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TVORBA ELEKTRONICKÝCH TERMINOLOGICKÝCH SLOVNÍKOV 

CREATION OF ELECTRONIC TERMINOLOGICAL DICTIONARIES 

 

 

STOFFOVÁ Veronika, STOFFA Ján, SR 

 

Abstrakt 

V príspevku sú zhrnuté skúsenosti autorov z tvorby klasických a elektronických 
terminologických slovníkov. Práca obsahuje charakteristiku klasickej tvorby slovníkov 
pomocou excerpcie termínov z publikovaných odborných textov, možností postupnej 
automatizácie tejto činnosti, možností uplatnenia databázových systémov a moderných 
digitálnych technológií v tvorbe elektronických interaktívnych online slovníkov.  

 

Kľúčové slová: terminologický slovník, elektronický terminologický slovník, excerpcia 
termínov, interaktívny elektronický otvorený online terminologický slovník  

 

Abstract 

This paper summarizes the authors' experience of creating traditional and electronic 
terminological dictionaries. The study includes the characteristic of traditional way of creation 
by excerption of terms from published branch texts, the possibility of gradual automation of 
this activity, the possibility of applying database systems and advanced digital technologies in 
the creation of electronic interactive on-line terminological dictionaries. 

 

Key words: terminological dictionary, electronic terminological dictionary, glossary, 
interactive electronic open on-line terminological dictionary 

 

1 Úvod 

Ako vyplýva z našej skúsenosti, ale i skúsenosti zahraničných autorov, napr. (1, 2, 3), 
súčasťou každej modernej a kvalitnej elektronickej učebnice, elektronického vzdelávacieho 
kurzu, príp. iného elektronický spracovaného výučbového materiálu by mal byť 
terminologický slovník dôležitých pojmov, ktoré sa vyskytujú v texte učebnej pomôcky 
Takýto slovník obsahuje okrem pomenovaní jednotlivých pojmov – termínov aj vysvetlenie 
obsahu nimi pomenovaných pojmov, t. j. ich definíciu. Ak ide o online učebnicu, kurz, alebo 
materiál, tak takýto slovník môže nahradiť odkaz na webovú stránku na Internete, kde sa 
takýto slovník nachádza. Štátny vzdelávací program rámcovo predpisuje pri každom 
tematickom celku, aby si žiak osvojil základné pojmy nielen tak, že im porozumie a správne 
realizuje ich transfer do vlastného vedomostného systému, ale aby ich dokázal aj aktívne 
používať v komunikácii. 
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2 Vymedzenie obsahu pojmov výkladový slovník, lexikón, náučný slovník, encyklopédia, 
tezaurus, terminologický slovník,  

Na priblíženie a vysvetlenie pojmov uvedených v názve kapitoly budeme vychádzať 
z najdostupnejších definícií, ktoré sa nachádzajú vo Wikipédii - v slobodnej encyklopédii, 
ktorú môže upravovať každý. 

Výkladový slovník je súhrnný, abecedne zoradený zoznam heslových slov (angl. 
headings, heading words) spojení slov alebo skrátenín v jednom jazyku. Zoznam heslových 
slov tvorí heslár slovníka. Podľa druhu slovníka často uvádza aj ďalšie informácie, napr. 
oblasť použitia, gramatické informácie, výslovnosť, synonymné pomenovania, cudzojazyčné 
ekvivalenty, etymológiu heslového slova, príklady jeho použitia a vysvetlenie jeho významu.  

(http://sk.wikipedia.org/wiki/Slovn%C3%ADk, 23. 11. 2011). Hlavným charakteristickým 
znakom výkladového slovníka je, že sa v ňom vysvetľujú (vykladajú) významy heslových 
slov, ktorými sú spravidla termíny, terminologické slovné spojenia a skráteniny (skratkové 
slová – akronymy, skratky, značky a symboly). Najčastejší spôsob výkladu významov slova 
vo výkladovom slovníku je vecný výklad (sk.wikipedia.org/wiki/Encyklopédia). 

