ABC ― informatika en automatic brightness control automatické riadenie jasu. Elektronický obvod
používaný v televíznom prijímači na udržanie konštantnej úrovne jasu obrazu.
abeceda – informatika en alphabet; 1. lineárne zoradená množina →abecedných znakov, ktorej poradie
je dohodnuté. Poznámka 1: Táto definícia zahŕňa aj abecedy prirodzených jazykov pozostávajúcich
zo znakov reprezentovaných písmenami, aj písmenami s diakritikou. Poznámka 2: Upravené podľa
normy ISO 2382-4:1987)(STN ISO 1087-2:2006); 2. sústava grafických znakov usporiadaných
podľa pevne určeného tradičného poriadku; úplná, štandardizovaná sada →písmen – základných
písaných symbolov – ktoré zhruba predstavujú →fonémy hovoreného →jazyka. Tým sa abecedy
odlišujú od iných systémov zápisu, kde základné písané symboly predstavujú buď slabiky (sylabáre)
alebo myšlienkové pojmy (ideogramy). 3. Abeceda A je neprázdna, príp. aj nekonečná množina
rozlíšiteľných znakov (nazývaných „písmená“)
A = {a1, a2, a3, ...}
s reláciou usporiadania
a1 < a2 < a3, ...}.
Slovo w nad danou abecedou je konečná postupnosť písmen abecedy, ktorá môže byť aj
prázdna. Prázdne slovo sa označuje písmenom , niekedy aj . A* označuje množinu všetkých slov
vrátane  nad abecedou A. Najdôležitejšími abecedami pre výpočtové zariadenia sú kód ASCII,
ktorý obsahuje 128 znakov a kód EBCDI s 256 znakmi.
V teórii formálnych jazykov sa pojmom abeceda označuje každá konečná množina symbolov
(písmen). Keďže prázdna abeceda má len veľmi triviálne vlastnosti a nie je zaujímavé ju skúmať,
väčšinou požadujeme, aby uvedená množina symbolov bola aj neprázdna. Abecedy zvyčajne
označujeme indexovaným veľkým gréckym písmenom Σ (sigma).
Nasledujúce množiny sú príklady rôznych abecied:





Σ1 = {a,b,c},
Σ2 = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9},
,
.

abecedné usporiadanie – informatika en alphabetical ordering, alphabetical order, abecedné triedenie,
→makroštruktúra, v ktorej sä →terminologické záznamy usporiadané podľa písmen abecedy na
základe →heslových termínov (STN ISO 1087-1: 2003). Ide o usporiadanie →reťazcov znakov tak,
že pozícia každého →reťazca v zozname je jednoznačne určená príslušnou →triediacou hodnotou,
pričom sa začína od začiatku reťazca. Poznámka 1: Písmenám s ligatúrami a iným symbolom sa
môžu priradiť špeciálne triediace hodnoty, napr. číslovkám, hornému indexu, dolnému indexu ap.
Poznámka 2: Pravidlá abecedného zoraďovania sa môžu meniť od jazyka k jazyku (STN ISO 10872).
abecedný register – informatika en alphabetical term, →register utvorený →abecedným usporiadaním
(STN ISO 1087-2).
abecedný znak – informatika en alphabetical character, →grafický znak, ktorým je písmeno, aké sa
používa v písomnej reprezentácii daného jazyka. Poznámka: Vzťahuje sa aj na písmená
s diakritickými znamienkami (STN ISO 1087-2).
ablatív – lingvistika pád vyjadrujúci smerovanie, vzďaľovanie od istého miesta. Vyjadruje sa
predložkovým lokálom, resp. genitívom, príp. nástrojovým inštrumentálom odísť z mesta, odstúpiť
od zmluvy, hýbať končatinou.

ablaut – lingvistika →stupňovanie samohlások.
abreviácia – lingvistika en abbretiation, syn. abreviatúra, akronymizácia, skracovanie, dosť okrajový
spôsob tvorenia termínov. Skracovaním viacslovných alebo aj jednoslovných termínov vznikajú
→skratky a →skratkové termíny.
abreviatúra – informatika en acronym, akronym, skratka, skrátenina; →abreviácia; →skratka.
absolútny ablatív – lingvistika syntaktická konštrukcia (v latinčine) tvorená podstatným menom
a príčastím v ablatíve, vyjadrujúca obyčajne príslovkové určeníie alebo príslovkovú vetu, napr.
ineunte vere – pri prechode jari, keď prichádza jar (Horecký a Rácová, 1979).
absolútny akuzatív – lingvistika akuzatív doplňujúci obsah výpovede v podobe opisnej vložky: A Katica
počíva, zaslzenú tvár na jeho pleci (Horecký a Rácová, 1979).
absolútny datív – lingvistika datívna konštrukcia, zložená z podstatného mena a príčastia: príčastie je
nezávislé, vyjadrujú sa ním rozličné okolnosti; s príčastím sa zhoduje podstatné meno vyjadrujúce
agensa deja.
absolútny nominatív – lingvistika hodnotiaca, vysvetľovacia, opisná vetná zložka.
absolútny prechodník – lingvistika prechodníkový tvar, ktorý funguje v texte ako príslovka, napr.
nechtiac.
abstrakt – informatika en abstract, stručná, vecná charakteristika práce na rýchlu orientáciu; stručný
výťah z obsahu dokumentu (článku, kapitoly alebo knihy), zachytávajúci podstatné údaje s presným
udaním prameňa; stručný referát; zhrnutie; resumé. Rozoznávajú sa tieto typy abstraktov: 1.
indikatívny (opisný, deskriptívny), bez podrobností. Väčšinou ide o jeden odsek (150 – 250) slov; je
to typický časopisecký abstrakt; 2. informatívny (široký, štruktúrovaný), obsahuje 250 – 400 slov;
máva 4 odseky: cieľ (zámer), metóda, výsledky a záver; používa sa väčšinou ako na úvodné alebo
vyžiadané prednášky (tzv. konferenčné), pokladá sa za samostatnú publikáciu a vykazuje sa
v zoznamoch publikačnej činnosti.
abstrakt s kvantitatívnym významom – informatika abstrakty, ktoré majú vysokú produktívnosť, napr.
s príponou –osť (chorobnosť, rozvodovosť, sobášnosť, smrtnosť, úmrtnosť, úrazovosť.
abundancia – informatika nadbytočnosť, kvetnatosť výrazu, opakovanie informácií a citové hýrenie.
adaptácia – informatika premena, prispôsobenie, úprava niečoho na nové účely. Súvisí s pojmami
sekundárny text, prepis prototextu do inej sémantickej roviny. Adaptáciou vzniká nový žáner, napr.
prepis románu do filmového scenára.
adekvátnosť – informatika miera, v akej opis jazykového javu zodpovedá skutočnosti.
adjektivália – lingvistika slová, ktoré možno skloňovať ako adjektívum, ale patria do iných slovných
druhov. Patria sem adjektíva, niektoré zámená, číslovky a príčastia, napr. ten, ktorý, sám, piaty,
triedny.
adjektivizácia – lingvistika spôsob tvorenia adjektív (spravidla od slovies) ich presunom do triedy
adjektív, napr. liečený, zahmlený.
adjektívum – lingvistika →prídavné meno.
ADL – informatika skr. en Archetype Definition Language jazyk definujúci archetyp, je formálny jazyk na
vyjadrenie archetypov. Patrí k jazykom opisujúcim poznatky (knowledge description language).
Poskytuje formálnu, abstraktnú syntax (skladbu viet) na opis obmedzení akejkoľvek doménovej
jednotky (domain entity), ktorej údaje sa opisujú informačným modelom (napr. vyjadreným v
UML/OCL). Syntax je súhlasná s rámcovými logickými otázkami (frame logic queries). Je užitočný
najmä keď sa používajú veľmi generické (rodové) informačné modely na reprezentáciu všetkých dát

v systéme, napr. v prípade, že logické pojmy „pacient, lekár a nemocnica“ sa majú znázorniť
spoločne pomocou triedy „účastník“ (party), „adresa“ (address) a príbuzné generické triedy.
Archetypy sa potom použijú na ohraničenie validných štruktúr prípadov týchto generických tried, aby
reprezentovali žiaduce doménové pojmy. Tak možno utvoriť informačné systémy s možnosťou ich
overenia (future-proof information systems) a definovať pomerne jednoduché informačné modely
a schémy databáz mimo softveru. ADL je otvorená špecifikácia openEHR. ADL prijala CEN TC/251
(európska štandardizačná agentúra na používanie vo svojom revidovanom štandarde pre EHR – EN
13606 CEN TC/251. Americká organizácia pre zdravotnícke informačné štandardy HL7 ako základ
pre CEN TC/251 špecifikáciu templátov (šablón) ide v súčasnosti vlastnou cestou od r. 2005.
Archetypy sa kombinujú s templátmi, používajú rutinne na tvorbu dát, umožňujú kladenie
sofistikovaných otázok a podporujú transformáciu odkazových dát. Webovská stránka openEHR
obsahuje vyše 100 archetypov. openEHR má klinický kontrolný výbor, ktorý rozhoduje o
sprístupnení archetypov na všeobecné používanie prostriedkov openEHR.
administratívny štýl – lingvistika štýl verejného styku používaný v administratívnej praxi. Jeho
základné vlastnosti sú: knižnosť, adresnosť, importovanosť, enumeratívnosť a objektívnosť.
admiratív – lingvistika slovesný spôsob na vyjadrenie nečakaného, nepredvídateľného deja alebo deja,
ktorý hovoriaci nevidel na vlastné oči. Vyjadruje sa časticou vraj.
adnominálny genitív – lingvistika genitív označujúci vec, ktorá sa zúčastňuje na inej veci v istom
vzťahu, napr. nadpis článku, otvorenie výstavy, prehľad tlače, program seminára.
Adobe Acrobat – informatika program určený na prenos dokumentov medzi rôznymi aplikáciami (DTP,
PDF).
Adobe PageMaker – informatika programový prostriedok pre počítače PC (Windows) a Apple
MacIntosh. Používa sa na tvorbu rozsiahlych a zložitých dokumentov na počítači. Obsahuje veľa
nástrojov na generovanie indexov, registrov ap. Umožňuje prácu s obrázkami Je to produkt firmy
Aldus (DTP).
Adobe Photoshop – informatika profesionálny bitmapový editor pre počítače PC a MacIntosh Apple. Je
určený na úpravy (retuše, jas, kontrast) bitmapových obrázkov.
Adobe Type – informatika postskriptové písmo vysokej kvality vyvinuté firmou Adobe. Predstavuje
štandard na publikovanie na počítačoch PC a MacIntosh (TreType).
adresa – informatika en address, hodnota používaná na určenie niektorého miesta. Môže ním byť oblasť
lokálnej alebo spoločnej pamäti, príp. nejaký uzol alebo zariadenie na sieti. Niektoré bežné typy
adries týkajúce sa sietí môžu byť hardvérové, sieťové, IP adresy a adresa elektronickej pošty.
adresa elektronickej pošty – informatika en e-mail address, e-mailovská adresa, adresa aplikačnej
vrstvy, ktorá identifikuje umiestnenie poštovej schránky používateľa v systéme spracovania správ.
Musí byť vždy združená s adresou siete a uzla stanice, príp. s jej hardvérovou adresou. Na základe
adresy sa potom správy posielajú od odosielateľa k príjemcovi. Správny tvar adresy je napr..
jozef.komár@fmed.uniba.sk
adresár – informatika en directory, address book; 1. menný zoznam osôb, organizácií s uvedením
bydliska alebo sídla; zoznam adries; 2. informatika časť počítača, ktorá umožňuje poloautomatické
meranie alebo nastavenie zvolenej počítacej siete, napr,. tlačidlovou voľnou jednotky potrebnej
operácie.
adresár údajových – informatika en data field directory, →register umiestnenia →údajových polí
v rámci →záznamu obsahujúci →návestie, dĺžku a umiestnenie každého údajového poľa v rámci
záznamu (STN ISO 1097-2:2006).

adresát – informatika en addressee príjemca rečovej komunikácie, ktorému je určené a ku ktorému sa
dostáva oznámenie. Môže ním byť poslucháč, čitateľ, divák.
adstrát – lingvistika hybridný jazyk, ktorý vzniká, keď sa cudzia jazyková menšina rozplynie v pôvodnom
jazyku a ovplyvní ho; obidva jazyky sa však zachovajú. Jazyk pôvodného etnika na istom území,
ktorý bol pohltený iným jazykom, teda aj stopy tohto jazyka v jazyku nového obyvateľstva sa nazýva
substrát. Napr. v maďarčine je slovenský substrát, v ruštine ugrofínsky, v španielčine iberský atď.
Jazyk nového etnika na istom území, ktorý zanikol tým, že sa presadil jazyk pôvodného
obyvateľstva, a teda aj stopy tohto jazyka v jazyku pôvodného etnika sa označuje ako superstrát.
Napr. románske jazyky sa dostali pod superstrát germánskych jazykov po páde rímskej ríše;
turkotatárskych kmeň Bulharov (pôvodne názov tohto kmeňa), ktorý v 7. stor. ovládal Slovanov
v juhovýchodnej časti Balkánu, počas 3 storočia bol slovanským obyvateľstvo asimlovaný atď.;
→hybridné jazyky.
adverbium – lingvistika →príslovka.
afázia – lingvistika porucha centrálnych mechanizmov reči, porucha prijímania, chápania a prenášania
rečových signálov.
afázia, expresívna – lingvistika Brocova afázia, porucha reči následkom lézie Brocovej oblasti
lokalizovanej v ľavej dolnej oblasti čelového laloka. Je to gramatický stroj reči, kde sa slová poslané
z Wernickeho oblasti gramaticky upravujú a odtiaľto sa posielajú povely motorickým oblastiam na
ich vyslovenie. Pacienti majú porušenú tvorbu reči, ale rozumejú hovorenej alebo písanej reči.
Rozsah i gramatická komplexnosť rečového prejavu je obmedzená. Reč je váhavá a môže sa
obmedzovať na niekoľko jednoduchých slov. Tvorba jednoduchých rutinných slov býva zachovaná,
problémy sú s tvorbou zložitých slovných spojení. Porušená je gramatická stavba reči. Reč je
„agramatická“, telegrafická, chýbajú v nej spojky a gramatické ohýbanie slov. Písaná reč sa podobá
hovorenej, avšak niektorí pacienti sa môžu zlepšiť v písanej reči, aj keď sa už nenaučia hovoriť
(Ostatníková, 2003).
afázia, globálna – lingvistika porucha reč, ktorá je následkom ťažkého poškodenia všetkých rečových
funkcií. Porušené je porozumenie i tvorba reči. Vyskytuje sa pri rozsiahlych poškodeniach oblastí
ľavej hemisféry súvisiacich s rečou.
afázia, konduktívna – lingvistika porucha reči, ktorá vzniká následkom prerušenia spojenia medzi
Wernickeho a Brocovou oblasťou, t. j. nervových vláken v oblúkovom zväzku (fasciculus arcuatus).
Slová a slovné spojenia, ktoré sa majú komunikovať, sa tvoria vo Wernickeho opblasti a aby sa
mohli vypovedať, musia sa poslať do Brocovej oblasti. Pacient s takouto poruchou nie je schopný
zopakovať počuté ani písané slovo. Reč pacienta je síce plynulá, s častým zaváhaním a
parafráziami (nesprávne použité alebo skomolené slová). Písaná reč býva horšia ako hovorená
(Ostatníková, 2003).
afázia, perceptívna – lingvistika Wernickeho, senzitívna afázia, porucha reči, ktorá vzniká následkom
poškodenia hornej časti spánkového laloka. Tu sa počutá reč prekladá do zmysluplného celku
a utvorené myšlienky dostávajú slovnú podobu. Reč pacienta je veľmi rýchla a plynulá, málo
zrozumiteľná, v ťažších prípadoch pacient nekomunikuje. Niekedy sa produkuje len tzv. „slovný
šalát“, v reči sa vyskytuje veľa neologizmov (nejestvujúce novoutvorené slová) a parafrázií
(nesprávne použité alebo skomolené slová), napr. tento matý namiesto malý, otec namiesto muž,
pričom slová na seba chaoticky nadväzujú. Pacient nerozumie tomu, čo komunikujú iní, ale
nerozumie ani vlastnej rečovej produkcii. Preto nemôže korigovať svoju reč. To isté platí
o písomnom prejave. (Ostatníková, 2003).
afinita – lingvistika en affinity, blízkosť dvoch alebo viacerých jazykov, ktoré sú typologicky alebo
gramaticky blízke, napr. španielčina – portugalčina, slovanské jazyky.

afiš →plagát.
afix – lingvistika slovotvorná zložka, morféma, ktorá zahŕňa sufix, prefix, infix, podľa toho, na akom
mieste v slove sa nachádza.
afixácia – lingvistika tvorenie slov pripájaním morfém (afixov) na rozličných miestach slova. Afixácia
môže byť prefixálna (predponová), infixálna (vkladná) alebo sufixálna (príponová).
afónia – lingvistika strata schopnosti nahlas hovoriť.
aforizmus – lingvistika stručný duchaplný výrok, ktorý vyjadruje nejaký postreh.
a fortiori (argument) – lingvistika latinský frázový argument; 1. “od silnejšieho”; 2. „dokonca ešte viac”;
3. “z ešte závažnejších dôvodov”. Znamená dôkaz tvrdenia pomocou už dokázaného silnejšieho
tvrdenia. Napr. Keď je zakázané jazdiť na bicykli so ďalším spolujazdcom, je zakázané bicyklovať sa
so 14 ďalšími spolujazdcami. Keď je niekto schopný zdvihnúť bremeno ťažké 100 kg, je schopný
zdvihnúť aj bremeno ťažké 50 kg. Jestvujú dva typy argumentov a fortiori: a) a maiore ad minus (od
väčšieho k menšiemu); b) a minore ad majus (od menšieho k väčšiemu). Argument a fortieri sa
používa na zdôraznenie tvrdenia, aj keď niekedy nesprávne odôvodňuje tvrdenie pokladajúc ho za
premisu (požiadavka princípu, petitio principii).
afrázia – lingvistika neschopnosť prejaviť sa rečou adekvátne danej situácii.
afrikáty – lingvistika (l. fricare, škriabať, druhnúť) syn. asibláty, semiokluzíva. Spoluhlásky článkovaním
zložené zo zubnej spoluhlásky a zo sykavky, ale na počutie jednotné. Sú to polozáverové
spoluhlásky: skupina spoluhlások, ktoré sa kladú medzi záverové a úžinové spoluhlásky.
V slovenčine sú to hlásky c, č, dz, dž.
agens – informatika zložka sémantickej stavby vety predstavujúci aktívnu východiskovú substanciu deja,
najmä činnosti, resp. procesu; je opakom →patiens. Agens patrí spolu s patiensom a objektom
k základným zložkám sémantickej vedy. Má aktívny vzťah k deju pomenovanému slovesom. Na
úrovni gramatickej štruktúry vety ho najčastejšie vyjadruje podmet vyjadrený substantívom
v nominatíve. Napr.: Lekár vyšetruje pacienta.
agent – informatika termín v umelej inteligencii, konateľ, systém, hocijaký objekt, ktorý vníma svoje
prostredie pomocou senzorov a koná vo svojom prostredí pomocou efektorov (Návrat a kol. 2002).
Rozumný agent vníma informácie z prostredia, „uvažuje“ o nich a na ich základe koná, t. j. zvolí
taký čin, ktorý vedie k najväčšiemu úžitku z hľadiska dosahovania cieľa. Ideálny rozumný agent by
mal pre ľubovoľnú možnú postupnosť vnemov vykonať na základe faktov získaných postupnosťou
vnemov a všetkých poznatkov, ktoré má v sebe zapísané takú akciu, od ktorej sa očakáva čo
najväčšie ohodnotenie mierou úspešnosti. Podľa Kelemena (1994) je umelá inteligencia disciplína,
ktorá sa zameriava na poznávanie všeobecných vlastností rozumných agentov a na konštrukciu
agentov s rozmanitými úrovňami rozumnosti. Robotický agent má ako senzory rôzne kamery
a snímače a ako efektory rôzne motory, ramená ap. Softvérový agent má ako vnemy i akcie bitové
reťazce.
Znalostný agent má poznatky, ktoré získal od toho, kto znalostný agent navrhol. Jeho báza
znalostí nemusí byť úplná, lebo znalosti jeho návrhára o príslušnom problémovom prostredí nie sú
úplné. Niektoré poznatky sa dajú najlepšie získať zovšeobecnením skúseností nadobudnutých
konaním v danom prostredí a riešením rôznych špeciálnych prípadov problémov. Znalostný agent
môže takéto poznatky získať tak, že sa ich naučí Vďaka schopnosti určiť sa znalostný agent
významným spôsobom stáva autonómny. Časť umelej inteligencie, ktorá skúma metódy, ako sa
stroje niečo učia, sa nazýva strojové učenie sa (machine learning). Pri učení sa s učiteľom sú
okamžite dostupné vnemy o vstupoch a výstupoch. Pri učení sa s odmenou a trestom dostane síce

agent informáciu o hodnotení jeho akcie, ale nie o tom, aká mala byť správna akcia. Ak agent
nedostáva nijakú informáciu o tom, aké by mali byť správne akcie, ide o učenie sa bez učiteľa.
Vzťah medzi rozumnými agentmi, programami a technickými zariadeniami (počítač, registračné
zariadenie ap.) možno vyjadriť takto:
rozumný agent = program + technické zariadenie
Pri návrhu rozumného agenta treba zohľadňovať vnemy, akcie, ciele, ktoré má agent dosahovať,
ako aj vlastnosti prostredia v ktorom má pôsobiť. Príkladom umelého agenta v medicíne je lekársky
diagnostický systém, ktorý prijíma vnemy (anamnestické údaje, príznaky, nálezy), vykonáva akcie
(kladie otázky, testuje, navrhuje liečebné postupy); cieľom je zdravý pacient a minimálne náklady,
prostredím pacient alebo nemocnica.
agentná veta – lingvistika plnohodnotná dvojčlenná veta (oproti deagentnej vete), pretože v nej je
podmet explikovaný.
aglutinačný typ jazyka – lingvistika morfologický typ jazyka, v ktorom sa syntetické gramatické tvary
(najmä tvary podstatných mien a slovies) tvoria pripájaním gramatických prípon k základu. Pomerne
častý je v maďarčine. Napr. a házakban. V slovenčine nie je produktívny.
agogika – lingvistika zmeny tempa reči pri ústnych prejavoch.
agrafia – lingvistika strata schopnosti písať, t. j. utvárať, zapamätať si a vybavovať podoby jednotlivých
litier. Je to aj neschopnosť uplatňovať deklináciu a konjugáciu.
agramatizmus – lingvistika neschopnosť tvoriť gramaticky správne tvary, skloňovať a časovať,
syntakticky skladať slová do viet ap.
AHIMA – informatika en The American Health Information Management Association Americká
spoločnosť pre riadenie zdravotníckych informácií. Je to spoločnosť profesionálov, ktorá sa
zúčastňuje na manažmente zdravotníckych informácií, poskytuje podporu svojím členom a aktivizuje
priemysel a profesionálov.
akatafázia – lingvistika neschopnosť, príp. znížená schopnosť vyjadriť myšlienku súvisiacu s vetou.
Niekedy sa vyskytuje u sluchovo postihnutých detí. Slovná akatafázia je neschopnosť nájsť vhodný
výraz, postihnutý sa často vyjadruje opisom.
akcent – lingvistika prízvuk.
akcentéma – lingvistika suprasegmentálna jazyková jednotka, fonologická všeobecnina vzťahujúca sa
na prízvuk. Z hľadiska dištinktívnosti sa vyznačuje tým, že ako jednotka rozlišujúca význam funguje
vtedy, keď sa vyskytne ako voľný prízvuk (napr. v ruštine alebo nemčine). Pretože v slovenčine sa
vyskytuje ako viazaný prízvuk, nie je dištinktívna (má delimitačnú funkciu – signalizuje začiatok
slova). Dištinktívnu funkciu však má v slovenčine kvantita, ktorú anologicky k ostatným jazykovým
jednotkám označujeme ako kvantitéma.
akcia – lingvistika en action, event; 1. čin, konanie, činnosť, podujatie, organizovaná zámerná činnosť;
2. inform. elementárna špecifikácia správania v Unified Modeling Language (UML).
akcidens – lingvistika akcident, akcidencia, nepodstatná, skôr vonkajšková, náhodná, dočasná,
premenlivá črta alebo vlastnosť predmetu (veci), (premenlivá) vlastnosť, stav veci, substancie; op.
atribútu.
akčné slovesá – lingvistika →činnostné slovesá.
akrofónia – lingvistika použitie grafického znaku pôvodne označujúceho slovo na označenie prvej
slabiky, príp. prvej hlásky slova v rýdzo fonetickej hodnote. Znalosť tohto princípu sa využíva pri
lúštení neznámych písmen.

akronym – lingvistika en acronym, syn. abreviatúra, skratka; skratka pomenovania utvorená zo
začiatočných hlások alebo slabík (Ivanová-Šalingová a Maníková, 1993); →akronymizácia.
akronymizácia – lingvistika tvorenie jednoslovných termínov skracovaním viacslovných termínov tak,
že sa z vyberajú začiatočné písmená alebo slabiky. Pri tomto spôsobe tvorenia slov sa rozlišujú
skratky a skratkové slová (termíny). Skratky možno tvoriť neobmedzene, od každého viacslovného
termínu alebo aj zloženého termínu možno utvoriť skratku: elektrokardiogram – EKG, novšie ekg,
röntgenová snímka – rtg snímka. To sú hláskové skratky. Slabičné skratky obsahujú prvé slabiky
názvov, napr. zo slova textil a silon vzniklo skratkové slovo (termín) tesil, názov nylon obsahuje prvé
písmená a slabiku názvov miest New York a Londýn. Viaceré skratkové slová a skratky sa
používajú ako medzinárodné, napr. CT (computer tomography), MRI (magnetic resonance imaging),
PET (positron emission tomography).
akt vedomia – aspekt vedomia, ktorý závisí od toho, aké významové útvary intervenujú v úvahách
o ňom. Napr. u Husserla o akte vedomia rozhoduje pojem zážitku a intencionality; Husserl definuje
akt vedomia ako intencionálny zážitok vedomia (intentionales Bewußtseinserlebnis).
aktant – lingvistika účastník deja v štruktúrne syntaxi bezprostredne závislý od slovesa. Rozoznáva sa
prvý aktant, ktorý akciu vykonáva, druhý aktant, ktorý akciu znáša a tretí aktant, nepriamy objekt,
aktant, v prospech alebo neprospech ktorého akcia prebieha (Tesnièr).
aktívum – lingvistika činný rod.
aktualizácia – lingvistika 1. v štylistike využívanie a kombinovanie moderných jazykových prostriedkov,
protiopól stereotypnosti a automatizácie; 2. v odbornej literatúre zohľadňovanie súčasných reálií,
súčasné chápanie skutočnosti, faktor.
aktualizovať – lingvistika en update, verb, pridávať, vymazávať alebo meniť údaje. Poznámka:
Upravené podľa normy ISO 2382-4:1087)(STN ISO 1087-2:2006).
aktuálne členenie vety – lingvistika zapájanie slov do textu alebo kontextu. Na prvom mieste stojí
téma, t. j. východisko V, to sa opiera o fakty, ktoré sú presuponované. Po východisku nasleduje
réma, t. j. jadro J, ktoré prináša novú informáciu Poradie V – J je objektívne. Obrátené poradie (J –
V) je subjektívne. Subjektívne poradie sa vyskytuje v ústnych prejavoch, keď sa jadro môže
signalizovať pomocou dôrazu. Ak je napr. reč o tom, kde je náš riaditeľ, veta Náš riaditeľ odcestoval
má objektívne poradie V – J. Ak sa však v takejto situácii uplatní podoba odcestoval náš riaditeľ,
vznikne subjektívne poradie a jadro tejto vety sa musí signalizovať tým, že sa dôraz dá na slovo
odcestoval. Keď je veta dlhšia, medzi V a J stoja tranzitné slová (T); nimi sa najčastejšie slovesá
a ich rozvíjajúce členy: V, T, J, napr. Hostia (V) odchádzali (T) popoludní (J). Gramatický činiteľ sa
uplatňuje najmä pri radení atribútov v determinatívnej syntagme. Tu platí sémantický zákon, že
najbližšie k jadru syntagmy stojí atribút s najmenším obsahom slova a od neho postupne ďalšie;
najďalej stoja najvšeobecnejšie prívlastky – zámená: môj nový hnedý klobúk. Poradie sa môže
pozmeniť tým, že sa uplatní dôraz: nový môj hnedý klobúk – nový hnedý môj klobúk...
V koordinatívnej syntagme sa slová zaradia podľa ich aktuálneho významu. Fonetický činiteľ sa
uplatňuje pri zaraďovaní enklitických slov (sa, ma, ťa, mu, ho, mi, by, je...). Tieto slová sa zaradia
vždy za ne v akuzatíve: Dnes by sme mu ho radi poslali.
akumulácia – lingvistika vyratúvanie jednotlivých pomenovaní namiesto použitia
→hyperonyma. Napr. V dolnej zásuvke mal ceruzky, perá, gumy, strúhadlá, bloky.

jedného

akút – lingvistika druh prízvuku (intomácie), pri ktorom sa v intonačnom priebehu slabiky zvyšuje hlas
približne o tón a ktorý možno hodnotiť ako razený a stúpavý. Akútový prízvuk a intonácia sa
označujú znamienkom.

akuzatív – lingvistika pád vyjadrujúci neobmedzenú účasť niečoho na danom predmete. Centrálny člen
systému nepriamych pádov, ktorý ako celok tvoria náprotivok nominatívu ako priameho pádu. Je
priamym objektom deja tzv. prechodných slovies. Najčastejšie býva predmetom pri prechodnom
slovese (liečiť pacienta), alebo vyjadruje okolnosť miery a času (túto noc nespal, celý deň študoval).
akvizícia údajov – informatika en data acquisition, proces zberu, vkladania a ukladania →údajov do
systému na →spracovanie údajov (STN ISO 1087-2:2006).
alália – lingvistika neschopnosť hovoriť zapríčinená poruchami rečových orgánov (hlasivky, jazyk),
niekedy aj nervovými poruchami.
alegória – lingvistika osobitný druh metonymie, pomocou ktorej sa abstraktá spravodlivosť, krivda,
múdrosť, nevera, zrada a i. vyjadrujú opismi prírody, činmi fiktívnych postáv alebo konaním zvierat.
alexia – lingvistika neschopnosť čítať; →dyslexia.
alfanumerický znak – informatika en alphanumerical character, abcedný →znak alebo →číslica.(STN
ISO 1087-2).
aliterácia – lingvistika opakovanie rovnakej hlásky alebo skupiny hlások (slabík) na začiatku dvoch
alebo viacerých bezprostredne po sebe idúcich slov.
algoritmus – informatika en algorithm, konečná postupnosť dobre definovaných inštrukcií na splnenie
určitej úlohy. Môže sa zapísať (implementovať) vo forme počítačového programu. Logická chyba
algoritmu môže mať za následok zlyhanie výsledného programu. V algoritmoch sa často niekoľko
krokov viacnásobne opakuje (iterácia) alebo další postup závisí od aktuálneho stavu (vetvenie). Na
riešenie tej istej úlohy môže existovať niekoľko rôznych algoritmov s rôznymi postupnosťami.
alofóna – lingvistika kombinatórny variant fonémy: zvukový prvok, ktorého výskyt je podmienený
predchádzajúcou alebo nasledujúcou hláskou, napr. velárne n pred velárami k, g. ch (banka).
alomorfa – lingvistika niektoré z morf, ktoré sú konkretizáciou tej istej morfémy.
alomorféma – lingvistika variant morfémy vyjadrujúci konkrétnu gramatickú morfému, napr. koncovky
genitívu v tvaroch chlap-a, žen-y sú alomorfémy tvoriace obsah morfémy genitívu, koncovky lokálu
v tvaroch mest-e, pol-i tvoriace obsah morfémy lokálu singuláru, koncovky akuzatívu v tvaroch môjho, moj-u tvoriace obsah morfémy akuzatívu singuláru (Mistrík, 2002).
alonymá – lingvistika varianty pomenovania jednej osoby alebo jedného predmetu. Napr. osobné meno
Jozef a jeho alomorfa Jožo, Jožko, Jožinko.
alternácia – lingvistika striedanie dvoch hlások, skupín hlások (foném) alebo foriem obsahovo
i formálne spolu súvisiacich (koexistujúcich).
alúzia – lingvistika narážka, nepriame vyjadrenie vlastnosti osoby alebo veci tým, že sa postaví do
protikladu s inou realitou, napr. Štúdium, to nie je zábava. Alúziou sa nazývajú aj rečnícke figúry
typu: Veď viete, ako to myslím (Mistrík, 2002).
alveoláry – lingvistika ďasnové spoluhlásky. Rozlišujú sa alveoláry predoďasnové (prealveolárne): t, d,
n, s, z, c a zadoďasnové (postalveolárne) artikulované zadnejšie š, ž, č, r, l.
alveopaláty – lingvistika ďasnovopodnebné spopluhlásky, spoluhlásky, pri ktorých sa záver tvorí
chrbtom jazyka na prednom tvrdom podnebí, pričom koček jazyka je opretý za dolnými rezákmi.
Patria sem spoluhlásky ť, ď, ň, l.
ambiguita – lingvistika ambifólia, syntaktická homonymia, viacvýznamovosť jazykových výrazov na
rozličných rovinách v texte. Sémanticky podmienená ambiguita: mucha – Má muchy – muchy
domáce, mäsiarky atď. al. vrtochy; syntakticky podmienená ambiguita: cestovať – Cestuje vlakom
do B. ale medzitým vystúpi. Syntaktická ambiguita sa nazýva aj syntaktická homonymia.

ambifólia – lingvistika →ambiguita.
amorfné slová – lingvistika slová bez morfologického stvárnenia (citoslovcia alebo bázy od ktorých sa
odvodzujú nové slová, napr. bác, hop, kuk...).
anafora – lingvistika 1. opakovanie tých istých slov na začiatku veršov; 2. lingv. (o jazykovom
prostriedku) vyskytujúci sa obyčajne v začiatočnom postavení (napr. na začiatku viet, odsekov,
prejavov, odpovedí ap.); op. epifora.
anaforický – lingvistika týkajúci sa anafory; začiatkový, začiatočný (o jazykovom prostriedku).
anagram – lingvistika 1. pseudonym, ktorý vzikne prehodením písme; 2. slovo takto vzniknuté (napr.
kura – ruka).
anakolút – lingvistika defektná syntaktická konštrukcia typická pre nepripravené ústne prejavy.
Porušenie pôvodne naznačenej vetnej schémy.
anallagé – lingvistika neusporiadanosť v slovoslede vety zapríčiňujúca nezmyselnú výpoveď. Vzniká pri
rýchlom alebo nepozornom prejave. Napr.: Láskavo vás prosíme pripraviť nám...(Mistrík, 2002).
analógia – lingvistika pripodobnenie jazykových výrazov už jestvujúcim výrazom. Základom jazyka je to
pravidelné, nie to, čo je nepravidelné, a teda neústrojné, výnimočné. Už v staroveku M. T. Varro
Reatinus zdôrazňoval, že analógia je základné kritérium spisovnosti (správnosti). Analógiou sa istý
slovný tvar dotvára podľa iného, pravidelného tvaru. Slovenčina je analogickejšia ako čeština, lebo
má menej alternácií pri skloňovaní, napr. ruka – na ruke proti českému ruka – na ruce; na oblohe –
na obloze (Mistrík, 2002).
analytický jazykový typ – lingvistika izolačný jazykový typ, morfologický typ jazyka, v ktorom sa
gramatické významy vyjadrujú osobitnými pomocnými slovami – samostatnými gramatickými
morfémami. Napr.: angl. I did not go (nešiel som)(Mistrík, 2002)
analýza, systémová – informatika metóda všeobecnej teórie systémov na exaktné a empirickointuitívne skúmanie základných vlastností a cieľov jednoduchých i zložitých systémov v rôznych
oblastiach ľudskej činnosti. Cieľom systémovej analýzy je zlepšiť existujúci systém alebo vytvoriť a
zaviesť nový systém. Systémová analýza je základnou metódou riešenia problémov. Hlavnou
činnosťou v systémovej analýze je: 1. definícia problému; 2. výskum a analýza pridružených
systémov; 3. určenie metódy riešenia problému; 4. zavedenie novej konštrukcie. Podstatnou
zložkou systémovej analýzy je vývoj →modelov (FILIT).
analyzátor a generátor tvarov – informatika en word form analyzer and generator, softvérový nástroj
(program) na analýzu a generovanie tvarov slov, obsahujúci slovník slov zatriedených do vzorov s
úplnými paradigmami.
anekdota – lingvistika krátka humorná príhoda, ktorou sa charakterizuje alebo zosmiešňuje nejaká
známa osobnosť, udalosť, obdobie, sociálna vrstva ap.
anglicizmus – lingvistika jazykový prvok (slovo, výraz, syntaktická konštrukcia) vypožičaný z angličtiny.
anotácia – lingvistika en annotation, 1. stručný, subjektívne koncipovaný záznam o prečítanom texte
alebo jeho častiach; krátka informácia alebo analytická poznámka o obsahu dokumentu, príp. aj
o jeho autorovi. Môže plniť informatívnu alebo výkladovú funkciu; 2. pri počítačovom spracovaní
textu priraďovanie (bibliografických a lingvistických) informácií (metadát) jednotlivým častiam textu
vo forme značky alebo iného ustáleného zápisu; tagovanie, značkovanie; rozoznáva sa: a) externá
anotácia – priraďovanie bibliografických informácií a informácií o štýlovožánrovej charakteristike
textu (dokumentu); b) interná anotácia – morfologická anotácia – priraďovanie informácií
o slovnodruhovej príslušnosti a morfologických kategóriách (tvaru) slova, textovej jednotky

v kontexte; c) syntaktická anotácia – priraďovanie informácií o syntaktických (vetnočlenských,
štruktúrnych a výpovedných) funkciách slova, textovej jednotky vo vete; 3. výsledok tejto činnosti.
anotátor – lingvistika en annotator, 1. osoba ručne vykonávajúca anotáciu (bibliografickú, štýlovožánrovú, morfologickú, syntaktickú a i.); 2. softvérový nástroj (anotačný program) na
automatizovanú anotáciu (najčastejšie morfologickú).
ANSI – informatika en American National Standard Institute Americký národný normalizačný úrad.
Organizácia utvárajúca štandardy (SDO) pôsobiaca v oblasti zdravotníctva.
antepréteritum – lingvistika predminulý čas.
antiklimax – lingvistika spojenie syntakticky rovnocenných slov, slovných aj nadvetných celkov
s postupne klesajúcou intenzitou. Vyskytuje sa v umeleckej literatúre a v rečníckych žánroch.
antimetabola – lingvistika rečnícka figúra založená na základe opakovania protikladných výpovedí
v súvetí. Ňou sa duchaplne zobrazuje protiklad. Vzniká zlúčením syntaktického paralelizmu
s lexikálnou chiazmou (antitetický vetný paralelizmus). Napr. Nežijeme preto, aby sme jedli, ale
jeme preto, aby sme žili.
antitéza – lingvistika formálne široko rozvité prirovnanie protikladom. Obyčajne má tri časti: v prvej sa
podáva isté konštatovanie, v druhej sa konštatovanie poprie a v tretej s uvádza nová skutočnosť,
ktorá viac zodpovedá realite ako prvé tvrdenie. Ľudové a umelecké antitézy majú dialogický
charakter.
antonymia – lingvistika en antonymy, protikladnosť, vzťah protikladnosti; vzťah medzi dvoma
→termínmi v danom jazyku, ktoré reprezentujú protikladné →pojmy. Poznámka 1: Vzťah antonymie
existuje napríklad medzi termínmi kódovať a dekódovať, pozitívny a negatívny. Poznámka 2:
→Termíny vo vzťahu antonymie sa navývajú →antonymá (opozitá) (STN ISO 1087-1: 2003).
antonymá – lingvistika opozitá, slová s významom protikladnosti, termíny s protikladným významom,
napr. analýza – syntéza, asimilácia – disimilácia, maximum – minimum.
antropomorfizácia – lingvistika prenášanie ľudských vlastností na prírodné javy, veci, na predstavy
bohov ap.
antroponymum – lingvistika osobné meno, vlastné meno človeka.
apelatíva – lingvistika všeobecné mená, známe slová slúžiace ako názov veci v najširšom zmysle (napr.
voda, vduch, ruka, noha, brucho), názvy osôb (otec, matka, brat), ale aj názvy používané
v abstraktných odboroch, napr. v matematike alebo fyzike bod, čiara, uhol. Depropriálne
(deonymické) apelatíva častejšie vznikajú deriváciou napr. New York – newyorský.
apelativizácia – lingvistika deproprializácia, deonymizácia, onomaziologický proces prechodu propria
(osobného mena, geografického názvu) do kategórie apelatív bez osobitných slovotvorných
formantov (afixoc), napr. Curie, Volt.
apercepcia – lingvistika vnímanie s porozumením, prvok jazykovej komunikácie.
aplikácia – informatika používateľský aplikačný program vo výpočtovej technike a v informatike je
počítačový program pomáhajúci používateľovi pri uskutočňovaní činnosti určitého konkrétneho typu,
napríklad pri manipulácii s textami (textový procesor), číslami, grafikou a pod. Aplikácie môžu byť
združené do aplikačných balíkov napr. kancelárskych ako sú Microsoft Office alebo Open Office.
Iným druhom aplikácií sú internetové sieťové aplikácie. Rozdelenie softvéru na operačný a aplikačný
sa udialo 80. rokoch minulého storočia, keď Microsoft v systéme Windows začal označovať
používateľské programy ako application.
apokopa – lingvistika odpadnutie koncových samohlások alebo aj spoluhlások. Napr. zas popri zasa.

apostrof – lingvistika odsuvník, grafické znamienko označujúce vynechanie hlásky na konci slova.
,
Napr. ktos (ktosi).
apostrofa – lingvistika oslovenie neprítomnej, fiktívnej osoby alebo personifikovanej veci.
apozícia – lingvistika prístavok.
apoziopéza – lingvistika prerušená, nedokončená výpoveď, príznačná pre hovorové prejavy.
arbitrárny – arbitrérny, ľubovoľný, nezávislý (premenná).
arbitrárnosť jazykového znaku – lingvistika vlastnosť jazykového znaku spočívajúca v neexistencii
priameho príčinného vzťahu medzi jazykovými formami (výrazmi) a nimi označovanými javmi reality;
konvenčnosť jazykového znaku. Podľa Sokrata je reprezentácia jazykového znaku na základe
podobnosti nadradená konvenčným znakom, istú úlohu tu však má aj konvencia, zvyk, obyčaje
(Jakobson, 1970, cit. Masár, 1991).
argot – lingvistika „tajná reč“; 1. druh slangu používaný príslušníkmi detskej, asociálnej (zlodeji, tuláci,
narkomani) či remeselníckej (drotári) vrstvy spoločnosti s cieľom utajiť vyjadrované informácie pred
ostatnými vrstvami; 2. druh slangu používaný príslušníkmi spoločensky marginalizovaných vrstiev
(zlodejov, tulákov…); 3. nespisovné jazykové prostriedky, ktorých funkciou a cieľom je utajiť nimi
vyjadrované informácie a ktoré sa používajú v uzavretej skupine ľudí. Napr. mariška – marihuana,
bubáky – peniaze. Výrazy, ktoré boli pôvodne súčasťou argotu, ale stali sa všeobecne známe a
používané, prestávajú byť argotickými (napríklad bonznúť, prachy).
argument – 1. lingvistika výraz, ktorý bližšie určuje iný výraz; logika súd al. systém súdov, uvádzaný na
potvrdenie pravdivosti iného súdu (alebo systému súdov). Premisa dôkazu, základ alebo predpoklad
dôkazu, príp. dôkaz ako celok; 2. log. →súd (alebo systém súdov) uvádzaný na potvrdenie
pravdivosti iného súdu (alebo systému súdov). Premisa dôkazu, základ alebo predpoklad dôkazu,
príp. dôkaz ako celok. Ide o jednu alebo viaceré oznamovacie vety (alebo „tvrdenia“), známe ako
premisy spolu s inou zmysluplnou vetou (alebo „tvrdením) známym ako záver. Deduktívny argument
tvrdí, že pravdivosť záveru je logickým dôsledkom premisy; induktívny argument má dokázať, že
pravdivosť záveru je platná (validná) alebo neplatná (nevalidná) a správna alebo nesprávna.
Argument je validný, keď a len keď je pravdivosť záveru je logickým dôsledkom premís a (tým) jej
korešpondujúci kondicionál je nevyhnutne pravdivý. Správny argument je validný argument
s pravdivými premisami.
Každá premisa a záver je pravdivá alebo klamná, t. j. je nositeľom pravdy (truth bearers). Vety,
z ktorých sa skladá argument sa označujú ako pravdivé alebo klamné, nie ako validné alebo
nevalidné, ani ako pravdivé alebo klamné. Niektorí autori označujú premisy a závery pomocou
termínov: oznamovacia veta, vyhlásenie, tvrdenie, veta alebo dokonca oznamovací výrok. Dôvodom
variety je ontologický význam termínov, najmä propozície.
archaizmy – lingvistika slová, niektoré významy slov alebo slovné spojenia, ktoré sa bežne nepoužívajú
a sú štylisticky príznakové. Na rozdiel od historizmov majú v súčasnom jazyku svoje synonymá.
archetyp – informatika [z g. archetypos praforma, pratyp, pôvodina] pravzor, pôvodný vzor alebo model
podľa ktorého sú všetky veci toho istého typu reprezentáciou alebo kópiou. Archetyp je artefakt
odvodený z →archetypového modelu pomocou obmedzení. Používa sa pri definovaní pojmov, ktoré
sa majú vymieňať elektronicky. Archetyp je formálna definícia klinickej informácie, ktorá pozostáva
z kombinácie základných tried →referenčného modelu, utvorená pre určitú doménu. Ide
o formalizované vyjadrenie rôznych doménovo orientovaných pojmov vo forme obmedzení
kladených na údajové štruktúry vychádzajúce z referenčného modelu. Obmedzenia sa týkajú
použitých názvov, hodnôt atribútov, vzťahov mnohonásobnosti (multiplicity), povinných atribútov
(mandatory atributes) ap. Možno to tiež charakterizovať ako →metaúdaje použité na definovanie

šablóny pre vybraný typ klinických informácií reprezentujúcich požiadavky určitej špecializácie,
služby alebo domény. V medicíne sa archetypy uplatňujú ako klinické referenčné modely pri tvorbe
→elektronických zdravotných záznamov. Archetypy sa navzájom kombinujú pomocou templátov
(šablón) a používajú na tvorbu dát, v rozhodovacích procesoch umožňujú zodpovedať sofistikované
otázky a podporujú transformáciu odkazových dát.
Realizácii interoperabilného, celoživotného EHR sa venuje medzinárodná nezisková nadácia
openEHR. Má k dispozícii klinické archetypy, ktoré sú dostupné v tabuľkovej alebo grafickej forme
(pamäťové mapy, mind maps) a možno ich napojiť na prehľadný hypertextový jazyk na opis stránok
vo WWW (Hypertext Makrup Languae, HTML) a jazyk definujúci archetypy (Archetype Definition
Language, ADL).
Kľúčovou charakteristikou archetypového prístupu v informatike je úplné oddelenie informačných
modelov (ako sú objektové modely softvéru, modely databázových schém) od doménových
modelov. Na rozdiel od niektorých metód softvérového inžinierstva, doménové pojmy sa nedajú
znázorniť jednoducho inou vrstvou triedneho modelu, ale knižnicou doménových pojmov, napísanou
v obmedzenom jazyku (en constraint language).
Archetypy majú viaceré účely: 1. umožňujú doménovým expertom (lekárom) utvárať definície, ktoré
determinujú štruktúru dát v ich informačných systémoch; 2. poskytujú priebežnú validáciu vstupu dát
prostredníctvom grafického používateľského rozhrania (en Graphical User Interface, GUI) alebo
spracovaním po dávkach (v sériách); 3. poskytujú podklad pre inteligentné dotazovanie.
Pomocou archetypov sa dá modelovať meranie telesnej hmotnosti, krvného tlaku, mikrobiologické
výsledky, prepúšťanie a poukazovanie pacientov na hospitalizáciu, preskripcia, diagnostika a mnohé
iné úlohy.
Každý archetyp je napísaný ako textový súbor pomocou syntaxe →archetypového definičného
jazyka.
Jestvujú dva druhy archetypov: 1. „stanovené“ ('designed') archetypy, ktoré lekár označí zaškrtnutím
(napr. referenčný model openEHR); 2. „odkazové“ (legacy) archetypy určené napr. údaje z databázy
nemocnice, správy HL7v2 ap. Typicky ide o plochý alebo stromový model. Aby poskytovali podklad
pre odkazové archetypy pripája sa k referenčnému modelu openEHR tzv. GENERIC_ENTRY type.
Spracovanie dát v openEHR sa dá uskutočniť takto: 1. export alebo konverzia dát z pôvodného
zdroja do intermediárneho XML; 2. import týchto dát do systému openEHR; 3. konverzia dát na
žiaduce archetypy a podtypy kľúčových slov (openEHR ENTRY), napr. sledovanie
(OBSERVATION), výkon (ACTION), hodnotenie (EVALUATION), inštrukcia (INSTRUCTION).
Archetypy sa bližšie definujú pomocou vzájomných vzťahov: 1. špecializácie (archetyp sa pokladá
za špecializáciu iného archetypu – rodiča, ak obmedzenia určené v jeho definícii sú užšie ako
obmedzenia rodiča; údaje utvorené ako inštancia špecializovaného archetypu sú v súlade
s rodičovským archetypom; v závislosti od počtu rodičov v línii je určená špecializačná hĺbka
archetypu; 2. kompozície (viaceré archetypy môžu byť začlenené do väčšej štruktúry, ktorá
sémanticky zodpovedá opäť archetypu; atribúty archetypu sa môžu odvolávať opäť na archetypy).
archetyp, opisný – informatika en descriptive archetype, model klinického alebo iného doménovošpecifického pojmu, ktorý definuje štruktúru a podnikové pravidlá (business rules) pojmu. Archetypy
môžu definovať jednoducho zložené pojmy, ako je „krvný tlak“ alebo „adresa“ alebo zložitejšie
zložené pojmy, ako je „rodinná anamnéza“ alebo „výsledok mikrobiologického vyšetrenia“.
Nepoužívajú sa na definovanie atomických pojmov, ako sú anatomické termíny. Archetypy využívajú
termíny, ktoré môžu byť získané z vonkajších terminológií na definíciu archetypových komponentov
(Beale, 2003)(ISO/TR 20514:20045(E)

archetyp, technický – informatika en technical archetype, počítačové vyjadrenie pojmu doménovej
úrovne vo forme štruktúrovaných obmedzený výrokov, založené na niektorom referenčnom
informačnom modeli (ISO/TR 20514:20045(E). Poznámka 1: Arechetypy sú s doménovými pojmami
v pomere 1:1, ktoré samé sú vnútorne komplexné. Poznámka 2: Archetypy majú ten istý
formalizmus, môžu však byť časťou štandardizovateľnej/komunikovateľnej ontológie (t. j. definičné)
alebo sa používajú len lokálne alebo regionálne (t. j. nepokladajú sa za definičné).
archetypový definičný jazyk – informatika en Archetype Definition Language →ADL. Formálny jazyk,
ktorý slúži na definovanie →archetypov. Na vyjadrenie obsahu archetypu využíva a kombinuje dva
typy syntaxe: 1. cADL (na zápis obmedzení pri vymedzení archetypu; povolené štruktúry údajov); 2.
dADL (na definíciu údajov v častiach zodpovedajúcich jazyku, opisu, ontológií a histórií revízií).
Archetypy vyjadrené jazykom archetypovým definičným jazykom sú určené pre počítačové
spracovanie, sú však čitateľné aj pre človeka.
archetypový model zdravotného záznamu – informatika en archetype model of health record, model,
ktorý vymedzuje konkrétnu hierarchiu prvkov →referenčného modelu zdravotného záznamu
a určuje ich názvy, relevantné dvojice atribút–hodnota a multiplicitu atribútov, údajové typy
a množiny hodnôt a závislosti. Ide o striktne deklarovaný objektový model a všeobecné požiadavky
na reprezentáciu archetypov. Hoci ide o stabilný model, archetypy sa vyvíjajú v súvislosti s vývojom
potrieb klinickej praxe. Všeobecný archetypový model pozostáva zo 4 logických celkov: 1.
identifikácia informácií a stav životného cyklu archetypu (obsahuje záznamy z histórie revízií
a opisné informácie o archetype); 2. opis (metaúdaje archetypu, ako je autor, dátum utvorenia, účel
ap. cv prizodzenom jazyku); 3. definícia (pozostáva z hierarchie objektov a atribútov určujúcich
obmedzenia kladené na inštancie objektového modelu; atribútom môže byť jednoduché priradenie
hodnoty, ako aj relácie – asociácia, agregácia, kompozícia a odkazy na iné časti modelu); 4.
ontológia (všetky lingvistické prvky, ako sú definície výrazov a obmedzení a ich väzby na referenčnú
externú terminológiu).
architektúra – informatika en architecture, súbor dizajnových artefaktov alebo opisných reprezentácií,
ktoré sú relevantné pre opis objektu tak, že sa dá použiť na utvorenie požiadaviek (kvalita), ako aj
na udržiavanie v priebehu jeho efektívneho života (zmena)(Zachmann, 1996)(ISO/TR
20514:20045(E).
ARPA – informatika en Advanced Research Projects Agency; →DARPA.
artikulácia – lingvistika 1. pohyby rečových ústrojov pri reči, t. j. členenie (článkovanie) vzduchového
a hlasového prúdu zmenami pozícií a postavení pohyblivých rečových ústrojov v nadhrtanových
priestoroch; artikulácia je modulovanie veľkých slovných úsekov reči zmenami dychu a hlasu, teda
zmenami sily aj výšky hlasu, ba aj zmenami tempa reči, t. j. rýchlosti segmentálnej artikulácie; 2.
rozčlenená, zreteľná výslovnosť pri slovnom prejave alebo pri speve. Informácie o artikulačných
procesoch sa dajú získať röntgenografiou.
artikulačné orgány – lingvistika ústroje ľudského organizmu priamo sa zúčastňujúce na článkovaní
rečového prúdu (→artikulácii). V širšom zmysle sem patrí dýchanie a hlasové orgány (rečové
orgány). Ich využitie je ich druhotnou funkciou, prvotnou je prijímanie potravy a výmena plynov
(dýchanie), resp. ochrana dýchacích orgánov pred vonkajšími vplyvmi. K artikulačným orgánom
patria: pery, zuby, jazyk, sánka, podnebná klenba zakončená mäkkým podnebím s čapíkom, Do
artikulácie sa činnosťou mäkkého podnebia zapája (alebo sa z nej vylučuje) nosová dutina, na
rozličných miestach sa tvoria úžiny a prekážky pre výdychový a fonačný prúd. Činnosť artikulačných
orgánov sa dá študovať metódou röntgenografie, palatografie, lingvografie, labiografie,
elektromyografie a i.
artikulačný stereotyp – lingvistika vžitý spôsob stvárňovania zvukového jazykového materiálu. Ide
o druh dynamického stereotypu. V širšom zmysle ide o jazykový stereotyp.

ASCII – informatika en American Standard for Code for Information Interchange Americký
normalizovaný kód na výmenu informácií.
asémantizmus – lingvistika spôsob výskumu jazyka len z formálnej stránky, t. j. bez ohľadu na význam.
asertorický – informatika [l. assertio výpoveď] logika uisťujúci, tvrdiaci.
asertorický súd – informatika súd, v ktorom jestvovanie alebo nedostatok znaku vyjadreného
prísudkom pri podmete sa definuje ako jestvujúce v skutočnosti. Ide o skutočný súd, súd, ktorý je
nesporný a skúsenosťou overený, možno si však predstaviť aj niečo iné, ba dokonca opak toho, čo
sa v ňom tvrdí. Asertorickým súdom je napr.: Na jar kvitne orgován. Možno si zaiste predstaviť, že to
tak môže aj nebyť.
asibilácia – lingvistika zmena mäkkého ď, ť, na mäkké dž, č. Vyslovovanie spoluhlásky c za pôvodné ť
sa nazýva cekanie, spoluhlásky dz za pôvodné ď dzekanie.
asimilácia spoluhlások – lingvistika spodobovanie, prispôsobovanie artikulácie dvoch susedných
blízkych spoluhlások alebo ich vlastností. asimilácia – spodobovanie, vyrovnávanie rozdielov
(podľa miesta artikuklácie, podľa znelosti) medzi susednými spoluhláskami; asimilácia podľa miesta
artikulácie sa týka napr. spoluhlások n–b (hanba – hamba); asimilácia podľa spôsobu artikulácie sa
týka napr. spoluhlások d–z (predzápal –preczápal); znelostná asimilácia sa týka znelých
a neznelých spoluhlások (z pece – s pece; mladší – mlaččí, sudca – succa). Najdôležitejšie je
prispôsobovanie podľa znelosti).
asociačné pole →sémantické pole.
asociatívny vzťah medzi pojmami – lingvistika en associative relation, pragmatic relation, vzťah medzi
dvoma →pojmami, ktorý vyjadruje nehierarchické tematické spojenie na základe skúsenosti.
Poznámka: Asociatívny vzťah existuje medzi →pojmami „vzdelávanie“ a „výučba“, „pečene“ a „pec“.
Nehierarchické vzťahy medzi pojmami, ktoré existujú vtedy, ak, ak na základe skúsenosti sa zistia
tematické súvislosti medzi pojmami. Niektoré asociatívne vzťahy sú založené na súvislostiach medzi
pojmami z hľadiska ich časovej a priestorovej blízkosti. Medzi takéto vzťahy patria napríklad:
materiál – produkt, činnosť – zariadenie (nástroj), množstvo – jednotka, materiál – vlastnosť,
materiál – stav, hmota/substancia – vlastnosť, konkrétna jednotka – materiál, konkrétna jednotka –
tvar, činnosť – cieľom činnosť – miesto/lokácia, činnosť – činiteľ atď. Niektoré vzťahy obsahujú
udalosti v čase, ako napríklad procesy závislé od času alebo následnosť; iné sa vzťahujú na príčinu
a následok )STN ISO 1087-1).
aspekt – lingvistika slovesný vid.
aspirácia – lingvistika prídychová výslovnosť záverových spoluhlások (v slovenčine nejestvuje). Je to
fonetický javy vznuikajúci prudkým roztvorením zovretých rečových ústrojov v ústnej dutine;
v niektorých jazykoch má rozlišovaciu platnosť (napr. v starej gréčtine p – ph, t – th).
aspiráta – lingvistika aspirovaná spoluhláska.
aspirovaná spoluhláska – lingvistika aspiráta.
asteronym – lingvistika nahradenie mena hviezdičkou (*) alebo troma hviezdičkami (***).
asymetrický dualizmus – lingvistika nesúmernosť obsahu a formy prejavujúca sa najmä v tom, že ten
istý obsah sa môže vyjadrovať viacerými formami. Napr. v slovnej zásobe: skok – skákanie, vysoká
škola – univerzita, hora – les.
asyndeton – lingvistika bezspojkové pripojenie slov, slovných spojení a viet. Najčastejšie sa vypúšťa
parataktická spojka a.

ATC – informatika skr. en Anatomic Therapeutic Chemical Classification. Klasifikácia liekov zavedená
WHO. Táto klasifikácia umožňuje analýzu údajov o spotrebe (užívaní) liekoch a vyhľadávanie
prípadov, v ktorých sa uskutočnil predpis liekov. Neumožňuje však jednoznačnú identifikáciu
jednotlivých liekov, ktoré sa vyrábajú a dodávajú na trh, informácie o ich registrácii, kontrole a
financovaní. V USA organizácia Health Level 7 (HL7) vypracovala slovník, ktorý slúži na takúto
jednoznačnú identifikáciu liekov. Systém identifikácie liekov založený na EAN (en European Article
Number) určený pre trh, ktorý vyvinuli aj v Austrálii. V SR systém identifikácie liekov vypracoval
a spravuje Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠUKL). Podobný systém jestvuje na európskej úrovni (en
European Medicines Agency, EMEA).
atektonický text – lingvistika text, ktorému chýba gramatika, logika, nemajú jasné obsahové
a významové členenie. Prijímateľ je nútený transformovať takýto text do zrozumiteľnej podoby.
Pritom však prispôsobuje kompozíciu svojím predstavám. Atektonické texty sa vyskytujú najmä
v detskej reči, pri psychózach, depresiách, v stave nepríčetnosti, opitosti, vysokom stupni duševnej
únavy.
atematické sloveso – lingvistika sloveso bez tematickej morfémy, napr. dať → dám, mať → mám, byť
→ som.
atrakcia – lingvistika mechanické prispôsobenie tvaru závislého slova k tvaru susedného nadradeného
slova; defektná syntaktická konštrukcia, ktorá vzniká asimiláciou foriem. Napr. širší ako dlhší (širší
ako dlhý), hory doly (hory a doliny).
atribúcia textu – lingvistika metóda určovania pôvodcu anonymných textov.
atribút – 1. podstatná, charakteristická, základná vlastnosť; 2. vo filozofii podstatná a nepostrádateľná
vlastnosť veci alebo substancie, protiklad →akcidentu; 3. jazykoveda prívlastok; 4. lingvistika príznak,
definovateľná vlastnosť; špecifikácia, ktorá definuje vlastnosť objektu, prvku alebo súboru. Atribút
objektu sa zvyčajne skladá z mena a hodnoty, atribút prvku z typu a mena triedy, atribút súboru
z mena a prípony.
audiometria – lingvistika meranie schopnosti sluchu vnímať a rozoznávať rozličné hlásky v reči.
augmentatíva – lingvistika zveličené slová (napr. chlapisko, vetrisko).
augmentatívne adjektívum – lingistika zveličené prídavné meno.
autenticita – lingvistika pravosť vyjadrenia vôle alebo konania v tom zmysle, že osoba je skutočne
osobou, za ktorú sa vydáva (Metodická príručka Výskumného ústavu spojov).
autentizácia – lingvistika postup nevyhnutný na overenie (dokázanie alebo zistenie) autenticity
(subjektu, objektu, procesu, systémov, informačných štruktúr ap.)(Metodická príručka Výskumného
ústavu spojov).
automatická konkordácia – informatika nástroj niektorých balíkov →prekladovej pamäti na automatické
vyhľadávanie fragmentov na podvetnej úrovni. Spúšťa sa, ak sa v databáze prekladovej pamäti
nenájde →presný ekvivalent alebo →rozprestrený ekvivalent. Nástroj hľadá najdlhší možný obraz
medzi segmentom zdrojového textu na preklad a segmentmi v prekladovej pamäti a vyberie z
databázy všetky výskyty; →konkordančný nástroj.
autorizácia – informatika určenie, že daný subjekt je dôveryhodný a oprávnený na vykonávanie
definovanej činnosti (Metodická príručka Výskumného ústavu spojov)..
autor – informatika en author, pôvodca, vydávateľ, účastník jazykovej komunikácie, od ktorého vychádza
oznámenie.

autorská reč – lingvistika časť umeleckého rozpoznávania, ktorú vyslovuje pôvodca diela ako vlastný
prejav. Je to „priama reč“ autora; na rozdiel od autorskej reči, kde rozprávač je zjavný („prvá
osoba“), pri rozprávaní je rozprávač skrytý, anonymný („tretia osoba“).
autosémantické slová – lingvistika plnovýznamové slová, slová a výrazy, ktoré samy osebe sú
nositeľmi istého obsahu a významu. Sú to substantíva, adjektíva, pronominá, numeráliá, verbá
a adverbiá.
axióma – informatika 1. jedna z množiny východiskových propozícií, ktoré sa v danej teórii pokladajú za
pravdivé, a nedajú sa dokázať; 2. základná veta systému, z ktorej sa pomocou pravidla odlúčenia
dokazujú ostatné vety či →teorémy daného systému. Pojmy zavedené v axiómach sa nazývajú
základné alebo primitívne pojmy. O takto zavedených pojmoch sa hovorí, že sú definované
implicitne. Všetky ďalšie pojmy sa definujú explicitne pomocou axióm a základných pojmov.
azbuka – lingvistika sústava písma založená na cyrilskom písme, používaná vo východoslovanských
a niektorých juhoslovanských jazykoch.
balast, slovný – lingvistika zbytočné, bezvýznamné, zaťažujúce slová, ktoré neprispievajú k definícii,
objasneniu významu pojmu.
banka, terminologická – informatika banka údajov obsahujúca terminologické údaje.
banka údajov – informatika en data bank, banka dát, databanka, súbor →databáz vrátane
organizačného rámca na zaznamenávanie, spracovanie a rozširovanie →údajov (STN ISO10872:2006). Ide o spôsob automatizovaného spracovania údajov, ktoré využíva kapacitu
veľkokapacitných pamätí pripojených k počítaču. Je to technologický systém na ukladanie,
spracovanie a vyhľadávanie informácií. Banka údajov zahŕňa →bázu dát a systém riadenia bázy
dát. Bázu dát tvoria súbory údajov s vlastnou štruktúrou, medzi ktorými existujú vzájomné väzby.
Systém riadenia báz tvorí komplex programového vybavenia na údržbu a využívanie súborov, ktoré
umožňujú zjednocovať súbory z určitej záujmovej oblasti tak, že báza dát sa používateľovi napriek
rozdielnosti jednotlivých súborov javí ako jeden súbor. Umožňuje manipuláciou s údajmi, vrátane
vyhľadávania v reálnom čase. Banka dát umožňuje: a) sústredenie väčšieho počtu súborov v báze
dát a súčasnú prácu v nich; b) oddelenie programového vybavenia od súboru informácií (súboru
údajov); c) nezávislosť budovania súborov od programov; d) utváranie ľubovoľných výstupných
zostáv podľa požiadaviek používateľov; e) vstup viacerých používateľov do bázy súčasne; f)
ochranu údajov pred zneužitím; g) viacnásobné využívanie údajov používateľmi, a tým podstatné
zvýšenie efektívnosti prevádzky automatizovaného informačného systému (Lipták, in Katuščák
a spol. 1998).
banka termínov – informatika en termbank, terminologická databanka, →banka údajov obsahujúca
terminologické →údaje (STN ISO 1087-2:2006).
barbarizmy – lingvistika starší termín na označenie jazykových prostriedkov prevzatých z cudzích
jazykov, ktoré sa priečia normám domáceho jazyka. Sú to najmä cudzie slová, za ktoré jestvujú
bežne používané domáce výrazy (mašina – stroj, šuflík – zásuvka). Z hľadiska jazykovej kultúry sa
barbarizmy hodnotia negatívne.
básnické slovo – lingvistika slovo používané obyčajne v poézii, často s knižným zafarbením: vesna,
žertva.
báza – lingvistika časť odvodeného slova, ktorá ostane po odtrhnutí slvotvorného →formantu, t. j., ktorá
po istej úprave reprezentuje základové slovo. Ide o syntaktickú zložku generatívnej gramatiky,
reprezentovanú sústavou pravidiel ktorými sa generuje množina základných reťazcov, pričom ku
každému reťazcu je pričlenený štruktúrny opis.

báza dát – informatika databáza, en database, súbor údajov organizovaný podľa vopred stanovenej
štruktúry. Ide o množinu rýchlo prístupných štruktúrovaných dát, súbory údajov. Dáta tvoria určitý
celok z hľadiska tematiky alebo druhu uložených záznamov. Ide o komplex súborov dát uložených
v pamätiach počítačov, ktoré sú v určitom vzťahu a sú prístupné pomocou programu (systém
riadenia bázy dát). Bázu dát tvoria: a) báza dát; b) systém riadenia bázy dát. (Nedorostová, in
Katuščák a spol., 1998). Systém riadenia bázy dát má tieto funkcie: a) definovanie dát; b) ukladanie
dát do bázy dát; c) udržiavania v báze dát; d) výber údajov z bázy dát; e) komunikáciu medzi
používateľom a systémom. Podľa štruktúry sa bázy dát delia na bibliografické, faktografické a bázy
dát s plnými textami. Každá báza dát obsahuje záznamy (informácie) v strojom čitateľnej forme
a z indexov, pomocou ktorých sa utvára prístupový mechanizmus k záznamom v báze dát. V banke
dát možno vyhľadať aj každé slovo samostatne. Z hľadiska technológie spracovania bázy dát sa
rozoznávajú systémy pracujúce v dávkovom a dialógovom režime. Pri dávkovom režime sú
informácie pred vstupom do počítača a pred vlastným spracovaním zhromaždené do dávok; proces
spracovania možno rozdeliť do niekoľkých krokov: zber, kontrola, oprava, spracovanie a výstup dát;
medzi jednotlivými krokmi býva väčšinou časový odstup. Pri dialógovom režime (on-line informácie
vstupujú do počítača sa spracúvajú okamžite; priamy vstup dát, ktoré okamžite k dispozícii
príslušnému aplikačnému programu – medzi jednotlivými krokmi spracovania neexistuje časový
odstup; spracovanie úlohy má interaktívny charakter čo umožňuje spresnenie požiadavky
a okamžitú kontrolu a opravu vstupujúcich údajov).
báza, onomaziologická – lingvistika v onomaziológii (teórii pomenúvania) jedna z dvoch častí, na ktoré
sa člení onomaziologická štruktúra slova, tvorená onomaziologickou bázou a onomaziologickým
príznakom.
bezpredmetové sloveso – lingvistika sloveso vyjadrujúce, že dej zasahuje logický subjekt (agensa):
zvoniť, znieť.
bezpríznakový člen protikladu – lingvistika člen s neprítomnosťou príznaku daného fonologického
protikladu, napr. t v protiklade s t – d nemá príznak znelosti.
bezrodové zámeno – lingvistika zámeno, ktoré nemá osobitné tvary podľa gramatického rodu: ja, ty, vy.
Tieto zámená majú povahu podstatných mien.
bežný hovorený jazyk – lingvistika jazyk využívaný ako dorozumievací prostriedok v bežnej
komunikácii. Charakterizuje ho istá uvoľnenosť, ekonomickosť komunikácie, variantnosť jazykových
prostriedkov, expresívnosť. Jedna z foriem bežného hovoreného jazyka je hovorový štýl.
biblický štýl – lingvistika nábožensky motivovaný text.
bibliografia – en bibliography. 1. Súpis publikovaných, príp. rukopisných prác s uvedením ich
základných charakteristík. V registračnej bibliografii sa uvádzajú len mená autorov, názvy ich prác
a základné údaje o mieste a čase vydania. V anotovanej bibliografii sú krátke anotácie,
charakteristiky obsahu prác, v kritickej bibliografii aj kritické poznámky o obsahu. 2. Veda
o bibliografickej komunikácii; oblasť vedeckej a praktickej činnosti zameraná na komunikáciu
bibliografických informácií o dokumentoch. Z praktickej stránky je to „technika identifikácie a opisu
dokumentov a triedenie získaných opisov“ (ISO 5127/1:1983). Je to „štúdium techník produkcie
a šírenia kníh“ (ISO 5127/1:1983). Ide o „sekundárny dokument, ktorý predstavuje súpis špecificky
usporiadaných záznamov a obsahuje údaje opisujúce dokument a umožňujúce jeho identifikáciu“
(ISO 5127/2:1983).
bibliológia – lingvistika syn. bibliografia.
biblizmy – lingvistika slová, výrazy a spojenia slov, ktoré sa vyskytujú v liturgii, v náboženských
piesňach, modlitbách, ale aj v cirkevnej tlači a náboženskej literatúre.

bilabiálne spoluhlásky – lingvistika obojperné spoluhlásky, pernoperné spoluhlásky, spoluhlásky, pri
tvorení ktorých sa utvára záver obidvoma perami. Jazyk sa na artikulácii nezúčastňuje, ale môže
anticipovať postavenie na artikuláciu nasledujúcej hlásky. Patria sem: b, m, p a u.
bilaterálna teória znaku – informatika teória, podľa ktorej je znak nerozlučné spojenie formy a obsahu.
Obsahová stránka jazykového znaku vyjadruje vzťah k obsahu vedomia a odkazuje na skutočnú
vec. Formálnu stránku jazykového znaku označuje zvukovú predstavu a odkazuje na skutočné
hlásky. Obsah a forma tvoria jednotu a sú nerozlučne spojené.
bilaterálny protiklad – lingvistika dvojstranný fonologický protiklad, v ktorom sa súhrn vlastností
spoločných obidvom členom (tzv. porovnávací základ) nevyskytuje pri iných prvkoch systému: napr.
t – d je bilaterálny protiklad, lebo ich spoločné vlastnosti (zubnosť, záverovosť) sa nevyskytuje nikde
inde.
bilingvizmus – lingvistika aktívne používanie
k jednojazyčnosti alebo mnohojazyčnosti.

dvoch

jazykov,

dvojjazyčnosť

v protiklade

binaristická teoria jazyka – lingvistika teória, podľa ktorej sa každý útvar člení na dve zložky, napr.
slovo učiteľský sa člení na formant –ský a základ učiteľ-. Tento základ sa znova člení na formant –
teľ a základ –uči-.
binarizmus – lingvistika →binaristická teória.
bit – informatika en binary digit dvojková jednotka. Jednotka množstva informácie; kód zložený z dvoch
prvkov má kapacitu jedného bitu, kód zložený zo štyroch, resp. ôsmich prvkov má kapacitu 2, resp.
1
2
3
3 bitov (je to vždy dvojkový logaritmus podľa zložiek: 2 = 1, 2 = 4, 2 = 8 ...).
blog – informatika en web + log denník, pôvodne lodný denník. Ide o webovú stránku (internetovú
stránku), kde sú jednotlivé zápisky ľudí (malé diskrétne jednotky) zapisované inkrementálne
chronologicky, ale zobrazované v opačnom chronologickom poradí (najskôr najnovšie). Niekedy sa
ako blog označuje jeden zápisok. Typický blog je kombináciou textu, obrázka a odkazov na iné
blogy, webové stránky alebo ďalšie médiá týkajúce sa danej témy. Dôležitou časťou blogov je
možnosť pridávania komentárov k zápiskom, čím umožňujú interaktívnu komunikáciu medzi
autorom blogu a jeho čitateľmi. Blogy sa pokúšajú riešiť problém nárastu konzumentov webu. Na
klasifikáciu blogov sa najčastejšie používalo prideľovanie značiek (tagovanie); →tag.
bodka – lingvistika interpunkčné znamienko, ktoré sa používa v písomnom prejave ako signál pri
členení textu alebo ako signál pri skracovaní slova. Bodka sa píše: 1. na konci oznamovacej vety; 2.
za skratkami; 3. za radovými číslovkami; 4. pri označovaní spisov, počtu, strán, kapitol, paragrafov,
a to vtedy, keď číslo nasleduje za pomenovaním. Bodka sa nepíše, keď na vyčlenenie vety sa
použije iným spôsob (v nadpise, osobitnom riadku), v tabuľkách, na tabuliach, štítoch, listinách
a titulných stranách knižných publikácií, v titulkoch novín, vyhlášok, pomenovaní preukazov,
výkazov, zoznamov a tam, kde ju nahrádza priestor, rámček, farebné členenie, ďalej v podpisoch
ani na konci adries. Keď však ide o text pozostávajúci z viacerých viet, medzi jednotlivými vetami sa
bodka píše.
bodová spoluhláska – lingvistika laterála, spoluhláska tvorená (artikulovaná) tak, že výdychový prúd
obchádza prekážku (jazyk) po oboch stranách; napr. l.
bodkočiarka – lingvistika interpunkčné znamienko, pomocou ktorého sa člení zložitá veta. Píše sa tam,
kde by mohla byť bodka alebo čiarka. (v zložených súvetiach, pri segmentácii a pri členení
fragmentov a úsekov vety v rámci zoznamov vecí, prehľadných inventárov, súpisov.
bohatstvo slovníka – lingvistika R, hodnota vyjadrujúca pomer počtu slov (V) k počtu slovných tvarov
(VN): R = V/N, vo výraze Zlodej zlodeja naháňa sú tri slovné tvary, ale iba dve slová, preto R = 2/3 =
0,66 (Mistrík, 2002).

bohemiznus – lingvistika jazykový prostriedok prevzatý z češtiny.
Boolov typ – informatika en Boolean, bool, implementácia pravdepodobnostného typu. Môže
obsahovať dve možné hodnoty: True (pravda) a False (Nepravda), ktorým prislúcha určitý rozsah
číselných hodnôt, väčšinou False = 0 a True >= 1. Pre tento typ sú definované tieto operácie: 1.
nulárna operácia „pravda?“ overuje, či má premenná boolovho typu hodnotu True; 2. unárna
operácia – negácia (NOT) mení hodnotu premennej z True na False a naopak; 3. binárna operácia
– konjunkcia (AND), disjunkcia (OR), XOR, ekvivalencia a implikácia; 4. ternárna operácia –
podmienka alebo vetvenie „ak, potom inak“ (If Then Else); →Boolova algebra.
Boolova algebra – informatika Boolova logika, en Boolean, algebra, ktorá používa logické funkcie –
logický súčet, logický súčin a negáciu, ako aj ich kombinácie. Funkcie Boolovej algebry sa realizujú
→logickými obvodmi. Je to dvojhodnotová logika založená na tom, že logické výroky sú pravdivé
alebo nepravdivé. Premenné môžu mať len jednu z dvoch hodnôt (pravda, nepravda), vzťahy medzi
premennými sa logicky vyjadrujú operátormi (AND, OR, NOT). V oblasti vyhľadávania informácií
nachádza Boolova logika uplatnenie v dotazovacích jazykoch, a to najmä pri textovo orientovaných
systémoch (plnotextové databázy, bibliografické databázy, vyhľadávacie nástroje pre WWW
domumenty).
brbľavosť – lingvistika rečová chyba vyznačujúca sa poruchou tempa a rytmu reči. Tempo reči je
zrýchlené a hovoriaci nestačí vyslovovať všetky hlásky alebo slabiky v slove. Redukuje hlásky,
a tým komolí slová i vetné celky. Príčinou je porucha CNS.
browser – informatika en prehliadač. Aplikačný program, ktorý umožňuje zobrazovanie dokumentov
HTML a navigáciu medzi nimi. Technicky ide o klientsky program využívajúci protokol http na
komunikáciu s WWW servermi na internete. Prehliadače môžu pracovať v grafickom alebo textovom
režime Ide aj o prostriedok prezerania a vyhľadávania obsahu terminológie. Prehliadač je schopný
znázorniť úseky hierarchie a detaily pojmu (vzťahy medzi pojmami, opisy a identifikátory – Id´s atď.).
[HLAVENKA-1997:58]
budúci čas – lingvistika futúrum, čas vyjadrujúcich, že pomenúvaný dej bude prebiehať po momente
reči: budem písať, napíšem.
biznisová logika – informatika doménová logika netechnický termín používaný na opis funkčného
algoritmu, ktorý je určený na spracovanie výmeny informácií medzi databázou a používateľským
rozhraním. Modeluje objekty reálneho života (ako sú účty, mzdy, trasy, inventár), predpisuje ako
navzájom interagujú objekty domény, optimalizuje cesty a metódy, ktorými sa sprístupňujú objekty
a aktualizujú objekty. Biznisová logika zahŕňa biznisové pravidlá, ktoré vyjadrujú biznisovú politiku
(ako sú kanály, lokalizácia, logistika a produkcia) a toky prác, čo sú usporiadané úlohy pohybu
dokuimentov alebo údajov od jedného účastníka (osoby alebo softvérového systému) k inému.
bytostnosť – filozofia podstata, „tak-bytie“, protipól pobytu. Tak-bytie odpovedá na otázku „čo“ je súcno
(pričom súcno sa nekryje so zmyslovo vnímateľným, ako sa domnievajú pozitivisti). Pod pojmom
pobyt rozumieme existenciu, pojem, ktorý odpovedá na otázku „či” súcno existuje (Brugger, W.:
Filosofický slovník, prekl. L. Benyovszky a kol., Praha, Naše vojsko 1994).
causerie – lingvistika (kózrí) vysvetľovanie prístupnou, hovorovou formou. Od fejtónu sa odlišuje tým,
že nie je útočný, nie je ostro kritický, ale didaktický.
CDR-5 – informatika skr. en Current Dental Terminology 2005 Súčasná stomatologická terminológia
2005.
celkový genitív – lingvistika genitív vyjadrujúci príslušnosť nadradeného pomenovania k celku: pohár
vody, strecha domu.

celkový pojem – informatika en comprehensive concept, →pojem v →partitívnom vzťahu, ktorý sa
pokladá za celok.
celostnosť – filozofia prejav existencie vzájomných väzieb, súvislostí, ktoré majú svoj obsah, štruktúru,
dynamiku vývoja a sú súčasťou kvality, zúčastňujú sa na nej. V prípade ľudského organizmu je to
jeho vnútorná jednota, autonómnosť, nezávislosť, odlišnosť od okolitého prostredia. Tieto
charakteristiky treba chápať v relatívnom zmysle, pretože organizmus súvisí množstvom vzťahov s
prostredím, jestvuje iba v jednote s ním. Vychádza sa pritom z holistického princípu, že celok je
vždy viac ako súčet jeho častí, nemožno teda redukovať celok na aritmetickú sumu častí.
Celostnosť možno chápať dvojako: 1. ako úplnosť, vyčerpávajúce zahrnutie všetkých vlastností,
stránok a súvislostí organizmu (v tomto zmysle sa celostnosť blíži pojmu konkrétnosti: nejestvuje
choroba, len chorý jedinec); 2. ako vnútornú podmienenosť organizmu, toho čo určuje jeho
špecifickosť (v tomto zmysle sa celostnosť blíži pojmu podstata: zápal pľúc ako choroba má svoje
prejavy – subjektívne a objektívne príznaky, ale jeho podstatou je infekcia pľúcneho tkaniva
vyvolaná napr. vírusom).
Pojem celostnosti má významné postavenie v prípadoch, keď úlohou skúmania je získať syntetické
poznanie organizmu, ako mimoriadne zložitého systému, v ktorom sú všetky jeho elementy vo
vzájomnom vzťahu a ktorý utvára navyše zložité vzťahy s prostredím. Pojem celostnosti sa týka
aj procesov, ktoré prebiehajú v organizme.
Celok a časť sú korelatívne pojmy postihujúce vzťah množiny a prvku, množniny a podmnožiny,
systému a sybsystému, organizmu e jeho zložiek. Spôsobom skúmania je daná určitá hierarchia
objektov, ktoré sú vzhľadom na nižšiu úroveň celkami a vzhľadom, na vyššiu úroveň časťami. Napr.
organizmus je vzhľadom na jednotlivé orgánové sústavy, orgány, tkanivá, bunky celkom, ale
súčasne je časťou živej prírody (ľudskej spoločnosti).
Atomizmus uznáva existenciu ďalej nedeliteľných prvkov hmoty a pripúšťa treda objekty, ktoré sú
len časťami. Toto poňatie je v rozpore s poznatkami fyziky, podľa ktorých zásadne neexistujú
„posledné” zložky hmoty.
Mechanicizmus predpokladá, že celok je úplne postihnuteľný súhrnom svojich častí a je preto na
ne redukovateľný. Ľudský organizmus sa pokladá za dokonalý stroj, ktorý možno rozložiť (a zložiť)
na jeho súčiastky.
Naproti tomu holizmus prisudzuje celku vlastnosti, ktoré neprislúchajú ani jeho častiam, ani ich
jednoduchej agregácii. Špecifickosť celku je daná štruktúrnymi vzťahmi medzi jeho časťami I ich
vzájomnou interakciou. Kritériá, podľa ktorých možno rozlíšiť organický celok od jednoduchúho
agregátu častí, sa zatiaľ konkrétne a explicitne nestanovili. Nepodarilo sa zatiaľ skonštruovať robot,
ktorý by zopdovedal dokonalosti ľudského organizmu; neuspelo sa ani pri pokusoch umelo vyrobiť
živú bunku.
Ďalším problémom je, kedy prestáva byť celok celkom, keď postupne odstraňujeme niektoré jeho
časti, napr. kedy organizmus prestáva plniť svoje funkcie a existovať ako živý tvor po redukcii
svojich zložiek. Operacionálne je síce definovaný zánik ľudského organizmu pojmom klinickej alebo
definitívnej smrti, ale nie je všeobecne prijatá definícia, ako je morfologický rozdiel medzi živým a
neživým organizmom. Ide tu skôr o problémy teológie a filozoie (etiky a i.). To isté sa týka začiatku
života.
Vzťah medzi celkom a časťami je ďalej podmienený tým, či celok obsahuje konečný alebo
nekonečný počet prvkov. Len pre konečný počet prvkov platí starý metodologický postulát, že
celok je väčší ako jeho časti. Ak máme do činenia s celkami, ktoré obsahujú nekonečne mnoho
prvkov (napr. s množinou všetkých celých čísel), ich podmnožiny (napr. množina nepránych celých
čísel) majú rovnakú mohutnosť; v tomto prípade sa teda časť rovná svojmu celku.

