríme o multimediálnej a hypermediálnej 
komunikácii. Efektívna integrácia spomínaných faktorov do procesu vedeckej 
a odbornej komunikácie otvára priestor v niekoľkých rovinách. Dovolili by sme si 

                                                 
* Pojmom mediamatika je označ ovaná aj vedná disciplína, ktorá sa venuje skú maniu dô sledkov 
vývojových  trendov popísaných v ďalšom texte. 
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priblížiť niektoré praktické skú senosti v podmienkach SPU; je tu aj niekoľko námetov 
na zamyslenie, resp. podnetov do diskusie. 
 
 
 
Komunikácia vo vede a komunikačné  kanály  
 

Štruktú ra a organizácia informácií v akademickej komunite priamo sú visí 
s kanálmi, ktoré táto komunita využíva pri registrovaní, uchovávaní a šírení poznatkov 
získaných v procese vedeckej a výskumnej č innosti. Primárne rezonuje požiadavka 
efektívnej organizácie a akcie - šírenia. Hlavné funkcie vedeckej komunikácie sú  
registrá cia nových poznatkov, rozšírenie povedomia o ich existencii, overenie a 
potvrdenie sprá vnosti nových poznatkov a archivá cia na úč ely neskoršieho vyhľadania 
a použ itia. Bez ohľadu na médium, ktoré nesie informácie. Výsledkom vývoja v tejto 
oblasti je systém formalizovaných ako aj  neformalizovaných nástrojov komunikácie; 
sú č asťou  systému vedeckých komunikač ných kanálov je vytváranie kategórií týchto 
kanálov, ich hierarchizácia podľa kvality.  Vznik elektronického komunikač ného 
priestoru ponú kol  akademickej komunite  možnosti, ktorými tradič né kanály 
nedisponovali. Multimediálna a hypermediálna komunikácia ponú ka ďalšie dimenzie 
dokumentácii a prezentácii nových vedeckých informácií a poznatkov.  Neustále však 
treba pamä tať na to, že osobitosť elektronického dokumentu je v spô sobe zaznamenania 
a prezentácie informácií v nadvä znosti na charakteristiky nosič a. Všetko č o bolo 
spomenuté vyššie v sú vislosti s funkciami vedeckej komunikácie, ako aj ďalšie aspekty 
ako je napr. formálne požiadavky na dokument, rešpektovanie medzinárodne platných 
štandardov a konvencií ap. platí pri tradič ných tlač ených dokumentoch aj  
v elektronickom prostredí. 
 
Ako je to u ná s,  alebo skúsenosti (a podnety) na SPU v Nitre 
 Na základe rozhodnutia vedenia SPU v Nitre sú  plné texty zborníkov z vedeckých 
a odborných podujatí organizovaných na univerzite v ostatných dvoch rokoch 
publikované na CD-ROM nosič och. Heterogenita dokumentov je rozsiahla.- na tomto 
mieste máme na mysli použité prezentač né riešenia. Vychádzajú c z analýzy 
spomínaných dokumentov možno konštatovať, že: 
• č asť dokumentov sú  typické multimediálne prezentácie vytvárané pomocou 

špeciálne na tento ú č el urč ených softvérových nástrojov, kde okrem príspevkov 
(č lánkov) nachádzame videonahrávky prezentujú ce fakultu alebo jednotlivé katedry 
(veľmi obľú bené je používanie flash aplikácie),  ďalšia skupina používa ”klasiku” 
HTML, tretia skupina tvorcov vytvára zborníky v podobe jedného PDF sú boru 
(priama konverzia z MS Word), 

• plné texty príspevkov využívajú  najrozšírenejší prezentač ný formát – PDF, 
výnimoč ne sa stretávame s formátmi DOC alebo RTF, 

• v niekoľkých prípadoch sa tvorcovia dokumentu rozhodli pre veľmi diskutabilný 
spô sob vytvorenia dvojjazyč nej mutácie – obal, resp. ú daje na ňom sú  v anglickom 
jazyku, avšak všetky texty na CD sú  v slovenskom jazyku ,  