Termín lexikón je v slovenčine pomenovaním pre výkladový slovník väčšieho rozsahu, 
ktorý je spravidla (ale nie nevyhnutne) náučný (sk.wikipedia.org/wiki/Lexikón, 23. 11. 2011). 
Termínom lexikón môže byť pomenovaný aj väčší výkladový slovník, obyčajne náučný 
(sk.wikipedia.org/wiki/Výkladový_slovník, 23. 11. 2011).  

Typologicky nejednoznačným typom slovníka, ktorý spája prvky výkladového slovníka 
a ďalej charakterizovanej encyklopédie je náučný slovník, ktorý môže mať formu: 

• Odborné náučného slovníka, ktorý poskytuje poučenie z istého odboru (napr. 
filozofický slovník, elektrotechnický náučný slovník atď.), alebo i viacerých odborov 
(encyklopedický slovník). Jeho charakteristiku uvádza napr. (4, s. 246); 

• Encyklopédie, ktorá spravidla poskytuje poučenie z mnohých odborov, menej často 
z jedného (odborová encyklopédia). 

Encykopédia je spravidla dielo sumarizujúce najkomplexnejšie poznatky zo všetkých 
oblastí (všeobecné, resp. univerzálne encyklopédia) ľudskej aktivity, výnimočne len niektorej 
z nich (odborové encyklopédia). Najrozsiahlejšie encyklopédie sú výsledkom práce 
špecializovaných encyklopedických pracovísk (v SR Encyklopedický ústav SAV) 
a početných autorských kolektívov a počet ich zväzkov je najčastejšie jednotky alebo 
desiatky. 

Pojmy náučný slovník, lexikón a encyklopédia mnoho používateľov považuje za 
synonymá. Pre všetky je spoločné to, že v ich heslári sú slová (termíny, názvy i vlastné mená) 
sprevádzané výkladom ich významami a ďalšími informáciami. Prevažuje abecedné radenie, 
ale časté je aj tematické radenie, kde funkciu heslára nahradzuje podrobný register. Podľa 
toho komu sú určené, ich jazyk môže byť rôzneho charakteru, od popularizačného až po 
stroho odborný v prípade odborových encyklopédií určených špecialistom, profesionálom 
v odbore. 

Tezaurus je slovník jazykových jednotiek prirodzeného jazyka, tzv. deskriptorov, 
usporiadaných do určitej štruktúry a vymedzujúci vzťahy medzi týmito jednotkami. Tezaurus 
možno presnejšie definovať ako špecializovaný normalizovaný postkoordinovaný (t. j. 
riadený) slovník používaný na dokumentačné účely, v ktorom sú lingvistické jednotky 
syntakticky a sémanticky prepojené. Norma ANSI/NISO Z 39.19-1993 definuje tezaurus ako 
riadený slovník usporiadaný v poradí a štruktúre tak, aby boli jasne reflektované 
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a identifikované vzťahy ekvivalencie, homonymie, hierarchie a asociácie. Asociatívne vzťahy 
určujú aj také vzťahy ako časť - celok, antonymia (protiklady), definícia. 
(http://sk.wikipedia.org/wiki/Tezaurus). Základom tezauru je deskriptorový odstavec, ktorý 
pre daný pojem najčastejšie určuje širší pojem (broader term, BT), užší pojem (narrower term, 
NT) alebo príbuzný pojem (related term, RT). Existuje viacero podtypov tezauru, napr. (4, s. 
336) ich rozlišuje 11 (napr. jednojazyčný, viacjazyčný, špecializovaný, tematický a i.) 
Tezaury sú určené na vyhľadávanie a spracovanie informácií.  