Ľudský organizmus je polymorfný systém, ktorý je výsledkom fylogenetického (druhového) a
ontogenetického (individuálneho) vývoja a vyznačuje sa najvyšším stupňom diferenciácie systémov
vôbec. Táto diferenciácia je výsledkom genetických a peristatických (vplyv prostredia) faktorov.
Študovať organizmus ako systém tým, že ho podrobíme analýze – rozložením systému na jeho
prvky, sa tým dostávame mimo systém; porušíme totiž princíp celostnosti.
Organizmus nie je homogénny (homoiomérny), t. j. nepozostáva len z prvkov jednej triedy, prvkov
jedného druhu. Princíp homogénnosti vyžaduje, aby druhové pojmy (časti organizmu, prvky systému
ako celku) mali spoločné vlastnosti, čo umožňuje zlučovať ich pod spoločný rodový pojem. Ľudský
organizmus sa naopak vyznačuje heterogenitou, pričom jeho zložky sú vysoko špecializované
(napr. nervové, svalové, sekrečné bunky atď.), takže ich nemožno zahrňovať pod spopločný rodový
pojem.
Ľudský organizmus ako systém možno teda študovať len teoreticky. V modelovej štúdii ho môžno
skúmať ako izomorfný alebo homomorfný; je to však asktrakcia a zjednodušenie.
CEN – informatika skr. fr. Comité Européen de Normalisation Európsky normalizačný výbor.
cerebrála – lingvistika cerebrálna spoluhláska, spoluhláska tvorená (artikulovaná) tak, že špička jazyka
je obrátená dozadu (napr. sanskrte t, n).
ceremoniálny štýl – lingvistika súbor formálnych výrazových prostriedkov pri slávnostných
príležitostiach v istom spoločenskom prostredí. Je to jazyk, parajazyk a zložitý kontext. Uplatňuje sa
pri slávnostiach, oslavách, na ktorých je maximálne vážne každé slovo, pohyb a komunikačný výraz.
cieľová príslovková veta – lingvistika príslovková veta vyjadrujúca cieľ, ktorý sa má dosiahnuť dejom
vyjadreným v hlavnej vete: Tu treba všetky urobiť, aby sme to vymohli (Horecký a Rácová, 1979).
circonstant – lingvistika v štruktúrnej syntaxi okolnosť deja bezprostredne nezávislá od slovesa. Stojí
v protiklade k aktantu, ktorý je riadený slovesom.
citátové slová – lingvistika lexikálne citáty, výrazy z cudzieho jazyk používané v pôvodnej podobe.
citoslovcia – lingvistika interjekcie, amorfné slová, ktoré vyjadrujú spontánne, pojmovo nespracované
zážitky z oblasti citu, vôle a vnímania. Delia sa na vlastné citoslovcia (citové a vôľové) a na
onomatopoje. Citové citoslovcia majú obyčajne len veľmi neurčitý význam (ach, ej, aha...).
citoslovcový prísudok – lingvistika prísudok vyjadrený citoslovcom: A myška pred kocúrom šuch do
diery (Horecký a Rácová, 1979).
citové citoslovce – lingvistika citoslovce vyjadrujúce citové zážitky: ach, fí, haha (Horecký a Rácová,
1979).
CORBA – informatika en Common Object Request Broker Architecture referenčný model →OMA
rozhraní Open Doc. Je to →štandard definovaný →OMG, ktorý umožňuje písanie softvérových
zložiek rôznymi počítačovými jazykmi a ich spoločné používanie na rôznych počítačoch, t. j.
podporuje mnohopočetné platformy.
CorbaMed – informatika Corba aplikovaná na medicínu.
cudzie slovo – lingvistika slovo obyčajne charakterizované hláskovou a morfematickou odlišnosťou
(kongres, kongregácia) dokázateľne prevzaté z iného jazyka (Horecký a Rácová, 1979).
CTV3ID – informatika Clinical version 3 ID klinická verzia 3 identifikátora, termín používaný v SNOMED.
Päťznakový kód priradený pojmu alebo termínu v CTV3. Kvôli kompatibilite dát a na mapovacie
účely obsahujú pojmy SNOMED CT register kódov korešpondujúcich pojmov zo zoznamu klinických
termínov verzia 3 (Clinical Terms Version 3, CTV3, predtým známeho ako Readove kódy) a
SNOMED RT.

cudzie slová – lingvistika →internacionalizmy.
cyrilika – lingvistika najstaršia sústava slovanského písma po hlaholike. Vznikla úpravou veľkých
písmen gréckej abecedy a zjednodušením niektorých písmen hlaholiky. Jej autorom je mních Cyril
(Konštantín). Upravená forma cyriliky používaná v staroslovienčine a dodnes sa používa v dnešnej
srbčine a macedónčine.
čapíková spoluhláska – lingvistika uvulára, spoluhláska charakterizovaná prekážkou vytváranou
zadnou časťou chrbta jazyka a čapíkom: R.
čas v komunikácii – lingvistika simultánny činiteľ (hic et nunc, tu a teraz), ale aj ako merateľná veličina
medzi účastníkmi rozhovoru. Čas plynie inak pri komunikácii so starým nevládnym alebo chorým
emitentom ako so zdravým, mladým prijímateľom.
časová príslovková veta – lingvistika →príslovková veta.
časová spojka – lingvistika →hypotaktická spojka.
časovanie – lingvistika konjugácia; 1. súbor slovných tvarov slovesa; 2. tvorenie (reprodukovanie)
slovných tvarov slovesa podľa jednotlivých gramatických kategórií: píšem, píšeš atď.
časovanie slovies – lingvistika konjugácia, tvorenie určitých a neurčitých slovesných tvarov. Určité
slovesné tvary vyjadrujú predikáciu, kým neurčité slovesné tvary ju nevyjadrujú. Ide o tieto určité
slovesné tvary: prítomný čas (prézens), minulý čas (préteritum), budúci čas (futúrum), rozkazovací
spôsob (imperatív) a o tieto neurčité slovesné tvary: neurčitok (infinitív), trpné príčastia atď. Okrem
toho sa slovesné tvary triedia aj na jednoduché a zložené; zložené tvary sa ďalej triedia na opisné
(vedel som) a zvratné (vie sa...). Pri formálnej analýze určitého slovesného tvaru možno vyčleniť
tieto morfémy: gramatická (relačná) morféma, tematická morféma, koreňová morféma; medzi
tematickou a koreňovou morfémou je niekedy modifikačná morféma.
chyt ––––––––- á –––––––– me
|
|
|
koreňová m. tematická m. gramatická m.
chyt ––-áv –– a –––- me
|
modifikačná morféma
Zlúčením tematickej s koreňovou morfémou dostaneme kmeň. Slovesá sa triedia podľa prézentnej
a infinitívnej morfémy. Spravidla sa identifikujú podľa týchto troch tvarov: infinitív, tvar 1. osoby
singuláru, tvar 3. osoby plurálu, napr. chytať – chytám – chytajú. V súčasnej slovenčine je 14
slovenských vzorov na časovanie pravidelných slovies, ktoré majú tematické morfémy, okrem nich
je 7 slovies takých, ktoré majú nepravidelné časovanie.
časový genitív – lingvistika genitív vyjadrujúci obmedzovanie časového úseku na istú jeho časť:
minulého roku.
časový vzťah – lingvistika en temporal relation, →následný vzťah zahŕňajúci udalosti v čase.
Poznámka: Časový vzťah existuje medzi pojmami „jar“ a „leto“, „jeseň“ a „zima“.
časť reči – lingvistika →slovný druh.
časť slova – lingvistika en word part; word segment, →reťazec znakov zobratý zo →slovného tvaru na
špecifické používanie (STN ISO 1087-2).
časť zloženiny – lingvistika →člen zloženiny.
častice – lingvistika partikuly. Neohybné slová, ktorými podávateľ vyjadruje svoj osobný postoj
k vecnému obsahu výpovede. Častice sa delia ma 1. uvádzacie; 2. vytyčovacie. Uvádzacie časti

môžu byť pripájacie (ale, i, lebo, inak, potom) a pobádacie (aby, kdeže, nech). Vytyčovacie častice
sa delia na vysvetľovacie (beztak, jednako, aspoň, vraj), hodnotiace (akiste, áno, asi, azda, hádam)
a zdôrazňovacie (najmä, predovšetkým, vôbec). Podľa tvaru sa častice delia na jednoduché (ozaj,
len, asi, veď) a zložené (jedným slovom), podľa polohy sa rozoznávajú členské – patria k jednému
členu (asi dnes, aj ty...), vetné – patria k celej výpovedi (zajtra asi neprídem) a formálne – ako
výplnkové formálne slová (a – a, takže – takže, vari–vari).
čet – informatika en chat, počítačový program určený na simuláciu inteligentnej konverzácie s jedným
alebo viacerými používateľmi pomocou auditívnych alebo textových metód, určený primárne na
zabezpečenie krátkych konverzácií (small talk). Účelom takejto simulácie bolo vyvolať u používateľa
dojem, že výstup programu bol utvorený človekom (Turingov test). Programy slúžiace na takéto
účely sa niekedy označujú ako umelé konverzačné jednotky (Artificial Conversational Entities, talk
bots alebo chatterboxes). Čety sú však často integrované do dialógových systémov na praktické
ciele, ako je pomoc online, adresné služby alebo získavanie informácií. Niektoré čety používajú
sofistikované systémy spracovania prirodzeného jazyka, mnohé však len skenujú kľúčové slová vo
vstupe a dávajú odpoveď na najčastejšie párové kľúčové slová alebo najpodobnejšie vzorky slov z
textovej databázy. Termín ChatterBot zaviedol M. Mauldin, autor prvého verbálneho robotu (Verbot,
Julia) r. 1994.
četerboty – informatika en chatterbots, chatbots, chat bots, textovo orientovaní konverzační agenti, ktorí
sú schopní interagovať cez určité médium, ako je služba okamžitých správ. Niektoré četerboty sú
určené na špecifické účely, iné konverzujú s ľudskými používateľmi o širokom spektre tém.
čiarka – lingvistika interpunkčné znamienko, ktoré sa používa ako signál pri členení vety. Čiarky sa
píšu: 1. v jednoduchej vete na oddelenie slov, ktoré nemôžu byť vetnými členmi – citoslovcia
a niektoré častice (ach, kdeže, no); 2. na vyčlenenie oslovenia a zvolania (vážení prítomní,
dovoľte...); 3. pri vyratúvaní: po prvé, po druhé...), pri nadväzovaní rozhovoru: prosím, počkajte); 4.
na oddelenie voľne pripojeného doplnku (stretol ju na chodbe, plačúcu); 5. na oddelenie
vysvetľovacích výrazov: Karol, môj spolužiak...; 6. na rozčlenenie viacnásobného vetného člena:
v pondelok, v stredu, v piatok; 7. oddelenie voľne pripojeného prívlastku: List, odoslaný včera, som
nedostal; od voľne pripojeného prívlastku treba odlišovať tesný prívlastok: List odoslaný včera som
ešte nedostal; 8. pred spojkami ako, sťa, než, ani, ktoré pripájajú celú vetu: Hľadí na mňa ani čo by
sa bál; 9. pred spojkou a, keď sa pripája výsledkový alebo dôsledkový, akoby zhrnujúci výraz,
výsledok (x, a tak; x, a teda; x, a to, x, a preto; x, a tým; x, a vtedy); 10. pred spojkou alebo, keď
spojka stojí proti predchádzajúcej časti, nesúhlasí s ňou: Príď ty, alebo radšej tvoj brat. Čiarka sa
nepíše vtedy, keď spojka alebo spája synonymné, súhlasné výrazy: Príď ty alebo tvoj brat. (V
uvedenej dvojici rozhodla absencia slova „radšej“)(Mistrík, 2002).
čiastkový genitív – lingvistika →partitívny genitív.
čiastkový pojem – informatika en partitive concept, partitívny pojem, pojem v →partitívnom vzťahu,
ktorý pokladáme za jednu z častí utvárajúcich celok.(STN ISO 1087-1: 2003).
činiteľské meno – lingvistika →činiteľské substantíva.
činiteľské substantíva – lingvistika nomina agentis, odvodené substantíva označujúce osobu na
základe vykonávania istej činnosti, napr. objaviteľ, učiteľ, riaditeľ.
činné príčastie minulé – lingvistika aktívne particípium préterita, neurčitý slovesný tvar, ktorý vyjadruje
predchádzajúci (minulý) dej vo vzťahu k nadradenému substantívu, napr. čítavší študent, zahynuvší
vojak.
činné príčastie prítomné – lingvistika aktívne particípium prézenta, neurčitý slovesný tvar, ktorý
pomenúva prítomný dej vo vzťahu k nadradenému substantívu, napr.: volajúci chlapec, starnúca
žena.

činnostné slovesá – lingvistika akčné slovesá, slovesá vyjadrujúce, prechod deja z logického subjektu
(agensu) na logický objekt (patiens): písať.
činný rod – lingvistika aktívum, bezpríznakový člen kategórie slovesného rodu pomenúvajúci činnosť.
Protikladom je trpný rod – pasívum. Činný rod je základom aktívnej vety.
číselná sústava – informatika spôsob, akým sú zapisované →čísla pomocou znakov (nazývaných cifry).
Podľa spôsobu určenia hodnoty čísla z daného zápisu sa rozlišujú dva druhy číselných sústav:
pozičné a nepozičné číselné sústavy; v minulosti sa používali aj ich kombinácie. Dnes sa používajú
väčšinou pozičné sústavy.
číslica – lingvistika 1. en digit, číslicový znak, znak ktorý predstavuje nezáporné celé číslo (ISO 23824:1987)(STN ISO 1087-2:2006); 2: cifra (z arab. as-sifr nula), →znak používaný na zápis hodnoty
čísla v danom ráde v pozičnej číselnej sústave.
V desiatkovej (decimálnej) sústave sa používajú číslice 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, v šestnástkovej
(hexadecimálnej) sústave sa ako číslice používajú aj písmená A, B, C, D, E, F. V laickom použití sa
slovo číslica často mylne používa vo význame →číslo. Najčastejšie sa používa pozičná číselná
sústava. Príkladom sú najužívanejšie arabské číslice – znaky „0“ až „9“ (používané v desiatkovej
sústave), „0“ a „1“ (v binárnej sústave) alebo číslice „0“ až „9“, „A“, „B“, „C“, „D“, „E“ a „F“
v šestnástkovej sústave.
číslicové a slovné označovanie čísel – lingvistika slovo milión (z lat. mille tisíc + lat. –one -isko). Milión
je 1000 x 1000 = 1 000 000, miliarda je 1000 tisíc miliónov, teda 1 000 000 000, číslovky vyššie ako
miliarda tvoria pomocou predpôn bi- (bilión = 1000 miliárd), tri- (trilión = 1000 biliónov), quadri(quiadrilión = 1000 triliónov), quinti-, sexti-, septi-, okti- atď.
číslo – informatika abstraktná entita používaná na opis množstva. Čísla je možné rozdeliť na mnoho
druhov, najznámejšie sú prirodzené čísla používané na počítanie a označované množinou N.
Zjednotením množiny prirodzených čísel so zápornými je množina celých čísel. Používa sa aj pojem
nezáporné čísla, čo znamená kladné čísla a nula.
Prirodzené číslo môže znamenať buď kladné celé číslo (1, 2, 3, ...) alebo bezáporné celé číslo (0,
1, 2, 3, ...). Prirodzené čísla majú dve hlavné použitia: počítanie ("na stole sú 3 knihy") alebo poradie
("toto je 3. najväčší strom v záhrade"). Vlastnosti prirodzených čísel súvisiace s deliteľnosťou (ako
napr. rozdelenie prvočísel) študuje teória čísiel. Problémy, s ktorými sa stretávame pri počítaní (ako
napr. Ramseyova teória), študuje →kombinatorika.
Reálne číslo je každé číslo, ktoré patrí do množiny reálnych čísel. Reálne čísla môžu byť racionálne
alebo iracionálne (algebraické alebo transcendentné).
Racionálne číslo je reálne číslo, ktoré sa dá zapísať ako podiel celého a prirodzeného čísla,
väčšinou v tvare

alebo ako zlomok a/b, kde b nie je nula a a a b sú celé čísla. Množina všetkých

racionálnych čísel sa označuje Q alebo

.

Pri zlomku sa číslo a označuje ako čitateľ, číslo b ako menovateľ (pretože určuje meno zlomku:
1/2 je jedna polovica, 1/3 je jedna tretina, 1/4 je jedna štvrtina atď.).
Reálne číslo, ktoré nie je racionálne, sa nazýva iracionálne. Iracionálne je každé reálne číslo, ktoré
sa nedá vyjadriť pomerom dvoch reálnych celých čísel, resp. ktoré sa nedá vyjadriť v tvare , kde
m a n sú celé čísla, pričom n je nenulové. Príkladom iracionálneho čísla je √¯2.

Algebrické číslo (staršie algebraické číslo) α je komplexné číslo, ak existujú racionálne čísla a 0...an
také, že α je koreň →polynómu
n

a0+a1x+...+anx , |a0|+..|an|<>0
Číslo, ktoré nie je algebrické sa nazýva transcendentné.
Komplexné čísla sú zovšeobecnením pojmu reálna čísla. V obore reálnych čísel nemajú všetky
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polynomiálne rovnice riešenie. Ak sa číslo i definuje ako riešenie rovnice x = − 1, potom všetky
polynomiálne (algebrické) rovnice riešenie mať budú.
číslovky – lingvistika numerália, slovný druh, ohybné a neohybné slová s číselným významom,
pomocou ktorých sa vyjadrujú samostatné pojmy počtu i číselné určenia vecí, príznakov a dejov. Ich
lexikálny význam spočíva v tom, že vyjadrujú kvantitu. Jednotlivé číslovky majú charakter
substantív, adjektív i adverbií. Vo vete môžu vystupovať vo funkcii všetkých vetných členov. Podľa
číselného významu sa číslovky delia na: 1. základné (jeden, dva tri..., štvrť...); 2. skupinové (jedno,
dvoje, troje...); 3. radové (prvý, druhý, tretí...); 4. druhové (dvojaký, dvojako, trojaký, trojako...); 5.
násobné (tri razy, trikrát...); 6. neurčité (trochu, viacero, mnohý).
čítať – lingvistika en read, verb, získavať údaje z údajového média bez zmeny týchto údajov.
Poznámka: upravené podľa normy ISO 2382-6:1987)(STN ISO 1087-2:2006).
článok – lingvistika textový útvar, v ktorom sa pozornosť venuje aktuálnej tematike v tlači (v novinách,
časopisoch, knihách). Ako žáner populárno-náučneho štýlu stojí oproti vyhranene vedeckým žánrom
(dizertácii a štúdii). Článok je kontextový celok menšieho rozsahu, v ktorom sa všeobecne
prístupným štýlom vysvetľujú, aplikujú, popularizujú výsledky vedeckých bádaní. Kým v dizertácii
a štúdii sa riešia a analyzujú nové, zložitejšie, predtým neznáme veci, v článku sa ešte dôraznejšie
podčiarkuje didaktická stránka vyjadrovacích prostriedkov. Názov článok sa používa metonymicky
na pomenovanie časopiseckých útvarov. Za článok sa v redaktorskom a tlačiarenskom slangu
pokladá rovnako štúdia ako recenzia, úvaha alebo rozšírená správa. Slovník článku sa nevyhýba
faktom, číselným údajom a propriám. Článok je v princípe monologický žáner, avšak viac
subjektívny ako vedecké texty. Subjektívnosť sa naznačuje miernym využívaním dialogických
prvkov, napr. zvýšením angažovanosti autora, frekventovaním prvej osoby, vsúvaním osobných
častíc, skúseností a názorov. Syntax článku nie je taká stereotypná ako syntax čistých vedeckých
žánrov (Mistrík, 2002).
člen zloženiny – lingvistika časť zloženiny, komponent, prvok vydeliteľný v zloženom slove pred
spojovacou morfémou a za spojovacou morfémou: môže mať podobu koreňa alebo odvodeného
slova, napr. vod–o–vod, del–o–strelec.
členenie textu – lingvistika rozdelenie textu na menšie obsahovo uzavreté časti (odseky, kapitoly).
členská spojka – lingvistika spojka vyjadrujúca vzťah medzi vetnými členmi; napr. a, aj.
členský zápor – lingvistika gramatický zápor.
črta – 1. príznačná, typická, svojská vlastnosť; 2. lingvistika kratší publicistický žáner s jednoduchou
kompozíciou. Stojí na hranici medzi žurnalistikou a literatúrou. Text črty je budovaný ako reťaz
udalostí zo života a z pozorovania autora. Niekedy črta prerastá do satiry alebo karikatúry. Črta je
svojím obsahom a formou blízka umeleckej reportáži. Autor črty sa často obracia do svojho vnútra.
V črte stojí estetická funkcia pred jej informačnou funkciou (Mistrík, 2002).
daktylológia – informatika náuka o →daktylotike.
daktylotická komunikácia – informatika daktylotika, dlaňový systém, sústava signálov, pomocou
ktorých sa dorozumievajú dvaja komunikanti Je založená na tom, že „články“ prstov na vnútornej
strane a aj „články“ dlane majú pridelené isté znaky (písmená alebo číslice), pomocou ktorých si

navzájom signalizujú slová, vety alebo celé texty. Ide o hmatovú metódu, pretože „písanie“ aj „čítanie“
textu sa signalizuje stláčaním príslušných „písmen“ alebo „číslic“ pomocou prsta alebo prstov druhej
ruky. Kanálom reči je hmat (Mistrík, 2002).
daktylotika – informatika prstová abeceda na dorozumievanie nepočujúcich. Nie je medzinárodná
abeceda (slovenská daktylotika má 31, anglická 27 figúr). Používa sa za prítomnosti obidvoch
komunikantov, ale aj prostredníctvom televízie Emocionálne odtienky reči sa vyjadrujú mimikou.
DAML = informatika skr. angl. DARPA Agent Markup Language značkovací jazyk pre semantický web;
DARPA.
danosť – →entita, ktorá existuje bez nášho príčinenia.
DARPA = informatika skr. en Defense Advanced Research Projects Agency Agentúra pre výskum
pokročilých projektov ministerstva obrany USA, vyvinutý r.1958 po vypustení Sputnika ; markup
language = značkovací jazyk, súbor poznámok k textu, ktorý opisuje, ako má byť text štruktúrovaný,
rozložený a formátovaný. R. 1958 po vypustení Sputnika vznikla v USA Agentúra pre výskum
pokročilých projektov (ARPA).
dáta – informatika en data, údaje, správy alebo ich časti, ktoré sa dajú spracovať`. Informáciami sú
dáta, ktoré sú nositeľmi významu pre ľudí. Informácia je teda produkt, výstup spracovania správ.
Reprezentácia informácie je informácia formalizovaná spôsobom vhodným na komunikáciu,
interpretáciu, uloženie alebo spracovanie (STN ISO 1087-2).
databáza – informatika en database, súbor údajov organizovaný podľa vopred stanovenej štruktúry.
Poznámka: Upravené podľa normy ISO 2382-1-1993)(STN ISO 1087-2-:2006).
datív – lingvistika pád vyjadrujúci perspektívny objekt, ku ktorému smeruje dej.
dativus commodi – lingvistika →prospechový datív.
dátový typ – informatika en data type, spojenie oblastí hodnôt a operácií do jedného celku, ktoré určuje
množinu hodnôt, napr. typ premennej. Dátový typ v programovaní definuje druh alebo význam
hodnôt, ktoré smie nadobúdať premenná (alebo konštanta). Dátový typ je určený oborom hodnôt
a zároveň výpočtovými operáciami, ktoré možno vykonávať s týmito hodnotami. Dátový typ nemôže
byť určený len oborom hodnôt, pretože existujú aj dátové typy, líšiace len operáciami, ktoré možno
s nimi vykonávať. Dátové typy možno rozdeliť na: 1. abstraktné dátové typy (kladú dôraz na
vlastnosti operácií a oblasti hodnôt); 2. konkrétne dátové typy (používajú sa v konkrétnom
programovacom jazyku); 3. dátové štruktúry (používajú sa len na konštruovanie oblastí hodnôt).
Definícia základných dátových typov je súčasťou programovacieho jazyka. Pomocou základných
typov môže programátor tvoriť nové typy.
dávkové spracovanie – informatika en batch processing, spracovanie údajov alebo vykonávanie vopred
nahromadených pracovných úkonov tak, že používateľ nemôže ďalej ovplyvniť spracovanie, ak už
prebieha (STN ISO 1087-2:2006).
dávnominulý čas – lingvistika pluskvamperfektum, vyjadruje minulý dej, ktorý sa stal alebo dial pred
iným minulkým dejom, vyjadreným préteritom alebo jeho štylistickým ekvivalentom. Príklad: Vrátil sa
do nemocnice, ktorú bol opustil.
deadjektivale – lingvistika →deadjektívum.
deadjektívum – lingvistika slovo odvodené od adjektíva: rýchly – rýchlosť, múdry – múdrosť.
deagentná veta – lingvistika veta, v ktorej je pomenovanie agensu (činiteľa deja) odsunuté z pozície
gramatického podmetu. Opakom je agentná veta. Odsunutie sa môže vyjadriť: 1. vetou, v ktorom sa
vo vetnom základe používa bezpodmetový zvratný tvar (Školský rok sa už začal. Zajtra sa ide na

dovolenku); 2. vetou vybudovanou na zvratnom alebo opisnom pasíve (Absencia sa zisťuje pred
odchodom z prednášky. Absencia je zisťovaná pred odchodom z prednášky).
deapelativizácia – lingvistika proprializácia.
debata – lingvistika beseda, typ rečovej komunikácie medzi dvoma alebo viacerými partnermi, ktorej
cieľom je poznať sa navzájom, poznať svoje stanoviská všeobecne alebo v istých problémoch,
pokúšať sa spoločným úsilím riešiť nejaký problém. Môže mať podobu dialógu alebo monológu.
Ako heuristický rozhovor niekedy nahrádza monologický výklad. Na tento cieľ sa často využíva
v rozhlasových alebo televíznych reláciách (Mistrík, 2002).
decedencia – úpadok, úpadkovosť (človeka, kultúry, umenia ap.).
deetymologizácia pomenovania – lingvistika klasifikačná zmena alebo zmena názoru na objekt
pomenovaný ustáleným termínom (názvom), ktorý nepremietne do terminológie; termín funguje
ďalej, aj keď sa podstatne zmenia poznatky používateľov o jeho obsahu (Poštolková a spol., 1983).
Napr. v modernej fyzike sa ďalej používa termín atóm (z g. atomos nedeliteľný), aj keď sa dávno
dokázala jeho zložitosť a deliteľnosť.
defonologizácia – lingvistika systémová zmena fonémy na variant fonémy; napr. lat. b – v splynuli
v španielčine vo v, fonéma b sa stala variantom fonémy v.
defektné slovesá – lingvistika slovesá, ktoré nemajú úplné paradigmy, napr. byť a mať, ktoré nemajú
trpné pasívum, bezpredponové sloveso jať, ktoré má iba niektoré tvary z infinitívneho kmeňa: jal,
jatý; sloveso predsavziať (si), ktoré nemá prítomníkové tvary, niektoré modálne slovesá (musieť,
mať môcť...), ktoré nemajú imperatív.
definícia – lingvistika en definition, “reprezentácia →pojmu opisným určením, ktorá slúži na jeho
odlíšenie od príbuzných pojmov” (ISO 1087-1: 2000). Ide o slovné vymedzenie pojmu uvedením
jeho základných, typických znakov. Definícia cieľom každej terminologickej práce, ktorá nevyhnutne
vychádza od pojmu a smeruje k pomenovaniu. S vnútornými vlastnosťami pomenúvaného objektu
súvisia adherentné znaky, ktorými sa vyjadruje 1. účel (činnosť, funkcia, použiteľnosť atď., napr.
operácia, operatér, liek), 2. pôvod (spôsob prípravy, domovská krajina, objaviteľ, výrobca atď., napr.
génová technológia, čílsky liadok, Starlingov zákon). Sformulovanie definície uzatvára trojstupňový
cyklus terminologickej práce: klasifikácia pojmov a utvorenie systému pojmov → utvorenie termínu
(určenie jeho onomatologickej štruktúry) → vypracovanie definície termínu. Takýto postup vychádza
z priority pojmu. Úlohou definície je podať o pojme základnú informáciu a umožniť identifikáciu
termínov a pojmov. Definícia má byť objektívna, historická, zreteľná a úplná (musí operovať so
všeobecne známymi pojmami alebo s pojmami, ktoré sa definujú v danom systéme (Horecký, 1982).
Zo systémového hľadiska vyplývajú tieto požiadavky na definíciu: 1. jednoznačnačnosť (každý
termín sa má v danej sústave vzťahovať iba na jeden pojem a naopak; vzťah nesmie byť narušený
definíciou v kruhu (t. j. definovaný pojem nemôže byť súčasťou definiens); 2. kategoriálna zhoda
(definovaný pojem a definujúci rodový pojem nemôžu patriť do rozličných kategórií; ak sa napr.
definuje pojem spontánny potrat, musí sa v definícii ako rodový pojem použiť slovo potrat); 3.
rozsahová vyváženosť (rozsah definovaného pojmu a definujúceho pojmu musia byť v rovnováhe)
(Horecký, 1982).
V terminologickom slovníku má byť každý termín definovaný. Platí pravidlo, že termín je
definovanou časťou definície (definiendum), že spona (t. j. slovesá je, sú, predstavuje, obsahuje,
zahŕňa a i.) sa vynecháva, takže za termínom nasleduje definujúci výraz (definiens), ktorý sa bežne
nazýva definícia. Definícia = definiendum + definiens.
Na definíciu pojmu možno použiť len niekoľko slov, alebo si jeho definícia vyžaduje dosť dlhý výraz.
Ideálne sa definícia vyjadruje bezprostredne nadradený (rodičovským) pojmom v systéme

príslušných pojmov. V terminologickom slovníku majú byť definície úsporné a majú zachytávať len
základné a nevyhnutné znaky pojmu. Širšie definície sa môžu použiť v encyklopédiách.
Definícia je spôsob objasňovania pojmov, pričom obsah pojmu je vymedzený tak, že sa úvádzajú
jeho podstatné znaky a vlastnosti. Je to stručné logické určenie, ktoré stanoví podstatné odlišujúce
znaky predmetu alebo význam pojmu – jeho obsah a rozsah. Ide o logickú operáciu, pomocou ktorej
možno rozlíšiť, vyhľadať, zostrojiť nejaký objekt, vo vede sformulovať význam novozavedeného
alebo spresniť význam už jestvujúceho termínu. Rôznorodosť druhov definícií je podmienená tým,
čo sa definuje, úlohami, logickou štruktúrou definície ap.: Rozlišuje sa asi 20 verbálnych typov
definícií a niekoľko neverbálnych, tzv. ostenzívnych (ukazovacích) definícií.
■ Analytická definícia – definícia, ktorá rozkladá význam daného názvu; je náprotivkom syntetickej
definície.
■ Cirkulárna definícia – kruhová definícia, sémantická definícia, odvolávajúca sa priamo alebo
nepriamo na definovaný termín. Napr. „Povedať, že oplzlosť je neslušné a potom povedať niečo
neslušné, ak je to oplzlé je kruhová definícia“.
■ Enumeračná definícia – enumeratívna. vyratúvacia, rozsahová definícia, založená na enumerácii
druhov príslušnej triedy
■ Exemplifikačná definícia – definícia uvádzajúca príklad.
■ Genetická definícia – vymedzuje predmet tak, že sa ukáže spôsob, ako sa tvorí, vzniká, zostrojí
(napr. „Kružnica je uzavretá krivka, utvorená otáčaním úseku priamky AB okolo pevného bodu A“)
■ Intenzionálna definícia – obsahuje najbližší nadradený druh pojmu a špecifické príznaky, teda
usúvsťažňuje pojem/termín s jedným alebo viacerými inými pojmami/termínmi.
■ Klasická definícia – rovnostná, obsahová definícia, opiera sa o najbližší nadradený pojem
a k nemu priraďuje špecifické vlastnosti alebo príznaky. Uplatňuje pravidlo per genus proximum et
differentiam specificam, t. j. pravidlo najdbližšieho rodu a druhotvorného rozdielu. Definiens sa má
zostaviť (formulovať) tak, že ho možno bez porušenia zmyslu dosadiť za definiendum doo textu,
v ktorom sa definiendum vyskytuje. Dosadenie je testom správnosti definície. Napr. terapia =
opatrenia na zlepšenie zdravotného stavu; najbližším rodom sú tu opatrenia, kým druhotvorným
rozdielom sú metódy(druhy terapie – režimová, dietoterapia, fyzikálna terapia, farmakoterapia,
chirurgická terapia atď.
■ Klasifikačná definícia – triediaca definícia.
■ Konštitutívna definícia – definícia, pri ktorej sa nahrázda dajaký termín iným termínom, napr.
definícia = vymedzenie = určenie = výmer.
■ Definícia kontextom – kontextuálna, súvislostná definícia, opisuje termín pomocou vzťahov,
súvislostí; →ontológia.
■ Kruhová definícia – cirkulárna definícia.
■ Logická definícia – opis termínu pomocou logických operácií.
■ Negatívna definícia – definícia záporom.
■ Nominálna definícia – umožňuje zavádzať do vedy nové termíny, ktoré sú skratkou zložitejších
výrazov, vysvetľuje sa nimi význam zavedeného termínu ap.
■ Obsahová definícia →klasická definícia.

■ Operacionálna (úkonová) definícia – definícia premennej, termínu alebo predmetu špecifickým
postupom alebo pomocou sady validačných testov použitých na určenie prítomnosti alebo
množstva.
■ Ostenzívna definícia – definícia bezprostredne ukazujúca na hmotnú vec alebo na jej obrazec;
uvádza ako príklady jeden alebo viaceré členy príslušnej triedy, nie však všetky.
■ Definícia per genus proximum et differentiam sepcificam →definícia klasická.
■ Reálna definícia – definícia, pomocou ktorej sa predmety vymedzujú podľa svojich špecifických
charakteristík (vlastností a vzťahov). Reálne definície majú často formu definícií pomocou rodu
a druhového rozdielu, napr.: „Kyslík je prvok, ktorého atómová hmotnosť sa rovná 16“ (druhový
rozdiel).
■ Rekurzívna definícia – definícia, v ktorej sa nachádza sám termín dobre zdôvodnený, dokázaný
a vylučuje nekonečnú regresiu (využitie slov v obrátenom poriadku).
■ Rovnostná definícia →klasická definícia.
■ „Rozložená“ definícia – definícia pozostávajúca z viacerých častí.
■ Rozsahová definícia →definícia enumeratívna.
■ Rozvláčna definícia – definícia veľmi opisná, nevhodná napr. pre potreby terminologického
slovníka, lež skôr pre potreby encyklopedickej príručky.
■ Sémantická definícia – vymedzuje určitý slovný výraz a definiendom je určitý predmet (napr.
slovo „slovo »päťuholník« je mnohouholník s piatimi stranami“.
■ Synonymná definícia – rovnoznačná definícia.
■ Syntetická definícia – je vhodná pri ustaľovaní pomenovania pre novo vznikajúci pojem, lebo
„zahŕňa znaky a vlastnosti pojmu do významu jedného názvu“ (Roudný, 1979). Jej náprotivkom je
analytická definícia, ktorá rozkladá význam daného názvu.
■ Definícia typu dokumentu – angl. Document Type Definition, skr. DTD, je súbor pravidiel na
deklarovanie (opis štruktúry) konkrétneho typu dokumentu (napr. dátové záznamy inventára).
Označenie sa používa aj pre konkrétne implementácie DTD, pretože DTD sa opisuje v rámci
špecifikácií SGML alebo XML. DTD obmedzuje množinu prípustných dokumentov spadajúcich do
daného typu alebo triedy. DTD tak napríklad vymedzuje jazyky HTML a XHTML.
definícia pojmov – lingvistika en definition of concepts, reprezentácia pojmu prostredníctvom opisného
výroku, ktorý slúži na jeho odlíšenie od súvisiacich pojmov (STN ISO 1087-1). Ide o lingvistický opis
pojmov, ktorý vymedzuje pojem proti inými podobným pojmom. Je to osobitná kombinácia
charakteristík utvárajúcich obsah pojmu musí identifikovať pojem a odlíšiť ho od iných pojmov.
Definícia musí obsahovať pojem ako jednotku s osobitným obsahom a rozsahom. Kvalita väčšiny
terminologických produktov je podmienená kvalitou definícií.
Písanie definícií. Terminologický záznam má obsahovať výrok vysvetľujúci, čo je pojem. Tento
výrok sa skladá z podmetu, spony a prísudku. Podmet je označenie, sponou sa rozumie sloveso "je"
a prísudok tvorí definícia. Typografické zvyklosti, ako je dvojbodka, pomlčka alebo text začínajúci sa
na novom riadku, sa používajú na uvedenie začiatku prísudku (spôsob usporiadania sa uvádza v
norme ISO 10241).
Príklad: ceruzka s tuhou – ceruzka s grafitovým jadrom upevneným v drevenom obale, ktorý sa pri
používaní odstraňuje strúhaním. Poznámka: Ak sa má ceruzka s tuhou použiť na písanie alebo
robenie značiek, musí sa zaostriť aspoň na jednom konci. Záznam treba čítať takto: "Ceruzka s

tuhou [je] ceruzka s grafitovým jadrom upevneným v drevenom obale, ktorý sa pri používaní
odstraňuje strúhaním."
Definícia by mala obsahovať pojem, nie slová, ktoré utvárajú označenie.
Skôr ako sa navrhne definícia daného pojmu, treba určiť vzťahy medzi pojmom a s ním súvisiacimi
pojmami a utvoriť model pojmového systému, v ktorom je umiestnený.
Ak už definícia existuje, napríklad v medzinárodnej norme, možno ju prevziať v rovnakej podobe len
vtedy, ak odrážať príslušný pojmový systém, inak ju treba upraviť.
Ak modelujeme pojmový systém a formulujeme príslušný systém definícií, treba určiť, ktoré pojmy
sú natoľko podstatné a známe, že sa nemusia definovať. Vo všeobecnosti sa začína definovaním
nadradených pojmov. Pri písaní nových definícií treba využiť v čo najväčšej miere základné pojmy
alebo pojmy definované na inom mieste dokumentu.
Systémový charakter definícií. Definícia musí odrážať pojmový systém opísaním pojmu a jeho
vzťahov k iným pojmom v systéme. Definícia sa musí zladiť tak, aby bolo možné rekonštruovať
pojmový systém. Charakteristiky použité v definícii treba vybrať tak, aby vyjadrovali vzťah medzi
pojmami alebo vymedzenie, ktoré odlišuje jeden pojem od iného pojmu.
Stručnosť. V ideálnom prípade by definície mali byť podľa možnosti čo najstručnejšie a také zložité,
ako je to nevyhnutné. Zložité definície môžu obsahovať niekoľko závislých viet, ale dobre napísané
definície obsahujú len informácie, ktoré robia pojem jednoznačným. Akékoľvek ďalšie opisné
informácie, ktoré pokladáme za potrebné, možno uviesť v poznámke.
Príklad: ceruzka s tuhou – ceruzka s grafitovým jadrom upevneným v drevenom obale, ktorý sa pri
používaní odstraňuje strúhaním. Poznámka: Ak sa má ceruzka s tuhou použiť na písanie alebo
robenie značiek, musí sa zaostriť aspoň na jednom konci.
Definícia musí opisovať len jeden pojem. Nesmie obsahovať skryté definície pojmov použité na
identifikáciu charakteristík. Akákoľvek charakteristika, ktorá vyžaduje vysvetlenie, sa musí definovať
osobitne ako pojem, alebo sa musí uviesť v poznámke.
Príklad: ceruzka s tuhou – ceruzka s dreveným puzdrom upevneným okolo grafitu, mäkkej, čiernej
formy uhlíka. Táto definícia "ceruzky s tuhou" obsahuje skrytú definíciu pojmu "grafit", čo je
podstatná charakteristika. Charakteristiku mäkká, čierna forma uhlíka treba vynechať a použiť ako
osobitnú definíciu pojmu "grafit".
Definícia by nemala obsahovať charakteristiky, ktoré logicky prislúchajú nadradenému alebo
podradenému pojmu.
Príklad: V definícii "mechanickej ceruzky" netreba vyjadriť charakteristiku konkrétnosť (všetky
objekty v rámci rozsahu sú konkrétne), pretože táto charakteristika je časťou obsahu nadradeného
pojmu. V definícii "ceruzky" netreba poznamenať, že ceruzka môže byť "ceruzka s tuhou" alebo
"mechanická ceruzka", pretože rodový pojem "ceruzka" pripúšťa obidva tieto podradené pojmy.
Rozsah a charakteristiky vyjadrené v definícii musia byť vhodné pre daný pojmový systém v danej
tematickej oblasti. Ak špecifická oblasť pojmu nie je jasne vyjadrená v definícii alebo nie je
všeobecne jasná, treba ju doplniť na začiatok definície.
Príklad: smerník – 1. v programovaní premenná, ktorá obsahuje pozíciu údajov v pamäti a nie samotné
údaje; 2. pri používateľskom rozhraní symbol na obrazovke riadený vstupným zariadením, ktorý sa
používa ako nástroj na indikovanie a selektovanie pozícií alebo výberov na obrazovke. Poznámka:
Príkladom symbolu na obrazovke je šípka a bežným vstupným zariadením je myš.
Ak sa obmedzí definícia na špecifickú tematickú oblasť, rozsah pojmu sa nesmie zúžiť nesprávne.
Príklad: plodnosť – schopnosť stromu utvárať výhonky. Pojem "plodnosť" bol utvorený na označenie

jednotky poznania pochádzajúcej z oblasti biológie, a nie z oblasti manažérstva. Rozsah zahŕňa
všetky živé bytosti, nielen stromy. Vymedzenie "plodnosť" na manažérstvo lesa a stromy zužuje a
skresľuje obsah.
Niektoré termíny sú také dlhé a zložité, že by mohli takmer slúžiť ako definície; niektoré definície sú
také krátke, že by mohli vyzerať ako termíny. Napriek tomu definícia by sa nemala zamieňať s
označením. V terminológii sa rozoznávajú tieto typy definícií: a) obsahové definície; b) rozsahové
definície.
Obsahová definícia – en intensional definition, intenzionálna definícia, definícia, ktorá obsahuje
opis pojmu určením nadradeného pojmu a určujúcich charakteristík (STN ISO 1087-1). Obsahové
definície by mali indikovať nadradený pojem priamo alebo na vyššej úrovni a potom uviesť
charakteristiku (charakteristiky), ktoré odlišujú pojem od iných pojmov. Nadradený pojem umiestňuje
pojem do vhodného kontextu v pojmovom systéme (napr. ceruzky medzi nástroje na písanie, stromy
medzi rastliny). V praxi sa obsahové definície uprednostňujú pred inými opismi pojmov. Obsahové
definície treba použiť vždy, keď je to možné, pretože najjasnejšie odhaľujú podstatné charakteristiky
v rámci pojmového systému.
Obsahová definícia by mala byť založená na pojmových vzťahoch určených analýzou. Definícia
založená na rodovo-druhových vzťahoch by mala určiť rodový pojem v rovnakom rozmere na
najbližšej vyššej alebo o niečo nižšej úrovni, potom nasleduje podstatná charakteristika, ktorá
odlišuje daný pojem od koordinovaných pojmov v danom rodovo-druhovom systéme pojmov.
Uvedením rodového pojmu sú charakteristiky utvárajúce obsah nadradeného pojmu implicitne
obsiahnuté v definícii.
Definícia založená na partitívnych vzťahoch opisuje pojem ako časť určitého celku alebo celkový
pojem. Preto treba najprv analyzovať celkový pojem a určiť jeho vzťahy k čiastkovým pojmom. Pre
partitívne definície je typické, že sa začínajú formuláciami, ktoré jasne vyjadrujú partitívne vzťahy,
ako napr. časť, zložka, sekcia, obdobie, prvok, utvárajúce prísady atď., po ktorých nasleduje
nadradený pojem (t. j. celkový pojem) a určujúce charakteristiky. Aby sa predišlo kruhovej definícii,
definovanie pojmov na základe partitívnej analýzy sa obmedzuje na jednu úroveň, a to podradenú
alebo nadradenú, nie na obidve úrovne súčasne.
Pojem možno definovať ako partitívny pojem len vtedy, ak tvorí podstatnú časť celkového pojmu a
rozsah pojmu je úplný.
Celkový pojem možno definovať na základe zmiešaného pojmového systému. V definícii treba
spomenúť najbližší rodový pojem, po ktorom nasledujú podstatné časti, ktoré tvoria príslušný
celkový pojem. Voliteľné časti nemusia byť súčasťou definície. Voliteľné časti, ktoré sa často spájajú
s týmto pojmom, možno uviesť v poznámke. Tento typ definície je praktický len vtedy, keď počet
častí, ktoré treba vymenovať, je obmedzený.
Napríklad: mechanická ceruzka – nástroj na písanie, ktorý sa skladá z obalu, tuhy a mechanizmu
posúvania tuhy (definícia je založená na zmiešanom pojmovom systéme). Nadradenými pojmami sú
ceruzka a nástroj na písanie. Podstatné a určujúce časti sú: obal, tuha (náplň) a mechanizmu
posúvania tuhy.
Pojem možno definovať aj na základe asociatívnych vzťahov medzi dvoma pojmami. definícia by
mala spomenúť nadradený pojem, za ktorým nasledujú charakteristiky indikujúce vzťah medzi
príslušnými pojmami. V mnohých prípadoch nadradený pojem nie je špecializovaný pojem, teda
treba sa presvedčiť, že sa dôkladne analyzoval obsah a rozsah pojmu predtým, ako sa definuje
pojem na základe asociatívneho vzťahu kontajner – obsiahnutý medzi puzdrom ceruzky a ceruzkou.
Puzdro ceruzky je však kontajner navrhnutý na držanie a nesenie nielen ceruziek, ale nástrojov na
písanie všeobecne.

Intenzionálna definícia →obsahová definícia.
Kruhové definície – bežné typy nevhodných definícií, v ktorých sa jeden pojem definuje pomocou
druhého pojmu a ten druhý pojem sa definuje s využitím termínu alebo prvkov termínu
označujúceho prvý pojem. Kruhové definície neprispievajú k pochopeniu pojmu a podľa možnosti sa
im treba vyhnúť.
Definície môžu byť kruhové v rámci jednoduchej definície alebo systému definícií. Príklad: výška
stromu meraná od povrchu zeme k vrcholu stromu.
Kruh v rámci definície sa vyskytne vtedy, ak sa označenie opakuje v úvode definície alebo (časť)
označenia sa použije ako charakteristika. Pri formulovaní definície nie je dovolené opakovať
označenie v úvode definície. Použitie prvku označenia iného, ako je záhlavie, ako charakteristiky v
definícii sa treba, ak je to možné vyhnúť.
Opravená definícia: vzdialenosť medzi povrchom zeme a vrcholom stromu.
Použitiu prvku označenia iného, ako je záhlavie, ako charakteristiky v definícii sa treba, ak je to
možné vyhnúť.
Kruhová definícia: neopadavý strom – strom s vždyzeleným lístím.
Opravená definícia: strom, ktorý si ponecháva lístie počas celého životného cyklu
Definícia je kruhová v rámci systému vtedy, ak sa dva alebo viacero pojmov definuje jeden druhým.
Princíp substitúcie jasne odhalí opakovanie alebo kruh.
Príklad: Kruhové definície.
Nevhodná definícia – zahŕňajú kruhové, neúplné a negatívne definície.
Neúplná definícia – definícia musí opisovať obsah pojmu presne. Nesmie byť príliš úzka ani široká.
Inak pokladáme definíciu za neúplnú. Nepodstatné alebo nerelevantné charakteristiky v definícii
môžu neúmyselne zahrnúť alebo vylúčiť objekty z rozsahu pojmov. Definíciu pokladáme za príliš
širokú vtedy, ak sa charakteristiky na opis pojmu týkajú objektov, ktoré by nemali byť časťou
rozsahu. Definíciu pokladáme za príliš úzku vtedy, ak vybraté charakteristiky vylučujú objekty, ktoré
by mali byť súčasťou rozsahu. Rozsahová definícia musí vymenovať všetky podradené pojmy
korešpondujúce s objektmi daného rozsahu. Otvorené formulácie (ako sú napr. nasledujúce položky
atď.) nemožno akceptovať. Neúplné zoznamy možno uviesť v poznámke k definícii.
Negatívna definícia – definícia musí opisovať, čím pojem je, a nie, čím nie je. V prípade, že
absencia alebo neexistencia určitej charakteristiky je podstatná pre pochopenie pojmu, žiada sa
však negatívna definícia. Napr. nezhoda – nesplnenie špecifických požiadaviek.
Obsahová definícia – en intensional definition, intenzionálna definícia, definícia, ktorá opisuje
obsah pojmu určením nadradeného pojmu a určujúcich charakteristík. Príklad: Žiariaca lampa
(žiarovka) – elektrická lampa, v ktorej sa vlákno zohrieva elektrickým prúdom takým spôsobom, že
vyžaruje svetlo (STN ISO 1087-1). Je to definícia, ktorá obsahuje najbližší nadradený pojem
k definiendu (tzv. genus proximum, trieda, do ktorej slovo/termín vstupuje ako prvok) a k tomu
minimálne jednu črtu charakteristickú pre definiendum (tzv. differentia specifica, ktoré vyjadrujú
odlišnosť/odlišnosti od iných členov tej istej triedy).
Rozsahová definícia – en extensional definition, extenzionálna definícia, opis pojmu vymenovaním
všetkých jeho podradených pojmov na základe jedného kritéria radenia. Príklad: vzácny plyn –
hélium, neón, argón, kryptón, xenón alebo radón.
Rozsahová definícia je formulovaná ako zoznam podradených pojmov v jedinom rozmere, ktoré
zodpovedajú objektom tvoriacim rozsah pojmu. Vyskytuje sa vo veľmi špecializovaných

terminologických dokumentoch zameraných na odborníkov z určitej oblasti. Zoznam podradených
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pojmov môže pozostávať z individuálnych alebo všeobecných pojmov. Rozsah nie je to isté ako
rozsahová definícia; zoznam sa týka všetkých pojmov, ktoré opisujú objekty tvoriace rozsah, nie
objektov samotných. Operátor "alebo" v definícii sa používa na indikovanie rodovo-druhového
vzťahu medzi podradenými pojmami v definícii a tým nadradeným pojmom, ktoré sa definuje;
operátor "a" sa používa na indikovanie partitívneho vzťahu.
Rozsahové definície sa používajú len vtedy, ak je ťažko utvoriť obsahové definície. Možno ich
použiť, len ak počet vymenovaných pojmov je obmedzený, zoznam pojmov v jednom rozmere je
úplný a podradené pojmy možno objasniť obsahovými definíciami, alebo sú dobre známe.
Príklad: ohrozené druhy – kriticky ohrozené druhy, nebezpečne ohrozené druhy alebo zraniteľné
druhy.
definiendum – lingvistika definovaná, neznáma časť definície.
definiens – lingvistika definujúci výraz, známe jazykové prostriedky, ktorými vysvetľujeme termín. Má
operovať len so všeobecne známymi pojmami, resp. s pojmami vysvetlenými v danom systéme.
deiktická funkcia – lingvistika funkcia spočívajúca v priamom poukazovaní na objekt reality; deiktickú
funkciu majú zámená.
deixa – lingvistika en deixis, ukazovanie, upozorňovanie, jav, pri ktorom chápanie významu určitých slov
a fráz vo výraze (výpovedi), vyžaduje kontextuálnu informáciu. Ide o jazykové prvky, ktorých
interpretácia závisí od konkrétnej výpovede. Patria sem osobné a ukazovacie zámená a priestorovočasové ukazovacie príslovky, ale aj vlastné mená: ja, ty, my,,,, ten, táto, toto, tento, odtiaľ, potiaľ,
zatiaľ... (Mistrík, 2002).
dejové adjektívum – lingvistika adjektívum odvodené od slovesa a vyjadrujúce schopnosť alebo
možnosť deja: páliť – pálený, variť – varený.
dejové meno – lingvistika nomen actionis, podstatné meno s príznakom označujúcim činnosť, dej,
odvodené od slovesa: orba.
dejové prídavné meno – lingvistika prídavné meno odvodené of slovesa a vyjadrujúce schopnosť
alebo možnosť deja: kývať →kývavý, kývateľný, horieť →horľavý, orať →orný.
dekategorizácia – lingvistika strata morfosyntaktických vlastností. Napr. slovenská častica čo vo
vzťažných vetách („Tí ľudia, čo si včera videl“) nevyjadruje na rozdiel od pôvodného zámena rod,
pád ani číslo.
deklamácia – lingvistika prostriedok zvukovej interpretácie dramatických alebo poetických textov,
v istom zmysle funkčne afektovaná artikulácia. Využíva sa najmä v monológu adresovanom deťom
(rozprávka), v javiskových textoch.
deklinácia – lingvistika →skloňovanie.
dekódovanie – informatika en decoding, dešifrovanie, odkódovanie zakódovanie informácie prijatej
prijímačom na podobu vnímateľnú prijímateľom; →kódovanie.
dekompozícia – lingvistika spôsob tvorenia nových slov, pri ktorom sa odtrhne druhá časť zloženiny:
automobil – auto.
deliminatívnosť – lingvistika spôsob slovesného deja vyjadrujúci dôraz na ohraničený odsek deja:
posedieť, zdriemnuť si.
deminutíva – lingvistika →zdrobneniny.

deminutívne adjektívum – lingvistika →zdrobnené prídavné meno.
deminutívne sloveso – lingvistika sloveso, ktoré vyjadruje „menšiu mieru deja alebo stavu, napr.
bežkať, spinkať.
demotivácia – lingvistika strata sémantickej alebo slovotvornej motivovanosti, postupná premena
motivovaného slova na nemotivované. Každé motivované slovo prechádza demotivačným cyklom:
motivované slovo je najprv významovo i formálne spojené so svojím motivujúcim slovom, ako
ukazuje dvojica posudzovať – posudzovateľ, postupne sa sémantická súvislosť najprv oslabuje
(napr. lexikálny význam spisovateľ už nie je súvzťažný s významom motivujúceho slova spisovať).
V najstaršej vrstve motivovaných slov sa zmenami vo formálnej štruktúre slova stráca aj formálna
súvislosť s pôvodným motivujúcim slovom. Zo sémanticky motivovaných slov sa tak stávajú
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homonymá (družba , družba ), zo slovotvorne motivovaných slov nemotivované slová (pondelok,
koryto, zrkadlo a i.).
Častým používaním sa motivovanosť sa stratila natoľko, že ju prakticky už necítime. Napr. spočiatku
je obsahovo formálne úzko späté so svojím motivujúcim slovom, napr. slovo obliecť vzniklo zo slova
obliecť. Navyše sa aj tvar zdeformoval – vypadlo v. Slovo pondelok vzniklo zo spojenia po nedeli –
ponedelok – pondelok. Dnešná podoba tohto názvu svedčí o evidentnej demotivácii, až úplnej strate
motivačnej asociácie. Demotivácia rýchlejšie prebieha pri slovách, ktoré sa často používajú, a tak
prenikajú do centra slovnej zásoby (Mistrík, 2002).
denazalizácia – lingvistika historická zmeny nosových samohlások na nenosové, ústne: napr. en →
u v slove renka →ruka.
denníkový štýl – lingvistika pisateľ – autor denníkového štýlu píše pre dvoch adresátov. Jedným
z adresátov je sám autor, ktorý sa písaním ventiluje, a druhým adresátom je potenciálny čitateľ,
ktorého autor cíti ako budúceho percipienta textu. Druhou zložkou je človek, ktorý cíti potrebu
oslobodiť sa od náporu okolností, ktoré ho obklopovali. Pisateľmi denníka bývajú deti v puberte,
ľudia v dlhšej stresovej situácii, ľudia s bohatými životnými skúsenosťami, básnici, spisovatelia, teda
ten, kto cíti potrebu opísať svoje pocity a odovzdať skúsenosti (Mistrík, 2002).
denominatívum – lingvistika slovo odvodené od mena: múr – murár.
denotácia – lingvistika 1. rozsah pojmu tvoriaceho význam slova; denotáciou slova dom sú všetky
objekty, ktoré môžu byť pomenované slovom dom; 2. stály prvok lexikálneho významu, nezávislý od
kontextu a zistiteľný aj mimo kontextu, na rozdiel od →konotácie, ktorá predstavuje prvky závislé od
kontextu: posteľ, telefón, dážď, topánky (Mistrík, 2002); 3. sprostredkovaný medzi →designátorom
a referentom (→denotátorom); sprostredkujúcim článkom je →designát (signifikát) (Dolník, 1999); 4.
vzťah použitej jazykovej jednotky k označeniu konkrétneho objektu (javu), o ktorom hovoriaci
komunikuje.
denotačný význam – lingvistika význam založený na vzťahu slova k javom objektívnej skutočnosti
k denotátu: rúbať, spisovať.
denotát – lingvistika 1. všeobecne to, čo sa označuje; 2. v logike predmet existujúci v realite; 3. v
jazykovede a logike entita (predmet, jav), na ktorý poukazuje znak (výraz) prostredníctvom svojho
významu; 4. Fregeho objekt, jav existujúci v realite, na ktorý sa pri komunikácii vzťahuje použitá
jazyková jednotka (denotátor); v sémantickom trojuholníku slovo—pojem—predmet je denotát
predmet; Frege rozlišoval denotát (Bedeutung) a zmysel (Sinn) jazykových výrazov., ktoré u
Carnapa zodpovedá dvojica extenzia – intenzia; 5. referent, označovaná entita (Dolník, 1999)..
denotátor – lingvistika jazyková jednotka použitá na denotáciu (vzťahu použitej jazykovej jednotky na
označenie konkrétneho objektu (javu), o ktorom hovoriaci komunikuje.

denotátor frazémy -- lingvistika materiálne (komponentné a konštrukčné) stvárenenie frazémy videné
vo vzťahu k jej →donotátu. Podľa Leibniza pravda je nevyhnutná, ak platí vo všetkých možných
svetoch; podľa Wittgensteinovho chápanie tautológie, ak platí pravda pre všetky možné distribúcie
pravdepodobnostných hodnôt (truth-values). Logické (a matematické) pravdy teda netreba
potvrdzovať pozorovaním a skúsenosťou ako takou, keďže netvrdia nič o svete faktov; platia pre
akúkoľvek kombináciu faktov“. Vo svojich prácach o sémantike (Logische Syntax der Sprache,
1934; Úvod do sémantiky, 1942; Význam a nevyhnutnosť, 1947) Carnap tvrdil, že nevýhody
súvisiace s neúplnou interpretáciou teoretických termínov sú dostatočne vyvážené veľkými
výhodami, ktoré poskytuje teoretický jazyk: veľkou voľnosťou pri tvorbe pojmov a teórií, ako aj
veľkou silou pri vysvetľovaní a predvídaní javov, na ktoré sa teória vzťahuje. R. 1965 navrhol tzv.
minimálne kritérium zmysluplnosti (významuplnosti – significance) teoretických termínov: „Teoretický
termín t je signifikantný, ak existuje taký predpoklad (assumption) A obsahujúci t, že možno z neho
a dodatočných predpokladov obsahujúcich iné teoretické termíny uznané ako významuplné
(significant) odvodiť observačný výrok – pomocou postulátov a korešpondenčných pravidiel – ktorý
nemožno odvodiť bez predpokladu A.“
dentála – lingvistika →zubná spoluhláska.
depalatalizácia – lingvistika strata mäkkosti hlások, resp. zánik mäkkých hlások; napr. kuchyňa –
kuchynský.
deponentné sloveso – lingvistika sloveso časované v pasívnych tvaroch, ale majúce aktívny význam
(tat. hortor – vyzývam).
deprefixácia – lingvistika odvodenie nového bezpredmetového slova od slova odvodeného predponou:
útes – tes, ujarmiť – jarmiť.
derivácia – lingvistika 1. v generatívnej gramatike sled reťazcov symbolov, v ktorom prvý reťazec je
začiatočný reťazec a každý ďalší reťazec vyplýva z predchádzajúceho; 2. →odvodzovanie slov;
utváranie jednoslovných termínov od slovotvorného základu príponami (sufixmi), predponami
(prefixmi) alebo ich kombináciou. Predpony, prípony a slovotvorné základy sa spoločne nazývajú
slovotvorné prostriedky. Výsledkom odvodzovania (derivácie) je odvodený termín čiže odvodenina
(derivát).
derivačná morféma – lingvistika →odvodzovacia morféma.
derivačný základ – lingvistika →slovný základ.
derivačný základ – lingvistika slovný základ, časť slovotvornej štruktúry odvodeného slova, ktorá
reprezentuje základové slovo. Napr. v slove bežec je základové slovo bežať, ale slovotvorný základ
je bež-.
derivát – lingvistika odvodenina, termín utvorený odvodením (→deriváciou) pomocou slovotvorných
prostriedkov – predpôn, prípon a slovotvoréno základu.
derivát, adjektívny – lingvistika termín utvorený derivatizáciou pomocou adjektív. Adjektíva pritom
spresňujú, ohraničujú význam termínu a umožňujú utvárať jednoslovné synonymá (napr. doba kmitu
periodického deja = perióda)(Masár, 1991).
derivát, príznakový – lingvistika termín utvorený derivatizáciou s dvojčlennou pomenovacou štruktúrou:
pomenovací základ (onomaziologická báza) + pomenopvací príznak (onomaziologický príznak).
Napr. v pomenovaniach typu nočný strážnik priecestia je pomenovacím základom slovo strážnik
a pomenovacím príznakom slová nočný, priecestie (Masár, 1991).
derivát, substantívny – lingvistika termín utvorený derivatizáciou, pričom vznikajú obyčajne zložené
substantíva (napr. hráč stredu poľa – stredopoliar). V pozadí univerbizácie je okrem iného potreba

adjektívneho derivátu ako jazykového prostriedku ekonomizujúceho komunikáciu (napr. opatriť
ihlami – oihliť, zakryť strechou – zastrešiť) (Masár, 1991).
derivatívnosť termínu – lingvistika podľa Havránka nosnosť, vlastnosť (formálna podoba) termínu,
ktorá umožňuje odvodzovať od neho príponami a predponami ďalšie názvy (Horecký, 1956).
Derivatívnosťou nazval túto vlastnosť termínov Masár (1991), a to preto, lebo nejde len o možnosť
tvoriť ďalšie názvy, ale aj adjektíva, slovesá s platnosťou odborných termínov, adjektivizované trpné
príčastia ako deriváty týchto slovies. Pre túto činnosť sú vhodnejšie jednoslovné termíny. Je
výhodné zavádzať a preferovať také termíny, od ktorých sa dajú tvoriť adjektíva, napr. z dvojice
deratizácia – deratizovanie je terminologicky výhodnejší termín s príponou –ácia, lebo sa od neho
tvorí adjektívum deratizačný. Uprednostniť treba produktívne spôsoby tvorby termínov, ktoré
umožňujú tvoriť odvodeniny (na základe zákonitostí platných v konkrétnom jazyku). Termín bylina
s odvodenými termínmi bylinný, bylinkár sa uprednostňuje pred termínom liečivá rastlina, z ktorého
sa netvoria odvodeniny (STN ISO 704).
Snaha o jednoslovné pomenovania nevyplýva len z tendencie k jazykovej úspornosti, ale aj z
potreby vytvárať terminologické odvodeniny od základného tvaru. Jednoslovné termíny to umožňujú.
Táto ich vlastnosť sa nazýva derivatívnosť (Masár, 1991), resp. nosnosť (Havránek, cit. Poštolková
a spol., 1983). Kritérium derivatívnosti znamená, že termín má takú formálnu podobu, ktorá mu
umožňuje odvodzovať od neho príponami a predponami ďalšie názvy. Nejde len o možnosť tvoriť
ďalšie názvy, ale aj adjektíva, slovesá s platnosťou odborných termínov, adjektivizované trpné
príčastia ako deriváty týchto slovies. Pre túto činnosť sú vhodnejšie jednoslovné termíny než ich
viacslovné synonymá. Medzi jednoslovnými termínmi a názvami majú z hľadiska derivatívnosti veľké
prednosti neodvodené termíny. Z nich sa totiž pravidelne a jednoducho pomocou predpôn a prípon
dajú tvoriť substantívne i adjektívne deriváty. Táto prednosť neodvodených slov sa využíva prakticky
vo všetkých terminológiách (Masár, 1991).
derivatológia – lingvistika náuka o odvodzovaní slov, o tvorení slov.
desémantizácia – lingvistika strata vlastného významu a pokles výrazu na nižšiu úroveň, než je
lexikálna, resp. prechod do iného slovného druhu. Napr. morfémy –mer v slovách:: teplomer, pomer,
rozmer. Zmena významu sa začína obyčajne ako extenzia, rozšírenie starej formy do iných
kontextov na vyjadrenie nového významu. V čím viacerých kontextov sa používa, tým viac
významov vyjadruje a stráca sémantickú určitosť. Ako subjektifikácia sa označuje presun významu
z objektívneho sveta na postoje a presvedčenia hovoriaceho. Ako príklad možno uviesť zmenu
musieť v zmysle objektívneho donútenia na výraz osobného presvedčenia alebo zmenu vedľajšej
vety časovej na vedľajšiu vetu podmienkovú. Zmena význam je často motivovaná pragmatickou
inferenciou, pri ktorej sa pôvodne implicitný význam stáva významom hlavným (zmena časového
významu na kauzálny) alebo metaforickým či metonymickým prenosom. Nový význam býva
spravidla abstraktnejší, napr.- názvy časti tela sa menia na označenia priestorových vzťahov
(Pokorný, 2010).
designácia – lingvistika signifikácia, vzťah →designátora k →designátu (Dolník, 1999); pripísanie
jazykového znaku k objektu, vlastnosti alebo procesu v mimojazykovej skutočnosti; tento
mimojazykový fakt je designatívum, designát.
designát – lingvistika signifikát, obsahová stránka →znaku; to čo je označované (Dolník, 1999);
→designácia.
designátor – lingvistika označujúca (symbolická) stránka →znaku (Dolník, 1999).
designátum – lingvistika →designácia.

Desk Top Publishing – lingvistika skr. en DTP, nástroj sadzby – použitie počítača k rozvrhovaniu textu
a grafiky pre tlač časopisov, novín, brožúr atď. Dobrý systém DTP mimo iné poskytuje nástroje na
sadzbu textu do nepravidelných tvarov v množstve fontov a veľkostí.
deskriptivizmus – lingvistika distribučná teória, podľa ktorej úlohou jazykovedy je pomocou súboru
formálnych pravidiel opísať štruktúru všetkých jazykových prejavov daného jazyka bez ohľadu na
význam (Mistrík, 2002).
deskriptívna logika – informatika →opisná logika.
deskriptor – lingvistika lexikálna jednotka tezauru, ktorá sa používa pri spracovaní a vyhľadávaní
informácií; vystupujú v rôznych informačných systémoch ako predpísané formalizované, triediace,
ukladacie a vyhľadávacie (selekčné) heslá; →kľúčové slová. Deskriptory vystupujú v rôznych
informačných systémoch ako predpísané formalizované, triediace, ukladacie a vyhľadávacie
(selekčné) heslá.
destabilizácia terminológie – lingvistika narušenie ustálenosti terminológie, ako jednej
z najdôležitejších vlastností termínu, terminológie a spisovného jazyka vôbec; →ustálenosť
terminológie.
desubstantivale – lingvistika →desubstantívum.
desubstantívum – lingvistika desubstantivale, slovo odvodené od podstatného mena, substantíva:
most – mostový.
desufixácia – lingvistika odvodenie nového bezpríponového slova od slova odvodeného príponou:
vačok – vak.
determinácia – logika vymedzenie, určenie pojmu; lingv. druh syntaktického vzťahu medzi závislým,
rozvíjajúcim členom ako určujúcim (determinansom) a rozvíjaným členom ako určovaným
(determinandom); Je to vzťah medzi prvým a druhým fundujúcim slovom v určovacích
(determinatívnych) zloženinách; napr. oceľoliatina > oceľová liatina. Naproti tomu v zlučovacích
(kopulatívnych) zloženinách sa vyjadruje vzťah priradenia veci a k veci b (azbestocement,
železobetón). Podľa Dolníka (1999) ide o závislostný vzťah medzi konštantnou a premennou,
úpričom konštanta je prvok, ktorého prítomnosť je nevyhnutnou podmienkou prítomnosti toho prvku,
ku ktorému má vzťah, kým premenná je prvok, ktorého prítomnosť nie je nevyhnutnou podmienkou
prítomnosti prvku, ku ktorému má vzťah. Determinácia je teda jednosmerný závislostný vzťah, jeden
prvok závisí od druhého prvku, ale nie naopak (unilaterálna dependencia); →závislosť.
determinandum – logika to, čo je determinované, určované.
determinans – logika to, čo determinuje, určuje niečo iné.
determinant – logika dačo, čo determinuje jazykový jav, gramatický jav.
determinatív – logika prvok, ktorý, je základný koreň slov rozšírený bez zmeny významu.
determinatívna syntagma – lingvistika určovacia syntagma, určovací sklad, vyjadruje závislosť
určovaného člena od riadiaceho, hlavného. Tento vzťah býva jednak v prívlastku jednak v objekte: :
nový dom, vidím dom. Determinatívna syntagma je zložená z dvoch členov, ktoré sú vo vzťahu
podradenosti: jeden z nich bližšie určuje alebo špecifikuje, modifikuje, vymedzuje druhý člen. Napr.
v spojení vyliečená choroba je nadradeným členom substantívum choroba, ktorý je bližšie určený,
spresnený rozvíjajúcim členom vyliečená.
determinatívnosť – logika určenosť.
determinatívny – logika určujúci.
determinatívne kompozitum – lingvistika →určovacia zloženina.

determinatívne sloveso – lingvistika →sloveso vyjadrujúce jednorazový smerovo určený dej: bežať,
liezť.
determinologizácia – lingvistika jazykový proces charakterizovaný jednak stratou odborného významu
slova (termínu) a jeho odsunutím do neterminologickej vrstvy slov, jednak prienikom vedeckotechnických termínov z úzkej odbornej sféry do ďalších oblastí života. K prvému typu, keď sa termín
vylúči zo systému termínov aj z odbornej komunikácie (napr. fyzikálny termín váha, ktorý sa
v sústave fyzikálnych veličín nahradil termínom hmotnosť, ale v bežnej slovnej zásobe
a v neodbornej komunikácii svoju pozíciu nestratil). Druhý typ determinologizácie súvisí s častým
používaním termínov mimo ich odbornej sféry, v dôsledku čoho sa termíny začínajú pociťovať ako
ostatné spisovné slová, pričom ich pozícia v príslušnom terminologickom systéme a odbornej
komunikácii zostáva nezmenená. Napr. termíny kontakt, reaktor, televízia, ktoré už vystúpili za
hranice odbornej sféry. Mimo odbornej sféry sa termín zapája do vzťahov v systéme bežnej,
neterminologickej slovnej zásoby a stráca svoju konkrétnu sémantickú určitosť. Napr. katalyzátor
„látka, ktorá urýchľuje chemickú reakciu“ sa bežne používa na pomenovanie prostriedkov
urýchľujúcich rozličné procesy (Masár, 1991); (op. terminologizácia).
determinované sloveso – lingvistika sloveso, ktoré vyjadruje jednorazový smerovo určený dej: plávať,
letieť, skákať, padať, doháňať (Mistrík, 2002).
detská gramatika – lingvistika gramatika používaná deťmi. Halliday (1973) uvádza 7 funkcií jazyka so
zreteľom na detskú gramatiku: 1. inštrumentálna funkcia, ktorá slúži na manipuláciu okolia, aby sa
vyvolali určité udalosti; 2. regulačná funkcia jazyka spočívajúca v kontrole udalostí; 3. reprezentačná
funkcia je používanie jazyka na vyjadrenie výrokov, vyjadruje fakty a znalosti, vysvetlenia alebo
správy s cieľom reprezentovať realitu ako ju vidí hovorca; 4. interakčná funkcia jazyka slúži na
zabezpečenie sociálneho kontaktu; 5. personálna funkcia umožňuje vyjadrenie emócií, osobnosti
a reakcií „gut-level“; 6. heuristická funkcia sa používa na získavanie znalostí, učenie sa o prostredí;
7. imaginatívna funkcia slúži na tvorbu systému predstáv a ideí.
detská reč – lingvistika schopnosť detí spájať artikulované zvuky s obsahmi svojho vedomia ako
odrazmi objektívnej reality a pomocou nich myslieť a komunikovať. Vo vývoji detskej reči sa
rozoznávajú tieto štádiá: 1. interjekčné štádium – obdobie prvých 6 mesiacov, kedy dieťa vydáva
prvé, ešte neuvedomené, vokalické zvuky, džavoce; 2. obdobie medzi 6. a 12. mesiacom, dieťa
pomocou vokálov už dáva najavo radosť, želanie alebo neľúbosť, imituje hlásky a vníma známe
slová; 3. obdobie medzi 12. a 18. mesiacom – dieťa imituje slabičné zvuky, ako mú, mé, bé, pí, hau
a začína hovoriť prvé slová typu mama, baba, tata, dada; 4. obdobie medzi 18. a 24. mesiacom,
kedy sa rozširuje slovník dieťaťa na asi 300 slov, dieťa kombinuje primitívne vety, otázky a používa
zámená; 6. obdobie medzi 2. a 3. rokom (flektívny vek), kedy si dieťa osvojuje základy gramatiky
a svoju slovnú zásobu rozšíri približne na 1000 slov. Dieťa si svojsky tvorí slová (fajkovať = fajčiť,
lepšejší = lepší); 7. štvorročné dieťa už tvorí správne vety a svoju slovnú zásobu rozšíri natoľko, že
v 6. roku pozná a používa približne 2000 slov. Slová detskej reči možno členiť na onomatopoické
(bác, bum, tutú), konvenčné (papať, hajať), deminutívne a hypokoristické (zúbky, prštek)
a deformované (mamicta = mamička, juka = ruka). Syntax detskej reči je parataktická (Mistrík,
2002).
detský argot – lingvistika typ sociálneho nárečia, v ktorom vyjadrovacie prostriedky slúžia na utajovanie
komunikácie. Vzniká v puberte.
deverbatívum – lingvistika slovo odvodené od slovesa, verba: učiť – učiteľ.
dezambiguácia – informatizácia en disambiguation, 1. v počítačovom spracovaní automatizované
odstraňovanie viacznačnosti, homonymie tvaru a priraďovanie jednoznačných kategórií; rozoznáva
sa a) pravdepodobnostná dezambiguácia (probabilistic disambiguation) založená na štatistických
metódach a teórii pravdepodobnosti; b) pravidlová dezambiguácia (rule-based disambiguation) –

založená na (lingvistických) pravidlách; 2. výsledok tejto činnosti; 3. podľa STN ISO 1087-2
„rozlišovanie →homografov, pričom každý z nich sa priradí k príslušnému pojmu a podľa vhodnosti
aj k príslušnej syntaktickej funkcii“.
diagram – grafické znázornenie číselných údajov a vzťahov pomocou geometrických útvarov (spojníc
bodov, stĺpcov, kruhových výsekov), príp. obrázkov alebo záznamov na mapovom podklade.
diagram – 61 grafické znázornenie číselných údajov a vzťahov pomocou geometrických útvarov
(spojníc bodov, stĺpcov, kruhových výsekov), príp. obrázkov alebo záznamov na mapovom
podklade.
diachrónia – lingvistika metóda skúmania a opisu jazyka z historického hľadiska; toto hľadisko sa
uplatňuje v diachrónnej jazykovede. Pri tzv. synchrónno-diachrónnej metóde sa sleduje vývin
a fungovanie jazyka synchrónne i diachrónne.
diachrónna jazykoveda – lingvistika →diachrónia.
diakritické znamienko – lingvistika rozlišovacie znamienka, diakritické značky – znamienka nad
písmenami slúžiace na rozlíšenie písmen typu c – č, i – í, a – á – ä). V cudzích jazykoch sú
diakritické znamienka umiestnené niekedy aj pod písmenom (napr. ç); →rozlišovacie znamienko.
diakritický pravopis – lingvistika pravopis, v ktorom sa na zaznačovanie hlások používajú jednoduché
grafémy s prípadnými diakritickými znamienkami: c, s, a; č, š, á.
dialekt – lingvistika en dialect, jazyk modifikovaný slovníkovými alebo gramatickými pravidlami
(konvenciami) aplikovaný v osobitných geografických alebo kultúrnych prostrediach; →nárečie.
dialektizmy – lingvistika vrstvy slov aj tvarov, ktoré sú známe iba na obmedzených teritóriách. Mohli by
sa rozčleniť na toľko skupín a podskupín, koľko nárečí je na území Slovenska. Nárečové slová sa
používajú iba v konverzačnej reči. Keď sa používajú v spisovnom písanom texte, treba ich odlíšiť,
napr. úvodzovkami (v umeleckom texte namiesto takéhoto označenia platí licencia poetica) (Mistrík,
2002).
dialektológia – lingvistika jazykovedná disciplína skúmajúca nárečia, dialekty, na ktoré je národný jazyk
diferencovaný.
dialóg – lingvistika rozhovor aspoň dvoch osôb, pri ktorom sa striedajú hovoriaci a počúvajúci. Ide o
striedanie replík dvoch alebo viacerých hovoriacich, ktoré sa zúčastňujú na tvorbe jediného
uzavretého a kompaktného útvaru (Mistrík, 2002).
dialogický slohový postup – lingvistika situačne zakotvený súvislý rozhovor rôznych osôb, ktoré sú
v priamom a vzájomnom osobnom kontakte. Monológ a dialóg sa zhodujú v tom, že sú to súvislé
prejavy (Mistrík, 2002).
diasystém – lingvistika systém vyššej roviny, zahŕňajúci systémy nižšej roviny, napr. vokalický
diasystém všetkých slovenských nárečím, diasystém všetkých foriem národného jazyka, diasystém
paradigiem jazyka (Mistrík, 2002).
DICOM – informatika skr. en Digital Imaging and Communication in Medicine digitálne zobrazovanie
a komunikácia v medicíne. Ide o univerzálne kompatibilné rozhranie zahŕňajúce okrem obrazovej
informácie aj údaje o modalite vyšetrenia (rádiodiagnostika, počítačová tomografia vrátane
multidetektorovej – MSCT, angiografia MR, AG, RF, USG, jadrová magnetická rezonancia).
didaktický štýl – lingvistika uplatňuje sa v učebniciach, učebných pomôckach, slovníkoch a v rozličných
cvičných textoch.

didaktický štýl – lingvistika štýl reči uplatňujúci sa v učebniciach, učebných pomôckach, slovníkoch
a rozličných cvičných textoch. Kladú sa naň prísne kritériá spisovnosti, ale aj požiadavky
z estetického hľadiska. Didaktické štýly sú štylisticky jednoduché.
dieréza – lingvistika hranica slovného celku, medzislovný predel vo verši, ktorý pripadá na hranicu stopy
a splýva s ňou. Realizuje sa na hranici dvoch úsekov metra – polveršov alebo jednotlivých slov
(Mistrík, 2002).
diferenciálne slovníky – lingvistika prekladové slovníky, v ktorých sa uvádzajú iba odlišné slová
a spojenia slov (obyčajne dvoch príbuzných jazykov).
diftongy – lingvistika →dvojhlásky.
diftongizácia – lingvistika zmena dlhých samohlások na dvojhlásky, napr. kón–kôň.
digest – lingvistika en digest, výťah, druhotný, sekundárny text, druh metatextu, redukovaný prototext,
ktorý vzniká vynechaním častí textu, alebo nahrádzaním niektorých častí prepismi. Formou digestu
sa vydávajú najmä diela klasikov (Mistrík, 2002).
diglosia – lingvistika stav, v ktorom hovoriaci ovládajú (resp. sa striedavo používajú) dva jazyky,
z ktorých jeden má sociálno-politicky nižšie postavenie, napr. francúzština a baskičtina, spisovný
jazyk a nárečie (Horecký a Rácová, 1979).. Diglosia je koexistencia dvoch odlišných jazykov, príp.
dvoch variet toho istého jazyka, pričom každý z nich plní iné sociálne funkcie, takže sa sociálne
neprekrývajú; osobitný prípad bilingvizmu. Najčastejšie sa rozlišuje vyššia a nižšia varieta (spisovný
jazyk a nárečie). Vyššia varieta sa vyučuje v školách, používa sa v rozhlase, úradnom styku. Nižšia
varieta sa používa v rodine, medzi priateľmi atď. (Mistrík, 2002).
digresia – lingvistika odbočenie z hlavnej tematickej línie prejavu. Nastáva zo subjektívnych príčin.
Vyskytuje sa v emocionálnom opise, v lyrickej úvahe alebo v subjektívnom komentári k príbehu. Do
epického príbehu vnáša digresia lyrický prvok. Z hľadiska rozvíjania príbehu sa pociťuje ako
dramatizačný, časovo retardujúci prvok textu (Mistrík, 2002).
dichotómia – lingvistika členenie celku na dve zložky či vetvy; v jazykovede sa to chápe ako
podvojnosť komplementárnych pojmov, napr. langue – parole, synchrónia – diachrónia,
kompetencia – performancia. Niekedy sa používa vo význame blízkom binárnosti (Mistrík, 2002).
dilógia – lingvistika druh tautológie, v ktorej sa opakuje to isté slovo v rovnakom gramatickom tvare,
napr.: matka je matka. V štylistike platí, že druhá zložka takejto konštrukcie nie je významovo
totožná s prvou zložkou – opakujúce sa slovo znamená posun z jednej sémantiky do druhej: matka
(1) je matka (2) (Mistrík, 2002).
diplomatický štýl – štýl zložitých rokovaní uplatňovaný v medzinárodných diplomatických kontaktoch
štátnych orgánov. Termín sa používa aj na pomenovanie taktického rokovania v bežnej komunikácii.
disimilácia – lingvistika rozlíšenie dvoch pôvodne totožných hlások, napr. psl. plet-ti →ples-ti; zvýšenie
rozdielu medzi blízkymi hláskami, napr. psl. *ved-ti→vesti (Horecký a Rácová, 1979).
disolúcia – lingvistika rozpad syntaktickej konštrukcie, ktorý vzniká, keď je hovoriaci unavený. Pri veľkej
únave človeka síce prichodia na um slová, no nevie si rady s ich usporiadaním do syntaktických
konštrukcií, lebo gramatické významy sú abstraktnejšie ako lexikálne. Ak je človek maximálne
sústredený na obsah textu, alebo je jeho pozornosť od textu odvádzaná inak, príp. ak je citovo
vzrušený, je v emfáze, vtedy tiež zápasí s vyjadrovaním gramatických významov: mnohé z nich
vynecháva, nedbá na spájanie slov. Človek stráca schopnosť presne formulovať svoje myšlienky aj
vtedy, keď musí reagovať bleskovo, keď sa s výpoveďou ponáhľa. V turistickej komunikácii sú
najvzácnejšie substantíva, číslovky a adverbiá; ide o funkčnú gramatickú disolúciu, pri ktorej sa

turisti orientujú len na mená, opisy, a nie na slovesá. Do oblasti gramatickej disolúcie možno zaradiť
aj pozdravy a všetky spôsoby vyjadrovania, ktoré súvisia s fatickou funkciou jazyka (Mistrík, 2002).
disperzia slovníka – lingvistika hodnota vyjadrujúca pomer medzi počtom slov s frekvenciou 1 – 10
a počtom všetkých slov:

f(1 – 10)V
D = 100 ––––-––––––
V
distribúcia – lingvistika rozdelenie prvkov, napr. hlások alebo zložiek textu vzhľadom na jednotlivé
okolia.
distribúcia slov v texte – lingvistika množina všetkých okolí sledovanej jazykovej jednotky. Okolím
jazykovej jednotky rozumieme segmenty, s ktorými sa táto jednotka vyskytuje v istom reťazci. Okolie
vymedzuje pozíciu jednotky. Určenie realizácie jazykovej jednotky je určením jej distribúcie čiže
určením množiny okolí, v ktorých sa môže realizovať. Rozoznávajú sa štyri typy distribučných
vzťahov, ktoré zodpovedajú štyrom typom relácií medzi množinami: 1. totožná distribúcia čiže vzťah
voľnej variácie; 2. prienik distribúcie čiže vzťah kontrastívnej distribúcie; 3. inklúzia distribúcie čiže
inkluzívna distribúcia; 4. disjunkcia distribúcií čiže komplementárna distribúcia. V prípade 1. sa
porovnávané jednotky vyskytujú v rovnakých okoliach, v prípade 2 majú spoločné časť z obidvoch
distribúcií, v prípade 3 distribúcia jednej jednotky zahŕňa distribúciu druhej jednotky a v prípade 4. sa
distribúcie jednotiek vylučujú (a teda sa dopĺňajú – sú v komplementárnom vzťahu)(Dolník, 1999);
→Zipfov zákon.
distribučná fonologická teória – lingvistika teória, podľa ktorej fonéma je daná čisto syntagmatickými
vzťahmi, rozložením v textoch, kontrastívnou a komplementárnou distribúciou (neberie sa do úvahy
význam) (Horecký a Rácová, 1979).
distributívna analýza – lingvistika zisťovanie výskytu jazykových prvkov a ich rozloženie v textoch
podľa istých zákonitostí, ako aj podľa ich schopností alebo neschopnosti spájať sa s inými prvkami.
dištinktívny príznak – lingvistika základný prvok fonologickej roviny; dá sa všeobecne vysvetľovať
(interpretovať) artikulačné, akusticky, auditívne i psychologicky; dištinktívne príznaky tvoria
ohraničený inventár (asi 15) (Horecký a Rácová, 1979).
divergentný vývin – lingvistika vývin jazykov od spoločného prajazyka k jednotlivým jazykom, pri
ktorom sa pôvodne jednotná zvuková i gramatická stavba, sčasti aj slovná zásoba, začína zreteľne
odlišovať (Horecký a Rácová, 1979).
dĺžeň – lingvistika →kvantita; →rozlišovacie znamienko.
dĺžka →kvantita.
dĺžka vety – lingvistika priemerná dĺžka vety, ktorá je charakteristická pre určitý typ alebo štýl textu.
Napr. konverzačné texty majú najkratšie vety, publicistické a populárno-náučné texty majú dlhšie
vety, najdlhšie vety sú vo vedeckých a v naratívnych textoch.
dodatočne pripojený vetný člen – lingvistika vetný člen pridaný po skončení vety, ale súvisiaci s ňou
gramatickými vzťahmi: Postavte sa, ale pomaly!
dokonavé sloveso – lingvistika perfektívum, sloveso vyjadrujúce dej ako ohraničený, uzavretý; urobiť,
skončiť.
dokladový slovník – lingvistika výkladový (resp. prekladový) slovník, v ktorom sa výklady (preklady)
opierajú o doklady z literatúry.
dokonavý vid – lingvistika vid vyjadrujúci, že dej sa uvedomuje ako ohraničený, uzavretý.

dokumentárne žánre – lingvistika žánre administratívneho štýlu, v ktorých sa uplatňuje informačný
slohový postup. Ich cieľom je zaregistrovať, dokumentovať isté, dohody, uznesenia a záväzky, Sú
založené na faktoch a údajoch: majú konkrétnu lexiku, jednoduchú syntax, logickú stavbu textu.
Medzi dokumentárne žánre patria zápisnice, protokoly, potvrdenky, zmluvy, zmenky. Ich autorstvo je
známe, no nemajú priameho adresáta (Mistrík, 2002).
domáce slovo – lingvistika slovo charakterizované normálnym sledom foném a morfém podľa pravidiel
o riedení domácich foném a morfém; dom, pes, syn (Horecký a Rácová, 1979).
domáce podstatné meno – lingvistika hypokoristikom, podstatné meno s príznakom označujúcim
citový vzťah k pomenovaným veciam: synček, dcérenka, apík (Horecký a Rácová, 1979).
doména – informatika en domain informatika internetová adresa a názov stránky; lingvistika hlavný odbor
činnosti, vyhradená oblasť pôsobenia.
doména najvyššej úrovne – informatika en top-level domain, TLD, posledná časť úplne
kvalifikovaného názvu domény (za poslednou bodkou), napr. .com z en. commercial.
doménová logika – informatika en domain logic, business logic obchodná logika, netechnický termín
používaný na opis funkčného algoritmu, ktorý slúži na výmenu informácií medzi databázou
a používateľským rozhraním. Doménová logika modeluje objekty reálneho života (ako sú účty,
pôžičky, cestovné plány a inventár), predpisuje ako interagujú navzájom doménové objekty,
ponúkajú spôsoby a metódy, pomocou ktorých sa sprístupňujú a aktualizujú objekty domény.
Doménová logika zahŕňa: 1. obchodné pravidlá, ktoré vyjadrujú obchodnú politiku (kanály,
lokalizáciu, logistiku, ceny a výrobky); 2. toky prác, čo sú usporiadané (riadené) úlohy postupujúcich
dokumentov alebo údajov od jedného účastníka alebo softvérového systému k inému. Doménová
logika teoreticky okupuje strednú vrstvu trojvrvstvovej architektúry.
doplnková spojka – lingvistika →hypotaktická spojka.
doplnková veta – lingvistika vedľajšia veta vystupujúca v úlohe doplnku (obyčajne k predmetu): Bolo
počuť deti, ako sa učia naspamäť báseň (Horecký a Rácová, 1979).
doplnkové súvetie – lingvistika spojenie dvoch gramaticky nerovnocenných viet, v ktorom podradená
veta vyjadruje doplnok k predmetu alebo podmetu. Podľa toho je doplnková predmetová vedľajšia
veta alebo doplnková podmetová vedľajšia veta. Pripájacie výrazy v tomto súvetí sú že, čoby, aby,
keď, ako plus vzťažné zámená. Príklad: Počul som ho ako vošiel do miestnosti (Mistrík, 2002).
doplnok – lingvistika rozvíjajúci vetný člen, ktorý sa odrazu vzťahuje na dva vetné členy – na podmet
a prísudok alebo na predmet a prísudok. Ide o prívlastok k prísudku vzťahujúci okrajové členy
intencie slovesného deja; tento vzťah je vždy dvojitý: na podmet a prísudok (Chlapec chodí bosý)
alebo na prísudok a predmet (Vidím chlapca bosého) (Horecký a Rácová, 1979). Tým, že
v porovnaní s ostatnými vetnými členmi sa nevzťahuje na jediný, ale na dva vetné členy nadobúda
osobitné postavenie v systéme vetných členov. Táto vlastnosť sa dá dokázať otázkami, ktorými sa
naň pýtame. Príklad: Otec sa vrátil zdravý (Aký sa vrátil otec? – Ako sa vrátil otec?). Doplnok sa
môže vzťahovať okrem prísudku súčasne na podmet alebo predmet. Predmetový doplnok: Jano sa
vrátil smutný). Predmetový prísudok: Jana som stretol smutného. Doplnok sa vyjadruje
adjektiváliami (adjektívami, príčastiami, číslovkami), substantívnou spojkou ako, predložkovými
pádmi, absolútnym akuzatívom a nominatívom, prechodníkmi a infinitívom. Príklady: Odišiel hladný.
– Ráno vstáva usmiaty. – Na futbal chodili piati. – Poznám ho ešte ako chlapca. – Stretol sa
nechtiac s manželkou. – Našiel som ho počítať drobné (Horecký a Rácová, 1979).
dopĺňacia opytovacia veta – lingvistika veta, ktorá vyjadruje otázku na časť obsahu vety, jej
ukazovateľom býva opytovacie zámeno alebo príslovka: Dobre sa vám tu sedí? Čo sa to tu robí?
(Horecký a Rácová, 1979).

