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Anotácia: Článok sa venuje hackerspace ako alternatívnemu vzdelávaciemu 
priestoru. Popisuje a analyzuje formy a metódy vzdelávania v hackerských 
komunitách a ich inovácie.  
Annotation: The article is about hackerspace, as a alternative learning space. In 
article is subscription and analyse of learning forms,  methods and inovations in 
educational activities of hackers communities. 

Známe heslo „Hacking is state of mind“, (Hacking je stav mysle), veľa napovedá 
o hackerskom prístupe k životu a k poznaniu resp. vzdelávaniu zvlášť. Súčasné 
tolerantnejšie vnímanie hackerov, pomáha predstaveniu hackerskej scény pomerne 
širokej verejnosti v omnoho pozitívnejšom svetle, ako tomu bolo doteraz. Nepresný 
obraz hackerov ako digitálnych zločincov je nahradzovaný obrazom technologických 
nadšencov (geekov, nerdov), jednoducho ľudí s mimoriadnymi schopnosťami 
v oblasti technológií, ktorí svoje správanie podriaďujú hackerskej etike a snažia sa 
prinášať pre  spoločnosť (a pre seba) pozitívne myšlienky a technológie. Príkladom 
takýchto zásluh hackerov môže byť rozmach opensource software, aktivity v oblasti 
počítačovej bezpečnosti a osvetovo-popularizačná činnosť zameraná na technológie. 
Súčasná hackerská scéna má už oveľa otvorenejší prístup k spoločnosti a k iným 
oblastiam (veda, umenie, filozofia, kultúra, podnikanie), dochádza teda 
k prirodzenému pretlaku prezentovať sa viac verejne. Jedným z takýchto výstupov je 
formujúce sa hnutie (sieť) alternatívnych technologických klubov označovaných ako 
hackerspace. Hackerspaces sa ako platforma na spoluprácu hackerov objavili v 90-
tych rokoch minulého storočia, tieto miesta boli neverejné a prístupné iba pre úzku 
komunitu hackerov.V posledných rokoch sledujeme otvorenie týchto priestorov pre 
verejnosť a verejnú prezentáciu podujatí organizovaných v hackerspacoch.  
Nick Farr (2009) popisuje súčasné hackespaces, ako miesta, kde sa ľudia môžu učiť 
o technológii a vede, mimo ohraničeného priestoru práce alebo školy. Ako už táto 
charakteristika implikuje, vzdelávanie je pre hackerské komunity mimoriadne 
významná oblasť. Slovenský hackerspace Progressbar vo svojich stanovách svoje 
ciele a činnosť deklaruje nasledovne: „Základným cieľom združenia je podpora 
rozvoja vedomostí a zručností v oblasti technológií, vedy, umenia a kultúry.” 
(Stanovy oz. progressbar.sk, 2011). Rastúci počet aktívnych hackerspaceov vo svete 
predznamenáva rozvoj zaujímavých (nielen vzdelávacích) aktivít hackerskej scény. V 
roku 2011 fungovalo 527 takýchto priestorov po celom svete, (viď obr.1.) 



 

Výraznou charakteristikou hackingu je intenzívny záujem poznať ako veci fungujú, 
často do najmenších detailov, tento prístup sa potom odráža aj na veľmi silnej 
motivácii neustále sa vzdelávať a podľa možnosti vedieť viac ako ostatní. Keďže 
školské systémy ani iné druhy vzdelávania neposkytujú hackermi požadovanú kvalitu 
a obsah, hackeri boli nútení organizovať vlastné alternatívy. V tejto súvislosti je 
mimoriadne zaujímavé sledovať unikátne interakcie technológie a vzdelávania. 
Vzdelávanie a sociálne interakcie v takomto prostredí ponúkajú množstvo inšpirácie 
pre inovatívne a experimentálne formy vzdelávania, ktoré by mohli pozitívne 
ovplyvniť aj formálne vzdelávanie. Stretávame sa ale aj s radikálnejšími názormi: 
McKenzie Wark (2004) vo svojej knihe A Hacker Manifesto, začína kapitolu 
o vzdelávaní vetou: „Education is a slavery“. Odmietanie tradičného vzdelávania má 
viacero dôvodov: od sociálno-politických názorov, filozofie, životného štýlu; až po 
praktické dôvody: istota vedomostného náskoku hackerov, ktorí sú schopní 
informácie a poznatky získavať oveľa efektívnejšie ako účastník tradičného 
vzdelávania (napr. univerzitného). Do istej miery tak vzdelávacie aktivity 
hackerských komunít ponúkajú zaujímavú alternatívu voči tradičnému vzdelávaniu. 
Vzdelávanie hackerov nemá jednotné charakteristiky, všetko je limitované 
možnosťami, prostredím a komunitou. V zásade ale možno charakterizovať niekoľko 
najpoužívanejších foriem a metód vzdelávania v hackerspaceoch: 

Learning on demand - „learning on demand“, učenie vyvolané aktuálnou potrebou 
resp. požiadavkou. Vzdelávanie nie je teda koncipované ako príprava, ale ako zdroj 
poznania nevyhnutný pre riešenie vzniknutého problému. Dostupnosť poznania 
a informácií je zabezpečená štandardne, napr. pomocou knowledge base, alebo 
individuálnou (výskumnou a rešeršnou) aktivitou na internete, teda v prostredí, ktoré 
je pre hackerov efektívnejšie a prirodzenejšie ako napr. knižnica. Takto získané 
poznanie a informácie hackeri ďalej medzi sebou šíria, zdieľajú  a uľahčujú tak cestu 
za poznaním pre ostatných.  To sa už dostávame k peer learningu. 