Pre zaujímavosť uvádzame definície pojmu tezaurus v českej verzii Wikipedie: 

„Tezaurus (někdy také thesaurus, lat. „poklad, pokladnice“) je slovník, který uživateli 
nabízí seznam synonym, někdy i antonym. Řízený slovník deskriptorů, mezi nimiž jsou 
určeny vztahy nadřazenosti a podřazenosti, termíny synonymní a jiné související. V odborné 
literatuře popsán jako řízený a měnitelný slovník deskriptorového a selekčního jazyka 
uspořádaný tak, že explicitně zachycuje apriorní vztahy mezi lexikálními jednotkami. Lidově 
řečeno: slovník, který umožňuje uživatelům nabízet shodný nebo podobný seznam slov, což 
zajišťuje shodné vyjádření problematiky překladu určitého tématu popsaného jazykem autora 
do jazyka systému. Vyjadřuje pojmy, které jsou v přirozeném jazyce těžko postižitelné 
a pomocí složených termínů a dalších nástrojů překonává problémy s jazykem umělým. 
S jeho pomocí, můžeme hledat nějaké informace, aniž bychom věděli co je preferovaný 
termín. Umožňuje nám ulehčit práci při nepřeberném množství informací, jako propojovací 
jazyk v informačních systémech. Využívá se především v knihovnách, informačních 
střediscích atd. (Český teologický tezaurus, Český pedagogický tezaurus, EUROVOC, 
AGROVOC -http://cs.wikipedia.org/wiki/Tezaurus.“ ) 

Explicitnú definíciu terminologického slovníka na stránke Wikipédie sme nenašli. 
Obsahuje ju napr. prameň (4, s. 334), ktorý termín terminologický slovník má aj v svojom 
názve. Tento termín sa hojne nachádza v encyklopédii Wikipedia a v názvoch knižných 
vydaní mnohých slovníkov, napr. Terminologický slovník bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci, Terminologický slovník biológie rastlín, Slovenský letecký slovník terminologický 
a výkladový, Hudobný terminologický slovník, Banícky terminologický slovník, Lesnícky 
terminologický slovník, Terminologický slovník unifikovaných názvov urbanizmu, 
architektúry a nehnuteľných výtvarných diel, Slovník politickej ekonómie, terminologický, 
synonymický a náučný slovník s českými ekvivalentmi odborných názvov atď. Slovo termín 
pôvodne pochádza z gréckeho ἐγκύκλιος παιδεία (egkyklios paideia) - kruh vzdelania, ktorým 
sa v antike, respektíve v klasickom gréckom kultúrnom okruhu označoval súhrn teoretických 
vied a znalostí, ktoré boli predmetom štúdia.  