dopyt – lingvistika 1. úsilie, záujem o získanie (kúpou, dohodou ap.), napr. dopyt po tovare; 2. otázka,
napr. odpovedať na dopyt); 3. informatika operácia vedúca k výberu a vyhľadávaniu dát z bázy dát
bez zmeny ich obsahu (Kačala, 2006).
dopytovací jazyk – lingvistika →dotazovací jazyk.
doslov – lingvistika textová súčasť knižne vydaného diela, pendant predhovoru. V doslove sa autor
alebo redaktor textu obyčajne obracia na čitateľa, aby – s istým odstupom – znova upozornil na
význam, zmysel a poslanie diela. Od doslovu treba odlišovať záver, ktorý je konštitutívnou zložkou
textu (Mistrík, 2002).
dotazovací jazyk – informatika en query language, typ používateľského jazyka, ktorý sa tvorí systémom
príkazov s presne definovaným významom a pravidlami na ich využívanie v dialógu s počítačom pri
vyhľadávaní v uložených bázach dát.
downloading – informatika en zavádzanie údajov do zariadenia vyššej úrovne; kopírovanie údajov
z vonkajšej bázy do pamäti osobného počítača používateľa obyčajne cez telekomunikačné spojenie.
dôraz – lingvistika vetný prízvuk, prozodická vlastnosť vety založená na silovom zdôraznení významove
najdôležitejšieho slova vo vete: Prečítajte nám d o s l o v n e tento článok (Horecký a Rácová,
1979). Dôraz je výrazné intonačné vyzdvihnutie slova vo vete, výpovedi – akcent jadra výpovede.
V spisovnej slovenčine je dôraz najmä na prvej, prízvučnej slabike zdôrazneného slova... Každá
vetná výpoveď má svoje jadro, ktoré sa zdôrazňuje alebo pomocou častíc, alebo zámenom. Napr.:
Má už len päť korún; por. prízvuk (Mistrík, 2002)
dôsledková spojka – lingvistika 1. hypotaktická spojka; 2. parataktická spojka.
dôsledkové súvetie – lingvistika súvetie tvorené dvoma hlavnými vetami, z ktorých druhá vyjadruje
dôsledok prvej vety: Hektor o tom dobre vedel, a preto občas dozrel i tu (Horecký a Rácová, 1979).
Ide o spojenie dvoch hlavných viet, v ktorom druhá veta vyjadruje logický záver prvej vety. Spájacie
výrazy: preto, a teda, tým, tobôž, a tým, priam, práve, len preto, iba tak. Príklady: Mali ste vysoké
pôžičky, teda zbytočných peňazí ste nemali.
dôvetky – lingvistika kontaktové jednotky v dialógu, ktoré sa používajú na konci replík ako zhŕňajúce
a stimulujúce výrazy. Ich jadrom sú obyčajne podnecujúce slová typu predstav si, pozri sa, vieš ap.
(Mistrík, 2002).
dráma – lingvistika jeden z troch základných literárnych druhov. Tvoria ju priame jazykové prehovory
a konanie postáv v inscenovanom prostredí na javisku. Okrem javiskovej existuje aj knižná dráma.
Na rozdiel od epiky, kde sa sujet realizuje preskupovaním zložiek fabuly, ich tlmením alebo
zvýrazňovaním, v dráme sa sujet realizuje najmä skokmi v čase alebo priestore (dejstvá, obrazy)
a zriedkavejšie tlmením (v epických exkurzoch postáv).V dráme je od začiatku do konca napätie
v očakávaní rozriešenia situácie, kým v epike časový odstup udalostí od prijímania informácie
umožňuje epický pokoj a epickú šírku. Sujet drámy má známy kánon (expozícia, kolízia, kríza,
peripetia, katastrofa)(Mistrík, 2002).
dramatický dialóg – lingvistika sujetový prvok dramatického textu. Nemá rozprávača, ktorý by ho
uvádzal, realizuje ho fiktívna postava. Implikuje v sebe aj to, čo v epickom diele popri dialógu hovorí
rozprávač, pritom má znaky spontánneho dialógu. Dramatický dialóg je rozprestretý na širšej
textovej ploche ako epický dialóg. Dramatický dialóg dvoch osôb sa nazýva dialógom (MIstrík,
2002).
DRG – informatika skr. en diagnosis related groups diagnostické skupiny (pacienti), príbuzné diagnóze.
Systém klasifikácie zmesi prípadov s cieľom analyzovať náklady a prínos liečby pacientov s rôznymi
chorobami. Prvý pokus klasifikovať zmesi prípadov pochádza od Nightingalovej (1852). Spočiatku
bol vyvinutý ako nástroj určený pre manažérov na riadenie chodu nemocníc, neskôr aj na kontrolu

nákladov na zdravotnú starostlivosť a jej úhrady. Ďalšie praktické pokusy zaviesť klasifikáciu zmesi
prípadov vykonané Codman (1914), Feldstein (1965) a i. neboli úspešné. Sytém kontroly zmesi
prípadov sa aj od r. 1980 riešil aj v na Yalskej univerzite v USA, keď sa zistilo, že náklady na
zdravotnú starostlivosť po zavedení systému Medicare stúpali o 15 %. Pri kódovaní pacientov sa
používal systém ICD-9-CM (Medzinárodná klasifikácia chorôb-9-klinická modifikácia). Použili sa
pritom súbor údajov povinne evidovaných pri prepustení pacientov z nemocnice. Pacienti sa tak
usporiadali do 23 vzájomne sa vylučujúcich hlavných diagnostických kategórií (major diagnostic
categories, MDC). Tie obsahovali asi 10 000 diagnostických kódov ICD-9-CM. V druhom štádiu sa
vybralo 20 MDC, ktoré neobsahovali pacientov s chirurgickým výkonom. V ďalšom kroku sa použilo
ako kritérium aj vek a neskôr sa prijali zoznamy komplikácií a komorbidít (complications and
comorbities, CC). R. 1989 sa v štáte New York rozšíril systém o infekcie HIV a viacpočetného úrazu,
novorodencov podľa pôrodnej hmotnosti, pre cystickú fibrózu, otravu olovom, pediatrických
pacientov, rizikové pôrodnícke pacientky a tracheostómiu. R. 1993 obsahoval systém DRG už 617
skupín. Jednotlivé diagnózy sa potom zaradili do 4 podtried zložitosti (default subclasses).
Závažnosť choroby sa definovala ako rozsah straty funkcie alebo fyziologickej dekompenzácie
ústroja, kým riziko úmrtia ako pravdepodobnosť, že pacient zomrie. Problém závažnosti choroby
rišili ďalšie subklasifikácie: staging, manažment, index akútnosti, Apache II, Medisgropus,
Computerized Severity index, Body System Count. V mnohých krajinách sveta sa namiesto ICD-9
použila MKCH-10 a iné kódovanie výkonov (v USA sa kódovali len chirurgické výkony). Reforma
zdravotníctva v USA r. 1983 priniesla plánovanie financovania zdravotných služieb a zavedenie
fixných cien DRG ako platieb pza pacienta prepusteného z nemocničného liečenia.
druh – logika trieda (množina) predmetov, ktoré sú časťou širšej triedy predmetov, pričom najmenej
dve triedy – druhy tvoria širšiu triedu, nazývanú rodom. Ostrouhlé, pravouhlé a tupouhlé
trojuholníky sú druhy vytvárajúce rod trojuholníkov. Druh je množina vecí, predmetov, javov, ... , s
rovnakými podstatnými znakmi. Ostrouhlé trojuholníky sú tie, ktoré majú všetky tri uhly ostré, t. j.
o
o
menšie než 90 . Pravouhlé sú tie, ktorých jeden uhol má práve 90 a množina tupouhlých má jeden
o
uhol väčší než 90 . Sú to tri rozdielne množiny, tri druhy, ktoré patria do vyššieho celku nadmnožiny,
ktorej v tradičnej logike hovoríme rod. V niektorých vedeckých disciplínach sa druh považuje za
základnú jednotku systematizácie alebo klasifikácie. V tradičnej logike druh aj rod sú relatívne, čo je
dôsledkom zovšeobecnenia.
druhá osoba – lingvistika jeden z príznakov kategórie osoby vyjadrujúci adresáta: píšeš, píšete.
druhá osoba plurálu – lingvistika určitý (finitný) slovesný tvar označujúci dej, ktorého nositeľom je
množný adresát prehovoru alebo jednotlivý adresát, ktorému sa vyká Uplatňuje sa v indikatíve,
kondicionáli a imperatíve. Množný adresát prehovoru sa lexikálne označuje bezrodovým zámenom
vy, pri vykaní Vy a na slovesnom základe sa na základe zhody manifestuje osobnou príponou –ste
(vy) píšete; v zložených slovesných tvaroch samostatnou grafémou ste, budete: Vy ste volali
(Mistrík, 2002).
druhá osoba singuláru – lingvistika určitý (finitný) slovesný tvar označujúci dej, ktorého nositeľom je
jednotlivý adresát prehovoru, uplatňuje sa v indikatíve, kondicionáli a imperatíve. Jednotlivý adresát
prehovoru sa lexikálne označuje bezrodovým zámenom ty a na slovesnom tvare sa na základe
zhody s podmetom manifestuje osobnou príponou: -š: (ty) nesieš a v zložených tvaroch
samostatnou gramatickou morfémou si, budeš: (ty) si povedal, -á, -é; imperatív je bez prípony: pros,
s príponou: volaj a zložené pasívum tu priberá imperatív pomocného slovesa (buď pozdraven-ý, -á,
-é) (Mistrík, 2002).
druhotná predložka – lingvistika sekundárna prepozícia, nevlastná predložka, predložka utvorená
z plnovýznamového slova; druhotné predložky sa delia na jednoduché (hore, konča) a odvodené
(počas, vrátane) (Horecký a Rácová, 1979).

druhové číslovky – lingvistika označujú počet javov rozdielnych podľa akosti alebo nejakej inej
vlastnosti (pätoraký, dvojaký, štvorako...). Skladajú sa podľa tvaru pekný. Treba ich odlišovať od
skupinových čísloviek, ktoré majú význam základných: druhové číslovky sa týkajú vlastností
predmetov, základné číslovky počtu predmetov (Mistrík, 2002).
druhotný materiálny systém – lingvistika systém, v ktorom prvky majú význam nie samy zo seba, ale
v dôsledku vlastností, ktoré im pripisuje ľudská spoločnosť. Sú to semiotické, znakové systémy.
Jazyk sa potom chápe ako systém znakov.
druhová číslovka – lingvistika číslovka vyjadrujúca počet druhov, na ktoré sa rozdeľujú veci, deje alebo
vlastnosti: dvojaký, mnohoraký, štvorako.
druhové privlastňovacie adjektívum – lingvistika →druhové prívlastkové prídavné meno.
druhové prívlastkové prídavné meno – lingvistika druhové privlastňovacie adjektívum, prídavné meno
vyjadrujúce vzťah privlastňovania k druhu: psí, človečí.
druhý stupeň – lingvistika →komparatív.
DSM III – informatika en Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders diagnostický a štatistický
manuál Americkej psychiatrickej asociácie (APA);
dôkladne prepracovaná psychiatrická
nomenklatúra, kt. obsahuje aj definície jednotlivých pojmov. Je to však uzavretý systém, ktorý nemá
nadväznosť na ďalšie odbory medicíny.
DSM IV – informatika posledná verzia en Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
diagnostický a štatistický manuál Americkej psychiatrickej asociácie (APA) z r. 1994 Obsahuje súhrn
diagnostických kritérií psychiatrických chorôb, podľa ktorých možno stanoviť diagnózu daného
ochorenia v 10. revízii (MKCH-10 z r. 1992) vzniknutá v rámci WHO. Tieto ostatné verzie sú
navzájom kompatibilné.
DTP – informatika skr. en desktop publishing, nástroj sadzby, použitie počítača na rozvrhovanie textu a
grafiky pre tlač časopisov, novín, brožúr atď. Dobrý systém DTP mimo iné poskytuje nástroje na
sadzbu textu do nepravidelných tvarov v množstve fontov a veľkostí.
duál – lingvistika jeden z príznakov kategórie čísla vyjadrujúci dve veci, napr. v češtine: dvě stě
(Horecký a Rácová, 1979).
dubleta – lingvistika dvojtvar, heteronymum, slovo, ktoré má s iným slovom úplne rovnaký význam, ale
odlišnú zvukovú podobu. Ide o rozdielne jednoslovné pomenovania pre tú istú vec; častý je protiklad
domáci – prevzatý termín, napr. tlakomer – barometer.
duratívum – lingvistika →trvacie sloveso.
dve bodky – lingvistika → rozlišovacie znamienko.
dve lomky – lingvistika naznačiť odčlenenie veršov. Interpunkčné znamienko, ktoré sa používa: 1. keď
autor rukopisu naznačuje odčlenenie odseku; 2. keď pri písaní súvislého veršovaného textu chce
autor naznačiť odčlenenie veršov. Príklad: Z Likavky zo zámku / / junák väzeň hľadí. / / Či už Tatra
kopnie, / / či sa háj už mladí. (Mistrík, 2002).
dvojaké prevzatie – lingvistika prevzatie z toho istého cudzieho základu, odlíšené dvoma podobami:
castellum – kaštieľ, kostol (Mistrík, 2002).
dvojbodka – lingvistika interpunkčné znamienko, ktoré uvádza fakticky alebo fiktívne „cudziu“ reč do
základného autorského textu. Dvojbodka je akýmsi mostom, cez ktorý sa do základného autorského
textu vsúva „cudzia reč“. „Cudzou“ rečou môže byť nejaký citát, heslo alebo priama reč postavy
umeleckého diela. Príklad: Veľmi nás všetkých prekvapilo volanie: Sláva, sláva! – Slovenská hymna
sa končí slovami: Slováci ožujú. Po dvojbodke sa píše veľké začiatočné písmeno vtedy, keď sa po

nej uvádza priama reč alebo samostatná veta. Ak však uvádzacia veta s uvádzanou časťou tvorí
jedinú jednoduchú vetu, alebo ak sa uvádza len výpočet slov, vtedy sa po úvodzovkách píše malé
začiatočné písmeno. Napr. v spojení Skrátka a dobre: popoludní treba prísť sa po dvojbodke píše
malé písmeno. V spojení sa po dvojbodke píše veľké začiatočné písmeno (príp. aj úvodzovky)
(Mistrík, 2002); →interpunkčné znamienko.
dvojčlenná veta – lingvistika veta, ktorá má zreteľne vymedzenú podmetovú a prísudkovú časť: Otec
rúbe drevo (Horecký a Rácová, 1979).
dvojhlásky – diftongy, spojenie dvoch samohláskových alebo sonórnych prvkov v jednej slabike.
Dvojhláska funguje ako jedna (dlhá) samohláska (ia, ie, iu, ô). Dvojhlásky v slovenčine sú predné
(ie), zadné (ô), vysoké (iu) a stredné (ia). Všetky dvojhlásky z hľadiska trvania sú dlhé. Prvá hláska
je tlmená (i), (u), druhá je výraznejšia. Smerom k druhej dvojhláskovej časti výraznosť stúpa, sú teda
stúpavé. Ďalšie členenie dvojhlások je na nelabializované (ia, ie) a labializované (ô, iu). V cudzích
slovách sa každá hláska v týchto zoskupeniach pokladá za samostatné samohlásku (Mistrík, 2002).
dvojice, synonymické – lingvistika slová, morfémy, slovné spojenia al. frazeologické jednotky, zhodné
v základnom význame. Viaceré hlákovo odlišné slová s tým istým al. blízkym významom sa
nazývajú synonymá.
dvojtvar – lingvistika dubleta, hláskovo odlišná podoba toho istého tvaru: papiera/papieru, výzev/výziev;
→dublety.
dyadická komunikácia – lingvistika priamy rozhovor dvoch ľudí; najstaršia a základná komunikačná
forma; dialóg medzi štyrmi očami. Ide o komunikáciu dvoch osobne veľmi blízkych ľudí, ktorí
komunikujú v najmenšej vzdialenosti (v intímnej proxemike). V „rozhovore“ sa vtedy používajú
obyčajne neverbálne komunikačné prostriedky (pohľady, haptika, pohyby, pauza, mimika). Dyadická
komunikácia má mnoho foriem, žánrov; rozhovor detí, lekára s pacientom, manželov, ľudí s ľuďmi,
snúbencov, manželov, ľudí v extrémnych, stresových situáciách a i. (Mistrík, 2002).
dynamická perspetíva vety – lingvistika →aktuálne členenie výpovede.
dynamický prízvuk – lingvistika →prízvuk.
dynamika odbornej terminológie – lingvistika neprestajný pohyb termínov v dôsledku svetového
jazykového procesu, zmien vo vede a technike, spoločenskom zriadení. V terminológii sa pohotovo
odrážajú nové idey, metódy, výdobytky techniky, celkové kultúrne napredovanie. Internacionalizácia
odbornej lexiky národných jazykov je výsledkom vedecko-technickej revolúcie, medzinárodnej
zintenzívňujúcej sa spolupráce – globalizácie. Popri preberaní nových slov a tvorenie potrebných
termínov z domácich zdrojov. Dynamika odbornej terminológie sa najvýraznejšie prejavuje v prudko
sa rozvíjajúcich disciplínach; →ustálenosť terminológie.
dynamika slovnej zásoby – neprestajný pohyb v slovnej zásobe podmienený nepretržitým pohybom
prvkov – výberom, preskupovaním, modifikáciou, potláčaním jedných a zdôrazňovaním druhých,
a to všetko so zreteľom na pomenúvaciu funkciu jazyka, ktorá je nevyhnutným predpokladom
nadradenej a hlavnej komunikačnej funkcie (Buzássyová, Bosák, 1984, s. 107, cit. Masár, 1999).
dysfemizmus – lingvistika pejoratívum, expresívny výraz, nahlivé slovo, nadávka, ktorou sa často
obraznou formou zveličuje chyba alebo negatívna črta Sú to karikujúe slová, ktoré názorným
premenovaním deformujú typ človeka pomenúvajú vliezavého „poradcu“ zmijou, hyenou, hnusnú
spoločnosť nazývajú brlohom, pelechom, zhnitinou, prefíkanou líškou. Predpona dy- je opak
predpony eu-. Synonymnými výrazmi dysfemizmov sú pejoratíva (l. peior znamená horší).
Pejoratíva sú protikladné melioratívam. Od dysfemizmov sa odlišujú tým, že nie sú natoľko
znevažujúce, nie natoľko výrečné. V stresových situáciách, kedy vznikajú nadávky, sa jemný rozdiel
medzi dysfemizmami a pejoratívami veľmi necíti. Pomenovanie líška ako nadávka sa používa vtedy,

keď sa zdôrazňuje prefíkanosť. Nadávky typu pes, slon, hnoj možno zaradiť tam i tam (Mistrík,
2002).
dyslalia, ae, f. – lingvistika [g. dys- porucha + g. lalein hovoriť, bľabotať] dyslália, nesprávna alebo
porušená výslovnosť hlások. Postihnutá hláska sa vynecháva (mogilália), namiesto kniha sa povie
niha, alebo sa nahrádza inou hláskou (paralália), napr. pero sa povie peto al. sa hláska deformuje
(sigmatizmus). Deformujú sa napr. hlásky nazálne, labiodentálne, laterálne a i. Veľni častou
deformáciou je rotacizmus (Mistrík, 2002).
dyslexia – lingvistika porucha čítania (neschopnosť naučiť sa čítať). Prvý ju opísal r. 1895 Hinshelwood
u zdravých detí bez poruchy intelektu a nazval ju vizuálna slovná slepota. Predpokladal, že vzniká
poškodením centier vizuálnej pamäti pre slová v oblúkovom závite (gyrus angularis) vľavo. Ide o
špecifickú vývinovú poruchu čítania, ktorá sa prejavuje problémom naučiť sa čítať napriek
konvenčným inštrukciám, adekvátnej inteligencii a sociokultúrnym možnostiam. Vyskytuje sa v 3 až
6 % populácie. Príčinou dyslexie je porucha fonologického spracovania rečových signálov
schopnosti správne odrážať zvukovú štruktúru slov, čo je predpokladom naučiť sa správne
priraďovať grafémy k fonémam (písmená k zvukom) a osvojiť si abecedný kód. Deti s poruchami
čítania majú aj problémy s pomenúvaním zrakovo prezentovaných objektov. Dyslexie charakterizuje
neschopnosť priradiť rečové zvuky slovám, rýchlo si vybaviť mená k zrakovým symbolom a
následkom toho neschopnosť efektívne dekódovať rečové symboly. Tieto poruchy pretrvávajú do
dospelosti. Opísal sa aj familiárny výskyt dyslexie, podmienený mutáciou lokusu na chromozóme 6.
V patogenéze dyslexie sa uplatňuje porucha brázdenia parietálnych lalokov, hrúbky corpus callosum
a prítomnosť ektopických neurónov, ktoré svedčia o poruche migrácie neurónov počas
vnútromaternicového vývoja. V etiológii dyslexie sa pripisuje význam vírusových infekcií matky,
mozgovocievnych príhod alergickej povahy a genetickej predispozícii (Ostatníková, 2003).
džavotanie – lingvistika predstupeň ľudskej reči medzi 5. a 9. mesiacom života, v ktorom dieťa získava
hláskový materiál pre neskoršiu reč. Džavotanie nadväzuje bezprostredne na detský krik, v období,
keď sa vegetatívny spôsob života začína nahrádzať vývojom psychiky. Medzi zvukmi
predznačujúcimi budúcu schopnosť čisto artikulovať sa vyskytujú rôzne mľaskavé, cicavé, piskľavé
zvuky. V období džavotania má dieťa vlohy a chuť napodobňovať cudzie zvuky, tempo a rytmus,
ktoré počuje vo svojom najbližšom okolí (Mistrík, 2002).
e-alokácia – informatika neologizmus = rozmiestnenie, umiestnenie, rozloženie, distribúcia) elektronické
zdravotné služby, ktorý má ušetriť občanom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti čas, súvisiaci
so zbytočným čakaním v čakárni, umožniť výber lekára zdravotnej starostlivosti. Službu
sprostredkúva Národný zdravotný portál. Majú pokryť kompletný cyklus pacienta, ktorý sa začína
potrebou zdravotnej starostlivosti. Systém obsahuje zoznam poskytovateľov zdravotnej
starostlivosti, vrátane ich kalendárov. Systém cez prístup k účtu v zdravotnej poisťovni poskytuje
tieto služby: 1. eObjednávanie (možnosť výberu dátumu návštevy u lekára); 2. ePresmerovanie
(možnosť presmerovania pacienta s jeho dokumentáciou k špecialistovi); 3. eČakacia listina; 4.
ePripomenutie (upozornenie na termín návštevy u lekára); 5. eOčkovanie (upozornenie na termín
očkovaniaa jeho sledovanie) 6. eLaboratórium (objednávanie laboratórnych testov a oznamovanie
výsledkov); 7. eKalendár (riadenie elektronických kalendárov lekárov a centrálna evidencia
pacientov).
e-business – informatika en electronic business, eBusiness, internet business, aplikácia informačných a
komunikačných technológií s cieľom podporiť aktivity podnikateľov. Obchod zahŕňa výmenu
produktov a služieb medzi podnikmi, skupinami a jedincami a možno ho pokladať za podstatnú
činnosť akéhokoľvek podniku. Elektronický obchod sa zameriava na využitie IKT s cieľom umožniť
vonkajšie aktivity a vzťahy podnikov s jedincami, skupinami a inými podnikmi.

ebXML – informatika skr. en Electronic Business using eXtensible Markup Language elektronický
obchod využívajúci rozšíriteľný jazyk. Je to modulárna sada programov špecifikácií, ktorá umožňuje
podnikanie v akomkoľvek rozsahu a v akejkoľvek geografickej oblasti, a tým globálny elektronický
trh. Je to organizácia sponzorovaná UN/CEFAT a OASIS.
edícia – lingvistika 1. séria kníh rovnakého druhu s jednotnou úpravou; 2. vydanie, vydávanie
publikácie, knihy ap.; 3. súhrn vydaných alebo vydávaných diel.
Edifact – informatika skr. en Electronic Data Interchange For Administration, Committee and Transport,
výmena
elektronických
údajov
pre
administratívu,
komisiu
a transport.
http:/www.edifrance.org/edifact-wq/
EFTA – skr. en European Free Trade Association Európska asociácia voľného obchodu.
egologizmy – lingvistika slová alebo významy slov, ktoré v reči uplatňuje iba jediný človek. Sú to slová,
ktoré sa v prejavoch uvádzajú obyčajne frázou „ja to nazývam tak a tak“. Môžu to byť umelo
utvorené, deformované alebo metaforicky uplatnené slová (Mistrík, 2002).
eHealth – informatika skr. en electronic Health, elektronické zdravotníctvo. Termín zavedený J.
Mitchellom (1999) pre opis kombinovaného využitia elektronickej komunikácie a informačných
technológií v oblasti zdravotníctva, využívania elektronického prenosu, uskladnenia a vyhľadávania
digitálnych údajov v zdravotníctvena klinické vzdelávavacie a administratívne účely, a to lokálne i na
diaľku (DELLA MEA, V.: What is e-Health (2): The death of telemedicine? J. med. Internet Res. 3(2),
2001, e22).
V SR sa plánuje realizácia programu eHealth v 2 fázach – v r. 2009 – 2013 a 2014 – 2018. Prvá
fáza sa skladá z 3 vĺn eSO1, eSO2 a eSO3 (eSO = elektronické služby občanom).
eHealth je jednou z 10 priorít plánu e-Európa 2005 ktorý sa zameriava na internetizáciu európskych
občanov a firiem [dokument EÚ „e-Health – „Making healthcare better for European citizens“
COM(2004) 356 z 30. 4. 2004]. Vo februári 2006 bola schválená Cestovná mapa a Akčný plán na
rok 2006. Členské štáty EÚ sa zaviazali podporovať interoperabilitu a štandardizáciu ako
predpoklady spoločných zdravotníckych služieb do konca r. 2009.
Vláda SR v júni 2008 schválila dokument „Strategické ciele eHealth – kľúčový nástroj
informatizácie verejnej správy v oblasti zdravotníctva na Slovensku“. Plán implementácie
eHealthu predpokladal realizáciu eHealth v 3 vlnách, v rokoch 2009 – 2013.
Predprípravná fáza (2007 – 2009) sa zameriavala na vypracovanie dokumentov eGovernmentu
a katalógu potrieb a služieb eHealthu. Prípravná fáza (2009 – 2010) zahŕňala definíciu priorít,
architektonického rámca a programu implementácie eHealthu. Prvá vlna (odštartovaná v apríli 2010)
sa sústredila na 4 oblasti – eAlokáciu, Národný zdravotný portál, eMedikáciu a ePreskripciu
a Zdravotnú kižku občana. Jej súčasťou sú projekty súvisiace s tvorbou jednotnej údajovej
základne, prípravou legislatívy, ochranou osobných údajov s prepojením na medzinárodný prohjekt
epSOS a i.
Začiatkom roka 2011 sa utvorila nová koncepcia programu implementácie eHealthu (PieH).
Upúšťa sa od pôvodného scenára a smeruje sa k fázovaniu projektu s cieľom konkretizovať prínosy
každej implementovanej fázy už v rámci fázy I. K hlavným aktuálnym úlohám patria: 1. zladiť
legislatívu a štandardy pre eHealth v rámci EÚ; 2. utvorernie zabezpečenej infraštruktúry vrátane
bezpečnostnej politiky (elektronický podpis, jednotný identifikátor občana); 3. vybudovanie
národného zdravotného informačného systému a integrácia systémov priamo riadených MZ SR; 4.
podporiť nové formy zdravotnej starostlivosti (medzinárodná dostupnosť, samoobslužné formy,
telemedicína, on-line-monitoring, personálna genomika); 5. do 31.12. 1011 zabezpečiť pracoviská
informačno-komunikačnou technológiou s pripojením na internet.

EHR – informatika skr. en Electronic Health Record →elektronický zdravotný záznam pacienta
v prirodzenom jazyku a v elektronickej forme vedená štruktúrovaná množina záznamov
o zdravotnom stave pacienta. Jeho podmnožinou sú údaje pre urgentnú medicínu (en Emergency
Data Set, EDS). EHR je pomocou zabezpečenej siete zdravotných informácií sprístupnený
oprávneným osobám pri výkone zdravotnej starostlivosti.
EHR pre integrovanú starostlivosť – informatika en electronic health record (EHR) – for integrated
care, ICEHR, úložisko informácií týkajúcich sa zdravotného stavu objektu starostlivostivo forme
spracovateľnej počítačom, bezpečne uložených a prenášaných a dostupných pre viacerých
autorizovaných používateľov. Má štandardizovaný alebo spoločne dohodnotý logický informačný
model, ktorý nezávisí od systémov EHR. Jeho primárny účel je podpora pokračujúce, účinnej
a kvalitnej integrovanej zdravotnej starostlivosti a obsahuje informácie,. Ktoré sú retrospektívne,
súčasné a prospektívne.
EHR systém – informatika <systém> na zaznamenávanie, vyhľadávanie informácií a manipuláciu s nimi
v elektronických zdravotných záznamoch [(ISO/TR 20514:20045(E)].
EHR systém – informatika <komponenty> súbor kopomentov, tvoriacich mechanizmus, pomocou
ktorého sa tvoria, používajú, ukladajú a vyhľadávajú elektronické zdravotné záznamy. Zahŕňa ľudí,
údaje, pravidlá a postupy, spracúvajúce a uschovávajúce zariadenia a komunikačné a podporné
2
prostriedky. Poznámka: Upravené podľa IOM:1991. Pôvodná definícia IOM sa týkala systému CPR
(Computer-based Patient Record System) a používala skôr termín „záznam o pacientovi“ ako
„eklektronický záznam o pacientovi“) [(ISO/TR 20514:20045(E)].
EHR základná rodová forma – informatika en electronic health record (EHR) – basic-generic form,
depozitár informácií týkajúcich sa zdravotného stav objektu starostlivosti vo forme spracovateľnej
počítačom. Poznámka: Definícia EHR pre integrovanú starostlivosť (pozri ICEHR) sa má pokladať
za primárnu definíciu elektronického zdravotného záznamu. Definícia základného rodového EHR sa
uvádza len kvôli úplnosti a priznania, že jestvujú ešte mnohé varianty EHR v zdravotníckych
informačných systémoch, ktoré nevyhovujú hlavnej definícii ICEHR, napr. CDR vyhovuje definícii
základného rodového EHR, nie však definícii ICEHR.
EHRA – informatika skr. en electronic health record architecture architektúra elektronického zdravotného
záznamu, rodové štruktúrne konmponenty, z ktorých sú vybudované všetky EHR, definovaná vo
forme informačného modelu. [(ISO/TS 18308:2004)] [(ISO/TR 20514:20045(E)]. Poznámka: Viac
opisná neformálna definícia EHRA je... model rodových vlastností potrebných v každom
elektronickom zdravotnom zázname, aby bol záznam komunikovateľný, lkompletný a využiteľný
a efektívny eticko-právny záznam starostlivosti a zachováva integritu naprieč systémom, krajinám
a v priebehu času. Architektúra nepredpisuje ani nediktuje, čo má ktokoľvek ukladať do zdravotných
záznamov. Nepredpisuje ani nediktuje ako sa má elektronický zdravotný záznam implementovať...
Nenariaďuje obmedzenia na typ údajov, ktoré sa môžu vyskytovať v zázname vrátane tých, ktoré
nie sú náprotivkom papierových záznamov. Detaily, ako sú „veľkosti polí“ pochádzajúce zo slov
fyzikálnych databáz, nie sú relevantné pre architektúru elektronických zdravotných záznamov (EUCEN:1997)[(ISO/TR 20514:20045(E)].
echolália – lingvistika mimovoľné opakovanie počutých koncových slabík, slov, slovných taktov i celých
viet vyslovovaných iou osobou. Ide o napodobňovací reflex, ktorých v danom okamihu prevládne
nad intenciou iných rečových prejavov jedniotlivca. Vyskytuje sa pri epilepsii, u primitívnych
osobností a v raných fázach vývoja reči, kým sa displastia nenahradila triplastiou, kým sa v čelových
lalokoch nevyvinula utlmovacia funkcia.
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IOM = Institute of Medicine

eironemá – lingvistika hapax legomená, slová, ktoré sa v texte, prípadne v reči hovoriaceho alebo
píšuceho, vyskytujú iba raz. Celkový počet eironým je ukazovateľom ayutoprovho vkusu
a štylistických schopností ozvláštäovať text.
ekonomický štýl – lingvistika maximálne úsporný text.
echolália – lingvistika mimovoľné opakovanie počutýách koncových slabík, slov, slovných taktov
i celých viet vyslovovaných iou osobou. Ide o napodobňovací reflex, ktorých v danom okamihu
prevládne nad intenciou iných rečových prejavov jedniotlivca. Vyskytuje sa pri epilepsii,
u primitívnych osobností a v raných fázach vývoja reči, kým sa displastia nenahradila triplastiou,
kým sa v čelových lalokoch nevyvinula utlmovacia funkcia.
EICard – informatika en electronic identification card elektronická identifikačná karta.
eironemá – lingvistika hapax legomená, slová, ktopré sa v texte, prípadne v reči hovoriaceho alebo
píšuceho, vyskytnú len raz. Počet eironem je ukazovateľom autorovho vkusu a štylistických
schopností ozvláštňovať text (Mistrík, 2002).
ekonomický štýl – lingvistika sekundárny, maximálne úsporný. S prudkými zmenami v spoločnosti sa
zvyšuje tempo komunikácie, čo si vyžaduje ekonomizáciu štylistiky správ, zápisníc, štylistiky
evidenčných textov, písomných podaní, úradných dokladov. Procesu ekonomizácie pomáha číselné
kódovanie. Ekonómia textu ide síce proti klasickej syntaxi, ale práve syntaktické konštrukcie
v písomných jazykových prejavoch sú javy, ktoré brzdia tempo reči.
ekvatív – lingvistika komparatív rovnosti; v keltských jazykoch satupeň stupňovania pri porovnávaní
dvoch substantív, so zreteľom na príznak vyjadrený adjektívom (rýchlo – rovnako rýchlo).
ekvipolentný protiklad – lingvistika protiklad určovaný podľa vzťahu medzi členmi protikladu: členy
protikladu sú logicky rovnako oprávnené; napr. v dvojici p–t nemožno nájsť ani klad ani zápor, ani
rozličné stupne vlastnosti.
ekvivalencia pojmov – lingvistika en concept equivalence, vzťah medzi →označeniami v rozličných
jazykoch reprezentujúcich rovnaký →pojem (STN ISDO 1087-1: 2006). Ide o zhodu pojmov, termín
používaný aj v SNOMED CT – keď majú dva pojmy SNOMED CT alebo postkoordinované (zladené
s pojmami) výrazy ten istý význam. Zhoda pojmu sa môže vyskytnúť, keď má postkoordinovaný
výraz ten istý zmysel ako prekoordinovaný pojem; alebo keď majú rovnaký význam dva rozdielne
postkoordinované výrazy.
elácia – lingvistika vyjadrenie najvyššej platnosti kvality vo vzťahu k viacerým skutočnostiam: najlepší
zo všetkých synov (Horecký a Rácová, 1979).
elatív – lingvistika 1. superlatív, tretí stupeň adjektíva alebo adverbia, ktorým sa bez ohľadu na
predchádzajúce nižšie stupne (pozitív a komparatív) vyjadruje najvyššia miera vlastnosti vo vzťahu
k viacerým skutočnostiam, najvyššia platnosť vo vzťahu k viacerým skutočnostiam (najlepší zo
všetkých); 2. hyperbolizujúce adjektívne tvary typu obrovský, vynikajúci; 3. pád vyjadrujúci pohyb
zvnútra von; napr. vo fínčine Suome-sta = z Fínska (Horecký a Rácová, 1979).
eLearning – informatika en elektronické vzdelávanie, používanie multimediálnych technológií a/alebo
internetu na účely vzdelávania s uľahčením prístupu k zdrojom a službám, ako aj umožnením
diaľkovej interakcie a spolupráce.
elegický štýl – lingvistika sekundárny štýl, ktorý prenáša smútok z emitenta na percipienta. Z elegickej
komunikácie musí byť jasné, kto takýto text potrebuje – či ventilujúci sa emitent alebo percipient.
Jeho cieľom jer pomôcť adresátovi.
elektronická dokumentácia – informatika en electronic medical report, EMR, zdravotná dokumentácia
vedená na elektronickom záznamovom médiu: to čo je v opapierovej forme sa pprevádza do

elektronickej formy napísaním do počítača, registráciou priamo z diagnostického prístroja alebo
jednoduchým skenovaním papierovej dokumentácie; väčšina takto vedených dokumentov má
charakter voľného textu. Textové informácie nie sú zatiaľ sémanticky interoperabilné, t. j. sú strojom
nečitateľné; por. elektronický zdravotný záznam.
elektronická identifikačná karta – informatika en Electronic Identification Card, EICard. logická
jednotka, nezávislá od konkrétnej technickej realizácie, ktorá spája elektronický podpis s osobou
a príslušnými bezpečnostnýámi údajmi a bezpečnostnými funkciami, príp. aj s príslušnými údajmi
vzťahujúcimi sa na plnú moc.
elektronická preskripcia – informatika en e-Prescription, elektronická forma informácií o lekárskom
predpise a o liekoch, ktorá poskytuje občanom, poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, lekárňam a
ďalším oprávneným používateľom zabezpečený elektronický prístup k údajom a informáciám o
predpísaných liekoch a zdravotných pomôckok. Je súčasťou →elektronickej zdravotnej knižky
občana.
elektronická zdravotná knižka občana – informatika eZKO, jedna zo 4 prvých služieb navrhnutých
v rámci elektronizácie zdravotníctva. Zavedenie eZKO je súčasťou 2. vlny a bude prebiehať od júna
2010 do konca roku 2012. eZKO má obsahovať súhrn zdravotných informácií relevantných v
procese diagnostiky, liečebnopreventívnej starostlivosti a rehabilitácie. Vlastníkom eZKO bude
občan, ktorý bude určovať prístup k nej cez manažment súhlasu (en consent management), ako aj
vystúpenie zo systému. Súčasťou eZKO bude stránka súbopru údajov pre urgentnú medicínu (en
emergency data set, EDS), kde bude aplikovaný princíp implicitného súhlasu občana, pokiaľ sa
nevyjadrí inak. eZKO bude formou výpisu zo zdravotnej dokumentácie (§ 24 zákona č. 576/2004
Z.z.). Nebude nahrádzať zdravotnú dokumentáciu vedenú lekármi primárnej zdravotnej starostlivosti
– bude nadstavbou nad fungujúcimi zdravotníckymi informačnými systémami v zdravotníctve.
Informácie z eZKO sa budú ukladať u Národného operátora eHealth (NOeH). eZKO bude
štruktúrovaná vo forme samostatných stránok, overovaných súhlasom pacienta s prístupom k
údajom zo strany PZS. Predpokladom používanie eZKO je bezpečnosť údajov. Tá bude
zabezpečená riadeným prístupom k údajom. Hlavným nedostatkom eZKO je nevyhnutnosť
zabezpečiť cezhraničnú sémantickú interoperabilitu ľudským prekladateľom; →elektronický
zdravotný záznam.
elektronický zdravotný záznam – informatika en electronic health record, EHR, elektronická lekárska
správa, elektronický štruktúrovaný dokument („formulár“), v ktorom sa na rozdiel od elektronickej
dokumentácie (EMR) používa jednotná kódovaná terminológia. Je to počítačová správa, kde sa
minimalizuje význam voľného textu, pretože nie je zatiaľ vyriešená sémantická interoperabilita. Nová
paradigma EHR je založená na využití →archetypov a →templátov. Perspektívne má EHR nahradiť
chorobopis. Predpokladané výhody EHR: 1. zníženie nákladov na dokumentáciu a archiváciu; 2.
dosiahnuteľnosť z ktoréhokoľvek miesta i z viacerých miest súčasne; 3. okamžitá možnosť
vyhľadania a prenosu informácií; 4. možnosť sledovania dynamiky klinických údajov (biometrických,
fyzikálných a chemických, imunologických, zobrazovacích a i.); 5. klasifikácia (kategorizácia)
a štatistické hodnotenie; 6. minimalizácia chýb v medikácii, interakcií, kontraindikácií a nežiaducich
účinkov; 7. zníženie duplicít vyšetrení; 8. analýza výkonnosti zdravotníckych zariadení
a pracovníkov; 9. čitateľnosť.
K problémom pri zavádzaní EHR patria: 1. nevyriešené technické otázky (nezabezpečená
infraštruktúra); 2. nedostatočná štandardizácia jestvujúcich informačných systémov (nejednotný
hardvér a softvér jestvujúcich informačných systémov); 3. duplicity pri zavádzaní EHR ako
„nadstavby“ dramaticky zvyšujú náklady potrebné na činnosti spojené s vypĺňaním formulárov
(vyžadujú prácu navyše až 4 h/denne); 4. strata obrovského množstva informácií pri prechode
z papierovej formy na elektronickú; 5. systém nazachytáva všetkých pacientov a všetky problémové

okruhy zdravotníctva; 6. zavedenie nového systému práce si vyžaduje vysoké náklady na
zaškolenie a zabezpečenie informovanosti poskytovateľov i konzumentov zdravotníckych služieb.
elektronický zdravotný záznam, integrovaný – informatika en electronic health record for integrated
care, ICEHR, úložisko informácií týkajúcich sa zdravotného stavu predmetu starostlivosti vo forme
spracovateľnej počítačom, bezpečne uložené a prenášané a dostupné viacerým autorizovasným
používateľom. Má štandardizovaný alebo spoločne dohodnutý logický informačný model, ktorý
nezávisí od systémov EHR. Jeho primárnym účelom je podpora pokračujúcej, účinnej a kvalitnej
integrovanej zdravotnej starostlivosti a obsahuje informácie, ktoré sú retrospektívne, súčasné
a prospektívne [(ISO/TR 20514:20045(E)].
elektronický zdravotný záznam – základná rodová forma – informatika en electronic health record
(EHR), úložisko informácií týkajúcich sa zdravotného stavu predmetu starostlivosti vo forme
aspracovateľnej počítačom [(ISO/TR 20514:20045(E)].
elementárna textová jednotka – lingvistika základná najmenšia textová jednotka, ktorá je obsahovo
i formálne relatívne úplná z obsahového hľadiska a rovnako je relatívne usporiadaná aj
z formálneho hľadiska; nekryje sa vždy so syntaktickými prvkami textu. Elementárna textová
jednotka má bohatšiu glutináciu (spájanie viet do kontextu) voči ostatnému textu, ako ju má
syntaktická jednotka. Napr. dve vety: Odleteli v jeseni. – No na jar už boli späť tvoria jedinú textivú
jednotku.
elementy jazyka – lingvistika →prvky jazyka.
elipsa – lingvistika zeugma, úspora, neúplná výpoveď; úspora, vynechanie komunikačne nepodstatnej
časti vety: Mladosť – radosť, čiernu bez (cukru) (Horecký a Rácová, 1979).
elízia – lingvistika zánik samohlásky alebo celej koncovej slabiky pred samohláskou nasledujúceho
,
slova, napr. franc. le éléve –l éléve.
éma – filozofia štruktúrna jednotka, napr. kultúry, ako filozoféma (štrukturálny prvok filozofie; napr.
filozofické tvrdenie, filozofické učenie, filozofická teória). filozoféma, matéma, méma, mytéma
(štruktúrna jednotka mýtu), pragméma ap. Émou kultúry je napríklad folozofia, mýtus, teológiia,
pojem, číslo, skrutka, kladivo, predstava stromu a pod., pokiaľ plnia kultúrotvornú funkciu, čiže
umožňujú premenu zla na dobro (FILIT).
EMEA – skr. en European Medicines Agency Európska agentúra pre lieky, ktorá vypracovala systém
identifikácie liekov. Podobný systém vypracoval ŠÚKL v SR.
e-Medikácia – informatika účelná a racionálna farmakoterapia, predpísanie lieku a spôsob liečenia,
vrátane samoliečby. Elektronická služba poskytujúca informácie o liekoch užívaných pacientom.
Zahŕňa názov lieku, účinnej látky, dávkovanie, interakcie (vzájomné vzťahy medzi účinkami liekov
pri ich súčasnom podávaní), kontraindikácie (vzájomné vzťahy medzi liekom a okolnosťami, ako je
stav pacienta ap.) a upozornenia (špecifické vzťahy medzi stavom pacienta a liekmi (vek, pohlavie,
hmotnosť, gravidita ap.).
emendácia – lingvistika v textológii oprava porušenej alebo nečitateľnej časti textu, ktorú urobí cudzia
osoba na základe odhadu alebo dohadu opierajúceho sa o kontext alebo ostatné autorove diela.
emergencia – lingvistika en emergency, vynorenie. Princíp emergencie znie: celok je viac ako súčet
jeho častí (Max Wertheimer). Názorným príkladom emergencie sú chemické reakcie: ak sa zlúči
jeden atóm dvojmocnej síry (S) s troma atómami kyslíka (O), vznikne molekula oxidu sírového
(SO3), ktorá ako celok je svojimi vlastnosťami odlišná od jej zložiek – od atómu síry i od atómu
kyslíka. Pri skladají dvoch textových jednotiek (X + Y) nevzniká automaticky súčet (X, Y), ale súčin
(X.Y), teda nová, vyššia jednotka.

emergencia jazyka – lingvistika vynorenie sa jazyka v priebehu evolúcie. Výsledky výskumu fylogenézy
svedčia o tom, že v priehu jedného evolučného kroku sa utvorili predpoklady na udržanie kultúry –
základy pre vývoj prirodzeného jkazyka. Získanie schopnosti vniesť kultúrne výhody kumulatívne
pripustili vývoj vývoj ľudskej kognície, ktorá sa nevyskytuje pri ostatných druhoch. Vývoj jazyka sa
javí aj ako samoorganizujúci sa proces; →samoorganizácia.
emergentný jav – javy, ktorý nedokážeme vysvetliť iba ako priamočiaru výslednicu (akúsi „sumu“)
aktivít nám známych komponentov systému, pri správaní ktorého ho pozorujeme (Holland, 1998, cit.
Kelemen, 2005). Emergentný sa nám môže zdať jav, ktorý je nevysvetliteľný v rovine jednej teórie,
je však vysvetliteľný na úrovni takej teórie, ktorej rovina výskumu je vyššie alebio nižšie.
emfáza – lingvistika citový dôraz, zvýšenie expresívnosti výrazu vyjadrené dôrazom, intonáciou alebo
zmeneným poradím slov; napr. To je d o b r é víno; zlodej zlodejský (Horecký a Rácová, 1979).
emický text – lingvistika potenciálny, všeobecne chápaný text. Je predstaviteľom hĺbkovej štruktúry
textu a jednotkou langue. Je analogický pojmom fonéma, morféma, syntagméma (Mistrík, 2002).
emocionálno-expresívna apoziopéza – lingvistika vzniká v momente citovdej krézy autora, keď už
nevládze pokračovť v jazykovom formulovaní citu, alebo keď nemôže (najčastejšie zo
spoločenských dôvodov) dopovedať vetu v takopm tóne, v akom ju citovo vzrušený začal. Prdázdny
priestor, ktorý tak vzniká, patrí k najdynamickešej časti výpovede. Príklad: Nie sme spravodliví, nuž
ani spravodlivosť zobudiť nemôžeme. Ale raz... (Mistrík, 2002).
emocionálnosť – lingvistika výraz prejavu citov, subjektívneho postoja podávateľa ku skutočnosti Úzko
súvisí s expresívnosťou – je jej jedrom Pomocou emocionálnych prvkov vyjadruje podávaľ aj citový
vzťah k javom, osobám a veciam.
emonikon – informatika (angl. emotional icons emočné ikony) symbol (grafický znak alebo obrázok),
pomocou ktorého používateľ počítača vyjadruje svoje pocity, náladu pisateľa používaný
v elektronickej komunikácii (žartovný, smutný ... emotikon) (Slovník súčasného slovenského jazyka,
A–G, Bratislava, Veda 2006).
empatia – lingvistika vcítenie sa hovoriaceho v komunikačnom akte do pozície niektorého z účastníkov
udalosti opisovanej danou vetou.
emulácia – informatika napodobenie systému spracovania údajov alebo jeho časti iným systémom
alebo technickým prostriedkom tak, že napodobňujúci systém spracováva tie isté programy a pre
rovnaké vstupné údaje poskytuje rovnaké výsledky.
emulovať – informatika vo výpočtovej technike schopnosť napodobniť jeden systém iným.
EN – skr. en European Norm európska norma.
en – skr. anglický.
enallagra – lingvistika (g. zámena, zmena) štylistická figúra, ktorá je výsledkom popletenuia slovosledu
pri rýchlom prejavu. Takouto zámenou vzniknú nezmysly, napr. láskavo vás prosíme (namiesto
prosíme vás o láskavosť...).
enantiosémia – lingvistika vnútroslovná antonymia, schopnosť slova vyjadrovať dva polárne,
protikladné významy, napr. postlať znamená upraviť posteľ pred spaním aj po spaní.
encyklopedický štýl – lingvistika maximálne koncízny štýl, Informácie sa podávajú zhustenou formou,
pričom zreteľ sa kladie na faktografiu. Každé encyklopedické heslo je samostatný celok. Na titulok
prioamo nadväzuje hutná definícia. Štylistiku encyklopédie dopĺňajú tabuľky, grafy, štatistické údaje,
fotografie.

enkapsis – filozofia termín anatóma Heidenhaina, ktorému Haerig priradil všeobecný filozofický význam.
Pôvodne termín označoval vzťah medzi samostatnými orgánmi a organizmom ako celkom v štruktúre živých
bytostí. Orgány živého tela nie sú podľa Haeriga len jednoduché „časti“ ako závislé zložky, ale sú relatívne
nezávislé indivíduality. Filozofia enkapsis bola reakciou na obmedzený redukcionizmus bola filozofia

„nadčasovej“ totality Dooyeweerda. Wundt podporil túto filozofiu svojimi štyrmi tézami: 1. jestvujú
rozdiely medzi filozofiou totality a jednoduchým „aditívnym“ myslení; 2. treba zavrhnúť ideu hmoty
(substance) v prospech štruktúry; 3. individuálne štruktúry majú dynamickú povahu; 4. štruktúry
individuality zahŕňnajú „hodnoty“. Podľa Wundta treba vyzdvihnúť ešte rozdiel medzi časťou a
celkom, ktorý sa týka vzťahu častí vnútri celku, vzťahu častí navzájom a častí k celku. Celok sa
nachádza aj v každej časti a každá z častí prispieva k celku.
enklitické slovo – lingvistika slovo bez vlastného prízvuku, nasledujúce za prízvukovým slovom: ktože,
prosím ťa (Horecký a Rácová, 1979).
enklitiky – lingvistika príklonky, slová bez vlastého prízvuku, nasledujúce za slovom s prízvukom. Patria
k nim krátke zámenné tvary mi, ti, m,u, si ma ťa, ho, sa a jednoslabičné časti slovesných opisných
tvarov by, som si, je, sme, ste, sú. Napr. vyšetrím ho zajtra.
entita – hovor. položka, s ktorou možno manipulovať ako s celkom; člen určitej kategórie alebo druhu.
Pôvodne a vo filozofii znamenala súcno nejakej veci (na rozdiel od jej podstaty), niečo existujúce.
V odborných textoch sa používa na označenie skutočného alebo predpokladaného bližšie
neurčeného útvaru, objektu, predmetu, subjektu, javu, vlastnosti, jednotky (amerikanizmus).
entrefilet – lingvistika krátka vtipná poznámka. Od glosy sa líši tým, že je to vysvetlenie k nejakému
faktu, hodnotiaci text, z ktorého vyplynie aj istá informácia. Entrefilet stojí bližšie k správe (Mistrík,
2002).
entropia – informatika základný pojem teórie informácie vyjadruje mieru stupňa neurčitosti stavu,
systému, mieru neusporiadanosti systému. Jej základnou hodnotou je pravdepodobnosť výskytu
jednotlivých prvkov v systéme. Entropia je daná záporným súčtom súčinov pravdepodobností
rôznych stavov systému a logaritmov týchto pravdepodobností.
entry – informatika en →deskriptor, heslo, kľúčové slovo, záznam; informácia zaznamenaná
v zdravotnom zázname v rámci jedného kroku vyšetrenia alebo pracovného postupu, pozorovania;
názor; klinická interpretácia.
enumerácia – lingvistika výpočet, vypočítavanie, vypočítanie; štyl. Postup, ktorý je založený na
vypočítavaní, vyratúvaní javov, vecí, predmetov, vlastností, dejov ap.
enumeratívny štýl – lingvistika obsahuje prevažne vyratúvacie, veľmi jednioduché syntaktické
konštrukcie a bohatú faktografickú slovnú zásobu. Skladba textu je založená na čírych zoznamoch
a pomenovaniach osôb alebo vecí.
e-Obsah – informatika digitálne informácie v elektronickej forme; materiál utvorený, distribuovaný,
používaný a nakoniec zničený elektronicky. Tento termín sa v eCoLoRe používa trochu širšie a
zahŕňa materiál vyrobený elektronicky, dokonca aj keď sa distribuuje alebo používa v tlačenej forme.
epanalepsa – lingvistika opakovanie dvoch slov na začiatku jednej vety za sebou. Napr.: vysoko,
vysoko pod oblohou hviezdnou. Epanalepsa prísudku je konštrukcia príbuzná vytýčenému
vetnému členu. Vyjadruje sa zopakovaním deja, a to tak, že sa výraz za sebou zopakuje .. najskôr
v infinitívnej podobe a potom v časovo náležitej podobe. Napr.: robiť nerobí, ale...; čítať by čítal, ale
nemá kedy.
EPD – skr. nem. Elektronisch Patiënten Dossier elektronický zdravotný záznam.
epentéza – lingvistika vloženie hlásky na ktoromkoľvek mieste v slove, napr. plachta – plachiet.

epentetické ľ – lingvistika spoluhláska ľ vložená do pôvodných skupín bj, mj, pj, vj: zemja → zemlja →
zemľa.
epická šírka – lingvistika rozprávanie, pri ktorom sa dej rozvádza do podrobnosti. Dosahuje sa
prirovnaniami, exkurzmi, digresiami, širokými opismi, epizódami, precíznejšími opismi –
charakteristikami, karikatúrami osôb a hlbším ponorom autora do seba (MIstrík, 2002).
epický dialóg – lingvistika fiktívny dialog v epickom texte, napr. striedanie postáv s opisnými replikami
rozprávača, striedanie reči postáv s komentárom rozprávača, striedanie reči postáv s vnútornou
rečou rozprávača.
epifenomenalizmus – lingvistika filozofický smer, podľa ktorého sú fyzikálne deje príčinou psychických
procesov, nie však opačne.
epifora – lingvistika opakovanie slova alebo skupiny slov na konci veršov; op. anafora.
epigram – lingvistika stručné, výstižné, obyčajne vtipné vyjadrenie myšlienky, ktoré kontrastom karikuje
alebo ironizuje istú osobnosť, situáciu, udalosť alebo spoločenský neduh. Na rozdiel od aforizmu
vyjadruje kriticky vzťah ku skutočnosti.
epika – lingvistika jeden z troch literárnych druhov, zahŕňajúci oblasť rozprávacej literatúry. Patrí sem
prozaická i veršovaná literatúra. Základným kompozičným postupom epiky je rozprávanie jedinou
osobu (rozprávačom) a základnou gramatickou kategóriou 3. osoba minulého času.
epikoinon – lingvistika →vospolné podstatné meno.
epilóg – lingvistika záverečná časť v literárnom diele. V odobrnej literatúre máva úvahovo-reflexívny
podtext. Vyskytuje sa obyčajne v dielach, ktoré obsahujú aj prológ.
epištolárny štýl – lingvistika listový štýl, text písomnej komunikácie.
epiteton – lingvistika básnický prívlastok, druh obrazného pomenovania; napr. zastretý hlas, uplakané
počasie. Epiteton, ktoré má estetizujúcu funkciu, ktoré lyrizuje, sa nazýva epiteton ornans. Okrem
toho sa v ľudovej slovesnosti a v textoch pre deti vyskytuje aj epiteton constans; napr. koník vraný,
šuhaj milený (Mistrík, 2002).
epitoma – lingvistika výťah z textu, súbor výťahov, zhrnutí, tematický výber.
EPR – informatika en electronic Patient Record elektronický záznam pacienta obsahujúci záznam o
jednorazovej alebo opakovanej zdravotnej starostlivosti, ktorú poskytla obvykle len jedna inštitúcia
(typicky nemocnica). Je časovo a miestne špecifický, na rozdiel od elektronickej zdravotnej karty
(EHR), ktorá sa týka záznamov o zdravotnej starostlivosti od narodenia až po úmrtie.
e-preskripcia – informatika en ePrescription, elektronický predpis liekov, spolu s →eMedikáciou (eMeP)
je súčasťou Programu implementácie →eHealth a elektronickej zdravotnej knižky občana. Ráta sa
s jeho interoperabilitou s pacientskym sumárom v rámci EÚ. Cieľom ePreskripcie je vytvoriť
komunikačné prostredie pre prijímateľov zdravotnej starostlivosti a informačným systémom
poskytovateľov, lekární a ďalších oprávnených subjektov. Má pomôcť odstrániť chybovosť,
zneužívanie receptov, plytvanie liekmi a zlepšiť vedomosti o liekových interakciách a
kontraindikáciách. V prvej etape zavádzania eHealthu sa má zrealizovať databáza indikácií,
kontraindikácií, nežiaducich účinkov, interakcií, ako aj poskytovanie informácií o dostupnosti lieku,
doplatku a generických substitúciách. Interakcie a kontraindikácie tvoria integrálnu súčasť
národného registra farmaceutických výrobkov a bez neho sa nedajú vôbec používať.
epSOS – informatika skr. en Smart Open Services for European Patients, predtým S.O.S. LSP (en
Smart Open Services Large Scale Pilot), trojročný pilotný projekt, do ktorého je zapojených 12
členských krajín EÚ. Jeho cieľom je zabezpečenie interoperability pri poskytovaní zdravotníckych
služieb medzi členskými krajinami EÚ. Očakávaným výsledkom je utvorenie nadstavby nad

fungujúcimi zdravotníckymi informačnými systémami, ktorá umožní cezhraničnú súčinnosť pri
zabezpečovaní zdravotnej starostlivosti. Lekári v členských krajinách budú mať k dispozícii
informácie o zdravotnom stave pacientov členských krajín EÚ a liekoch, ktoré užívajú. znam sa
stane rovnako súčasťou pacientovho chorobopisu ako záznamy vyšetrení urobených jeho
domovským lekárom. Súčasťou projektu je utvorenie: 1. súboru údajov pre urgentnú medicínu (en
emergency data set); 2. pacientskeho sumáru (en patient summary); 3. zoznamu liekov, ktoré
pacient aktuálne užíva (en e-Medication); →eHealth.
eReferral – informatika elektronické poukazovanie/objednávanie vyšetrení u špecialistov alebo do
laboratórií. Nahrádza papierové výmenné lístky.
ergatív – lingvistika →ergatívna konštrukcia.
ergatívna konštrukcia – lingvistika syntaktická konštrukcia, v ktorej podmetom je patiens v absolútnom
páde, agens sa vyjadruje osobitným pádom, tzv. ergatívom: jeleň (patients) je–zabíjaný cez–horára
(agens v ergatíve)(Horecký a Rácová, 1979).
esej – lingvistika útvar, žáner stojaci na rozhraní medzi vecnými a umeleckými žánrami. Býva to kratšia
úvaha na rozličné témy. Je motivovaná osobnými zážitkami, pocitmi, náladami a vzťahmi autora
k predmetu Od umeleckých žánrov sa líši menšou metaforickosťou a nedejovosťou. Predmetom
eseje nie je reakcia na aktuálnu tému (publicistika), ani dej (umelecká próza), ale nadčasový jav.
esejistický štýl – lingvistika štýl reči, ktorý sa uplatňuje v krátkych prozaických úvahách o vedeckých
problémoch a aktuálnych otázkach duchovného, kultúrneho a spoločenského života. Rozlišuje sa
esejistický štýl ako umelecko-estetická forma prejavu, umožňujúca vyjadriť subjektívny postoj
autora, od eseje ako komunikátu (žánru) písaného takouto formou. Charakteristickou črtou
esejistického štýlu je subjektívnosť, vecnosť, pojmovosť (manifestovaná nominálnym vyjadrovaním),
variabilnosť (manifestovaná využívaním zvláštnych kombinácií slov a konštrukcií). Estetická funkcia
sa realizuje viacej beletrizujúcim jazykom ako metaforicky. Tým, že sa faktografickosť strieda
s hravosťou, stojí na hranici medzi náučným a umeleckým štýlom.
esperanto – lingvistika plánový jazyk aposteriórneho typu, utvorený r. 1887 Zamenhofom.
Najdôležitejšími charakteristickými znakmi esperanta sú pravidelná ortografia, jednoduchá
gramatika s pravidlami platnými pre celý systém, lexika zakladajú sa prevažne na internacionálnej
zásobe, pravidelné tvorenie slov. Pozostáva z vyše 15 000 koreňov, z ktorých asi 60 % má svoj
pôvod v románskych, 30 % v germánskych a 10 % v slovanských jazykoch. Z týchto koreňov možno
utvoriť pomocou prehľadného systému afixov asi 400 000 lexikálnych jednotiek. Na svete vychádza
v esperante asi 125 časopisov; medzinárodné esperantské múzeum má asi 14 000 titulov kníh
v esperante, bolo vydaných asi 130 národno-esperantských slovníkov; v 10 krajinách 13
rozhlasových staníc pravidelne vysiela relácie v esperante. Svetový experantský zväz združuje 46
národných asociácií. Úpravou esperanta vzniklo ido.
estetická funkcia jazyka – lingvistika jedna zo sekundárnych funkcií jazyka. Obsahuje rovnako
záíkladné funkcie jazyka (poznávaciu a komunikatívnu), ako aj ostatné sekundárne funkcie. Pekné,
esteticky účinné je to, čo je účelné a funkcii primerané.
etický text – lingvistika skutočný, reálny text – stojí oproti emickému textu. Textéma (emický text) je
iba uzavretá sémantická báza, len súčet všetkých významových obsahov textzu, z ktorej sa aktuálny
etický text utvorí pomocou syntaktických a fonetických prostriedkov (Dressler, 1973, cit. Mistrík,
2002).
etnolingvistika – lingvistika jazykový odbor zaoberajúci sa vzťahom jazyka ku kultúre a k spôsobu
života etnika; skúma jazyk ako vyjadrenie kultúry, predstáv o svete, ako aj otázky dorozumievania
medzi príslušníkmi rozdielnych jazykov.

etymológia – lingvistika jazykovedný odbor skúmajúci pôvod, vývin slovnej zásoby, prvotnú štruktúru
a pôvodný význam slov na základe hláskoslovných a významových zákonitostí, historickú aj
súčasnú apelatívnu i propriálnu lexiku. Sústava poznatkov o pôvode slov z hľadiska ich významu;
sleduje slová po ich praformu a pôvodný význam (etymón) a zobrazuje ich príbuznosť (Dolník, 1999)
etymologický pravopis – lingvistika etymologický pravopisný princíp, pravopis založený na zásade
zaznačovať podobu slova podľa pôvodného znenia (napr. písanie y v slovenčine je odôvodnené
etymologicky) (Horecký a Rácová, 1979).
etymologický pravopisný princíp – lingvistika →etymologický pravopis.
etymologický slovník – lingvistika slovník, v ktorom sa uvádzajú výklady o pôvode a o prvotnom
význame slov.
etymón – lingvistika praforma a pôvodný význam slova; →etymológia.
Euclides – informatika český systém kódovania, ktorý veličiny definuje v biologickom materiáli. Tam,
kde je veličina súčasťou iného celku ako je odoberaný biologický materiál (výpočty opierajúce sa o
viac materiálov, zložka je súčasťou nižšieho prostredí, ako je materiál -- napr. bunka, enzým), logika
kódovania zlyháva.
eumefizmus – lingvistika melioratívum, slovo vyjadrujúce nepríjemné alebo spoločensky nevhodné javy
zastreto, jemnejšie: napr. zapáchať namiesto smrdieť (Horecký a Rácová, 1979).
eufónia – lingvistika 1. vlastnosť zvukov alebo ich zoskupení príjemných na počúvanie; 2. náuka
o kvalite zvukov a ich zoskupení.
evolučný naturalizmus – filozofický smer, ktorý sa snaží v biologickom kontexte boja o prežitie dať
do súvislosti psychické procesy s adaptabilitou.
evolutívnosť – lingvistika spôsob slovesného deja vyjadrujúci dosiahnutie najvyššej intenzity deja
v začiatočnej fáze: rozkričať sa (Horecký a Rácová, 1979).
excerpcia – informatika en exceprtion, 1. excerpovanie, ručné vypisovanie skúmaných jazykových
prostriedkov a javov zvyčajne s (krátkym) kontextom a stručným bibliografickým záznamom na
excerpčné lístky usporadúvané a ukladané do kartotéky; 2. výsledok tejto činnosti.
excerpcia termínov – informatika en term excerption, časť →terminologickej práce, ktorá zahŕňa výber
→terminologických údajopv na základe prehľadávania →korpusu. Poznámka: Excepria termínov
zahŕňa identifikáciu →pojmov a ich →označení a zaznamenávanie všetkých relevantných informácií
o pojme, ako sú →definície, →kontexty a informácie o používaní (STN ISO 1087-1: 2003).
excerpovanie – informatika vypisovanie, vyberanie dokladov z literárneho diela, z tlače ap. Spôsob
získavania materiálu při tvorbe terminologického slovníka. Základná terminologická báza dát sa
čerpá aj z medzinárodných a inojazyčných báz dát (Nomina anatomica, Nomina histologica, Nomina
embryologica, SNOMED, MeSH…). Z vyexerpovaných termínov sa zostavuje abecedný register
a ten sa mapuje na jestvujúcich inojazyčných slovníkoch.
exegéza – lingvistika [g. exégésis rozprávanie, výklad] jedna z metód →filológie; textovokritická alebo
významová interpretácia literárneho diela, ktorá môže prispieť k jeho hlbšiemu porozumeniu.
existenciálne vety – dvojčlenné vety, ktoré majú v prísudku sloveso byť s významom jestvovať,
existovať. Ide teda o plnovýznamové (nie sponové) sloveso „byť“. Príklad: Na Slovensku je niekoľko
skanzenov (Mistrík, 2002).
exkurz – lingvistika odbočenie z hlavnej tematickej línie prejavu. Vyskytuje sa najmä v náučnom štýle,
kde sa rozvíjajú motívy, ktoré viac alebo menej navzájom súvisia. Nieedy je to vsuvkla vyčlenená

ako odsek, inokedy poznámka v rámci uzavretého odseku. Medzi exkurzom je hlbší predel ako pri
digresii.
exocentrické kompozitum – lingvistika →vonkajšia zloženina.
exocentrické kompozitum – lingvistika →vonkajšia zloženina.
exonymá – lingvistika prevzaté al. internacionálne slová, kt. majú pravopisnú podobu domáceho
jazyka. Napr. dražé, gastroenterológ, Londýn, Paríž.
exoterický text – všeobecne zrozumiteľný text, určený širokej verejnosti.
exotizmy – lingvistika exotické slová, názvy cudzích reálií, mien, spoločenských, vojenských a i.
hodností, cudzích výrobkov, jedál, nápojov. Do slovenčiny sa nedajú preložiť, preto sa používajú
v originálnej podobe, obyčajne len v špeciálnych odborných textoch. Napr. harakiri, gulden, kaftan.
expanzné pravidlo – lingvistika druh prepisovacieho pravidla formy A → B (v generatívnej gramatike).
expedient – lingvistika emitent, odosielateľ.
expertný systém – informatika znalostný systém na riešenie odborných problémov postupmi
vyžadujúcimi na rozdiel od všeobecných špecializované znalosti; →znalostné systémy.
expletíva – lingvistika →parazitické slová.
explikatívny genitív – lingvistika vysvetľujúci genitív, genitív, ktorým sa bližšie osvetľuje nadradené
podstatné meno, a to tak, že podradené podstatné meno vyjadruje priamo druh javu pomenovaného
nadradeným substantívom, pričom medzi obidvoma javmi je vzťah širokej totožnosti: trest smrti
(Horecký a Rácová, 1979).
explozíva – lingvistika výbuchové spoluhlásky so záverom, pri uvoľnení ktorého vznikne vzduchový
výbuch (explózia). Sem patria spoluhlásky: p, b, m, t, d, ť,ď, k, ň, g. →razená spoluhláska.
exportovať – informatika uložiť kópiu práve editovaného súboru vo formáte požadovanom inou
aplikáciou; por. importovať.
expresia – lingvistika 1. vyslovenie, vyjadrenie; výraznosť, výraz; 2. vytlačenie (napr. hnisu).
expresívna funkcia – lingvistika →funkcia.
expresívne slovo – lingvistika slovo vyjadrujúce popri pojmovom obsahu aj citové a vôľové javy:
mamička, synček (Horecký a Rácová, 1979).
expresívnosť – lingvistika expresivita, zložka jazykových prostriedkov, ktoré podávateľovi umožňuje
uplatniť v jazykovom prejave svoj subjektívny aspekt. Expresivita je príznačná pre hovorové
a rečnícke prejavy.
expresívny štýl – lingvistika osobný štýl, ktorým človek vyjadruje osobné vzťahy. Sú v ňom vôľové
a náladové príznaky.
enxtenzia – lingvistika logika rozsah, en extension, všetky →objekty, na ktoré sa →pojem vzťahuje.
externá anotácia – lingvistika →anotácia 1.
extrahovať – informatika en extract, verb, vyberať množiny →údajov položky, ktoré vyhovujú vopred
definovaným kritériám.
extrakcia termínov – informatika proces podporovaný počítačom, pri ktorom sa vytiahnú potenciálne
termíny zo súboru elektronických textov. Výsledný zoznam kandidátov musí preveriť človek –
terminológ alebo prekladateľ. Extrakcia termínov môže byť jednojazyková alebo bilingválna.
Extrakcia a rozpoznávanie termínov sa niekedy používajú ako synonymá, sú to však dve rôzne
úlohy vyskytujúce sa v rôznych štádiách lokalizačného procesu.

extrakt EHR – informatika en EHR extract, EHR_ECTRACT, hlavný prvok reprezentujúci celý zdravotný
záznam, resp. záznam jedného pacienta, prenášaný medzi systémami; je „obálkou“ vymieňaných
údajov. Je to jednotka komunikácie celého alebo časti elektronického zdravotného záznamu, ktorá
je sama overiteľná (attestable) a pozostáva z jednej alebo viacerých zloženín (compositions) EHR.
Prevzaté z ISO/TS 18308:2004 [(ISO/TR 20514:20045(E)].
EZKO – skr. elektronická zdravotná knižka občana; EHR.
ezocentrické kompozitum – lingvistika →vnútorná zloženina.
ezoterický text – lingvistika veľmi štylizovaný text, určený úzkemu okruhu adresátov (Mistrík, 2002).
fabula – lingvistika príbeh, príhoda, udalosť tvoriace podklad sujetu v epickom aelbo dframatickom
diele. Jednioduchá fabula sa nachádza vo folklórnych žánroch (bájka, balada, povesť) alebo v epike
určenej deťom. V náročnejších žánroch (sága, román, dráma, epos) sa uplatňuje rozvetvená fabula
Fabulu treba odlíšiť od sujetu. Podľa Aristotela je fabula súhrn udalostí, základ a „duša“ umeleckého
diela.
faktitívum – lingvistika sloveso vyjadrujúce, že slovesný dej je dôsledkom inej činnosti: ostrihať sa (u
holiča) = dať sa ostrihať.
faktory textuálnosti – lingvistika prvky komunikatívnosti prehovoru, prostriedky textovej syntaxe, ktoré
zabezpečujú komunikatívnosť, súdržnosť a hustotu textu, a ktoré zabezpečujú súvislosť a spojitosť
textu, ako je téma, potupnosť, následnosť. Sem patrí autor, ale aj adresát, príp. situácie a prostredie
prejavu (Mistrík, 2002).
fakultatívna pauza – lingvistika →prestávka.
fakultatívna transformácia – lingvistika transformácia, ktorá nie je záväzná (v generatívnej gramatike).
fakultatívny variant fonémy – lingvistika nezávislý variant fonémy.
familiarizmus – lingvistika →familiárne slovo.
familiárne slovo – lingvistika familiarizmus, expresívne domácie oslovenia, slovo používané
v dôvernom styku blízkych osôb: starká, zlatko (Horecký a Rácová, 1979).
familiárny štýl – lingvistika nepripravený, nepremyslený, potenciálne neusporiadaný štýl. Je to
spontánny prejav adresovaný dobre známemu prijímateľovi. Medzi emitentom a adresátom je malá
proxemika a dobrá vzájomná znalosť komunikačného kódu (Mistrík, 2002).
farba hlasu – lingvistika timbre, vlastnosť hlasu závislá od tvaru ústnej dutiny, polohy jazyka a perí.
fatická funkcia jazyka – lingvistika g. fatizo prihováram sa, nadväzovacia funkcia, ktorú plnia
kontaktové výrazové prostriedky pri stretaní, lúčení, telefonovaní, písaní listov a pozdravov.
Z jazykových prostriedkov sa tu popužívajú najmä pozdravy, ako aj zdvorilostné výpovede typu
prosím vás, servus, frázy ako sa máš, a čo zdravie? Tento typ textov zaradil do systému
oznamovacích funkcií jazyka R. Jakobson.
faux amis – lingvistika fr „falošní priatelia“, zradné slová, ktoré sa niekedy pri doslovnom preklade
a tlmočení zamieňajú so slovami, ktoré majú v iných jkazykoch tú istú alebo príbuznú grafickú
formu. Ide o chybné analógie, napr. horký – cz horký (horúci), koncept – en concept (pojem),
katarzia (duševná) – en cathartic (purgatívum, laxatívum).
fázové sloveso – lingvistika sloveso vyjadrujúce fázu v priebehu deja pomenovaného plnovýznamovým
slovesom: začať, prestať (Horecký a Rácová, 1979).
fejtón – lingvistika publicistický žáner, ktoprého podstatou je ľahšia forma prejavu; vychádza zo
skutočných udalostí a javov. Jeho funkciou je nenápadne a do značnej miery nepriamo vyjadrovať

osobné stanovisko. Jedným z jeho dominantných znakov je adresnosť, zámer a dokumentárnosť.
Používa rôzne prvky, ako humor, sarkazmus, hnev, žiaľ. Fejtón obyčajne čitateľa provokuje,
znepokojuje a irituje. Záver býva mimo neho. Predchodcom fejtónu je satira a osobná kritika
(Mistrík, 2002).
feminínum – lingvistika →ženský rod.
fenomenalizmus – učenie o poznaní, ktoré vychádza z tézy, že bezprostredným objektom poznania
sú iba pocity. Svet je „komplexom pocitov“ (Berkeley); nemôžeme poznať, čo je za pocitmi (Hume).
V súčasnom pozitivizme dostáva fenomenalizmus lingvistickú formu, pretože jeho základná téza sa
redukuje na možnosť vyjadrenia skúsenosti v „objektívnom“ alebo „fenomenalistickom“ jazyku.
Podľa niektorých novopozitivistov je možná úplná redukcia výropkov o veciach na výroky o obsahu
vedomia.
fenomenológia – subjektívnoidealistický smer založený Husserlom a jeho žiakmi (Landgrebe, Fink,
Scheler). Ustredným pojom fenomenológie je „intencionálnosť“ vedomia (jeho zameranosť na
objekt). Niet objektu bez subjektu. Základné požiadavky fenomenologickej metódy: 1.
fenomenologická redukcia (zdržanie sa akýchkoľvek súdov vzťahujúcich sa na objektívnu realitu
a prekračujúcich hranice subjektívnej skúsenosti); 2. transcedndentálna redukcia (skúmanie samého
subjektu poznania nie ako reálnej, empirickej,, spoločenskej a psychologickej bytosti, ale ako
čistého, transcendentálneho vedomia. Eidetika (veda o „čistých“ podstatách) sa stavia proti
poznaniu reálnych faktov. Z fenomenológie vychádza existencionalizmus (Heidegger, Sartre).
Katolícki filozofi sa usilujú o syntézu fenomenológie s novotomizmom.
fíčer – lingvistika en feature, žurnalisticko-umelecký žáner, ktorý využíva všetky prostriedky rozhlasovej
reči: jazyk, dialóog, rozprávanie, poéziu, hudbu, hluk, zložitú kompozíciu v snahe emotívne pôsobiť
na poslucháča, vyvolávať v ňom estetický umelecký zážitok. Je to v podstate rozhlasový film a patrí
k beletristickým žánrom ako non-fiction (MIstrík, 2002).
fiktívnosť – lingvistika významová platnosť tvarov minulého kondicionálu: jeden z dištinktívnych
príznakov gramatickej kategórie spôsobu v opozícii sa reálnosťou (významovou platnosťou tvarov
indikatívu) a potenciálnosťou (významovou platnosťou tvarov prítomného kondicionálu) nereálnosť,
nerealizovateľnosť (Mistrík, 2002).
filipika – lingvistika druh ostrých, bojovných politických rečí (pochádza z povestných Demosténových
rečí proti Filipovi Macedónskemu, ktorý si chcel podmaniť starovekíé Grécko sôsobom divide et
impera).
filológia – lingvistika (g. filein milovať + g. logos slovo) pôvodne označenie pre záľubu v literatúre alebo
vede, všestranná učenosť spojená s jazykom; 1. (hovor.) disciplína, ktorá sa zaoberá všeobecne
jazykom a jeho produktmi; zahŕňa jazykovedu a náuku o literatúre; 2. (odborne širšie) vedný odbor,
ktorý skúma texty jazyka (z hľadiska jazyka, literárnych vlastností a kultúrnohistorického obsahu); 3.
(vedecky užšie) jazykovedná disciplína, ktorá skúma jazykové prejavy, resp. systémy, pričom na ich
interpretáciu využíva poznatky a metódy literárnej vedy, histórie, fiolozofie, etnografie a archeológie.
Rozlišuje sa klasická filológia (skúma starú gréčtinu a klasickú latinčinu). Orientálnu filológiu (skúma
orientálne jazyka, literatúru a kultúru oprientálnych národov), modernúfilológiu (skúma západné
jazyky – germánske a románske); 4. (nepresne) →jazykoveda. Používa sa v troch významoch, ako
čistá, reálna a špecializovaná filológia.
filológia, čistá – lingvistika filológia v užšom zmysle (nem. Wortphilologie), ktorej základnými
disciplínami bola kritika a →hememeneutika.
filológia, klasická – lingvistika široko koncipovaná veda o staroveku (nem. Altertumswissenschaft),
ktorá popri filologickom výskume kultúry a jazykov staroveku (najmä antiky) zahŕňa jeho
archeologický, umenovedný, historickoprávny, politologický atď. výskum.

filológia, reálna – lingvistika (nem. Realphilologie), filológia ktorá sa opiera o predpoklad, že každý
autor je „dieťaťom svojej doby“, že vychádza z významového univerza (súhrnu všetkých
významových útvarov a procesov), ktoré možno skúmať ako výtvor doby synchronicky
a diachronicky, výtvor osoby, školy, smeru, vedeckej disciplíny ap., bez dôkladnej znalosti ktorého
nemožno plne porozumieť literárnym dielam; reálna filológia integruje históriu, mytológiu, filozofiu,
kozmológiu, topografiu ap.
filológia, špecializovaná – lingvistika filológia zameraná na konkrétne jazykovokultúrne oblastí, napr.
antiku (klasická filológiu, široko koncipovaná veda o staroveku, nem. Altertumswissenschaft),
slavistiku, slovakistiku, germanistiku, orientalistiku, anglistiku atď.. Filológia položila základy
európskeho literárnovedného bádania a lingvistiky (FILIT).
filozoféma – filozofia, lingvistika štrukturálny prvok filozofie; napr. filozofické tvrdenie, filozofické učenie,
filozofická teória.
filter formátu súboru – informatika filter formátu, filter, konverzná rutina, nástroj konverzie, softvér,
ktorý mení jeden formát súboru na iný.
finitné slovesné tvary – lingvistika →určité slovesné tvary.
flegmatický štýl – lingvistika nekomplikovaný, „pohodlhý“, chladný štýl. Flegmatik má malú slovnú
zásobu, jeho morfológia je stereotypná, syntax charakterizujú jednoduché vety, lálo využíva
modálnosti.
flektívny typ jazyka – lingvistika typ jazyka charakterizovaný vyjadrovaním gramatických významov
v koncovke (napr. v tvare domy sa v relačnej morféme [i] vyjadruje pád, číslo a čiastočne aj rod).
Typický je výskyt gramatických rodov a fungovanie nominatívu ako pádu podmetu, prívlastku
a doplnka. Privlastňovanie sa vyjadruje osobitnými slovami. Jestvuje viacero skloňovaní
(paradigiem), pričom je ešte aj rozdiel v skloňovaní substantív a adjektív, ako aj viacero časovaní
(slovesných tried). Typickou črtou slovies je tematický vokál. Prejavuje sa zhoda, a to aj pri
čislovkách. Zhodou sa umožňuje voľný slovosled. V syntaxi sú časté vedľajšie vety, menej býva
polovetných väzieb. Flexívny typ sa člení na syntaktický a analytický (Horecký a Rácová, 1979).
flexia – lingvistika →ohýbanie; 1. tvorenie slovných tvarov mena podľa pádu a čísla (skloňovanie
podstatných, prídabvných mien, zámen, čísloviek a príčastí); 2. tvorenie tvarov stupňov vlôastností
(stupňovanie); 3. tvorenie určitých a neurčitých slovesnkých tvarov alebo tvorenie slovesa podľa
osôb a čísla (časovanie)(Mistrík 2002).
floskuly – lingvistika →prázdne slová.
FMA – informatika skr. en Foundational Model of Anatomy výstavbový model anatómie.
folder – informatika en →zložka.
fóna – lingvistika základná jednotka reči, najmenšia segmentálna jednotka reči. Fóna zaradená do triedy
fón, ktoré sa identifikujú ako tie isté, sa označujú ako alofóna →fonetika.
fonéma – lingvistika 1. základná jednotka zvukovej stavby jazyka; najmenšia komplexná jednotka
zvukového systému jazyka, fungujúca v radoch takých jednotiek ako dištinktívna (rozlišovacia)
súčasť jazykových foriem (t. j. rozhodujúca o totožnosti týchto foriem a s nimi spájaných jazykových
významov); člen fonologického protikladu; zmena fonémy v slove má za následok zmenu významu
celého slova („bud“, „zub“); 2. zväzok dištinktívnych príznakov; 3. segmenty signálu potenciálne
nesúce význam, aj keď význam sa nachádza len v celom slove (resp. morféme), a nie v jednotlivej
fonéme. Fonéma je abstrakcia druhého stupňa, jestvujúca ako sociálny jav v jazykovom vedomí
používateľov jazyka. Nižším stupňom abstrakcie je →hláska. Za fonémy teda možno pokladť aj
suprasegmentálne javy, ako je intonácia a prízvuk. Princíp zvukovej reči spočíva v tom, že malým

iinventárom foném a ich lineárnych kombinácií sa môže vyjadriť neobmedzené množstvo významov
a myšlienok. Fonémy skúma →fonológia. Varianty fonémy, ktoré nerozlišujú význam, sa označujú
ako alofóny. Fonémy sa kombinujú do →morfém.
fonematická fonológia – lingvistika fonológia, ktorej základným prvkom je fonéma (ktorá sa vymedzuje
ako člen fonologického protikladu). Vo vzťahu protikladu (opozície) sú také jednotky, ktoré môžu
stáť v tom istom okolí a ktoré sa navzájom vylučujú na osi selekcie (paradigmaticky). Môže ísť
o vzťah kontrastívnej distribúcie, komplementárnej distribúcie, protikladnosti.
fonetická transkripcia – lingvistika →transkripcia.
fonetický pravopis – lingvistika fonetický pravopisný princíp, pravopis založený na zásade graficky
zaznamenávať hláskovú stavbu slov (napr. v srbochorvátčine Srbín –- srpski proti slovenskému Srb
– srbsky) (Horecký a Rácová, 1979).
fonetický pravopisný princíp – lingvistika →fonetický pravopis.
fonetika – lingvistika jazykovedná disciplína skúmajúca materiálnu stránku zvukového signálu, t. j. jeho
fyziologické a akustické realizácie pri hovorení. Predmetom fonetiky je rýdzo zvuková stránka
jazyka. Základnoui jednotkou reči je hláska (fón). Spôsobom tvorenie hlások sa zaoberá
artikulačná fonetika, ich vnímaním percepčná fonetika, prenosom zvuku akustická fonetika.
foniatria – lingvistika odbor zaoberajúci sa fyziológiou a patológiou porúch reči a hlasu a chybami
sluchu. Za zakladateľa foniatrie sa pokladá H. Gutzmannn st. (1865 – 1922).
fonológia – lingvistika jazykovedná disciplína skúmajúca využívanie a fungovanie zvukového signálu
v jazyku. Skúma, ako jazyk vyberá niektoré zvukové prvky a prispôsobuje ich potrebám svojho
fungovania. Fonológia sa zaoberá funkciou hlások a iných zvukových vlastností jazyka. Ako
významotvorný vnímame len rozdiel medzi rôznymi fonémami. Fonológia vznikla koncom 19.
storočia. Klasifikáciu hláskového systému uskutočnil Ferdinand de Saussure.
fonologická korelácia – lingvistika sústava všetkých korelačných dvojíc vyznačujúcich sa tým istým
korelačným príznakom, napr. v slovenčine dvojice s príznakom znelosti (p – b, t – d, k – g) tvoria
znelostnú koreláciu (Horecký a Rácová, 1979).
fonologická rovina – lingvistika jazyková rovina, na ktorej základnými prvkami sú fonémy a dištinktívne
príznaky. K tomu pristupujú dve pravidlá: podľa jedného u nich sa utvárajú usporiadané rady
dištinktívnych príznakov, podľa druhého sa týmto radom pripisujú konkrétne fonémy. Popri tom
funguje ešte sústava pravidiel, ktorými sa reguluje výskyt konkrétnych foném (resp. usporiaqdaných
radov dištinktívnych príznakov) v istých pozíciách v morféme, prípadne na hraniciach morfémy, ako
aj v istýxch spojeniach foném (Horecký a Rácová, 1979).
fonologická rovina – lingvistika jazyková rovina, na ktorej základnými prvkami sú fonémy a dištinktívne
príznaky. K tomu pristupujú dve pravidlá: podľa jedného u nich sa utvárajú usporiadané rady
dištinktívnych príznakov, podľa druhého sa týmto radom pripisujú konkrétne fonémy. Popri tom
funguje ešte sústava pravidiel, ktorými sa reguluje výskyt konkrétnych foném (resp. usporiaqdaných
radov dištinktívnych príznakov) v istých pozíciách v morféme, prípadne na hraniciach morfémy, ako
aj v istýxch spojeniach foném (Horecký a Rácová, 1979).
fonologická transkripcia – lingvistika →transkripcia.
fonologická zložka – lingvistika časť generatívnej gramatiky, ktorá prevádza reťazec formatívov istej
syntaktickej štruktúry na zvukovú reprezentáciu (Horecký a Rácová, 1979).
fonologické protiklady – lingvistika vzťah, ktorý vzniká madzi dvoma (zriedkavo viacerými) fonémami
na základe podobnosti a odlišnosti. Rozdielne fonologické protiklady medzi fonémami sú dané tým,
že dištinktívne vlastnosti jednotlivých foném nie sú rovnorodé. Podľa počtu členov v protiklade môže

byť v slovenčine protiklady dvopjčlenné (binárne) a trojčlenné (ternárne). Podľa R. Jakobsona sú
všetky iba binárne. Príklady na binárne protiklady: b – p, d – t, z – s... V protiklade stojí
znelosť/neznelosť. Príklad na ternárne protiklady: ä – e – i. Podľa toho, ako sa členy protikladu
navzájom odlišujú, vymedzujú sa protiklady privatívne, graduálne, ekvipolentné a disjunktívne
(Mistrík, 2002).
fonologický pravopis – lingvistika fonologický pravopisný princíp, pravopis založený na zásade
graficky zaznamenávať morfematickú stavbu slova, bez ohľadu na skutočnú realizáciu foném (napr.
slovenské srbský proti fonetickému zápisu srpski v srbochorvátčine (Horecký a Rácová, 1979).
fonologický pravopisný princíp – lingvistika →fonologický pravopis.
fonologický protiklad – lingvistika →fonematická fonológia.
fonologický záznam – sústava foném tvorená fonémami a vzťahmi medzi fonémami.
fonologizácia – lingvistika zmena variantu fonémy na fonému vo fonologickom systéme; napr. k – c boli
pôvodne kombinatórne varianty v latinčine (k pred a, o, u, c pred e, i); keď bolo možné k aj pred i,
stali sa varianty osobitnými fonémami (k c) (Horecký a Rácová, 1979).
forma – (lat. forma, gr. morfé) filozofia 1. vonkajší tvar, viditeľná výstavba telesa; abstrakcia od hmotnej
podstaty relesa; opak látky; →tvar; 2. lingvistika jazyková štruktúra chápaná bez ohľadu na význam; 3.
(v glosematickej koncepcii) jazyková štruktúra vložená na zvukovú alebo sémantickú realitu jazyka
(na substanciu); 4. protiklad obsahu či hodnoty (pri vzájomnom pôsobení obidvoch zložiek).
forma dat esse rei – filozofia forma dáva veci jestvovanie, voľnejšie vec jestvuje prostredníctvom/na
základe formy.
forma dat esse rei – filozofia forma dáva veci jestvovanie, voľnejšie vec jestvuje prostredníctvom/na
základe formy.
forma, logická – filozofia štruktúra vyjadrujúca správnosť myslenia, najmä úsudku, ktora je v protiklade
k meniacemu sa (variabilnému) obsahu a môže zostať konštantná. Absolutizácia formy proti obsahu
je formalizmus v znehodnotenom zmysle.
forma, substanciálna – filozofia (lat. forma susbtantialis) forma, ktorá stojí v telesách proti hmote; je
statickým princípom druhového bytia, ako aj dynamickým princípom pôsobenia, účele zameraného
na dovŕšenie druhu (pri živočíchoch sa nazýva životným princípom; u ľudí duša).
forma termínu, vnútorná – lingvistika vnútorný vzťah a základné osobitnosti štruktúry daného systému,
spôsob vzájomného pôsobenia jeho elementov a častí (Horecklý a spol., 1984).
forma termínu, vonkajšia – lingvistika akustické a grafické vyjadrovacie prostriedky slúžiace na
vyjadrenie termínu.
formalizácia – filozofia striktné syntakticko-sémantické budovanie systému, napr. jazyka, spresnením
obsahu poznania, a to tým, že skúmaným objektom, javom, procesom v danej oblasti reality sa
priraďujú materiálne konštrukcie, ktoré majú relatívne stály charakter, a preto umožňujú vyjadriť
a zafixovať podstatné a zákonité vlastnosti skúmaných objektov; prostredníctvom formalizácie sa
zafixuje forma. Formalizácia v logike je používanie, priberanie, nadobúdanie formálnych znakov,
zvýraznenie formálnych znakov. Formalizácia v užšom zmysle sa spája so zavádzaním
matematických modelov, resp. transformáciou vecí a javov na matematické veličiny a hľadaním
exaktne vyjadrených vzťahov medzi nimi. Pokiaľ ide len o „preklad“ do formalizovaného jazyka,
o istý typ deskripcie, býva formalizácia kritizovaná ako zbytočnosť, príp. redukcionizmus.
Formalizácia v matematike je proces, ktorý sa usiluje dospieť k riešeniu otázok týkajúcich sa
teoretických základov vedy prostredníctvom formálnych axiomatických konštrukcií. Na rozdiel od
→intuicionizmu hľadá východisko z krízy základov matematiky v axiomatickej metóde.

zovšeobecnenie jazykových pravidiel a ich vyjadrenie formálnymi prostriedkami; striktné
syntakticko-sémantické vybudovanie alebo rekonštruovanie jazyka. Výsledkom formalizácie jazyka
je formalizovaný jazyk. Ide o spresnenie obsahu poznania tým, že skúmaným objektom, javom,
procesom v danej oblasti reality sa priraďujú materiálne konštrukcie, ktoré majú relatívne stály
charakter, a preto umožňujú vyjadriť a zafixovať podstatné a zákonité vlastnosti skúmaných
objektov; prostredníctvom formalizácie sa zafixuje forma.
Lingvistika

Formalizácia jazyka je striktné syntakticko-sémantické vybudovanie alebo rekonštruovanie jazyka.
Výsledkom formalizácie jazyka je formalizovaný jazyk.
Formalizácia v užšom zmysle sa spája so zavádzaním matematických modelov, resp.
transformáciou vecí a javov na matematické veličiny a hľadaním exaktne vyjadrených vzťahov
medzi nimi. Pokiaľ ide len o „preklad“ do formalizovaného jazyka, o istý typ deskripcie, býva
formalizácia kritizovaná ako zbytočnosť, príp. redukcionizmus.
formalizmus – informatika smer v matematike, ktorý sa usiluje dospieť k riešeniu otázok týkajúcich sa
teoretických základov vedy prostredníctvom formálnych axiomatických konštrukcií. Na rozdiel od
→intuicionizmu hľadá východisko z krízy základov matematiky v axiomatickej metóde.
formalizovaný jazyk – informatika jazyk vzbudovaný alebo rekonštruovaný na základe striktných
syntakticko-sémantických pravidlách; →kalkul s určitou interpretáciou (pripisovaním významov
základným výrazom kalkulu). Syntaktická časť formalizovaného jazyka alebo sdám kalkul sa tvorí
čisto formálne. Kalkul sa stáva formalizovaným jazykom, keď sa k nemu pripoja sémantické
pravidlá, pripisujúce významy správne vybudovaným výrazom kalkulu. Formalizovaný jazyk môže
okrem čisto logických axióm obsahovať aj niektoré tvrdenia, ktoré majú iné než logický charakter
(napr. niektoré zákony biológie a i.); vtedy formalizovaný jazyk deduktívne opisuje príslušnú
tematickú oblasť. Vďaka svojím
deduktívnym prostriedkom umožňuje presné usudzovanie
a dovoľuje získať nové deduktívne odvoditeľné dôsledky, ktoré nie sú bezprostredne obsiahnuté
v prijatých exiómach. Je teda nástrojom odvodzovania a dokazovania vo formalizovaných vedných
disciplínach; →formalizácia.
formálna lingvistika →lingvistika.
formálna logika – informatika veda, ktorá skúma myšlienkové akty (pojmy, súdy, úsudky, dôkazy), ich
logickú štruktúru alebo formu, ktorá abstrahuje od konkrétneho obsahu myšlienok a sústreďuje sa
len na všeobecný spôsob spájania časti tohto obsahu. Základná úloha formálnej logiky spočíva
v sformulovaní zákonov a pravidiel, ktorých dodržovanie je nevyhnutnou podmienkou získavania
pravdivých záverov pri usudzovaní.
V 2. pol. 19. stor. vznikla →symbolická) logika, ktorá rozpracovala logické teórie matematických
úsudkov a dôkazov.
Formálna logika je časť →logiky, ktorá skúma zákony platné pre operácie s logickými objektmi a určuje
vzťahy medzi nimi, pričom sa zameriava na formálnu stránku usudzovania, bez ohľadu na obsah alebo význam
logických objektov. Formálna logika sa pokladá za neempirickú vedu, pretože skúma formálne štruktúry
myslenia a podmienky správneho myslenia. Vstupnou časťou formálnej logiky je výroková logika, ktorá skúma
extenzionálne spájanie

→výrokov pomocou funktorov (negácie, konjunkcie, disjunkcie, implikácie,

ekvivalencie), pričom tvrdenia utvorené pomocou funktorov (operátorov) posudzujeme z dvoch hľadísk: 1. či má
zmysel sa pýtať na pravdivosť alebo nepravdivosť pravdivosť alebo nepravdivosť (princíp vylúčenia tretieho)
utvoreného tvrdenia; 2. či môže nastať pre toto tvrdenie jedna z týchto možností (princíp sporu). Na výrokovú
logiku nadväzuje jedno - a viacmiestna predikátová logika prvého až n-tého stupňa. Mimo oblasť formálnej
logiky mnohí autori počítajú modálnu logiku, (ktorú síce možno formalizovať, ale nie je extenzimálna), ďalej sú
to intenzionálne logiky atď. Formálna logika skúma usudzovanie a dôkazy z pohľadu ich formy (bez
konkrétneho obsahu).