• č astokrát absentujú  základné informácie, ktoré pri tlač enom type dokumentu 
predstavujú  ú daje na titulnom liste, rube titulného listu a v tiráži (formálna ú prava 
riešená národnými štandardami v podobe STN a STN ISO pre oblasť 
dokumentácie), 

• vä č šine e-zborníkov chýba potlač  média, resp. iná forma prezentácie základných 
informácií o dokumente, ako aj tlač ený obal (použijeme prirovnanie s tlač eným 
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typom dokumentu – kniha bez obalu, titulného listu a tiráže stráca veľkú  č asť 
informač nej hodnoty; pri elektronickom nosič i vzhľadom na jeho fyzickú  podstatu  
sa absencia vyššie spomenutých ú dajov rovná nulovej informácii o tom, č o vlastne 
držíme v ruke), 

• ú plne absentuje informácia o systémových požiadavkách vo vzťahu k používateľovi 
(požiadavky na operač ný systém, typ PC, softvérovú  podporu a pod.), 

• jediný spô sob archivácie zdrojových textov (a celého dokumentu) na strane 
vydavateľa, resp. korporatívneho autora sú  CD nosič e, na ktoré bol dokument 
zaznamenaný (teda ”napálené” a expedované e-zborníky). 

 
Zaujímavým spô sobom spracovania e-zborníka je ”prenesenie” textov príspevkov 
a ďalších informácií z web stránky na CD nosič . Pre potreby konferencie (seminára) už 
v priebehu prípravy podujatia bola vytvorená a sprístupnená web stránka, ktorá je 
komunikač ným kanálom medzi organizátormi a cieľovou komunitou. V koneč nej fáze 
sú  potom všetky informácie, vrátane plných textov príspevkov v podobe zborníka 
zaznamenané na CD nosič i ako ucelený dokument. S takýmto spô sobom efektívneho 
využívania rô znych typov komunikač ných médií pri prezentácii v podstate jedného 
zdrojového dokumentu sa stretávame č asto aj v zahranič í.  

Dostávame sa k ďalšej možnosti ako využiť pri komunikácii medzi vedeckou 
(odbornou) komunitou a pri prezentácii výsledkov práce možnosti, ktoré poskytuje asi 
najmladšie komunikač né médium a to je internet (č i je to organizovanie rô znych 
podujatí alebo širšia prezentácia dosiahnutých výsledkov vo vedecko-výskumnej 
č innosti). Osvedč ilo sa publikovanie informácií o pripravovaných vedeckých 
(odborných) podujatiach na web sídlach inštitú cií organizujú cich odborné podujatia. 
Samozrejmosťou sú  špeciálne vytvárané web stránky so základnými informáciami 
o podujatí ale aj s rozšírenou ”ponukou” v podobe možnosti predbežného prihlasovania 
záujemcov o ú č asť, informácie o vložnom, pokyny pre autorov ap. Publikovanie 
základných informácií zač ína prvým cirkulárom a pokrač uje ďalšími podľa potreby. 
Všetky získané podklady možno potom po ukonč ení podujatia a spracovaní príspevkov 
efektívne použiť už spomenutým spô sobom prenosu na CD nosič . Takéto riešenie si 
však mô že dovoliť iba to pracovisko univerzity, ktoré disponuje primeraným 
personálnym zázemím pre oblasť rozvoja a aplikácií IKT. Je možnosť, že vyvinuté 
riešenia by mohli využívať aj ďalšie univerzitné pracoviská. Záujem reálne existuje – 
takáto situácia je aj na SPU. Avšak organizátori majú  svoje predstavy a tom, ako by 
mala taká informač ná web stránka ku konferencii, resp. semináru vyzerať a trvajú  na 
”svojich” špecifikách. Dovolíme si iba jednu otázku – je to skutoč ne tak? Sú  podujatia 
natoľko osobité, že neumožňujú  použitie vytvorených riešení na ú rovni ”univerzálnej” 
šablóny? 
Popoluškou v oblasti využívania internetu vo vedeckej (odbornej) komunikácii u nás sú  
informácie o riešených vedeckých projektoch. Vedecké projekty predstavujú  nemalý 
potenciál intelektuálny, ale aj finanč ný –  preč o teda neprezentovať plánované ciele, 
alebo už aj dosiahnuté výsledky. Je  tu predsa  aj možnosť nadviazania spolupráce 
s ďalšími domácimi, ako aj zahranič nými pracoviskami, ktoré sa interesujú  predmetnou 
alebo podobnou problematikou. Internet plní významnú  edukač nú  funkciu – preč o sa 
teda nepokú siť použitím primeraných jazykových prostriedkov prezentovať témy, ktoré 
majú  globálny charakter okrem odbornej aj laickej verejnosti?  
 