Na základe štúdia štruktúry a obsahu slovníkov s prívlastkom „terminologický“, ale 
hlavne na základe našich vlastných úvah možno vyjadriť túto našu vlastnú definíciu: 
Terminologický slovník je abecedné usporiadanie termínov určitej vednej, alebo 
výrobnej oblasti, ktoré pri termínoch daného odboru a ich ekvivalentoch ako heslových 
slovách obsahuje aj rozlišovaciu definíciu nimi pomenovaných pojmov. Rozlišovacia 
definícia nemusí vyjadriť obsah pojmu z vedeckého hľadiska úplne. Jej úlohou je stručné, ale 
jednoznačné odlíšenie definovaného pojmu od ostatných pojmov pojmoslovia (terminológie) 
daného odboru. Naše poznatky ukazujú, že ani v najexaktnejších vedných odboroch sa 
neuplatňuje dôsledne základný princíp vedeckej terminológie – princíp jednoznačnosti 
termínu. V prípade homonymných (rovnozvučných) termínov je preto v terminologickom 
slovníku nevyhnutné uvádzať rozlišovacie definície všetkých nimi pomenovaných pojmov. 
Ak má pojem viac pomenovaní, t. j. ak existujú synonymné (rovnoznačné, ekvivalentné, 
alternatívne) termíny, je potrebné do jeho heslára zaradiť v abecednom poradí aj synonymné 
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termíny. Definíciu stačí uvádzať len pri jednom z nich, ktoré sa dá považovať za hlavné 
z nejakého hľadiska. V prípade slovníkov na edukačné účely je týmto hľadiskom významová 
priezračnosť. To znamená, že v prípade, keď existujú len dva synonymné termíny - jeden 
zrozumiteľnejší národný a jeden menej zrozumiteľný medzinárodný, za hlavný je považovaný 
významovo priezračnejší národný termín. Napr. v prípade, že v heslári je dvojica 
synonymných termínov tvorivosť a kreativita, definícia sa uvedie len v prípade heslového 
slova tvorivosť. V prípade heslového slova kreativita sa vhodnou formou uvedie len odkaz na 
termín tvorivosť, pri ktorom je definícia uvedená. (napr. odkazovým symbolom →, alebo 
slovom pozri). Vzhľadom na časté využívanie internetových vyhľadávačov, kde treba ako 
deskriptory zadávať všetky kľúčové slová, odporúčame uvádzať za textom definície 
„hlavného“ termínu zakončeného bodkočiarkou aj všetky synonymné termíny, napr. skratkou 
syn. t., za ktorou nasledujú všetky synonymné termíny x, y, z... Keďže súčasná úroveň 
terminologickej gramotnosti a kultúry je u nás nízka a väčšina používateľov nerozlišuje 
termíny (pomenovania abstraktných pojmov) od názvov (pomenovania konkrétnych reálnych 
alebo fiktívnych objektov), odporúčame zaradiť do heslára aj dôležité názvy. Tieto názvy 
však treba typograficky odlíšiť od termínov (napr. termíny uvádzať tučným písmom, názvy 
štandardným, netučným). Za názvami sa neuvádza definícia pojmu, ale len charakteristika 
názvu slovami typu „názov“, obchodný názov“, „komerčný názov“, „firemný názov“ a pod. 
a odkaz na systémový termín. Napr. v prípade názvu materiálu teflon by jeho heslo malo túto 
formu: teflon – obchodný názov pre → polytetrafluóretylén. Keďže súčasné slovenské 
odborné texty sa priam hemžia nespisovnými, cudzími, hovorovými a občas aj slangovými 
pomenovaniami, v didakticky orientovaných terminologických slovníkoch odporúčame 
uvádzať aj tie, ale opäť ich typograficky odlíšiť, napr. kurzívou, s príslušným komentárom 
a odkazom na správny termín, napr. týmto spôsobom: 

software – v slovenskom kontexte nenáležitý (nespisovný) angl. termín pre → softvér 

čidlo – v slovenskom kontexte nenáležitý (nespisovný) čes. termín pre → snímač 

cedéčko – hovorové pomenovanie pre → kompaktný disk 

nulák – slangový výraz pre → nulový vodič. 

Ako vyplýva z uvedeného, terminologický slovník môže obsahovať aj niektoré prvky tezauru 
alebo odborného výkladového, resp. náučného slovníka.  

 

3 Elektronické slovníky v oblasti informačných a komunikačných technológií, 
digitálnych technológií a elektronického vzdelávania 