Zákony formálnej logiky sú: 1. zákon totožnosti – myšlienka musí byť jednoznačná; 2. zákon
protirečenia – myšlienka nesmie obsahovať protirečenia; 3. zákon vylúčeného tretieho – na tú istú,
správne postavenú a správne pochopenú otázku, je neprípustné odpovedať neurčito – z dvoch
protirečiacich si súdov je nevyhnutne jeden pravdivý a druhý lživý, tretej možnosti niet, „A“ je buď „B“
alebo nie „B“; 4. zákon dostatočného dôvodu – každá myšlienka je pravdivá len vtedy, keď je
odôvodnená, keď vyplýva z inej správnej myšlienky, ktorá jej slúži ako dôvod.
formant – lingvistika formans, slovotvorný prvok, kmeňotvorná prípona; charakteristický tón tvoriaci
podstatnú zložku a ráz hlásky; →formantová štruktúra.
formantová štruktúra – lingvistika štruktúra akustického spektra daná frekvenciami, amplitúdami
a hodnotami šírky pásiem každého formantu; formanty sa označujú ako F1, F2, F3 (podľa stúpajúcej
frekvencie) a tvoria formantovú štruktúru danej hlásky (Horecký a rácová, 1979).
formát – informatika en format, vopred určené usporiadanie →údajov.
formát súboru – informatika rozloženie a organizácia informácií v súbore; komunikačné rozhrania
medzi rôznymi informačnými systémami, ktoré sú definované pomocou štandardov (napr. HL7).
Existujú stovky vlastných formátov, pretože špecifické aplikácie si obvykle vyžadujú, aby bol súbor
organizovaný podľa nejakého poriadku, aby sa z neho dali čítať a do neho písať informácie.
formatív – lingvistika najmenší prvok pri rozklade výpovede na bezprostredné zložky.
formátor – lingvistika slovo obsahujúce pokyn na nejakú jazykovú operáciu, napr. pre zápor,
zovšeobecnenie.
forméma – lingvistika 1. derivačná morféma zaraďujúca slovo do nejakej skupiny významovej, napr.
ryb-ár; 2. časť slovného tvaru pripájaná k lexéme, napr. vychovávateľk-ám.
formula – lingvistika 1. ustálený alebo predpísaný, stanovený text, pre niečo konkrétne, pevná
formulácia pre niečo konkrétne; formula slúži ako vzor pri odriekaní, čítaní ap.; logika správne
utvorený výraz v určitom deduktívnom systéme. 2. stručná definícia pojmu, myšlienky, pravidla,
zákona ap.; 3. mat., fyz., chem. vzorec; 4. logika ľubovoľný konečný rad (postupnosť) základných
(primitívnych) symbolov formalizovaného jazyka (výrokovej, predikátovej) logiky; syn. logická
formula; správne utvorený výraz v určitom deduktívnom systéme; vyjadrenie vedeckého zákona
pomocou znakov prijatých. Sú to slová, ktoré sú zostrojené nad abecedou P výrokových
premenných a logických spojok (a taktiež pomocných zátvoriek). Tvorba týchto slov je určená
pomocou dvoch pravidiel: každá výroková premenná je p є P alebo výroková.
formulácia – lingvistika výstižné, stručné a pomerne presné slovné vyjadrenie; definovanie; vymedzenie
pojmu, myšlienky, názoru ap.; štylizácia.
fr. – skr. francúzsky.
fráza – lingvistika 1. hovor. prázdne, často používané slová a výrazy; jalová reč; 2. lingv. frazeologická
jednotka, ustálené slovné spojenie, zvrat; 3. gram. vetný úsek vydelený pauzou, vetným prízvukom
a melódiou.
frazéma – lingvistika frazeologizmus, frazeologická jednotka je jazyková jednotka (spojenie), ktorá
vznikla: 1. významovým prehodnotením a (formálnym alebo významovým) ustálením pôvodne
voľného slovného spojenia (napr. klepnúť po prstoch); 2. prehodnotením ustáleného pôvodne
nefrazeologického výrazu (napr. bod mrazu [rokovaní]); 3. odvodením od inej frazémy (napr. tichá
voda [typ človeka] od „tichá voda brehy myje“) a ktorá sa vyznačuje expresívnosťou alebo
obraznosťou svojho významu. Frazéma môže mať syntagmatickú (streliť capa), vetnú (tichá voda
brehy myje) alebo až súvetnú (kto druhému jamu kope, sám do nej padá) stavbu. Jednotlivé slová,
časti frazémy sa nazývajú komponenty alebo zložky frazémy.

frazeológia – lingvistika 1. disciplína, ktorá skúma ustálené slovné spojenia, porekadlá a príslovia
(→frazémy); 2. súhrn všetkých frazém; 3. spôsob vyjadrovania sa nejakého jednotlivca, spôsob
vyjadrovania sa, ktorý je typický pre nejaký odbor (napr. medicínska frazeológia). V
neterminologickom, voľnom filologickom vyjadrení: spôsob vyjadrovania sa nejakého jednotlivca
(napr. Štúrova frazeológia) alebo spôsob vyjadrovania sa, ktorý je typický pre nejaký odbor (napr.
ekonomická frazeológia, politologická frazeológia atď.).
frazeologická zrastenina – lingvistika frazeologický zvrat, v ktorom jednotlivé zložky stratili svoj
pôvodný význam: streliť capa (= urobiť hlúposť) (Horecký a Rácová, 1979).
frazeologické spojenia – lingvistika frazeologické jednotky, z ktorých lenm jeden komponent je
frazeologicky viazaný, kým ostatné sa pôužívajú vo svojom pôvodnom význame. Napr. v spojení
prepásť (minúť) príležitosť je frazeologicky viazané (metaforické) slovo prepásť, avšak slovo
príležitosť je tu v pôvodnom význame
frazeologické zrasty – lingvistika frazeologické jednotky, ktorých jednotlivé zložky izolovane
nevyjadrujú nič z významu celého spojenia. Napr. zapísať si za uši (= zapamätať si); hádzať hrach
na stenu.
frazeologický celok – lingvistika frazeologický zvrat, v ktorom súhrnný význam vyplýva z významu
zložiek, ale celok sa chápe obrazne: robiť z komára somára (robiť z malej veci veľkú vec)(Horecký
a Rácová, 1979).
frazeologický slovník – lingvistika zoznam viacslovných pomenúvacích jednotiek, frazém,
frazeologizmov, zfrazeologických zvratov, frazeologických celkov, frazeologických spojení,
družených pomenovaní, okrídlených slov, prísloví, porekadiel, pranostík, riekaniek, želaní, hádanie
atď. Ide o slovník, v ktorom sa uvádzajú a vysvetľujú frazeologické zvraty daného jazyka (Horecký
a Rácová, 1979).
frazeologický viazaný význam – lingvistika význam vyskytujúci sa iba v istých spojeniach, môže sa
spájať iba s istým počtom slov (napr. bezvýchodisková situácia)(Horecký a Rácová, 1979).
frazeologický zvrat – lingvistika →frazeologizmus.
frazeologizmus – lingvistika frazeologický vzrat, ustálené, významovo nečleniteľné spojenie slov:
poskytnúť pomoc, dostať z blata do kaluže (Horecký a Rácová, 1979). Fráza, frazéma, frazeologická
jednotka, ustálený slovný zvrat, viacslovné spojenie, ktoré má jediný (osobitný) význam, ktoré tvoria
súčasť zložky slovného spojenia); jazyková jednotka (spojenie), ktorá vznikla: 1. významovým
prehodnotením a formálnym alebo významových ustálením pôvodne voľného slovného spojenia
(napr. klepnúť po prstoch); 2. prehodnotením ustáleného pôvodne nefrazeologického výrazu (napr.
bod mrazu rokovaní); 3. odvodením od inej frazémy (napr. tichá voda [typ človeka] od „tichá voda
brehy myje“ a ktorá sa vyznačuje expresívnosťou alebo obraznosťou svojho významu. Frazéma
môže mať syntagmatickú (streliť capa) vetnú (tichá voda brehy myje) alebo až súvetnú (kto druhému
jamu kope, sám do nej spadne) stavbu. Jednotlivé slová, časti frazeologizmu sa nazývajú
komponenty alebo zložky frazeologizmu.
frázová gramatika – lingvistika model generatívnej gramatiky konštruovaný na základe rozkladu na
bezprostredné zložky.
frázový ukazovateľ – lingvistika štruktúrny opis vety v podobe stromu alebo zátvorkovéhoo označenia,
vzniknutý postupným použitím prepisovacích pravidiel; okrem toho obsahuje aj informáciu
o syntaktických príznakocj formatívov (Horecký a Rácová, 1979).
frázová gramatika – lingvistika model generatívnej gramatiky konštruovaný na základe rozkladu na
bezprostredné zložky.

frázový ukazovateľ – lingvistika štruktúrny opis vety v podobe stromu alebo zátvorkovéhoo označenia,
vzniknutý postupným použitím prepisovacích pravidiel; okrem toho obsahuje aj informáciu
o syntaktických príznakocj formatívov (Horecký a Rácová, 1979).
frekvencia – lingvistika en frequency, častosť, početnosť výskytov, použití (skúmaných) prostriedkov
v texte.
frekvenčné poradie – informatika miesto slova vo frekvenčnom slovníku dané počtom zistených
výskytov.
frekvenčné usporiadanie – informatika en frequency order, poradie →typov, vzostupné alebo
zostupné, podľa frekvencie výskytu príslušných →tokenov v špecifikovanonm →texte alebo
→textovom korpuse, Poznámka: Bežnými typmi zoznamov sú frekvenčné zoznamy →slovných
tvarov a lematizované frekvenčné zoznamy (STN ISO 1087-2:2006).
frekvenčný slovník – informatika slovník, v ktorom sa uvádzajú slová v poradí podľa výskytu v istom
súbore textov.
frekventatívum – lingvistika nedokonavé slovesán s výnamovým odtienkom opakovanosti deja;
→opakovacie sloveso.
friktatívy – lingvistika úžinové spoluhlásky, spiranty, konstriktívy f, v, s, z, (c, dz), š. ž, (č, dž), j, h, ch;
Na rozdiel od záverových spoluhlások pri frikatívach nenastáva úplné zatarasenie cesty
výdychovému prúdu, ale len jeho sťaženie tým, že sa mu na niektorom mieste nadhrtanových dutín
postaví do cesty čiastočná priehrada (Mistrík, 2002); →trené spoluhlásky.
fundament – lingvistika →vetný základ.
fundament – lingvistika →vetný základ.
fundujúce slovo – lingvistika →základné slovo.
funkcia jazyka – lingvistika úloha, akú má jazykový prvok v istej konštrukcii, resp. akú má jazyk ako
systém v spoločnosti používajúcej tento jazyk. Z vymedzenia jazyka ako nástrioja myslenia
a dorozumievania vyplývajú dve základné funkcie jazyka: poznávacia a dorozumievacia.
Poznávacia (kognitívna) funkcia sa uplatňuje v kontakte s myšlienkovou oblasťou, vo vzťahu jazyka,
myslenia a vedomia. Ide o funkciu, ktorá je evidentná pri rozmýšľaní a formulovaní myšlienok.
Dorozumievacia (komunikatívna) funkcia sa uplatňuje v procese komunikácie, pri dorozumievaní.
Mistrík (2002) rozoznáva primárne a sekundárne funkcie jazyka. K primárnym funkciám patrí
poznávacia (kogitatívna a kognitívna funkcia), kým komunikatívne funkcie tahrnujú oznamovaciu,
výzvovú a výrazovú funkciu. Sekundárne funkcie sa delia na estetickú a reprezentatívnu funkciu; tá
zahrnuje národnú a kultúrnu funkciu.
funcionalistická lingvistika – lingvistika systémová funkčná gramatika, systémová funkčná lingvistika
je model gramatiky vyvinutý Michaleom Hallidayom v 60. rokoch min. stor. Je časťou širokého
semiotického prístupu k jazyku zvaného systémová lingvistika. Termín „sytémová“ sa týka názoru
na jazyk ako siete systémov alebo navzájom súvisiacich volieb tvorby významu; termín „funkčná“
poukazuje na to, že ide o kontextualizované, praktické použitie jazyka na rozdiel od formálnej
gramatiky, ktorá sa zameriava na kompozičnú sémantiku, syntax a triedy slov, ako sú číslovky
a slovesá. Funkcionalisti pokladajú gramatickú kompetenciu za podradenú zložku komunikačnej
kompetencie, z ktorej v zásade gramatická kompetencia vzniká.
Systémová funkčná gramatika sa týka primárne voľby gramatiky, s ktorou disponuje hovorca alebo
pisateľ. Tieto voľby sa týkajú zámerov hovorcu alebo pisateľa používať konkrétne formy jazyka. Na
„voľby“ sa tradične pozeráme ako na použitý obsah alebo štruktúru jazyka. V systémovej funkčnej
gramatike sa jazyk analyzuje troma spôsobmi (v troch vrstvách, strata): sémantickej, fonologickej a

lexikogramatickej. Systémová funkčná gramatika pristupuje k štúdiu jazyka zo štruktúrneho
(gramatického) a lekikálneho (slovného) hľadiska. Termím "lexikogramatický" prístup je kombináciou
obidvoch prístupov.
funkcionalizmus – filozofia filozofický smer, ktorý skúma vonkajšie prejavy vkastností určitého objektu
v danej sústave vzťahov. Redukuje vedu na opis funkcií objektov, odmietajúc možnosť poznania
podstaty, zákonov vecí, ale aj existenciu. Podľa funkcionalizmu nie je myseľ materiálna v rovnakom
zmysle ako nie je materiálny počítačový softvér, aj keď oboje môže existovať nielen vo fyzickej
reprezentácii (softvér bez realizácie, vo forme neinterpretovaného kódu je len potencialitou, nie
programom; →Churchova-Turingova hypotéza.
funkčná interoperabilita – lnformatika en functional interoperability schopnosť dvoch alebo viacerých
systémov vymieňať informácie.
funkčná jazykoveda – lingvistika jazykovedný smer skúmajúci fungovanie jazyka a výrazových
prostriedkov.
futúrum – lingvistika →budúci čas.
futurum exactum – lingvistika – čas vyjadrujúci dokončenie budúceho deja hneď po momente
prehovoru.
fyzea – filozofia g. physea, Platónov výraz pre prirodzenosť, prirodzenú povahu veci.
fyzická podoba slova – lingvistika dĺžka slova meraná počtom písmen alebo hlások.
GALEN – informatika Generalized Architecture for Languages, Encyclopedias and Nomenclatures
generalizovaná architektúra pre jazyky, encyklopédie a nomenklatúry. Jej cieľom je formálne opísať
a modelovať oblasť medicíny, a tým umožniť vzájomnú výmenu elektronických medicínskych údajov
medzi ich rozličnými zdrojmi. Terminologický server integruje z 3 moduly: pojmový modul,
viacjazyčný modul a modul konvertujúci kódy. Pojmový modul implementuje formálny jazyk, GALEN
Representation and Integration Language (GRAIL), ktorý sa používa na reprezentáciu pojmov a ich
charakteristík a vzťahov v modeli CORE (Concept Reference). Model CORE je ontológiou, ktorá
zahŕňa definície asi 5000 pojmov (napr. kostí, orgánov a fraktúr) a 1000 pojmov (napr.
HaveLocation, HaveComplexity). Jazyk GRAIL umožňuje utvárať modely obsahujúce tieto pojmy
a vzťahy. Kompozičné pravidlá v jazyku GRAIL robia zo systému nomenklatúru, kým definičné
pravidlá robia z neho slovník. Mapovanie pojmov na synonymá a odporúčané termíny (tezaurus) vo
viacerých jazykoch je riadený viacjazyčným modulom. Mapovanie pojmov na existujúce systémy
kódov je manažovaný modulom konverzie kódov. Každý pojem v modeli CORE má jedinečný
nesignifikantný kód. S terminologickým serverom môže komunikovať, čo umožňuje generovať
náhodné jedinečné číslice pre nové zloženiny, ktoré sa ukladajú na serveri.
galicizmy – lingvistika slová prevzaté z francúzštiny. V slovenčine je vyše 3000 galicizmov (adresa,
masáž, minister, móda, montáž, pardón,...).
GeHR – skr. en Good Electronic Healt Record predchodca moderného openEHR v Austrálii.
geminácia konsonantov – lingvistika →zdvojovanie spoluhlások.
gemináta – lingvistika →zdvojená spoluhláska.
geminácia konsonantov – lingvistika →zdvojovanie spoluhlások.
gemináta – lingvistika →zdvojená spoluhláska.
generalizačná transformácia – lingvistika transformácia, pri ktorej z dvoch (alebo viacerých) viet
vzniká jediná veta; napr. z troch viet Tento dom zatieňuje tamten strom. Dom je nový. Strom je
zelený. vzniká veta Tento nový dom zatieňuje tamten zelený strom (Horecký a Rácová, 1979).

generatívna gramatika – lingvistika jazykovedný smer skúmajúci tvorivú schopnosť hovoriacich
(počúvajúcoch, ako aj ich schopnosť tvoriť a rozumieť vety daného jazyka; podľa tejto teórie je
fungovanie jazyka založené na univerzálnych vrodených štruktúrach, ktoré umožňujú deťom
osvojovať si jazykový systém; predpoklad vrodených štruktúr je v príkrom rozpore s historickým
chápaním jazyka.
genitív – lingvistika pád vyjadrujúci obmedzenú účasť deja na danom predmete.
genitív množstva – lingvistika genitív počítaného predmetu, genitív, ktorý v spojení s nadriadeným
slovom označujúcim mieru predmetu kvantitatívne vymedzuje daný predmet: nalial mi mnoho vody
(Horecký a Rácová, 1979).
genitív počítaného predmetu – lingvistika →genitív množstva.
genitív pôvodcu deja – lingvistika →subjektový genitív.
genus – lingvistika →slovesný rod
genus pro specie -- lingvistika – zámena rodu za druh.
genus verbi – lingvistika →slovesný rod.
genitív vlastnosti – lingvistika →kvalitatívny genitív.
genitivus negationis – lingvistika →záporový genitív.
geografické nárečie – lingvistika →nárečie.
germanizmy – lingvistika slová prevzaté z nemčiny.
gerundium – lingvistika abstraktné podstatné meno odvodené od slovesa použité ako závislý prvok,
napr. v latinčine verba dicendi (slovesá hovorenia), v angličtine writing (písanie).
gerundívum – lingvistika abstraktné prídavné meno použité ako trpné príčastie budúce, napr. lat.
laudandus (ktorý má byť chválený).
gestikukácia – lingvistika jedna z pohybových zložiek rečovej komunikácie. Gestá môžu byť
významovo prázdne, formálne, ale aj plnovýznamové, významovo funkčníé. Gestikulácia je spojená
s mimikou a pohybom tela, aj keď jadrom gest sú prevažne len pohyby rúk a hlavy.
geštalt – filozofia „dobré“ tvary, ikonické formy, uniformné a transparentné paradigmy; pojmy
z geštaltpsychológie. Geštalty sú percepčne ľahšie prístupné a lepšie sa percipujú, preto sa pri
osvojovaní si prirodzeného jazyka preferujú.
geštaltpsychológia – psychológia tvarová psychológia, vychádza z koncepcie celostnosti, podľa ktorej
celok a časti sa síce navzájom podmieňujú, ale vždy tak, že celok domunuje nad časťami. Pod
pojmom tvar sa rozumie útvar, ktorej kvalitu nemožno redukovať na vlastnosti časti. Napr. vnem
nejakého proedmetu je vždy tvarom. Melódia ostáva tou istou, aj keď sa zahrá na inom hudobnom
nástroji. Zmenia sa síce všetky tóny, ale melódia sa ako taká nemenila.
glagolika – lingvistika sústava písma vynájdená Cyrilom pre preklad náboženských textov do
staroslovienčiny.
glosa – lingvistika krátky analytický žáner uplatňovaný v margináílnych poznámkach ktorými sa
komentuje alebo stručne interpetuje dlhší text. Jeho pointa vynikne len s ohľadom na kontext.
Rozoznáva sa glosa pozitívna, kritická a polemická.
glosématika – lingvistika jazykovedný smer skúmajúci jazyk osebe, nie ako dorozumievací prostriedok;
hľadá čisto jazykové prvky, ktoré sú univerzálne, nezávislé od spoločenskej situácie (Horecký
a Rácová, 1979).

glotochronológia – lingvistika matematická metóda popužívaná na hodnotenie stupäa divergencie
dvojíc jazykov, o ktorých sa predpokladá, že sú geneticky príbuzné.
glutinácia – lingvistika spôsob spojenia samostatných viet v kontexte, resp. stupeň ich spätosti; spôsob
pripájania novej vety na predchádzajúcu alebo na kontext, príp. situáciu. Istý stupeň glutinačnej sily
má každý výraz, ktorý je na čele vety. S najväčšou glutinačnou silou sa pripája veta, ktorá sa začína
konektorom (koordinatívnou spojkou), a najmenšou silou sa pripája veta, ktorá sa začína
podmetom. Príklady: Gymnázium navštevoval v Modre. A fakultu v Bratislave. Zbierajte lesné plody.
Jahody, čučoriedky, maliny a černice môžete u nás veľmi výhodne predať. Stupnica klesajúcej
glutinačnej sily podľa vetných členov, resp. konektorov stojacich na začiatku vety: 1. konektor; 2.
verbum finitum (určité sloveso); 3. okolnostné určenie; 4. predmet; 5. podmet. Pomocou glutinácie
sa meria kohézia a rytmus textu. Pôvodcom glutinačného zákona je J. Mistrík (1970).
gnóma – lingvistika stručne vyjadrená múdrosť, myšlienka, porekadlo, príslovie, sentencia, ktorá má
nadčasovú, všeobecnú platnosť.
gnómická 2. osoba singuláru – lingvistika v expresívnych výpovediach, ktoré majú všeobecnú
platnosť, sa používa všeobecný (gnómický) prézent. Príklad: Čo leží, to nebeží.
gnómický gramatický rod – lingvistika označenie mužov a žien, keď sa v kontexte zaraďujú do jedinej
sociálnej alebo profesnej kategórie: lekári a lekárky = lekári.
gnómický prézent – lingvistika prítomný čas, ktorý vyjadruje pomenúvaný dej bez ohľadu na moment
prehovoru. Vyskytuje sa v tvaroch slovies: chlapec a dievča chodia, lastovičky odlietajú (Miastrík,
2002).
GO – skr. en Gene Ontology génová ontológia.
gradácia – lingvistika stupňovanie, klimax, usporiadanie slov, slovných spojení aj väčších
vývznamových celkov tak, že stupňujú a zosliňujú účinok textu. Príklad. Nerozumel, nechápal,
netušiel, čo sa chystá (Mistrík, 2002).
graféma – lingvistika písomný znak hlásky, písmeno, základný prvok hláskového písma, obyčajne
označujúci jednu fonému.
grafický znak – informatika en graphical character, →znak iný ako →riadiaci znak, ktorý má vizuálnu
reprezentáciu a je vyprodukovaný →písaním, tlačou alebo →zobrazením. Poznámka 1: upravené
podľa normy ISO 2382-4:1987. Poznámka 2: Grafické znaky môžu byť →abecedné znaky, →číslice
alebo →špeciálne znaky (STN ISO 1087-2:2006).
gramatická disolúcia – lingvistika rozpad syntaktickej konštrukcie, ktorý vzniká vo výpovedi psychiky
unaveného človeka. Vyskytuje sa často v reči schizofrenikov. Sú to zvolania a emfázy vyjadrené
infinitívom, deformovaným slovom, neočakávané pauzy alebo intonačné podoby častí slova ap.
gramatická informácia – lingvistika en grammatical label, informácia v terminologickom zázname, ktorá
označuje gramatické charakteristiky termínu.
gramatická kategória – lingvistika všeobecný (generalizovaný) významový prvok gramatickej stavby
vyjadrovaný ustálenými a záväznými tvarovými prostriedkami; rozlišujú sa morfologické
a syntaktické gramatické kategórie. Gramatický význam slova, ktorý sa uplatňuje vo vete a vyjadruje
pomocou ohýbacích prípon (rod, pád, číslo, osoba, čas, spôsob, slovesný vid); základná jednotka
gramatickej stavby jazyka. Rozlišujú sa morfologické a syntaktické gramatické kategórie.
K morfologickým kategóriám patríkategória rodu, čísla, pádu, osoby, času, spôsobu a určenosti.
Každá gramatická kategória je bilaterálna jednotka: má svoj obsah aj formálne vyjadrenie (FILIT).
gramatická kategória času – lingvistika morfologická kategória, základom ktorej je vzťah k momentu
prehovoru, vyjadrovaný napr. príslovkami vtedy – teraz – potom, včera – dnes – zajtra.

gramatická kategória čísla – lingvistika morfologická kategória, ktorá označuje výskyt jednej veci alebo
viacerých vecí; pôvodne je to kvantitatívna determinácia, ktorá má ja osobitný tvarový prostriedok –
číslovky; býva spravidla v proiklade singulár – plurál; popri tom v niektorých jazykoch jestvuje aj duál
a triál.
gramatická kategória konštrukcie – lingvistika útvar zložený aspoň z dvoch alebo z viacerých
jednotiek, z ktorých každú možno samopstatne rozvíjať: je pokosené (Horecký a Rácová, 1979).
gramatická kategória osoby – lingvistika morfologická kategória, ktorej základom je protiklad ja – nie
ja, resp. účasť na rozhovore – neúčasť na rozhovore; vzniká, keď sa vyjadrovanie osoby stane
záväzným pre sloveso v určitých tvaroch.
gramatická kategória rodu – lingvistika morfologická kategória, ktorej pozadie tvorí proces abstrakcie
a klasifikácie; ako triediace znaky sa berú pohlavie, životnosť, ale napr. aj veľkosť (v drávidských
jazykoch); dnes už nie sú vcelku tieto znaky motivované vzťahom slova k veci, sú do veľkej miery
formalizované, preto hovoríme o gramatickom rode tam, kde je zhoda; klasická je sústava troch
rokov (mužský, ženský, stredný).
gramatická kategória spôsobu – lingvistika morfologická kategória, ktorej základom je vzťah
k adresátovi (výzva) alebo k vlastnej výpovedi (výraz, zobrazenie); výzva môže mať ráz neutrálny,
ropzkatový alebo opytovací, resp. pravdepodobnostný alebo podmienený, resp. neskutočný,
napokon aj popierajúci; dištinktívne príznaky môžu byť napr. voliteľnosť, apelovosť a fiktívnosť.
gramatická kategória určenosti – lingvistika morfologická kategória, tvaroými prostriedkami ktorej sa
vyjadrujú protiklady známe – neznáme, blízke – vzdialené, prítomné – neprítomné; slovne sa
vyjadrujú tieto protiklady zámenami, a to ukazovacími a neurčitý i, resp. opytovacími.
gramatická kategória konštrukcia – lingvistika útvar zložený aspoň z dvoch alebo z viacerých
jednotiek, z ktorých každú možno samopstatne rozvíjať: je pokosené (Horecký a Rácová, 1979).
gramatická konštrukcia lingvistika →gramatická kategória konštrukcie.
gramatická morféma – lingvistika relačná morféma, morféma vyjadrujúca vzťah medzi slovami vo vete,
resp. gramatickú kategóriu, napr. pádová alebo osobná morféma.
gramatická stavba vety – lingvistika štruktúra vety, ustálená konfigurácia zložiek gramatickej výstavby
a ich vzájomných vzťahov, ktorá je v istej relácii k sémantickej štruktúre vety a spolu s ňou tvotrí
konštrukciu – nosič pre komunukovaný obsah vety. Výpoveď bez gramatickej štruktúry nie je vetou.
Gramatickými štruktúrnymi zložkami sú vetné členy: podmet, prísudok, predmet, príslovkové
určenie, prísudok, prístavok a doplnok. Gramatickým jadrom vety je predikácia. Predikatívne jadro
sa realizuje vyjadrením aktuálneho vzťahu nejakého príznaku k istej substancii. Takým príznakom
môže byť činnosť (písať), stav (sedieť), vlastnosť (smelý). Vety, ktoré majú predikatívne jadro
rozčlenené na podmet a prísudok, sú dvojčelnné vety, vety, ktoré majú nerozčlenené predikatívne
jadro, sú jednočlenné vety.Jadrom jednočlennej vety môže byť ktorýkoľvek slovný druh.
Jednočlenné i dvojčlenné vety môžu byť holé a rozvité.
gramatická zhoda – lingvistika kongruencuia, vzťah medzi menom a jeho prívlastkom vyjadrený
prenesením gramatickej kategória rodu, čísla a pádu na prívlastok, resp. vzťah medzi menom
a slovesom vyjadrený prenesením gramatickej kategórie čísla na sloveso; vysoký dom, deti spievali.
gramatický čas – lingvistika tempus, gramatická kategória vyjadrujúca vzťah pomenúvaného deja
k momentu prehovoru.
gramatický plán – lingvistika gramatická rovina, jazyková rovina vymedzená gramatickými, t. j.
morfologickými a syntaktickými prostriedkami; podľa toho sa aj delí na plán gramatický
a syntaktický.

gramatický rod – lingvistika funkčný základ kategórie menného rodu. Je daný povedomím formálnych
rozdielov v skloňobvaní podstatných mien.Číselné a pádové tvary substantív sa na ich základe
diferencujú do troch tried: mužskej (maskulínum), ženskej (feminínum) a strednom rode (neutrum).
gramatický spôsob – lingvistika modus, gramatická kategória vyjadrujúca, či sa oso zreteľom na autora
podáva realizáxcia prísudku alebo vetného základu ako skutočná, možná alebo podmienená.
gramatický tvar – lingvistika formálny prostriedok na vyjadrenie gramatického významu; napr. robím je
gramatický tvar vyjadrujúci 1. osobu jednotného čísla prítomného času.
gramatický význam – lingvistika dôležitý významový útvar vyjadrovaný slovným tvarom a týkajúci sa
celej skupiny →slov, resp. →slovného druhu. Významová zložka slovného tvaru týkajúca sa celej
skupiny slov, resp. slovného druhu. Gramatickým významom je napr. gramatická kategória, ktorá sa
uplatňuje pri utváraní konštrukcií a ich zložiek (FILIT).
gramatický zápor – lingvistika vyjadrenie neplatnosti celej vety (vetný gramatický zápor) alebo istého
vetného člena (členský gramatický zápor), pri vetnom gramatickom zápore sa kladie záporová
predpona ne- k slovesu, pri členskom gramatickom záýpore záporiová častica nie pred vetný člen:
Lampa nesvieti. Nie darmo chodil k lekárovi.
gramatika – lingvistika náuka o gramatickej stavbe jazyka. pravidlá o obmieňaní slov a ich spájaní do
viet; náuka o týchto pravidlách. Gramatika zahŕňa pravidlá určujúce, ktoré vety (t. j. postupnosti
znakov a hlások) patria do →jazyka a ktoré nie. Gramatika je množina pravidiel určujúcich, ktoré
vety (t. j. postupnosti znakov a hlások) patria do jazyka a ktoré nie. 1. pravidlá o obmieňaní slov a
ich spájaní do viet, resp. náuka o týchto pravidlách; 2. učebnica jazykovednej gramatiky; 3. v
informatike množina pravidiel určujúcich, ktoré vety patria do jazyka a ktoré nie.
Gramatika je sústava pravidiel a zákonov o obmieňaní slov a ich spájaní do viet, náuka o týchto
pravidlách. Gramatika zahŕňa pravidlá určujúce, ktoré vety (t. j. postupnosti znakov a hlások) patria
do →jazyka a ktoré nie. Pomocou gramatiky sa tvoria vety zo slov. Ide o formálny systém,
zabezpečujúci vzťah medzi vnútornou reprezentáciou významu, ktorý bude komunikovaný
hovorcom, a tvarom vety reprezentujúcej tento vnútorný význam a poslanej poslucháčovi.
Gramatika umožňuje človeku neobmedzenú vyjadrovaciu schopnosť na základe utvárania viet
pomocou konečného lexikónu slov (Pospíchal a Kvasnička, 2007).
Kým komunikácia medzi živočíchmi je založená na pomerne obmedzeno repertoári 10 – 100
zvukov, ľudský jazyk používa niekoľko desaťtisíc slov. Navyše ľudskýá jazyk využíva gramatiku na
tvorbu rôznych kombinácií slov do viet niekedy s diametrálne odlišným významom. Slová sú
postupnosťou presne špecifikovaných stavebných blokov, tzv,. fonémov. Ak jazyk obsahuje m
zvukov (foném), ktoré môžu byť kombinované do slov dĺžky (počtu foném) l, potom počet slov je n =
l
m . Ak necháme kombinovať zvuky do slov, komunikačná kapacita jazyka sa podstatne zvýši
v závislosti od počtu foném (l) použitých pri kombinatoricálnej konštrukcii slov pomocou zvukov.
Tento krok v jazykovej evolúcii možno pokladať za prechod od analógového k diskrétnemu systému,
v ktorom komunikačné jednotky – slová už majú svoju štruktúru. V jestvujúcich ľudských jazykoch sa
však používa na tvorbu slov len relatívne malý počet foném; evolúcia si teda nezvolila tento prístup,
kde sa komunikuje len prostredníctvom samotných slov (aj keď tvorených z foném), ale iný,
založený na gramatike, ktorý dodal jazyku zhora neohraničenú komunikačnú silu. Po vzniku slov
nasledoval v evolúcii vznik jednoduchých syntaktických štruktúr – „protogramatiky“, ktorá umožňuje
kombinácie signálov opisujúcich objekty, resp. ich akcie. Možnosť vyjadrovať pomocou konečného
počtu slov neohraničený počet rôznych situácií umožňuje však až vznik gramatiky. Úspešná
emergencia gramatiky však vyžaduje doplnenie opísaného modelu o prvky kultúrneho prenosu
v podobe →mémov a tzv. Baldwinovho efektu. Pre pokročilejšie modely vývoja jazyka sa tiež
používa evolúcia neurónových sietí.

Gramatika má oveľa dlhšiu tradíciu ako lingvistika (tá vznikla až v novoveku). Gramatika má svoj
pôvod v starom Grécku. Dionysos Thráx (170 – 90) pre n. l. podal sústavný opis gréčtiny a nazval
ho Techné grammatiké. Vyčlenil v ňom 8 slovných druhov. Podľa gréckeho vzoru sa potom v starom
Ríme nazýval odborný výklad o písmenách (hláskach) Ars grammatica. V širšom výzame sa termín
gramatika používal aj neskôr. Vyčlenením fonetiky v 2. pol. 19. stor. a lexikológie (slovnej zásoby)
nadobudol termín súčasný užší význam. Zahrnuje len morfológiu a syntax (vetnú skladbu) a spočíva
prakticky v pravidlách o stavbe a používaní jazyka ako celku alebo jeho tvarovej a vetvej sústavy.
V anglosaskej lingvistike sa termín gramatika používa nako synonym jazykovej normy. Keď sa
označí nejaký jav ako gramatický, znamená to, že zodpovedá norme (pravidlám) daného jazyka.
Preto aj N. Chomský nazýva svoju teóriu o formovaní rečového prejavu a o parafrázovaní viet
a textu →generatívnou gramitikou, resp. →transformačnou gramatikou.
gramatika, generatívna – lingvistika jazykovedný smer skúmajúci tvorivú schopnosť hovoriacich
(počúvajúcich), ako aj ich schopnosť tvoriť a rozumieť vety daného jazyka; podľa tejto teórie je
fungovanie jazyka založené na univerzálnych vrodených štruktúrach, ktoré umožňujú deťom
osvojovať si jazykový systém; predpoklad vrodených štruktúr je v príkrom rozpore s historickým
chápaním jazyka (Mistrík, 2002).
Generatívna gramatika vznikla ako reaqkcia na americkú štrukturálnu lingvistiku., podľa ktorej je
hlavnou úlohou jazykovedy skúmanie distribäúcie jazykových prvkov v konklrétnom textovom
súbore a na tomto základe stanovenie jazykových jednotiek a ich klasifikácia. Predmetom
generatívnej gramatiky nie je konkrétny jazykový text, ale psychiologický proces tvorby
(generovania) viet a rečových prejavov vôbec. Generatívna gramatika sa pritom nesústreduje len na
ich obsah (sémantiku), ale na ich formálne, konštrukčné vlastnosti. Vychádza z premisy, že
gramatiku má vo svojom povedomí dieťa už od narodenia. Preto sa generatívne gramatika chápe
ako súčasť psycholingvistiky. Generovanie sa chápe aj v zmysle matematickom zmysle a súvisí aj
so zavádzaním modelovania do jazykovedy. Pojem generatívna gramatika je aj mechanizmus, ktorý
z obmedzenéhji textového súboru na vstupe utvára na výstupe nekonečný súbor viet. Za autora
generatívnej gramatiky sa pokladá Noam Chomsky. V súčasnosti existuje niekoľko verzií
generatívnej gramatiky, z ktorej naznámejšia je gramatika transformačná.
gramatika, transformačná – lingvistika lingvistická koncepcia založená amer. jazykovedcami Zellingom
S. Harrisom a Noamom →Chomskym. Táto koncepcia vychádza z predpokladu, že konkrétne vety
sa produkujú pomocou transformácií abstraktných hĺbkových štruktúr na konkrétne povrchové
štruktúry. Jazyk je Chomského systém pravidiel umožňujúcich utvárať nekonečný počet gramaticky
správnych viet. Chomsky chápe svoju generatívnu gramatiku ako opis kompetencie toho, kto hovorí,
čiže znalosť jazyka, ktorú má hovoriaci. Kompetencia hovoriaceho nie je prístupná bezprostrednému
pozorovaniu. Chomského generatívna gramatika má mentalistický základ a predstavuje antitézu
k antimentalizmu a behaviorizmu; →gramatika univerzálna.
V transformačnej gramatike majú hlavnú úlohu pravidlá odhaľujúce hlbšie vzťahy medzi vetami.
Vznikla v 50. rokoch min. stor. V súčasnosti jestvuje niekoľko verzií trabnsfeormačnej grasmatiky.
Harris je autorom tzv. negeratívnej trabnsformačnej gramatiky, podľa ktorej transformačníé pravidlá
nemajú presne vyznačený smer pôsobenia. Transformujú napr. vetné konštrukcie aktívne na
pasívne, záporné vety na kladné ap. Najznámejšou verziou transformačnej gramatiky je
transformačno generatívna gramatika, ktorá priamo nadväzuje na Chomského práce. Podľa nej sa
pri opise jazyka vychádza z obmedzeného súboru základných pravidiel, pomocou ktorých sa
generujú základné abstraktné štruktúry (tzv. hlboké alebo sémantické štruktúry) a z nich sa potom
pomocou transformačných pravidiel tvoria aktuálne, konkrétne vety. Pojem „transformácia“ chápe
Harris ako gramatické pravidlo, pomocou ktorého možno pretvárať a meniť jedny jazykové štruktúry
na iné. Rozlišovanie jazyka ako bastraktného sociálneho systému znakov a reči ako konkrétnej
realizácie týchto znajkov v rečovom prejave zaviedol do svojej transofmačneo generatívnej

gramatiky N. Chomsky. Ide o dichotómiu jazyková kompetencia – jazyková performancia. Prvá
znamená zvládnutie jazykovej normy v pamäti príslušnékov daného jazykového spoločenstva, druhá
realizáciu jazykovej normy v konkrétnej reči. Je to analógia dichotómie jazyk – reč, ktorá je jedným
zo stavebných kameňov štrukturálnej lingvistiky.
gramatika, kognitívna – lingvistika kognitívny (poznávací) prístup k jazyku, vyvinutý Ronaldom
Langackerom, ktorý pokladá za základné jednotky jazyka symboly alebo konvenčné páry
sémantických štruktúr s fonologickýou značkou. Gramatika pozostáva vo vymedzení toto, ako sa
dajú tieto jednotky kombinovať pri generovaní väčších slovných spojení, čo sú tiež spárenia
sémantiky a fonológie.Sémantické aspekty sú modelované skôr ako schémy obrazov ako propozície
a vzhľadom n a tesnú väzbu so znakom, každý môže vyvolať iný.
Langacker utvoril centrálnu ideu kognitívnej gramatiky vo svojom dvojzväzkovom diele Základy
kognitívnej gramatiky, ktoé bolo hlavným východiskom kognitívnej lingvistiky. Podobne ako
konštrukčná gramatika (utvorená Langackerovým žiakom Adelem Goldbergom) a na rozdiel od
hlavného prúdu lingvistických teórií, kognitívna gramatika prekračuje pojem symbolických jednotiek
gramatiky jazykov. Langacker predpokladá, že lingvistické štruktúry säú motivované všeobecnými
kognivítnymi procesmi. Pri formulácii svojej teórie využíval princípy geštaltpsychológie a vyvodzoval
analógie medzi lingvistickou štruktúrou a aspektmi vnímania zrakom (LANGACKER, R. W. Cognitive
Grammar: A Basic Introduction. New York: Oxford University Press. 2008).
gramatika s konečným počtom stavov – lingvistika myslené, ideálne zariadenie, ktoré je schopné
utvoriť isté vety z prvkov vložených na isté miesta (stavy).
gramatika, univerzálna – lingvistika gramatika, ktorú tvoria jazykové univerzálie čiže všeobecné
jazykové formy. Jazykové univerzálie sú vrodené idey, čiže informácie nezávislé od skúsenosti,
tvoriace druhovo špecifický, biologicky determinovaný apriórny systém. Od univerzálnej gramatiky
sa odvodzujú všetky špeciálne gramatiky všetkých jazykov. V tom je základ podobnosti všetkých
ľudských jazykov. Táto vrodená, genetická informácia umožňuje dieťaťu transformovať univerzálnu
gramatiku na špeciálnu gramatiku svojho materského jazyka. Preto sa podľa Chomského dieťa učí
svoju materčinu tak ľahko. Má vrodenú schopnosť uskutočniť túto transformáciu na základe
jednoduchých jazykových skúseností.
gramatikalizácia –- lingvistika prechod koreňovej morfémy alebo celého výrazu zo slovnej zásoby do
gramatického systému; výraz v dôsledku sa stal druhotnou predložkou. Je to proces, ktorými
lexikálne javy získavajú gramatickú povahu, alebo ktorým sa gramatické formy stávajú ešte
gramatickejšie. Termín gramatikalizácia zaviedol Meillet r. 1912, väčšiu pozornosť upútal v 70.
rokoch 20. stor. v súvislosti vznikom generativizmu. Kým generativizmus či formalizmus vysvetľuje
jazykové pravidlá univerzálnymi internými, jazykovo špecifickými vplyvmi, t. j. univerzálnou
gramatikou a jazykovým modulom, funkcionalisti kalifornskej školy vysvetľujú vznik jazykových
pravidiel ako výsledok kognitívnych schopností, komunikačných funkcií jazyka a opakujúcich sa
vzorov prehovoru; →funkcionalistická lingvistika. Formy gramatikalizácie zahŕňajú celý súbor
diachrónnych javov, ktoré sa delia na fonologické, morfosyntaktické a sémantické (Pokorný, 2010).
Fonologické procesy predstavujú splývanie, fonologickú redukciu a adaptáciu. Splývaním sa
skoršie samostatné formy menia na afixy alebo príklonky. Fonetická redukcia predstavuje
skracovanie a zjdnodušovanie formy (napr. čes. „Viděl jsi?“ na „Viděls?“). K morfosyntaktickým
procesom gramatikalizácie patrí presun k riadiacemu členu, ustrnutie slovosledu (rigidifikácia), strata
nezávislosti,
zúženie
domény,
ktorú
slovo
riadi,
dekategorizácia,
obligatorizácia
a paradigmatikalizácia. K funkčným procesom patrí zmeny významu. Významová zmena sa
začína spravidla ako extenzia, desemantizácia, subjektifikácia. Zmena význam je často motivovaná
pragmatickou inferenciou, pri ktorej sa pôvodne implicitný význam stáva hlavným významom alebo

metaforickým či metonymickým prenosom. Nový význam býva obyčajne abstraktnejší, napr. názvy
častí tela sa menia na označenia priestorových vzťahov (Pokorný, 2010).
gramatická informácia – lingvistika en grammatical label, informácia v →terminologickom zázname,
ktorá označuje gramatické charakteristiky →termínu (STN ISO 1087-1: 2003).
graméma – lingvistika všeobecné pomenovanie koncovky v gramatickom tvare. Gramatickými
koncovkami sú všetky pádové koncovky, osobné koncovky a iné znaky, ktoré signalizujú obsah
gramatického tvaru. Graméma je základný morfologický (gramatický) význam, napr. činý rod,
pozitív, datív. Gramémy sa spájajú do gramatických kategórií, napr. gramémy singulár a plurál
vytvárajú kategóriu čísla.
graméma – lingvistika všeobecné pomenovanie koncovky v gramatickom tvare. Gramatickými
koncovkami sú všetky pádové koncovky, osobné koncovky a iné znaky, ktoré signalizujú obsah
gramatického tvaru.
granularita – informatika [l. granulum zrnko] granularity, miera podrobnosti, nepriamo úmerne súvisí
s informačným obsahom; SNOMED CT s jemnou granularitou má široký informačný obsah, MKCH10 má hrubú granularitu a chudobný informačný obsah.
guturála – lingvistika →hrdelná spoluhláska.
hanlivé slovo – lingvistika →pejoratívum.
hapax legomená – lingvistika →eironemá.
haplológia – lingvistika zjednodušenie vznikajúce zánikom jednej z dvoch, po sebe nasledujúcich
slabík: morfofonológia – morfonológia.
haptika – informatika súbor dotykov pri komunikácii (bozk, objatie, hladkanie, podanie rúk, strkanie,
kopania).
harmonizácia – lingvistika en harmonization standards, utváranie technických predpisov vo forme
noriem. Zodpovedajúce termíny a definície sa získajú nahradením termínu normy termínom
technické predpisy v definíciach a) až j) a nahradením termínu normotvorné orgány termínom
oprávnené orgány v definícii a).
a) Harmonizované normy/ekvivalentné normy – en harmonitzed standards/equivalent
standards, normy týkajúce sa rovnakého predmetu schálené rôznymi normotvornými orgánmi,
ktoré zabezpečujú zameniteľnosť výrobkov, procesov a služieb, alebo vzáíomné chápanie
výsledkov skúšok alebo informácií poskytovaných podľa týchto noriem.. Môžu sa líšiť stavbou,
členením a dokonca aj obsahom, napr. vo vysvetľujúcich poznámkach, návodoch, ako splniť
požiadavky normy, pri uprednostňovaní určitých alternatív a variantov.
b) Zjednodušené normy – en unified standards, harmonizované normy identické obsahom, ale
nie stavbou a členením.
c) Identické normy – en identical standards, harmonizované normy identické obsahom, stavbou
i členením
d) Mezinárodne harmonizované normy – en internationally harmonized norms, normy
harmonizované s medzinárodnou normou
e) Regionálne harmonizované normy – en regionally harmoniozed standards, normy
harmonizované s regionálnou normou
f)

Mnohostranne harmonizované normy – en multilaterally harmonized standards, normy
harmonizované medzi viacerými ako dvoma normotvornými orgánmi.

g) Dvojstranne harmonizované normy – en bilaterally harmonized standards, normy
harmonizované medzi dvoma normotvornými orgánmi.
h) Porovnateľné normy – en comparable standards, normy na rovnaké výrobky, procesy alebo
služby schválené rôznymi normotvornými orgánmi, ktoré obsahujú rozdielne požiadavky na
rovnaké charakteristiky a posudzujú sa rovnakými metódami, čím sa umožní jednoznačné
porovnanie rozdielov v požiadavkách. Porovnateľné normy nie sú harmonizované (alebo
ekvivalentné) normy.
i)

Jednostranne prispôsobená norma – en unilaterally harmonized standards, norma, ktorá je
prispôsobená inej norme tak, že výrobky, procesy, služby, skúšky a informácie podľa
pôvodnej normy spĺňajú požiadavky prispôsobenej normy, nie však naopak.

j)

Porovnateľné normy – en comparable norms, normy na rovnaké výrobky, procesy alebo
služby schválené rôznymi normotvornými orgánmi, ktoré obsahujú rozdielne požiadavy na
rovnaké charakteristiky a posudzojú sa rovnakými metódami, čím sa umožní jednoznačné
porovnanie rozdielov v požiadavkách. Porovnateľné normy nie sú harmonizované (alebo
ekvivalentné) normy.

harmonizácia pojmov – lingvistika en concept harmonization, činnosť zameraná na redukovanie alebo
odstraňovanie menších rozdielov medzi dvoma alebo viacerými →pojmami, ktoré navzájom úzko
súvisia (ISO 860: 1996). Poznámka: Harmonizácia pojmov je integrálonou súčasťou normalizácie
(STN ISO 1087-1: 2003).
harmonizácia terminológie – lingvistika spôsob ustaľovania termínov, zjednocovanie príbuzných
pojmov a zlaďovanie termínov naprieč jazykmi; jedna z etáp →normalizácie (ISO). Na pomenúvanie
ustaľovania termínov sa používajú aj výrazy, štandardizácia a unifikácia. Odporučiť niektoré z nich
ako preferované môžno pátraním po ich etymológii a sémantickou analýzou, príp. sociolingvistickým
preskúmaním vyjadrovacích potrieb cieľovej skupiny používateľov jazyka (t. j. poskytovateľov
zdravotnej starostlivosti, ale aj jej koncového článku – pacienta, resp. občana) a prispôsobiť sa ich
výberu – čiže unifikácii.
Odborne pomenovania normalizácia a štandardizácia sa vyskytujú v ISO normách, pričom
štandardizáciu má medzinárodná organizácia už v názve. V oboch možno identifikovať semantický
príznak inštitucionálnej ustálenosti (základ slov lat. „norma“ = pravidlo a angl. „standard“ = norma,
vzor). Normalizáciu definuje táto organizácia ako činnosť zameranú na utvorenie optimálneho
poriadku v danom kontexte, pričom sa týka predovšetkým zostavovania, šírenia a aplikácie noriem.
Podľa Sagera (1990, cit. Levická, 2008) je štandardizácia procesom, ktorý spočíva v dosiahnutí
všeobecnej dohody jazykového spoločenstva ohľadne používania istého termínu v špecifických
situáciách, pričom sa fixuje jeho význam a vyberá sa spomedzi konkurenčných termínov. Tento
proces sa týka pojmov rovnako ako ich „nálepiek“, teda termínov.
Niekedy sa dáva prednosť termínu normalizácia (Cabreová, cit. Levická, 2008), t. j. zjednotenie
pojmov a systémov pojmov, ktorej výsledkom je definovanie pojmov, redukcia homoným, eliminácia
synonymie, príp. tvorba nových termínov (Felber, cit. Levická, 2008).
V chápani rouenskej socioterminológie predstavuje štandardizácia proces ustaľovania termínov,
ktorý berie do úvahy rôzne komunikačne potreby odborných kruhov. Vďaka nej sa minimalizuje
terminologicky chaos a zároveň rešpektuje istá jazyková variabilnosť, čim napomáha terminológii k
vlastnej „samospráve“. Aj napriek neustálej starostlivosti o terminológiu činnosťou terminologických
komisii sa však vždy nedosahujú žiaduce výsledky, pretože odborná i široká verejnosť väčšinou
oficiálne schválené termíny neprijíma (Levická, 2008).

Kocourek (1991; 1962) hovorí o normalizácii v prípade predmetov a pri jazyku používa termín
unifikácia. Ďalej rozlišuje terminologickú autoreguláciu (snahu autora alebo skupiny vedcov o
terminologickú konzistenciu) a oficiálnu terminologickú normalizáciu. Charakterizuje ju, zhodne s
ISO normami, ako proces, ktorého cieľom je dosiahnutie optimálneho poriadku v terminológii
v jednotlivých vedných a technických odboroch, pričom sa prejavuje tvorbou, publikovaním
a aplikovaním noriem.
Termín unifikácia vyznieva neutrálnejšie a môže ísť aj o proces vychádzajúci z iniciatívy vedeckej
obce. Na druhej strane motivácia tohto termínu vnuká predstavu, že na konci unifikačného procesu
bude len jeden jediný termín.
V našej koncepcii terminológie sa vyskytuje termín normalizácia, ale tomu je nadradený termin
koordinácia (Masár, 1991).
hendiadys – lingvistika rečnícka figúra založená na spojení dvoch synoným, najčastejšie substantív na
zosilnenie sugestívnosti výrazu. Napr.: radosť a smiech (= radostaný smiech), slnko a jas (=
slnenčný jas).
hermeneutika – informatika [g. hermeneuein vykladať, zvestovať] pôvodne umenie a teória výkladu;
neskôr sa výraz „hermeneutika“ používal na označenie rôznych filozofém, najmä v spojení s
prívlastkom filozofická. Ako filologická náuka sa hermeneutika zaoberá výkladom historických
textov. Je to náuka o pravidlách a prostriedkoch výkladu textov starých písomných pamiatok.
Zahŕňa interpretáciu, ktorá sleduje správne pochopenie textu v zmysle priradenia správnych
významov lexikálnym jednotkám cudzojazyčného textu, ako aj exegézu, ktorá sa zase snaží
zhromaždiť všetky dostupné historické udaje, ktoré by text osvetlovali aj z hladiska vonkajších
súvislostí. Hermeneutika vznikla v rámci filologickej kritiky, ktorá sa počnúc náboženskou
reformáciou pokúšala očistiť biblický text od neskorších pridavkov stredovekého prekladu Vulgáty a
rekonštruovať jeho pôvodné znenie. Neskôr sa hermeneutika vyvinula do formy metodického
postupu v duchovných vedách a jeho reflexie. Za všeobecnú metodológiu humanitných vied
pokladal hermeneutiku napr. W. Dilthey a H. Rickert.
heuristika – informatika termín z umelej inteligencie, vyjadrujúci ínformáciu, pomocou kt. sa
rozhodujeme medzi viacerými alternatívnymi možnosťami konania, asi najefektívnejšie vedúca
k cieľu. Často sa opiera o výsledky individuálnej skúsenosti, ktoré predstavujú tušenia o tom, ktorá
alternatíva je v danej situácii najlepšia“. Heuristikia nenájde síce vždy najlepšie riešenie, ale takmer
vždy sa nájde veľmi dobré riešenie. Dobdrá heurituiska nemusí zaručovať výždy prípustnosť,
úplnosť, môže si navzájom protirečiť a vzťahuje sa vždy na špecifický problém (všeobecne
formulované heuristiky, ako napr. „pri riešení problému rob najskôr ľahšie veci“ bez bližšej
špeifikácie toho, čo je „ľahšie“, nie sú užitočné aäčšinou ich nemožno vôbec použiť.
heslo, terminologické – informatika syn. terminologický záznam, en entry term, „časť terminologického
súboru údajov, ktorý obsahuje terminologické údaje súvisiace s jedným pojmom“.
heslový termín – lingvistika en entry term, →termín, ktorý je v záhlaví →terminologického záznamu.
Poznámka: Heslový ermín zvyčajne zodpovedá →odporúčanému termínu (STN ISO 1087-1: 2003).
hermeneutika – informatika [g. hermeneuein vykladať, zvestovať] pôvodne umenie a teória výkladu;
neskôr sa výraz „hermeneutika“ používal na označenie rôznych filozofém, najmä v spojení s
prívlastkom filozofická. Ako filologická náuka sa hermeneutika zaoberá výkladom historických
textov. Je to náuka o pravidlách a prostriedkoch výkladu textov starých písomných pamiatok.
Zahŕňa interpretáciu, ktorá sleduje správne pochopenie textu v zmysle priradenia správnych
významov lexikálnym jednotkám cudzojazyčného textu, ako aj exegézu, ktorá sa zase snaží
zhromaždiť všetky dostupné historické udaje, ktoré by text osvetlovali aj z hladiska vonkajších
súvislostí. Hermeneutika vznikla v rámci filologickej kritiky, ktorá sa počnúc náboženskou

reformáciou pokúšala očistiť biblický text od neskorších pridavkov stredovekého prekladu Vulgáty a
rekonštruovať jeho pôvodné znenie. Neskôr sa hermeneutika vyvinula do formy metodického
postupu v duchovných vedách a jeho reflexie. Za všeobecnú metodológiu humanitných vied
pokladal hermeneutiku napr. W. Dilthey a H. Rickert.
hiát – spojenie dvoch samohlások, z ktorých každá patrí inej slabike, napr.: doobedia, priúzky.
hierarchia – informatika [g. hierós svätý, posvätný, g. árcho pravidlo, princíp]; syn. taxonómia;
usporiadaná organizácia pojmov, spôsob usporiadania systému, v ktorom je každý prvok alebo
článok, s výnimkou najvrchnejšieho (top), podriadený jedinému nadriadenému prvku alebo článku;
všeobecné pojmy sú na vrchole hierarchie, na jej každej nižšej úrovni nadobúdajú pojmy rastúcu
špecializáciu. Takéto usporiadanie sa dá aplikovať na sociálne systémy, organizačné štruktúry,
katalogizačné a kategorizačné schémy, kybernetické systémy a pod. Charakteristickým príznakom
hierarchie je práve vzťah nadriadenosti a podriadenosti. Všeobecné pojmy sú na vrchole hierarchie;
na každej nižšej úrovni hierarchie nadobúdajú pojmy rastúcu špecializáciu.
Hierarchia v ontológii býva definovaná na množine →tried. Napriek tomu, že „filozofický“ smer
niekedy zdôrazňuje požiadavku na stromovú štruktúru, v praxi všetky hlavné ontologické jazyky
podporujú viacnásobnú dedičnosť, a táto možnosť sa v praxi hojne využíva.
Napr. pojmy →SNOMED CT sú usporiadané do vrcholových hierarchií (top-level hierarchies). Každá
z týchto hierarchií sa delí ďalej na menšie podhierarchie. Pojmy uvádzajú do súvislosti s
všeobecnejšími východiskovými pojmami v hierarchii priamo nad nimi pomocou IS_A vzťahov.
Jestvuje jeden pojem, z ktorého vrcholové hierarchie zostupujú, tzv. pojem SNOMED CT (SNOMED
CT concept) alebo koreňový (rodičovský) pojem („root concept“).
hierarchický vzťah – lingvistika en hierarchical relation, vzťah medzi dvoma →pojmami, ktorý môže
byť →rodovo-druhý vzťah alebo →paritítvny vzťah (STN ISI 1087-1: 2003).
HISA – skr. en Health Information Systems Architecture architektúra zdravotných informačných
systémov.
historická gramatika – lingvistika odvetvie lingvistiky, ktoré skúma diachróniu (časovú vývinovú
postupnosť) jazykových javov. Gramatika v tejto súvislosti zahŕňa okrem vlastnej gramatiky aj
fonolofický systém a lexiku. Historická gramatika sa člení na historickú fonológiu a historickú
lexikológiu.
historická lexikológia – lingvistika lexikológia skúmajúca vývin slovnej zásoby v rôznych období
jazyka: richtár.
historicko-porovnávacia jazykoveda – lingvistika jazykovedný smer založený na porovnávaní jazykov
(najmä európskych a ázijských), ktorý dospel k záverom, že mnohé jazyky spolu súvisia tak, že sa
podľa všetkého vyvinuli z jedného prajazyka; budovala predovšetkým na štúdiu zvukovej
a morfologickej stavby jazykov, na štúdiu zákoniotostí jej vývinu. Historicko-porovnávacia
jazykoveda je najstaršou samostatnou jazykovednou disciplínou. Jej zakladateľmi sú F. Bopp, J.
Grimm, R. Rask a V. Vostokov. Jej predmetom je pôvod, historický vývin jazykov a príbuzenské
vzťahy medzi nimi. Dôležitým výsledkom jej štúdia je genetická (genealogická) klasifikácia jazykov
(napr. indoeurópske, uralské, altajské, semito-hamitské atď.) a sústava poznatkov o pôvode slov,
ktorý je predmetom etymológie (Horecký a Rácová, 1979; Dolník, 1999).
historický pravopis – lingvistika →historický pravopisný princíp, pravopis založený na zásade
zachovávať v historickom vývine ustálenú podobu slova.
historický pravopisný princíp – lingvistika →historický pravopis.

historický prézent – lingvistika praesens historicum, prítomnýá čas vyjadrujúci minulý dej: kráľ
Vladislav vládne v rokoch 1380 – 1421 (Horecký a Rácová, 1979).
historický slovník – lingvistika slovník, v ktorom sa uvádzajú, dokladajú údajmi o výskyte a vysvetľujú
slová a spojenia slov zo starších období.
historizmy – lingvistika slová, ktoré kedysi pomenúvali reálie patriace dnes už minulosti. Napr. sirotinec,
starobinec.
HL7 – informatika skr. en Health Level Seven siedma úroveň zdravotníctva. Jedna z organizácií
akreditovaných Americkým národným normalizačným úradom (American Nation Standard Institute,
ANSI) ako organizácia vydávajúca štandardy (SDO) pôsobiaca v oblasti zdravotníctva. Poskytuje
štandardy na výmenu, správu a integráciu dát, podporujúcu klinickú starostlivosť o pacienta,
poskytovanie a vyhodnocovanie štandardov, odporúčaní, metodológiu a súvisiacich služieb pre
interoperabitliu medzi informačnými systémami v zdravotníctve. Názov HL7 je odvodený z najvyššej
úrovne komunikačného systému medzinárodnej organizácie pre normalizáciu (International
Standard Organization, ISO) a referenčný model hierarchický komunikačný model (Open Systems
Interconnection, OSI).
Využitie HL7 ako medzinárodného štandardu uľahčuje sieť tzv. medzinárodných pridružených
organizácií HL7, ktoré zabepečujú prenos informácií medzi centrom a odborníkmi v ďalších
krajinách po celom svete. V ČR takto pôsobí občianske združenie HL7 ČR, ktoré získalo štatút
medzinárodnej úridruženej organizácie HL7 International Affiliate.
Výhodou HL7 verzie 3 oproti predchádzajúcej verzii 2 spočívajú v internacionalizácii, podpore tzv.
systému odkazov (legacy systems), orientácia na voľne viazané systémy, spätná kompatibilita
s v2.x, vzostupná kompatibilita v rámci verzie 3, stanovenie zhody, dôvernosť informácií
o pacientovi, overené oprávnenie pre služby, zabezpečenie súkromia, nepopierateľnosť a integrita.
Verzii 3 spočíva na objektovo orientovanej metodológii univerzálneho lekárskeho jazyka (Universal
Medecial Languagae, UML).
Na čele HL7 Inc. stojí Rada riaditeľov (Board of Directors), ktorá rozhoduje o prijímaní nových
štandardov. Z členov HL7 Inc. a medzinárodne pridružených organizácií sú zložené technické
komisie (Technical Comissions, TC) a skupiny so špeciálnym zameraním (Special Interest Groups,
SIG).
HL7 verzia 3 sa skladá z rôznych dokumentov, z ktorých niektoré obsahujú špecifikácie, kým iné
informácie potrebné na vývoj alebo prenos správ HL7. K základným zložkám HL7 patria: 1.
informačné modely vrátane referenčného informačného modelu (RIM); 2. slovníky; 3. špecifikácie
a implementačné technológie (ITS); 4. dátové typy, ktoré zahrňujú: text (obsahuje textové reťazce
a zapuzdrené dáta), veličiny (obsahuje čísla, dátum/čas, finančné čiastky ap.), identifikátory, názvy
a kódy (názov jednotiek, poštové adresy, identifikátory). Zložené typy zahrňujú: množinu (SET – ten
istý prvok sa nemôže vyskytovať dvakrát), zoznam (LIST), interval s nastavenými hranicami
(INTERVAL), ,,taška“ (BAG – ten istý prvok sa môže vyskytovať opakovane, napr. súbor adries
subjektu); 5. spoločné typy prvku správy (Common Message Elements Types, CMETs), v ktorých sa
opisuje účel, definícia a použitie spoločných typov prvkov správ. K zložkám na tvorbu správ patria
obrázkové scenáre (storyboards), spúšťacie udalosti, interakcie atď.
HL7 – Health Level Seven International (HL7) bola založená r. 1987 ako nezisková organizácia
vyvíjajúca štandardy zameraná na poskytovanie univerzálny rámec a súvisiace štandardy na
výmenu, integráciu, spoločné používanie a vyhľadávanie elektronických zdravotných informácií,
ktoré podporujú klinickú prax a manažment, publikovanie a hodnotenie zdravotníckych služieb. Má
vyše 2300 členov vrátane asi 500 riadnych členov (organizácií), ktorí predstavujú vyše 90 %
dodávateľov informačných systémov slúžiacich zdravotníctvu. Víziou HL7 je utvoriť najlepšie

a široko používané štandardy v zdravotníctve. HL7 poskytuje štandardy pre interoperabilitu, ktoré
zlepšujú poskytovanie starostlivosti, optimalizuje toky prác, znižuje nejednoznačnosti a zvyšuje
prenos znalostí medzi všetkými stakeholders vrátane poskytovateľov zdravotnej starostlivosti,
vládnych agentúr, dodávateľských spoločností, členov SDOs a pacientov. Vo všetkých procesoch sa
vykazuje včasnosť (príhodnosť), vedecká striknusť a technická kvalifikovanosť bez ohrozenia
transparentnosti, zodpovednosti, praktickosti a tendencií uprednostniť potreby vlastných
stakeholders.
"Level Seven" znamená siedmu úroveň Medzinárodnej organizácie pre normalizáciu (International
Organization for Standardization, ISO), model sedemúrovňovej komunikácie preOtvorený systém
vzájomnych spojení (Open Systems Interconnection, OSI) – aplikačnú úroveň. Aplikačná úroveň sa
prispôsobuje priamo spoločným aplikačných službám pre aplikačné procesy a vykonáva ich. Hoci
iné protokoly ju zväčša nahradzujú, ostáva model OSI cenný ako miesto, kde sa začína študovať
sieť architektúry.
V spolupráci s členmi, vládnymi a nevládnymi agentúrami a inými organizáciami vyvíjajúcimi
štandardy sú vypracované strategické iniciatívy pozostávajúce z 5 vysokoúrovňových stratégií
podporovaných podrobnými taktickými plánmi, ktoré jasne definujú ciele, míľniky a metriku
úspechov.
hľadané slovo – lingvistika →kľúčové slovo.
hlaholika – lingvistika nastaršia sústava slovanského písma, za ktorého autora sa pokladá mladší
Metodov brat Konštantín. Základom hlaholiky je kurzíva malého gréckeho písma ornamentálne
upravená a doplnená orientálnymi písmenami (hebrejskými ap.).
hlas – lingvistika bzučivý zvuk bez samohláskového zafarbenia skladajúci sa z radu drobných
výbuchov, ktorými sa vzdušný prúd z pľúc „rozsekáva“ pri prechode cez hlasovú štrbinu (Horecký
a Rácová, 1979).
hlasivková explózia – lingvistika →ráz.
hláska – lingvistika najmenší zvukový prvok reči; hlásky sa delia na samohlásky a spoluhlásky. Hláska
je najmenšia nedeliteľná jednotka zvukovej stránky jazyka artikulovaná v príslušnom jazyku
ustáleným spôsobom, komplexná jednotka materiálneho (fonetického) systému jazyka
abstrahovaná z lineárneho toku reči ako paralela členenia jazykovýh foriem na fonémy; fonetická
paralela fonémy. Hláska nie je pri literácii vždy zhodná s fonémou.
hláskoslovie – lingvistika náuka o zvukvej stavbe jazyka, najmä o tvorení, triedení a zmenách hlások.
V súčasnosti je súčasťou fonetiky a fonológie.
hláskový zákon – lingvistika pravidlo vyjadrujúce niektoré hláskoslovné zmeny pri vývine príbuzných
jazykov, napr. palatalizácia v slovanských jazykoch, posúvanie hlások v germánskych jazykoch.
hlavná veta – lingvistika veta vytvárajúca nosný prvok súvetia, nezávisiaca od inej vety v tom istom
súvetí.
hlavný význam slova – lingvistika význam nezávisiaci od kontextu a situácie; napr. jazyk vo význame
„anatomický orgán“.
hĺbková štruktúra – lingvistika logicko-sémantická osnova vety, resp. jazykového prejavu, ktorá sa
rozličným spôsobom môže realizovať v povrchovej štruktúre.
hodnota zhody – informatika stupeň podobnosti medzi segmentom zdrojového textu a prekladovou
jednotkou získanou z prekladovej pamäti, vyjadrený vo percentách.
hodnotiaca častica – lingvistika →vytyčovacia častica.

homilektika – lingvistika veda o kazateľsklom umení, kazateľstvo.
homília – lingvistika špecifický druh kázne, keď po prečítaní biblického textu (evanjelia) sa majú
myšlienky Biblie aplikovať na konkrétny život.
homograf – lingvistika syn. homonymum, en homograph, podľa STN ISO 1087-2 „každý z dvoch alebo
viacerých →slovných tvarov alebo slov písaných rovnako, ale reprezentujúcich rôzne pojmy
(sémantická homografia) alebo syntaktické funkcie (syntaktická homografia)“. Príklad: Čelo
(hudovný nástroj) verzus čelo (časť tváre); mať (podstatné meno) verzus mať (sloveso). Slovné
tvary, ktoré sa píšu rozlične, ale po →kompresii sa píšu rovnako, nenazývajú sa „homografy“.
homomorfia – lingvistika vzťah medzi dvoma systémami, ktorý každému prvku prvého systému
priraďuje jeden prvok druhého systému, ale nie nevyhnutne naopak. Druhý systém je homomorfný
sám so sebou – homomorfia je teda reflexívna. Keď sa model formuluje na princípe izomorfie, číta
sa originál ťažšie, iba po „ceste“ jednoduchých „ťahov“, keď sa formuluje na princípe homomorfie
môže byť modelom básne, homomorfný modelom prózy (Mistrík, 2002); →homomorfizmus.
homomorfizmus – lingvistika zhoda dvoch systémov jednoznačná iba z jednej stránky (por.
izomorfizmus); vzťah medzi dvomi systémami, medzi ktorými existuje také zobrazenie, že každému
prvku prvého systému možno priradiť práve jeden prvok druhého systému (nie však nevyhnutne
naopak) za súčasného zachovania niektorých vzťahov medzi prvkami (teda „zachovania relevantnej
štruktúry“); napr. vzťah medzi mapou a terénom. Homomorfný obraz originálu je neúplným,
približným zobrazením štruktúry originálu. Taký je napr. vzťah medzi rtg snímkou pľúc a pľúcami,
EKG (záznam akčných potenciálov vznikajúcich pri srdcovej činnosti) a elektrickou aktivivou srdca…
Pojmy izomorfizmu a homomorfizmus sú dôležité pre analýze a interpretácii zhody (súladu) medzi
obrazom a predmetom, teóriou a objektom, pri analýze transformácie informácie. Úzko súvisia s
pojmami “model”, “signál” , “obraz” . Princípy celostnosti, organizovanosti, ekvifinality (dosiahnutie
jedného a toho istého konečného stavu systému za rôznych východiskových podmienok) a
izomorfizmu zovšeobecnil Bertalanffy (Teoretická biológia, 1931, 1951; Biologický obraz sveta,
1949; Roboty, ľudia, rozum, 1967; Všeobecná teória systémov. Základy, vývoj, využitie, 1968).
homonymá – lingvistika en homonym, rovnoznačné slová, v širokom zmysle slovo, jeho tvar alebo iný
jazykový prostriedok s dvoma al. viacerými rôznymi významami. rovnoznačné slová, slová majúce
rovnakú hláskovú podobu, ale úplne odlišný, nesúvisiaci význam: čelo (časť tela) – čelo (hudobný
nástroj).
homonymia – lingvistika en homonymy, homonymita, rovnozvučnosť, vzťah medzi označeniami
a pojmami v danom jazyku, pri ktorom jedno označenie reprezentuje dva alebo viac nesúvisiacich
pojmov. Príklad: čelo = 1. časť hľavy nad očami; 2. sláčikový hudobný nástroj Poznámka 1: Príklad
homonymie: čelo = 1. časť hlavy nad očami“; „hudobný nástroj“. Poznáímka 2: →Označenia vo
vzťahu homonymie sa nazývajú →homonymá (STN ISO 1087-1: 2003)..
V širšom zmysle ide rozdielnosť významov pri totožnosti tvaru, skutočnosť, že jazykový prostriedok
s úplne odlišným významom má rovnakú zvukovú podobu; zvuková zhoda dvoch alebo viacerých
jazykových prostriedkov majúcich rôzny význam. Napr. biť (udierať) – byť (jestvovať). Predpokladom
homonymie je, že významy pôvodne viacvýznamového slova sa od seba úplne vzdialia. Za
homonymá sa pokladajú slová orvnakého znenia, ale rozličného pôvodu. V terminológii je rozšírená
medziodborová homonymia. Zakladá sa na tom, že jedno slovo slúži ako termín v rozličných
terminológiách konkrétneho jazyka: slovo asimilácia nájdeme ako termín v jazykovede, botanike,
chémii, medicíne, polotológii, slovo reakcia v chémii, fyziológii, politike, slovo morfológia
v jazykovede, botanike, zoológii, geodézii, kryštalografii atď. (Masár, 1991).
honoratív – lingvistika vykanie, spôsob vyjadrovania sociálnych vzťahov medzi hovoriacim
a adresátom. V slovenčie sa honoratív vyjadruje pomocou zámen, slovensjých tvarov a oslovením.