Peer learning je kolaboratívne vzdelávanie, založené na jednoduchej a efektívnej 
distribúcii poznatkov, informácií a zdrojov. Vzťah lektor - učiaci sa, je prirodzene 



nahradený skôr asistovaním a kooperovaním, vďaka čomu dochádza k prirodzenému 
odovzdaniu poznatkov, skúseností a veľmi často je tento tok poznania reverzný. 
Pozícia vzdelávaného plynulo prechádza do pozície vzdelávajúceho a opačne, 
vzdelávanie je tak obohacujúce pre všetkých zúčastnených. Toto vzdelávanie nemá 
vyjasnené pravidlá, často sa spolieha na náhodu a prípadné zlyhania alebo neúspechy 
sú chápané ako súčasť procesu. Takto koncipované vzdelávanie má výrazné pozitíva 
najmä v oblasti motivácie k vzdelávaniu.  

Individuálne online vzdelávanie – individuálny charakter vzdelávania je pre všetky 
online formy vzdelávania charakteristický. Hackerská varianta sa však neuspokojuje 
s dostupnými zdrojmi (napr. e-learning), cieľom sú bežne nedostupné zdroje 
informácie a vedomosti. Schopnosť vyhľadať, získať a vhodne použiť informácie 
a vedomosti je pre hackera kľúčová. Naviac hackeri sa zvyčajne orientujú na určitú 
špecifickú oblasť, preto je individuálny charakter takéhoto vzdelávania pochopiteľný. 
Priestor hackerspacu poskytuje pre takéto individuálne poznanie, platformu na 
zdieľanie. Veľmi často sú takýto špecialisti s jedinečnými poznatkami pozývaný na 
prednášky, či worshopy organizované v hackerspace.   

Praktické metódy a formy - (inštruktáž, tútorstvo, mentoring, workshop). Samotná 
koncepcia hackerspace ako priestoru na prácu, výskum, vzdelávanie a spoluprácu 
predurčuje využívanie hlavne prakticky orientovaného vzdelávania. Zastávanie 
pozícií mentora, tútora je dobrovoľné a hlavne neformálne, nie sú stanovené žiadne 
pravidlá. Vzdelávanie tu prebieha často mimovoľne, náhodne. Okrem obvyklých 
foriem a metód vzdelávania sú obľúbené rôzne súťaže (hacking contesty), hry a iné 
sociálne aktivity. Faktor socializácie je inak veľmi dôležitou a cennou súčasťou 
praktických aktivít v hackerspace, (Moilanen, 2011), preto je prirodzené, že tento 
aspekt sa objavuje aj vo vzdelávaní.  

Virtuálne zdroje a databázy – (knowledge bases, tutoriály, manuály, multimédiá). 
Využitie technológií, internetu je v tomto prostredí viac ako prirodzené. Zdieľanie 
informácií, poznatkov a skúsenosti je pre hackerské prostredie charakteristické, 
jednak to vychádza z prirodzeného dopytu po zdrojoch a na druhej strane zdieľanie 
poznania je dôležitou súčasťou získavania rešpektu a postavenia v hackerskej 
komunite. Práve potreba prezentovať nové informácie, postupy, úspechy je 
významným podnetom pre budovanie (ne)verejných knowledge base, zakladanie 
blogov, e-časopisov a pod. Táto stratégia má svoje korene v hackerských aktivitách 
už v 70. a 80.-tych rokoch minulého storočia, kde ešte pred vznikom www, existovali 
BBS (bulletin board system) (Sterling 1992), kde sa zverejňovali materiály získané 
z prienikov do zabezpečených systémov a databáz. Etické obhájenie tohto postupu je 
prosté: Poznanie a informácie patria všetkým. Riziko zneužitia týchto informácií sa 
necháva na etiku a svedomie jednotlivca. 

Ako je zrejmé v hackerspacoch sa bežne používajú formy a metódy vzdelávania, 
ktoré sú v tradičnom vzdelávaní skôr marginálne. Ide teda o známe formy a metódy, 
použitie v prostredí hackerspace je ale inovatívne (nielen v použití technológie 
a internetu) v tom, že učiaci sa sám na základe svojich potrieb rozhoduje o tom čo a 
ako sa bude učiť, nerozhoduje o tom teda lektor, nadriadení alebo inštitúcia. 
O motivácii členstva v hackerspace vypovedá obr. 2. Jednotlivé motívy sú okrem istej 
legitímnosti, výrazom aj nekonvenčného vzťahu k technológii a jej potenciálu pre 
pracovný ale aj súkromný a spoločenský život. Je veľmi pravdepodobné, že prienik 
technológií do každodenného života ľudí prináša doteraz netušené možnosti ale 



i problémy. Hackerspace ako otvorený komunitný priestor poskytuje zaujímavú 
alternatívu záujmového ale aj profesijného vzdelávania, ktorá môže priniesť viaceré 
technologické i metodologické inovácie pre vzdelávanie dospelých. 

 

Československý priestor má pomerne zaujímavú históriu hackerstva, reprezentovanú 
predovšetkým skupinami SERT a CzERT, ktoré mali v 90-tych rokoch celý rad 
úspešných akcií, často politicky a morálne motivovaných. Kvalita a etický rozmer 
týchto hackerských akcií je dodnes oceňovaná. Nové informácie o tomto období 
dokumentuje nedávno zverejnená (a doplnená) e-kniha Honzu Šípka Zásek do živýho 
(2012), poskytujúca cenné informácie o prostredí československého počítačového 
undergroundu.  Rovnako informačne bohatým je aj archív hysteria.sk, kde je 
publikovaný hackerský časopis Prielom a archív hackerských aktivít, manuálov a pod. 
V súčasnosti v Českej a Slovenskej republike pôsobí brmlab hackerspace v Prahe 
(brmlab.cz) a Progressbar v Bratislave (progressbar.sk).  
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