Pojmový aparát v oblasti informačných, komunikačných a digitálnych technológií 
a elektronického vzdelávania sa mení veľmi dynamicky. Sú to vedné oblasti, kde čas potrebný 
na zdvojnásobenie informácií je najkratší. Ich pojmoslovný, t. j. terminologický systém 
obsahuje ako ekvivalentov termínov aj veľa skrátenín (skratiek, skratkových slov, značiek, 
symbolov), cudzích slov, nových termínov (neologizmov) a často sa mení aj obsah pojmov, 
kým dostanú svoju definitívnu podobu. Preto tradičné knižné vydania výkladových 
a náučných slovníkov, lexikónov a encyklopédií v danej oblasti majú krátku aktuálnosť – 
veľmi rýchlo zastarávajú. Okrem toho, faktom zostáva, že knihu napísanú v podobe 
encyklopédie používa, prípadne pre ich finančnú náročnosť si môže dovoliť zakúpiť len malé 
percento ľudí. Drahé a často mnohozväzkové diela sú operatívne k dispozícii len 
v obmedzenom čase, lebo sa väčšinou nachádzajú v školských a univerzitných knižniciach len 
na prezenčné štúdium.  
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Tieto skutočnosti a tiež to, že digitálne technológie sú súčasťou nášho každodenného 
života a Internet je prístupný pre každého záujemcu, a že sa dostáva do väčšiny domácností, 
nás viedli k myšlienke vytvoriť elektronický interaktívny online terminologický slovník pre 
oblasť elektronického vzdelávania ako webovú aplikáciu. Elektronická forma má oproti 
tradičným knižným vydaniam niekoľko výhod. Je rozšíriteľná a doplniteľná o rôzne 
multimediálne prvky ako sú obrázky, ilustrácie, video- a audionahrávky, animácie atď. 
Takýto slovník je dynamicky modifikovateľný, rozšíriteľný, doplniteľný a ľahko sa v ňom 
odstraňujú chyby a naprávajú nedostatky, je otvorený pre doplňovanie nových položiek 
a umožňuje sledovať najnovšie trendy, reagovať na vývoj – je teda otvorenou aplikáciou.   

 

4 Softvérové a hardvérové prostriedky na tvorbu terminologických elektronických 
online slovníkov  

Elektronický slovník sme sa rozhodli realizovať vo forme dynamickej webovej stránky. 
Širokú paletu nástrojov na tvorbu webových aplikácií doplňujú rôzne systémy na riadenie 
tvorby a spracovanie obsahu, tzv. CMS (content management system). Najznámejšie z nich sú 
systémy Drupal, Joomla alebo TYPO3. Okrem nich existuje tiež mnoho autorských systémov 
z individuálnej produkcie. Na tvorbu mnohých našich aplikácií sme uprednostnili systém 
Drupal, ale vyskúšali sme aj systém Joomla. 

Drupal je základný systém na tvorbu dynamických webových aplikácií, ktorý umožňuje 
zaviesť, spravovať, organizovať, usporiadať, triediť a používať určitý obsah. Základný systém 
je možné rozšíriť o ďalšie moduly vytvorené spoločnosťou Drupal, alebo o vlastné moduly, 
vytvorené používateľom. Drupal je napísaný v programovacom jazyku PHP (hypertext 
preprocessor). Na zobrazenie používa prostredie HTML (hypertext markup language) 
s technológiou CSS (cascading style sheets).  

 

WWW (world wide web) má tri základné zložky: 

• Webové stránky, ktoré sú vytvorené ako HTML dokumenty, obsahujú vlastné 
informácie, alebo odkazy na iné dokumenty;  

• Webové servery, na ktorých sú uložené a pre iné na Internet pripojené zariadenia 
a počítače sú k dispozícii: miestne dokumenty, súbory a webové stránky;  

• Webové vyhľadávače a prehliadače, ktoré sú zodpovedné za načítanie webovej 
stránky z webového servera, a verné zobrazenie informácií, ktoré obsahujú, pre 
používateľa.  

 

5 Webové servery, webové prehliadače a komunikácia medzi nimi 

Komunikácia medzi webovými servermi a webovými prehliadačmi prebieha podľa 
protokolu HTTP (hypertext transfer protocol). Jazyk HTTP je založený na otázkach 
a požiadavkách klienta (napr. prostredníctvom webového prehliadača) a odpovediach servera 
na ne. Pôvodný účel protokolu je zverejnenie a sprístupnenie webových stránok a ich prenos 
a prehliadanie. Web používa architektúru klient - server na spoločné používanie a šírenie 
informácií. Webový prehliadač (klient) pošle požiadavku na webový server pripojený 
k Internetu (server), ktorý žiadané dokumenty a ďalšie informácie odošle späť klientovi. 
Potom prehliadač prijaté informácie zobrazí klientovi na obrazovke, alebo uloží na disk, príp. 
spustí aplikáciu na počítači používateľa. Servery, resp. webové servery, umožňujú prístup 
k miestne uloženému obsahu. Webový server môže byť dvojakého typu: vyhradený počítač 
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alebo počítačový program bežiaci v pozadí, ktorý poskytuje prístup k webovým stránkam 
(Internetu)  