V komunikácii príbuzných, dobre známych, priateľov, spolužiakov sa používajú T-konštrukcie
(tykanie).
hovorové slovo – lingvistika kolokvializmus, slovo bežne používané v nenútených, konverzačných
prejavoch: panelák, časenka.
hovorový štýl – lingvistika štýl spisovného jazyka charakterizovaný ústnosťou, dialogickosťou,
súkromnosťou, situačnosťou, stručnosťou, expresívnosťou a všeobecnosťou. Ide o štýl súkromného
styku, ktoré aktívni používatelia spisovného jazyka využívajú na bežnú (neoficiálnu) komunikáciu
v pracovnej, záujmovej, priateľskej a rodinnej atmosfére. K hlavným znakom hovorového štýlu patrí
ústnosť (hovorenosť, konverzačnosť, súkromnosť (neoficiálnosť), situačnosť (časté využívanie
mimojazykových prostriedkov), tendencia k stručnosti (ekonomickosť) a expresívnosť. Zasahujú
sem nárečobé prvky.
hranica slabiky – lingvistika slabičný predel, rozhranie medzi dvoma slabikami, charakterizované
niektorými fonetickými javmi (napr. asimiláciou v slovenčine).
hrdelná spoluhláska – lingvistika guturála, spoluhláska charakterizovaná prekážkou vytváranou
koreňom jazyka a zadnou stenou hrdla: arabské k.
hromadná číslovka – lingvistika skupinová číslovka, číslovka vyjadrujúca počet pri pomnožných
podstatných menách, pri podstatných menách vyjadrujúcich viazaný počet, najčastejšie párový:
dvoje šiat, štvoro zápaliek (Horecký a Rácová, 1979).
hromadné substantíva – lingvistika kolektíva, pomenúvajú skupinu osôb, zvierat alebo vecí chápanú
ako celok: mládež, náradie, obyvateľstvo ap.
hrtanová spoluhláska – lingvistika laryngála, spoluhláska tvorená (artikulovaná) hlasivkami: slovenské
h.
hrubé slovo – lingvistika vulgarizmy, →vulgárne slovo.
HTML – informatika skr. en Hypertext Markup Language, jazyk používaný na definovanie formátu
zobrazenia dokumentu na World Wide Web. Webové stránky sú stavané s odkazmi HTML alebo so
symbolmi značiek ukotvenými v texte HTML. Definuje rozloženie stránky, fonty a grafické prvky, ak
aj hypertextové odkazy na iné dokumenty na webe.
hybrid – lingvistika →hybridné slovo.
hybridné jazyky – lingvistika zmiešané jazyky, jazyky, ktoré vznikli zmiešaním niekoľkých jazykov.
Vznik hybridných jazykov je prejavom jazykovej integrácie. Patrí sem →adstrát, substrát a
superstrát. Hybridné jazyky sa delia sa na →pidžiny (angl. pidgin) a kreolské jazyky. Hybridné
jazyky majú gramatiku jedného jazyka a slovník druhého jazyka, pričom však nefungujú ako
materinské jazyky. Ak sa stanú materinskými jazykmi nejakých skupín obyvateľstva, kreolizujú sa.
Kreolské jazyky vznikajú nativizáciou pidžinov, t. j. premenou pidžinov na materinské jazyky
príslušníkov nejakého spoločenstva.
hybridné slovo – lingvistika slovo, v ktorom jedna časť je domáceho, druhá časť cudzieho pôvodu: fotočlánok, pseudo-tumor.
hybridné súvetie – lingvistika súvetie so zložitými vzťahmi, napr. vedľajšia veta sa môže vzťahovať na
dve vedľajšie vety alebo dve vedľajšie vety na hjednu hlavnú, napr. H → V 1 → (V2 – V3), V1  H →
(V2 – V3).
hybridné tvorenie – lingvistika spôsob tvorenia nových slov, pri ktorom jeden slovotvorný prostriedok je
domáceho, druhý cudzieho pôvodu: fotonásobič.
hydronymia – lingvistika časť onomastika skúmajúca pomeovania morí a vodných tokov.

hypersyntax – lingvistika syntax skúmajúca syntaktickú stavbu celkov vyšších ako veta.
hyperbola – lingvistika zveličené, nadnesené pomenovanie, napr. fantastický, strašný; opisné hyperboly
sú napr.: byť samé ucho, uťahaný na smerť atď. (Mistrík, 2002).
hyperbola – lingvistika zveličené, nadnesené pomenovanie, napr. fantastický, strašný; opisné hyperboly
sú napr.: byť samé ucho, uťahaný na smerť atď.(Mistrík, 2002).
hypokoristiká – lingvistika (g. hypokoristikos pochvalný) maznavé slová, dôverné, intímne oslovenia; sú
to výrazy z detskej reči (hačať, papať, čačať atď.), ale aj líškajúce, „hladkajúce“ slová, často
utvorené umele (ty môj „sprostáčik“), s iróniou (“pekný vtáčik“)(Mistrík, 2002).
hyperlink – informatika skr. en link, hypertextové prepojenie, hypertextová väzba, hypertextové
spojenie, prepojenie medzi časťami (uzlami) →hypertextových dokumentov alebo hypermediálnych
dokumentov. Hypertextová väzba najčastejšie reprezentuje →krížový odkaz. Využívanie
hypertextových väzieb pre pohyb medzi časťami jedného hypertextového dokumentu, medzi
rôznymi dokumentami atď. sa nazýva →navigácia.
Hyperlink je odkaz, referencia alebo navigačný element v dokumente na nejakú inú časť toho istého
alebo nového dokumentu, ktorý môže byť v nejakej internetovej stránke. Pomocou hyperlinku sa
môžno prepájať medzi jednotlivými miestami daného dokumentu alebo iných dokumentov. Hyperlink
je referenčný bod pre ukrytý text známy ako hypertext. Keď sa klikne na hyperlink, nasleduje
spojenie. Hyperlinky sú najzákladnejšou zložkou zo všetkých hypertextových systémoch, vrátane
webu. Najznámejšie webové stránky, ako napr. Yahoo, Google a i., sú viac menej zbernicou
hyperlinkov. Termín „hyperlink“ navrhol r. 1965 T. Nelson Hyperlinky v rôznych technológiách
Hyperlinky v HTML.
hyperonymá – lingvistika slová vyjadrujúce vzťah nadradenosti; →hyperonymia.
hyperonymia – lingvistika vzťahy nadradenosti; por. hyponymia.
hypersyntax – lingvistika →nadvetná syntax.
hypertextový dokument – informatika hyperdokument, forma prezentácie informácie, kde text,
zobrazenie, zvuky a akcie sú pomocou hypertextových väzieb hypertextových väzieb (→hyperlink)
prepojené do jedného celku, nesekvenčnej siete asociácií, ktorá umožňuje používateľovi listovať
súvzťažnými oblasťami bez ohľadu na daný poriadok tém. Spoje v hypertextovom dokumente môže
zavádzať a meniť jeho autor, ako aj používateľ.
hypokoristiká – lingvistika (g. hypokoristikos pochvalný) maznavé slová, dôverné, intímne oslovenia; sú
to výrazy z detskej reči (hačať, papať, čačať atď.), ale aj líškajúce, „hladkajúce“ slová, často
utvorené umele (ty môj „sprostáčik“), s iróniou (“pekný vtáčik“)(Mistrík, 2002).
hyponymá – lingvistika slová vyjadrujúce vzťah podradenosti, napr. organizmus – orgán; prvok – sodík.
Vzhľadom na to, že sa každý prvok uvedených reťazcov môže použiť v istom kontexte, označujú sa
takéto prípady ako kontextové synonymá; →hyponymia.
hyponymia – lingvistika vzťah podradenosti, vlastnosť slova alebo termínu založená na schopnosti
priradiť sa k nadradenému termínu. Vo vzťahu podradenosti sú také reťazce termínov: zviera – pes,
šteňa, rastlina – ruža, kvietok, prvok – sodík atď. Vzhľadom na to, že každý člen z uvedených
reťazcov je použiteľný v istom kontexte, pokladajú sa členy takýchto reťazcov za kontextové
synonymá.
hypotaktické spojky – lingvistika spojky vyjadrujúce podraďovacie vzťahy; môžu byť podmetové (že,
keď), predmetové (že, ako), doplnkové (že, ako), prívlastkové (že, keď, či), časové (keď, kým),
spôsobové (ako), porovnávacie (ako, čoby), účinkové (až, čo), obmedzovacie (opkrem toho, že),
prostriedkové (tak, že), zreteľové (vzhľadom na to), príčinné (lebo, pretože), dôsledkové (aby, nech),

účelové (aby), podmienkové (ak, keby), prípustkové (hoci, čo), zlučovaqcie (aby), odporovacie (kým)
(Horecký a Rácová, 1979).
hypotaktické súvetie – lingvistika →podraďovacie súvetie.
hypotaxa – lingvistika forma podraďovacieho vzťahu medzi slovami alebo vetami. Napr. v spojení brat
so sestrou je podraďovací čiže hypotaktický vzťah. Navonok sa to deklaruje predložkou s. Hypotaxa
môže byť pravá (napr.: Otec odišiel, aby sa už nevrátil) alebo nepravá (napr. Otec odišiel a už sa
nevrátil).
hyponymá – lingvistika slová vyjadrujúce vzťah podradenosti, napr. organizmus – orgán; prvok – sodík.
Vzhľadom na to, že sa každý prvok uvedených reťazcov môže použiť v istom kontexte, označujú sa
takéto prípady ako kontextové synonymá; →hyponymia.
hyponymia – lingvistika vzťah podradenosti, vlastnosť slova alebo termínu založená na schopnosti
priradiť sa k nadradenému termínu. Vo vzťahu podradenosti sú také reťazce termínov: zviera – pes,
šteňa, rastlina – ruža, kvietok, prvok – sodík atď. Vzhľadom na to, že každý člen z uvedených
reťazcov je použiteľný v istom kontexte, pokladajú sa členy takýchto reťazcov za kontextové
synonymá.
hysterológia – lingvistika hysteron proteron, nejasná syntaktická konštrukcia, v ktorej chýba dôležitý
časový údaj. Vzniká vtedy, keď si hovoriaci dostatočne neuvedomuje časovú následnosť, ak sa veta
usporiada tak, že sa následný čas chápe akoby predchádzajúci. Napr.: Upravili dráhu, ktorú
poškodili dažde (kedy ju poškodili – predtým?, potom?).
charakteristika – lingvistika en characteristic, abstrakcia vlastností →objektu alebo súboru objektov.
Poznámka: Charakteristiky sa používajú na opísanie →pojmov (STN ISO 1087-1: 2003).
Ide o výstižný opis zdôrazňujúci základné a dištinktívne črty osôb, vecí alebo javu. V osobnej
charakteristike sa vymenúvajú nielen typické telesné vlastnosti človeka, ale i jeho povahové
vlastnosti, záujmy, schopnosti. Je to typická vlastnosť, abstrakcie vlastností určitého objektu alebo
skupiny objektov; typické vlastnosti sa používajú na opis objektu; výstižný opis zdôrazňujúci
základné a dištinktívne črty osôb, vecí alebo javu. Vyskytuje sa v umeleckom štýle, v epike
i v náučnej literatúre.
Charakteristika pojmu je abstrakcia vlastnosti →objektu alebo súboru objektov. Používajú sa na
opísanie →pojmov (STN ISO 1987-1).
Typ charakteristiky pojmu en type of characteristic je kategória charakteristiky, ktorá slúži ako
kritérium delenia pri tvorbe pojmových systémov. Typ charakteristiky farba obsahuje charakteristiky
červená, modrá, zelená atď. Typ charakteristiky materiál obsahuje charakteristiky vyrobené z dreva,
kovu atď.
Podstatná charakteristiky pojmu en essential characteristic charakteristika, ktorá je nevyhnutná
na pochopenie pojmu.
Určujúca charakteristika pojmu en elimiting charakteristic je podstatná charakteristika použitá na
odlíšenie pojmu od súvisiacich pojmov. Určujúcu charakteristiku podpora chrbta možno použiť na
odlíšenie pojmov taburetka a kreslo (STN ISO 1087-1).
chat →čet.
chatterbot →četerbot.
chatterbox – četerbox, táraj, mnohovravný človek. Emotikony: (:<) veľa rozprávaš; :=O táraj; :-v
„kecal“.

chiazmus – lingvistika básnická a rétorická figúra. Je to v podstate inverzia slov upravená tak, aby sa
istý výraz – opakovaný alebio synonymný – dostal kvôli zdôrazneniu na porotiľahlé miesto. Napr.:
Lenivec v mladosti – v starobe žobrák.
cholerický štýl – lingvistika výbušný, náladový štýl. Prijímateľ ho pociťuje ako roztržitý štýl.
Chomsky, Noam Avram – *1928, americký lingvista mentalistickej orientácie, pôvodca
→generatívnej gramatiky. Reč a jayzk sú podľa Chomského určované hlbinnými štruktúrami, tzv.
univerzálnou gramatikou. Navrhol klasifikáciu tried formálnych jazykov a príslušných tried gramatík
podľa ich generatívnej sily. Kritizoval behavioristické tendencie v lingvistike, čím prispel k tzv.
kognitívnej revolúcii a výrazne ovplyvnil filozofiu jazyka a mysle.
Chomského hierarchie
Formálne jazyky, automaty a gramatiky
Chomského hierarchia

Gramatiky

Jazyky

Minimálny automat

Typ 0

Frázová

Rekurzívne vyčísliteľný

Vždy zastavujúci Turingov stroj

Rekurzívny

Vždy zastavujúci

Typ 1

Kontextová

Kontextový

(Nedeterministický) lineárne ohraničený

Typ 2

Bezkontextová

Bezkontextový

(Nedeterministický) zásobníkový

Typ 3

Regulárna

Regulárny

Konečný

Každá množina jazykov alebo gramatík je vlastnou nadmnožinou množiny priamo pod ňou

choroba – (l. morbus; g. nosos, pathos) 1. súhrn reakcií organizmu na patogénne činitele (činiteľov,
ktoré môžu vyvolať poškodenie organizmu); 2. porucha →zdravia; 3. odchýlka od normálneho tvaru,
somatických (telesných), psychických (behaviorálnych, kognitívnych, emocionálnych...) a sociálnych
funkcií, ktoré negatívne ovplyvňujú výkonnosť a zdatnosť organizmu, prípadne sa môžu takéto
poruchy očakávať.
Choroba sa spája s oslabením napadnutého organizmu alebo jeho časti. Vzniká porušením
rovnováhy medzi organizmom a prostredím. Choroba sa prejavuje subjektívnymi príznakmi
a objektívnymi znakmi (symptómy). Za istých okolností môže skončiť smrťou organizmu. Náukou o
chorobných procesoch a zmenách v organizme sa nazýva patológia. Opisom chorôb a
zaraďovaním chorôb do jedného systému sa zaoberá nozografia, triedením chorôb a
systematickým opisom chorôb sa zaoberá nozológia.
Nie je zhoda v tom, či sa má choroba pokladať za extrém kontínua (nadmerné vychýlenie tvaru
alebo funkcie od stanového priemeru), napr. hypertenzia, resp. hypotenzia, hyperglykémia –
cukrovka, resp. hypoglykémia… ap., pričom sa choroba definuje ako prekročenie hranice
konvenčne stanoveného referenčného intervalu. Druhá koncepcia choroby pokladá chorobu za
alternatívny jav (prítomnosť al. neprítomnosť zmeneného chromozómu ap.). Tretia koncepcia
neuznáva pojem choroby vôbec, len javy a procesy s menším alebo väčším výskytom
(pravdepodobnosťou). Koncepcie choroby úzko súvisia s pojmom norma.
Príklad: Pre pojem Pneumonia (porucha, choroba) je identifikátor 233604007.
Churchova-Turingova hypotéza – informatika hypotéza, podľa ktorej všetko, čo je presne symbolicky
vyjadriteľné v ktoromkoľvek dobre definovanom jazyku, možno algoritmizovať a preložiť do
počítačového jazyka. Keďže sa všeobecne predpokladá, že všetko vedenie o svete je zaznamenané
vo forme symbolického jazyka, celý sve je veľký, skôr alebo neskôr simulovateľný počítač.
IATE – skr. en InterAgency Terminology for Europe Medziinštitucionálna terminologická databáza.

ICD – skr. en International Classification of Diseases Medzinárodná klasifikácia chorôb.
ICD-O – informatika skr. en International Classification of Disedases – Oncology (Medzinárodná
klasifikácia chorôb ICD na kódovanie onkológie). Publikovaná r. 1976. Ide o štvordimenzionálny
systém, k jeho dimenziám patrí topografia, morfológia, priebeh a diferenciácia. Dimenzie sú určené
na triedenie morfologických typov nádorov. V súčasnosti existuje jej tretia verzia.
ICD-10-AM – informatika skr. en Australian Classification of Health Intervention, austrálska klasifikácia
chirurgických výkonov a intervencií, prispôsobená pre medzinárodné používanie, pilotná štúdia,
verzia 2002, odporúčaná WHO. Používa sa najviac v Austrálii a Kanade. V Európe a USA jestvujú
viaceré individuálne prístupy, ktoré vychádzajú najmä z austrálskeho modelu.
ICN – skr. en International Council of Nurses Medzinárodná rada sestier.
ICNP – informatika skr. en International Classification for Nursing Practice medzinárodná klasifikácia pre
ošetrovateľskú prax. Unifikovaný systém jazyka pre ošetrovateľov, s ktorým možno krížovo mapovať
existujúce terminológie ošetrovateľstva. Umožňuje porovnávanie údajov získaných ošetrovateľom
používajúcim iné slovníky a klasifikácie. Program ICNP si stanovil r. 2000 tieto ciele: 1. utvoriť
jednotný spoločný jazyk na opis ošetrovateľskej praxe s cieľom zlepšiť komunikáciu medzi
ošetrovateľmi navzájom a ošetrovateľmi a inými osobami; 2. zostaviť register pojmov používaných
v miestnej praxi, inderdisciplinárne a v špeciálnych oblastiach; 3. opísať stav celosvetovej
ošetrovateľskej starostlivosti o ľudí (indivíduá, rodiny a komunity); 4. umožniť porovnanie údajov
z ošetrovania v populáciách klientov, zariadeniach, geografických oblastiach a v priebehu času; 5.
podnietiť výskum spojenia s dostupnými údajmi so systémami ošetrovateľstva a zdravotníckych
informácií; 6. poskytovať údaje o ošetrovateľskej praxi s cieľom ovplyvniť edukáciu ošetrovateľov
a zdravotnú politiku; 7. načrtnúť trendy v potrebách pacientov, poskytovania ošetrovateľskej
starostlivosti, využívania zdrojov a výsledkov ošetrovateľskej starostlivosti. Klasifikácia ICNP
zahrňuje fenomény, výkony a výsledky ošetrovania. Nie sú zatiaľ vypracované kódy klinických
aktivít, liekov a testov, používané v zdravotníckych službách.
ICPC – skr. en International Classification for Primary Care Medzinárodná klasifikácia primárnej
starostlivosti. Kódovací systém primárnej starostlivosti, ktorý zahrňuje tri dôležité zložky
vyhľadávania základnej lekárskej starostlivosti: 1. dôvod vyhľadania lekárskej pomoci (reasons for
encounter, RFE) z hľadiska pacienta; 2. stanovenie diagnózy alebo posúdenie problému vyznačené
v epikríze poskytovateľa zdravotnej starostlivosti; 3. proces starostlivosti (rozhodnutie, výkon alebo
plán). Spojenie elementov umožňuje kategorizáciu od začiatku vyhľadania základnej starostlivosti
pre príslušný dôvod po záver, ako aj dynamické sledovanie a zaradenie do epizód. Od uverejnenia
ICPC sa značne rozšírilo jeho používanie vo viacerých krajinách najmä Európy a Austrálie
a akceptuje ho aj WHO. Vykonalo sa aj podrobné mapovanie ICPC-2 s ICD-10, takže je možná
vzájomná konverzia týchto dvoch systémov.
identifikácia termínov – lingvistika en term identification, časť →excerpcie termínov, ktorá zahŕňa
určenie a výber →označení (STV ISO 1087-1: 2003).
indetifikátor – informatika en identifier, jeden alebo viac →znakov použitých na identifikáciu názvu
alebo →údajovej kategórie. Poznámka 1: Identifikátor môže uvádzať aj určité vlastnosti tejto
údajovej kategórie. Poznámka 2: upravené podľa normyx ISO 2382-4:1987)()STN ISO 10872:2006).
identifikátor jazyka – informatika en language identifier, informácia v →terminologickom zázname,
ktorá označuje názov jazyka (STN ISO 1087-1: 2003).
identifikátor krajiny – en country identifier, informácia v →terminologickom zázname, ktorá označuje
názov geografickej oblasti, v ktorej sa označenie používa (STN ISO 1087-1: 2003).

identifikátor opisu – informatika en description ID, identifikátor opisu SCTID, termín používaný
v SNOMED, ktorý jednoznačne identifikuje opis. Úplné vysvetlenie štruktúry tohto identifikátora je
uvedené v Technickej referenčnej príručke SNOMED.
identifikátor pojmu – informatika en concept identificator, identifikátor pojmu, termín používaný
v SNOMED. Jednoznačný identifikátor (kód) pre každý pojem SNOMED CT. Úplné vysvetlenie
štruktúry identifikátora sa nachádza v Technickej referenčnej príručke SNOMED (SNOMED
Technical Reference Guide).
identifikátor segmentu – informatika en Partition Identifier, identifikátor segmentu, termín používaný
v SNOMED. Je to dvojciferné číslo nasledujúce ihneď vľavo za kontrolným číslom SCTID. Prvá z
týchto dvoch číslic indikuje, či SCTID sa týka zložky SNOMED CT v jadre (v identifikátore segmentu
je prvou číslicou 0) alebo zložky rozšírenia (v identifikátore segmentu je prvou číslicou 1). Druhá
číslica dvojciferného v indentifikátora segmentu indikuje, ktorý segment SNOMED CT identifikuje
SCTID.
Segmenty SNOMED CT sa identifikujú identifikátorom segmentu takto:
00
A pojem
01
A opis
02
A vzťah
03
A podmnožina
04
A množina krížových máp
05
A výsledok (cieľ) krížového mapovania
identifikátor segmentu – informatika en partition identifier, termín používaný v SNOMED CT. Je to
dvojciferné číslo nasledujúce ihneď vľavo za kontrolným číslom SCTID. Prvá z týchto dvoch číslic
indikuje, či SCTID sa týka zložky SNOMED CT v jadre (v identifikátore segmentu je prvou číslicou
0) alebo zložky rozšírenia (v identifikátore segmentu je prvou číslicou 1). Druhá číslica dvojciferného
v indentifikátora segmentu indikuje, ktorý segment SNOMED CT identifikuje SCTID.
Segmenty SNOMED CT sa identifikujú identifikátorom segmentu takto:
00
A pojem
01
A opis
02
A vzťah
03
A podmnožina
04
A množina krížových máp
05
A výsledok (cieľ) krížového mapovania
identifikátor zdroja – informatika en source identifiier, informácia v →terminologickom zázname, ktorá
označuje zdroj terminologických údajov (STN ISO 1087-1).
ideografické synonymá – synonymá, ktoré majú isté pojmové znaky spoločné: kričať – revať.
idioglosia – lingvistika (g. idios vlastný + g. glossa jazyk) vlastná a osobitná redč dieťaťa. Skomolenina
príslušnéhio jazyka, ktorá je zrozumiteľná len pre najbližšie osoby v rodine.
idiolekt – lingvistika individuálny jazyk, súbor svojských výrazových prostriedkov jednotlivca, ktoré
uplatňuje vo všetkých formách a štýloch svojich prejavov. Patria sem aj lexikálne, fonetické
a gramatické osobitnosti jednotlivca. Lexikálnymi idiolektmi bývajú explektíva typu teda, ono, totižto,
čuj, a síce.
idiomatizmus – lingvistika ustálený výraz príznačný pre daný jazyk: pes bol zakopaný v riaditeľovi (=
u riaditeľa bola príčina). Vyznačuje sa nepreložiteľnosťou (doslovnosťou) do iného jazyka.
idiotext – lingvistika každý →metatext prijímaný osobitným jedincom.

ideografické synonymá – lingvistika synonymá, ktoré majú pojmové znaky spoločné: uteka – bežať.
ideogram – lingvistika →písmo.
idiolekt – lingvistika súhrn jazykových prostriedkov, ktoré vyberá jednotlivec z národného jazyka
a používa ich pri svojich jazykových prejavoch.
idiotext – lingvistika každý →metatext prijímaný osobitným jedincom.
Ido – lingvistika umelý jazyk vypracovaný L. Couturatom r. 1907 úpravou esperanta (väčšina
esperantistov ho odmietla).
ikona – lingvistika en. Icon, 1. malý obrázok symbolizujúci určitú funkciu. Okrem informačnej funkcie má
aj výkonnú funkciu, Stlačením tlačidla myši sa vykoná príslušná funkcia. Ich výhodou je
nadnárodnosť a ľahšia zapamätovateľnosť; 2. znak, ktorý sa vyznačuje vzťahom podobnosti
k označovanému objektu. Forma znaku má isté spoločné vlastnosti s objektom. Podľa druhu
podobnosti sa dajú vyčleniť: a) obrazy (napr. maľba, fotografia, piktogram ap.); b) diagramy (napr.
krivka horúčky, ktoré sú vlastné ikony vzťahov a sú závislé od konvencií a indexov; c) metafory
(ikonické metaznaky, lebo podobnosť tu spočíva na iných znakoch (Dolník, 1999).
ilokúcia – rečový akt uskutočňujúci to, o čom sa vypovedá (tvrdenie, sľub, varovanie ap.); por. lokúcia
a perlokúcia.
imperatív →rozkazovací spôsob.
imperfektivizácia – tvorenie nedokonavého slovesa od dokonavého, obyčajne modifikačnou
morfémom (pridaním alebo výmenou prípony): minúť – míňať, spísať – spisovať, vyhrať – vyhrávať.
imperfektum – nedokonavé sloveso, čas vyjadrujúci, že pomenúvaný dej dlhšie prebiehal v minulosti;
napr. volával.
impersonale →neosobné sloveso.
implementácia – en implementation, realizácia technickej špecifikácie alebo algoritmu, zložky
softvéru alebo iného počítačového systému. Pre danú špecifikáciu alebo štandard môžu jestvovať
mnohé implementácie. Napr. webové vyhľadávače obsahujú špecifikácie implementácií
odporúčaných WWWC a prostriedky softvérovového vývoja obsahujú implementácie programových
jazykov.
implementácia znalostí – en implementation of knowledges, etapa získavania znalostí, v rámci ktorej
sa plní báza poznatkov podľa navrhnutých štruktúr poznatkov a spôsobov usudzovania (→znalostné
systémy).
implikácia – en implication, podmienený výrok (zahrnutie); binárna logická spojka z dvoch výrokov p
a q utvára nový výrok „ak p, potom q“ , alebo „p implikuje q“, formálne „p ═> q“. Na rozdiel od
logických spojok konjunkcie a disjunkcie, vzťah pravdivostnej hodnoty implikácie p ═> q
k pravdivostným hodnotám jej zložiek je omnoho zložitejší a závisí od konvencií prirodzeného
jazyka. Implikácia je nepravdivá práve vtedy, ak val(p) = 1 a val(q) = 0, implikácia je pravdivá pre
všetky ostatné pravdivostné hodnoty p a q,
val(p═>q) = min {1,1 – val(p) + val(q)} = {

1 ak val(p) ≤ val(q)
0 ak val(p) =(p) = 1, val(q) = 0

implikatúra →komunikačná implikatúra.
importovanie – informatika čítanie súboru vo formáte utvorenom inou aplikáciou; por. exportovanie.
indeterminované sloveso – sloveso vyjadrujúce viacrazový smerovo zacielený dej (behať, loziť)
alebo viacnásobný smerovo určený dej (voziť, vláčiť) (Horecký a Rácová, 1979).

index – en index, 1. abecedne alebo systematicky usporiadané vyjadrenie predmetu, témy
dokumentu, ktoré odkazuje na lokáciu každého predmetu v dokumente alebo vo fonde dokumentov
(STN ISO 5963); 2. register publikácie; 3. prieskumový obraz dokumentu) (Jurčacková, 1998); 4.
druh →znaku, ktorý sa vyznačuje tým, že poukazuje na objekt, a to buď bezprostredne (dym na
oheň ap.) alebo sprostredkovane (výraz tu, potom atď. poukazujú na priestorové a časové body
v závislosti od situácie prehovoru).
indexačný termín – en index term; reprezentácia pojmu vo forme termínu vybraného z prirodzeného
jazyka alebo klasifikačného nnaku (triedniku, notácie) Môže sa skladať z viac ako jedného slova.
Odporúčaný termín sa označuje aj ako deskriptor. Neodporúčaný termín (nedsekriptor) sa
obyčajne nepoužíva na reprezentáciu dokumentu, ale na základe neho možno vyhľadávať
indexické jazykové prvky →deiktické slová.
indexovanie – en indexing; 1. v informačnom prieskume a organizácii poznania proces priraďovania
indexov (znakov) jednotlivým informáciám a dokumentom. Je výsledkom informačnej analýzy. Index
v informačnom priesume je dohovorený znak na vyjadrenie obsahu informácií; 2. v semiotike je
index typ znaku, ktorý obsahuje kauzálny vzťah medzi označovaným a označujúcim; 3. operácia
zameraná na reprezentáciu výsledkov analýzy dokumentu prvkami selekčného jazyka alebo
prirodzeného jazyka, obvykle používaná pri informačnom prieskume (ISO 5127). Analýzou sa v tejto
súvislosti rozumie operácia, ktorá skúma celok s cieľom vyhľadať jeho základné prvky a ich
vzájomné vzťahy Podľa Kovářa (cit. Jurčacková, 1998) proces prideľovania lexikálnych jednotiek
selekčného jazyka dokumentom, záznamom dokumentov a požiadavkám používateľov. Idexovanie
môže vykonávať človek (intelektuálne indexovanie) alebo počítač (automatické indexovanie).
Indexovanie pozostáva z troch etáp: a) prezretie dokumentu a stanovenie obsiahnutých tém; b)
určenie záiladných pojmov, ktoré sú súčasťou témy; c) vyjadrenie týchto pojmov indexačnými
termínmi selekčného jazyka (STN ISO 5963).
indikatív →oznamovací spôsob.
individuálne privlastňovacie adjektívum →individuálne privlastňovacie prídavné meno.
individuálny pojem – en individual concept, pojem, ktorý zodpovedá len jednému →objektu. Príklad:
„Saturn“, „Eiffelova veža“. Poznámka 2: Individuálne pojmy zvyčajne reprezentujú názvy (STN ISO
1087-1: 2003).
individuálne privlastňovacie prídavné meno – individuálne privlastňovacie adjektívum, prídavné
meno vyjdrujúce vzťah privlasťovania jednotlivej bytosti: otcov, matkin (Horecký a Rácová, 1979).
individuálny jazyk →idiolekt.
indivíduum – informatika en individual, pojem ontológií, jednotlivec, konkrétny objekt reálneho sveta, do
istej miery je „protipólom“ →triedy. Ako ekvivalent sa často chápe inštancia, tá však asociuje
príslušnosť k určitej triede, čo nemusí byť nevyhnutne skutočnosťou – indivíduum sa môže do
ontológie „provizórne“ vložiť aj bez väzby na triedu. V niektorých jazykoch sa výraz indivíduum
využíva na definíciu príslušnosti k určitej triede. Napr. X je inštanciou triedy po anglicky-hovoriacičlovek práve vtedy, keď preňho slot hovorí-jazykom nadobúda hodnoty (resp. jednu z hodnôt)
angličtina, pričom indivíduum angličtina je inštanciou triedy jazyk. Iné prístupy sa pokúšajú zahrnúť
pojmy (ontológia) a indivíduá do spoločného nadradeného modelu, napr. v KAON sa uvažuje o tzv.
ontologicko-inštnančnom modeli (ontology-instance model, OIM), ktorý sa skladá z ontológie a jej
zodpovedajúcej bázy inštancií. Takýto prístup sa približuje databázovým schémam (t. j.
informačným ontológiám); →ontológia.
indukcia – informatika en induction základná metóda →učenia sa. Úloha pre čistú induktívnu
→inferenciu znie takto: ak máme danú zbierku príkladov funkcie f, treba vrátiť funkciu h takú, že je

odhadom funkcie f. Funkcia f sa nazáva hypotéza. Zapísaná môže byť v tvare tabuľky,
rozhodovacieho stromu alebo formuly.
induktívne učenie sa logických opisov – lnformatika proces postupného vylučťovania hypotéz pri
strojovom učení sa, ktoré sú nezlučiteľné s príkladmi, a tak postupného zužovania možností;
→strojové učenie sa.
inferencia – en inference bežné, intuitívne usudzovanie, ktroré nie je založené na prísnom logickom
vzťahu medzi predpokladmi a záverom. Inferencia patrí ku kľúčovým pojmom pragmatickej
koncepcie jazyka (Dolník, 2005); →usudzovanie.
infinitív – lingvistika neurčitý slovesný tvar, ktorý sa v slovenskej lexikografii pokladá za prvý
východiskový tvar pomenovania deja. Tvorí sa z tzv. prvej podoby slovesného kmeňa príponou –
ťpripájajúcou sa k slovesnému kmeňu; →neurčitok.
infinitívny kmeň – lingvistika neurčitkový kmeň, časť slovného tvaru slovesa po odpojení koncovky
neurčitku: písa-ť.
infix – lingvistika slovotvorný prvok vnútri kmeňa slova.
infixálna morféma – lingvistika infix, morféma, ktorá nemá osobitný význam, ale iba spája dbe iné
morfémy a vkladaná doprostred slovného tvaru: hor-ľ-avý, ázi-j-ský.
informácia – 1. informatika en information, poznatok týkajúci sa vecí, ako sú fakty, pojmy, opbjekty,
udalosti, myšlienky. Poznáímka 1: Upravené podľa ISO 2382-1:1993. Poznámka 2: Informácia sa
v iných aplikačných oblastiach definuje inakšie. (STN ISO 1087-2:2006).
Vo všeobecnosti ide o údaj, ktorý prináša nový poznatok, týkajúci sa vecí, ako sú fakty, pojmy,
objekty, udalosti, myšlienky. Jeho fyzikálne zobrazenie sa označuje ako signál. Informácia je taká
správa, ktorá u príjemcu znižuje predchádzahúcu neurčitosť; →informačný slohový útvar.
informácia spracovateľná počítačom – en computer processable information, infiormácia, ktorá sa
dá pomocou programu v elektronickom počítači utvárať, ukladať, manipulovať a vyhľadávať
[(ISO/TR 20514:20045(E)].
informačný slohový postup – slohový postup založený na konštatovaní jestvovania javov,
charakterizovaný ich vypočítavaním, zameniteľnosťou ich poradia, aktualizovanosťou a objektívnym
postojom.
informačný slohový útvar – informácia, slohový útvar založený na informačnom slohovom postupe.
informačný systém – účelové usporiadanie vzťahov medzi ľuďmi, zdrojmi údajov a procedúrami ich
spracúvania vrátane technologických prostriedkov. Toto usporiadanie zabezpečuje zber, prenos,
uchovanie, transformáciu, aktualizáciu a poskytovanie údajov na ich informačné využitie ľuďmi.
Súčasťou informačných systémov podporovaných počitačmi je aj disponibilné hardvérové
a softvérové vybavenie. Pri tvorbe informačných systémov sa používajú procesovo orientované
prístupy, údajovo orientované prístupy, kombinácia obidvoch metód (tzv. Yourdonova metóda) alebo
štruktúrované metódy. Organizácia riadenia tvorby a návrhu systému má tieto fázy: 1. úvodná
štúdia; 2. rozbor zadania; 3. analytické modelovanie; 4. systémový dizajn; 5. objektový dizajn; 6.
implementácia; 7. skúšobná prevádzka; 8. nasadenie.
ingresívnosť – spôsob slovesného deja vyjadrujúca začiatok deja pri počínacom slovese: zapískať
(Horecký a Rácová, 1979).
inherentná štylistická hodnota →štylistická hodnota.
inherentný onomaziologický príznak – určujúca zložka onomaziologickej kategórie vlastná
objektom, napr. veľkosť v slove velikán, farba v slove červienka.

inchoatívum →počítavé sloveso.
iniciálová skratka – en initialism, →skratka, ktorá sa tvorí zo začiatočných písmen časti plnej formy
→označenia alebo zo slabík plnej formy a vyslovuje sa po písmenách. Poznámka: Príklady
3)
)4
iniciálových skratiek: UN* , ASTM, IEC, US, EU** , DNA (STN ISO 1087: 2003). Je to skratka
utvorená z prvých písmen združeného pomenovania: FN – fakultná nemocnica.
inkoncinita – defektná syntaktická konštrukcia. Často vzniká narušením stavby v improvizovaných
dklhých vetách spontánnych porejavov. Príklad: Ak sa, prosím, keď nám ide io dosiahnutie čo
najlepších výsledkov v našom snažení a o čo najlepšie zaradenie popri iných podnikoch, priatelia,
usilujete, musí, žiaľ, konštatovať, že vám vôbec na dobrom mene nášho podniku nezáleží (MIstrík,
2002).
5

in silico – vykonaný na počítači alebo pomocou počítačovej simulácie.
inštancia – en instance, jednotlivý prípad, ktorý sa vzťahuje ku každému pojmu ako druhu, triede,
typu; ekvivalent indivídua, ale asociuje príslušnosť k určitej →triede, čo nemusí byť vždy
skutočnosťou; indivíduum sa dá do ontológie „provizórne“ vložiť aj bez väzby na triedu. Tá istá entita
môže byť inštancuiou rôznych pojmov. Tak ako sú relačné vlastnosti medzi pojmami, sú analogicky
medzi inštanciami, avšak vzhľadom na to, že jedna entita môže byť inštanciou viacerých pojmov, nie
je tu nevyhnutne korelácia.
inštrumentál – pád vyjadrujúci prechodnú účasť deja na veci: písať perom.
inštrumentál času →okolnostný inštrumentál.
inštrumentál miery →okolnostný inštrumentál.
inštrumentál miesta →okolnostný inštrumentál.
inštrumentál nástroja →okolnostný inštrumentál.
inštrumentál pôvodcu →okolnostný inštrumentál.
inštrumentál príčiny →okolnostný inštrumentál.
inštrumentál prostriedku – lingvistika →okolnostný inštrumentál.
inštrumentál spôsobu – lingvistika →okolnostný inštrumentál.
inštrumentál účelu – lingvistika →okolnostný inštrumentál.
inštrumentál zreteľa – lingvistika →okolnostný inštrumentál.
inteligencia, prirodzená – „...veľmi všeobecná mentálna vlastnosť, ktorá o. i. zahŕňa schopnosť
usudzovať, plánovať, riešiť problémy, myslieť abstraktne, rozumieť komplexným myšlienkam, ako aj
schopnosť učiť sa rýchlo a na základe skúseností... Táto vlastnosť odráža schopnosť porozumieť
okoliu, schopnosť ‘vhľadu’ do vecí, ‘zistenia’ toho, čo treba (u)robiť v danej situácii...” (Gottfredson,
1997). Jestvujú viaceré typy prirodzenej inteligencie, napr. Gardner (1983) navrhol 7 rôznych
aspektov inteligencie (jazyková, matematicko-logická, priestorová atď.), kým triarchická teória
postuluje tri zložky – kreatívnu, analyickú a praktickú zložku intekligentného správania (Sternberg,
1985). Existuje teória, podľa ktorej v inteligencii človeka majú kľúčovú úlohu jeho emocionálne
vlastnopsti (Goleman, 1995) (Šefránek a spol. 2002).

3

UN = United Nations (Organizácia spojených národov – OSN)

4

EU = European Union (Európska únia – EÚ)

5

Lat. silex, silicis = kremeň, skala; výraz sa zaviedol r. 1989 ako analógia lat. in vitro a in vivo.

inteligencia, umelá – informatika en artificial intelligence, inteligencia stroja a odvetvie počítačovej
vedy. Študuje dizajn inteligentného agenta, pričom inteligentný agent je systém, ktorý je schopný
vnímať svoje okolie a vykonávať akcie, maximalizujúce šancu na úspech. John McCarthy, ktorý je
autorom tohto termínu r. 1956 ho definoval ako vedu a inžinierstvo na výrobu inteligentných strojov.
Záladom mnohých metód umelej inteligencie je matematická (symbolická) logika, ktorej fundamty
položil už Aristoteles. Matematická logika vznikla ako výsledok aplikácie formálnych metód
matematiky a logického skúmania matematických úvah a dôkazov v oblasti logiky. V matematickej
logike sa logické procesy skúmajú prostredníctvom ich zobrazenia vop formalizovaných jazykoch
alebo logických kalkuloch.. Ako samostatná disciplína sa matematická logika sformovala v polovici
19. stor. vďaka Boolovým prácam (algebry logiky). Druhý smer matematickej logiky pramení
v prácach G. Fregeho.
Cieľom umelej inteligencie je vytvoriť, zostrojiť inteligentné opbjekty a porozumieť impomocou
výpočtových procesov (Návrat a kol., 2002).
Systémy, ktoré myslia rozumne definoval už Aristoteles. Jeho sylogizmy vyjadrujú vzory správneho
myslenia. Napr., „Sokrates je človek; všetci ľudia sú smrteľníci; preto Sokrates je smrteľník.“
Systém, ktorý koná rozumne je systém, ktorý koná tak, aby dosiahol svoje ciele s ohľadom na
tvrdenia, ktorých pradvdivosť predpokladá. Umelá inteligneica teda skúma rozumných agentov
a spôsoby ich zostrojovania. Agent je systém, ktorý vníma a koná. Rozumný agent vníma
informácie z prostredia, uvažuje o nich a na ich základe koná, pričom si z prostredia zvolí taký akt,
ktorý vedie k najväčšiemu úžitku z hľadiska dosahovania cieľa.
Agent je akýkoľvek objekt, ktorý vníma svoje prostredie pomocou senzorov a koná vo svojom
ptrostredí pomocou efektorov. Robotický agent má rôzne kamery a snímače ako senzory a rôzne
motory, tramená ap., ako efektory. Softvérový agent má ako vnemy i akcie bitové reťazce.
Výhodou umelej inteligencie je, že 1. je stabilnejšia; 2. reprodukovateľná; 3. lacnejšia; 4.
dokumentovateľná. Počítače sú schopné uchovať a spracovať veľké objemy informácií efektívnejšie
ako človek.
Naproti tomu prirodzená inteligencia je: 1. tvorivá; 2. umožňuje používať priamo vnemy
(nepotrebuje iné senzory); 3. schopná používať kontext skúseností. Ľudia však mnoho činností
vykonávajú na základe intuície, čo sa nedá zabudopvať do počítača.
intencia slovesného deja – lingvistika zameranie slovesného deja, lexikálno-gramatická slovesná
kategória, v ktorej sa odráža skutočnosť v tom zmysle, že slovesá ako pomenovania nesamostatne
jestvujúcich dynamických príznakov majú prechodnú povahu: dej (D) vychádza od istého činiteľa
(agensa – A) a zasahuje istú vec (patiensa – P).
intencionalita – zameranosť aktu vedomia. V scholastike (F. Brentano) a vo fenomenologickej škole
zameranosť všetkých psychických aktov na nejaký predmet (reálny alebo ideálny); podľa Husserla
je to vlastnosť vedomia byť vždy vedomím.
intenčný systém slovesa – lingvistika sústava tvorená pomevanínm systému slovesa charakterizovaný
výskytom alebo nevýskytom istých zložiek intencie; obyčajne sa vymedzuje šesť intenčných typov.
intenzia – lingvistika obsah (en instension) súbor →charakteristík, ktoré vytvára →pojem (ISO STN
1087-1).
intenzita – lingvistika prozodická vlastnosť prejavujúca sa predovšetkým v podobe prízvuku.
intenzitný prízvuk – lingvistika →prízvuk.
intenzifikujúce adjektívum – lingvistika →zostilňujúce prídavné meno.
intenzionálna definícia – lingvistika definícia, ktorá obsahuje najbližší nadradený pojem k definiendu
(tzv. genus proximum, trieda, do ktorej slovo/termín vstupuje ako prvok) a k tomu minimálne jednu

črtu charakteristickú pre definiendum (tzv. differentia specifica, ktoré vyjadrujú odlišnosť/odlišnosti
od iných členov tej istej triedy).
interakcia – lingvistika správanie sa účastníkov komunikácie najmä počas rečového kontaktu. Medzi
obidvoma stranami funguje spoločný jazykový kód a systém jeho uplatňovania. Navyše sú medzi
nimi aj špecifické pravidlá správania.
interakcia ontológií – informatika vzájomné pôsobenie medzi „statickými“ doménovými znalosťami
a postupmi usudzovania; nevyhnutný je kompromis medzi použiteľnosťou a znovapoužiteľnosťou
ontológie (angl. „usability–reusability tradeoff“); čím je ontológia nezávislejšia od konkrétnej
aplikácie, tým menej efektívne je jej priame využívanie.
interaktívne spracovanie – informatika en interactive processing, režim spracovania →údajov
v počiatočnom systéme, v ktorom sa odohráva sekvencia striedavých zápisov a odpovedí medzi
používateľom a počítačovým systémom.
interdependencia – lingvistika závislostný vzťah medzi dvoma konštantami. (Konštanta je prvok,
ktorého prítomnosť je nevyhnutnou podmienkou prítomnosti toho prvku, ku ktorému má vzťah.) Ide
o obojsmernú závislosť. Jeden prvok závisí od druhého a naopak (Dolník, 1999).
interdialekt – lingvistika nadnárečová forma národného jazyka, v ktorej sa strácajú výrazné črty
jednotlivých nárečí.
interfejsová terminológia – systematický súbor klinicky orientovaných fráz (t. j. termínov)
segregovaných s cieľom uľahčiť lekárom zadávať informácie o pacientovi do počítačových
programov (Rosenbloom a spol., 2006); por. referenčná terminolóoia.
interferencia, jazyková – lingvistika vzájomné prelínanie rôznych jazykových javov, napr. prenikanie
nespisovných tvarov do spisovných prejavov, ale aj prenikanie nárečových tvarov a slov, prenikanie
prvkov tzv. profesionálnych jazykov (slangov) do bežného i spisovného jazyka ap. Jazyková
interferencia je sprievodným javom akulturácie., procesov sociálnych a kultúrnych zmien, ktoré
vznikajú v dôsledku kontaktu rôznych kultúr.
interjekcia – lingvistika →citoslovce.
interlingvistika – lingvistika odvetvie aplikovanej jazykovedy, ktoré skúma spoločensko-politické
a lingvistické aspekty medzinárodnej jazykovej komunikácie; jazykovedný smer skúmajúci možnosť
utvoriť, využívať a rozširovať umelý jazyk na vedeckých základoch.
interná anotácia – lingvistika →anotácia 1.
internacionalizácia jazyka – nerovnomerný, postupne sa zrýchľujúci proces v jazyku vyvolaný
vzrastaním jazykových kontaktov v celosvetovom rámci pod vplyvom ekonomických, spoločenských
i politických činiteľov. Preberajú sa hotové pomenovania, alebo vznikajú nové slovotvorné modely,
tvoria sa nové skratky a skratkové slová ap.
internacionalizmy – internacionálne slová, cudzie slová, slová prevažne z grécko-latinského pôvodu,
ktoré fungujú vo viacerýách príbuzných aj nepríbuzných jazykoch a označujú javy medzinárodného
charakteru z oblasti politiky, filozofie, kultúry, vedy, techniky, umenia a športu ap. Internacionalizmy
sa preberajú do slovenčiny ako pomenovania nových vecí a postupne sa od nich tvoria
pomenovania príznakov a procesov. Internacionalizmy uľahčujú medzinárodné dorozumievanie
a podporujú integráciu vedy a techniky, slúžia na zrýchlenie toku informácií a ich počet neustále
rastie. Podľa toho, či sú prispôsobené domácemu pravopisu, alebo nie, rozlišujú sa exonymá
a exotizmy. Širšie sa chápu prevzaté slová.
internacionalizmy – internacionálne slová, cudzie slová, slová prevažne z grécko-latinského pôvodu,
ktoré fungujú vo viacerýách príbuzných aj nepríbuzných jazykoch a označujú javy medzinárodného

charakteru z oblasti politiky, filozofie, kultúry, vedy, techniky, umenia a športu ap. Internacionalizmy
sa preberajú do slovenčiny ako pomenovania nových vecí a postupne sa od nich tvoria
pomenovania príznakov a procesov. Internacionalizmy uľahčujú medzinárodné dorozumievanie
a podporujú integráciu vedy a techniky, slúžia na zrýchlenie toku informácií a ich počet neustále
rastie. Podľa toho, či sú prispôsobené domácemu pravopisu, alebo nie, rozlišujú sa exonymá
a exotizmy. Širšie sa chápu prevzaté slová.
internetový katalog – informatika hierarchicky usporiadaná databáza webových stránok, ktorá
umožňuje používateľovi hľadať cez kategórie a podkategórie. Napr. internetové katalógy, ktoré
slúžia ako webové vyhľadávače. Kategorizácia stránok umožňuje sprístupňovanie relevantných
stránok. Kvôli eliminácii tohoto nedostatku sú v automaticky utváraných vyhľadávačoch použité
podobné techniky, ako je PageRank.
interoperabilita – informatika vlastnosť týkajúca sa schopnosti rozličných systémov a organizácií
spolupracovať (navzájom kooperovať). Termín sa používa často v inžinierskom zmysle technických
systémoch alebvo alternatívne v širokom zmysle, zohľadňujúc sociálne, politické a organizačné
faktory, ktoré ovplyvňujú výkonnosť medzisystémovú kooperáciu. IEEE (Institute of Electrical and
Electronics Engineers, založená r. 1963) definuje interoperabilitu ako “schopnosť jedného alebo
viacerých systémov vymieňať informácie a používať informáciu, ktorá sa komunikovala. Podľa J. A.
O'Biena a G. M. Marakasa je interoperabilita schopnosť realizovať aplikácie konečného používateľa
pomocou rozličných typov počítačových systémov, operačných systémov, aplikačných softvérov,
prepojených rozličnými typmi lokálnych alebo vzdialených sietí.
interoperabilita, sémantická – informatika schopnosť dvoch alebo viacerých počítačových systémov
nielen komunikovať a vymieňať informácie, ale aj automaticky interpretovať zmysluplne a presne
komunikované informácie s cieľom získať užitočné výsledky definované konečnými používateľmi
obidvoch systémov. Aby sa dosiahla sémantická interoperabilita musia obidve strany používať
spoločný referenčný model na výmenu informácií. Obsah komunikovanej informácie si vyžaduje
jasné definície toho, či to, čo sa vysiela je zrozumiteľné a totožné s tým čo sa prijíma.
interoperabilita, syntaktická – informatika je schopnosť dvoch alebo viacerých systémov komunikovať
a vymieňať údaje. Dôležité sú pritom špecifické dátové formáty, komunikačné protokoly ap.
Syntaktickú interoperabilitu umožňujú vo všeobecnosti štandardy XML alebo SQL. Syntaktická
interoperabilita je predpokladom ďalšej interoperability; →sémantickej interoperabilita.
interpretácia textu – výklad podstaty a zmyslu textu. Jej funkciou je preniesť jav z jedného prostredia
do iného v takej podobe, aby sa aj v novom prostredí pochopil. Interpret musí dobre ovládať dva
“jazyky“: ten, v ktorom je originál vyhotovený, a ten, do ktorého sa interpretuje.
interpretant – efekt, ktorý vyvoláva vo vedomí interpreta →znak.
interpunkcia – súbor grafických prostriedkov na označenie prozodických i niektorých významových
vlastností v písanom texte, napr,. bodka, otáznik, zátvorky (interpunkčné znamienka).
interpuknkčné znamienka – rozdeľovacie znamienka – grafické znamienka, ktoré napomáhajú
väčšiu prehľadnosť písomného prejavu tým, že naznačujú jeho členenie na časti. Okrem toho sa
nimi vystihuje vzájomný vzťah vetných celkov i povaha viet: či vyjadrujú otázku, rozrakz, zvolanie,
priamu reč atď.
interview – rozhovor, druh správy štylizovaný osobitným spôsobom. Typická správa má podobu
monológu, kým interview má dialogickú formu. Interview sa môže uskutočniť ústnou i písomnou
formou formou, mlôže sa publikovať doslovne i skrátene, môže mať viac vlastnosti správy, ale aj
reportáže alebo fejtónu. Obsahom rozhovoru sú spravidla témy názorového, úvahového charakteru
(Mistrík, 2002).

intonácia – súbor a súhra prozodických prostriedkov a ich využívanie v reči; 1. zmena výšky tónu
v časovom priebehu útvarov vyšších ako slabika (slovo, fráza, veta); vyjadruje obyčajne citové, resp.
estetické postoje hovoriacich; 2. zmena výšky tónu na začiatku a na konci slabiky.
introflektívny typ jazyka – typ jazyka charakterizovaný najmä zmenami koreňovej hlásky pri tvorení
tvarov, napr. čas – čias.
intuicionizmus – smer v matematike, podľa ktorého sa matematické myslenie zakladá na racionálnej
intuícii (schopnosti bezprostredne postihovať pravdu); matamatické konštrukcie vyžadujú inú formu
logiky než aristotelovskú – tzv. intuicionistickú logiku – bez zákona vylúčenia tretieho.
inventár – en inventary, súpis, súbor jazykových jednotiek rovnakého typu.
inventár foném – súhrn foném tvoriacich fonologický systém daného jazyka.
invertovaný register – en inverted index, →register všetkých →typov odvodených z →textu spolu so
všekými odkazmi na korešpondujúce →tokeny (STN ISO 1087-2:2006).
inzerát – jeden z najkratších oznamovacích žánrov, v ktorom sa sugestívnym spôsobom oznamuje
možnosť istej transakcie komerčného charakteru; slúži uitilitaristickým záujmom pôvodcu.
IRC – skr. en Internet Relay Chat, jedna zo služieb na internete, ktorá umožňuje na základe
ropvnomenného protokolu on-line komunikáciu (tzv. chat, čet) medzi niekoľkými účastníkmi
pripojenými na server, ktorý túto službu podporuje; →chat.
irónia – jemný výsmech alebo vtipné vyjadrenie, ktoré je obyčajne opakom toho, čo by sa ináč mohlo
chjápať ako antonymia. Pomocou pozitívneho výrazu vyjadruje irónia negatívny jav. Napr. skvelý
odborník (= diletant) (Mistrík, 2002).
ironizujúci štýl – štyl, pri ktorom sa irónia realizuje tak, že autor hovorí vážnym tónom, v ktorom je
však skrytý záporný význam. Smiech sa dosahuje na kontraste medzi predstieraným pozitívnym
a skutočným negatívnym významom. Na irónii sú založeníé mnohé vtipy. „Hlúpy“ rozpráva hlúpemu
vtipy, ktorý vtipu nerozumie a tvári sa hlúpo aj vtedy, keď už všetci poslucháči situáciu pochopili
(Mistrík, 2002).
ISO – skr. en International Stardards Organization Medzinárodná organizácia pre normalizáciu.
istotná modálnosť – persuasívna modálnosť, vyjadrenie osobného postoja vo výpovedi pomocou
hodnotiacich slov, slovných spojení alebo pomocou vsunutých samostatných viet. Vyjadruje sas
najčastejšie hodnotiacimi časticami stojacimi na ose medzi afirmáciou a negáciou (iste, určite, asi,
azda, sotva, naozaj, vraj...). Napr. Zajtra iste prídem. – Vraj ho stretli v Modre. Sekundárne sa
vyjadruje pomocou futúra, prézenta, kondicionálu a niektorých modálnych slovies. Napr.: Riaditeľ
bude v tejto chvíli v pracovni.
iteratívum – sloveso vyjadrujúce opakovaný dej, resp. dej, ktorý má všeobecnú platnosť: chodievať,
chodiť; →opakovacie sloveso.
ITO – skr. en International Telecommunication Union Medzinárodná tekekomunikačná únia,
medzivládna organizácia, v rámci ktorej verejné a súkromné organizácie vyvíjajú telekomunikácie.
IUPAC – skr. en International Union of Pure and Applied Chemistry Medzinárodná spoločnosť pre
čistú a aplikovanú chémiu.
izofóna →izoglosa.
izoglosa – čiara označujúca výskyt istého javu na jazykovej mape; niekedy sa rozlišujú izofóny (pre
hláskové jazvy) a izolexy (pre slovníkové javy) (Horecký a Rácová, 1979).

izolačný typ jazyka – typ jazyk charakterizovaný nemennosťou podstatného mena (nedostatok
skloňovania, špeciálnych slovných tvarov pre jednotlivé vzťahy) a s tým súvisiaou hojnosťou
predložiek a spojok; privlastňovanie sa vyjadruje osobitným slovom, charakteristická je tendencia
netvoriť zložené a odvodené slová, uplatňuje sa konverzia; stupňovanie sa vyjadruje osobitnými
slovami, charakteristické sú aj opisné slovesné konštrukcie; z nedostatku skloňovacích tvarov
vyplýva záväznosť poradia predmet – prísudok i záväznosť vyjadrovania podmetu (najmä osobnými
zámenami) (Horecký a Rácová, 1979).
izolexa →izoglosa.
izomorfizmus -- vzájomná jadnoznačná zhoda dvoch systémov: Ide o vzťah medzi modelomsystémom a systémom objektívnej reality, pri ktorom existuje aspoň jedno vzájomne jednoznačné
zobrazenmie prvkov obidvoch systémov a aspoň niektoré vzťahy zostanú zachované. Z hľadiska
formy je izomorfizmus reflexívny, symetrický a tranzitívny vzťah.
Dva systémy skúmané abstrahovane od povahy prvkov, z ktorých sa skladajú, sú navzájom
izomorfné, ak každému prvku prvého systému zodpovedá iba jeden prvok druhého a každej operácii
(spojeniu) jedného systému zodpovedá operácia (spojenie) v druhom a opačne. Úplný izomorfizmus
môže byť iba medzi dvoma abstraktnými idealizovanými objektmi, napr. medzi zobrazením
anatomického útvaru (orgánu, tkaniva, bunky) a jeho analytickým vyjadrením vo forme
matematického vzorca. Izomorfizmus nesúvisí so všetkými vlastnosťami a vzťahmi porovnávaných
objektov fixovanými v poznávacom akte, ale iba s niektorými; objekty sa v iných svojich vzťahoch a
vlastnostiach môžu odlišovať. Zovšeobecnením izomorfizmu je pojem →homomorfizmus.
Vedecký pojem informácie v mnohom abstrahuje od obsahovej stránky dát a všíma si iba ich
kvantitatívny aspekt; množstvo informácie sa definuje ako veličina nepriamo úmerná stupňu
pravdepodobnosti tej udalosti, o ktorej hovorí správa. Čím je udalosť pravdepodobnejšia, tým menej
informácie obsahuje správa a naopak.
V pojme informácie treba rozlišovať dva aspekty. Po prvé informácia je mierou organizovanosti
sústavy. Matematické vyjadrenie informácie je totožné s vyjadrením entropie s opačným
znamienkom. Kým entropia vyjadruje stupeň neusporiadanosti sústavy, informácia vyjadruje mieru
organizovanosti sústavy. Takto chápaná informácia je vnútornou vlastnosťou sústavy procesu
samého osebe a možno ju nazvať štrukturálnou informáciou.
Od štrukturálnej informácie treba orlišovať informáciu, ktorá sa vždy týka vzťahu dvoch procesov.
Teória informácie sa zaoberá relatívnou informáciou, ktorá úzko súvisí s odrazom (poznaním). Ak
v predmete prebiehajú zmeny vyvolané pôsobením iného predmetu, možno povedať že prvý
predmet sa stáva nositeľom informácie o druhom predmete.V kybernetických sústavách zmeny v
predmete (B), vyvolané pôsobením druhého predmetu (A) nie sú len určitými charakteristikami B,
ale stávajú sa faktorom fungovania kybernetickej sústavy práve ako nositelia informácie o A.
Relatívna informácia sa tu transformuje z potenciálnej, ako je v predkybernetických sústavách
(sústavách neživej prírode nesúvisiacich s riadením), na aktuálnu informáciu, t. j. odraz, ktorý je v
pasívny predkybernetických sústatách, stáva sa aktívnym odrazom. Z toho hľadiska je mozog
človeka mimoriadne kybernetický systém, ktorý uchováva a sprácúva relatívnu aktuálnu informáciu
z vonkajšieho sveta. Vlastnosť mozgu odrážať a poznávať vonkajší svet sa teda javí ako článok vo
vývoji túpocesov, súvisiach s prenosom a transformácioou informácie.
Quine (*1908), reprezentant analytického smeru v americkej filozofii v článku Dve dogmy empirizmu
spochybnil dve základné dogmy empirizmu, čím chcel zotrieť hranice medzi špekulatívnou
metafyzikou a prírodnými vedami. Rozlišoval dva druhy výrokov (statements) analytických právd ako
právd založených na jazykových významoch nezávislých od faktov (matters of fact): 1. logicky
pravdivé (napr. „Neoženení muži nie sú ženatí“; 2. tie, z ktorých možno utvoriť logicky pravidvé
výroky nahradením istých výrazov synonymnými výrazmi (napr. „Slobodní mládenci nie sú ženatí“ –

„No bachelor is married“ – pričom výraz „neoženení mládenci“ nahradí výraz „neoženení muži“. Ale
skúmanie synonymného nahradzovanie výrazov vedie k záveru, že nemá zmysel, ak sa
nerelativizuje k danému jazyku. Pojem kognitívnej synonymity je závislý od pojmu analytickosti,
takže pokus vysvetliť analytickosť pomocou synonymity sa ocitá v akomsi začarovanom kruhu,
najmä keď sú jazykové významy (meaning) ako intenzionálne objekty neakceptovateľné.
Model budovaný na princípe izomorfizmu je smerom k originálu ťažko čitateľný. Izomorfný model
môže byť modelom básne.
ja-rozprávanie →priame rozprávanie.
jadro – en core, jadro, termín používaný v SNOMED. Zložka SNOMED CT vydaná SNOMED
International.
jadro slovnej zásoby – základný slovný fond, časť slovnej zásoby, ktorá je nevyhnutná v každej
rečovej komunikácii. Tzv. Basic Slovak obsahuje asi 800 najfrekventovanejších slov, sémanticky
obsahuje zámená, jednoduché číslovky, pomocné slovesá a najčastejšie pomenovania vecí, ich
vlastností, dejov a okolností. Sú to fyzicky najkratšie a historicky najstaršie slová.
jadro výpovede – veta vyvoditeľná na frázovej rovine (prepisovacími pravidlami); z nej sa
transformačnými pravidlami tvoria zložitejľie vety; je to spravidla otznamovacia veta; por. aktuálne
členenie výpovede.
jav – fenomén, všetko, čo sa vníma zmyslovo; jav je súhrn vonkajších premenlivých, zmyslami
vnímaných vlastností. Javy sú najdôležitejšími znakmi procesov, ktoré prebiehajú vo svete. Jav,
ktorý sa nemení v určitom časovom úseku, sa nazýva →stav. Jav je v centre osobitnej pozornosti
feniomenológie.
jazyk – en language, systém →znakov a figúr (štruktúrnych zložiek znakov) abstrahovaný od
konkrétnych prehovorov (rečových udalostí), ako aj pravidiel ich používania a tvoriého pretvárania
(pravidiel ich distribúcie, transformácie a generovania). Jazyk plní dorozumievaciu a poznávaciu
funkciu. Je konštruktívnym objektom vlastným vedomiu daného spoločenského kolektívu, v ktorom
vznikol a používa sa ako nástroj dorozumievania, myslenia a uchovávania výsledkov myslenia.
Jazyk sa v ústnom styku realizuje článkovanými (artikulovanými) zvukmi (→reč) a v písomnom styku
grafickými značkami (písmo). Jazyk je predmetom skúmania nielen jazykovedy (lingvistiky), ale aj
viacerých ďalších vied (semiotiky, filológie, neurofyziológie, psychológie, filozofie, logiky, teológie a i.
Jedine vďaka jazyku môže existovať abstraktné myslenia. Existencia jazyka je nevyhnutnou
podmienkou zovšeobecňujúcej činnosti myslenia. Napriek tomu jazyk a myslenie nie sú totožné. Z
hľadiska vzniku je jazyk relatívne samostatný, pretože špecifické zákony, ktorú sú odlišné od
zákonov myslenia. Preto nejestvuje totožnosť medzi pojmom a slovom, súdom a vetou atď. Jazyk
môže byť prirodzený a umelý.
jazyk vedy – funkčná abstrakcia, pomocou ktorej sa vyjadruje skutočnosť, že jednotlivé vedy si
utvárajú a používajú vlastný spôsob vyjadrovania, „jazyky“, ktoré sa niektorými spoločnými črtami
líšia od jazyka každodennej komunikácie aj od tzv. umeleckého jazyka. V skutočnosti neexistuje
univerzálny jazyk vedy, jazyk spoločný všetkým vedám. Predstava, že je možné a žiaduce
konštruovať univerzálny jazyk vedy, má však dosť vyznávačov a vznikla už dosť dávno. Je
spojená s úsilím skupiny filozofov a vedcov združených v 30. rokoch vo Viedenskom kruhu.
Nadväzovali najmä na podnety obsiahnuté v diele G. W. Leibniza, ktorý sa podobne ako mnohí jeho
súčasníci i predchodcovia (napr. scholastik R. Lullus) pokúšal utvoriť ars combinatoria (umenie
kombinovať) ako prostriedok na nájdenie pravdy. Domnieval sa, že naše myslenie je akýmsi druhom
počítania so znakmi a že preto môžeme preložiť všetky pojmy do jazyka čísel (a iných znakov)
a vybudovať logický kalkul, ktorý by umožnil plniť všetky funkcie rozumového myslenia úspornejšie
a efektívnejšie. Myslitelia združení okolo O. Neuratha a R. Carnapa vo Viedenskom kruhu sa

pokúsili utvoriť „jednotnú vedu“, ktorá mala byť založená práve na „jednotnom“ jazyku veky. Ide
jednotného jazyka sa opierala o. i. o tento predpoklad: ak je nejaký znak definovaný pomocou iných
znakov, možno ho eliminovať všade tam, kde sa vyskytuje, a to tak, že vetu, ktorá znak obsahuje,
preložíme do tvaru vety, ktorá ho už neobsahuje. Za základ zjednocovacích procedúr členovia
Viedenského kruhu nevrhli jazyk vtedy najrozvinutejšej vedy – fyziky. Idea jednotnej vedy tak viedla
k idei jednotného jazyka a idea jednotného jazyka vyprodukovala fyzikalizmus ako prístup k vede
a svetu.
Predstava jednotného jazyka vedy je – najmä v ére IKT – síce lákavá, ale nemožno ju do dôsledkov
realizovať. Jej reálny kognitívny obsah spočíva v tom, že treba hľadať všetky možné logické,
sémantické, lingvistické, metodologické a filozofické prostriedky na to, aby sa komunikácia medzi
jednotlivými vedami zjednodušila a zefektívnila.
Donedávna sa pokladalo za dokázané, že jazyk vedy má dve odlíšiteľné úrovne: úroveň pojmov,
ktoré sú priamo späté s pozorovaním (v najširšom zmysle) a so zmyslovou skúsenosťou, a úroveň
pojmov, ktoré nemajú túto povahu. Preto sa obvykle rozlišovali tzv. observačné termíny (pojmy)
a observačný jazyk a tzv. teoretické termíny (pojmy) a teoretický jazyk (Miltová, In Velký
sociologický slovník, Praha, Karolinum, 1996).
jazyková diaspóra – rozptýlenie menších skupín príslušníkov istého jazyka na území väčšieho celku.
V jazykových diaspórach žiju napr. naši zahraniční Slováci alebo Rómovia po svete. Členovia
jazykovej diaspóry ľahko podliehajú jazykovej asimilácii s domácim jazykom.
jazyková jednotka – en language/linguistic unit, najmenšia jednotka jazykového systému na
konkrétnej rovine.
jazyková kategória – všeobecný (generalizovaný) význmamový prvok vyjadrený ustálenými
jazykovými prostriedkami. Vyjadruje sa formou (gramatické prípony), inokedy väzbou (slôovesná
väzba), inokedy vnútornou flexiou atď. Najčastejšie kategórie sú kategórie čísla, pádu, spôsobu,
slovesného rodu.
jazyková kompetencia – súbor poznatkov o jazyku; znalosť jazykového systému a schopnosť tento
systém uplatňovať v širokom spoločenskom kontexte ústne i písomne.
jazyková komunikácia – objekt synchrónneho jazykovedného skúmania. Jej základnými prvkami
jazykovej komunikácie sú: 1. rečová aktivita odosielateľa (expedienta, emitenta), ktorá spočíva
v produkovaní rečových celkov umožňujúcich identifikáciu zámeru odosielateľa; 2. odovzdávaný
komunikát ako výsledok rečovej akticity odosielateľa čiže rečový produkt; 3. komunikačný kanál,
ktorý spája aktérov jazykovej komunikácie (cez kanál prechádzajú odosielané produkty rečovej
aktivity); 4. apercepcia príjemcu (recipienta, adresáta) čiže percepcia (vnímanie) komunikátu
a identifikácia jeho zmyslu. Súčasťou jazykovej komunikácie je využívanie neverbálnych
prostriedkov (gestikulácia, mimika ap.)(Dolník, 1999).
jazyková konštrukcia – zložitejšia jazyková jednotka ako slovo a jednoduchšia jednotka ako veta.
Napr. dvíham ho. Oproti konštrukcii stojí tvar slova; dvíham je tvar, ho konštrukcia, dvíham ho zo
zeme je štruktúra.
jazyková kultúra – cieľavedomá činnosť, smerujúca ku kultivovaniu spisovného jazyka a jazykových
prejavov v spisovnom jazyku. Treba rozlišovať medzi úzom, normou a kodifikáciou. Pri rýchlom
rozvoji vedy, techniky a spoločnosti sa často do konfliktných situácií dostáva norma s jazykovou
praxou, vyvíjajú sa úzy, ktoré rozkolísavajú zaužívané a ustálené normy. Na jednej strane istý
liberalizmus pri výbere jazykových prostriedkov vysokému tempu života vyhovuje, na druhej strane
ide proti presnosti a spoľahlivosti v procese dorozumievania (Mistrík, 2002).

jazyková norma – všeobecne platná a záväzná podoba jazykových prostriedkov. Je ustálená
v pravopise, morfológii a syntaxi, menej v spisovnej výslovnosti a slovnej zásobe. Na základe
existujúcej normy možno vyčleniť pojem chyba ako odchýlku od záväzne používaných jazykových
prostriedkov.
jazyková performancia – používanie sústavy pravidiel v komunikácii. Je to činnosť emitenta
a percipienta konaná na základe jazyklových znalostí v aktuálnych rečových situáciách.
jazyková rovina – jazykový plán, relatívne uzavretá časť jazykového systému alôebo lingvistického
opisu, ktorá zahŕňa inventár prvkov, vzťahy medzi nimi a vzájomné operácie medzi týmito prvkami.
Rozlišuje sa fonologická, morfologická, syntaktická a štylistická rovina.
jazyková situácia – rečová situácia; 1. mimojazykové podmienky, v ktorých odznieva výpoveď; patria
jk nim účastníci rečového aktu, pozadie, na ktorom sa odohráva rečový akt; 2. množina jazykov,
resp. Nárečí, koté koexistujú a navzájom na seba vyplývajú. Podľa stupňa ich heterogénnosti sa
rozlišujä jednoznačné, niekoľkoznačné a mnohoznačné jazykové situácie.
jazyková sociológia →sociolingvistika.
jazyková štruktúra →jazyková konštrukcia.
jazykové jednotky – prvky jazyka; →jednotky, jazykové.
jazykové univerzália – všeobecne jestvujúce vzťahy a črty jazyka, ktoré sa zisťujú porovnávaním
jazykov navzájom. Delia sa podľa predmetu na fonologické, gramatické a sémantické, podľa ormy
na elementárne a implikačné, podľa tvrdenia na absolútne a štatistické, deduktívne a induktívne.
jazykoveda – en linguistics, lingvistika, empirická veda o →jazyku, jeho systéme a používaní, vývine,
vzťahoch s mimojazykovými skutočnosťami a pod. Skúma ho z hľadiska jeho jednotiek, stavby,
funkcií a vývinu. Opisuje a vysvetľuje jazyky a vysvetľuje formálne, sémantické a komunikatívne
funkcie jazyka a fungovanie prirodzených jazykov v procese komunikácie v rámci všeobecnej teórie
jazykových štruktúr. Ukazuje normy ich správneho používania Empirickosť lingvistiky spočíva v tom,
že lingvisti najprv pozorujú jazykové javy, zhromažďujú ich a napokon sa snažia vybudovať
všeobecnú, či dokonca univerzálnu teóriu jazyka. Lingvistika pritom venuje pozornosť aj
historickému vývoju prirodzených jazykov, ich diachrónnemu aspektu (vývinu). Lingvistika sa
vyvinula z tradičnej filológie. Jazykoveda skúma (obyčajne prirodzený) jazyk. Pojem lingvistika
zaviedol švajč. jazykovedec a štrukturalista Ferdinand de Saussure na odlíšenie od dovtedajšej
→filológie.
Klasifikácia jazykovedy. Jazykoveda má tri hlavné zložky: fonetika (náuka, ktorá skúma materiálnu
stránku zvukového signálu v jazyku, t. j. jeho fyziologickú a akustickú realizáciu), gramatika (náuka
o gramatickej stavbe jazyka) a sémantika (náuka o význame jazykových jednotiek). Okrem toho sa
rozoznáva všeobecná jazykoveda (zaoberá sa princípmi budovania jazyka) a jazykovedné disciplíny
jednotlivých jazykov a skupín jazykov (napr. slovakistika, a slavistika), ako aj jazykovedné disciplíny
uplatňujúce poznatky iných vedných odborov.
Etnolingvistika a jazykový zemepis – jazykovedné odbory ktorý sa zaoberájú vzťahom jazyka ku
kultúre a spôsobu života etnika a otázkou dorozumievania medzi príslušníkmi rozdielnych etnických
skupín. Skúmajú jazyk primitívnych národov, vyspelejšie národy zaraďujú a skúmajú aj v rámci
sociolingvistiky.
Matematická lingvistika – špecializovaná matematická disciplína, ktorá zahŕňa kvantitatívnu,
algebraickú a počítačovú lingvistiku.

Kvantitatívna lingvistika používá kvantitatívne štatistické metódy. Jej teoretický a metodologický
základ tvorí teória pravdepodobnosti. Kvantitatívna lingistika skúma frekvenciu (početnosť) výskytu
jazykových jednotiek. Vznikajú frekvenčné slovníky.
Algebraická lingvistika -- teorie matematických modelov jazyka. Používa algebraické a logické
metódy. Pracuje so všeobecným vzorcom.
Počítačová lingvistika -- strojová lingvistika, využívá poznatky poznatky kvantitatívnej i algebraickej
lingvistiky. Vznikajú strojové preklady, kde sú však problémy so sémantikou.
Neurolingvistika – interdisciplinárny odbor, ktorý skúma najmä poruchy reči vyvolané poškodením
mozgu. Participujú na nej najmä neurológovia, logopedi a psychiatri. Za jej zakladateľa sa pokladá
Pierre Paul Broca (1861). Hlavným cieľom tejto disciplíny je odstraňovať alebo aspoň minimalizovať
následky takých postihnutí a umožniť pacientom, aby sa ich rečová činnosť v čo najväčšej miere
obnovila. Neurolingvistika sa zaoberá štúdiom porúch reči vyvolaných poškodením CNS (afázií),
sluchu aj rečových orgánov, výslovnosti (dyslalie, zajakavosť) dyslepxií a dysgrafií, echolálií
(ozvenové opakovanie) a perseverácií (tvrdošijné pokovanie po sebe samom), makrofónie
(nadmerne silný hlas při nervových chorobách).
Psycholingvistika – disciplína, ktorá vznikla na pomedzí psychológie a jazykovedy. Zahrnuje
produkciu a rozumenie reči, problematiku mentálnych štruktúr, vzťah jazykovej kompetencie a
jazykovej performancie, mentálnu reprezentáciu lingvistických konštruktov, psychofonetiku, náuku o
pauzách, vzťah jazyka a myslenia, čítania a písania, osvojovania si jazyka dieťaťom, osvojovania
cudzích jazykov, osvojovania nových poznatkov prostredníctvom jazyka, bilingvizmus, biologické
základy jazyka, patológiu reči, neverbálnu komunikáciu, reč zvierat a i.
Sociolingvistika -- skúma vzťah spoločnosti a jazyka.
Lingvokulturológia – zaoberá sa štúdiom vzťahu jazyka a kultúry.
Etnopsycholingvistika – jazykovedný smer skúmajúci jazyk ako vyjadrenie kultúry, predstáv
o svete, alp aj otázky dorozumievania medzi príslušníkmi rozdielnych jazykov.
Aplikovaná jazykoveda –- zahŕňa: 1. experimentálnu fonetiku; 2. teóriu prekladu; 3. teóriu
vyučovania cudzích jazykov; 4. lexikografiu; 5. klinickú lingvistiku; 6. interlingvistiku (skúmanie
aspektov medzinárodnej jazykovej komunikácie); 7. sociolingvistiku; 8. psycholingvistiku;
9. štylistiku.
Diachrónna jazykoveda – skúma jazyky v historickom vývine (diachrónia). Patrí sem: 1. historickoporovnávajúca jazykoveda; 2. dejiny jednotlivých jazykov; 3. etymológia (skúma pôvod, prvotný
význam a históriu slov alebo ich častí – morfém pomocou analýzy morfologickej stavby zo
súčasného i historického aspektu).
Formálna jazykoveda – skúma formálne vlastnosti jazykových jednotiek a javov, zameriava sa na
matematické modely gramatickej štruktúry jazyka.
Kvantitatívna (štatistická) jazykoveda – odbor matematickej lingvistiky, skúma jazyk pomocou
štatistických metód so zameraním na frekvenciu jazykových jednotiek a javov.
Matematická jazykoveda – skúma a opisuje jazyk matematickými metódami.
Počítačová jazykoveda – skúma jazyk pomocou počítačových nástrojov, aplikačne sa využíva
najmä v oblasti strojového prekladu.
Synchrónna jazykoveda (opisná lingvistika): skúma jazyk ako systém fungujúci v istom časovom
priereze (synchrónia). Osamostatnila sa po vystúpení F. de Saussura. Delí sa na: 1. fonetiku; 2.
fonológiu (vrátane fonotaktiky); 3. ortoepiu (súhrn pravidiel spisovnej výslovnosti); 4. ortografiu
(súhrn pravidiel správneho pravopisu); 5. gramatiku – morfológiu čiže tvaroslovie, ktorá skúma

gramatickú tvary slov, ich zmeny, a syntax) 6. lexikológiu (náuku o slovnej zásobe, jej vývine,
význame, rodzelení, dynamike vrátane frazeológie); 7. sémantiku; 8. štylistike (skúma funkční
využívanie jazykových a mimojazykových výrazových prostriedkov v konkrétnych prejavoch).
Textová jazykoveda skúma stavbu textu.
Špeciálne jazykovedy zahŕňajú tieto disciplíny: a) typológia a kontrastívna jazykoveda; b)
konfrontačná jazykoveda; c) sociolingvistika, antropologická lingvistika, lingvistika antropológie; d)
etnolingvistika a jazykový zemepis (geolingvistika); e) dialektológia a areálna lingvistika; f)
interdisciplinárny výskum jazykov: g) filozofia jazyka resp. psycholingvistika; h) neurolingvistika; i)
inžinierska lingvistika.
Kontextuálna jazykoveda – je štúdium toho, „ako jazyk zapadá do okolitého sveta“; zahŕňa filozofiu
jazyka resp. psycholingvistiku, neurolingvistiku, sociolingvistiku, antropologickú lingvistiku, lingvistiku
antropológie, klinickú lingvistiku, vývinovú lingvistiku, kognitívne vedy, rétoriku a pod.
Nezávislá jazykoveda – je štúdium čisto len jazyka ako takého bez vonkajších faktorov, čiže
ostatné jazykovedné odbory
Členenie z hľadiska metód: kvalitatívna lingvistika (systémová, štruktúrna): používa tzv.
systémový prístup – algebrická lingvistika, transformačná gramatika (napr. Noama Chomskeho),
kvantitatívna lingvistika, štatistická lingvistika (časť matematickej lingvistiky).
Korpusová jazykoveda – odbor počítačovej lingvistky, skúma a opisuje jazyk, resp. jeho použitie v
reálnych kontextoch z rozsiahleho korpusového materiálu, vyhľadaných a spracovaných pomocou
počítačových nástrojov a štatistických metód;
Matematická lingvistika je súhrnný názov pre kvantitatívnu, algebrickú a príp. aj strojovú
(komputačnú) lingvistiku.
Semiotika zahŕňa →syntax, →sémantiku a →pragmatiku.
Pojem teoretická jazykoveda sa používa ako opak aplikovanej jazykovedy, niekedy však ako syn.
synchrónnej alebo všeobecnej jazykovedy.
Formalizovaný jazyk – výsledok formalizácie jazyka; →kalkul s určitou interpretáciou.
jazykový korpus – väčšiniou rozsiahly súbor textov, ktoré sú v rôznej miere opatrené metajazykovými
značkami vypovedajúcimi o samotnom texte (autor, rok, vydanie, žáner ap.) a zaradenie
jednotlivých slov do kategórie slovných druhov, o frekvencii slova v korpuse, príp. ďalších
lingvistických a frekvenčných aspektoch. Niektoré koropusy sú budované ako tzv,. vyvážené, t. j.
obsahujú vyvážený podiel textov triedených podľa žánrovosti, času vzniku, príp. ďalších hľadísk
(hovorenosť, písanosť, regionálnosť, používanosť ap.). V súčasnosti majú korpusy digitálnu podobu,
čo výrazne uľahčuje zber dát a ich spracovanie: špeciálne programy umožňujú vyhľadávanie slov
a slovných spojení v kontexte, zistené frekvencie výskytu v korpuse i zistenie pôvodného zdroja
textu. Na formátovanie textov a vkladanie značiek sa používa najmä štandardizovaný jazyk XML,
príp. starší SGML.
Rozlišujú sa synchronně a diachronně korpisy. Sychrónne korpusy sú budované jako
reprezentativne vyvážené otlačky jazyka v určitom relatívne krátkom časovom období, v priebehu
ktorého možno pokladať jazyk za nemenný systém. Väčšinou ide o korpusy sprasného jazyka.
Diachronne korpusy zachytávajú jazyk v rôznych vývojových fázach a obsahuje texty rozsiahlejších
období. Podľa ďalšieho kritériá rozoznávame jednojazyčné a viacjazyčné (paralelné) korpusy.
Korpusy služia najmä jako lexikologický a lexikografický nástroj a stávajú sa o. i. zdrojom na
sprascovanie jednojazyčných výkladových slovníkov alebo viacjazyčných překladových slovníkov.

Budovaním korpusov slovenského jazyka sa u nás zaoberá Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV;
→korpusová lingvistika.
jazykový register – situačne podmienený spôsob jazykového prejavu, spätý s klonkrétnym druhom
spoločnoej činnosti ľudí (Slančová, 1999). Existujú jazykové (lexikálne) jednotky, ktoré používame
len v závislosti od nejakej situácie, pričom táto situačná podmienenosť sa prejavuje ako
suprasémantický príznak; registrová motivácia.
jazykový úzus – súhrn jazykových návykov ľudí, ktorý môže byť viac-menej ustálený, no nie je vždy
oficiálne prijatý, kodifikovaný. Jazykový úzus platí v rámci jednej redakcie, regiónu, sociálne
uzavretej oblasti. Nemusí mať nič spoločného so spisovnosťou (napr. používanie duálu, používanie
pádových prípon -u/-a, používanie slov (veľa – mnoho, aj – i).
JCIA – skr. en Joint Commission International Accreditation, 2000, spojená medzinárodná akreditačná
komisia, 2000, pragmatický prístup v príprave nemocníc na implementáciu akýchkoľvek zmien
vedúcich k efektívnej realizácii reforiem zákonov vrátane zlepšenia kvality. V poslednom oddieli sa
uvádzajú pravidlá pre manažovanie informácií, postupy organizovania práce, prípravy plánov
a merateľných ukazovateľov, potrebných na hodnotenie pozitívnych výsledkov transformácie
príslušnej organizácie a manažovania informácií vrátane štandardov dát.
jednoduchý termín – en simple term, jednoslovný termín, →termín, ktorý obsahuje len jeden slovný
koreň. Poznámka: Príklady jednoslovných termínov: zvuk, svetlo.
jednočlenná veta – veta, v ktorej sa gramatické jadro vyjadruje jedným vetným členom, vetným
základom. Namiesto podmetu a prísudku má vetný základ. Rozoznávajú sa slovesné (napr. Prší.)
a neslovesné jednočlenné vety (napr. Sem!).Jednčlenné vety môžu byť substantívne, adjektívne,
zámenné, číslovkové, infinitívne, príslovkové, časticové, citoslovné, slovesné, sponové (majú
podmet, napr. Je dusno). Jednočlenné vety môžu byť holé (Prší) i rozvité (Prší už od rána).
jednodimenzionýálny protiklad – bilaterálny fonologický protiklad, pri ktorom porovnávací základ je
spoločný len dvom prvkom systému, napr. s – z, t – d.
jednotka, jazyková – diskrétny, v danom jazykovom pláne nerozložiteľný element s vyhranenými
funkčnými vlastosťami. Vo zvukovom (fonologickom) pláne je to napr. fonéma, v morfologicom pláne
morféma, v lexikálnom pláne slovo atď. Pomenovanie émy pre jazykové jednotky sa prevzalo od
amer. sociolingvistu K. L. Pikea (→behaviorém), pracuje s nimi najmä štruktúrna lingvistika.
Charakter jeazyjkovej jednotky je abstraktný, význam nadobúda vo väzbe na elementy iného typu.
Vyčlenenie a porovnávanie jednotlivých jazykových elementov sa prejavuje v jazykovej variantnosti
a jazykovej interferencii.
jednotka prekladu – informatika segment v predkladovej pamäti zdrojového textu a jeho preklad.
jednotné číslo – singulár, vyjadruje jednosť substantívne pomenovaných javov, a to hociktorým
z tvarov singulárnej paradigmy (chlap – chlapa, s chlapom).
jednovýznamové slová – monosématické slová.
jednovidové a obojvidové slovesá – slovesá schopné vyjadrovať jeden, resp. obidva vidy (dokonavý
i nedokonavý).
jednoznačnosť termínu – presnosť termínu, vlastnosť termínu, ktorá znamená, že každý termín
označuje len jeden pojem bez možnosti rozličnej interpretácie. Splnenie tohto kritéria by znamenalo
v terminológii ideálny stav, ktorý v praxi je neuskutočiteľný a nie je ani nevyhnutný. Keďže pojmov a
vecí, ktoré treba pomenovať, je omnoho viac ako všetkých pomenovacích možností, musíme aj v
terminológii rátať s viacznačnosťou (polysémiou). „Od jednoznačnosti treba teda odlišovať
jednovyznamovosť a obmedziť ju na požiadavku, aby sa rôzne pojmy v tom istom odbore

nevyjadrovali tým istým termínom“ (Horecký, 1956). Pre určitosť a presnosť odbornej komunikácie
postačí, ak sú termíny jednoznačné aspoň v rámci príslušného odboru a s ním súvisiacich odborov,
čiže ak sa dosiahne aspoň relatívna jednoznačnosť (Poštolková a spol., 1983). Ťažkosti by mohla
niekedy spôsobiť viacznačnosť len vnútri jedného odboru. S prípadmi skutočnej viacvýznamovosti
(polysémiou) či rovnozvučnosti (homonymiou) sa v terminológii stretáme len zriedkavo (Horecký,
1956; Poštolková a spol., 1983).
V medicíne sú z praktického hľadiska najvhodnejšie trojice synoným: domáci, latinský a anglický
(latinoidný); tolerujú sa aj dvojice: domáci názov — medzinárodný názov, ktoré majú štylisticky
odlišnú kvalitu a ktoré sa dajú využiť pri štylistickej diferenciácii vysoko odborných prejavov od
popularizačných prejavov.
Často sa zachovávajú dvojice explicitnej (úplnej) podoby termínu — implicitnej (skrátenej) podoby
termínu, ktoré sa používajú podľa toho, ako to vyžaduje alebo dovoľuje kontext či komunikačná
situácia (Poštolková a spol., 1983).
Jednoznačnosť termínu je požiadavka, aby termín označoval len jeden pojem. Pojmov a vecí, ktoré
treba pomenovať, je však omnoho viac ako všetkých pomenovacích možností, treba v terminológii
vždy rátať s istou viacznačnosťou (polysémiou).
Od jednoznačnosti treba teda odlišovať jednovýznamovosť a obmedziť ju na požiadavku, aby sa
rôzne pojmy v tom istom odbore nevyjadrovali tým istým termínom“ (Horecký, 1956). Pre určitosť a
presnosť odbornej komunikácie postačí, ak sú termíny jednoznačné aspoň v rámci príslušného
odboru a s ním súvisiacich odborov (Poštolková a spol., 1983). S prípadmi viacznačnosti
(polysémiou) alebo rovnozvučnosti (homonymiou) sa v terminológii stretáme len zriedkavo
(Horecký, 1956; Poštolková a spol., 1983).
S jednovýznamovosťou sa niekdy spája požiadavka nezávislosti termínu od kontextu. Význam
termínu musí vždy vyplývať z neho samého (Horecký, 1956). Jednoznačnosť viacvýznamových
termínov zabezpečuje kontext, a to nie jazykový kontext, ale pojmovo-systémový kontext, ktorý
vymedzuje vednú oblasť (Oroszová, 1989). Okrem toho jednoznačnosť a presnosť termínu sa popri
adekvátnej jazykovej štruktúre dosahuje najmä definíciou a často aj formálnymi (slovotvornými)
prostriedkami (Masár, 1989).
Jednoznačnosť viacvýznamových termínov zabezpečuje kontext, a to nie jazykový kontext, ale
pojmovo-systémový kontext, ktorý vymedzuje vednú oblasť (Oroszová, 1989). Okrem toho
jednoznačnosť a presnosť termínu sa popri adekvátnej jazykovej štruktúre dosahuje najmä
definíciou a často aj slovotvornými prostriedkami (Masár, 1989). Úsilie vyhovieť kritériu
jednoznačnosti a presnosti vedie niekedy k tvoreniu ťažkopádnych mnohoslovných termínov (Masár,
1991, s. 53), ktoré sa v praxi často nahrádzajú inými, zväčša nesystémovými, ale prakticky ľahšie
použiteľnými krátkymi (jednoslovnými) termínmi alebo ich skratkami.
Ideálny by bol stav, keby pre jeden pojem existoval vždy len jeden názov. Všetky terminologické
synonymá, slovotvorné varianty termínov, pravopisné alebo výslovnostné dublety sa pokladajä
všeobecne za nevýhodné (Poštolková a spol., 1983). Môže totiž vznikať dojem, že ide o odlišné
pojmy.
Princíp jednoznačnostťi narúšajú synonymá (rovnoznačné slová), preto sú predmetom kritiky.
Základ niektorých synoným vyplýva z rozdielnej motivácie. Synonymá vznikajú aj preto, že historický
názov, ktorý odrážal istý stupeň poznania, sa nahrádza moderným, ktorý lepšie tlmočí súčasný
pojmový obsah termínu. Niekedy vznikajú synonymá krátením termínov, napr. leukocytopénia –
leukopénia a v použití rovnoznačného termínu z dvoch rozdielnych jazykov napr. vaginitída –
kolpitída (Šimon, 1990).

Terminologické synonymá sú nevýhodné i pre autorov odborných textov, pretože musia často
uvádzať niekoľko variantov príslušného termínu.
V medicíne sa tolerujú aj dvojice: domáci názov — medzinárodný názov, ktoré majú štylisticky
odlišnú kvalitu a ktoré sa dajú využiť pri štylistickej diferenciácii vysoko odborných prejavov od
popularizačných prejavov. V terminologických slovníkoch a databázach sú však najvhodnejšie
trojice synoným: domáci, latinský a anglický.
Všetky synonymá, varianty a dublety sa pokladajú za nevýhodné (Poštolková a spol. 1983). Zo
synoným sa tolerujú dvojice: domáci názov — medzinárodný názov, ktoré sa dajú využiť pri
štylistickej diferenciácii odborných prejavov od popularizačných prejavov.
JPEG – skr. en Joint Photographic/Pictures Experts Group, normotvorná organizačná skupina na
komprimovanie obrazových súborov.
juxtapozícia – primkýnanie.
juxtapozitum – nevlastná zloženina.
kadencia – melodéma, najdôležitejšia časť melódie vety (vetného úseku), ktoá sa začína prízvučnou
slabikou jkadra výpovede a pokračujúce až do konca vety (vetného úseku). V praxi sa termíny
kadencia a melódia zamieňajú. Podstatné sú dva príznaky, a to „konkluzívnosť“ a „uspokojivosť“.
Konkluzívna kadencia čiže uspokojivá končiaca melódia je vlastná oznamovacím, želacím
a zvolacím vetám, ako aj neutrálnym doplňovacím otázkam. Sled tónov je klesavý, najnižšiu úroveň
dosahuje na úplnom konci vety, čím je signalizované uspokojivé uzavretie myšlienky.
Anktikadencia čiže neuspokojivá končiaca melódia sa typicky vyskytuje v intonačnom priestore nad
zisťovanými otázkami (vyžadujúcimi odpoveď „áno“, „nie“). Semikadencia čiže neuspokojivá
nekončiaca melódia sa viaže na vetné segmenty s výskytom nekončiacej prestávky, t. j. takej
prestávky, po ktorej sa očakáva pokračovanie výpovede. Taká prestávka je medzi vetami v súvetí
alebo medzi vetou a dodatočne pripojeným vetným členom (napr. Prišiel už neskoro, veľmi neskoro)
(Dolník, 1999).
kakofónia – vlastnosť zvukov alebo ich zoskupení nepríjemných na počúvanie.
kalilógia – náuka o krásnej výslovnosti, o vyhýbaní nepríjemným zoskupeniam slov a hlások.
kalk – slovo alebo spojenie slov úplne napodobnené podľa cudzieho slova čo do morfematickej
i sémantickej štruktúry; conscientia – svedomie, Selbstbedienung – samoobsluha, high tension –
vysoké napätie.
kalkovanie – proces, pri ktorom sa morfologické prvky cudzojazyčného termínu preložia a utvoria
nový termín; →kalk. Príklady: en worldview, slov. svetonázor; lat. Pulmonaria, slov. pľúcnik. Ide
o tovrenie slov z domácich slovotvorných prostriedkov napodobňovaním štruktúry slova v inom
jazyku. Popri preberaní cudzích slov je druhým produktívnym spôsobom obohacovania slovenj
zásoby najmä v odbornej terminológii. Kalky vznikajú tak, že sa z cudzieho jazyka prenesie slovo do
slovenčiny v istej podobe. Veľká časť technických názvov v slovenčine je kalkovaná z nemčiny
(Kunststoff – umelá látka), veľkú tradíciu má kalkovanie v anatomickej, botanickej a zoologickej
nomenklatúre.
kalkul – 1. počet; 2. operačná schéma konštrukcie obrazcov z daných obrazcov. systém pravidiel
operovania so znakmi, ktorý rozširuje možnosti obsahového myslenia pri riešení úloh a dokazovaní
súdov vyjadriteľných prostriedkami („jazykom“) daného kalkulu. Objekty, ktorými sa v kalkule narába
sú hmotné predmety (číslice, písmená a iné znaky), ktoré sa v procese, keď sa na ne aplikujú
pravidlá kalkulu, prakticky nemenia. Vyjadrenie určitých oblastí poznania v podobe kalkulov
budovaných na základe metód vypracovaných modernou logikou, je najdôslednejšou formou
formalizácie tejto oblasti poznania.