Záver 

Možnosti, ktoré priniesol elektronický komunikač ný priestor akademickej 
komunite nachádzajú  rô zne spô soby praktickej realizácie. Na jednej strane preceňovanie 



Sieť ové a informačné technoló gie 2006  Slovenská  poľnohospodá rska univerzita v Nitre 
celoškolský  odborný  seminá r s medziná rodnou účasť ou                                                           Nitra, 26. januá r 2006 
 
 

 46 

elektronických komunikač ných kanálov, na strane druhej podceňovanie, resp. 
nedocenenie ich potenciálu ako aj významu napr. pri hodnotení publikač nej č innosti. 
Proces prezentovania a výmeny dosiahnutých výsledkov vlastnej vedecko-výskumnej 
č innosti - č i už v podobe zborníkov z vedeckých a odborných podujatí alebo prezentácie 
aktuálnych výsledkov riešených alebo ukonč ených vedeckých projektov a ú loh - má 
dô ležité miesto pri akceptácii danej akademickej  komunity (inštitú cie). Tak forma ako 
aj obsah takejto prezentácie si preto zasluhujú  primeranú  pozornosť. Digitálne médiá 
nevynímajú c. Nápomocné v celom procese v prípade inštitucionálnej ú rovne je 
vytvorenie spoloč ného formálneho rámca a technických podmienok (podpory) pre 
všetky zainteresované sú č asti inštitú cie. Každý dokument, ktorý ”opú šťa” univerzitu 
bez ohľadu na fyzickú  podstatu nosič a reprezentuje celú  inštitú ciu, prezentuje jej 
intelektuálny potenciál.  
Je potešiteľné, že na SPU sa darí trendy v oblasti elektronickej komunikácie nielen 
sledovať, ale aj aktívne vstupovať do virtuálneho vedeckého komunikač ného priestoru. 
Podľa nášho názoru by však bolo vhodné venovať naďalej zvýšenú  pozornosť 
niektorým aspektom formalizácie celého procesu elektronického publikovania 
(v sú vislosti s tvorbou e-zborníkov ale aj ďalších dokumentov, ako sú  napr. e-uč ebné 
pomô cky a pod.). 
 
Súhrn 
 
Nové modely sociá lnej komuniká cie ako dôsledok ná stupu a rozvoja informačný ch 
a komunikačný ch technoló gií sa zá konite premietli do oblasti vedeckej a odbornej 
komuniká cie. Nový  komunikačný  priestor ponúka vysoko efektívne ná stroje aj pre 
prezentá ciu vedecký ch  a odborný ch aktivít akademickej komunity. Technologický  
vý voj charakterizovaný  ako konvergencia, ktorej prvé š tá dium je označované ako éra  
telematiky a druhé ako éra mediamatiky, priniesol vysoký  stupeň interaktivity 
elektronickej komuniká cie ako aj š irokú šká lu typovej ponuky médií 
a komunikačný ch kaná lov. Potreba uchová vania (dokumentá cie) a sprístupňovania 
(prezentá cie) vý sledkov vedecký ch, resp. š irš ích odborný ch aktivít univerzity núti 
zamyslieť  sa nad efektívnym využitím potenciá lu, ktoré spomínané médiá  a kaná ly 
predstavujú. Príspevok predstavuje niektoré trendy, ktoré v tomto smere možno 
sledovať  na Slovenskej poľnohospodá rskej univerzite v Nitre. 
 
Kľúčové  slová 
 
vedecká  komuniká cia, odborná  komuniká cia, prezentá cia vedecký ch informá cií, 
prezentá cia odborný ch informá cií, akademická  komunita, univerzity, multimédiá , 
hypermédiá  
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