Aj keď väčšina webových serverov sa líši v detailoch, ich základné funkcie sú rovnaké. 
Každý webový server prijíma HTTP požiadavky zo siete, a prostredníctvom HTTP pošle 
odpoveď späť žiadateľovi. Vo väčšine prípadov odpoveďou HTTP je HTML dokument, ale 
môže ňou byť aj jednoduchý obrázok alebo iný typ súboru.  

Tri najobľúbenejšie webové servery na Internete, ktoré používajú HTTP tvoria skoro 
80 % webových serverov. Sú to: Apache HTTP Server (~ 46 %), Internet Information 
Services - IIS (~ 29 %) a GFE (~ 2,4 %). 

Kombinácia Apache + PHP + MySQL je obľúbeným riešením na tvorbu webových 
stránok, príp. iných webových aplikácií. Systém Apache zabezpečuje HTTP server, PHP tvorí 
programovacie prostredie, ktoré umožňuje vytvárať dynamické webové stránky, a databázový 
systém, príp. systém riadenia bázy dát MySQL umožňuje ukladať spracovať a sprostredkovať 
údaje. (Aj samotný program Drupal je napísaný v programovacom jazyku PHP.) 

 

6 Špecifiká terminologických slovníkov v elektronických učebniciach 

Pri výučbe rôznych predmetov edukant si musí osvojiť určitý počet nových pojmov aby 
prezentované učivo pochopil správne. Nové informácie a poznatky musia byť začlenené bez 
chýb do jeho vlastného systému poznatkov. Preto aj klasické učebnice v mnohých prípadoch 
obsahujú terminologické slovníky, v ktorých sú vysvetlené nové pojmy v texte učebnice. 
Slovník je možné umiestniť na začiatku učebnice a každej kapitoly, alebo, čo je častejšie, na 
konci učebnice, príp. jej časti. Štátny vzdelávací program obmedzuje počet nových pojmov 
a termínov z jedného predmetu, tematického celku, príp. v rámci jednej vyučovacej jednotky 
a zároveň predpisuje, ktoré základné pojmy by si mal edukant osvojiť. Prvé stretnutie 
s novým pojmom je pre každého edukanta veľmi dôležité. Správne pochopenie obsahu 
termínom pomenovaného pojmu a jeho osvojenie vytvára podmienky pre jeho správne 
pasívne vnímanie, ale aj pre jeho neskoršie aktívne používanie. 

V ostatných rokoch sa do popredia dostáva problematika edukácia s podporou 
prostriedkov IKT, pozri napr. (5), pričom práca s nimi sa stáva súčasťou kompetencií 
edukátorov, pozri napr. (6). Aj elektronické učebnice a elektronické kurzy obsahujú 
terminologické slovníky, ktoré môžu byť použité ako zdroj informácií pre používateľa nielen 
samostatne, ale aj operatívne počas štúdia. Autori článku získali a publikovali značné 
skúsenosti z terminologickej oblasti týkajúce sa nielen vedeckej terminológie, napr. (7) 
a tvorby klasických slovníkov, napr. (8), ale aj posudzovania a tvorby klasických 
i elektronických slovníkov učebniciach a kurzoch, napr. (9) i z oblasti softvérového 
a hardvérového zabezpečenia elektronického vzdelávania, napr. (10). Hlavnou výhodou 
samostatných elektronických slovníkov (ako aj slovníkov v elektronických učebniciach) je ich 
interaktivita a to, že nie sú tak silne obmedzené v rozsahu ako v tradičných tlačených 
učebniciach. Veľa dôležitých informácií je možné aj duplikovať, príp. zobraziť opakovane. 
Druhou hlavnou výhodou je extrémne vysoká rýchlosť vyhľadávania informácií. Ďalšou 
výhodnou vlastnosťou elektronických databázovo realizovaných slovníkov je možnosť 
rôznych selekcií a generovaní tzv. výstupných zostáv – slovníkov rôzneho charakteru. 
Dôležité je aby databáza obsahovala všetky informácie, ktoré chceme zaradiť do výstupného 
dokumentu. Nezanedbateľnou výhodou je aj možnosť spoločného používania výsledkov práce 
iných prístupných na Internete. 