Kalkul je system pravidiel operovania so →znakmi, ktorý rozširuje možnosti obsahového myslenia
pri riešení úloh a dokazovaní súdov vyjadriteľných prostriedkami („jazykom”) daného kalkulu.
Charakteristikou kalkulu je to, že objekty, ktorými sa v ňom narába, sú hmotné predmety (číslice,
písmená a i. znaky), ktoré sa v procese, keď san a ne aplikujú pravidlá kalkulu, prakticky nemenia.
Kalkuly vznikli v matematike (napr. Diferenciálny a integrálny počet a i.), neskôr sa metóda
budovania kalkulov preniesla do logiky, vznikli logické a ogicko-matematické kalkuly a v súvislosti s
tým aj matematická a symbolická logika, v ktorej sa prostredíctvom vybudovania kalkulu vyjadrujú
logické formy. Vyjadrenie určitých oblastí poznania, najmä v deduktívnych vedách, v podobe
kalkulov budovaných na základe metód, ktoré vypracovala moderná logika, je najd§ôležitejšou
formou formalizácie tejto oblasti poznania. Efektívnosť tejto formalizácie potvrdzuje prax pri
používaní modernej výpočtovej techniky a vývin kybernetiky a informatiky.
Kalkul predstavuje množinu znakov a pravidiel pre schematické operoperovanie s týmito znakmi,
ktoré sa vzťahujú len na tvar týchto znakov, nie na ich význam. Do kalkulu patrí konečný počet
atómových obrazcov (elementárnych objektov), z ktorých môžeme zostaviť ďalšie obrazce. Do
kalkulu ďalej patrí konečný počet pravidiel, podľa ktorých môžeme vykonávať operácie s obrazcami.
Zostavenie obrazcov podľa tychto pravidiel sa nazýva odvodenie.
Objekty, ktorými sa v kalkule narába sú hmotné predmety (číslice, písmená a iné znaky), ktoré sa
v procese, keď sa na ne aplikujú pravidlá kalkulu, prakticky nemenia. Vyjadrenie určitých oblastí
poznania v podobe kalkulov budovaných na základe metód vypracovaných modernou logikou, je
najdôslednejšou formou formalizácie tejto oblasti poznania.
kardinália →základné číslovky.
kardinalita – 1. teória množín mohutnosť, pojem teórie množín vyjadrujäci veľkosť konečných i nekonečných
množín. Označuje sa jako
; 2. informatika násobnosť, obmedzenie počtu inštancií druhej entity, ktoré
majú vzťah s akoukoľvek inštanciou prvej entity. Definuje sa vždy maximálna a minimálna
kardinalita. Minimálna kardinalita môže nadobúdať hodnotu 0 alebo 1 a maximálna kardinalita 1
alebo N. Kardinalita vzťahu 1:1 je vzťah, v ktorom na obidvoch stranách vystupuje len jeden objekt
danej entity (napr. vzťah manželia medzi entitou muž a entitou žena). Kardinalita vzťahu 1:N
znamená, že na jednej strane je jediný objekt, ktorý je ve vzťahu s jedným alebo viacerými objektmi
na druhej strane. Ide o typ, ktorý sa vyskytuje velmi často (napr. oddelenia a lekár). Kardinalita
vzťahu M:N je vzťah, v ktorom vystupuje viac objektov na obidvoch stranách (napr. zamestnanec a
úloha, kde jednu úlohu môžu riešiť viacerí zamestnanci a súčasne jeden zamestnanec môže riešiť
viac úloh).
kartotéka – súbor excerpčných lístkov zoradených podľa stanovených kritérií (najčastejšie podľa
abecedy).
katafázia – neschopnosť vyjadriť myšlienku súvislou vetou. Vyskytuje sa niekedy u sluchovo
postihnutých detí. Postihnutý nevie nájsť vhodný výraz, potom sa často vyjadruje opisom,
parafrasticky. Príklad: Ja ísť tam = prídem.
katachréza – frazeologický zvrat, ktorý vzniká skrížením dvoch frazeologických zvratov alebo
nevhodným použitím metafory: usilovať sa zubami-nechtami namiesto držať sa zubami-nechtami,
stojí tio veľké peniaze namiesto stojí to veľké peniaze (Mistrík, 2002).
katalóg – informatika systematický súpis predmetov, zostavený podľa určitého hľadiska, obsahujúci aj
určité základné údaje o katalogizovaných predmetoch, napr. internetový katalóg.
kategória – najvšeobecnejší pojem vo vzťahu k istému relevantnému výseku skutočnosti, ktorého
rozsahom je trieda rovnorodých objektov z tohto výseku (Dolník, 1999). Výrazom relevantný sa
vyjadruje, že ide o vymedzenie výseku, ktorý je dôležitý z istého hľadiska (napr. pre medicínu sú
dôležité také rozsiahle výseky ako zdravie a choroba); →gramatická kategória.

kategória menného čísla – diferencuje kvantitu vecí na úrovni singulár – plurál. Je motivovaná tým,
že sa podstatným menom označuje jedna alebo viac vecí. Slovenčina má osobitné morfémy na
vyjadrenie rozdielov v čísle. Príklady: chlap – chlapi, žena – ženy, dieťa – deti. Pri kategórii čísla sa
rozlišuje reálny počet (číslo) vecí od gramaticky vyjadreného čísla; singulária tantum; plurália
tantum.
kategória menného rodu – vyjadruje diferencie subjektov zúčastnených na procese podľa pohlavie,
príp. životnosti. Pritom sa prirodzený rod nemusí výdy zhodovať s gramatickým rodom. Príklad: to
chlapča – to dievča. Niektoré jazyky neuplatňujú rod (angličtina, maďarčina, dánčina), v niektorých
jazykoch sú dva rody (románske jazyky), v niektorých sú štyri rody (švédčina), v niektorých je tretí,
tzv. „nijaký“ rod (stredný rod – poľština).
kategória pádu – vyjadruje vzťah podstatného mena k iným menám. Nominatív sa vyjadruje ako
podmet vety (lekár odišiel), ako menný prísudok (sobota je voľný deň), vetný základ jednočlennej
vety (Bratislava – hlavné mesto), prívlastok (pacient Adamec), oslovenie (Peter, odpusť jej). Genitív
sa využíva vo vete na vyjadrenie podmetu (nebyť tvojho otca..), predmetu (bál sa operácie),
prívlastku (kus chleba); záporný genitív je synonymný s akuzatívom (nemá matku – nemá matky),
no genitívový zápor je expresívny, dôraznejší, než akuzatívový. Datív sa využíva na vyjadrenie
priameho predmetu (ujsť priateľovi), nepriameho predmetu (vysvetľovať poslucháčom), voľného
predmetu (prideliť všetkým) Akuzatív sa využíva na vyjadrenie predmetu (riešiť problémy)
a príslovkového určenia miesta (stál krok predo mnou), času (dochádzal každý týždeň), spôsobu
(blúdili krok sem krok tam). Lokál sa využíva na vyjadrenie predmetu (hovoriť o terapii)
a príslovjkového určenia (prechádzať sa po izbe). Príznakové je použitie inštrumentálu vo funkcii
menného prísudku v prípadoch, keď sa môže použiť aj nominatív. Ide o rozdielne podoby typu bart
je lekár – brat je lekárom. Inštrumentálom sa naznačuje aktualizovanosť, dôraz i časová
obmedzenosť výpovede (Mistrík, 2002).
kategória slovesného rodu – gramatická kategória opierajúca sa o skúsenosť, že substancie aleno
dej vykonávajú, alebo sú dejom zasahované. Jestvuje činný (aktívny) rod (aktívum)a trpný (pasívny)
rod (pasívum). Protiklad činnosť – trpnosť sa uplatňuje len pri činnostných prechodných slovesách.
kategória spôsobu – modus, gramatická kategória, ktorá vyjadruje, ako sa podáva (so zreteľom na
autora prehovoru) realizácia prísudku. Do kategórie spôsobu sa zahŕňa: 1. oznamovací spôsob
(indikatív); 2. podmieňovací spôsb (kondicionál); 3. rozkazovací spôsob (imperatív).
kategória stupňovania – gramatická kategória zakladajúca sa na porovnávaní intenzitry vlastností
pomenovania akostným prídavným menom. Vzťahuje sa na akostné prídavné mená a na
vlastnostné príslovky odvodené od stupňovateľných oprídavných mien. Z hľadisdka sémantickej,
morfologickej a syntaktickej realizácie je stupňovanie: a) vzopstupné a zostupné (dlhý – dlhší –
najdlhší); b) relatívne a absolútne (Mišo je vyšší ako Ivan); c) syntetické a analytické (dlhý – dlhší – naj-dlh-ší). Kategória stupňovania je trojčelenná (pozitív – komparatív – superlatív).
kategorizácia – zaraďovanie prvkov do triedy. Ak sa hovorí o →kategorizácii, myslí sa na rozsahovú
stránku →kategórie. Atribútmi sa vyjadrí, o ktoré výseky skutočnosti ide: morfologické, funkčné ap.
Z porovnávacieho hľadiska kategória je výsledkom porovnávabnia objektov abstrahovania od ich
nepodstatných vlastností a ich zjednocovania na základe spoločných (podstatných) vlastnosti (teda
zovšeobecňovania). Kategorizácia je poznávací proces, ktorý pozostáva z identifikácie objektu ako
toho istého v rozličných obmenách, v rozličnom čase a priestore. Identifikácia sa spája s prvou
klasifikáciou. Objekty, ktoré sa identifikujú ako tie isté, sa zaraďujú do jednej triedy; klasifikáciou sa
redukuje počet jednotiek (tried). Nekonečné množstvo objektov má v základe obmedzený počet
jednotiek; (→klasifikácia).

kauzálny vzťah – en causal relation, →asociatívny vzťah zahŕňajúci príčinu a jej následok.
Poznámka: Kauzálny vzťah existuje medzi →pojmami „akcia“ a „reakcia“, nukleárna explózia“ a
„odpad“ (STN ISO 1087-1: 2003)
kauzatíva – slovesá vyjadrujúce „spôsobiť istú vlastnosť ako stav“, vyjadrené základom slovesa:
zohrievať (spôsobiť, že sa niečo stalo teplým).
kazateľský štýl – direktívny, moralizátorský štýl, ktorým sa interpretujú prikázania a otázky etiky.
Kazateľský štýl je oproti homílii adresnejší a dôraznejší. Homiletický štýl je pokojnejší.
kernel – Meta_Model používaný v GEHR ako základ.
klasifikácia – en classification (l. classis trieda + l. facere robiť) triedenie, zaraďovanie do vopred
určených tried na základe zistencia spoločnej charakteristiky; prostriedok na zaraďovanie
jednotlivých faktov, údajov a meraní do určitých skupín. Ide o postup, ktorý sa zakladá na rozdelení,
roztriedenie množiny, resp. súboru prvkov (javov, objektov, prípadov ap.) do určitých podmnožín
podľa zvolených variantov tzv. klasifikačného (triediaceho znaku); 1. metóda určenia vzťahov
(rodovo-druhových a i.) medzi sémantickými jednotkami, nezávisle od stupňa hierarchie systému
a od toho, či sa použije pri tradičnom alebo mechanizovanom informačnom prieskume; 2.
usporiadanie pojmov do tried a podtried s cieľom vyjadriť sémantické vzťahy medzi nimi. Triedy sa
vyjadrujú pomocou →notácie.
Rozlišuje sa klasifikácia analytická (postup od základnej množiny k triedam a prvkom) a syntetická
(postup v opačnom smere). Základná množina je spravidla neusporiadaná, preto klasifikácia
znamená aj jej usporiadanie priradením priradením prvkov do príslušných tried. Základnú množinu
možno určiť enumeráciou (vymenovaním všetkých prvkov) alebo definične (na základe znaku alebo
sústavy znakov), ktoré rozhodujú o príslušnosti prvku do danej základnej množiny (napr. všetky
gravidné ženy s hypertenziou). Vstupným prepokladom klasifikácie je možnosť jednoznačne
rozhodnúť o tom, či daný prvok patrí alebo nepatrí do základnej množiny.
klasifikácia jazykov – zoskupovanie, triedenie jazykov do určitých skupínm podľa vlastností
jednotlivých jazykov. V súvislosti so systematickým opisovaním a porovnávaním jazykov vznikli
v priebehu ostatných dvoch storočí základné druhy klasifikácie jazykov: 1. genealogická
(genetická) klasifikácia – triedi a zoskupuije jazyky do jazykových rodín na základe ich pôvodu
a vývonu, napr. slovanské jazyky, germánske jazyky atď.; pri hlbšej genealogickej klasifikácii sa
napr. slovanské jazyky členia na východoslovanské, západoslovanské atď.; 2. typologická
klasifikácia – zoskupuje jazyky podľa systémovo-štruktúrnych vlastností bez ohľadu na ich pôvodu
a vývin podľa toho, aké majú vlastnosti fonologické, morfologické, syntaktické alebo lexikálnosémantické; 3. areálna (zemepisná) klasifikácia – zoskupuje jazyky podľa toho, ako podobu
jazykov ovplyvnilo prostzredie, kde existovali a aj situácia, v ktorej existovali.
klesavá dvojhláska – dvojhláska, v ktorej po sonórnejšej samohláske nasleduje polosamohláska: ou.
klimax – lingvistika gradácia, usporiadanie slov, slovných spojení aj väčších významových celkov tak,
že stupňujú a zosilňujú účinok textu. Napr. Nerozuimel, nechápal, netušil, čo sa chystá. Antiklimax
je naopak zvyšovanie sily textu klesaním a stišovaním výpovede.
klinický register – zdravotný register, ktorý eviduje prípady ochorenia v jednotlivých zdravotníckych
zariadeniach. Jeho cieľom je klinické sledovanie a vyhodnocovanie diagnosticko-liečebných
postupov. Tento typ registra býva súčasťou nemocničných informačných systémov. V USA je
napríklad funkčný klinický register onkologických ochorení podmienkou získania akreditácie
onkologického pracoviska. Spojením informačných tokov z jednotlivých klinických registrov môže
vzniknúť populačný register.

klinik – en clinician, zdravotnícky profesionál, ktorý poskytuje zdravotnícke služby priamo
pacientovi/klientovi [(ISO/TR 20514:20045(E)].
klišé – slová alebo spojenia slov, ktoré častým a mechanickým používaním stratili svoj pôvodný
význam a pôsobia v texte ako frázy, prázdne slová a znehodnocujú okolitý text. Klišé vznikli v texte,
no v novom prostredí – v žurnalistike, ktorá ich často zneužíva – klesajú na úroveň
administratícneho výraziva a dosť rýchlo strácajú svoj pôvodný charakter. Súčasné klišé
hyperbolizuje istú snahu vyniknúť v prostredí a oddať sa silnej pompéznosti. Príklady: drvivá
väčšina, strašná radosť, účinná pomoc, nerzvratný dôkaz (Mistrík, 2002).
kľúč – angl. key, 1. v informatike identifikátor pre záznam alebo skupinu záznamov v súbore dát (v
informatike identifikátor pre záznam alebo skupinu záznamov v súbore dát (dátový kľúč); 2. pravidlo,
podľa ktorého sa dajú šifrovať, alebo dešifrovať správy (šifrovací kľúč); 3. kľúč USB je zariadenie na
ukladanie dát; 4. licenčný kľúč je prístupový kód umožňujúci používať softvér alebo zariadenie, pre
všetkých používateľov rovnaký, identifikuje, kto má na používanie ĺicenčné právo; 5. elektronický
kľúč je zariadenie na odomykanie elektronických zámkov (obvykle elektronická vstupná karta, kľúč
dallas); 6. určovací kľúč (botanický kľúč, kľúč k určovaniu nerastov a hornín a pod.) je príručka
obsahujúca rozlišovací postup - otázka a výber možných odpovedí, na konci ktorého je určenie
presného typu rastliny, nerastu ...; 7. telegrafný kľúč (Morseov kľúč) je zariadenie pre manuálne
odosielanie správ telegrafom (morzeovkou).
kľúčové slové – angl. keyword, 1. slovo alebo výraz, ktorý sa v texte zámerne viackrát opakujé.
Autor sa k nim vracia s cieľom upriamiť na ne pozornosť. Môžu sa opakovať v rámci vety, odseku,
v replikách dialógu. Vyskytujú sa v autorskej reči i v reči postáv. Ich cieom je gradovať, intenzifikovať
alebo zdôrazniť dané slovo. Štylistika kľúčových slov je hra so slovami na druhej rovine
(medzitextové kontakty)(Mistrík, 2002); 2. v počítačovej lingvistike hľadané slovo alebo reťazec znakov
zapisovaný do vyhľadávacieho okienka a po vyhľadaní zobrazovaný zvyčajne uprostred kontextu –
konkordančného výpisu.
kmeň – časť slova, ktorá sa v rozličných tvaroch toho istého slova mení a ku ktorého sa pripájajú
jednotlivé pádové prípony (pri menách) alebo osobné prípony, koncovky (pri slovesách): učiteľk-a,
robi-ť; pozri →stemming.
kmitavé spoluhlásky – vibranty, spoluhlásky artikulované tak, že úžina utvorená špičkou jazyka sa
striedavo zužuje a rozširuje (napr. slovenské r, ŕ). V slovenčine sú vibranty vždy znelé.
kód – 1. súbor znakov určených na zaznamenávanie informácií určitým spôsobom a pravidlá na ich
používanie; 2. predpis na prevádzanie jednej sústavy znakov do inej; 3. v informatike zobrazenie
(dohodnutý systém pravidiel), ktoré každému znaku alebo postupnosti znakov alebo signálu daného
súboru znakov (vzorov; signálov) jednoznačne priradí znak alebo postupnosť znakov (obrazov) z
iného súboru znakov; 4. v jazykovede skrátene jazykový kód – súhrn jazykových pomenovaní vecí,
javov, udalostí a vzťahov, ako aj pravidiel na ich používanie, radenie do súvislých výpovedí.
kód – 1. predpis na prevádzanie jednej sústavy znakov na oznámenie správ do inej sústavy; 2. vo
fyzike a elektrotechnike predpis na prevádzanie elektrických, optických alebo iných impulzov do
sústavy jazykových znakov; 3. v informatike systém znakov a pravidiel na vyjadrenie informácií,
slúžiaci na prenášanie informácií z jednej sústavy signálov, znakov do druhej; vzájomné priradenie
prvkov množiny signálov (symbolov) prvkom množiny správy.
kod Kamenických – spôsob umiestnenia českých a slovenských znakov do tabuľky →ASCII.
Umiestnenie nie je kompatibilné s medzinárodnými normami, a preto sa využíva ako voliteľná
možnosť najmä v editoroch českého pôvodu a v ďalších domácich programoch. Jeho využitie klesá.
kodifikácia – súbor predpisov a pravidiel na používanie spisovného jazyka, uzákonenie spisovnej
normy (obyčajne v príručkách, ktoré majú všeobecnú autoritu – Pravidlá slovenského pravopisu),

ktorú uskutočňuje nejaká vedecká inštitúcia alebo kolektív. Kodifikácia registruje platné normy, a tak
reprezentuje aj zoznam platných noriem, platných zákonov nielen pokiaľ ide o ich význam, ale aj
trvanie. Kodifikácia je uzákonená a registrovaná norma. Vzťahuje sa len na spisovný jazyk, ostatné
formy národného jazyka nebývajú kodifikované.
kódovanie – informatika formovanie myšlienok do jazykovej podoby, vypracovanie jazykových
oznámení – od konceptu až po cizelovanie. Ide o proces, pri ktorom sú informácie v jednej forme
alebo na jednej úrovni detailov reprezentované v inej forme alebo na inej úrovni (Feibel, 1996).
Používa sa vo viacerých súvislostiach: 1. pri kódovaní textov sa znaky, číslice a ďalšie symboly
reprezentujú ako desiatkové hodnoty (napr. ASCII, EBC-DIC); 2. v oblasti telegrafie sú znaky
a číslice reprezentované ako postupnosť bodiek a čiarok (Morseova abeceda); 3. pri prenose
digitálnych signálov prostredníctvom sietí sú hodnoty 0 a 1 predstavované ako zmeny napätia al.
prúdu. Špeciálnym prípadom kódovania je preklad (angl. translation), keď sa jeden spôsob
kódovania prevedie na druhý (napr. z ASCII do EBC-DIC); →šifrovanie.
kódovanie, sémantické – kódovanie, pri ktorom sa predstavy vysielateľa transformujú do jazykových
jednotiek (tie musia byť známe prijímateľovi).
kognitívna lingvistika – odvetvie kognitívnych vied, ktorého vznik je späté s generatívnou
lingvistikou. Jej zakladateľ ju chápe ako súčasť psychológie, ktorá sa sústreďuje na špecifickú
kognitívnu oblasť a na špecifickú duševnú schopnosť, ktorou je jazyková schopnosť. Kognitívna
lingvistika pristupuje k jazyku ako k výrazu špecifickej kognitívnej schopnosti človeka. Vznik
kognitívnej lingvistiky je spätý s generatívnou lingvistikou. N. Chomský v knihe Rules and
Representations (1980) zdôrazňuje, že lingvistiku chápe ako časť psychológie, ktorá sa sústreďuje
na pšecifickú kognitívnu oblasť a duševnú schopnosť súvisiacu s jazykom. Kognitívna lingvistika
pristupuje k jazyku ako k výrazu špecifickej kognitívnej schopnosti človeka.
kognitívna psychológia – [l. cognitio poznávanie, znalosť] je oblasť kognitívnej vedy, ktorá používa
koncepcie umelej inteligencie na formuláciu a testovanie jej hypotéz. Zaoberá sa reprezentáciou
a spracovaním informácií živočíchmi s vyššou nervovou aktivitou (a teda aj ľuďmi). Používa metódy
počítačových simulácií kognitívnych modelov a ich algoritmickej realizácie.
Kognitívna psychológia sa začala rozvíjať v 70. rokoch 20. stor. Predtým v americkej psychológii
dominovala behavioristická metodologická koncepcia, v ktorej sa nepočítalo s výskumom
mentálnych stavov a procesov – pokladali sa za „čiernu skrinku“, ktorá nie je prístupná vedeckému
skúmaniu). Kognitívna psychológia prekonáva túto koncepciu a vyvíja metódy, pomocou ktorých sa
dajú vedecky skúmať práve tieto stavy a procesy. Skúma procesy prijímania, ukladania
(organizovania) a používania informácií. Modeluje kogníciu ako systém mentálnych štruktúr
a procesov. Modely zobrazujú štruktúru znalostí a mentálne aktivity založené na týchto znalostiach
(Dolník, 1999).
kognitívna veda – informatika [l. cognitio poznávanie, znalosť, vedenie] teória mysle, ktorá vysvetľuje
vzťah medzi mysľou (vedomím) a jej substrátom (mozgom). Kogníciou sa rozumie množina
všetkých štruktúr a procesov súvisiach s vedomím (znalosťami) človeka, súhrn aktivít človeka
založených na jeho znalostiach. Kognitívne vedy sú zamerané na výskum mentálnych štruktúr
a procesov, ktoré súvisia s vedením (znalosťami) človeka.
Mentálne javy nie sú podľa kognitívnej vedy identické s fyzikálnymi štruktúrami, ktoré ich produkujú,
ale ich prejavom, resp. vlastnosťou (funkcionalizmus). Predmetom kognitívnej vedy sú vyššie
aspekty kognície, ku ktorým patrí: 1. percepcia prostredia; 2. vykonávanie adaptívnych akcií, ktoré
zvyšujú schopnosť organizmu prežívať a rozmnožovať sa; 3. učenie; 4. usudzovanie; 5. plánovanie;
6. rozhodovanie; 7. riešenie úloh; 8. komunikáciu ap.

Kognitívne vedy si kladú tieto konkrétne otázky: Na základe akých znalostí dokáže človek myslieť,
hovoriť, spracovať informácie odovzdávané v jazykovej komunikácii, resp. spracúvať informácie
vôbec? Ako sú tieto znalosti uložené (organizované) v pamäti? Ako sa ukladajú znalosti do pamäti?
Aké procesy (operácie) prebiehajkú pri využívaní uložených znalostí pri hovorení, myselní
a spracúvanmí informácií?
Kognitívna veda je interdisciplinárny odbor, ktorý skúma reprezentáciu informácie súvisiace s
vnímaním, jazykom, myslením a emóciami v mozgu. Zahŕňa viaceré vedné disciplíny vrátane
psychológie, umelej inteligencie, filozofie, neurovedy, lingvistiky, antropológie, sociológe
a vzdelania. Pokrýva mnoho úrovní analýzy, od nízkoúrovňového učenia a rozhodovania až po
vysokoúrovňovú logiku a plánovanie, od sústavy neurónových obvodov až po modulárnu
organizáciu mozgu. Termín kognitívna veda utvoril Christopher Longuet-Higgins (1973).
V 70. rokoch minulého storočia nastáva v lingvistike komunikatívno-pragmatický obrat a konštituuje
sa kognitívna lingvistika ako odvetvie kognitívnych vied (Dolník, 1999).
kognitívny – 1. poznávací v zmysle poznávacieho procesu či aktu; 2. odrážajúci schopnosť (vlohy, talent)
poznávať. Kognitívny vo filozofickom zmysle sa týka racionálneho poznávania, teoretického myslenia, ktoré sa
líši od emocionálneho, emotívneho, motivačného myslenia.

koherencia – súvislosť, spojitosť textu, ktorá sa udržiava prostredníctvom témy, časovej, priestorovej
alebo logickej následnosti častí textu. Formálne sa vyjadruje pomocou ukazovacích zámen,
priraďovacích spojok, intonáciou (Mistrík, 2002).
koherencia prívlastkov – súdržnosť prívlastkov udržiavaná vo vete s viacerými prívlastkiami
s nadradeným substantívom. Môže byť dvojaká tesná alebo voľná. Bezpríznaková situácia je taká,
keď sú anteponované prívlastky smerom doľava od nadradeného substantíva odstupňované
sémanticky – podľa šírky ich vecného významu (tzv. postupné rozvíjanie prívlastku (napr. moja nová
hnedá taška). Zdôraznený prívlastok sa oddeľuje čiarkou (moja, nová hnedá taška) (Mistrík, 2002).
kohézia
–
lingvistika
súdržnosť;
závislostný
vzťah
charakterizovaný
s →interpedenciou, ktoré spája prívlastok nevyhnutný (Dolník, 1999).

→determináciou

koiné – lingvistika spôsob vyjadrovania spoločný všetkým príslušníkom daného jazykového
spoločenstva. V súčasnosti je koiné nadnárodný jazykový útvar, založený na äze. Upredbnostňujú
sa v ňom výrazy spoločné viacerým nárečiam nádorného jazyka (Mistrík, 2002).
kolektíva – lingvistika →hromadné substantíva.
kolimácia – „vyclonenie“ rtg lúča, ktorý napr. pri počítačovej tomografii určuje hrúbku rezu. Pri
konvenčnej a špirálovej technike sa to dosahuje mechanicky pohyblivými clonami uloženými medzi
röntgenkou a pacientom. Pri multidetektorovej CT však kolimácia rtg lúča neurčuje konečnú hrúbku
rezu – o tom tu rozhodujú najmä detektory (hrúbka axiálneho rezu tak môže byť od 0,35 až po 20
mm).
kolokácia – lingvistika en collocation, kolokabilita, umiestenie na tom istom mieste, v tom istom
priestore, spoločný výskyt (súvýskyt) lexikálnych jednotiek ako zvyčajný a do určitej miery
predpovedateľný jav; spoločný výskyt lexikálnych jednotiek nad rámec početnosti výskytu
očakávaného pri náhodnom rozdelení; dvojica alebo viac slov, spravidla spájaných samostatných
lexikálnych jednotiek; typické alebo ustálené slovné spojenie (Mistrík, 2002).
kolokvializmy – lingvistika hovorové lexémy, jednotky slovnej zásoby používané v bežnej,
poloformálnej alebo neformálnej, nepripravenej, uvoľnenej, spontánnej, neoficiálnej komunikačnej
situácii. Rozlišuje sa medzi hovorovosťou a hovorenosťou. Hovorovosť je štýlová vlastnosť lexémy
a hovorenosť je vlastnosť jazykovej formy lexémy (Mistrík, 2002).

komentár – lingvistika publicistický žáner uplatňujúci stanovisko autora alebo redaktora (Mistrík, 2002).
komický štýl – lingvistika vtipné predvádzanie alebo publikovanie žartov, príbehov a smiešnych situácií
Kým irónia je skryto rozložená na celej textovej ploche, komika sa realizuje priamo, otvorene;
komika je viditeľná, iróniu tušíme a cítime v „atmosfére“ celého textu (Mistrík, 2002).
kompatibilita – informatika en compatibility, schopnosť funkčnej jednotky splniť požiadavky
špecifikovaného rozhrania bez značnej modifikácie (ISO/IEC 2382-1:1993)(STN ISO 1087-2:2006).
kompendium – lingvistika druh vedeckej rozpravy. V kompendiu sa širšie ako v monografii spracúva
problematika jedného odboru. Je to vedecké dielo, ktoré sa často skladá z viacerých zväzkov.
Kompendium je zvláštny žáner, ktorý obyčajne spracúva širší kolektív (Mistrík, 2002).
kompilácia – informatika preklad zdrojového kódu do podoby vhodnej na vykonanie, obvykle spojená so
syntaktickou a sémantickou kontrolou. Kompliáciou vykonáva pogram zvaný kompilátor.
kompilátor – informatika kompilujúci program, prekladač, program, ktorý dokáže preložiť zdrojový kód
napísaný v niektorom programovacom jazyku do vykonateľnej formy, napr. do strojového kódu.
Alternatívnym spôsobom vykonávania kódu je interpretácia zdrojového kódu v čase behu programu.
Program, ktorý tento preklad zabezpečuje, sa nazýva interpreter. Existujú aj kombinované riešenia
kedy sa najprv prekladá do pomocného kódu, ktorý sa interpretuje v čase behu (napr. Java).
Kompil8tor väčšinoinou vykonáva niekoľko, príp. všetky z nasledujúcich čiností: lexikálna analýza,
preprocessing, parsing, sémantická analýza, generovanie kódu a jeho optimalizácia.
komponent – lingvistika prvok vydeliteľný v zloženom slove pred spojovacou morfémou a za
spojovacou morfémou. Môže mať podobu korňa alebo odvodeného slova, napr. ruk-o-pis (Mistrík,
2002).
komponentová analýza – lingvistika sémantická analýza, ktorá sa zaoberá zisťovaním a opisom
príznakov predmetov, procesov, javov a celých tried, pokiaľ sú tieto príznaky obsiahnuté vo
významoch príslušných lexém. Podstatou komponentovej analýzy je skúmanie významov slov
vyčleňovaním sém. Séma je konečný komponent, ktorý sa už ďalej nečlení (Mistrík, 2002).
kompozícia – 1. en composition, informatika množina informácií jednorazovo vložených do zdravotného
záznamu
napr.
lekárom
počas
jedného
vyšetrenia;
podtrieda
zložky
záznamu
(RECORD_COMPONENT) v referenčnom modeli EN13606, ktorá obsahuje súbor zložky záznamu
(RECORD_COMPONENTS) zložených (autorizovaných) v priebehu jedného klinického vyšetrenia
(session) používateľa alebo interakcie so záznamom kvôli zloženiu jedného EHR [prEN136061:2004] [(ISO/TR 20514:20045(E)]. Príklad: batéria výsledkov laboratórnych vyšetrení, kontrolné
vyšetrenie, prepúšťacia správa; 2. lingvistika jeden zo spôsobov tvorenia zložených slov, pri ktorom
sa nové slovo tvorí z dvoch alebo viacerých slov (slovných základov). Existuje niekoľko druhov
kompozície, napr. kopulatívna kompozícia (hluchonemý), interatívna kompozícia (nie a nie),
determinatívna kompozícia (samostatný), posesívna kompozícia (štvornohý) (Mistrík, 2002).
kompozícia textu – lingvistika proces zjednocovania textu, jeho skladanie. Realizuje sa zdola nahor
v dvoch fázachz. Pri výstavbe mikrotextov sa spájajú vety (nadvetná syntax) do nadvetných útvarov,
ako sú minimálne a po nich vyššie textové jednotky – odseky. Pri výstavbne makrotextov sa tvoria
najvyššie textové celky na sieti proponovaných slohových postupov, ako sú informačné,
rozprávacie, opisné, výkladové, príp. dialógové slohové postupy (Mistrík, 2002).
kompozicionalita – lingvistika princíp, podľa ktorého je význam zložených výrazov daný významopm
jeho zložiek. Tento princíp zjavne porušujú istálené spojenia a s výhradami platí aj pri novo
utvorených spojeniach.
kompozitá – lingvistika →zložené slová.

kompresia – informatika en compression, operácia, ktorou sa transformuje →slovný tvar do
zjednodušeného tvaru na →spracovanie údajov. Poznámka: Kompresia zvyčajne zahŕňa
odstránenie všetkých diakritických znamíenok, prázdnych miest a všetkých →špeciálnych znakov
a odstránenie rozdielu medzi veľkými a malými písmenami. Kompresia sa napríklad používa pri
generovaní →registrov na neutralizáciu určitých variantov hláskovania.
komprimovaný tvar – informatika en compressed form, reduced form (deprecated), redukovaný tvar
(neodporúčaný), reťazec znakov, ktorý bol komprimovaný. Príklad: Z reťazca „input/outputalgorithm“ („vstupno-výstupný algoritmus“) sa stane komprimovaný tvar „inputoutputalgorithm“
(„vstupnovýstupnýalgoritmus“). Poznámka: Termín redukovaný tvar“ môže byť v tomto kontexte
zavádzajúci (STN ISO 1087-2:2006).
komputačná lingvistika – lingvistika →strojová lingvistika.
komunikačná implikatúra – lingvistika konverzačná implikatúra, jazykový jav, pri ktorom adresát
spozná úmysel hovoriaceho na základe situácie (hovorí sa o situačnom význame). Rozdiel medzi
povedaným a mieneným je jednou zo základných faktov, pomocou ktorých sa zdôvodňuje potreba
diferenciácie sémantiky a pragmatiky: sémantiku zaujíma povedané, kým pragmatika si všíma
mienené (Dolník, 1999). Pritom pravdivosť toho, čo je povedané, si nevyžaduje pravdivosť
konverzačného implikátu (to čo je povedané, môže byť pravdivé – to čo je implikované, môže byť
nepravdivé). Preto sa implikatúra neprenáša tým, čo je povedané, ale len vyslovením toho, čo je
povedané, alebo „tým, že to takto vyjadríme“.
komunikačná kompetencia – lingvistika schopnosť narábania s kazykovými prostriedkami s ohľadom
na danú komunikačnú situáciu (Dolník, 1999).
komunikát – lingvistika ucelená, obsahovo i formálne uzavretá textová jednotka, prehovor alebo
slohový útvar. Komunikáty sú texty, ktoré vznikajú medzi odosielateľom (emitentom) a prijímateľom
(percipientom) (Mistrík, 2002).
komutácia – lingvistika výmena jazykových prvkov (napr. foném) v danom útvare, korá má za následok
zmenu významu, napr. lavica – ľavica, matka – maska (Mistrík, 2002).
komunikovateľný elektronický zdravotný záznam – informatika en shareable EHR, EHR so spoločne
dohodnutoým logickým informačným modelom. Poznmáímka 1: Komunikovateľný EHR sám osebe
je artefaktom medzi základným rodovým EHR a EHR integrovanej starostlivosti (ICEHR), čo je
špecializácia komunikovateľného EHR. Komuinikovateľný EHR sa pravdepodobne bez prídavných
klinických charakteristík potrebných na jeho efektívne využívanie v zariadení integrovanej
starostlivosti používa málo. Poznímka 2: Pretože ICEHR je cieľom interoperability zdravotných
informácií o pacientovi a optimálnej starostlivosti o pacienta, treba poznamenať, že väčšina EHR
používaných v súčasnosti nie je komunikovateľná bez prídavných charakteristík potrebných na to
aby bola v súlade s definíciou EHR integrovanej starostlivosti [(ISO/TR 20514:20045(E)].
koncepcia – 1. vypracovaná sústava názorov na nejaký jav; spôsob nazerania na nejaké javy;
spôsob ponímania nejakej skutočnosti; 2. osnova, rozvrh, plán; 3. biol. počatie.
koncept – lingvistika (l. conceptus – myšlienka, pojem, ponímanie, nápad, poznanie) 1. formulácia,
rozumový obraz, všeobecná myšlienka, nápad, poznanie (→konceptualizmus); 2. nový náčrt
myšlienky; 3. osnova, náčrtok, návrh, nákres, rozvrh, predbežný plán, prvopis; 4. v logickej
sémantike zmysel mena; 5. jazykový jav charakterizovaný prítomnosťou typických vlastostí; na
rozdiel od klasického →pojmu nemá všetky spoločné, konštitutívne vlastnosti. Napr. koncept „citrón“
zahŕňa typický príznak „žltý“ (hoci nie každý exemplár je žltý). Relevantnosť typických príznakov
preukazuje usudzovanie typu default reasoning (usudzovanie na základe medzier
v znalostiach)(Dolník, 1999).

konceptualizácia – lingvistika →pojmotvorba.
konceptualizmus – smer scholastickej filozofie, ktorého predstaviteľmi sú Abélard, J. Salisbury a i.
V spore o univerzáliách konceptualisti, takisto ako nominalisti odmietali učenie realizmu, popierali
reálnu existenciu všeobecného nezávisle od jednotlivých vecí. Na rozdiel od nominalistov však
uznávali všeobecné pojmy ako osobitné formy poznania skutočnosti. V novoveku sa približoval
konceptualizmu John Locke.
Locke rozvinul teóriu poznania materialistického empirizmu, ovplyvneného aj Hobbesovým
nominalizmom a Descartovým racionalizmom. Odmietol Descartovo učenie o vrodených ideách a za
jediný zdroj všetkých ideí vyhlásil skúsenosť. Idey vznikajú v dôsledku pôsobenia vonkajších vecí na
zmyslové orgány (idey pociťovania) alebo v dôsledku pozornosti, zameranej na stav a činnosť duše
(idey reflexívne). Prostredníctvom idey pociťovania vnímame vo veciach prvotné alebo druhotné
kvality. Idey získané skúsenosťou sú len materiálom poznania, ale ešte nie samo poznanie. Aby sa
materiál ideí stal poznania, musí byť spracovaný činnosťou rozumu, odlišnou od pociťovania, ako aj
od reflexie a zakladajúci sa na porovnávaní, zlučovaní a abstrahovaní Prostredníctvom tejto činnosti
sa jednoduché idey premieňajú na zložité. Za podmienku možností všeobecných poznatkov Locke
pokladá jazyk. Poznanie definuje ako vnímanie vzájomnej zhody (alebo nezhody) dvoch ideí a za
vierohodné pokladá rozumové poznanie, t. j. zistenie zhody ideí prostredníctvom rozumu. Naopak,
skúsenostné poznanie je len pravdepodobné, v ňom sa zhoda ideí zisťuje odvolaním sa na fakty
skúsenosti.. O zmysly sa opiera naše presvedčenie o existencii vonkajších predmetov. Tento druh
poznania („senzitívny“) kladie Locke vyššie ako vierohodnosť rozumového poznania. Podľa Lockeho
našou úlohou nie je poznať všetko, ale len to, čo je dôležité pre naše konanie a praktický život
a také poznanie naše schopnosti plne zabezpečujú.
konceptuálne modelovanie – informatika metóda modelovania s využitím typov objektov a typov
vzťahov medzi nimi na opis časti objektívnej reality. Základným nástrojom sú pojmy v kontexte.
Pojmy predstavujú určitú triedu entít (objektov, udalostí, procesov) s vlastnosťami (atribútmi) k nim
priradenými. Ľudský mozog nemôže manipulovať s celým pojmovým („konceptuálnym“) systémom,
preto si utvára izolované individuálne vzťahy medzi pojmami, skúma ich a neskôr prepája do
zložitejších celkov. Takéto izolované objekty výskumu Vickery a Vickery (1992) nazývajú pojmovými
modelmi (conceptual models) a definujú ich ako vzťahy medzi dvoma a viacerými pojmami.
koncízny štýl – lingvistika stručne koncipovaný jazykový prejav. Jeho základnou vlastnosťou je
vyjadrovanie sa úsečne, zhustene a krátko (Mistrík, 2002).
kondenzácia vety – lingvistika zomknutosť vety. Jedna a tá istá myšlienka sa dá jazykovo formulovať
zhustene i voľnejšie. Syntaktické konštrukcie možno z tohto hľadiska odstupňovať podľa ich
kondenzácie. Napr. v jednovetných textoch sa vypúšťa sloveso (Mistrík, 2002).
konekcionistický systém – informatika syn. →umelé neurónové siete, alternatíva symbolických
modelov kognície a jazyka. Reprezentuje úsilie o výpočtový prístup ku kognícii zdola. Predstavuje
zjednodušený model mozgu, ktorý pozostáva z množiny jednoduchých prvkov – uzlov (analógia
neurónov), navzájom komunikujúcich cez váhové spojenia, ktoré kvantifikujú silu prepojení (analógia
synpatických spojení). Rozlišuje sa lokalistický a distribuovaný model. Lokalistické modely sa
podobajú symbolickým modelom (každý neuron reprezentuje nejakú entitu), kým v distribuovaných
modeloch aktivácia konkrétneho neurónu nemusí mať jednoznačnú interpretáciu, ale entity sú
reprezentované množinou neurónov (population coding); vnášajú do systému →robustnosť.
konfigurácia – lingvistika 1. zoskupenie, usporiadanie v štandardnom modeli transformačnogeneratívnej gramatiky; 2. formálne identifikovateľné usporiadanie prvkov.
konfrontačná lingvistika – lingvistika kontrastná lingvistika, oblasť jazykovedy skúmajúca zhody
a rozdiely medzi dvoma alebo viacerými jazykmi (Mistrík, 2002).

kongruencia – lingvistika zhoda, syntaktický postup, pomocou ktorého sa vyjadruje vzťah medzi
vetnými členmi v determinatívnej a predikátovej syntagme. Vzťah sa vyjadruje tak, že sa podradený
člen prispôsobuje nadradenému členu syntagmy, napr. dobrý lekár, operácia bola národná...
konjugácia – lingvistika →časovanie slovies.
konjunkcia – [l. conjugere spájať, angl. conjunction] 1. lingvistika →spojky; 2. logika logická operácia,
ktorá utvára zložený →výrok z dvoch výrokov pomocou logickej spojky „aj“. Symbolický zápis A ^ B
(číta sa A aj B). Konjunktívne zložený výrok je pravdivý vtedy a len vtedy, keď sú pravidé všetky
výroky, z ktorých sa skladá. Vo všetkých ostatných prípadoch je nepravdivý.
Konjukcia je spojenie dvoch výrokov, ktoré je správne, keď sú obidva výroky správne; binárna
symetrická spojka z dvoch výrokov p, q utvára nový výrok „p“ a „q“, ktorý sa formálne označuje „p^q.
Príklad: „Adam je doma a Monika v škole“, kde elementárne výroky sú p = (Adam je doma) ; q =
(Monika je v škole). Pravdivostná hodnota zloženého výroku závisí od pravdivostných hodnôt jeho
zložiek, pričom zložený výrok je pravdivý práve vtedy, ak obidve jeho zložky sú pravdivé, val (pvq) =
min {val(p), val(q)} = val(p)(q) – val(p).val(q).
konkluzívna kadencia – lingvistika pokles intonačnej línie označujúci ukončenie jazykovej výpovede
(Mistrík, 2002).
konkordancer – informatika systém, ktorého cieľom je poskytnúť prostriedky na spracovanie veľkého
množstva zdrojového textu a nájsť zhodu slov v ich bezprostrednom kontexte, uložiť ich a umožniť
ľahké, ale úplné vyhľadávacie schopnosti; por. konkordančný nástroj.
konkordancia – informatika en concordance, 1. abecedne usporiadaný zoznam →slovných tvarov
→extrahovaných z nejakého →textu, pričom pre každú položku je zahrnutý odkaz na zdroj
a rovnako aj voliteľná časť textu nachádzajúceho sa pred daným slovným tvarom alebo po ňom.
Poznámka: Konkordanicia má zvyčajne fornmu konkordancie kľúčových slov v kontexte (KWIC)
alebo konkordanciu viet (STN ISO 1087-2:2006). 2. Ide o výpis kontextov kľúčového, hľadaného
slova alebo reťazca znakov s jeho zvyčajným zobrazením spolu s určitým kontextom.
konkordančný nástroj – informatika nástroj v aplikáciách prekladovej pamäti, ktorý umožňuje získať
všetky výskyty špecifického hľadaného reťazca (jednotlivé slová, slovné spojenia, frázy atď.)
z databázy prekladovej pamäti a prezerať tieto výskyty v ich okamžitom kontexte; por.
konkordancer.
konkrétne podstatné mená – lingvistika pomenovanie konkrétnych osôb, zvieratz a vecí vo vlastnom
zmysle: chlapec, holub, strom, Zvolen (Mistrík, 2002).
konotácia – lingvistika 1. nepriame oznámenie iného pomenovania, slova, výrazu s daným
pomenovaním, výrazom, slovom usúvzťažneného (napr. slovo manželka poukazuje na slovo
manžel); 2. sprievodný, významový komponent, príznak, napr. citový, štylistický; 3. sprostredkované
vyjadrenie, označenie významu, obsahu jazykovej jednotky so všetkými sprievodnými významovými
príznakmi a situačnými, konsituačnými elementmi, znakmi (v protiklade k denotácii) (IvanováŠalingová a Maníková, 1997).
konsonanty – lingvistika →spoluhlásky.
konspekt – lingvistika stručný prehľad obšírnejších textov, výťah, výpisky údajov, informácií z nich,
slúžiace na prípravu vlastného autorského textu (článok, prenášky), resp. podrobnejšia osnova
pripravovaného textu, ktorý má mať šioršiu konečnú podobu (Mistrík, 2002).
konštelácia – lingvistika závislostný vzťah medzi dvoma premennými. Ide teda o vzťah voľnej závislosti,
pri ktorej ani jeden z prvkov nevyhnutne nepredpokladá druhý prvok (Dolník, 1999).

konštitučný vetný člen – lingvistika obligatórny vetný člen, vetný člen, ktorý sa spolu s ďalšími vetnými
členmi zúčastňuje na konštituovaní vety ako minimálneho, ale zároveň úplného štruktúrneho celku.
Ide o také vety, v ktorých sloveso nie je schopné vystupovať bez predmetu. Napr. dvojčlennú vetu
by nebolo možné konštituovať iba s týmito slovesami: stretnúť, zobraziť, presvedčiť. Veta Stretol
som bez predmetu nie je korektnou vetou (Mistrík, 2002).
konštrukcia – lingvistika vnútorná organizácia gramatickej jednotky, ktorá je výsledkom
syntagmatického konštruovania, t. j. sledu jednotiek vyznačujúcich sa funkčnou zhodou v gramatike,
napr. budem čakať, dobrí študenti a učitelia (Mistrík, 2002); →jazyková konštrukcia.
konštrukt – informatika zložka, prvok obsahujúci elementárne informácie.
kontakt – informatika en encounter, stretnutie v priebehu ktorého sa poskytujú zdravotnícke aktivity
objektu starostlivostui v jeho prítomnosti a je sprístupnený alebo manažovaný jeho zdravotný
záznam. Poznámka: Upravené podľa prEN 13940-1. Táto definícia je totožná s pôvodnou definíciou
CEN s výnimkou pôvodného termínu „zdravotná starostlivosť“ („health care“), ktorý sa skrátil na
„health“, aby bol konzistentný s terminológiou používanou v celom dokumente. [(ISO/TR
20514:20045(E)].
kontaminácia – lingvistika vzájomné miešanie alebo prekríženie dvoch väzieb tak, že novovzniknutá
väzba je falošná, nesprávna. Napr. zamedziť niečo x zamedziť niečomu, zabrániť niečomu x
zabrániť niečo (Mistrík, 2002).
kontext – lingvistika en context, text, ktorý ilustruje →pojem alebo používanie →označení (STN ISO
1087-1: 2003). Ide o relevantné (textové) okolie skúmanej jazykovej jednotky. Súvislá časť textu,
v ktorej sa jednoznačne a jedinečne vymedzuje sémantika alebo štylistika prvku. Je to taká časť
textu, ktorá je nevyhnutná na to, aby sme mohli určiť hodnotu jedného prvku na pozadí ostatných
prvkov použitých v texte (textový kontext) (Mistrík, 2002).
kontextová štylistika – lingvistika smer v štylistike, ktorý hlása, že jazykový prostriedok nadobúda istú
štylistickú hodnotu a realizuje svoju výrazovú poptenciu iba v kontexte (Mistrík, 2002).
kontextový význam – lingvistika význam slova vyplývajúci z použitia v istom kontexte: Ty môj
sprostáčik (Mistrík, 2002).
kontrapunkt – lingvistika stretnutie protiľahlých výrazov, stretnutie textu s podtextom. Realizuje sa
obyčajne pomocou kľúčových slov alebo striedaním priameho pomenovania s metaforou.
Kontrapunkt nepriamo osvetľuje situáciu hlavného deja (Mistrík, 2002).
kontrastívna lingvistika – lingvistika →konfrontačná lingvistika.
kontrola duplicity záznamov – informatika en double entry check, →overovanie údajov s cieľom určiť,
či rovnaký zápis údajov sa neuložil viackrát. Poznámka: Niekedy je potrebné povoliť viacnásobné
zápisy, napríklad ak sa nejaký termín používa v rôznych tématických oblastiach.
kontrola formátu – informatika en format check, →overovanie údajov s cieľom určiť, či údaje vyhovujú
špecifikovanému →formátu. Poznámka: upravené podľa normy ISO 2382:8:1986 (STN ISO 10872:2006).
kontrola hodnovernosti – informatika en plausibility check, reasonableness check, overovanie údajov
s cieľom určiť, či údaje vyhovujú špecifikovaným kritériám. Poznámka: Upravené podľa ISO 23828:1986 (STN ISO 1087-2:2006).
kontrola konzistencie – informatika en consistency check, →overovanmie údajov s cieľom
skontrolovať, či vzájomne závislé heslá spĺňajú vopred definované podmienky. Príklad: Kontrola
krížových odkazov.

kontrola pravopisu – lnformatika en spelling check, spell check, overovanie údajov s cieľom určiť, či
všetky slová vyhovujú vopred definovanýám pravidlám, pravopisu. Poznámka: pozri v norme
ISO/IEC 2382-23:1994 definíciu kontroly v kontexte úpravy textu pri spracovaní informácií.
kontrola úplnosti – informatika en completneness check, →overovanie údajov s cieľom zistiť, či sú
prítomné →údaje tak, kde sa požadujú. Poznámka 1: upravené podľa normy ISO 2382:8:1986.
Poznámka 2: Údaje musia byť prítomné v povinných údajových poliach (STN ISO 1087-2:2006).
konvertovať – informatika en convert, verb, meniť reprezentáciu →údajov z jednej formy na inú bez
zmeny prenášaných →informácií. Príklad: Konverzia kódovania, konverzia analógových údajov na
digitálne, konverzia médií (ISO 2382-6:1987)(STN ISO 1087-2:2006).
konverzia – informatika en conversion, 1. prevádzanie dát z jedného kódu do iného kódu; 2. výsledok
tejto činnosti.
konzument – informatika en consumer, jedinec, ktorý sa stane objektom starostlivosti [(ISO/TR
20514:20045(E)].
koordinácia terminológií – lingvistika terminologická zhoda. Rýchly rozvoj niektorých disciplín
medicíny má za následok rast odbornej literatúry a s tým súvisiacu terminologickú pestrosť
a promiskuitu, ktorá sa stáva brzdou ich rozvoja. V cudzojazyčnej literatúre sa zjavuje množstvo
nových pojmov, ktoré treba preložiť. Súbežne sa zvyšujú aj nároky na zjednotenie, stabilizáciu
a kodifikáciu nových termínov, aby sa v čo najväčšej miere dosiahla terminologická zhoda, t. j.
zabezpečila koordinácia terminológie. Môže sa uskutočňovať: a) v rámci istého odboru (prejavuje sa
elimináciou synoným, kondenzáciou mnohoslovných termínov); b) vo viacerých odboroch súčasne
(medziodborová koordinácia); c) v rámci dvoch jazykov; d) v rámci viacerých jazykov.
Koordinácia terminológie vnútri jedného odboru sa má orientovať na redukovanie alebo
eliminovanie synonymných radov, hľadanie možností skracovať mnohoslovné termíny, príp.
nahrádzať ich univerbizovanými jednotkami (univerbizácia = tvorba jedného pomenovania z dvoch
alebo viacerých výrazov). Je užitočné, keď si odborníci vypracujú vlastné zásady tvorby
a koordinácie terminológie s prihliadnutím na špecifické vlastnosti terminológie (Masár, 1991).
Pri medziodborovej koordinácii sa treba sústrediť najmä na to, aby sa ten istý pojem chápal
rovnako, a podľa možnosti aj rovnako pomenoval a definoval vo všetkých odboroch, kde sa používa.
Do medziodborovej koordinácie patria termíny pomenúvajúce rozdielne pojmy tým istým
prevzatým termínom, pričom v každom odbore má termín iné gramatické a pravopisné ukazovatele,
napr. magnitúda v astronómii a magnitudo v geofyzike. Tieto termíny majú spoločné to, že
pomenúvajú veľkosť (hviezdy, resp. zemetrasenia) a že vznikli z toho istého latinského slova.
V prospech podoby magnitúda v obidvoch terminológiách svedčia podobné termíny s podobnou
hláskovou štruktúrou (amplitúda, izoamplitúda, altitúda).
Osobitným problémom medzinárodnej koordinácie je koordinácia českej a slovenskej
terminológie. V prvej ČSR sa prízvukovala zásada názvoslovnej jednoty, ukladala sa povinnosť
posudzovať a hodnotiť odlišnosť, ale najmä odstraňovať ju. Koordinácia smerovala k destabilizácii
vetchých základov slovenskej terminológie. Výnimkou bolo Ladzianskeho Slovenské anatomické
názvoslovie.
V povojnovom období (1945–1960) sa zdôrazňovala koordinácia s českou terminológiou ako úloha
základného významu. Veľa užitočnej práce sa vykonalo na vtedajšom akademickom jazykovednom
ústave. V spolupráci jazykovedcov s odborníkmi sa do bežnej praxe uviedlo množstvo nových
termínov, okolo ktorých bolo veľa váhania a bezradnosti (napr. merítko – mierka, čidlo – snímač,
movitosť – hnuteľnosť atď.).

Z hľadiska rýchleho a presného dorozumievania odborníkov bola koordinácia českej a slovenskej
terminológie v mnohých ohľadoch osožná. Mala za následok aj značný ekonomický. Veď
v hospodárskom a vedeckom styku bolo naozaj výhodné mať pre rovnaké pojmy a predmety
rovnaké alebo aspoň podobné pomenovania.
Násilné hľadanie zhôd, ktoré sa prejavilo napr. pri spracúvaní ČSN 480000 (Lesnícke názvoslovie),
malo za následok aj svoje negatíva. Nerešpektovala sa často ustálenosť ako jedna
z najdôležitejších vlastností termínu. Je problematické koordinovať povedzme názvy s rozmanitou
alebo nejasnou motiváciou. Ako príklad možno uviesť názov časti orgánu v ľudskom tele, ktorý
pomáha udržiavať rovnováhu tela. Ide o viacslovný názov blana polohových kryštálikov (membrana
statoconiorum, membrane otholitic), proti ktorému stojí v češtine názov blana obláčková
s nezreteľnou motiváciou na použitie adjektíva obláčkový.
Koordinačnými úpravami, napr. v zmysle uvedenej ČSN sa mal docieliť stav, ktorý by znamenal
prekročenie únosnej miery zhôd medzi slovenskou a českou terminológiou. Hovorilo sa o zbližovaní
češtiny a slovenčiny. Takúto koordináciu nebolo možné realizovať, pretože išlo o potláčanie
slovenských terminologických položiek a oslabovanie prestíže a národno-reprezentatívnej funkcie
jazyka a jeho terminológie. O koordinácii ako užitočnej aktivite sa však dá uvažovať najmä keď
ide o nové prvky, ktoré nepotláčajú špecifickosť výrazových prostriedkov jazykov zúčastnených na
koordinácii (Masár, 1991).
V intenciách svetového jazykového procesu je intenzívnejšie zapojenie slovanských jazykových
terminológií do internacionalizácie a unifikácie terminológie. Takáto koordinácia by bola na prospech
národných terminológií a v záujme jej používateľov.
Po druhej svetovej vojne v tomto smere pôsobí aj Medzinárodná organizácia pre normalizáciu
(International Standards Organization, ISO) a jej terminologická komisia ISO TC 37. Komisia
orientuje medzinárodnú spoluprácu na 4 základné okruhy: a) terminologické a lexikografické
zásady; b) koordinácia terminologickej práce; c) medzinárodná unifikácia pojmov a termínov; d)
bibliografická činnosť (Poštolková a spol., 1983). Sekretariát ISO TC 37 pripravil 7 dôležitých
dokumentov vzťahujúcich sa na medzinárodnú terminologickú spoluprácu a ďalšie materiály, ktoré
platia ako medzinárodne záväzné normy, napr. na plnenie bibliografických úloh – tie má na starosti
Medzinárodné informačné stredisko pre terminológiu (International Information Centrum of
Terminology – INFOTERM) podporované organizáciou UNESCO.
U nás je starostlivosť o terminológiu uložená Ministerstvu kultúry SR zákonom a realizujú ju
terminologické komisie pri rezortných pracoviskách. Úrad pre normalizáciu a meranie sa stará
o vydávanie slovenských štátnych noriem (SSN); v každej SSN je kapitolka o terminológii. Jedným
druhom noriem sú názvoslovné normy.
Rýchly rozvoj niektorých disciplín medicíny má za následok rast odbornej literatúry a s tým súvisiacu
terminologickú pestrosť a promiskuitu, ktorá sa stáva brzdou ich rozvoja. V cudzojazyčnej literatúre
sa zjavuje množstvo nových pojmov, ktoré treba preložiť. Súbežne sa zvyšujú aj nároky na
zjednotenie, stabilizáciu a kodifikáciu nových termínov, aby sa v čo najväčšej miere dosiahla
terminologická zhoda, t. j. zabezpečila koordinácia terminológie. Môže sa uskutočňovať: a) v rámci
istého odboru (prejavuje sa elimináciou synoným, kondenzáciou mnohoslovných termínov); b) vo
viacerých odboroch súčasne (medziodborová koordinácia); c) v rámci dvoch jazykov; d) v rámci
viacerých jazykov.
Koordinácia terminológie vnútri jedného odboru sa má orientovať na redukovanie alebo
eliminovanie synonymných radov, hľadanie možností skracovať mnohoslovné termíny, príp.
nahrádzať ich univerbizovanými jednotkami (univerbizácia = tvorba jedného pomenovania z dvoch
alebo viacerých výrazov). Je užitočné, keď si odborníci vypracujú vlastné zásady tvorby
a koordinácie terminológie s prihliadnutím na špecifické vlastnosti terminológie (Masár, 1991).

Pri medziodborovej koordinácii sa treba sústrediť najmä na to, aby sa ten istý pojem chápal
rovnako, a podľa možnosti aj rovnako pomenoval a definoval vo všetkých odboroch, kde sa používa.
koordinatívna syntagma – lingvistika priraďovací sklad, spojenie dvoch alebo viacerých rovnorodých
syntaktických jednotiek. Reťazením slov v takejto syntagme sa znásobuje, rozširuje jej jediný člen.
Priraďovaním vzniká viacnásobný vetný člen, ktorý môže mať nekonečné množstvo syntakticky
rovnocenných výrazov (Mistrík, 2002).
koordinatívny pojem – lingvistika en coordinate concept, →podradený pojem, ktorý má rovnaký
najbližší nadradený pojem a rovnaké kritérium delenia ako iný →pojem v určitom →pojmovom
systéme.
kopírovať – informatika en copy, verb, →čítať →údaje zo zdrojového →údajového média bez zmeny
zdrojových údajov a →písať tie isté údaje na cieľové údajové médium, Príklad: Kopírovanie súboru
z magnetickej pásky na disketu. Poznámka 1: upravené podľa normy ISO 2382-6:1987. Poznámka
2: Zdrojové a cieľové údajové médium môže byť fyzicky to isté.
kopulatívne slovesá – lingvistika →sponové slovesá.
korektor – informatika angl. corrector, softvérový nástroj (program) na automatickú kontrolu pravopisu
(angl. spelling-checker) a/alebo gramatiky (angl. grammarr-checker) alebo iných charakteristík
(štylistický korektor).
korelácia – lingvistika vzájomná podmienenosť dvoch alebo viacerých jazykových jednotiek; závislosť
na paradigmatickej osi (ekvivalencia). V oblasti korelácie sú tieto závislostné vzťahy: špecifikácia
(zodpovedá determinácii), komplementarita (zodpovedá interdependencii) a autonómia (zodpovedá
konštelácii). Závislosť od syntagmatickej osi sa nazýva relácia, resp. konexia. (Dolník, 1999);
→závislosti. Rozlišuje sa korelácia kvantitatívna, korelácia znelosti, korelácia mäkkosti, pri
slovesách vidová korelácia atď. (Mistrík, 2002).
korelačná dvojica – korelačný pár, napr. dvojica p – b je korelačným párom znelosti; →korelácia.
koreň slova →koreňová morféma.
koreňová morféma – koreň slova, časť slova alebo sloveného tvaru, ktorá je nositeľom základného
lexikálneho významu: knih-, bež- (Mistrík, 2002); por. →stemming.
korpus – 1. informatika en corpus, súbor jazykových údajov zozbieraných na analýzu (STN ISO 10871:2003).
2. elektronická databáza textov, zvyčajne veľkého rozsahu, spracovaná v jednotnom formáte a
vybavená efektívnymi vyhľadávacími nástrojmi na získanie jazykových dát ako materiálového zdroja
výskumu; rozoznáva sa: a) korpus hovorených textov – elektronická databáza hovorenej formy
jazyka; b) korpus písaných textov – elektronická databáza písanej formy jazyka; c) národný korpus
– jednojazyčný korpus textov konkrétneho národného (jazykového) spoločenstva; d) synchrónny
korpus – korpus jazyka v jeho súčasnej vývinovej fáze; e) všeobecný korpus – nešpecifický,
základný korpus zahŕňajúci široké spektrum jazykových štýlov a žánrov, vecných oblastí (domén),
autorských generácií, vydavateľských úzov, regiónov a pod.
3. súbor textov, na ktorých sa vykonáva výskum alebo spracovanie.
V Slovenský národný korpus (SNK) sa začal budovať r. 2002 v Jazykovednom ústave Ľ. Štúra
Slovenskej akadémie vied. Jeho základom sú texty rôznych štýlov a žánrov s lingvistickými
informáciami na úrovni slova, vety aj celého textu. SNK sa vo svojej prvej fáze zameriaval na písané
texty súčasného slovenského jazyka (1955 – 2005), v druhej fáze sa rozšíruje o texty z ďalších
období (spred r. 1955 až do začiatkov spisovného obdobia a do predspisovného obdobia, ako aj po

roku 2005) a sfér používania slovenského jazyka (hovorená slovenčina, podľa možností výberovo aj
dialekty).
SNK zahŕňa: 1. hlavnú primárnu databázu – písené texty z r. 1955 – 2008 v rozsahu 350 miliónov
jednotiek s lematizáciou a morfologickou anotáciou; 2. ručne morfologicky anotovaný korpus v
rozsahu 1,2 milióna textových jednotiek; 3. ručne syntakticky anotovaný korpus v rozsahu 50 000
viet; 4. paralelné korpusy francúzsko-slovenský a rusklo slovenský; 5. slovenskú terminologickú
dataházu v rozsahu 3500 terminologických záznamov; 6. slovenský hovorený korpus so 150 000
textovými jednotkami.
korpusová gramatika – informatika angl. corpus grammar, gramatika vypracovaná na základe
štatisticky vyhodnoteného a lingvisticky opísaného materiálu z dostatočne veľkého a
reprezentatívneho al. vyváženého korpusu.
korpusová lingvistika – informatika odvetvie lingvistiky, ktorého rozvoj súvisí s príchodom počítačov a
informačných technológií. Táto disciplína skúma jazyk pomocou elektronických jazykových korpusov
a zaoberá sa výstavbou týchto korpusov, ich spracovaním a príslušnou metodológiou. Korpusová
lingvistika vznika v 50. rokoch 20. stor., keď si amer. Lingvisti Hill a Hartus uvedomili, že korpus –
dostatočne veľký súbor prirodzene sa vyskytujúcich jazykových dát -- je nevyhnutným a
dostatečným empirickým základom utvorenia opisu gramatiky prirodzeného jazyka. Potom prišiel
Noam Chomsky s názorom, že korpusy sú neadekvátne a vlastne nepotrebné, a že hlavným
východiskom při tvorbe garamatík je intuícia a introspekci lingvistov. V 60. rokoch vzniká Survey of
English Usage (SEU), v rámci ktorého sa rátalo aj so spracovaním hovorenej anglickej reči, toto
však nebolo orientované počítačovo. R. 1967 začal Kučera a Francis na Brown University v USA na
počítačovom korpuse súčasnej americkej angličtiny obsahujcej len písané texty. Najvýraznejší
rozkvet tohoto odvetvia nastal v posledných divoch desaťročiach min. stor.
Korpusová lingvistika využíva jazykové dáta, skúma texty, ktoré sa chápu jako rozsiahle produkty
jazykového systému a schopnosti ich tvorcov a pomocou nich dospieva k poznaniu všeobecnějších
jazykových zákonitostí a pravidel. British National Corpus (BNC) obsahuje 100 miliónov slov a aj
významnú hovorenú zložku.
V súčasnosti sa pod pojmom korpus rozumie rozsiahly vnútorne štruktúrovaný a ucelený súbor
textov adného jazyka, uložený a spracovaný elektronicky. Korpusy sú organizované so zreteľom na
zvolený cieľ (pre potreby lexikografov, sociológov, komunikačných odborníkov) a vychádzajú
z týchto teoretických predpokladov: 1. jazykové údaje sú v korpuse uložené vo svojej prirodzenej
kontextovej podobe a použití, preto ich možno všestranne a opakovane skúmať a vyvodzovať z nich
príslušné teoretické generalizácie; 2. veľký rozsah údajov v korpuse minimalizuje nebezpečie, že by
vznikla prevaha napr. okrajových javov nad základnými a typickými; 3. veľký rozsah údajov
v korpuse je podmienkou dostatočnej reprezentatívnosti, čo napr. pri budovaní slovníkov nemusí byť
jednoduchá záležitosť.
Možno to ukázať na vzťahoch medzi pojmami: token (výskyt), typ a lema. Token znamená výskyt
slovného tvaru v korpuse – slovný tvar ako taký a lema je základný tvar pre nejakú skúmanú
skupinu tvarov (napr. nominatív pri substantívach alebo infinitív pri slovesách). V BNC je pre písaný
jazyk 90 miliónov tokenov (10 miliónov tvarov z hovoreného jazyka), 524 060 typov. Z toho typov
s početnosťou 1 je 258 575 a 2 % typov pokrýva 90 % výskytov (tokenov). Proporcia typ:lema je
napr. v Student’s Oxford Dictionary 2,5:1. Z toho vyplýva, že slovník, ktorý by mal mať rozsah asi
250 000 heslových slov, poskytuje BNC so svojimi 100 miliónmi slovných tvarov reprezentatívny
materiál len pre asi 100 000 heslových slov (lém).
korpusový manažér – informatika angl. corpus manager, softvérový nástroj (informačný systém) na
rýchle vyhľadávanie a usporadúvanie údajov z korpusu a prehľadné zobrazovanie vyhľadaných

kontextov a atribútov z jednotlivých úrovní anotácie a na získavanie a spracovanie rôznych
štatistických informácií.
kotext – lingvistika zložka kontextu, ktorý sa pri rozhovore uvediomuje na pozadí situácie, doby, tradícií
a celkovej spoločenskej klímy komunikácie a vôbec všetkých faktorov, ktoré nie sú explicitne
vyjadrené vo verbálnom texte (Mistrík, 2002).
krátkosť termínu – lingvistika jednomennosť termínu, vlastnosť síce dobre utvoreného termínu, nesmie
sa však zavádzať na úkor presnosti a jednoznačnosti. V súčasnej slovenskej terminológii prevažujú
viacslovné termíny nad jednoslovnými, ktoré sú v odbornej komunikácii omnoho praktickejšie.
kreolské jazyky – lingvistika zmiešané jazyky, ktoré vznikajú nativizáciou pidžinov, t. j. premenou
pidžinov na materinské jazyky príslušníkov nejakého spoločenstva; →zmiešané jazyky.
kritický štýl – lingvistika odborný a objektívny spôsob posudzovania textu. Kritický štýl je hodnotý,
dôveryhodný a účinný vtedy, keď autor uvádza silnejšie argumenty ako slová (Mistrík, 2002).
krížová mapa – informatika angl. cross map, termín používaný v SNOMED. Krížová mapa spája
jednotlivý pojem SNOMED CT s jedným alebo viacerými kódmi v cieľovej klasifikácii (ako je ICD-PCM) alebo terminológii. Každá krížová mapa predstavuje riadok v tabuľke krížových máp.
Mechanizmus mapovania – Mapping Mechanism, termín používaný v SNOMEDe. SNOMED CT
poskytuje mechanizmus mapovania pojmov v iných terminológiách a klasifikáciách. Tento
mechanizmus mapovania pozostáva z troch tabuliek: 1. tabuľka množiny krížových máp; 2. tabuľka
krížových máp; 3. tabuľka cieľov krížových máp.
krížový odkaz – informatika zvýraznený reťazec v texte kapitoly hypertextového dokumentu, ktorý je
prepojený s inou kapitolou hypertextového dokumentu tak, že keď na tomto reťazci parkuje kurzor a
stlačíme kláves enter, zjaví sa na obrazovke počítača text kapitoly, na ktorú vysvietený reťazec
odkazuje (FILIT).
kronikársky štýl – lingvistika objektívny opis aktuálnej situácie. Kronika sa ilustruje fotografiamii,
mapkami, grafmi a exaktnými údajmi (Mistrík, 2002).
kryptonym – lingvistika pseudonym v podobe všeobecného a vlastného mena, ktorý používajú umelci,
spisovatelia, napr. Teta Hela, Ujo z Detvy (Mistrík, 2002).
kurzívka – lingvistika →stĺpček.
kurzorické čítanie – rýchle čítanie diagonálnym smerom od ľavého horného do pravého dolného uhla
textovej plochy.
kvantifikácia – meranie a škálovanie, t. j. priraďovanie čísiel na základe určitých pravidiel tak, aby
odrýžali úroveň nejakej premennej. Kvantifikácia umožní zhustriť informáciu a jednoznačne určiť
premennú z kvantitatívneho aspektu. Úroveň merania môže byť: 1. nominálna (len kategorizácia
premenných); 2. ordinálna (poradová); 3. intervalová (škálová); 4. pomerová.
kvantita – lingvistika dĺžka, prozodická vlastnosť založená na trvaní zvuku.
kvantitatívna lingvistika →lingvistika.
kvantitéma – suprasegmentálna jazyková jednotka, ktorá má v slovenčine dištinktívnu funkciu
(Dolník, 1999); por. akcentéma.
KWIC – informatika en key word in context, zobrazenie výsledkov hľadania, pri ktorých je hľadané
(kľúčové) slovo al. reťazec znakov zobrazené zvýraznene uprostred kontextu
kybernetika – informatika veda o riadení a komunikácii v dynamických systémoch skúmajúca spoločné
zákonitosti na základe analógie medzi systémami rôznej fyzickej podstaty, ktorými sú technické

zariadenia, živé organizmy i spoločnosť. Kybernetika je disciplína, ktorá skúma riadiace a regulačné
procesy v biologickej sfére, v technike a v spoločnosti a navrhuje modely na znázornenie,
transformáciu a spracovanie informácií. Všetky automatické zariadenia na spracpvanie dát sú v
tomto zmysle kybernetickými strojmy a samotná informatika je náuka o kybernetických strojoch a
metódach. Predmetom kybernetiky je spracovanie informácií pre potreby riadenia. Metódami
kybernetiky sú systémový prístup a modelovanie pri riešení problémov. Oblasťami uplatnenia
kybernetiky je dianie v ľudskej spoločnosti, ako aj v prírode: pri riešení matematických úloh,
hromadné spracovanie údajov, organizácia, riadenie a vyhodnocovanie procesov, napodobňovanie
procesov, inžinierske projektovanie, tvorba zložitých a veľkých systémov. Zakladateľom kybernetiky
je americký matematik N. Wiener.
labiála – lingvistika →perná spoluhláska.
labiodentála – lingvistika →perná spoluhláska.
lag – en lag váhať, zaostávať, čas, ktorý uplynie od chvíle, keď jedna osoby v dialógu zamĺkne, až do
času, kým na ňu nenadviaže svojou replikou ďalšia osoba. Je významným prvkom v diskusii,
polemike, dialógu aj v interview.
labializácia – lingvistika artikulácia hlások, pri ktorých nastáva horizontálne skracovanie pernej štrbiny
a súčasne jej rozširovanie vo vertikálnom smere, zaokrúhľovanie. K labializovaným samohláskam
patria: [o], [ó], [u], [ú] a z dvojhlások [iu] a [uo]; nelabializované samohlásky sú: [a], [á], [e], [é], [i], [í]
a [ä], nelabializované dvojhlásky sú [ie] a [ia] (Mistrík, 2002).
lag – lingvistika en lag váhať, zaostávať, čas, ktorý uplynie od chvíle, keď jedna osoby v dialógu
zamĺkne, až do času, kým na ňu nenadviaže svojou replikou ďalšia osoba. Je významným prvkom
v diskusii, polemike, dialógu aj v interview.
LAN – informatika en Local Area Network lokálna počítačová sieť. Spájajú uzly (počítače) v rámci
malého územia, resp. v rámci jednej budovy rádovo do vzdialenosti sto metrov. Slúžia hlavne pre
zdieľanie dát a zdrojov (zariadení) v rámci jednej firmy, budovy, lokality ... LAN sú obvykle v
súkromnej správe, je tvorená jedným káblovým systémom (alebo iným prenosovým prostriedkom –
rádiové vlny a pod.). Prenosové rýchlosti dosahujú rádovo desiatky až stovky Mbit/s. Najčastejšou
normovanou technológiou používanou v LAN sú: Arcnet, Ethernet, Token Bus.
langáž – lingvistika (fr langage) rečový akt, schopnosť človeka dorozumievať sa rečou, t. j. pomocou
znakov (jazyka, langue). Opiera sa o isté fyzikálne vlastnosti zvukov, činnosť CNS, najmä
schopnosť človeka využívať zobrazovacie (symbolické) vlastnosti jazykových výrazov.
langue – lingvistika →jazyk.
lapsus – lingvistika chyba v prejave (prerieknutie), ktorá vzniká predčasným, nedomysleným
vyslovením tej časti prejavu, ktorá má nasledovať (Mistrík, 2002).
laryngála – lingvistika →hrtanová spoluhláska.
laryngálna teória – lingvistika teória o vzniku indoeurópskeho vokalizmu (sčasti aj konzonantizmu),
podľa ktorej sa niektoré javy dajú vysvetliť len pomocou istých predpokladaných spoluhlások, tzv.
laryngálov. Počet a značenie laryngál sa rôzni, najčastejšie sa uvádzajú tri a značia sa h1, h2, h3
alebo Ә1, Ә2, Ә3, súhrnne H. Pôvodcom teórie je F. de Saussure.
laterála – lingvistika →boková spoluhláska.
Latinka – lingvistika →latinské písmo.
latinské písmo – lingvistika latinka, sústava znakov založená na pôvodnom fenickom a gréckom písme,
používaná v európskych jazykoch (s výnimkou niektorých slovanských).

látkové podstatné meno – lingvistika podstatné meno pomenúvacie súvislé množstvo: voda, olovo.
lead – lingvistika en (líd), sprievodný text k titulku vysádzaný osobitným typom písma. Tvorí úvodný
odsek vlastného textu s funkciou informovať o obsahu správy. Jeho autorom je pisateľ správy.
legislatívny štýl – lingvistika rigorózny štýl zákonov, noriem a úradných vyhlášok.
leitmotív – lingvistika viackrát sa opakujúci alebo nápadný motív, obyčajne vo verbálnom alebo
hudobnom texte.
lektúra – lingvistika 1. čítanie, úprava, redigovanie literárnych diel, publikácií ap.; pri prekladoch
porovnávanie prekladu s originálom; 2. zastar. knihy na čítanie; čítanie.
lema – lingvistika en lemma, 1. lingvistika základný slovníkový tvar, pod ktorý sa zaraďujú tvary zistené
v texte – heslové slovo; pri ohybných slovných druhoch reprezentuje celú paradigmu (pre slovesá
neurčitok, pre menné slovné druhy nominatív singuláru, príp. mužského rodu); 2. gramatika pomocná
veta, ktorá slúži iba na odkaz základných viet vyslovujúcich základné výsledky príslušnej disciplíny;
predpoklad, čo sa považuje za dokázané v inom odbore; 3. logika výpomocná poučka, potrebná na
dokázanie inej poučky.
lematizácia – lingvistika en lemmatisation/lemmatization, 1. (automatizované) priraďovanie →lém
slovným tvarom v texte; podľa STN ISO 1087-2 „proces odvodenia základného tvaru“.
Zoskupovanie rozličných slov s tým istým významom do tej istej skupiny (napr. zlý a horší);
rozpoznávanie slov bez ohľadu na ich formu. Pretože slovenčina je veľmi ohybný (obsahuje 8 – 16
koncoviek v závislosti od gramatickej kategórie) a nepravidelný jazyk, je lematizácia oveľa ťažšia
ako napr. v angličtine. Príklad: Ísť sa stáva →základným tvarom →odstránením relačnej morfémy zo
slova ide; choď slúži aj ako základný tvar išiel, pretože patrí k slovesám, ktoré nemajú pravidelný
spôsob časovania; 2. výsledok tejto činnosti.
lematizátor – lingvistika en lemmatiser/lemmatizer, softvérový lingvistický nástroj (program) na
rozpoznávanie slov bez ohľadu na ich formu. Slovenský lematizátor Stemmer fy. Forma, s. r. o. je
modul, ktorý pri vložení slova v ľubovoľnej forme nájde základnú slovnú formu a generuje všetky
slovné formy. Algoritmus je založený na vyhľadávaní slov v slovníku. Jeho slovník obsahuje slovnú
zásobu na úrovni štandardnej kodifikovanej slovenčiny (Krátky slovník slovenského jazyka
a Pravidlá slovenského jazyka), ako aj na mnohých cudzích (zdomácnených) slov, najmä z českého
originálu. Modul rozpoznáva formy (vzťahy) slov, ktoré sa líšia aj v kmeňoch (stemmoch), nielen
koncovkami (napr. osa, ôs; ženiem hnať). Je schopný taktiež generovať formy vhodné pre
homonymá (napr. mať – vlastniť, matka) a formy pre neznáme (nerozpoznateľné) slovo. Neobsahuje
však priezviská, názvy produktov a tovarov, cudzie mená. Základný modul na generovanie slovných
foriem obsahuje asi 370 koncoviek a 50 sekundárnych foriem.
Stemmer možno nastaviť na tieto funkcie: 1. Vyhľadávanie vzťahov medzi zápornými formami (slová
začínajúce predponou „ne-“) a pozitívnymi slovnými formami, ak sa pre záporné slová generuje iba
záporná základná forma (‘nemal’ – ‘nemať’), iba pozitívna základná forma (‘nemal’ – ‘mať’) alebo
obidve formy (‘nemal’ – ‘nemať’, ‘mať’). 2. Hľadanie vzťahu medzi stupňovanými slovnými formami a
nestupňovanými slovnými formami prídavných mien. Môže byť nastavený, ak sa pre stupňované
prídavné meno generuje iba stupňovaná forma (‘najsmelšieho’ – ‘najsmelší’), generuje sa len
nestupňovaná základná forma (‘najsmelšieho’ – ‘smelý’) alebo sa generujú obidve formy
(‘najsmelšieho’ – ‘najsmelší’, ‘smelý’). 3. Hľadanie vzťahu medzi slovami s odlišnou gramatickou
kategóriou a so spoločným koreňom slova. Napr. pre slovo ‘Petrova’ sa vráti slovo ‘Peter’, pre slovo
‘zlomenie’ sa vráti slovo ‘zlomiť ’, pre slovo ‘hlúpo’ sa vráti slovo ‘hlúpy’. 4. Počet rozpoznaných
foriem. Veľa slov má viac ako jednu základnú formu (napr. pre slovo ‘zlom’ sú základnými formami
‘zlý’, ‘zlomiť’, ‘zlo’, ‘zlom’). Môže byť nastavený podľa toho, či sa majú vrátiť všetky tieto formy alebo
sa vyžaduje len prvá forma. 5. Špeciálnym parametrom je capitalization/case riadenie (veľké/malé

písmená) vstupného slova (ak treba urobiť striktnú kapitalizáciu) a kontrola veľkosti písmen na
výstupe (dodržiavanie vstupnej kapitalizácie alebo generovanie foriem bez kapitalizácie). 6.
Generovanie všetkých slovných foriem pre neznáme (nespoznané) slová. 7. Použitie užívateľského
slovníka.
V slovenčine je asi 700 slov v šumovom zozname (stop words); sú to najmä spojky, predložky,
častice, citoslovcia, zámená a niektoré slovesá. Sú to slová, ktoré sa v indexovaných dokumentoch
ignorujú a nedajú sa vyhľadávať
Slovník je v textovom formáte. Jeho formát umožňuje efektívne definovať základ a ohyby slova.
Zdrojový slovník sa má predtým, ako ho použije stemmer kompilovať slovníkovým kompilerom
(aplikácia založená na riadkovom príkaze vo Windows). Na kódovanie znakov na vstupe a výstupe
je implementovaná súčasná Windows Eastern Europe Code Page (CP 1250). Podľa špecifikácie
klienta možno implementovať ľubovoľnú mapu znakov. Modul a slovník zaberá celkove asi 600 kB,
kód + dynamicky prideľované dáta asi 120 kB pamäťového priestoru.
lemma – lingvistika →lema.
lexéma ― lingvistika en lexeme, základná jazyková jednotka, ktorá je nositeľom vecného významu; Je
to nedeliteľný znak, kategorizovaný blok textu. Lexéma je slovo ako jednotka systému slovnej
zásoby, obyčajne zachytená v slovníku; napr.: stôl, lekár, operovať. Do pojmu sú zahrnuté aj všetky
tvary príslušného slova, ktoré sa vyskytujú v konkrétnych textoch, napr. stolček, lekársky, operácia.
Význam lexémy je →seméma. Náukou o lexémach je →lexametika (FILIT).
lexematika ― lingvistika náuka o →lexémach (FILIT).
lexika – lingvistika slovná zásoba, súhrn slov a viacslovných pomenovaní daného jazyka, slovník,
lexikón. Týka sa jedného jazyka, jedného človeka, konkrétneho diela, sociálnej vrstvy alebo
konkrétneho jazykového útvaru, napr. prednášky, štúdie, správy. Ide o súhrn slov a výrazov určitého
jazyka, jednotlivé vrstvy slovnej zásoby (neutrálna, expresívna atď.), ako aj súhrn výrazov jedného
autora či jedného diela (Kukučínov slovník a i.). Charakteristickým znakom slovnej zásoby, na
rozdiel napr. od gramatiky, je jej neustála zmena, ktorá súvisí najmä so zmenou života daného
národa (používateľov jazyka). Aktívna lexika obsahuje slová, ktoré sú zrozumiteľné všetkým
príslušníkom daného jazyka a používajú sa v bežnej reči. Do pasívnej lexiky patria slová
zrozumiteľné väčšej alebo menšej časti príslušníkov daného jazyka, ale nepoužívajú sa v bežnej
reči. Podľa rozsahu lexiky sa dá usudzovať na štylistickú úroveň a schopnosť komunikácie
v konkrétnej oblasti, konkrétnom dialógu atď. V hovorovej lexike sa rozlišuje spisovná, štandardná
a subštandardná lexika (Dolník, 2003). Spisovnú lexiku charakterizuje verejnosť, oficiálnosť
a funkčná všestrannosť. Štandardná lexika sa prejavuje neverejnosťou, neoficiálnosťou, funkčnou
obmedzenosťou (zámerné odlíšenie od normy verejných prejavov); patria sem sociálne, profesijné,
záujmovo-teritoriálne neobmedzené prejavy). Do sféry subštandardnej lexiky patria sociolekty
(profesionalizmy, slangizmy, argotizmy), nárečová lexika, vulgarizmy a tabuové slová. Hovorové
(štandardné) jednotky stoja v „zóne dotyku“ medzi spisovnou a nespisovnou lexikou. Štandardizmy
sú prototypovo organizované.
lexikalizácia – lingvistika zmena jazykového prostriedku na slovníkový, lexikálny. Ide o proces, ktorým
sa spojenie slov alebo syntagma stáva lexikálnou jednotkou, napr. za každým zakaždým, vítaj vitaj.
lexikalizovaná metafora – lingvistika názorné pomenovanie. Vzniká na základe podobnosti vonkajších
znakov alebo funkčnej príbuznosti, napr. oko (na polievke); koleno (človeka) – koleno (rieky).
lexikalizovať sa – nadobudnú lexikálny, vecný význam; meniť sa, zmenšiť sa na samostatnú
lexikálnu jednotku.