Elektronický slovník možno použiť aj odkazom (linkom) na termín, umiestnený ako 
identifikátor pre vstup do slovníka. Zverejnenie definície sa dá dosiahnuť rôznymi spôsobmi. 
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Napríklad: Definícia sa môže objaviť ako poznámka pod čiarou alebo ako iný typ poznámky, 
alebo sa slovník otvorí na stráne, kde sa nachádza termín a definícia ním pomenovaného 
neznámeho pojmu, používateľ môže skontrolovať obsah pojmu a správnosť pravopisu 
termínu atď. Taký spôsob vzdelávania, podporuje aktívne učenie sa - učenie sa s pochopením. 
Takýmto spôsobom edukanti rýchlo napredujú v získavaní nových poznatkov.  

Dôležitou výhodou elektronických slovníkov je tiež to, že ponúkajú rôzne služby. Okrem 
rôznych vyhľadávacích a selekčných technológií sa často ponúkajú aj ďalšie možnosti, napr. 
ako rozdeliť, modifikovať, redukovať slovník podľa tematických celkov, podľa kapitol 
a ďalšie. Časté sú požiadavky na spracovanie frekvencie výskytu pojmov a termínov, 
zapracovanie ďalšieho nového (v slovníku chýbajúceho) výrazu, aktualizáciu slovníka atď. 
V e-učebnici je možné zabudovať ako spätnú väzbu možnosť meniť, opravovať a doplňovať 
slovník automaticky. 

 

7 Výber hesiel do terminologických slovníkov 

Terminologický slovník má v elektronickej učebnici, resp. pomôcke len poradnú funkciu, 
a môže mať len obmedzený počet hesiel (heslom tu rozumieme heslové slovo + definícia ním 
pomenovaného pojmu, ang. entry). Výber heslových slov (ang. head words) je jednou 
z kľúčových etáp tvorby slovníka. Autor by mal vyberať heslové slová veľmi zodpovedne. 
Prioritu pri výbere majú pomenovania pojmov na osvojenie, nových pojmov a termíny, ktoré 
majú slúžiť na aktívne používanie, problematické a zložité pojmy a termíny, termíny 
s problematickým pravopisom (napr. termínové prvky tvorené zloženými prídavnými menami 
typu vedecko-technický vs. vedeckotechnický, zloženými priezviskami v pojmoch 
pomenovaných po viac než jednej osobe, variantné formy typu online, on-line, on line, 
oddelené písanie niektorých prefixoidov, bohemizmy, anglicizmy a pod.), a tiež pojmy 
a termíny predpokladané na osvojenie alebo pochopenie v budúcnosti. Dôležitú podskupinu 
hesiel predstavujú synonymá a rôzne skrátené alebo symbolické ekvivalenty termínov. Nie je 
rozumné zahrnúť do heslára slovníka ako heslové slovo termín, ktorý sa vzťahuje k už 
osvojenému pojmu danom, či príbuznom učebnom predmete. V obsahu slovníka by nemal 
chýbať žiaden novoosvojovaný pojem, jeho termín(y) a didakticky transformovaná definícia.  