lexikálna analýza – lingvistika v prekladači tvorí spojovací člen medzi zdrojovým programom
a vlastným prekladačom. Syntax programovacieho jazyka sa obyčajne definuje pomocou
bezkontextovej gramatiky, pričom terminálnymi symbolmi (gramatika) môžu byť postupnosti
viacerých znakov (napr. „begin“, „while“, „:=“). Aby mohol začať vlastný prekladač s analýzou
syntaktickej stavby programov (syntaktická analýza), treba preložiť v lexikálnej analýze zdrojový
program (postupnosť znakov) do postupnosti terminálnych znakov, tzv. rozlíšiteľných jednotiek
jazyka. Rozlíšiteľná jednotka jazyka (angl. token) je postupnosť znakov, ktoré podľa významu patria
k sebe. Program, ktorý tento preklad realizuje sa nazýva snímač (scanner). Snímač načíta po
znakoch zdrojový program a odovzdá príslušnú postupnosť rozlíšiteľných jednotiek jazyka.
Príklad: Snímač pre programovací jazyk PASCAL preloží časť programu
„while n 0 do n „= n – 1;“
do postupnosti rozlíšiteľných jednotiek jazyka
„while“, „n“; „ „, „0“, „do“, „n“, „:=“, „n“, „–„, „1“, „;“
Lexikálna analýza je v princípe veľmi jednoduchá. Základ tvorí konečný automat, ktorý
rozpozná rozlíšiteľnú jednotku jazyka vtedy, keď prejde zo začiatočného stavu do konečného.
Množinu rozlíšiteľných jednotiek jazyka opisujeme väčšinou pomocou regulárnych výrazov.
Vzhľadom na veľký počet možných rozlíšiteľných jednotiek jazyka býva snímač veľmi rozsiahly.
lexikálna morféma – lingvistika morféma, ktorá má lexikálny význam, napr. koreňová morféma.
lexikálna norma – lingvistika →jazyková norma.
lexikálna rovina – lingvistika čiastkový systém jazyka charakterizovaný špecifickými základnými
jednotkami; na zvukovej (fonetickej alebo fonologickej) rovine je základnou jednotkou hláska
(fonéma), na tvarovej (morfologickej) rovine je základnou jednotkou gramatický tvar; na slovníkovej
(lexikálnej) rovine je základnou jednotkou slovo; na skladbovej (syntaktickej rovine) je základnou
jednotkou veta (Mistrík, 2002).
lexikálnosémantický plán – lingvistika rovina vymedzená lexikálnymi prvkami a ich významami.
lexikálny – lingvistika patriaci do slovnej zásoby ; týkajúci sa slovnej zásoby, slovníka ; slovný; vecný (o
význame).
lexikálny citát – lingvistika →citátové slovo.
lexikálny parameter – lingvistika hodnota označujúca možnosť daného slova spájať sa so slovami
istého druhu na vyjadrenie istého významu; napr. rozšíriť – cestu, spojenie – styky.
lexikálny zápor – lingvistika vyjadrenie neplatnosti významu slova pomocou záporovej častice ne-:
nerozhodný, nepekný, neúplný, nelekár (Mistrík, 2002).
lexikografia – lingvistika (z g. lexikon slovník + g. grafein písať) slovnikárstvo, disciplína jazykovedy,
ktorá sa zaoberá teóriou a praxou spracovania slovnej zásoby jazyka v slovníkoch; zostavovanie
slovníkov; slovníková literatúra.
lexikológia – lingvistika [g. lexis slovo + g. logos náuka] 1. náuka o podstate a triedení slov,
slovníkových javov, o ich spracovaní, slovnej zásobe jazyka a lexikálnej rovine (pláne, podsystéme)
jazyka. Delí sa na a) paradigmatickú (lexikálna sémantika, teória pomenovania, tvorenie slov
vrátane onamastiky, frazeológie, konfrontácia medzi jazykmi aj v rámci jazyka a historická
lexikológia vrátane etymológie); b) syntagmatickú (kombinačnú) lexikológiu – o spájateľnosti slov; 2.
teória tvorby, metód, zásad, spôsoboch spracúvania jednotlivých typov a druhov slovníkov,
názvosloví, encyklopédií; 3. →lexikografiu.
lexikón – en lexicon, 1. väčší (obyčajne) náučný slovník; 2. lexika.

licencia poetica – lingvistika použitie nespisovných prostriedkov na plnenie estetickej funkcie, aby sa
vyhovelo požiadavke adekvátneho zobrazenia alebo aby sa plnila štylistická funkcia. Býva to v reči
postáv, ktorá sa dáva do úvodzoviek. Keď je rozprávačom postava, nespisovné prvky sa
neuvádzajú v úvodzovkách ako cudzie.
likvida – lingvistika →plynná spoluhláska.
limitné sloveso – lingvistika sloveso vyjadrujúce konečný stav pred uskutočnením deja pomenovaného
plnovýznamových slovesom: ide pršať, má prísť.
lineárna postupnosť – lingvistika najjednoduchšia z tematických postupností: jadro prvej vety sa stáva
východisko nasledujúcej vety, jadro druhej vety východiskom tretej vety atď.
lingvistická geografia – lingvistika →jazykový zemepis.
lingistická štatistika – lingvistika štatistika používaná pri výskume výskytu jazykových jednotiek.
lingvistická štatistika – lingvistika využívanie štatistických metód pri výskume jazykových jednotiek.
lingvistický darwinizmus – lingvistika v priebehu evolúcie živočíchov vznikol CNS, ktorý umožňuje
pozorovať okolitý svet, učiť sa rôzne typy správania a komunikovať medzi sebou. U človeka sa
utvoril efektívny komunikačný systém, ktorého vyjadrovacie schopnosti sú neohraničené: pomocou
konečného počtu slov (ktoré vznikajú kombináciou konečného počtu foném) je schopný zostrojiť
nekonečný počet viet.
Jazyk umožňuje neohraničený prenos negenetickej – kultúrnej informácie medzi jednotlivcami, a tak
indukuje nové módy darwinovskej evolúcie. Jazyk umožňuje vznik kultúrnej evolúcie, ktorá ďaleko
prekračuje možnosti evolúcie nehovoriacich živočíchov.
Jazyk patrí k hlavným evolučným inováciám, ktorý vznikol len u človeka. Ľudia a humanoidné opice
sa evolučne oddelili pred 5 miliónmi rokov. Keďže ľudia majú zložitý jazyk, kým humanoidné opice
ho nemajú, biologické základy ľudského jazyka museli vzniknúť až po tomto oddelení.
Evolúcia neutvorila ľudskú reč úplne od začiatku, ale použila materiál, ktorý už bol k dispozícii.
Mnohé živočíšne druhy sú vybavené sofistikovanými kognitívnymi schopnosťami porozumieť
okolitému svetu a schopnosťami vzájomne interagovať. Evolúcia využíva už existujúce štruktúry pre
nové ciele Anatomická štruktúra mozgu humanoidných opíc je veľmi podobná štruktúre ľudského
mozgu. Oblasti ľudského mozgu označované ako centrum reči sa u opíc identifikujú ako oblasti pre
kontrolu svalov tváre a pre analýzu vstupu zvukov.
Darwinovská evolúcia je v súčasnosti paradigmou široko aplikovanou v rôznych oblastiach ľudského
poznania (hovorí sa o ekologickej, ekonomickej, psychologické, lingvistickej, epistemologickej,
fyzikálne a i. evolúcii). Spoločným menovateľom týchto vedných oblastí je použitie princípov
Darwinovej evolučnej teórie, ktorú charakterizuje univerzálny algoritmus s platnosťou nielen
v biológii, ale aj vo všetkých oblastiach ľudského poznania, kde sme schopní vyabstrahovať
informačné entity – replikátory schopné reprodukovať sa s variáciami (spontánne sa mutovať)
a medzi ktorými prebieha prírodný výber. Na túto univerzálnosť Darwinovej evolúcie upozornil amer.
populačný genetik Wright v 30. r. min stor. Charakterizoval evolúciu ako optimalizáciu na povrchu
funkcie zdatnosti (fitness landscape), kde sa hľadá genotyp zodpovedajúci globálnemu maximu.
lingvistika – (l. lingua jazyk; angl. linguistics) →jazykoveda, veda o jazyku, jeho systéme a používaní,
vývine, vzťahoch s mimojazykovými skutočnosťami a pod. Rozoznáva sa: 1. formálna lingvistika –
skúma formálne vlastnosti jazykových jednotiek a javov, zameriava sa na matematické modely
gramatickej štruktúry jazyka; 2. korpusová lingvistika – odbor počítačovej lingvistky, skúma a
opisuje jazyk, resp. jeho použitie v reálnych kontextoch z rozsiahleho korpusového materiálu,
vyhľadaných a spracovaných pomocou počítačových nástrojov a štatistických metód; 3.

kvantitatívna (štatistická) lingvistika – odbor matematickej lingvistiky, skúma jazyk pomocou
štatistických metód so zameraním na frekvenciu jazykových jednotiek a javov; 4. matematická
lingvistika – skúma a opisuje jazyk matematickými metódami; 5. počítačová lingvistika – skúma
jazyk pomocou počítačových nástrojov, aplikačne sa využíva najmä v oblasti strojového prekladu.
Záujem o jazyk sa zjavuje už v polovici 1. tisícročia pred n. l. napr. v Indii. Prudký rozvoj lingvistiky
nastáva na prelome 18. a 19. stor. Do konca 19. stor. boli predmetom lingvistického výskumu najmä
otázky vývoja jazyka. Cieľom historickej komparatívnej metódy bola rekonštrukcia pôvodného jazyka
(prajazyka), z ktorého sa podľa vtedy prevládajúceho názoru vyvinuli jednotlivé jazyky. Od zač. 20.
stor. sa záujem lingvistov stále viac sústreďoval na súčasný stav jazyka, výstavbu jazykového
systému vo všetkých jeho plánoch (zvukovom, gramatickom, lexikálnom, syntaktickom) a na
fungovanie jazykového systému. Za revolučnú zmenu v lingvistickom bádaní sa pokladá nástup
→štrukturálnej lingvistiky v 20. r. 20. stor. Z nej sa odštiepili relatívne samostatné lingvistické
subdisciplíny, najmä fonetiky a fonológia, ďalej sémantika, semiotika a semiológia, ktoré prerástli do
štúdia neverbálnej komunikácie. Lingvistika skúma aj sociálnu podmienenosť jazykových javov,
úlohu jazyka v medziľudskej komunikácii, jeho vplyv na utváranie osobnosti človeka. V týchto
oblastiach vznikajú hraničné odbory, ako je psycholingvistika, sociolingvistika, etnolingvistika,
matematická lingvistika, ale aj jazyková pragmatika, jazykové plánovanie a i. Moderná lingvistika
inšpirovala tzv. všeobecnú sémantiku, lingvistickú antropológiu a interpretatívnu sociológiu.
lingvistika, interdisciplinárna – sociolingvistika, odvetvie jazykovedy, ktoré skúma vzťah jazyka
k spoločnosti. Už v 1. polovici 20. rokov sa v USA konštituovala etnolingvistika, zameraná na
skúmanie vzťahu medzi jazykom a kultúrou etník, ich zvykov, obyčajov a tradícií. V rámci
etnolingvistiky vznikla hypotéza o lingvistickom relativizme B. Whorfa a E. Sapira), podľa ktorej
jazyk má rozhodujúcu úlohu pri vývine kultúry a determinuje osobitosti etník vrátane ich myslenia,
pretože stavba jazyka ovplyvňuje normy myslenia a správania človeka. Štúdiom vzťahu jazyka
a myslenia sa zaoberá jazyková psychológia (psycholingvistika). Vzťahom lingvistiky k viacerým
disciplínam sa zaoberá kognitívna lingvistika. Okrem toho sa stretávame v závislosti od aspektu
jazykovej komunikácie s biolingvistikou, ekolingvistikou, neurolingvistikou, paralingvistikou atď.
Výrazný zlom v orientácii lingvistiky nastal v 70. rokoch minulého storočia, označovaný ako
komunikačno-pragmatický obrat. Pri tejto zmene paradigmy ide o prechod od skúmania jazyka
ako systému k analýze jazyka včleneného do komplexu súvislostí komunikačnej činnosti. Výraz
pragmatický vystihuje najmä skutočnosť, že pragmatika sa vzťahuje: 1. na konanie komunikantov
(pozri rečové akty); 2. na zámery (intenciu) odosielateľa, resp. funkciu komunikátu; 3. znalosti
nositeľa jazyka, ktoré sa uplatňujú pri apercepcii komunikátu (vnímanie s porozumením).
lingvistika, konfrontačná – lingvistika odvetvie jazykovedy, ktoré sa zaoberá porovnávaním
konkrétnych jazykov. Je zameraná na zisťovanie zhôd a rozdielov medzi nimi (ak sa pozornosť
zameriava na rozdiely, hovorí sa o kontrastnej lingvistike) (Dolník, 1999).
lingvistika, systémová – lingvistika odvetvie jazykovedy, ktoré skúma stavbu jazyka, a to v jej
statickom aj dynamickom aspekte. Poznatkovú bázu systémovej lingvistiky vybudovali známe štyri
školy jazykovedného štrukturalizmu: ženevská škola so zakladateľom lingvistického štrukturalizmu
(zakladateľom svojbytnej vednej disciplíny je Ferdinand de Saussure), kodanská škola (Louis
Hjelmslev), americká škola (Leonard Bloomfield) a pražská škola (Vilém Mathesius, Roman
Jakobson, N. S. Trubeckoj, Bohuslav Havránek).
lingvistika, štrukturálna – lingvistika špecifický prístup k štúdiu jazyka, metodologický smer
v lingvistike, ktorý vznikol, na začiatku 20. stor. a z ktorého sa utvoril vývojový prúd ovplyvňujúci
prakticky všetky spoločenské disciplíny. Proti pozitivistickému mladogramatickému atomizmu
postuluje štrukturálna lingvistika chápanie jazyka ako systému, t. j. vnútorne štruktúrovanému celku.
Pozorovaním a opisom jazykových jednotiek sa zaoberal už Panin (r. 300 pr. n. l.), ale začiatky

štrukturálnej lingvistiky sa kladú do začiatkov 20. stor. a spájajú sa s Jeanom Baudouinom de
Courtenayom a Mikolayom Kruszewskym, najmä však Ferdinandom de Saussurom, ktorý sa
pokladá za jej zakladateľa. Základným metodologickým východiskom je ontologické odlíšenie
jazyka ako abstraktného a sociálneho dorozumievacieho kódu (znakového systému) a reči ako
jednotlivej individuálnej realizácie tohto kódu v dorozumievacom akte. Ontologické rozlíšenie jazyka
a reči viedlo k vyčleneniu fonológie ako vedy o zvukovom pláne jazyka a fonetiky ako náuky od
zvukovej stránke ľudskej reči. Štrukturálna lingvistika zdôrazňovala aj nevyhnutnosť vymedziť vo
výskume presne aspekt synchrónny a diachrónny. Tým reagovala na prevahu historizmu
(diachrónie) v jazykovede 19. stor.
V medzivojnovom období sa utvorila tzv. pražská lingvistická škola, ktorej zásluhou sa rozvinula
najmä fonológia. Jej hlavnými predstaviteľmi boli Vilém Mathesius, Roman Jakobson, N. S.
Trubeckoj, Bohuslav Havránek. Významnú úlohu mala aj kodanská škola, ktorej tvorcami boli Viggo
Brondal a Louis T. Hjelmslev. Zamerala sa najmä na logickú štruktúru jazyka. Rozvíjala
glosematiku, formalizovanú analýzu textu s cieľom nájsť „glosému“, invariantnú funkčnú jazykovú
jednotku. V USA sa vplyvom Edwarda Sapira, ktorý jazyk študoval ako „kľúč ku kultúre“ a Leonarda
Bloomfelda, ktorý ho študoval v rovine správania, utvorila americká deskriptívna lingvistika
(distribucionalizmus). Predmetom jeho bádania bol výskyt (distribúcia) jazykových jednotiek
v konkrétnom textovom súbore. Dôraz na skúmanie konkrétnych textov viedol v Európe k vzbniku
štylistiky ako relatívne samostatnej jazykovednej disciplíny. V istom zmysle pokračovaním americkej
štrukturálnej lingvistiky 20. a 30. r. min. stor. je generatívna gramatika N. Chomského z 50. r. min.
stor.
listový štýl – lingvistika →epištolárny štýl.
literál – informatika (en literal doslovný) prvok nejakého jazyka nesúci hodnotu. Je to primitívna dátová
hodnota, konštanta vyjadrená priamo svojou hodnotou (číselnou i nečíselnou). V matematickej
logike nedeliteľný prvok alebo jeho negácia. Je to atomická formula (pozitívny literál) alebo jej
negácia (negatívny literál). Komplementárne literály sú také dva literály, kde jeden je negáciou
druhého. V programovaní sú literály pevne danou hodnotou, vyjadrenou explicitne, bez použitia
iných prvkov jazyka. K literálom teda nepatria premenné programu ani konštanty, avšak na
inicializáciu ich hodnôt sa obyčajne literály používajú. Môžu byť reťazcové (znakové), číselné,
logické a i. Najčastejšie sa literály vyjadrujú ako sekvencie číslic alebo znakov, iné (napr. ako
boolovské hodnoty true a false) sa môžu definovať samotným jazykom. V syntaktickej alebo
lexikálnej analýze programu predstavujú literály jeden z atomických prvkov, na ktorý sa program
rozkladá (popri premenných, kľúčových slovách, operátoroch atď.).
literárny štýl – lingvistika špecifická celistvosť všetkých zložiek štruktúry umeleckého textu.
Rozhodujúcim faktorom štýlu je estetická forma, obsahová a ideová zložka, umelecká metóda,
postoj autora k dobe, k téme a jeho schopnosť kompozične spracovať všetky zložky diela tak, aby
utvorili kompaktný významovo-estetický celok (Mistrík, 2002).
litotes – lingvistika pomenovanie istého javu popretím jeho protikladu. Slúži ako zjemňujúci výrazový
prostriedok, ktorý sa použije, keď prostredie alebo situácia vyžadujú slovami zoslabiť, zjemniť
označovanú realitu. Napr. nemladý, nikdy nechýbal, nie najhoršie.
liturgický štýl – lingvistika súhrn bohoslužobných úkonov a obradov; sem patrí aj hudba, rúcho
a ostatné ceremónie, gestikulácia, žehnanie, klaňanie a zmeny plastiky tela, ktoré robia obradný štýl
monumentálnym, honosným, dôstojným, vážnym, slávnostným.
logická operácia – logika úkon, v dôsledku ktorého sa z už daných myšlienok tvoria nové myšlienky.
V tradičnej logike ide napr. o zovšeobecnenie, porovnanie ap., v matematickej logike ide napr.
o →konjunkciu, →disjunkciu a i.

logická sémantika – logika časť logiky, ktorá skúma význam jazykových výrazov; časť metalogiky
Metalogika je teória, ktorá študuje systémy a pojmy (metateória) súčasnej formálnej logiky.
Rozpracúva otázky teórie dôkazu, definovateľnosti pojmov, pravdy vo formalizovaných jazykoch,
interpretácie, zmyslu atď. Metalogika sa delí na logickú syntax a logickú sémantiku. Rozvoj
metalogiky je spojený s utvorením a štúdiom formalizovaných jazykov.
logická syntax (Wittgenstein, 1919) – logika 1. systém pravidiel, ktoré určujú tvorenie a pretváranie
výrazov určitého →kalkulu; 2. časť →metalogiky, ktorá skúma štruktúru a vlastnosti neintegrovaných
kalkulov. Hlavné otázky pri skúmaní logických kalkulov sú problémy neprotirečivosti
(→neprotirečivosť axiomatického systému), úplnosti (→úplnosť axiomatickej teórie), →nezávislosti
axiomatického systému, →rozhodnuteľnosti, dokázateľnosti; problém dokázateľnosti spočíva
v nájdení algoritmu, ktorý pre ktorýkoľvek dokazovaný (t. j. vyvodzovaný z axióm) výrok buduje jeho
dôkaz. Logická syntax obsahuje teda teóriu dôkazu. Problémami logickej syntaxy sa zaoberali
predstavitelia matematickej logiky už od konca 19. stor. (Frege, Russell, Hilbert, Godel, Church,
Kleene a o.). Systematický výklad problémov a pojmov logickej syntaxe podal Carnap v Logickej
syntaxi jazyka (1934), kde ukazuje plodnosť syntaktického skúmania jazykov, formalizujúcich
jednotlivé odvetvia prírodných vied.
logické neuróny – informatika univerzálny výpočtový prostriedok pre Boolove funkcie. Zaviedol ich
McCulloch a Pittson r. 1943. Neurónová sieť obsahujúca logické neuróny je schopná simulovať
ľubovoľnú Boolovu funkciu. Jednoduchý prístup k reifikácii tejto vlastnosti je syntaktický strom danej
Boolovej funkcie, kde logické spojky (unárne a binárne Boolove elementárne funkcie) sú nahradené
príslušnými logickými neurónmi. Týmto spôsobom sa zostrojí neurónová sieť, ktorej počet logických
neurónov sa rovná počtu elementárnych Boolových funkcií a ktorej architektúra je určená
syntaktickým stromom danej Boolovej funkcie. Sofistikovanejší prístup k riešeniu tohto problému je
použitie ÚDFN priradenej Boolovej funkcii. Neurónová sieť má potom tri vrstvy: vstupnú
(nevýpočtové neuróny), vrstva logických neurónov realizujúca jednotlivé konjunktívne klauzuly
z ÚDNF a tretia vrstva obsahujúca logický neurón, ktorý realizuje disjunkciu aktivít z klauzúl z druhej
vrstvy. Logické neuróny klasifikujú len také objekty, ktoré sú lineárne separovateľné. Problém
lineárnej porovateľnosti logických neurónov sa dá odstrániť použitím neurónových sietí, ktoré sú už
pre Boolove funkcie univerzálnym zariadením. Klasifikovať objekty lineárne neseparovateľných sa
dá aj pomocou kvadratickej (kubickej, ...) čiary. Logické neuróny vyššieho poriadku sú univerzálnym
výpočtovým prostriedkom pre Boolove funkcie.
logický behaviorizmus – filozofický smer, podľa ktoré psychické procesy sú len pojmami, ktorých
skutočným obsahom je výstup – dispozícia k určitému konaniu na základe vstupu – podráždenia,
signálu.
logický informačný model – logika en logical information model, informačný model, ktorý špecifikuje
štruktúry a vzťahy medzi informáciami, ale nezávisí od konkrétnej technológie alebo
iimplementačného prostredia. Poznámka: Informačné model sa obyčajne klasifikujú od
abstraktných modelov najvyššej úrovne po konkrétne technológie implementačných modelov. ISO
Health Informatics Profiling Framework (ISO/TR 17119:2004) definuje tri úrovne špecifickosti
informačných modelov pre komponenty modelu (napr. v objektovom modeli EHR v UML triedu
kontajnera, odseku a väzieb) a vzťahy medzi komponentmi, bez technologických obmedzení.
Logický informačný model je preto nezávislý od konkrétnnej implementačnej technológie. Naproti
tomu fyzikálny informačný model zahŕňa technologické obmedzenia, aby umožnil budovanie
konkrétnej implementácie logického modelu (napr. systém EHR utvorený pre konkrétnu hardvérovú
a softvérovú platformu) [(ISO/TR 20514:20045(E)].
logický obvod – informatika číslicový obvod, digitálny obvod, elektronický obvod, ktorý pracuje
s diskrétnymi stavmi. Diskrétne stavy sú tvorené tzv. lgocikými členmi (hradlami). Z logických

obvodov sa skladajú číslicové systémy. Na rozdiel od analogických obvodov, založených na spojitej
forme informácie (mechanické ručičkové hodiny) v logických obvodoch je informácia reprezentovaná
v diskrétnej podobe (digitálne hodiny). Súčiastky v logických obvodoch (napr. tranzistory) pracujú
zásadne analogovo. Používajú sa však v spínacom režime, ktorý umožňuje sa od ich analogovej
povahy abstrahovať a pracovať s nimi ako by boli diskrétne.
logika – [g. logos slovo, reč] veda o správnom usudzovaní; veda, ktorá skúma zákony, formy
a metódy správneho myslenia, ako predpoklad pravdivého poznania. Logika skúma
pravdivostnú hodnotu logických výrazov logických výrazov vzniknutých operáciami a
→reláciami s logickými objektmi, s možnosťou ich aplikácie na správne usudzovanie,
myslenie. →Výroky, ktoré sú logicky správne formulované, nemusia byť pravdivé. Logika
študuje všeobecné formy usudzovania na symbolickej úrovni, v ktorej sa ignoruje konkrétny
obsah jednotlivých tvrdení. Preto sa moderná logika označuje ako formálna alebo matematická
logika; v 1. polovici 20. stor. sa používal aj termín logistika. Logika sa zaoberá analýzou jazyka
a myslenia (usudzovania, definovania, klasifikovania) s cieľom poskytnúť pravidlá, ktoré by
zefektívnili tieto činnosti. Predmetom logiky je myslenie nie ako vlastnosť alebo činnosť
existujúcich subjektov (tak je myslenie predmetom psychológie), ale vzťahy myšlienkových
obsahov ako takých, ktoré môžu byť identicky myslené mnohými subjektmi. Chápať logiku ako
časť psychológie (ako je to s psychologizmom) je preto mylné. Myšlienkové obsahy sa môžu
skúmať osebe, podľa ich vnútornej výstavby, ich formy (ako pojmy, súdy a úsudky) a ich
vzájomných nevyhnutných vzťahov (logické zákony), čo je úlohou čistej alebo formálnej logiky
alebo podľa ich predmetového vzťahu a zobrazovacej funkcie; táto úloha sa niekedy
prisudzuje ,,reálnej“ alebo ,,materiálnej“ logiky. Lepšie je tu hovoriť o kritike poznania alebo o
teórii poznania. Logika skúma jazykové útvary, ako sú →termíny, →výroky a logické
→operátory. Podľa Piageta (1967) logika nie je vrodenou schopnosťou človeka. Logickomatematické štruktúry sa vyvíjajú v priebehu ontogenézy z operácií subjektu v prostredí.
Evolúcia logiky je úzko spojená s evolúciou jazyka a logika je aj určená jazykom (Riedl, 1979,
1992).
logika, matematická – symbolická logika, skúma logické procesy prostredníctvom ich
zobrazenia vo formalizovaných jazykoch alebo logických →kalkuloch.
LOINC – skr. en Logical Observations Identifiers, Names, Codes identifikátory, názvy a kódy logických
pozorovaní). Americký systém identifikátorov laboratórnych testov, vyvinutý v Regenstriefovom
ústave v USA. Ide o klinickú terminológiu dôležitú pre laboratórne testy a laboratórne výsledky. R.
1999 ho prijala organizácia HL7 ako preferované kódovanie pre názvy laboratórnych testov
a klinických pozorovaní. Obsahuje vyše 30 000 rôznych termínov. Pri mapovaní lokálnych kódov
rôznych testov na kódy LOINC pomáha mapovací program Regenstrief LOINC Mapping Assistant
(RELMA). Jeho hlavnou výhodou je pragmatickosť, nevýhodou nekoncepčnost, ktorá spočíva
v opise stavu vydávania výsledkov v laboratórnej medicíne bez smerovania k používaniu veličín a
systému SI. Veličina sa oznamuje jako súčasť výsledku, nie je súčasťou definície a adresát druh
veličiny odvodzuje z jednotky (čo je samo osebe nesprávny prístup).
lokál – lingvistika pád vyjadrujúci rozličné vzťahy osôb alebo vecí, v slovenčine vždy v spojení
s predložkou, napr. v nemocnici, na chodbe, pri posteli.
lokalita – informatika kombinácia jazyka a oblasti. Určuje, že v jednom regióne alebo krajine sa môže
hovoriť viac než jedným jazykom a aj keď ľudia v jednom regióne hovoria jedným oficiálnym
jazykom, je pravdepodobné, že lingvistické a nelingvistické rozdiely budú vyžadovať zvláštnu
pozornosť.
lokalizácia (L10N) – informatika adaptovanie produktu aby splnil jazykové, kultúrne a iné požiadavky
špecifického cieľového trhu danej lokálie (FOLDOC: Voľný On‐line Slovník počítačov).

lokalizácia eObsahu – informatika preklad a kultúrna adaptácia digitálnej informácie pre lokálne trhy.
lokalizačný predajca – informatika poskytovateľ služieb ponúkajúci službu Lokalizácia eObsahu.
lokant – v nomenklatúre chemických zlúčenín poradové číslo alebo písmeno (často grécke), ktoré
označuje umiestnenie konkrétneho substituenta alebo funkčnej skupiny, vo vzťahu k zvyšku skeletu
molekuly, používané v systematických názvoch zlúčenín. Lokanty tvoria po sebe idúce číslovanie
atómov prítomných v hlavnej chrbtici molekuly. Lokanty tvoria po sebe idúce číslovanie atómov
prítomných v hlavnej chrbticu molekuly, označujú ostatné časti skupiny alebo substituentu. V
zložitých molekulách môže byť viac lokantov, oddelených čiarkou, od ostatných zložiek
systematického názvu pomlčkou.
Príklady: 1. jednoduchá väzba s jednou skupinou na 3. atómu uhlíka, čiže s jedným lokantom: 3metylhexán; 2. dva lokanty oddelené čiarkou: 2,2-dimetylbután; 3. dva substituenty a dva lokanty: 3etyl-3-metylpentán; 4. Dve sady lokantov: 4.kyán-3,-metylbifenyl; 5. komplex s viacerými lokantmi,
ale len jednou sadou: 2-etyl-3,3-dimetylpent-én-4-ín.
lokál – lingvistika pád vyjadrujúci rozličné vzťahy osôb alebo vecí, v slovenčine vždy v spojení
s predložkou, napr. v nemocnici, na chodbe, pri posteli.
lokalizačný rad – lingvistika súhrn spoluhlások, ktoré majú rovnaké dištinktívnwe vlastnosti podľa
miesta artikulácie, napr. p, b, f, v.
lokúcia – lingvistika z en locution výraz, prehovor, rečový akt, aspekt komplexného rečového aktu, pri
ktorom hovoriaci artikuluje zvukový komplex (fonetický akt), vysloví tým súčasne isté slová v istej
gramatickej konštrukcii (gramatický akt) a použije ich s viac alebo menej určitým významom (retický
akt). Podľa Austinovej teórie rečových aktov sa dá výpoveď rozložiť na lokúcie, ilokúcie a perlokúcie.
Lokúcie majú za úlohu vyjadrovať niečo, pričom ide len o opis, napr. Odol je značka zubnej pasty.
Ilokúcia je rečový akt, ktorý hovoriaci vykonáva s vyrieknutím vety. Ilokúcie sú už niečo iné,
nehovoria o obsahu výroku, ale vyjadrujú nerečové výpovede, čiže vlastný ilokučný akt. Samotný
lokučný akt je význam tých slov, no ilokučný akt znamená nerečovú výpoveď. Ide o rôzne aktivity
ako varovanie, pozdrav, otázka, rozkaz, prekliatie, nadávanie atď., Austin ich napočítal vyše 1000.
Perlokúcia je už vlastné docielenie niečoho vypovedaním slov, napr. presvedčenie – niekto ma
o niečom presvedčil, niekto mi v niečom zabránil. Je to vtedy, ak niekto slovami docielil to, že to má
aj mimoslovné účinky, napr. slovami prinútil niekoho, aby prišiel odpovedať. Vidíme, že každá
ilokúcia zároveň obsahuje aj lokúciu, no ide o jednostrannú implikáciu a nie o ekvivalenciu, opačne
to neplatí. Neskôr Austinovu teóriu rečových aktov rozvíjal Peter Strawson.
longitudinálny – en longitudinal, rovnobežný s osou, pozdĺžny.
ľudová etymológia – lingvistika neodborný výklad o pôvode slov, ktorý vychádza z ich vonkajšej
podobnosti s inými slovami. Vzťahuje sa najmä na adaptované slová cudzieho pôvodu, keď sa ich
vonkajšie podoba dáva do súvislosti so všeobecne známymi domácimi slovami (Mistrík, 2002).
ľudovosť termínu – lingvistika vlastnosť termínu osobitne dôležitá v medicíne. Konečným príjemcom
informácií o zdravotnom stave je pacient, t. j. v drvivej väčšine osoba bez lekárskeho vzdelania.
Preto sa musia v terminologických slovníkoch a všetkých dokumentoch určených na komunikáciu
s pacientom uvádzať synonymá a výklady (definície) v národnom jazyku. Občan má totiž právo na
všetky informácie týkajúce sa jeho zdravotného stavu vo forme zrozumiteľnej aj „laikom“.
ľudský jazyk – lingvistika →prirodzený jazyk.
lyrika – lingvistika jeden z troch literárnych druhov, zahŕňajúci oblasť veršovanej nedejovej literatúry.
Orientuje sa na osobné zážitky, na jednotlivé predmety a fragmenty procesov. Kým v epike stojí
rozprávač mimo textu, v lyrike je v stred pozornosti. V lyrike je agens súčasne paciensom Preto sa

pokladá za subjektívny literárny druh. Lyrický text sa nevníma ako reťaz, ale ako plocha alebo
priestor. Výrazová forma pre tento literárny druh je verš – pôvodne sa lyrika písala a prednášala
formou piesní, ktoré sprevádzala hra na lýre (= lyrika).
majestátny plurál – lingvistika pluralis majestaticus, plurál používaný namiesto singuláru pri
slávnostných príležitostiach (najmä v prejavoch panovníkov): My, cisár rímsky, slávnostne
vyhlasujeme... (Horecký a Rácová, 1979).
makrokompozícia – lingvistika časť kompozície (v štylistike) skúmajúca slohové postupy.
makrolingvistika – lingvistika jazykoveda v najširšom zmysle. Člení sa na prelingvistiku (zaoberá sa
fonetikou), mikrolingvistiku (zaoberá sa fonológiou, morfológiou a syntaxou) a na metalingvistiku
(zaoberá sa vzťahom jazyka k mimojazykovým javom).
makroštruktúra (terminologického produktu) – lingvistika en macrostructure, usporiadanie záznamov
v súbore (STN ISO 1087-1: 2003). Makroštruktúra, v ktorej sú terminologické záznamy usporiadané
v poradí odrážajúcom príslušný pojmový systém sa nazýva systematické usporiadanie
(systematické triedenie), makroštruktúra, v ktorej sú terminologické záznamy usporiadané
v tematických oddieloch sa nazýva tematické usporiadanie a makroštruktúra s usporiadaním
terminologických záznamov podľa abecedy na základe heslových termínov sa označuje ako
abecedné usporiadanie; usporiadanie v abecednom poradí v rámci systematicky alebo tematicky
usporiadaných oddielov je zmiešané usporiadanie; por. →mikroštruktúra.
malapropizmus – lingvistika chybne použité cudzie slovo, napr. filagória namiesto alegória.
MAN – informatika skr. en Metropolitan Area Network, metropolitná sieť, prepája lokálne siete v
mestskej zástavbe – obmedzuje sa obyčajne na jedno mesto. Spája do vzdialenosti rádovo desiatky
km. Metropolitné siete umožňujú rozšírenie pôsobnosti LAN ich predĺžením, zvýšením počtu uzlov,
zvýšením prenosovej rýchlosti. Rýchlosť v MAN býva vysoká, ale charakterom sa radí k sietiam
LAN. Siete môžu byť súkromné , ale i verejné a prenajímané.
maskovať – informatika en mask, verb, použiť masku, použiť →vzor →znakov na riadenie ponechania
alebo odstránenia časti iného vzoru znakov. Poznámka: upravené podľa normy ISO 2382-6:1987
(STN ISO 1087:2006).
maskulínum – lingvistika

→mužský rod.

matematická jazykoveda – lingvistika

→matematická lingvistika.

matematická lingvistika – lingvistika matematická jazykoveda, jazykovedný smer využívajúci pri
skúmaní jazyka matematické metódy; algebraická jazykoveda využíva algebraické metódy, najmä
modelovanie; kvantitatívna (štatistická) lingvistika používa kvantitatívne štatistické metódy pri
skúmaní frekvencie (početnosti) výskytu jazykových jednotiek a tvorbe frekvenčných slovníkov.
Počítačová lingvistika je interdisciplinárna veda, ktorá sa zaoberá štatistickým a logickým
modelovaním prirodzeného jazyka pomocou výpočtovej perspektívy. Počítače sa v matematickej
lingvistike využívajú v korpusovej lingvistike, pri konštrukcii analyzátorov pre prirodzené jazyky,
konštrukcii výskume vzťahu medzi formálnymi a prirodzenými jazykmi, strojovom preklade a i.
V oblasti strojového prekladu sa zatiaľ nepodarilo dosiahnuť úroveň „ručného“ prekladu. Problém je
najmä v sémantickej zložke, ktorú sa zatiaľ nedarí korektne zvládnuť strojom. Výhodou je však
väčšia rýchlosť prekladu. V matematickej lingvistike pôsobia matematici, špecificky orientovaní na
lingvistiku, ako aj lingvisti, ale aj odborníci z iných vied, jako je logika, psychológia, neurológia a i.
matematická logika – logika symbolická logika, vznikla ako výsledok aplikácie formálnych metód
matematiky a logického skúmania matematických úvah a dôkazov v oblasti logiky. Logické procesy
sa skúmajú prostredníctvom ich zobrazenia vo formalizovaných jazykoch alebo logických
→kalkuloch. Ideu logického kalkulu sformuloval Leibniz, ako samostatná disciplína sa matematická

logika sformulovala v polovici 19. storočia vďaka Boolovým prácam (algebra logiky). Základné
logické systémy sa utvorili koncom 19. storočia (Frege, Russel, Whitehead a Hilbert). Významné
výsledky, ktoré určili súčasný stav matematickej logiky, dosiahli v 30. rokoch minulého storočia
Gödel, Tarski a Church. Z matematickej logiky sa vyvinula teória algoritmov a rekurzívnych funkcií,
programovanie, teória automatov, modelovanie neurónových sietí, →štruktúrna lingvistika
a →semiotika a i.
maznavé slovo – lingvistika hypokoristikum, slovo používané v dôvernom styku, vyjadrujúce kladný
citový vzťah: synáčik, holúbok.
mäkčeň – lingvistika →rozlišovacie znamienko.
mäkká spoluhláska – lingvistika palatalizovaný konsonant, spoluhláska, pri ktorej sa miesto artikulácie
posúva k tvrdému podnebiu: napr. ť, ď.
mäkkostná korelácia – lingvistika korelácia založená na výskyte protikladu palatálnych hlások proti
nepalatálnym (napr. rus. mať – mat) vo viacerých radoch (Horecký a Rácová, 1979).
mäkký vzor – lingvistika skloňovací vzor zakonečný v kmeni na mäkkú spoluhlásku: stroj, ulica.
MDA – skr. en Model-driven architecture architektúra riadená modelom, dizajn softvéru na vývoj
softvérových systémov. Poskytuje smernice na štruktúrovanie špecifikácií, ktoré sú vyjadrené ako
modely. MDA je druhom doménového inžinierstva, podporujúca inžinierstvo riadené modelom
softvérových systémov. Bola stanovená Skupinou správy modelu (OMG) r. 2001.
MedCom – informatika dánsky model elektronickej komunikácie uvedený do prevádzky r. 1995.
MEDLINE – informatika databáza kníh, dokumentov a audiovizuálnych materiálov;

→MeSH.

medzera – informatika en space character, →riadiaci znak, ktorý spôsobuje posun tlačenej alebo
zobrazovanej pozície o jednu pozíciu v riadku bez produkovania akéhokoľvek →grafického znaku.
Poznámka 1: Medzera ako riadiaci znak je opísaná v normách ISO/IEC 646, ISO/IEC 4873 a ISO
6937-1. Poznámka 2: upravené podľa normy ISO 2382-4:1987.(STN OSO 1087-2:2006).
medzinárodné slovo – lingvistika internacionalizmus, slovo utvorené spravidla z grécko-latinského
základu a používané vo väčšom počte (európskych) jazykov: telefón, televízia
medzinárodnosť termínu – lingvistika preložiteľnosť, vlastnosťou termínu, ktorá umožňuje
medzinárodnú interoperabilitu jazykov. Túto vlastnosť treba brať do úvahy najmä pri zavádzaní
nových termínov súvisiacich s najnovšími výskumami. Tejto požiadavke najlepšie vyhovujú termíny
utvorené na báze grécko-latinských morfém (Masár, 1991). Postuluje sa preto požiadavka
uprednostňovať také novotvary, ktoré sú zrozumiteľné aj príslušníkom iných národov. Značným
problémom sú latinoidné termíny, ktoré sa udomácnili v anglosaskej literatúre a konkurujú latinským
termínom najmä v anatomickom názvosloví. Napr. latinský termín pre kývač hlavy je musculus
sternocleidomastoideus a anglický sternocleidomastoid. Vzniká tu dilema, či v tomto prípade
uprednostniť úspornosť (súvisiacu s dĺžkou termínu) alebo frekvenciu jeho používania.
medzinárodný jazyk – lingvistika jazyk používaný pri dorozumievaní medzi príslušníkmi viacerých
národov (ktoré majú svoje národné jazyky); môže to byť niektorý národný jazyk (napr. latinčina,
angličtina) alebo pomocný jazyk (esperanto, interlingua).
medzislovný predel – lingvistika rozhranie slov, miesto medzi dvoma slovami, charakterizované
istými fonetickými alebo fonologickými javmi (napr. asimiláciou, neutralizáciou).
medzititulok – lingvistika samostatný nadpisový riadok, pomocou ktorého sa kvôli prehľadnosti
a čitateľnosti člení dlhší text.
melioratívum – lingvistika →eufemizmus.

melodéma – lingvistika suprasegmentálna jazyková jednotka, ktorá má dištinktívnu funkciu prejavujúcu
sa vo vzťahu ku komunikačnému obsahu výpovedí (k modálnej platnosti vetných segmentov);
Z hľadiska dištinktívnosti je relevantný najmä priebeh intonácie na konci vetného segmentu, ktorý sa
označuje ako →kadencia (Dolník, 1999).
melódia – lingvistika vetná intonácia, prozodická vlastnosť vety zakončená na zmene tónu najmä na
konci vety: tu sa prejavuje ako konkluzívna kadencia, semikadencia a antikadencia.
melodický prízvuk – lingvistika →prízvuk.
mém – informatika základný prvok kultúry. Je to akýkoľvek obsah ľudskej mysle, ktorý možno
odovzdávať iným ľuďom tak, že sa tento obsah (názor, správanie, módny trend, popevok, historka)
naučia imitáciou. Mém je základný prvok kultúry, ktorý sa šíri negenetickou cestou – imitáciou.
Učenie sa imitáciou je u človeka v porovnaní s akýmikoľvek zvieratami mimoriadne dobre vyvinutý.
Mémetika sa snaží poukázať na to, že systém mémov (teda množina všetkých možných myšlienok,
názorov, prvkov kultúry, ktoré sú potenciálnym obsahom ľudských myslí) spĺňa podmienky, za akých
v duchu teórie všeobecného darvinizmu nastáva evolúcia.
Mém by teda mal byť samostatný replikátor. Má však spĺňať tri predpoklady: 1. Variabilita – mémy
sú navzájom veľmi rozmanité, existujú rôzne kultúry, rôzne názory, nespočetné množstvo historiek
atď. 2. Výber – uskutočňuje sa prostredníctvom nejakého vonkajšieho zásahu – v prípade
biologickej evolúcie je to životné prostredie. Mémy majú tiež svoje životné prostredie a tým sú
ľudské mysle. Ľudia majú tendenciu si ľahšie osvojovať určité typy myšlienok pred inými a tak
zvýhodňujú tie mémy, ktoré sú pre nich atraktívne. V takom zmysle funguje mechanizmus výberu v
tom zmysle existuje pre mémy konkurenčné prostredie. 3. Dedičnosť – zachovanie „podstatného" pri
šírení sa medzi ľuďmi; mém môže byť napr. nejaký nový atraktívny vzorec správania – svoj vzor,
určite to nebudú robiť tak, že urobia presnú analýzu kinematiky pohybu, mimiky a i. prvkov a budú
sa snažiť do najmenšieho detailu kopírovať ho. Jednoduchšie je zapamätať si zostavu schematicky.
Môže to byť kopírovanie produktu alebo návodu. Kopírovanie produktu nepredpokladá nijakú
doplnkovú informáciu, pri kopírovaní návodu sa predpokladá znalosť toho, čo výhody návodu
znamenajú. Ukazuje sa, že vo svete mémov sa uplatňuje kopírovnie návodom, pretože ak sa niečo
kopíruje produktom, nastáva prenos veľkého množstva informácie, a s tým spojená veľká chybovosť
prenosu a teda rýchla degenerácia - to čo z pôvodného vznikne niekoľkými prenosmi, sa na
pôvodné takmer nepodobá. Chybovosť pri kopírovaní je žiaduca, ale len v obmedzenej miere, tak
aby sa zachovala variabilita a aby sa mohol uplatniť výber a to práve platí pri kopírovaní návodom.
Pojmy návod a produkt majú svoj ekvivalent v genetike. Návod je genotyp – to čo sa dedí, a produkt
fenotyp –- to ako sa genotyp prejaví pod vplyvom prostredia na svojom nositeľovi.
Mémy sú podobne ako gény sú sebecké. Génom nejde o blaho druhu ani organizmu, ktorého sú
súčasťou. Ide im len o vlastné kopírovanie. To, že sú súčasťou väčších génových komplexov
(chromozómov, organizmov) znamená, že im to poskytuje výhodu – lepšiu šancu kopírovať sa. Ani
mémom nejde o blaho svojho nositeľa. Nejde im o nič, nemajú cieľ. Ak je to možné, kopírujú sa –
putujú z mysle do mysle a získavajú si ľudí. Výsledkom selekcie je aj to, že sa spájajú do väčších
celkov – memplexov, napr. svetonázorov, kultúr, architektonických štýlov, ktoré sa ako celky majú
šancu presadiť oveľa ľahšie ako keby ich časti mali vystupovať samostatne. Mémy sú teda návody
pre rôzne vzorce správania sa, uchovávajú sa v ľudských mysliach a odovzdávajú sa imitáciou, kým
gény sú návody na výrobu proteínov, skladujú sa v bunkách živých tiel a pri rozmnožovaní sa
odovzdávajú ďalším generáciám.
Aby sa mohol mém šíriť sa bez ohľadu na gény (byť sebeckým), je zrejmé, že musí štrbiny tohto
kritéria využívať oveľa rýchlejšie, ako je selekcia génov. Mémy teda môžu byť do istej miery
nezávislé a zachovať si svoju schopnosť kopírovať sa bez ohľadu na to či sú pre gény prospešné

alebo škodlivé. Avšak prostredie, ktoré určuje evolučný výber mémov – ľudská myseľ je predsa len
výsledkom génovej evolúcie. V takomto obmedzenom zmysle sú mémy nezávislé od génov. Ak sa
chcú kopírovať, musia spĺňať naše kritériá výberu – hoci aj nedokonalé, čo im umožňuje byť
(Blackmoreová Susan: Teorie memú, Praha, Portál 1999).
Ľudský jazyk nie je teda dielom mutácie, ale dôsledkom niekoľko sto miliónov rokov. Podľa F.
Jacoba (1987) darwinovská evolúcia organizmov prebieha dominantne len na najvyšších úrovniach,
pričom nižšie hierarchické úrovne sú v evolučne uzavreté – invariantné. Evolúcia zasahuje na
nižších úrovniach klen zriedka, a aj to len formou tzv. „bricolage“ (fušerstva). Takouto “bricolage“
môže byť aj evolučný vznik univerzálnej gramatiky, keď evolúcia použila „predpripravené“ štruktúry
v mozgu, ktoré pôvodne vykonávali iné funkcie.
mémetika – informatika pokus o vysvetlenie šírenia sa a vývoja myšlienok, názorov, kultúry, módnych
trendov, svetonázorov v ľudskej spoločnosti prostriedkami evolučnej teórie.
Evolúcia v nejakom systéme nastane, ak sú splnené nasledujúce predpoklady. Variabilita vlastností
jednotlivých prvkov systému, výber a dedičnosť, teda uchovávanie vybraného, Variabilita vyplýva zo
skutočnosti, že reprodukcia neprebieha úplne bezchybne, teda variabilitu možno zameniť práve
podmienkou nejakej úrovne chybovosti reprodukcie. Ak daný systém spĺňa uvedené predpoklady,
teda variabilitu, výber a dedičnosť musí sa zvyšovať relatívna početnosť tých vlastností prvkov, ktoré
pozitívne pomáhajú prežiť v prostredí. Je potrebné pripomenúť, že ide o algoritmický
bezmyšlienkovitý mechanizmus, ktorý nemá stanovený konkrétny cieľ. Ak teda existuje replikátor, z
ktorého len niektoré kópie možu prežiť, evolúcia musí nastať. Pojem replikátor slúži na označenie
práve spomínaného prvku – entity onoho systému, ktorý podlieha evolúcii. Východiskom pre
mémetiku je tzv. všeobecný darvinizmus alebo tzv. Campbelovo pravidlo, ktoré hovorí, že nie len
biologický systém, ale akýkoľvek systém spĺňajúci kritériá evolúcie, podlieha evolúcii. To znamená,
že evolúcia v biologickom zmysle je len špeciálnym prípadom evolúcie.
menné skloňovanie – lingvistika tvorenie tvarov prídavného mena takými istými koncovkami ako pri
podstatných menách; →skloňovanie.
menný priestor – informatika angl. Namespace alebo Namespace identifier, názov priestoru, voľného
miesta a jeho identifikátor, termín používaný v SNOMED. Keď organizácia tvorí rozšírenie SNOMED
CT, musia byť nové zložky rozšírenia identifikované ako časť tohto osobitného rozšírenia
organizácie. SNOMED CT to realizuje pridelením identifikátora organizácii (Namespace-identifier).
Organizácia zahrnie svoj identifikátor ako časť identifikátorov pochádzajúcich z názvu miesta
(Namespace). Identifikátor názvu miesta je súčasťou SCTID. Keď sa názov miesta neidentifikuje v
SCTID, predpokladá sa, že zložka je súčasťou jadra SNOMED CT. V takýchto prípadoch sa dajú
SCTID-s použiť v skrátenej forme, bez sedemciferného identifikátora názvu miesta.
menný prísudok – lingvistika prísudok vyjadrený meno (podstatným menom, prídavným menom,
číslovkou, zámenom alebo príslovkou): Otec je lekár. Zápis denne. (Horecký a Rácová, 1979).
meno miesta – lingvistika nomen loci, podstatné meno (odvodené od podstatného mena alebo slovesa)
označujúce miesto, kde sa odohráva dej alebo kde je uložená istá vec: pisáreň, lekáreň. (Horecký
a Rácová, 1979).
meno mláďat – lingvistika meno (odvodené od pomenovania živej bytosti, najčastejšie zvieraťa)
označujúce mladé zvieratá: žieňa, háďa, holubä (Horecký a Rácová, 1979).
meno nástrojov (a prostriedkov) – lingvistika nomen instrumenti, podstatné meno (odvodené od
slovesa) označujúce stroj, prostriedok na vykonávanie nejakej činnosti: skalpel, vŕtačka. (Horecký
a Rácová, 1979).

meno nositeľa vlastností – lingvistika nomen atributivum, podstatné meno (odvodené od podstatného
mena alebo prídavného mena) označujúce vlastnosti pomenovanej osoby; charakteristická je
prípona –ák (krivák), -áľ (nosáľ), -áč (brucháč), -ec (slepec).
meno osoby – lingvistika podstatné meno utvorené na pomenovanie osôb: Ján, chlapec, šuhaj.
meno podľa pôvodu a príslušnosti – lingvistika podstatné meno (odvodené obyčajne od podstatného
mena) označujúce pôvod pomenovanej osoby alebo jej príslušnosť k nejakej organizácii, hnutiu:
dolniak, Oravec, štúrovec.
meno podľa zamestnania – lingvistika

→meno zamestnania.

meno veci – lingvistika podstatné meno utvorené na pomenovanie veci a predmetov: kameň, hora dom.
meno vlastnosti – lingvistika podstatné meno (odvodené od prídavného mena) označujúce vlastnosť
pomenovanej veci: mladosť, skupánstvo.
meno výsledku deja – lingvistika nomen acti, podstatné meno (odvodené od slovesa) označujúce
výsledok nejakého deja: výrobok.
meno zamestnania – lingvistika meno podľa zamestnania, nomen officii, podstatné meno (odvodené od
podstatného mena) označujúce zamestnanie pomenovanej osoby: stolár, školník, úradník.
mentalizmus – lingvistika učenie, podľa ktorého je rečový akt výsledkom zložitého komplexu javov,
založených na mentálnej činnosti hovoriaceho indivídua. Mentalistické stanovisko zaujíma napr.
Chomského generatívna gramatika. Mentalizmus pokladá jazyk za mentálny jav.
mentálna reprezentácia – lingvistika relatívne stála predstava dačoho, čo sa predtým vnímalo ako
vonkajšie. Proces, ktorým objekty vonkajšieho sveta nadobúdajú stálu mentálnu reprezentáciu sa
nazýva internalizácia. Proces, pri ktorom funkcie vonkajšieho objektu preberajú jeho mentálne
reprezentácie označuje Kernberg (1928) za introjekciu. Objektové vzťahy sú preňho
intrapsychickou, nie interpersonálnou záležitosťou: sú to mentálne reprezentácie seba i iných
objektov.
menu – informatika en menu, zoznam volieb →zobrazených používateľovi systémom na spracovanie
údajov, z ktorého si používateľ môže vybrať a začať nejaký úkon. Poznámka: upravené podľa normy
ISO/IEC 2382-1:1993 (STN ISO 1087-2:2006).
meronymia – lingvistika vzťah termínov označujúcich celok a jeho časť.
MeSH – informatika skr. en Medical Subject Headings, kľúčové medicínske slová, slovník kontrolovaný
Národnou lekárskou knižnicou (NLM) v USA. Tvorí ho množina pojmov, ktoré hierarchicky
pomenúvajú kľúčové slová. Táto hierarchia pomáha pri vyhľadávaní na rôznych úrovniach
špecifickosti. Kľúčové slová sú usporiadané abecedne, ako aj hierarchicky. NLM využíva MeSH na
indexovanie článkov zo 4600 svetových popredných biomedicínskych časopisov pre databázu
®
MEDLINE/PubMED . MeSH sa využíva aj na databázu, ktorá katalogizuje knihy, dokumenty
a audiovizuálne materiály. Každý bibliografický údaj sa spája so skupinou termínov v klasifikačnom
systéme MeSH.
Vyhľadávacie dotazy používajú aj slovnú zásobu z MeSH, aby našli články na žiadanú tému.
MeSH sa priebežne aktualizuje a kontroluje. Dopĺňa sa novými pojmami, ktoré sa zjavia vo vedeckej
literatúre alebo vo vznikajúcich oblastiach výskumu, definujú tieto pojmy v rámci obsahu
existujúceho slovníka a odporúčajú ich pridanie do slovníka MeSH. Existuje aj česká verzia MeSH.
Slovenská verzia predmetového heslára Thesaurus MeSH zahŕňa 25 093 slovenských vstupných
odkazových termínov, 17 296 slovenských deskriptorov, 19 784 anglických deskriptorov.

Každoročne sa aktualizuje. Používa sa databázový systém ADVANCED REVELATION, aplikácia
RAPID LIBRARY; angličtina, slovenčina).
metadáta – informatika →metaúdaje.
metafónia – gram. prehláska;→ablaut.
metafora – lingvistika (z g. metaforá prenos, prenesenie) prenáška, nahrádzanie jedného slova iným na
základe prekvapivej podobnosti, prenesenie významu slova na základe vonkajšej podoby;
nepriame, obrazné pomenovanie. Na základe podobnosti dvoch javov (dejov, vecí, vlastností)
vznikla klasická metafora, ktorá sa zakladá na zdôrazňovaní vonkajších podobností javov, do
popredia sa dostáva konotačná vrstva slova. Novodobá metafora vzniká často na podklade
kontrastu, protikladnosti a protiľahlosti, na podklade „krátkeho spojenia" dvoch alebo viacerých
vzájomne vzdialených významových oblastí.
Metafora ma obraznú (poetickú) a poznávaciu(noetickú) funkciu. Metafora sa používa na oživenie
prejavu a vyzdvihnutie niektorej vlastnosti javu, zvýšenie názornosti, obraznosti. Vzdialenosti medzi
pomenúvanou vecou a pomenovaním sa nazývajú asociačné polia.
Metafory z hľadiska zrozumiteľnosti môžu byť dvojaké: 1. lexikalizovaná metafora – je názorné
pomenovanie, ktoré sa používa často, napr. uši (na hrnci), hlava (štátu) atď.; mať veľké oči, mať
kamenné srdce atď.; 2. kontextová metafora – pomocou nej sa v umeleckom texte personifikuje a
animalizuje, napr. kvety hovoria, smútok prenasleduje, šťastie sa na neho usmialo, smola sa mu lepí
na päty atď. Okrem uvedených jednoduchých metafor existujú aj rozvité metafory, pri ktorých sa
pomocou celého textu názorne nepriamo niečo opíše alebo vysvetlí. Metafory bývajú rozvité
napríklad na ploche celej básne a ešte častejšie na ploche názornej bájky, paraboly, anekdoty alebo
vtipu a i.
Nevhodná kombinácia metafory sa nazýva katachréza, napr. Svoju chorú nohu kládol na ľahkú
váhu.; Pes bol zakopaný v jeho pravej ruke. atď.
metajazyk – lingvistika jazyk používaný na opísanie jazykových javov; podstatnú časť metajazyka tvorí
terminológia. Ide o pojem modernej logiky, jazyk v ktorom sa skúma a opisuje →objektový jazyk,
jazyk, v ktorom sa formuluje nejaká →metateória. Neodlíšenie metajazyka od objektového jazyka
má za následok rozličné paradoxy. Metajazyk musí obyčajne obsahovať po prvé pomenovania
všetkých výrazov objektového jazyka a po druhé výrazy pre rôzne syntaktické a sémantické
charakteristiky objektového jazyka, t. j. musí byť logicky bohatší ako objektový jazyk. Ako metajazyk
sa môže používať prirodzený (bežný, hovorový) jazyk alebo formalizovaný jazyk. V tomto prípade sa
→formalizácia metajazyka musí robiť v metajazyku druhého rádu atď.
metalogika – logika teória, ktorá skúma systémy a pojmy (→metateória) súčasnej formálnej logiky.
Rozpracúva otázky teórie dôkazu, definovateľnosti pojmov, →pravdy vo formalizovaných jazykoch,
interpretácie zmyslu atď. Metalogika sa delí na dve časti: logická syntax a logická sémantika. Rozvoj
metalogiky je spojený s utvorením a štúdiom formalizovaných jazykov.
metanymia – lingvistika druh →trópu. Je to prenesenie významu zo slova východzieho na cieľové na
základe vecnej alebo logickej súvislosti. Druhom metonymie je →synekdocha.
metalogika – logika teória, ktorá skúma systémy a pojmy (→metateória) súčasnej formálnej logiky
metateória – teória, ktorej predmetom skúmania je nejaká iná teória. Študuje systém viet a pojmov
danej teórie, zisťuje jej hranice, spôsoby zavádzania nových pojmov a dôkazy jej viet atď., čím,
umožňuje vybudovať teóriu racionálnejším spôsobom. Metateória sa formuluje v →metajazyku.
Najviac je rozvinutá metalogika a metamatematika. Hlavnou úlohou metateórie je skúmať
podmienky formalizácie vedeckých teórií, ako aj syntaktických a sémantických vlastností
formalizovaných jazykov.

metatext – lingvistika druhotný, odvodený text, ktorý vzniká tým, že pôvodný, autorský text (prototext)
prekladateľ, literárny kritik, literárny vedec, recitátor alebo interpret zámerne „zmení“. Vzťah medzi
textom a metatextom je taký ako vzťah medzi variantom a invariantom; prototext môže byť len
jediný, kým metatextov môže byť viacej. Metatex nie je kópiou prorotextu: reprodukcia tetxu nie je
nikdy zhodná s jeho originálom. Pri prenášaní prorotextu vzniká toľko metatextov, koľko je príjemcov
pôvodného textu.
metatéza likvíd – lingvistika →prešmykovanie.
metatezaurus – lingvistika Metathezaurus, je rozsiahla mnohoúčelová a mnohojazyčná databáza
obsahujúca informácie o pojmoch v biomedicíne a o zdraví. Je utvorená z elektronických verzií
rôznych tezaurov, klasifikácií, kódovacích zostav a zoznamov riadených termínov používaných
v zdravotnej starostlivosti a jej účtovaní, štatistík zo zdravotníctva, indexovanej a katalogizovanej
biomedicínskej literatúry a základného, klinického a zdravotníckeho výskumu. Metatezaurus je
organizovaný podľa pojmov alebo významov, spája alternatívne názvy a pohľady na rovnaký pojem;
→UMLS.
metatónia – lingvistika zmena miesta intonácie, resp. prízvuku.
metadáta →metaúdaje.
metaúdaje – informatika en meta-data, údaje definujúce informácie prenášané medzi dvoma
systémami. štrukturované údaje nesúce informácie o primárnych údajoch. Môžu reprezentovať
jednoduché pomenovanie informácií o zdroji, ale aj zložitejšie strukturované záznamy. Opisujú
aspekty dokumentov a údajov, jako je definícia, štruktúra a administratíva. Príklad: číslica 81103 je
údaj, ktorého význam bez ďalších súvislostí nepoznáme. Pridaním metaúdajov však môžeme z čísla
81103 získať poštové smerovacie číslo Bratislavy. Na opis metaúdajov sa používa napr. značkovací
jazyk XML <psc>81103</psc>.
Na webe sú metaúdaje užitočné na vyhľadávanie vo veľkom množstve dostupných informácií
opísaných napr. formátom RDF. Príkladom sú informácie v záhlaviach dokumentov HTML. Hudobné
súbory obsahujú v metaúdajoch informáciu o názve skladby, autora skladby ap. Digitálne fotografie
obvykle obsahujú metaúdaje vo formáte Exif. Sú tu uložené informácie napr. o clone, ohniskovej
vzdialenosti, dátume zhotovenia snímky ap.
metonymia – lingvistika druh trópu, prenesenie významu zo slova východiskového na cieľové na
základe vecnej alebo logickej súvislosti. Druhom metonymie je synekdocha:

zámena príčiny a účinku
je to písané jeho rukou = písmo; jej jazyk nie je práve najvyberanejší

zámena obsahu za vec
vypiť pohár mlieka, čítať Kukučína

zámena veci (inštitúcie) za miesto jej pôvodu
Hrad reagoval okamžite (= prezident)

zámena vlastníctva výrobku za majiteľa, autora
ukradli nového forda

zámena deja za pôvodcu
jedlo nedorazilo načas
metrika – lingvistika náuka o rytmickej stavbe verša.
miera akceptovateľnosti termínu – lingvistika en term acceptability rating, miera stanovená na základe
vopred určenej škály, ktorá sa používa na hodnotenie →termínu. Poznámka: Bežné sú tieto miery:
odporúčaný, povolený, neodporúčaný (STN ISO 1087-1: 2003).
miestna príslovková veta – lingvistika

→príslovková veta.

miestny názov – lingvistika zemepisné meno sídelného objektu: Bratislava, Štefánikova ulica.
mikrokompozícia – lingvistika výstavba vety, časť kompozície, ktorá skúma spájanie viet do textov,
členenie textov a medzitextové vzťahy.
mikroštruktúra – informatika en microstructure, usporiadanie údajov v každom zázname súboru (STN
ISO 1087-1: 2003).
mikrotoponymia – lingvistika časť toponymie zaoberajúca sa názvami malých objektov, ako napr.
obydlí, častí obcí, jarkov, potokov, jazier, ciest atď.
mimika – lingvistika schopnosť výrazom tváre vyjadrovať rozličné pocity a myšlienky; druh kinetických
výrazových prostriedkov pri ústnom prejave. Najvýraznejšou časťou obličaja je výraz a pohyby očí.
minimálny text – lingvistika najjednoduchšia, najkratšia jednotka prehovoru, vyjadrená jedinou vetou,
jediným slovom alebo jedinou hláskou (Dobrý deň! Pozor!).
mladogramatizmus – lingvistika jazykovedný smer z konca 19. storočia, založený na pozitivistickej
filozofii. Vychádza z tézy o bezvýnimočnosti jazykových zákonov v hláskosloví a o analogickom
dotváraní v morfológii.
minulý čas – lingvistika préteritum, čas vyjadrujúci, že pomenúvaný dej prebiehal pred momentov
prehovodu: písal som.
minulý kmeň – lingvistika časť slovného tvaru slovesa po odtrhnutí koncovky –l: pad- (núť).
mladogramatická jazykoveda – lingvistika jazykovedný smer hlásajúci tézu o bezvýnimočnosti
jazykových zákonov v hláskovaní a o analogickom dotváraní tvarov v morfológii.
mnohočlen – lingvistika →polynóm.
množné číslo – lingvistika plurál, jeden z príznakov gramatickej kategórie čísla vyjadrujúci viacero vecí
v protiklade k jednej veci (dom – domy), v jazykoch s duálom k dvom veciam.
mócia – lingvistika →prechyľovanie.
modálna príslovka – lingvistika →obsahová príslovka.
modálne sloveso – lingvistika sloveso vyjadrujúce vôľové alebo citové okolnosti pri uskutočňovaní deja
pomenovaného plnovýznamovým slovesom: mať, chcieť, vedieť.
modálnosť – lingvistika gramaticky, lexikálne i intonačne vyjadrený postoj hovoriaceho k rereálnosti
alebo nereálnosti výpovede.
model – informatika vyjadrenie, ktoré zachováva z hľadiska svojho cieľa podstatné črty originálu; umelo
utvorený objekt, ktoré reprodukuje charakteristiky určitého reálneho objektu; →modelovanie. Model
je určitý systém fyzikálnych alebo ideálnych objektov spĺňajúcich základné vzťahy, vlastnosti a
zákony systému, ktorý je jeho prototypom (vzorom, originálom) a na lepšie poznanie ktorého sa
zvyčajne vyberá či konštruuje. Medzi modelom a objektom musí jestvovať určitá podobnosť. Môže
spočívať v zhode morfologických alebo funkčných charakteristík modelu a objektu, alebo v
totožnosti matematického opisu „správania” objektu a jeho modelu. Model môže plniť svoju funkciu
len vtedy, keď je definovaný stupeň jeho zhody s objektom dostatočne striktne. Stanovením takejto
zhody sa zaoberá teória podobnosti. Model môže byť materiálny (fyzikálny) alebo myslený
(teoretický alebo matematický) objekt. Modelovaný objekt a jeho model sa svojou povahou nemusia
zhodovať.
Matematický model možno realizovať v podobe charakteristík inej fyzikálnej povahy ako pri
modelovanom objekte. Záväzné je len to, aby sa určité stránky modelu opisovali tým istým
matematickým vzorcom ako modelové vlastnosti objektu. Modely môžu byť úplné alebo čiatkové,

môžu imitovať určité vlastnosti objektu alebo jeho funkciu (vtedy sa nazýva funkčným) ap. Hranice
medzi rozličnými modelmi sú však relatívne.
Tzv. metóda modelov je založená na zhode funkcií, vykonávaných objektmi rozličnej povahy.
V logike a matematike je model logický alebo matematický objekt (systém), ktorý napĺňa určitú
abstraktnú štruktúru a je s ňou →izomorfný; v modeli platia všetky tvrdenia, dôkazy ap., ktoré sú
odvodené pre danú abstraktnú štruktúru. Z tohto hľadiska sa rozlišujú najmä syntaktické a
sémantické modely.
V empirických vedách (akou je aj medicína) je model určitý objekt, ktorý v procese poznávania a na
základe presne určeného vzťahu zastupuje iný objekt (originál) a sprostredkúva o ňom informácie
relevantné z hľadiska zvoleného výskumného zámeru. Všeobecne plní model vo vedeckom poznaní
inštrumentálne funkcie: je predovšetkým nástrojom poznávania, ale súčasne sám poznatkom, resp.
nositeľom poznatkov.
Z gnozeologického hľadiska je model informačným reprezentantom modelovaného objektu. Z toho
vyoplýva niekoľko dôležitých charakteristík modelu:
a) vzťah medzi orginálom a modelom musí byť presne vymedzený; obvykle má charakter
spresnenej podobnosti, analógie, homomorfie, izomorfie alebo izofunkčnosti;
b) model nie je kópiou ani úplnou reprodukciou originálu (v takomto prípade by strácal svoj
špecifický poznávací zmysel I efektívnosť), ale zobrazuje originál vždy len z určitého hľadiska, ktoré
zodpovedá výskumnému zámeru (zobrazuje štruktúru, funkciu alebo dynamiku správania,
fungovania, vývoj modelovaného objektu);
c) modelové zobrazenie musí byť zjednodušujúce, ale ide vždy o maximálne prípustné
zjadnodušené zobrazenie – model musí vždy obsahovať všetky prvky (zložky, vzťahy) originálu,
ktoré sú podstatné z hľadiska zvolenéno výskumného zámeru (súčasťou tvorby modelu sú aj
pravidllá prechodu od originálu k modelu a naopak). Vďaka maximálnemu zjednodušujúcemu
zopbrazeniu získava model špecifckú koncíznu, kompaktnú formu.
Z uvedených charakteristík modelového zobrazenia vyplývajú aj základné gnozeologické funkcie
modelu, ku ktorým patrí najmä ilustratívna, translatívna, heuristická, idealizačná, explanačná,
progostická (simulačná) a verifikačná funkcia. V procese modelovania, t. j. budovania, overovania a
zdokonaľovania modelu, ako aj interpretácie a využívania výsledkov tohto procesu, ktorý má
obyčajne dlhodobý, cyklicko-iteratívny charakter, obvykle dominujú len niektoré z týchto funkcií.
Závisí to nielen od účelu, na ktorý sa model buduje a využíva, ale aj od disponibilných teoretických
poznatkov a použitých metód modelovania.
Šírka funkcie a rozmanitosť poznávacích a praktických zámerov, pre ktoré sa modely budujú a
využívajú, má za následok, že modely sa neraz (niekedy neoprávnene) stotožňujú s prototypom,
maketou, normou, teóriou, hypotézou, ideálnym typom ap. Toto všetko môže v konkrétnych
prípadoch plniť niektorú z funkcií modelu alebo model môže vystupovať vo funkcii teórie, hypotézy
ap. Určité modelové prvky charakterizujú akékoľvek vedecké poznávanie, ktoré je niekedy veľmi
široko definované ako „informačné modelovanie”.
Modely sa najčastejšie delia na materiálne a ideálne; symbolické a ikonické (obrazné); fyzikálne,
metamatické a kybernetické; substanciálne, štruktúrne, funkcionálne a dynamické; statické a
dynamické; deterministické a stochastické; mikromodely a makromodely; slovné, číselné, grafické a
kombinované; opisné, vysvetľujúce a prognostické (simulačné) ap. Modelový prístup je jedným z
typických prejavov integračných tendenciíé v súčasnom vedeckom poznávaní a modely majú stále
širšie využitie vo všetkých vedných oblastiach. Modelové štúdie sa ako jeden zo spôsobov

vedeckého poznania používajú aj v medicíne. Metódami globálneho modelovania sa zaoberali
najmä predstavitelia Rímskeho klubu.
Je vhodné rozlišovať najprv modely metodologické a meritórne (podstatné, vecné), v rámci
meritórnych modelov modely materiálne (analogóny) a myslené (teoretické a matematické).
Kľúčová úloha teoretického modelu je identifikovať modelový objekt. Teoretický model zobrazuje
modelovaný objekt vo všetkých jeho teoretických možných variantoch tak, aby mohol slúžiť ako
nástroj analýzy akéhokoľvek empirického prípadu daného objektu. Identifikačný proces má dve
hlavné fázy: zmyslom prvej je určiť miesto a funkcie modelovaného objektu v širšej sústave systému
(čo je predpokladom rozvoja teórie I kumulatívnosti poznatkov), zmysklom druhej je odhaliť vnútornú
štruktúru (zložky, vzťahy) alebo organizáciu (fungovania, vývoj) modelovaného objektu a premietnuť
ich do empiricky sledovateľnej podoby (merania, operacionalizácie, škálovania).
Teoretický model v medicíne plní predovšetkým funkciu medzičlánku, ktorý spája teoretickú a
empirickú úroveň poznania. Modely sú teda zjednodušené reprezentácie určitých izolovaných
aspektov reality; konceptuálne modely pojmovo reprezentujú určité vybrané vzťahy komplexného
(prieskumového) systému.
model jazyka – lingvistika logická konštrukcia, ktorá má s väčším alebo menším priblížením
znázorňovať jazyk alebo istú oblasť jazyka.
model, kauzálny – informatika vychádza z princípu príčiny a účinku, podmienky a následnej akcie.
V moderných systémoch reprezentácie poznania sa uplatnili v produkčných pravidlách (AK-POTOM,
IF-THEN) expertných systémov. Pritom môže ísť aj o viacnásobnú kauzalitu, t. j. viaceré faktory
ovplyvňujúce výsledok prieskumu a utvárajúce spolu synergický efekt. Jednoduchým príkladom
pravdepodobnostných modelov môže byť zisťovanie pravdepodobnosti nájdenia určitého
dokumentu v súbore (databáze).
model, logický – informatika znázorňuje prostredníctvom symbolickej reprezentácie základné logické
vzťahy pojmov využívajúc zákony logiky. V informačnom prieskume ide najmä o vzťahy medzi
triedami pojmov. Základným logickým vzťahom ja inklúzia, pričom môže ísť o úplnú, čiastočnú alebo
vzájomnú inklúziu, príp. vzájomné vylúčenie. Okrem inklúzie sa však v informačnom prieskume
využívajú aj iné logické vzťahy medzi triedami pojmov, ako časť – celok, príčinnosť (kauzalita).
Dôležité pre modelovanie je napr. zisťovanie pravdivosti určitých proporcií reprezentujúcich vzťahy
medzi triedami.
model, pravdepodobnostný – informatika uplatňuje sa pri automatickej analýze textov, výpočte
frekvencie výskytu určitých výrazov, teórii váženia relevancie ap. Jadrom mnohých teórií a modelov
informačného prieskumu je princíp poradia pravdepodobnosti založený na predpoklade, že
optimálny výkon systému možno dosiahnuť zoradením dokumentov v poradí pravdepodobnosti ich
relevancie. Táto relevancia sa vypočíta z informácií o dokumentoch dostupných v systéme.
Pravdepodobnostné modely informačného prieskumu sú úzko spojené so štatistickými metódami.
model, priestorový – informatika je v podstate najbližšie fyzickým modelom reprezentujúcim reálny
objekt reálnym objektom (napr. zmenšené modely áut). Môžu mať formu priestorovo usporiadania
(napr. text a grafika), plánu budovy al. diagramu znázorňujúceho určitý mechanizmus.
V informačnom prieskume sa často využíva napr. diagram presunu, ktorý zaznamenáva presun
určitých aktivít pre realizácii procesov. V širšej aplikačnej oblasti v knižniciach môže ísť o vývojový
diagram postupu dokumentov od ich získania (miesta objednávania), registrácie) cez spracovanie
až po uloženie v sklade. Tento príklad ukazuje zjednodušujúci princíp modelu, v ktorom sa
reprezentuje len jeden aspekt zložitého prístupu, t. j. priestorový. V informačnom prieskume sa
tento model aplikuje napr. znázornením prístupových ciest používateľov k zdrojom informácií.

model, sekvenčný – informatika je zameraný na výskum časových vzťahov medzi pojmami a takisto sa
znázorňujú sekvenčnými vývojovými diagramami. Procesy v informačnom prieskume majú obyčajne
určitú časovú postupnosť, pred samotným prieskumom musí existovať formalizovaná požiadavka,
pred formalizovaním požiadavky musí existovať určitá informačná potreba, pred vyhľadávaním musí
existovať určitý súbor obsahujúci reprezentácie dokumentov atď. Iným typom sekvenčných modelov
môže byť sieťový diagram, v ktorom sa procesy znázorňujú ako súbor činností a udalostí. Činnosti
sú operácie, ktoré spotrebúvajú čas a využívajú zdroje. Udalosti sú špecifické situácie naznačujúce
štádium určitého procesu, ale nemajú časový rozmer. Sieťový diagram znázorňuje činnosti
a udalosti v sekvenčnom vzťahu, môže sa využiť na vypracovanie harmonogramu alebo na
skrátenie (racionalizáciu) určitého procesu. Ďalším druhom sekvenčného modelu je genetický alebo
historický diagram reprezentujúci vývoj predmetu výskumu v čase s predpokladom, že každé
štádium je podmienkou vzniku nasledujúceho štádia.
model, štrukturálny – informatika znázorňuje štruktúru systému prostredníctvom vzťahov medzi
pojmami. Môže ísť o komunikačnú sieť medzi jednotlivcami vychádzajúcu z výskumov sociálnej
komunikácie (sieťové modely). Môže ísť o rôzne typy vzorov toku informácií, napr. hviezdicový,
reťazový, dvojnásobný hviezdicový. Takéto sieťové štruktúry sa v informačnom prieskume často
aplikovali pri naznačovaní vzťahov reprezentácie medzi dokumentmi a znakmi reprezentatívneho
jazyka (napr. kľúčovými slovami). V ďalšom modelovaní sa zvyčajne vyhodnocovali prostredníctvom
matice vzťahov. Maticový model využil aj Satton v systéme SMART. Vychádza z množiny
dokumentov indexovaných jedným alebo viacerými kľúčovými slovami, ktorú sú automaticky
vyberané z textu. Pričlenenie slova v matici je znázornené číslom 1 (jeden); nula (0) znamená, že
pre prvý dokument sa dané kľúčové slovo nepoužilo. Najčastejšie používaným typom štrukturálneho
modelu sú organizačné (organizačno-funkčné) diagramy. Často sa v nich používajú hierarchické
úrovne pojmov, objektov, činností. V informačnom prieskume sú známe hierarchické modely
pojmových štruktúr informačných jazykov s rôznymi typmi vzťahov, napr. rod – druh, všeobecné –
zvláštne atď.
modelovanie -- informatika reprodukcia charakteristík určitého objektu (napr. ľudského organizmu) na
inom objekte (zobrazenie, opis, matematické a i. vyjadrenie), špeciálne utvorenom objekte na ich
štúdium. Tento druhý objekt sa nazýva modelom. Modelovanie je štúdium objektov pomocou iných,
obyčajne umelo konštruovaných objektov, v ktorých sa vyjadrujú, charakterizujú a definujú iba
vybrané vlastnosti určitého objektu na inom objekte, špeciálne utvorenom na ich štúdium. Ide
o reprodukciu charakteristík určitého objektu na inom objekte. Potreba modelovania vzniká vtedy,
keď bezprostredný výskum samého objektu nie je možný, alebo je ťažký, nákladný, náročný na čas
ap.
modem – informatika vstupno-výstupné modulačno-demodulačné zariadenie, ktoré slúži na
komunikáciu prostredníctvom telekomunikačných liniek. Zabezpečuje diaľkový prenos informácií
medzi počítačmi po sériových telekomunikačných linkách. Rýchlosť prenosu modemu býva
programovo voliteľná a udáva sa v baudoch (Bd, počet prenášaných bitov za 1 sekundu).
Najčastejšie býva rýchlosť prenosu 1200, 2400, 9600, 14 400 alebo 28 800 Bd. Okrem modulácie
a demodulácie môže mať aj schopnosť detegovať chyby, voliť telefónne čísla na príkaz počítača ...
Na komunikácii prostredníctvom modemov je založená väčšina medzinárodných počítačových sietí.
moderná filológia – lingvistika filológia skúmajúca filologickými metódami súčasné civilizácie, najmä
však jazyk a literatúru niektorej jazykovej oblasti; napr. anglická filológia, maďarská filológia.
modifikácia – lingvistika odvodzovanie slov, pri ktorom sa nemení základný význam základového slova,
ale iba sa upravuje (zdrobňuje, zveličuje): nos –-noštek, dub –dubisko.
modus – lingvistika →gramatický spôsob.

modus ponens – logika formálna schéma usudzovania, základné pravidlo správneho (logického)
usudzovania (bez ohľadu na pravdivosť alebo nepravdivosť ich zložiek). Napr. máme dvojicu
jednoduchých tvrdení (výrokov): „pacient má hyperglykémiu nalačno“ a „ak má pacient
hyperglykémiu nalačno má cukrovku“; záver z týchto výrokov je, že „pacient má cukrovku“. Podobný
je príklad: „pacient je smädný“ a „ak je pacient smädný, potom je dehydratovaný“; záver: „pacient je
dehydratovaný“. Aj keď je táto dvojica výrokov, ktoré možno označiť symbolmi p a q, obsahovo
diametrálne odlišná, má veľa spoločného. V obidvoch prípadoch existujú dva nezávislé výroky,
pričom prvý výrok „p“ je totožný s „p“ a druhý výrok má tvar „ak p, potom q“. Záver týchto výrokov je
„q“, ktoré predtým nevystupovalo samostatne, ale len ako časť zložitejšieho výroku „ak p, potom q“.
To znamená, že v procese usudzovania výrok „q“ sa odvodil z pôvodných predpokladov „p“ a „ak p,
potom q“, čo sa zvyčajne zapisuje takto
p
p ═> q
q
monoftongizácia – lingvistika historická zmena dvojhlások na dlhé samohlásky: ie > í (napr. v češtine
viera → víra).
monografia – lingvistika druh vedeckej rozpravy, v ktorej sa spracúva jeden presne vymedzený
problém príslušného vedného odboru.
monológ – lingvistika forma reči uskutočňovanej jedným hovoriacim, často adresovaná sama sebe
alebo nepredpokladajúca okamžitú reakciu. Monológ je aj samostatný prehovor ako protiklad
dialógu.
mononymia – lingvistika en mononymy, vzťah medzi označeniami a pojmami v danom jazyku, pri
ktorom jeden pojem má len jedno označenie. Označenia vo vzťahu mononymie sa volajú
mononymá.
monosématické slová – lingvistika jednovýznamové slová, slová, ktoré majú na rozdiel od
polysématických slov iba jediný význam; →monosémia (STN ISO 1087-1: 2003).
monosémia – lingvistika en monosemy, jednovýznamovosť, vzťah medzi označeniami a pojmami
v danom jazyku, pri ktorom jedno označenie sa vzťahuje len na jeden pojem. Označenia v takomto
vzťahu sa nazývajú monosémy (STN ISO 1087-1: 2003).
móra – lingvistika predpokladaná základná prozodická jednotka (jednotka dĺžky) v istých jazykoch;
nezhoduje sa so slabikou (jedna slabika môže obsahovať dve móry).
morfa – lingvistika v distribučnej teórii najmenšia časť vydeliteľná v konkrétnych slovných tvaroch
a tvoriaca spolu s inými morfami danú morfému; v textoch sa vydeľujú morfémy. Napr. v slove roľník
sa vydeľujú morfémy roľ-ník, roľ-níc-ky, roľ-níč-ka. Podoby –ník, níc, -níč sú morfy, ktoré tvoria spolu
morfému, ktorá sa zapisuje v základnej podobe ako –ník (Mistrík, 2002).
morféma – lingvistika najmenšia vydeliteľná časť slova alebo slovného tvaru, ktorá má nielen formu, ale
aj obsah – je aj nositeľom významu alebo funkcie; nositeľom významu je napr. koreňová, príponová
morfémy, nositeľom funkcie je napr. spojovacia morféma (cest-o-pis) (Horecký a Rácová, 1979).
Morféma je jazyková jednotka abstrahovaná z alomorf. Napr. z alomorf i (chlap-i), ia (učitel-ia), ovia
(braček-ovia) však nemôžeme jednu jednotku (ako pri fonémach). Možno ich len zapísať ako triedu
alomorf (i, ia, ovia) a dá sa abstrahovať ich spoločný význam – nominatív plurálu mužských
osobných substantív – ale ich forma sa nedá zovšeobecniť. V myslení však s triedou alomorf
narábame akoby zjednotená abstraktná forma jestvovala. Morfémy sa ďalej triedia podľa toho, aký
druh významu sa s nimi spája. S gramatickými významami sa spájajú gramatické morfémy.
Morfémy, s ktorými sú spojené lexikálne významy alebo ich komponenty, sú lexikálne morfémy.
Patria k nim koreňové a derivačné morfémy, a to prefixové alebo sufixové. Príklad: pred-škol-sk-ý.

Osobitný prípadom je modifikačná morféma. Príklaldy: nov-š-í, rob-iev-ať. Morfémy tvoria
kombináciou s inými morfémami a modulujúcimi elementmi (slovotvorné a tvaroslovné elementy)
→slová; slová sa zasa kombinujú do →viet.
morfematická analýza – lingvistika procedúra vyčleňovania morfém (morf, alomorf) v slovnom tvare.
Jej cieľo je zistiť úplný inventár jednotiek s tou istou morfematickou štruktúrou a ich distribúciu.
Morfematická analýza pozostáva zo segmentácie (roz-um, um-enie), identifikácie a klasifikácie.
morfematická hranica – lingvistika →morfemaický švík.
morfematická segmentácia – lingvistika členenie slovných tvarov, resp. slov založené na zisťovaní
morfém ako najmenších významových prvkov jazyka.
morfematická stavba – lingvistika súhrn morfematických prvkov a pravidiel na ich spájanie
i využívanie. Nemá sa zamieňať s gramatickou stavbou.
morfematická štruktúra – lingvistika usporiadanie morfém v slovách, resp. slovných tvaroch; základ
tvorí koreňová morféma, za ňou sa radia v istom poriadku ostatné morfémy; na konci tvaru býva
gramatická morféma.
morfematický švík – lingvistika morfematická hranica, rozhranie dvoch morfém, charakterizované
niekedy istými morfologickými javmi, napr. asimiláciou v type plať-me (plaďm-e) (Horecký a Rácová
1979).
morfológia – lingvistika tvaroslovie, jazykovedná disciplína skúmajúca gramatické formy, tvary slov
a ich usporiadanie. Skúma slovné druhy a ich opis, syntax (opis fungovania tvarov pri jej realizácii)
a lexikológia (vrátane opisu systematiky tvorenia a opisu jej tvarov v syntaxi). Nepresahuje hranice
vety a ani nesiaha do problematiky textu v klasickom chápaní. Patrí sem problematika tvarov slov,
ohybných i neohybných slovných druhov, ako aj problematika uplatňovania tvaroslovia v syntaxi.
morfologická kategória – lingvistika →gramatická kategória.
morfologická rovina – lingvistika samostatná rovina jazykového systému, ktorá má vlastné elementy
formálneho aj významového rázu, ako aj vlastnú systematiku. Je blízka syntaktickej rovine. Tieto
dve roviny tvoria gramatický systém jazyka v užšom zmysle; →gramatická kategória.
morfologická stavba – lingvistika →gramatická stavba.
morfologická typológia – lingvistika náuka o podobnostiach a rozdieloch v gramatickej stavbe
rozličných jazykov, náuka o vzťahoch medzi jazykmi.
morfologické homonymá – lingvistika tvary slov, ktoré sú formálne zhodné, no rozdielne svojím
morfologickým významom. Takými sú napr. homonymá nos (sloveso) – nos (substantívum). Tvar
nadobudne svoj gramatický význam až v kontexte, a to buď v spojení s plnovýznamovými slovami:
plač ženy –ženy plačú (Mistrík, 2002).
morfologický analyzátor a generátor tvarov – lingvistika →analyzátor a generátor tvarov.
morfologická anotácia – lingvistika →anotácia 1.
morfologický anotátor – lingvistika →anotátor 1.
morfonéma – lingvistika skupina foném vyskytujúcich sa v podobe alternánt v istej morféme, napr. k/c
v morféme vojak – vojaci.
morfonológia – lingvistika jazykovedná disciplína skúmajúca využívanie fonologických prostriedkov
a morfológie, t. j. fonematickú štruktúru morfém a kombinatórne modifikácie morfém (vokalické
a konsonantické alternácie).

morfosémantické pole – lingvistika jazykové pole, v ktorom sa prejavujú vzťahy medzi fonémami
a výrazmi.
morphème brisé – lingvistika →rozštiepená morféma.
motív – lingvistika najmenší, pomerne samostatný obsahovo-tematický segment, ktorý je významovo
podriadený téme jazykového prejavu. V členení témy na motívy, v ich usporiadaní a väzbe sa
odzrkadľuje sémantická perspektíva prejavu. celok v rámci obsahového členenia jazykového
prejavu. Na rovine vonkajšej kompozície motív predstavuje obsahovú stránku prejavu.
motivácia – lingvistika vzťah odvodenosti, chápanie významu istého výrazu na základe významu iných,
fundujúcich výrazov; kauzálny vzťah medzi formou jazykového znaku a jeho obsahovou stránkou,
ako aj medzi jazykovými znakmi. Treba rozlišovať výrazovú stránku jazykového znaku od jeho
formy. Motivácia sa dotýka najmä jeho formy (Dolník, 1999). Ide o jeden zo základných
systémotvorných princípov v slovnej zásobe, formálno-obsahový vzťah medzi východiskovým
motivujúcim slovom, a motivovaným slovom, opierajúcim sa o formu a význam motivujúceho slova.
Motivácia môže byť trojaká: 1. zvuková (imitatívna), založená na jazykovom napodobňovaní
mimojazykových zvukoch (ach – achkať, hav – havkať); 2. sémantická, založená na metaforickom
alebo metonymickom prenášaní významu, napr. ucho (na hrnci), noha (stola); 3. slovotvorná, ktorá
sa opiera o známe slová, ktoré sú už súčasťou slovnej zásoby: prsteň, streda, nedeľa. Motivované
slová sú mnohostrannejšie. Nemotivované slová sa pociťujú v jazyku ako dogmy bez „opory“
o reálie alebo reality (Mistrík, 2002); →motivovanosť termínu.
motivovanosť termínu – lingvistika motivačná zreteľnosť, významová zreteľnosť, vlastnosť termínu,
podľa ktorej sa dá zistiť, z akého základu a akým spôsobom je termín utvorený. V starších
terminologických prácach sa stretáme aj s názvom významová priezračnosť (Horecký, 1956) alebo
motivačna zreteľnosť (Horecký, 1967). Motivovanosť je vlastnosť termínu, ktorá zo synchrónneho
pohľadu ukazuje na motív a spôsob jeho utvorenia (Masár, 1991). Stupeň motivovanosti môže byť
rozličný. Motivácia sa môže premietať v názve termínu priamo, nepriamo (napr. na základe
podobnosti) alebo neutrálne, napr. pri eponymách (Poláčková a Džuganová, 1995). Samozrejme, že
existuje veľký počet nemotivovaných termínov. Sú to jednak neodvodené domáce slová (krv,
obličky, pľuca, srdce, telo), jednak slová prevzaté z cudzích jazykov a kalky (alergia, apendix, stres,
šok, koagulačný faktor/faktor zrážania krvi). V lekárskej terminológii prevažujú motivované termíny
nad nemotivovanými. „Percentuálny pomer slovotvorne motivovaných a nemotivovaných slov v
slovnej zásobe slovenčiny je 65 : 35“ (Furdík, 1990).
Termín sa pokladá za motivovaný vtedy, ak pojem, ktorý označuje, môže byť odvodený aspoň
čiastočne aj bez definície (ak je jeho význam zrejmý z jeho morfológie). Na to, aby bol termín
motivovaný, sa pri tvorbe termínu používa kľúčová charakteristika, zvyčajne určujúca
charakteristika. Príklad: tepelný šum verzus Johnsonov šum – motivovanejší a odporúčaný je termín
tepelný šum.
Pri tvorbe slovenskej lekárskej terminológie sa kritériu motivovanosti pripisuje veľký význam.
Vyplýva to z tradície, ale aj praktických potrieb. Treba vždy uprednostniť motivovaný termín pred
nemotivovaným, a to motivované termíny tvorené z domácich základov a domácimi slovotvornými
prostriedkami. Motivovanosť termínov prispieva k systémovosti terminológie, k utváraniu
klasifikačných schém v pojmovo-terminologických systémoch lekárskych disciplín. Proti
motivovanosti termínov pôsobí štandardizácia a internacionalizácia odbornej terminológie a
preberanie veľkého množstva slov z cudzích jazykov, najmä anglického.
Keďže termíny sú prvkami istej teórie, nemožno ich „vyložiť“ a aby sme ich pochopili, treba pochopiť
celú teóriu a poznať miesto termínu v tejto teórii. Termíny nemusia byť preto motivované (opisné).
Ak si napr. názov neurčitok treba osvojiť tak ako termín infinitív, je výhodnejšie nepreferovať
národné požiadavky, ale požiadavky rýchlej a spoľahlivej informácie.