Dôležité pravidlo, a to najmä pre jazyky s možnosťou ohýbania slov, je uvádzať termín 
v základnom tvare. Väčšinu termínov tvoria podstatné mená a pre ne je základný tvar 1. pád 
jednotného čísla. V prípade pomnožných podstatných mien (pluralií tantum) základným 
tvarom je 1. pád množného čísla. Použiť množné číslo je prijateľné aj keď definícia pojmu 
charakterizuje skupinu objektov (entít). V prípade slovies ako heslových slov je základnou 
formou ich infinitív. V prípade prídavných mien je ňou 1. pád jednotného čísla mužského 
rodu. Samé prídavné mená sa ako termíny používajú len ojedinelo, preto ich základný tvar 
v konkrétnom hesle môže byť aj iného rodu, podľa toho v akom rode je podstatné meno, 
ktorého význam v termíne spresňuje (napr. elektronická učebnica, ale elektronický kurz, 
elektronické spracovanie dát). 

 

8 Aké informácie a atribúty by mal databázový systém obsahovať 

Ku každému termínu - heslovému slovu okrem základnej definície patrí celý rad ďalších 
informácií a atribútov, ktoré môžu byť užitočné a potrebné pri ich spracovaní, selekcií a pri 
výbere do špeciálnych výstupných zostáv. Preto pri tvorbe štruktúry tabuľky je nutné vykonať 
dôslednú dátovú analýzu, analýzu potrieb používateľov a služieb, ktoré bude aplikácia 
poskytovať. Všetky zaradené atribúty nie je potrebné zobrazovať, ale môžu slúžiť ako 
selekčné kritérium, príp. ako doplňujúca informácia pri kategorizácií a triedení. Na ich 
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základe je možné odvodiť potrebný sekundárny atribút, potrebný pri ďalšom spracovaní, príp.  
rozhodovaní. Takéto informácie sú napr. synonymá, inojazyčné ekvivalenty, zdroj odkiaľ bol 
termín excerpovaný, zdroj, z ktorého bola prevzatá definícia pojmu, frekvencia výskytu, 
kategória termínu podľa rôzneho triedenia a hierarchie atď.  

 

9 Záver 

Predpokladáme, že elektronické slovníky sa veľmi rýchlo rozšíria a budú organickou 
súčasťou každej učebnice, či elektronického kurzu, príp. v každom elektronickom 
vzdelávacom systéme bude zabezpečený prístup k externým terminologickým slovníkom. Pre 
každého používateľa Internetu bude prirodzené, že v každodennej práci pri počítači využije 
služby, ktoré mu sprístupnia online slovníky vtedy, keď to práve bude potrebovať. 
Predpokladáme, že výberové mechanizmy, budú mať vysokú inteligenciu – rozpoznajú v akej 
vedecko-odbornej oblasti používateľ pracuje a ponúknu mu vždy ten správny termín. O týchto 
trendoch svedčia už v súčasnosti existujúce systémy na preklad odborného textu, ktoré 
monitorujú a evidujú prácu prekladateľa („učia sa z jeho práce”) a v ďalšom mu ponúkajú 
viackrát použitý preklad v novej podobnej situácii, ktorá sa rozpozná automaticky.  

Úvahy, ktoré sme v tejto štúdii prezentovali hlavne pre terminologické slovníky, platia 
v mnohých aspektoch aj pre iné typy slovníkov, lexikóny a encyklopédie. Je nevyhnutné, 
alebo aspoň užitočné rešpektovať ich pri tých častiach slovníkov iného typu, ktoré sa 
vzťahujú na pojmy.   

Napriek neobyčajne veľkému spektru výhod elektronických terminologických slovníkov 
v porovnaní s tradičnými slovníkmi, úloha edukátora – tvorcu i používateľa slovníka sa 
neznižuje. Definičná časť v edukačne orientovaných slovníkoch musí byť vždy didakticky 
transformovaná a v prípade konkrétnych edukantov, najmä tých menej chápavých 
a erudovaných, musí mať každý edukátor v zásobe aj ďalšie didakticky transformované 
definície. 

 

Štúdia vznikla v rámci riešenia projektu č. 3/7519/09 Terminologická kultúra 
v elektronickom vzdelávaní podporovaného Kultúrnou a edukačnou grantovou agentúrou 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 
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