Jestvuje veľa nemotivovaných termínov. Sú to jednak neodvodené domáce slová (voda, strom,
zem), jednak prevzaté z cudzích jazykov a kalky (alergia, apendix, hardvér, softvér) Za
nemotivované sa pokladajú termíny vzniknuté z vlastných mien metonymickým posunom
(nahradením pomenovania javu, pojmu, veci iným pomenovaním na základe vecnej súvislosti, napr.
miestnej, časovej, príčinnej), resp. metonomáziou (zmenou vlastného mena preložením do iného
jazyka), napr. ampér, coulomb, hertz).
V praxi treba v názvosloví (hovorovej, „ľudovej“ reči) uprednostňovať motivované termíny, najmä
termíny tvorené z domácich základov a domácimi slovotvornými prostriedkami. Naopak, vlastnosť
motivovanosti sa postuluje ako prvá a základná vlastnosť termínu. „Termín má byť motivovaný tak
ako ostatné slová, ba ešte o stupeň viac, aby bolo jasné že sa pomenúva“ (Horecký, 1956).
Vzhľadom na súčasnú internacionalizáciu národných terminológií však nemožno obchádzať ani
argumenty v prospech kritéria motivovanosti. Treba vždy vychádzať zo stanoviska používateľa
daného jazyka. V zásade sa otázka motivovanosti dotýka vzťahu medzi označujúcim
a označovaným. Preto laikovi termín neurčitok poskytne väčšiu mieru informácie ako termín infinitív.
Potrebám odbornej komunikácie vyhovujú termíny s onomaziologickou štruktúrou (vyjadrujú sa
slovotvornými prvkami), v ktorej sa redukovane, ale pritom priezračne premieta pojmová štruktúra.
Preto sa dbá o to, aby sa vo formálnych štruktúrach termínov fixovali príznaky z definícií
pomenovaných pojmov (Dolník, 1983).
Názvy liečivých rastlín majú napr. zväčša jasnú motiváciu. Veľmi často sa realizujú v slovenskej,
českej i ruskej nomenklatúre rovnakými jazykovými prostriedkami tie isté motivačné prvky.
Existencia motivovanosti teda dokazuje jej užitočnosť aj potrebu ako základného kritéria termínu
(Masár, 1980).
Keď vnútorná forma termínu ukazuje na určitú motivovanosť, ale tá neumožňuje správne chápanie
termínu, ide o tzv. falošnú motiváciu. Príkladom falošnej motivovácie je názov slinivka brušná ako
nevhodný domáci ekvivalent internacionálneho názvu pankreas. Adjektívum brušný síce správne
ukazuje, že ide o orgán v bruchu, ale substantívum slinivka svojou vnútornou formou naznačuje istú
súvislosť so slinami. Nesprávne (falošné) je to, že pre pankreas nie je typické vylučovanie slín, ale
uloženie orgánu pod žalúdkom. Preto sa namiesto názvu s falošnou motiváciou zaviedol anatomický
názov podžalúdková žľaza. Keďže poruchy pomenované týmito termínmi nemusia mať len boxeri
a tenisti, treba tieto termíny kvalifikovať ako
Ďalšími príkladmi falošnej motivácie sú termíny typu boxerský palec, tenisový lakeť ap., pretože
poruchy pomenované týmito termínmi nemusia mať len boxeri a tenisti.
Názov s falošnou motiváciou predstavuje aj chirurgický termín tabakový steh, pretože v ňom nie je
jasné použitie adjektíva tabakový. Tento steh pripomína skôr vrecko, do ktorého sa dáva tabak,
preto by tu bola vhodnejšia podoba vreckovotabakový steh (Masár, 1991).
motto – lingvistika citát (veta alebo dlhší úryvok) iného autora, umiestnený obyčajne pod názvom textu,
uvádzajúci vlastný text celého diela alebo jeho väčšej samostatnej časti. Autor ním vyjadruje
rozličné osobné vzťahy k predmetu prejavu, napr. obdiv, úctu, ale aj iróniu, sarkazmus atď. Môže
ním byť aj porekadlo a príslovie. Často zastupuje názov, titulok.
mŕtve jazyky – lingvistika jazyky, ktoré prestali plniť funkciu materinského a národného jazyka. Môžu to
byť jazyky: 1. z ktorých sa vyvinuli iné, súčasné jazyky (archaická čínština, stará gréčtina); 2. ktoré
zanikli, lebo vymreli ich nositelia (sumerčina, pruština); 3. ktoré sa rozplynuli alebo navrstvili v iných
jazykoch (dáčtina, iberčina).
multilingvizmus – lingvistika aktívne používanie viacerých jazykov. Vzťahuje sa na jazykové
spoločenstvo, ktoré používa viac jazykov, a na jednotlivých hovoriacich, ktorí majú multilingválna

schopnosti. Multilingvizmus zahrnuje bilingvizmus. Vnútorný multilingvizmus sa týka používania
bežnej domácej komunikácie, vonkajší multilingvizmus sa používa ako ďalší jazyk na uľahčenie
komunikácie s príslušníkmi iných spoločenstiev.
multiverbizácia – lingvistika relatívne uzavretá skupina viacslovných pomenovaní, motivovaných
starším jednoslovným pomenovaním. Identifikujúci člen v týchto slovných spojeniach je nositeľom
všeobecného lexikálneho významu a gramatických kategórií. Napr. robiť zápis – zapisovať.
mužský rod – lingvistika maskulínum, rod opierajúci sa o prirodzený rod zahrnujúci samčie pohlavie;
v slovenčine je vymedzený vzormi chlap, hrdina, dub a stroj.
mužský rod neživotný – lingvistika mužský rod opierajúci sa o kategóriu neživých bytostí.
mužský rod životný – lingvistika mužský rod opierajúci sa o kategóriu živých bytostí.
nadpis – lingvistika

→titulok.

nadradený pojem – lingvistika en superordinate concept, broader concept, širší pojem, →pojem, ktorý
je buď →rodový pojem alebo →celkový pojem (STN ISO 1087-1:2003).
nadväzovanie lexikálnymi prostriedkami – lingvistika spôsoby pripájanie v texte. Existuje viacero
spôsobov nadväzovania jazykových jednotiek v kontexte. Najčastejšie je pripájanie pomocou slov
a ich častí. Proces pripájania sa realizuje pripájaním prostého opakovania slova, vedy alebo časti
textu, kongruenciou morfologických kategórií (rodu, čísla, pádu, času, osoby...), pomocou
asociatívnych výrazov, synonymných, antonymných výrazov, pomocou hyponymických,
hyperonymických výrazov a aj metaforicky. Príklad: Stretol starca. Pozdravil ho slušne. (Mistrík,
2002)
nadvetná syntax – lingvistika textová syntax; syntax skúmajúca skladbu celkov vyšších ako veta;
→hypersyntax.
nájsť zhodu – informatika match, verb, porovnaním určiť identitu medzi položkami jednej množiny
údajov a položkami inej množiny →údajov s cieľom vybrať alebo oddeliť identické položky.
NANDA – skr. en North American Nursing Diagnosis Association Severoamerické združenie pre
ošetrovateľské diagnózy.
nárečie – lingvistika dialekt, forma národného jazyka s vlastným prízvukom, gramatickým a lexikálnym
systémom, blízkym so spisovnou formou (ale nie totožným), používaná ako dorozumievací
prostriedok v užšom zemepisnom prostredí; preto sa volá aj zemepisné, geografické nárečie.
nárečové slovo – lingvistika dialektizmus, slovo s nárečovými príznakmi použité v spisovnom
vyjadrovaní: jedza (jedlo).
nárečový slovník – lingvistika slovník, v ktorom sa uvádzajú a vysvetľujú slová a spojenia slov istého
nárečia, resp. všetkých nárečí.
Národný zdravotný informačný systém – NZIS, zabezpečuje zber, uchovávanie a poskytovanie
medicínskych a zdravotníckych informácií. Má integrovať informačné systémy poskytovateľov
zdravotnej starostlivosti (PZS) s informačnými systémami inštitúcií pôsobiacich v zdravotníctve –
NCZI, ÚDZS, MZ SR, UVZ, ŠUKL, zdravotné poisťovne (ZP). Jeho úlohou je poskytovať tieto
služby: 1. spracovania a výmeny zdravotných záznamov v elektronickej podobe (základné registre,
EHR, EDS, ePreskripcia); 2. klinický manažment a logistika (riadenie zdravotných prípadov, výmena
skúseností, monitorovanie a dohľad, spolupráca PZS); 3. manažment a riadenie procesov
(elektronické vyhodnocovanie a výkazníctvo, správa finančných tokov, monitorovanie kvality
poskytovanej zdravotnej starostlivosti, podpora rozhodovania, evidencia a riadenie spotreby); 4.
verejno-zdravotnícke služby (národné zdravotné programy, výskum a sledovanie chorôb,
epidemiológia a systém včasného zdravotného varovania, zdravotnícka analytika a štatistika,

očkovanie, monitorovacie systémy na hodnotenie zdravotných rizík); 5. prierezové a všeobecné
agendy MZ SR a podriadených organizácií; 6. interoperabilita, komunikácia a integrácia s ostatnými
informačnými systémami verejnej správy (eGovernment).
národný jazyk – lingvistika diasystém (systém zahŕňajúci viacero podsystémov), prirodzený jazyk
používaný na bežné dorozumievanie i na umelecké a odborné vyjadrovanie v danom národnom
spoločenstve. Pojem národný jazyk je širší ako spisovný jazyk, pretože jazyk je širší ako spisovný
jazyk, pretože do národného jazyka patrí celé bohatstvo dorozumievacích prostriedkov, teda aj
nárečia, slangy, miestne názvy, slová ľudovej slovesnosti atď.
Národný jazyk je jazyk, ktorým sa bežne dorozumievajú príslušníci určitého národa, jeden
z podstatných znakov, ktorý sa popri geomorfologických, ekonomických a sociokultúrnych znakov
väčšinou líši jeden národ od druhého
Sociálno-historickou bázou národného jazyka je národné spoločenstvo. Národný jazyk je spolu s
dalšími znakmi spravidla výrazným znakom →národa. Národný jazyk má rôzne útvary (variety,
formy). Útvar národného jazyka (jazykový útvar, útvar jazyka, varieta jazyka), forma jazyka, úroveň
(jazyka) je forma jestvovania národného jazyka, t. j. ustálený spôsob realizácie jazykového systému
v danom národnom spoločenstve. Je dôsledkom územnej, sociálnej a/alebo komunikačnej
diferenciácie spoločenstva. Členenie jazyka na útvary sa volá stratifikácia národného jazyka.
Vedomie príslušnosti k určitému národu sa okrem iných faktorov opiera o existenciu a používanie
národného jazyka, ku ktorému sa získava citová väzba ako k materinskému jazyku a ktorý možno
charakterizovať aj ako silu integrujúcu príslušníkov národa do jedného celku. Integrujúcu úlohu má
najmä národný jazyk, ktorý bol v dlhej histórii jediným dorozumievacím prostriedkom na určitom
území, pre určité etnikum, ale aj národný jazyk, ktorý bol pôvodne jazykom jedného etnického
spoločenstva a svojím dlhodobejším dominantným postavením na určitom území vytlačilo jazyky
ostatných etnických spoločenstiev.
Jednotlivé národné jazyky nie sú úplne jednoliate, sú rôznym spôsobom vnútorne diferencované,
najmä na útvary štandardné alebo spisovné a neštandardné, nespisovné, teritoriálne na jednotlivé
dialekty, sociálne a profesijne sa vydeľujú slangy. Aj keď národný jazyk žije tradíciou, odovzdáva sa
z generácie na generáciu, existujú aj menšie generačné rozdiely – jazyk detí sa trocha líši od jazyka
rodičov.
Národné jazyky sú prirodzené, živé, vyvíjajúce sa jazyky, na ktorých možno identifikovať kultúrne
zmeny národného spoločenstva. Národný jazyk nie je len prostriedkom dorozumievania jeho členov,
ale je aj významnou kultúrnou hodnotou. Svojho jazyka sa národ nevzdáva, aj keď mu to (najmä
v prípade početne malých národných spoločenstiev) prináša isté nevýhody. Prognózy, aké vyslovujú
niektorí autori o zániku národných jazykov, sú preto, ako aj z hľadiska nereálnosti utvorenia
a generalizácie jednotného spoločného jazyka naivné.
V SNOMED CT je jazyk termínom zavedeným na účely prekladu; je to slovníková a gramatická
forma, ktorej bol priradený jazykový kód ISO639-1.
národný korpus – lingvistika →korpus.
Národný zdravotný portál – NZP, jednotné miesto (rozhranie) v sieti internet pre prístup k
zdravotníckym informáciám pre laickú i odbornú verejnosť. Má poskytovať tieto služby: 1.
prijímateľom zdravotnej starostlivosti (prehľad o predpísaných liekoch a poskytnutých zdravotných
výkonoch, informácie o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a zdravotných poisťovniach,
objednávanie sa u lekára); 2. občanom (všeobecne prístupné medicínske informácie a informácie
z oblasti verejného zdravotníctva); 3. darcom (požiadavky Národnej transfúznej služby); 4. odbornej
verejnosti (platná legislatíva, štandardy, odporúčania, odborné dianie); 5. poskytovateľom zdravotnej

starostlivosti (prezentácia poskytovaných služieb, ePreskripcia); 6. zdravotným poisťovniam
(prezentácia služieb); 7. informácie o verejnom zdravotníctve.
následné úpravy – informatika oprava strojového prekladu človekom – lingvistom/redaktorom.
následný vzťah – informatika en sequential relation, asociatívny vzťah založený na priestorovej alebo
časovej blízkosti. Poznámka: Následný vzťah existuje medzi →pojmami „výroba“ a „spotreba“ a pod.
(STN ISO 1087-1: 2003).
násobná číslovka – lingvistika číslovka vyjadrujúca, koľkokrát sa vyskytuje istý jav, resp. stupňuje istá
vlastnosť: päťkrát napísať, desaťkrát lepší.
nastavenie terminológie – informatika utvorenie pre daný projekt špecifických termbáz počas prípravy
projektu.
nativizmus − lingvistika en nativism, názor, že schopnosti spojené s rečou sú vrodenou, prirodzenou
ľudskou vlastnosťou (N. Chomský, J. Fodor). Existuje niekoľko smerov nativizmu.
náučný štýl – lingvistika odborný štýl, objektívny štýl (Mistrík), štýl verejného styku (Paulíny), jeden
z funkčných štýlov spisovného jazyka používaný v oblasti vedy. K charakteristickým vlastnostiam
náučného štýlu patrí písomnosť (v texte sa neráta so zvukovými ani kinetickými prostriedkami),
monologickosť (prejavuje sa v logickej kompozícii sledovanej jedným autorom), verejný ráz
(manifestuje sa starostlivým výberom slov, rešpektujúcich oficiálnosť a širokú adresnosť náučného
textu), presnosť a zreteľnosť. Je to pojmový štýl s prevahou substantív nad slovesami, gramatické
prostriedky sú jednoduché. Modálnosť je oznamovacia, vety sú pomerne dlhé a vetné typy pomerne
schematické a stereotypné. V kompozícii náučného textu sa uplatňuje opisný alebo výkladový
postup. Opisný slohový postup nie je rámcovaný úvodom a záverom, namiesto záveru je zhrnutie.
Výkladový postup má trichotomickú tektoniku, pričom vo vedeckom texte sú rámcové časti (úvod
a zakončenie) relatívne kratšie. Žánre náučného štýlu sa členia na výkladové kontextové (dizertácia,
štúdia, článok, úvaha), výkladové situačné (prednáška, referát, koreferát, polemický príspevok)
a opisné (charakteristika, recenzia, posudok, kritika, pracovný návod). Výkladové kontextové žánre
sú v ústnej podobe a opisné žánre sú v obidvoch podobách (Mistrík, 2002).
návestie – informatika en label, →identifikátor alebo kľúč vnútri →údajových prvkov alebo pri týchto
prvkoch použitý na identifikáciu →údajov. Poznámka: upravené podľa normy ISO 2382-4:1987 (STN
ISO 1087-2:2006).
navigácia – informatika en browsing, navigation, navigovanie, prehliadanie, prezeranie, využívanie
hypertextových väzieb pre pohyb medzi časťami jedného →hypertextového dokumentu, medzi
rôznym hypertextovými dokumentmi atď.; cestu, po ktorej sa zasa možno vracať, si pamätajú
→prehliadače.
nazála – lingvistika nosová hláska, nosovka.
nazalizácia – lingvistika zmena ústnej samohlásky na nosovú samohlásku: o > o.
názov – informatika en apellation, name, slovné →označenie →individuálneho pojmu (STN ISO 1087-1:
2003). Individuálny pojem je pojem, ktorého rozsah tvorí jeden objekt. V terminológii sa pozornosť
sústreďuje na mená jednotlivých pojmov reprezentujúcich objekty, ktoré sú členmi súboru, ale
predstavujú určitú individualitu pred menami označujúcimi jednotlivcov (napr. Mária, Tomáš). V
rodovo-druhovom pojmovom systéme sa nachádzajú na najnižšej úrovni hierarchie; →termín.
NČLP – informatika Národní číselník laboratorních položek v ČR, vychádza z koncepcie IUPAC a IFCC
pre kódovanie veličín v klinických laboratórnych odborech, a to z dvoch hlavných kódovacích
schém. Prvou je kódovacia schéma pre elementy, keď každému oznamovanému elementu sa
priraďuje nezameniteľný kód medzinárodnej autoritatívnej inštitucie. Druhá kódovacia schéma

reťazcu prvkov zostavených ohľadom na základný koncept NČLP zavedený do praxe metodickým
návodem MZ ČR r. 1997 a inovovaný r. 2002 a 2003.
near on-line monitoring – informatika en takmer ihneď, proces monitorovanie informačního systému
s cieľom odhaliť čo najskôr jeho poruchu a upozorniť na ňu správcu informačního systému .
nedokonavé slovesá – lingvistika imperfektá, slovesá vyjadrujúce dej jako plynúci, prebiehajúci,
neophraničený, napr. písať, liečiť.
nedokonavý vid – lingvistika vid vyjadrujúci, že dej sa uvedomuje ako prebiehajúci, neohraničený.
negácia – lingvistika vyjadrenie záporu, odmietavého, popierajúceho stanoviska hovoriaceho k obsahu,
resp. platnosti vety. Specifickým typom postoja hovoriaceho k platnosti výpovede je jeho súhlas
(afirmácia) alebo nesúhlas (negácia) s obsahom.
nekontextová frázová gramatika – lingvistika frázová gramatika, ktorá neberie do úvahy vplyv
kontextu.
nekrológ – lingvistika oficiálna správa o úmrtí významnej osoby spojená s hodnotením.
nemotivované pomenovanie -- lingvistika →značkové pomenovanie.
neodporúčaný termín – lingvistika en deprecated term, →termín, ktorý sa na základe →miery
akceptovateľnosti termínu pokladá za neželateľný (STN ISO 1087-1: 2003)
neodvodené slovo – lingvistika prvotné slovo, koreňové slovo, primárne slovo, slovo, ktroré memá
slovotvornú štruktúru, pozostáva iba z koreňovej a gramatickém morfémy: dom-0, ulic-a (Horecký a
Rácová, 1979).
neohybné slová – lingvistika slová bez morfologických tvarov vyskytujúce sa v jedinej podobe
neskloňujú ani nečasujú sa. Patria sem napr. častice a predložky.
neologizmus – lingvistika en neoterm, nový →termín utvorený pre daný →pojem. Poznámka: Hoci sa
neologizmami niekedy premenúvajú známe →pojmy, zvyčajne sa pomenúvajú nové pojmy (STN
ISO 1087-1: 2003). Neologizmus je novoutorené slovo v rámci slovnej zásoby jazyka. Dostáva sa
do jazyka viacerými spôsobmi: 1. z potreby pomenovania novej veci, pojmu v náučnom a
publicistickom štýle, napr. internet, e-mail…; 2. prenášaním významu, napr. hlava – hlava na kosti,
orgáne; 3. požičiavaním slov z iných štýlov alebo odborov, napr. agogika z hudobnej terminológie do
jazykovednej terminológie, počítač z matematickej terminológie do informatiky.
neosobné sloveso – lingvistika impersonale, sloveso charakterizované len tvarom 3. osoby sg. neutra:
prší, pršalo (Horecký a Rácová, 1979).
neplnovýznamové slová – lingvistika →synsémantické slovo.
nepravá prívlastková veta – lingvistika formálne vedľajšia prívlastková veta, obsahujúca samostatnú,
hlavnú myšlenku: Na ihrisko prišiel nový hráč, ktorý dal vyrovnávajúci gól = a ten dal (Horecký a
Rácová, 1979).
nepravá zloženina – lingvistika →nevlastná zloženina.
nepravidelné sloveso – lingvistika sloveso, ktoré má v časovaní nepravidelné tvary: byť, jesť, vedieť,
chcieť, ísť, stáť (Horecký a Rácová, 1979).
nepravidelné stupňovanie – lingvistika stupňovanie s niektorými tvarmi odchylnými od základnej
podoby: dobrý – lepší, zlý – horší (Horecký a Rácová, 1979).
nepriama opytovacia veta – lingvistika predmetová veta uvázaná spojkou či alebo príslovkami kde,
kam, odkiaľ, kade …: Pozri, či nám Mirčo neskapalo (Horecký a Rácová, 1979).

nepriama otázka – lingvistika

→nepriama opytovacia veta.

nepriama reč – lingvistika referovaná reč postáv, v ktorej sa uplatňujú slovesné časy bez závislosti od
časov v reči rozprávača (Horecký a Rácová, 1979).
nepriamy pád – lingvistika pád označujúci vzťah slova k iným slovám (akuzativ, genitiv, datív, lokál,
instrumentál na rozdiel od nominatívu) (Horecký a Rácová, 1979).
nepriamy predmet – lingvistika predmet v inom jako v bezpredložkovom 4. páde, viaže sa
s neprechodnými slovesami: povedať komu (Horecký a Rácová, 1979).
nesamostatná morféma – lingvistika morféma vyskytujúca sa len v spojení s inými morfémami, napr.
predpona ná-, prípona –teľ, spojovacia morféma –o-.
nesamostatné častice – lingvistika častice, ktoré sú časťami slov jako nesamostatné morfémy.
Obyčajne sú to morfémy neurčitých zámen, číslovek a vyslovene formálne prípony: da-, -si, hoci-,
nie, -že, -to. Príklady: dakto, kamsi, akosi, toto, hocičo, nielen, čože, a vy že ste kto? (Mistrík, 2002).
neslovesná jednočlenná veta – lingvistika veta, v ktorej vetný základ je vyjadrený iným slovným
druhom než slovesom; v menných vetách to je menio (Štúrova ulica), v citoslovciach citoslovce
(Chachacha, zasmial na na hlas)(Horecký a Rácová, 1979).
neslovesný prísudok – lingvistika slovesnomenný prísudok, prísudok vyjadrený spojením
neplnovýznamového (sponového) slovesa a mena (podstatného, prídavného mena, zámena,
číslovky), príp. aj príslovky, napr. Matka je chorá (Mistrík, 2002).
nespisovné slová – lingvistika jazykové lexikálne prostriedky, ktoré stoja za hranicami spisovného
jazyka. Patria sem cudzie okazionalizmy a deformované slová (šrauba, hrište ap.), nárečové slová
(švábka ap.), slangové (cvičko, labák), argot, subštandardné slová (poliš, legitka).
neurálny darwinizmus – informatika en neural darwinism, teória, podľa ktorej vedomie možno vysvetliť
Darwinovým prírodným výberom a vývojom stavov neurónov.
neurčitá číslovka – lingvistika číslovka, ktorá vyjadruje počet veci nepresne, bez číselného vyjadrenia:
veľa, málo (Horecký a Rácová, 1979).
neurčité zámeno – lingvistika zámeno všeobecne označujúce osobu alebo vec: niekto, dačo, máloktorý
(Horecký a Rácová, 1979).
neurčitkový kmeň – lingvistika →infinitívny kmeň.
neurčitkový prísudok – lingvistika prísudok vyjadrený neurčitkom: Miško kradnúť? To neverím
(Horecký a Rácová, 1979).
neurčitok – lingvistika infinitív, neurčitý slovesný tvar pomenúvajúci slovesný dej bez ohľadu na osobu a
čas: písať; v niektorých jazykách (napr. v latinčine) má neurčitok aj kategóriu času (Horecký a
Rácová, 1979).
neurčitý člen – lingvistika gramatický prostriedok na vyjadrenie protikladov kategorie určenosti; vznikol
gramatizáciou číslovky jeden; napr. v nemčine ein, eine ein, vo francúzštine un, une.
neurčitý slovesný tvar – lingvistika slovesný tvar charakterizovaný neprítomnosťou morfém
vyjadrujúcich kategóriu osoby, času a spôsobu; napr. slovenské písať, píšuc (Horecký a Rácová,
1979).
neutralizácia – lingvistika zrušenie, neuplatňopvanie istého fonologického protikladu v danom
postavení; napr. neutralizácia protikladu znelosť – neznelosť na absolútnom konci slova
v slovenčine (plot – plod sa vyslovujú rovnako: [plot]) (Horecký a Rácová, 1979).

neutralizovateľný protiklad – lingvistika fonologický protiklad rozlišovaný podľa rozsahu dištinktívnej
platnosti – platí len v istých postaveniach, ale v inych, tzv. neutralizačných postaveniach, sa
neuplatňuje; v slovenčine sa na absolútnom konci slova nedá rozlišit t a d, lebo v tomto postavení je
možná len archifonéma T (Horecký a Rácová, 1979).
neutrálna lexika – lingvistika vrstva štylisticky nepríznakových slov. Patria sem slová, ktoré sa
vyskytujú vo všetkých stýloch jazyka ako nepríznakové. Sú to názvy osob a vecí bez stylistických
odtienkov (stôl, kniha, dieťa), časté slovesá (brať, vidieť), číslovky (dvesto, osem), príslovky (vždy,
zajtra) (Mistrík, 2002).
neutrum – lingvistika →stredný rod.
neverbálne konektory – lingvistika konektory nevyjadrené slovom. V úlohe neverbálnych konektorov
v texte vystupujú intonačné prostriedky, interpunkčné znamienka, grafické prostriedky, farebné
a zvukové signalizačné, informačné, výstražné znamenia a i. extralingvistické prostriedky fungujúce
najmä v neverbálnej komunikácii najmä v neverbálnej komunikácii alebo v dištantnej komunikácii pri
veľkých vzdialenostiach, v komunikácii s nevidiacimi, so sluchovo postihnutými ľuďmi ap. (Mistrík,
2002).
nevlastná predložka – lingvistika →druhotná predložka.
nevlastná priama reč – lingvistika reč chápaná ako produkt postavy, ale reprodukovaná rozprávačom;
nie je z textu vyčlenená grafickými prostriedkami: Nič ma nerozčuľovalo, ani deti, čo sa už po
desiaty raz pýtali, koľko je hodín, strýčko (Horecký a Rácová, 1979).
nevlastná zloženina – lingvistika juxtapozitum, zloženina, v ktorej sú dve časti k sebe mechanicky
prirazené: okamžik, kníhkupec.
nezávislý variant fonémy – lingvistika fakultatívny variant fonémy, podoba fonémy vyskytujúca sa
v takom okolí, kde na ňu nevplýva žiadna susedná fonéma, skupina foném, ani nejaká prozodická
vlastnosť (napr. labializované a alebo zúžené e vo výslovnosti slovenských hlások
u Maďarov)(Mistrík, 2002).
nezhodný doplnok – lingvistika doplnok, v ktorom nie je vzťah k podmetu alebo predmetu vyjadrený
zhodou, ale primkýnaním pomocou prechodníka alebo neurčitku: Kapitán sa usmieval vrtiac pohárik
v prstoch. Včera som ju videl polievať kvety (Horecký a Rácová, 1979).
nezhodný prístavok – lingvistika prístavok, v ktorom vzťah k nadradenému menu sa vyjadruje pádovou
koncovkou (2. pádu) alebo väzbou, resp. primkýnaním: výška domu, pomoc priateľovi (Horecký
a Rácová, 1979).
neznelá spoluhláska – lingvistika spoluhláska tvorená (artikulovaná) bez vytvárania hlasu (p, t, k).
nízka samohláska – lingvistika samohláska, pri artikulovaní ktorej sa jazyk posúva nadol: a.
nízky štýl – lingvistika reč a jazyk nižšej spoločnosti. V umeleckých žánroch je to reč komédie,
veselohry, žartovných piesní a v próze bežná hovorová konkrétne „vulgárna“ reč. Charakterizuje ju
zanedbaná výslovnosť, nespisovné výrazové prostriedky a nekultivované rečové prejavy vôbec.
Pojem nízkeho štýlu je známy len z ústnych prejavov a v oblasti písomných prejavov iba pri
charakteristickej komunikácii postáv z nižšej spoločnosti (Mistrík).
NLP – informatika skr. en natural language processing →počítačové spracovanie prirodzeného jazyka.
nocionálne slová – lingvistika citovo neutrálne slová, ktoré vecne, objektívne, neosobne pomenúvajú
realitu. Napr. ihla, zdravie, vyšetrovať... Patria sem odborné slová (termíny), žurnalizmy
a kancelarizmy.

nocionálny štýl – lingvistika vecný, oficiálny, objektívny štýl. Uplatňuje sa v neosobných prejavoch.
Konštatovania v texte sú presné a vážne. Nocionálny štýl je adresný, s pravdivými údajmi, ktoré
dokladajú jeho vierohodnosť. Namiesto hodnotiacich slov sa viac uplatňuje faktografia. Nocionálny
štýl má dlhšie vety, obsahuje skratky, značky, vzorce (Mistrík, 2002).
nomen acti – lingvistika →meno výsledného deja.
nomen actionis – lingvistika →dejové meno.
nomen actoris – lingvistika →konateľské meno.
nomen agentis – lingvistika →činiteľské meno.
nomen atributivum – lingvistika →meno nositeľa vlastnosti.
nomen instrumenti – lingvistika →meno nástrojov (a prostriedkov).
nomen loci – lingvistika → meno miesta.
nomen officii – lingvistika →meno zamastnanca.
nomenklatúra – lingvistika en nomenclature, názvoslovie, menoslovie, →terminológia systematicky
štruktúrovaná na základe vopred určených pravidiel pomenúvania Poznámka: Nomenklatúry sú
vypracované vo viacerých oblastiach, napríklad v biológii, medicíne, fyzike a chémii (STN ISO 10871: 2003).
Nomenklatúra je súhrn pomenovaní jedného druhu alebo radu, napr. chemická nomenklatúra,
botanická nomenklatúra. V niektorých vedách sú medzi terminológiou a nomenklatúrou pomerne
ostré hranice. Napr. v botanike súbor všeobecných pomenovaní koreň, kmeň, stopka, list atď. tvoria
časť botanickej terminológie (presnejšie terminológie botanickej morfológie), kým pomenovania
fialka, mäta, snežienka, vrbicovité ... tvoria botanickú nomenklatúru. V medicíne sa pod pojmom
lekárska terminológia rozumie súhrn všeobecných pomenovaní používaných v medicíne a
zdravotníctve (napr. zdravie, choroba, organizmus, orgán, tkanivo, bunka, tvar, funkcia), kým
nomenklatúra (názvoslovie) je súhrn konkrétnych pomenovaní používaných v jednotlivých
odboroch (napr. anatomické, histologické, cytologické, embryologické, klinické názvoslovie). Vzťah
medzi terminológiou a nomenklatúrou možno teda chápať ako vzťah všeobecného a konkrétneho,
príp. vzťah podradenosti (celku a časti): nomenklatúry jednotlivých odborov sú súčasťou
terminológie.
nomeklatúrny názov – lingvistika pomenovanie systémových jednotiek usporiadaných podľa určitého
klasifikačného princípu a tvorených podľa vopred dohodnutých pravidiel (Poštolková a spol., 1983).
Názvy sa v nomenklatúre tvoria vedome, a to na základe jestvujúcich slov a koreňov gréckeho a
latinského jazyka, respektíve z elementov medzinárodného charakteru. Ekvivalentom latinskej
nomenklatúry (anatomickej, histologickej, genetickej) je v každom jazyku národná terminológia,
ktorá sa chápe skôr ako druhotná (Bujalková, 1991).
NOMESCO – informatika skr. en Nordic Medico-Statistical Committee severský výbor lekárskej
štatistiky. Prvé tlačené vydanie z roku 1966 sa nazývala NOMESCO Clasification of Surgical
Procedures (NCSP). Dánsko zaviedlo v tom istom roku vlastnú modifikáciu NCSP-D, r. 1997 sa
vlastná modifikácia zaviedla vo Fínsku (NCSP-F) a Švédsku (CNSP-S) a na Islande implementovali
anglickú verziu NCSP-E, kým v Nórsku r. 1999 (NCSP-N). Ročne sa tento severský systém inovuje
v Nordic Centre for Classifications in Health Cares v Uppsale. Centrum udržuje elektronickú
diskusnú skupinu s cieľom využívať navrhované zmeny a Referenčnú skupinu pre otázky severskej
klasifikácie na odporúčania zmien klasifikácie. Severská verzia NCSP bola inovovaná 9-krát. NCSP
verzia 1.9 platila od 1. 1. 2005, verzia 1.10 sa stala účinnou 1. 1. 2006. Klasifikácia je dostupná na
webovej stránke vo formáte PDF http://www.nordclass.uu.se/.

nomický – informatika všepostihujúci, všeobecný; vyjadrujúci zákonitosť. Z en nomic – bežný, obvyklý,
používaný v anglickej gramatike, na rozdiel od striktne fonetickej metódy.
nomina agentis – lingvistika →činiteľské substantíva.
nominalizácia – lingvistika premena konštrukcie s vedľajšou vetou (tzv. závislou predikáciou) na
nominálnu, mennú konštrukciu bez slovesa v určitom tvare. Príklad: Je pre nás potešiteľné sledovať,
ako si vzorne študent počína. = Je pre nás potešiteľné sledovať študentovo vzorné počínanie.
Dosahuje sa ňou väčšia zhustenosť, kondenzovanosť textu (Mistrík, 2002).
nominalizačná transformácia – lingvistika transformácia, pri ktorej sa slovesný tvar vo vete mení na
menný.
nominalizmus – [l. nomen meno, názov] smer vo filozofii, ktorý pokladá všeobecné pojmy iba za
mená jednotlivých predmetov. Na rozdiel od realistov nominalisti tvrdili, že reálne jestvujú len
jednotlivé veci s ich individuálnymi vlastnosťami (neexistujú choroby, len chorí ľudia). Všeobecné
pojmy utvárané naším myslením o týchto veciach, nielen nejestvujú nezávisle od vecí, ale dokonca
neodrážajú ich vlastnosti a kvality. Nominalisti nechápali, že všeobecné pojmy odrážajú reálne
kvality objektívne jestvujúcich vecí a že jednotlivé veci nie sú oddelené od všeobecného, ale
obsahujú ho v sebe. Predstaviteľmi nominalizmu boli: Roscellinus, John Duns Scotus, Occam,
v novoveku Berkeley a Hume a v súčasnosti sa oň opiera sémantická filozofia.
nominalizmus – smer vo filozofii, ktorý pokladá všeobecné pojmy iba za mená jednotlivých
predmetov. Na rozdiel od realistov nominalisti tvrdili, že reálne jestvujú len jednotlivé veci s ich
individuálnymi vlastnosťami (neexistujú choroby, len chorí ľudia). Všeobecné pojmy utvárané naším
myslením o týchto veciach, nielen nejestvujú nezávisle od vecí, ale dokonca neodrážajú ich
vlastnosti a kvality. Nominalisti nechápali, že všeobecné pojmy odrážajú reálne kvality objektívne
jestvujúcich vecí a že jednotlivé veci nie sú oddelené od všeobecného, ale obsahujú ho v sebe.
nominatív – lingvistika tvar pomenúvajúci predmet bez vzťahu k inému predmetu alebo javu; je
sebestačným základom jednočlennej vety.
nominatívny význam – lingvistika →základný význam.
normovanost jazyka – lingvistika používateľmi jazyka uvedomovaná záväznosť pri používaní
výrazových prostriedkov; n a základe normovanosti možno vymedziť chybu jako odchýlku od
záväzne používaných výrazov.
non-fiction – lingvistika literatúra faktu, moderná literárna kategória, ktorá oscilujú medzi vedou
a literatúrou; pokladajú sa za osobitný literárny žáner, resp. osobitný druh. Usiluje sa jazykom
krásnej literatúry prenášať vedecké informácie na súčasného človeka. Ide o literárne spracovanie
konkrétnych udalostí a faktov, ako aj rozličných dokumentárnych materiálov. Dáva sa do súvislosti
s krízou klasického románu a so záujmom moderného človeka o nefiktívne, skutočné veci, ktoré
vôbec nemusia byť menej zaujímavé, ako sú vymyslené, fiktívne veci (Mistrík, 2002).
norma – en standard, dokument utvorený na základe dohody a schválený uznávaným orgánom, ktorý
poskytne na všeobecné a opakované použitie pravidlá, pokyny, charakteristiky alebo výsledky
činnosti a zameriava sa na dosiahnutie optimálneho stupňa poriadku v danej súvislosti. Normy majú
vychádzať zo spoločných výsledkov vedy, techniky a praxe a majú sa zameriavať na dosiahnutie
optimálneho spoločenského prospechu (Normalizácia a súvisiace činnosti. Všeobecný slovník
(ISO/IEC Guide 2: 2004)(Slovenský ústav technickej normalizácie 2007) [(ISO/TR 20514:20045(E)].
Pri merateľných veličinách sa pod pojmom norma chápe normatív, štandard (v medicíne je to miera
elementov, čiastkových javov a procesov), pri nemerateľných javoch (zdravie ap.) ide o filozofickú
kategóriu, ktorá vyjadruje jednotu kvantitatívnych a kvalitatívnych stránok organizmu ako celku,
jednotu štruktúry a funkcie ap., a je navyše ustavične sa meniacou, dynamickou entitou. Normálny

(štandardný) jedinec je len fikcia, ktorá sa nedá vyjadriť kvantitatívnymi ukazovateľmi. Pokusy
o kvanitifikáciu zdravia, resp. jednotlivých štruktúrnych alebo funkčných vlastností je len
aproximáciou, ktorá sa len ťažko dá použiť na hodnotenie a porovnávanie jedincov, skupín,
transverzálne a longitudinálne sledovanie.
Druhy noriem: Nasledujúce termíny sú niektoré bežné druhy noriem, ktoré sa vzájomne nevylučujú.
Napr. určitá výrobková normy môže byť zároveň skúšobnou normou, ak obsahuje skúšobné metódy
charakteristík daného výrobku:
a) Základná norma – en basic standards, norma, ktorá má široké uplatnenie, alebo
ktorá obsahuje všeobecné ustanovenia pre konkrétnu oblasť. Môže slúžiť ako norma
na priame použitie alebo ako základ pre iné normy.
b) Terminologická norma – en terminology standard, norma zaoberajúca sa termínmi
spravidla s ich definíciami, prípadne s vysvetľujúcimi poznámkami, obrázkami,
príkladmi ap.
c) Skúšobná norma – en testing standard, norma zaoberajúca sa skúšobnými
metódami, ktoré sa niekedy dopĺňajú ďalšími ustanoveniami týkajúcimi sa skúšania,
ako je odber vzoriek, využitie štatistických metód, postupnosť skúšok ap.
d) Výrobková norma – en product standard, norma špecifikujúca požiadavky, ktoré sa
kladú na výrobok alebo skupinu výrobkov, aby sa zabezpečila ich vhodnosť na daný
účel. Môže obsahovať priamo alebo formou odkazu aj také hľadiská, ako je
terminológia, odber vzoriek, skúšanie, balenie a označovanie, niekedy aj
technologické požiadavky. Výrobková norma môže byť úplná alebo neúplná v
závislosti od toho, či špecifikuje všetky požiadavky alebo iba ich čas. Podľa toho sa
rozlišujú rozmerové normy, materiálové normy a technické dodacie predpisy.
e) Norma na proces – en process standard, norma špecifikujúca požiadavky, ktoré má
proces spĺňať, aby sa zabezpečila jeho vhodnosť na daný účel.
f)

Norma na služby – norma špecifikujúca požiadavky, ktoré má služby spĺňať, aby sa
zabezpečila jej vhodnosť na daný účel. Môže sa vypracovať napr. pre práčovne,
hoteliérstvo,
dopravu,
autoopravárenstvo,
telekomunikácie,
poisťovníctvo,
bankovníctvo, obchod.

g) Norma na rozhranie – en interface standard, normy špecifikujúca požiadavky
týkajúce sa zlučiteľnosti výrobkov alebo systémov v bodoch ich vzájomného spojenia.
h) Norma na poskytované údaje – en standards on data to be provided, norma
obsahujúca zoznam charakteristík, pre ktoré sa musia stanoviť hodnoty alebo iné
údaje špecifikujúce výrobok, postup alebo služby. Niektoré normy poskytujú údaje,
ktoré majú udávať dodávatelia, v iných normách ich majú udávať odberatelia.
normalizácia – informatizácia en standardization, činnosť, ktorou sa zavádzajú ustanovenia na
všeobecné a opakované použitie, zameraná na dosiahnutie optimálneho stupňa poriadku s ohľadom
na aktuálne alebo potenciálne problémy danej oblasti. Táto činnosť sa skladá najmä z postupov
vypracúvania, vydávania a zavádzania noriem. Dôležitým prínosom normalizácie je zlepšenie
vhodnosti výrobkov, procesov a služieb na zamýšľané účely, predchádzanie prekážkam v obchode
a uľahčenie technickej spolupráce.
Normalizácia môže sledovať jeden alebo viacero cieľov, aby výrobok, proces alebo služba boli
vhodné na daný účel. Takými cieľmi môže byť regulácia rozmanitosti, použiteľnosť, zlučiteľnosť,
zameniteľnosť, zdravie, bezpečnosť, ochrana životného prostredia, ochrana výrobku, vzájomné
porozumenie, ekonomická výhodnosť, obchod, ale aj ďalšie, ktoré sa môžu prekrývať. Skupina

príbuzných predmetov normalizácie sa označuje ako oblasť normalizácie, napr. strojárstvo, doprava,
poľnohospodárstvo, ako aj veličiny a jednotky (ISO/IEC Normalization Guide 2:2004, STN
Normalizácia a súvisiace činnosti. Všeobecný slovník 2007).
Vhodnosť normalizácie – en fitness for purpose, schopnsoť výrobku, procesu alebo služby plniť za
určitých podmienok stanovený účel.
Zlučiteľnosť normalizácie – en compatibility, vhodnosť výrobkov, procesov alebo služieb na
spoločné používanie za určitých podmienok s cieľom plniť príslušné požiadavky bez nežiaduceho
vzájomného ovplyvňovania
Zameniteľnosť – en interchangeability, schopnosť daného výrobku procesu alebo služby byť
použitý namiesto iného výrobku, procesu alebo služby s cieľom plniť rovnaké požiadavky. Funkčné
hľadisko zameniteľnosti sa nazýva funkčná zameniteľnosť a rozmerové hľadisko rozmerová
zameniteľnosť.
Regulácia rozmanitosti – en variability control, výber optimálneho počtu veľkostí alebo typov
výrobkov, procesov alebo služieb, aby vyhovovali prevládajúcim potrebám. Zameriava sa obyčajne
na znižovanie rozmanitosti.
normatívny dokument – informatizácia en normative documents, dokument obsahujúci pravidlá, pokyny
alebo charakteristiky činností alebo výsledkov. Termín zahŕňa normy, technické špecifikácie,
pravidlá dobrej praxe a predpisy. Za dokument sa pokladá akýkoľvek prostriedok s informáciami
zaznamenanými na ňom alebo v ňom. Termíny pre rôzne druhy normatívnych dokumentov sa
definujú tak, že dokument a jeho obsah sa pokladajú za jeden celok.
1. Obsah normatívnych dokumentov – en content of normative documents, tvoria tieto prvky:
a) Ustanovenie – en provision, časť normatívneho dokumentu, ktorá má formu správy, inštrukcie,
odporúčania alebo požiadavky. Tieto formy ustanovení sa odlišujú používanou formuláciou,
napr. v angličtine sa inštrukcie vyjadrujú rozkazovacím spôsobom, v odporúčaniach sa používa
pomocné slovesou should – má a v požiadavkách pomocné sloveso shall – musí.
b) Správa – en statement, ustanovenie poskytujúce informáciu.
c) Inštrukcia – en instruction, ustanovenie obsahujúce činnosť, ktorá sa má vykonať.
d) Odporúčanie – en recommendation, ustanovenie obsahujúce radu alebo návod.
e) Požiadavka – en requirement, ustanovenie obsahujúce kritériá, ktoré sa majú splniť. Povinná
požiadavka (en. exclusive requirement/mandatory requirement) je záväzná požiadavka
normatívneho dokumentu, ktorej splnenie nie je nevyhnutné na dosiahnutie súladu s týmto
dokumentom. Termín sa má použiť len v prípade požiadavky, ktorá je nariadená na základe
zákona alebo predpisu. V angličtine sa neodporúča termín záväzná požiadavka. Voliteľná
požiadavka (en optional requirement) je požiadavka normatívneho dokumentu, ktorá sa musí
splniť, aby sa vyhovelo určitej voľbe umožnenej týmto dokumentom. Môže ním byť jedna z
dvoch alebo viacerých možných požiadaviek, príp. doplnková požiadavka, ktorá sa musí splniť
len vtedy, ak je to možné; v iných prípadoch sa neberie do úvahy.
f) Ustanovenie na dosiahnutie súladu – en deemed-to-satisfy provision, ustanovenie, ktoré
uvádza jeden alebo viacero spôsobov na dosiahnutie súladu s požiadavkou normatívneho
dokumentu.
g) Opisné ustanovenie – en descriptive provision, ustanovenie o vhodnosti na daný účel, ktoré sa
týka charakteristík výrobku, procesu alebo služieb. V opisnom ustanovení sa zvyčajne opisujú
návrhy, konštrukčné podrobnosti atď. spolu s ich rozmermi a materiálovým zložením.

h) Funkčné ustanovenie – en performance provision, ustanovenie o vhodnosti na daný účel, ktoré
sa týka správania sa výrobku, procesu alebo služieb pri ich používaní alebo v súvislosti s ním.
2. Štruktúra normatívnych dokumentov – en structure of normative documents, normatívny
dokument pozostáva z hlavnej časti a doplnkového prvku.
a) Hlavná časť normatívneho dokumentu – en body of normative documents, súbor
ustanovení tvoriaci podstatu normatívneho dokumentu. Obsahuje všeobecné prvky vzťahujúce
sa na predmet normy, definície a hlavné prvky obsahujúce ustanovenia. Časti hlavnej časti
normatívneho dokumentu môžu mať z praktických dôvodov formu príloh (normatívne prílohy);
ostatné (informatívne) prílohy môžu byť iba doplnkovými prvkami.
b) Doplnkový prvok – en additional element, informácia uvedená v normatívnom dokumente,
ktorá nemá vplyv na jeho vecný obsah. Môže obsahovať napr. podrobnosti o vydaní, predhovor
a poznámky
3. Príprava normatívnych dokumentov – en preparation of normative documents, pozostáva
z plánu, návrhu, platnosti, preskúmania, opravy, zmeny, revízie a príp. dotlače.
a) Program normalizácie – en standard programme, plán práce normotvorného orgánu, ktorý
obsahuje zoznam aktuálnych úloh normalizačnej činnosti. Normalizačná úloha (angl. standard
project), konkrétna pracovná téma programu normalizácie.
b) Návrh normy – en draft standard, navrhnutá norma všeobecne dostupná na
pripomienkovanie, hlasovanie alebo schvaľovanie.
c) Platnosť – en period of validity, časové obdobie, v ktorom je normatívny dokument platný;
začína sa dátumom nadobudnutia platnosti (dátum platnosti), vyplývajúcim z rozhodnutia
zodpovedného orgánu, a končí sa zrušením alebo nahradením normatívneho dokumentu.
d) Preskúmanie – en review, činnosť kontroly normatívneho dokumentu s cieľom zistiť, či sa má
opätovne potvrdiť, zmeniť alebo zrušiť.
e) Oprava – en correction, odstránenie tlačových, jazykových a iných podobných chýb z
publikovaného textu normatívneho dokumentu. Výsledky opravy môžu podľa potreby tvoriť
samostatný opravný list alebo nové vydanie normatívneho dokumentu.
f) Zmeny – en amendment, úprava, doplnenie alebo vynechanie určitých častí obsahu
normatívneho dokumentu. Výsledky zmeny sa zvyčajne zverejňujú vydaním zmeny
normatívneho dokumentu na samostatnom liste.
g) Revízia – en revision, zavedenie všetkých potrebných zmien do obsahu a prezentácie
normatívneho dokumentu. Výsledky revízie normatívneho dokumentu tvoria nové vydanie
normatívneho dokumentu.
h) Dotlač – en reprint, nové vytlačenie normatívneho dokumentu v nezmenenej podobe.
i) Nové vydanie – en new edition, nové vytlačenie normatívneho dokumentu obsahujúce
zmeny oproti predchádzajúcemu vydaniu. Aj v prípade, že sa do textu normatívneho dokumentu
začleňujú len jestvujúce opravy alebo zmeny, ide o nové vydanie normatívneho dokumentu.
4. Zavádzanie normatívnych dokumentov – en implementation of normative documents.
Normatívny dokument možno zaviesť dvoma spôsobmi. Môže sa používať vo výrobe, obchode atď.,
alebo celý normatívny dokument, resp. jeho časť sa prevezme do iného normatívneho dokumentu.
Prostredníctvom tohto druhého dokumentu sa môže používať samostatne, alebo opäť môže
prevziať do ďalšieho normatívneho dokumentu.

a) Prevzatie medzinárodnej normy do národného normatívneho dokumentu – en taking
over an international standard (in a national normative document) publikovanie normatívneho
dokumentu založeného na príslušnej medzinárodnej normy, resp. oznámenie, že medzinárodná
norma má rovnaké postavenie ako národný normatívny dokument, pričom sa v ňom vyznačia
všetky odchýlky od medzinárodnej normy. V rovnakom zmysle ako prevzatie sa niekedy používa
termín prijatie, napr. prijatie medzinárodnej normy do národnej normy.
b) Aplikácia normatívneho dokumentu – en application of a normative document, využívanie
normatívneho dokumentu vo výrobe, obchode atď. Priama aplikácia (en direct application) sa
týka využívania medzinárodnej normy bez ohľadu na jej prevzatie do iného normatívneho
dokumentu. Nepriama aplikácia (en indirect application) je využívanie medzinárodnej normy
prostredníctvom iného normatívneho dokumentu, do ktorého bola prevzatá
5. Odkazy na normy v predpisoch
6. Posudzovanie zhody – en conformity assessment. Platia termíny a definície uvedené v norme
ISO/IEC 17000.
nosnosť termínu – lingvistika možnosť odvodzovať ďalšie slová od →termínu, napr. pleura – pleuritída.
notácia – informatizácia en notation, v knihovníctve sústava triednikov a pomocných znakov prijatých pre
danú klasifikačnú schému.
notársky štýl -- lingvistika administratívny, vecný, faktografický, úradný alebo rokovací štýl. Štýl
rozličných právnych písomností. Na rozdiel od funkčného administratívneho štýlu je to štýl vo
vyjadrovaní oveľa preciznejší, adresnejší, odvolávajúci sa na rozličné právne a sporné skutočnosti.
Jeho charakteristickou črtou je enormný výskyt číselných údajov rozličných dát a pomenovaní.
Riadky v testamentech, kúpno-predajných zmluvách a potvrdenkách sa nenechávajú otvorené, aby
sa do nich nedalo nič vpisovať. Strany notárských zápisníc sa uvádzajú číselne aj slovne (Mistrík,
2002).
novinársky štýl – lingvistika →publicistický štýl.
novotvar – lingvistika →neologizmus.
nulová gramatická osoba – lingvistika vyskytuje sa pri neosobných slovesách typu prší, hrmí, mrholilo
(Mistrík, 2002).
nulová morféma – lingvistika formálne vyjadrená morféma v sústave tvarov, ale nevyjadrená
fonematicky; na jestvovanie nulovej morfémy možno usudzovať iba v sústave tvarov, resp.
gramatických kategórií, napr. nulová morféma nom. sg. mask., gen. pl. fem., nulová tamatická
morféma.
numerická entropia – lingvistika entropia zistená presným výpočtom.
numerále kardinále – lingvistika →základná číslovka.
numerále ordinále – lingvistika →radová číslovka.
numeráliá →číslovky.
numerický štýl – lingvistika štýl číselných údajov. Myslenie a praktické konanie je zaplavené
numerickými aspektmi, čo sa prejavuje aj v náučnom štýle v jeho popularizovanej i vedeckej
podobe.
OASIS – informatika skr. en Organization for the Advancement of Structured Information Standards
Organizácia na zdokonalenie štruktúrovaných informačných štandardov.

OBO – informatika skr. en Open Biomedical Ontologies Foundry otvorené biomedicínske ontológie.
objekt – informatika en object, (z l. obicere = predhodiť, postaviť proti) podľa STN ISO 1087-1: 2003 je
objekt „čokoľvek, čo možno pozorovať alebo vnímať“. Poznámka: Objekty môžu byť hmotné
(napríklad lokomotíva, list papiera, diamant) alebo nehmotné (konverzný pomer, plán projektu)
alebo predstavy ((napr. jednorožec).
Objekt je to, na čo sa zameriava činnosť. Pojem objektu sa mení podľa toho, aké kategórie
intervenujú v úvahách o ňom. Objekt sa vo filozofii tematizuje často v spojitosti so subjektom.
Objekt sa definuje ako niečo, čo vnímame alebo chápeme. Niektoré objekty, konkrétne objekty, ako
napríklad stroj, diamant alebo rieka, možno pokladať za materiálne; iné objekty možno považovať za
nehmotné alebo abstraktné, napríklad vyjadrenie funkcie, vlastnosti a fyzikálnej veličiny; niektoré
možno pokladať iba za predstavy, napr. literárna postava. O objektoch predpokladáme, že existujú,
a pozornosť treba zamerať len na to, ako sa zaobchádza s týmito objektmi na účely komunikácie.
Objekty sú teda vnímané alebo chápané a sú abstrahované alebo konceptualizované do pojmov.
objekt starostlivosti – en subject of care – jedna alebo viaceré osoby, u ktorých sa plánuje
(scheduled), že budú prijímať, prijímajú alebo prijímali zdravotnícku službu [ISO/TS 18308“2004].
Poznámka 1: Termín „pacient“ a „klient“ sú v súvislosti so zdravotným záznamom synonymá
s objektom starostlivosti a používajú sa namiesto formálnejšieho termínu „objekt starostlivosti“.
Poznámka 2: V tejto súvislosti sa tiež často ako synonymum používa termín „konzument“. Treba
však poznamenať, že konzument nemusí byť nevyhnutne objektom starostlivosti, pretože sa dá
argumentovať, že je možné, aby konzument mal zdravotný záznam bez toho, aby mu bola niekedy
poskytnutá služba starostlivosti.
objektívne poradie – lingvistika poradie časti jazykového prejavu, v ktorom na prvom mieste je
východisko, na druhom jadro výpovede (Horecký a Rácová, 1979).
objektívny štýlotvorný – lingvistika →činiteľ štýlotvorný činiteľ.
objektové sloveso – lingvistika →predmetové sloveso.
objektový jazyk – informatika skúmaný jazyk, v ktorom sa vyjadrujú pojmy a výroky objektovej teórie.
Jazyk, ktorý skúma a opisuje objektový jazyk sa nazýva →metajazykom. Na rozdiel od objektového
jazyka →metajazyk je jazyk, v ktorom sa formuluje nejaká →metateória (teória, ktorej predmetom
skúmania je nejaká iná teória). Bežný, hovorový jazyk sa nazýva prirodzený jazyk, kým
formalizovaný jazyk umelý jazyk. Od 70. rokov sa začali v informatike kryštalizovať dva prúdy
vychádzajúce z tej istej koncepcie – zachytenie štruktúry reálneho sveta pomocou tried
usporiadaných do hierarchie, objektový a rámcový.
objektový prístup – informatika spôsob zachytenia štruktúry reálneho sveta pomocou tried, ktorý sa
vymedzil v rámci softvérového inžinierstva a postupne sa rozčlenil na objektovú analýzu/vývoj,
objektové programovanie a prácu s objektovými bázami dát. Snaha o štandardizáciu v 90. rokoch
vyústila do vzniku grafického jednotného jazyka (Unified Modeling Language, UML) doplneného
jazykom vymedzujúcim objekty (Object Constraint Language, OCL), ktorý slúžil na špecifikáciu
integritných obmedzení. Systémy založené na rámcoch (angl. frames) boli doménou výskumu ako
jeden z prístupov k reprezentácií znalostí v tzv. umelej inteligencii. Slúžili na vývoj špeciálnych
aplikácií vyžadujúcich okrem bežných výpočtov aj logické odvodzovanie, simulujúce ľudský
úsudok.
V 80. rokoch sa v oblasti rámcov rozvíjal najmä rámcové logické kalkuly (F-logic a i.) a rozsiahly
súbor podtypov opisnej logiky (description logics, DL). Kým rámcové kalkuly priamo reflektujú
podobu rámcových systémov (hierarchia tried s atribútmi, doplnené o odvodzovacie pravidlá),
opisná logika sa zakladá na logickej teórii a vymedzuje súbor axióm priraďujúcich pomenovaným

triedam logické výrazy, ktorým sú tieto triedy ekvivalentné alebo sú v nich zahrnuté. Hierarchia
tried nie je preto v opisnej logike uvedená priamo, ale odvodením podradenosti (subsumpcie)
týchto logických výrazov („class expressions“).
V 90. rokoch sa záujem o rámcové systémy posunul od technológie odvodzovania k spoločnému a
opakovanému používaniu znalostí naprieč systémom a aplikáciám. To však nebolo možné, kým,
systémy používali každý svoj vlastný pojmový systém (konceptualizáciu). Vznikla preto potreba
zabezpečiť jednotnú sémantiku pojmu spoločným modelom, pre ktorý Gruber zaviedol pojem
ontológia, vypožičaný z filozofie (Svátek a Labský, 2003).
oblasť záujmu – informatika (OZ, en Universe of Discourse) →tematická oblasť je podľa normy STN EN
ISO 1087-1 oblasť špeciálneho poznania, pohľad na reálny alebo hypotetický svet, ktorý obsahuje
všetko, čo skúmajúceho zaujíma (napr. medicína); →ontológia.
Štruktúrovanie
Selekcia
↓
Realita ––––––––→ Zoznam vybratých objektov –––––––––––→ Oblasť záujmu
Abstrakcia
⇓
Ontológia
Obr. Výber objektov oblasti záujmu

obligatórna pauza – lingvistika →prestávka.
obligatórna transformácia – lingvistika transformácia (v generatívnej gramatike), ktorá sa musí
používať v každej derivácii, ak má vzniknúť správna veta (Horecký a Rácová, 1979).
obmedzovacia spojka – lingvistika →hypotaktická spojka.
OBO – informatika skr. angl. Open Biomedical Ontologies Foundry otvorené biomedicínske ontológie.
obojperná spoluhláska – lingvistika →perná spoluhláska.
obojrodové podstatné meno – lingvistika komune, podstatné meno, ktoré má rovnaký tvar pre mužský
i ženský rod; napr. v češtine (ten) choť o (ta) choť).
obojvidové sloveso – lingvistika sloveso vyjadrujúce jednou formou dokonavý aj nedokovaný vid:
pomstiť sa, venovať
obrázkové slovníky – lingvistika slovníky, v ktorých sa uvádzajú vyobrazenia prírodných
a spoločenských reálií, realít, situácií, predmetov, priemyselných a ručných výrobkov a pri nich sa
uvádzajú aj pomenovania v jazyku predpokladaného používateľa a adresáta textu. Príkladom je
Laroussov, Websterov a ďalšie slovníky.
obsah normatívnych dokumentov – informatika angl. content of normative documents, tvorí
ustanovenie, správa, inštrukcia, odporúčanie a požiadavka; normatívny dokument.
obsah pojmu – informatika en intension, intenzia pojmu, súbor →charakteristík, ktoré spolu tvoria
→pojem; por. rozsah pojmu ((STN ISO 1087-1: 2003). Obsah a rozsah spolu súvisia. Napríklad
charakteristiky, ktorý utvárajú obsah pojmu (napr. "ceruzky s tuhou"), určujú rozsah, čiže tie objekty,
ktoré pokladáme za ceruzky s tuhou a naopak. Objekty, ktoré pokladáme za súbor a
konceptualizujeme ich do pojmu, sa nazývajú rozsah (extenzia).
obsahová príslovka – lingvistika vetná príslovka, príslovka vyjadrujúca prírodný, spoločenský, telesný
alebo duševný stav (stavová príslovka: je teplo, bolo ťažko) alebo nevyhnutnosť, potrebu, vôľu
konať dej (modálna príslovka: možno hovoriť, bolo treba odísť).
obscénne slová – lingvistika tabuované vulgárne výrazy. Používajú ich najnižšie spoločenské vrstvy.

obsahová definícia – lingvistika en intensional definition, intenzionálna definícia, →definícia, ktorá
obsahuje →obsah →pojmu určením →nadradeného pojmu a →určujúcich charakteristík.
Poznámka: Nasleduje príklad obsahovej definície →pojmu „žiariaca lampa“: žiariaca lampa
(žiarovka) – elektrická lampa, v ktorej sa vlákno zohrieva elektrickým prúdom takým spôsobom, že
vyžaruje svetlo.
obsahové vedľajšie vety – lingvistika vety vyjadrujúce obsah toho, čo je príslušným výrazom
nadradenej vety (slovesom, podstatným a prídavným menom) len všeobecne označené. Napr.:
Povedal, že ho videl ráno v meste (obsahová veta je „Povedal“); Ktože to tuší, či sa vráti (obsahová
veta je „Ktože to tuší“).
observačný jazyk – lingvistika v poňatí neopozitivizmu súčasť jazyka vedy. Jeho kategorématické
výrazy, t. j. mimologické (deskriptívne) konštanty sa nazývajú observačné termíny, bezprostredne
zodpovedajú pozorovateľným objektom. Observačnými termínmi označujú pozorovateľné vlastnosti
a vzťahy medzi vecami alebo javmi, ktoré sú prístupné nášmu pozorovaniu, resp. meraniu a preto
sa používajú na opis týchto vecí a javov. R. Carnap kladie na observačný jazyk tieto požiadavky: 1.
pozorovateľnosť pre základné deskriptívne termíny; 2. explicitná definovateľnosť a redukovateľnosť
pre ostatné deskriptívne termíny; 3. nominalizmus, podľa ktorého má byť odbor premennosti
indivíduových premenných vztiahnutý na konkrétne pozorovateľné entity; 4. finitizmus formulovaný
v rôznych podobách „s rastúcou presnosťou“ (daný jazyk má obsahovať aspoň jeden konečný
model, daný jazyk obsahuje len konečné modely, oblasť skúmania obsahuje konečný počet
indivíduí a nijaký model neobsahuje viac ako n indivíduí); 5. konštruktivizmus, podľa ktorého každý
designát premenných daného jazyka je vždy označený nejakým výrazom tohto jazyka; 6.
extenzioonalita – daný jazyk neobsahuje nijaké termíny pre modality a iné funktory neklasických
logík.
Obervačný jazyk je spojený s teoretickým jazykom pomocou tzv. pravidiel korešpondencie (napr.
teoretický termín „teplota“ je spojený s dvojmiestnym deskriptívnym predikátom „...teplejší než ...“
takto: ak u je teplejšie ako v, teplota u je vyššia ako teplota v). Striktná dichotómia dvoch podjazykov
jazyka vedy, observečného a teoretického jazyka, bola skoro podrobená kritike a už R. Carnap túto
dichotómiu liberalizoval tým, že do observačného jazyka zaviedol dispozičné predikáty a pripustil
pre ne aj pojmy definované pomocou operacionálnych definícií. V súčasnosti sa uznáva samostatný
status teoretických pojmov, ktoré nie sú redukovateľné na observačné výrazy a presadzuje sa
názor, že empirické pojmy sú vždy teoreticky „impregnované“. Prakticky v rovnakom význame sa
observačný jazyk používa ako empirický jazyk (Berka, In Velký sociologický slovník, Praha,
Karolinum 1996).
obyvateľské meno – lingvistika meno odvodené od mesta, krajiny, v ktorej pomenovaná osoba býva:
Bratislavčan, Turčan, Hanák (Horecký a Rácová, 1979).
OCML – informatika skr. en Operational Conceptual Modeling Language operačný jazyk modelujúci
pojmy. Podporuje konštrukciu znalostných modelov pomocou rozličných typov konštruktov.
Umožňuje špecifikáciu a operacionalizáciu funkcií, vzťahov, prípadov a pravidiel. Zahŕňa aj
mechanizmy definujúce ontológie a metódy riešenia problémov, hlavné technológie v oblasti
modelovania znalostí. Používa sa v manažmente znalostí, pri vývoji ontológií, e-komercii a vývoji
systémov založených na znalostiach.
OCR – informatika optical charakter recorgnition optické rozpoznávanie znakov.
odborné názvoslovie – lingvistika →terminológia.
odborný jazyk – lingvistika en special language, language for special purposes, LSP, jazyk, ktorý sa
používa v →tematickej oblasti a charakterizujú ho špecifické jazykové vyjadrovacie prostriedky.
Súčasťou špecifických jazykových vyjadrovacích prostriedkov je vždy odborná →terminológia

príslušnej oblasti a frazeológia a môže obsahovať aj štylistické a syntaktické javy (STN SIO 1087-1:
2003). Odborný jazyk využíva všeobecný jazykový základ spisovného jazyka (slovnú zásobu a
gramatiku), ako aj odbornú →terminológiu. Tvorí najmenej tri štvrtiny všetkej písanej a tlačenej
produkcie spisovného jazyka (Poštolková — Roudný — Tejnor, 1983, s. 10). Ide o súhrn všetkých
jazykových prostriedkov, ktoré sa používajú v oblasti vymedzenej okruhom istej profesie — vedným
odborom (Felber, 1986, s. 133). Kým spisovný jazyk je určený všetkým jeho používateľom, pre
odborný jazyk je príznačné, že na jeho porozumenie je potrebný určitý stupeň odborného vzdelania
alebo aspoň všeobecný rozhľad v danom odbore, pretože termíny ako pomenovania pojmu
spravidla svoj význam len naznačujú. Ich presný význam pozná len odborník, najmä pri menej
zvyčajných výrazoch (Poštolková — Roudný — Tejnor, 1983, s. 11).
odborný názov – lingvistika →termín.
odborný štýl – lingvistika náučný štýl, štýl spisovného jazyka charakterizovaný písomnosťou,
monologickosťou, verejnosťou, pojmovosťou, presnosťou, zreteľnosťou a odbornosťou; člení sa na
teoretický (vedecko-náučný) a praktický (populárno-náučný).
oddeľovač – informatika syn. separátor, en delimiter, podľa STN ISO 1087-2 „jeden alebo viac znakov
slúžiacich na označenie začiatku alebo konca reťazca znakov. Ako oddeľovače často slúžia prázdne
miesta alebo interpunkčné znamienka“.
odds – informatika en pomer, vzťah medzi pravdepodobnosťou, že sa vyskytuje očakávaný jav
a pravdepodobnosťou, že sa vyskytne iný, obvykle protikladný jav. Napr. pri hode hracou kocou
pravdepodobnosť „úspechu“ hodiť číslo 1 je 1/6, kým pravdepodobnosť „neúspechu“, t. j. hodiť
ostaných 5 čísel je 5/6; Inak vyjadrené: pravdepodobnosť hodiť číslo 1 je (1/6) / (5/6) = 0,20.
odds ratio – informatika OR, ukazovateľ, vhodný na posudzovanie relatívneho rizika v populácii, v ktorej
nie je výskyt sledovaného ukazovateľa vysoký (zhruba do 5 %). Vypočíta sa podľa vzorca
OR = (a/c) : b/d) = a x d) / (b x c),
kde a/c je odds pre choré osoby (pravdepodobnosť, že boli vystavené sledovanému faktoru) a b/d je
odds pre zdravé osoby.
odkazy na normu v predpisoch – informatika angl. references to standards in regulations, odkaz na
jednu alebo viacero noriem namiesto uvádzania podrobných ustanovení v predpise. Môže byť
datovaný, nedatovaný alebo všeobecný, a súčasne povinný alebo oznamovací. Odkaz na normy
môže byť spojený so všeobecnejším právnym ustanovením, ktoré sa vzťahuje na stav techniky
alebo na uznané technické pravidlá. Takéto ustanovenie môže byť uvedené aj samostatne.
Presnosť odkazu – en precision of reference.
Datovaný odkaz na normy – en dated reference to standards, odkazy na normy identifikujúci jednu
alebo viac konkrétnych noriem tak, že neskoršie revízie tejto normy alebo noriem nemožno použiť
bez úpravy príslušného predpisu. Takáto norma sa zvyčajne identifikuje pomocou jej čísla a dátumu
alebo čísla vydanie. Môže sa uviesť aj jej názov.
Nedatovaný odkaz na normy – en undated reference to standards, odkazy na normy identifikujúci
jednu alebo viac konkrétnych noriem tak, že neskoršie revízie tejto normy alebo noriem možno
použiť bez zmeny príslušného predpisu. Takáto norma sa zvyčajne identifikuje len číslom. Môže sa
uviesť
Všeobecný odkaz na normy – en general reference to standards, odkaz na normy označujúci
všetky normy konkrétneho orgánu a/alebo určitej oblasti bez ich individuálnej identifikácie.
Záväznosť odkazu – en strength of reference: odkaz môže byť výlučný alebo oznamovací.
Výlučný odkaz na normy – angl. exclusive reference to standard, odkaz na normy uvádzajúci, že

jediný spôsob ako splniť príslušné požiadavky technického predpisu je dodržanie normy (noriem),
na ktorú (ktoré) sa odkazuje. Oznamovací odkaz na normy – angl. indicative reference to
standard, odkaz na normy uvádzajúci, že jedným zo spôsobov ako splniť opríslušné požiadavky
technického predpisu je dodržanie normy (noriem), na ktorú (ktoré) sa odkazuje. Oznamovací
odkaz na normy je forma ustanovenia na dosiahnutie súladu. Záväzná norma – angl. mandatory
standard, je norma, ktorej používanie je nariadené na základe všeobecného zákona alebo
výlučného odkazu v predpise.
odovzdávať – informatika en upload, verb, presúvať, exportovať programy alebo
počítača alebo z →údajového média do iného počítača.

→údaje z pripojeného

odporovacia spojka – lingvistika →hypotaktická spojka; →parataktická spojka.
odporovacie súvetie – lingvistika súvetie tvorené dvoma hlavnými vetami, z ktorých druhá obsahovo
odporuje prvej, obmedzuje jej platnosť alebo vysvetľuje jej obsah: Nad ránom si všetci ľahli, ale
Jerguš nezaspal (Horecký a Rácová, 1979).
odporúčaný termín – lingvistika en preferred term, →termín, ktorý sa na základe →miery
akceptovateľnosti termínu pokladá za hlavný termín pre daný →pojem (STN ISO 1087-1 2003).
odsek – 1. lingvistika nadvetná kontextová jednotka, v ktorej sa vyjadruje jeden motív alebo motivačný
celok a ktorá sa vyčleňuje aj graficky (Horecký a Rácová, 1979); 2. informatika en section množina
logicky vzájomne súvisiacich údajov utvorená na základe ustálených pracovných postupov, resp.
kvôli čitateľnosti vyčlenená pod samostatné záhlavie. Príklady: dôvod návštevy, rodinná anamnéza,
vyšetrenie brucha, diéta.
odstránenie relačnej morfény – lingvistika en deinflection, odstránenie flektívnych prvkov zo
→slovných tvarov (STN ISO 1087-2:2006)
odstupňovanie textu – lingvistika vyjadrenie stupňa dôležitosti myšlienok, napr. autorskými
poznámkami, komentárom, parentézou, rečou postáv ap.
odsuvník →apostrof.
odvodený význam – lingvistika sekundárny význam, význam odvodený z prvotného významu na
základe vonkajších aklebo vnútorných vzťahov: oko – vo význame škvrny na polievke.
odvodzovací základ →slovný základ.
odvodzovacia morféma – lingvistika derivačná morféma, slovotvorný afix, morféma vydaliteľná
v odvodenúoom slove iod slovotvorného základu a gramatickej morfémy; môže byť prípona alebo
predpona; napr. nad-plán, plánova-č 0.
odvodzovanie slov – lingvistika derivácia, spôsob tvorenia slov od základového slova pomocou afixov.
odzeranie – lingvistika metóda čítania nepočujúcich z úst, gest hovoriaceho. Teoreticky je rýchlejšie
aklo čítanie posunkov, pretože objektom čítania je globálne sledovanie neverbálnych prvkov prejavu
emitenta. Odzeranie sa skladá z týchto zložiek: pohyby celého tela, pózy hovoriaceho, proxemika
medzi emitentom a recipientom „reči“, prestávky v reči, článkovanie viditeľných častí vorodidiel
(Mistrík, 2002).
oficiálny štýl – lingvistika štyl verejných a úradných prejavov. Oficiálne listy sú dvojaké: rokovacie (v
kontakte s inštitúciami) a slávnostné (v osobných, adresných, často slávnostných kontaktoch).
Ogdenov-Richardov sémantický trojuholník – lingvistika trojrozmerný vzťah medzi →predmetom,
→pojmom a označením (→termínom) zjednodušene znázorňuje obr., z ktorého vyplýva, že medzi
pojmom a termínom je vzťah priamy, kým medzi predmetom a termínom vzťah nepriamy (Masár,
1991).

pojem:
“lebka”

predmet:

termín :"lebka”

Obr. Sémantický Ogdenov-Richardov trojuholník
Prerušovaná čiara medzi predmetom a termínom znázorňuje skutočnosť, že medzi nimi nie je
priame spojenie, pretože aby sme označili predmet, musí intelekt v mozgu vykonať činnosť vo forme
reprezentácie pojmu.
Z hľadiska terminológie je lebka existujúci fyzikálny predmet. Idea „lebky”, ktorá sa utvára v našej
mysli, keď sa stretneme s takýmto predmetom, je pojem. Keď chceme vyjadriť pojem alebo ideu
utvorenú v našom mozgu, dá sa uskutočniť pomocou termínu – “lebka”.
ohrozené jazyky – lingvistika jazyky v štádiu, akoby ich používal iba jeden človek. Je ich v súčasnosti
asi 100. Yalská univerzita v USA vyvíja úsilie o ich konzervovanie. Ohrozené sú aj niektoré
indiánske jazyky, pretože mladá generácia sa utieka k angličtine, keďže pri používaní ich rodného
jazyka im hrozí diskriminácia.
ohýbacia prípona – lingvistika prípona, ktorou sa vyjadrujú gramatické kategórie, ako pád, číslo, rod pri
podstatných menách, zhoda pri prídavných menách, osoba, číslo, rod, čas a spôsob pri slovesách.
ohýbanie – lingvistika flexia; 1. súhrn slovných tvarov mena alebo slovesa; 2. tvorenie (reprodukovanie)
slovných tvarov mena podľa pádov, slovesa podľa osôb.
ohybné slovo – lingvistika slovo ako súbor slovných tvarov vyznačených osobitnými gramatickými
morfémami; sloňované alebo časované slovo.
ochorenie – 1. syn. choroba; 2. ľahká choroba; 3. subjektívny pocit choroby.
ochrana údajov – informatika en data protection, implementácia príslušných administratívnych,
technických alebo fyzických prostriedkov na zabezpečenie pred zámerným alebo náhodným
odhalením, modifikáciou alebo zničením →údajov. Poznámka: upravené podľa normy ISO/IEC
2382-8:1998 (STN ISO 1087-2:2006).
OIL – informatika skr. en Ontology Inference Layer ontologická úsudková vrstva, návrh reprezentácie
založenej na webe a odvodená vrstva (inference layer) pre ontológie, ktorá kombinuje široko
používané modelovanie primitívnych jazykov s formálnou sémantikou a usudzovaním poskytovaným
opisnou logikou. Je kompatibilná so schémou RDF (RDFS) a zahŕňa presnú sémantiku na opis
významu termínov (a tým aj na opis nevyslovenej, implicitnej informácie).
OIL predstavuje vrstvový prístup k štandardnému ontologickému jazyku. Každá prídavná vrstva
prispieva k funkcionalite a komplexnosti predchádzajúcej vrstvy. Dosahuje sa to tým, že agenty
(ľudia alebo stroje), ktoré sú schopné spracúvať len nižšiu vrstvu, sú schopní čiastočne porozumieť
ontológii, ktorá je vyjadrená v akýchkoľvek vyšších vrstvách.
Vzťahy medzi dialektmi OIL a RDFS

Ťažké OIL = možné budúce expanzie
Inštančné OIL = štandardné OIL + inštancie
Štandardné OIL =
Jadrové OIL = štandardný OIL zahŕňajúce RDFS + reifikáciu
Jadrový OIL koinciduje značne so schémou RDF (s výnimkou reifikácie schémy RDF). To
znamená,že aj schémy RDF jednoduchých agentov sú schopné spracúvať ontológie OIL a pochopiť
čo možno najlepšie význam zmysel s jeho obmedzenými schopnosťami.
Štandardný OIL je jazyk určený na na zachytenie hlavnej tendencie potrebnej na modelovanie
jednotlivostí (primitíves), z ktorých obidve vykazujú adekvátnu vyjadrovaciu schopnosť a sú dobre
preštudované, takže umožňujú realizáciu presnej špecifikácie sémantiky a vyvodzovania úsudkov.
Inštančné OIL zahŕňajú úplnú integráciou indivíduí. Kým predhádzajúca vrstva – štandardná OIL –
zahŕňala modelovanie konštruktov umožňujúcich špecifikáciu spojení (filler) indivíduí vo forme
definícií, inštantná OIL zahŕňa úplne rozvinutú schopnosť databázy. Inštancie majú tú istú schému
ako štandardné OIL; inštancie sú priamo opisujú v RDF.
Veľké OIL – môžu zahŕňať prídavné schopnosti reprezentácie (a usudzovania).
OIL sú rozšírenia RDFS o kvalifikáciu vlastností, implementačné typy a výlučný výber alternatív.
Jeho axiomatizáciou vznikol DAML+OIL (jeho rozšírením vzniklol OWL).
ojkonymum – lingvistika miestny, osadný názov, vlastné meno sídelného geografického objektu
(mesta, obce, osady) alebo jejho časti (štvrte, predmestia, hradu ap.). Významné priestranstvá
patriace do vnútromestskej toponymie sa nazývajú aj urbanonymá.
okazionalizmy – lingvistika príležitostné slová. Vznikajú pre jeden konkrétny prípad podmienený
kontextom. Napr. priplecisti (V. Mináč), človek milión, návidieť (J. C. Hronský).
okluzíva →záverová spoluhláska
okolnostná príslovka – lingvistika príslovka vyjadrujúca okolnosti pri slovesnom deji a pri vlastnosti
pomenovanej prídavným menom alebo príslovkou: naspamäť, bokom
okolnostný inštrumentál – lingvistika adverbiálny inštrumentál, inštrumentál vyjadrujúci okolnosti, za
ktorých prebieha dej; môže byť inštrumentál miesta (ísť poľom), času (cestovať nocou), nástroja
(rezať pílkou), prostriedku (jesť lyžicou), pôvodcu (strážený vojakmi), príčiny (otvoriť prekvapením
ústa), zreteľa (úplný počtom), spôsobu (usmievať sa vráskami), miery (postupovať krokom), účelu
(zastať táborom)(Horecký a Rácová, 1979).
okrídlené slová – lingvistika obrazné združené pomenovania Napr. Damoklov meč, Pyrrhovo víťazstvo,
Kolumbovo vajce.
olfaktorika – lingvistika náuka o čuchu a čuchových orgánoch uplatňovaných v komunikačnom procese.
OMA – informatika skr. en Object Management Architecture objektová správa architektúry, norma
→OMG.
OMG – informatika skr. en Object Management Group skupina správy objektu, konzorcium zodpovedné
za →CORBA (Common Request Broker Architecture), →UML (Unified Modeling Language)
a →MDA (Model-Driven Architecture).
onikanie – lingvistika používanie 3. osoby plurálu namiesto 2. osoby singuláru. Mnoho majú práce, pán
slúžny? (Horecký a Rácová, 1979).
onomastické slovníky – lingvistika slovníky, v ktorých sa registrujú a vysvetľujú vlastbné mená.

onomastika – lingvistika jazykovedná disciplína, ktorá skúma povahu, vznik a vývin vlastných mien;
náuka o vlastných menách, ich tvorení a historickom vývoji. Má významné styčné body s históriou,
geografiou a etnografiou.
onomatológia – lingvistika náuka o jazykovom pomenovaní javov, predmetov skutočnosti.
otomatologická rovina – lingvistika jazyková rovina, na ktorej sa na základe niekoľkých základných
prvkov, ako je koreň, báza a derivačná rovina, má opísať štruktúra všetkých pomenúvacích
jednotiek, či už ide o neodvodené slová, odvodené slová, zložené slová alebo združené
pomenovania i tej najzložitejšej štruktúry.
onomatománia – lingvistika bezúčelné chorobné hľadanie zabudnutého slova, strach pri vyslovovaní
alebo videní určitého slova alebo čísla.
onomatopoické slovo →zvukomalebné slovo.
onomatopoje – lingvistika druh citosloviec – zvukomalebné citoslovcia, slová, ktoými sa napodobňujú
zvuky živých bytostí a prírodné zvuky.
onomaziológia – lingvistika náuka o pomenovaní slovami, o slovnom vyjadrovaní predstáv, pojmov.
omomaziologická báza – lingvistika určovaná zložka onomaziologickej štruktúry, napr. rod, trieda
pojmov: mlad-osť-0.
onomaziologická lexikálna paradigma – lingvistika súbor lexikálnych jednotiek zobrazený napr. tak,
že k zvolenému pojmu sa priradia všetky lexikálne jednotky, ktorých význam zahŕňa tento pojem,
a určia sa sémantické opozície medzi nimi, čo je základom ich usporiadanosti. Napr. k pojmu
„nmajúci istú farbu“ sa priradia výrazy biely, sivý, zelený ... čierny, určia sa sémantické diferencie
medzi nimi a usporiadajú sa podľa sémantickej blézkosti; je zjavé, že budú usporiadané medzi
jednotkami biely a čierny (Dolník, 1999)
onomaziologická štruktúra – lingvistika stavba odvodených slov vyjadrujúca vzťahy medzi základnými
pomenovacími prvkami, ktorými sú onomaziologická báza a onomaziologický príznak.
onomaziologický príznak – lingvistika určujúca zložka onomaziologickej štruktúry vyjadrujúca napr.
vlastnosť nositeľa deja; môže byť jednoduchý alebo zložený (pričom všetky prvky zloženého
príznaku nemusia byť výslovne, formálne vyjadrené); môže byť vlastný, relačný, inmherentný,
adeherentný: mlad-osť-0 (Horecký a Rácová, 1979).
ontologické inžinierstvo – informatika odbor informatiky zaoberajúci sa vývojom všeobecných jazykov,
metodík a softvérových nástrojov, ako aj konštrukciou samotných ontológií opisujúcich rozličné
vecné oblasti a aplikácií, ktoré ich budú používať.
ontologický záväzok – informatika en ontologtical commitment, rozhodnutie subjektu používať na
vyjadrenie pojmov prvky a štruktúru danej ontológie, ako aj každé zásadné rozhodnutie vykonané
pri samotnej konštrukcii ontológie, keď sa vyberá z rôznych variantov konceptualizácie.
ontology learning – informatika en učenie ontológiou, automatické využívanie webových zdrojov, ako
sú slovníky, súhrny a adresáre (vrátane katalógov typu Open Directory.
ontológia – informatika en ontology, dátový model, ktorý reprezentuje množinu pojmov a vzťahy medzi
nimi. Svátek (2007) uvádza sa aspoň sedem historicky vzniknutých definícií ontológie. Podľa
jedného z „duchovných otcov“ ontológií (Gruber, 1993, cit. ) ide o formálnu, explicitnú špecifikáciu
konceptualizácie. Ide o reprezentáciu objektov, pojmov a iných prvkov a vzťahov medzi nimi, ktorých
existencia sa predpokladá v určitej oblasti záujmu. Ontológia je predmetom praktického
ontologického inžinierstva. Ako „informačný artefakt“ opisuje to, čo „existuje“ a môže byť teda
reprezentované v informačnom, resp. znalostnom systéme. Podľa Borsta (1997) je ontológia
špecifikácia vymieňanej konceptualizácie. Podľa Uitermarka (2001) je ontológia štruktúrovaná,

obmedzená množina jednoznačne definovaných pojmov (Mars, 1995, van der Vet and Mars,
1998)
Táto definícia sa skladá zo štyroch častí:
■ ontológia je množina pojmov a nie termínov,
■ pojmy musia byť jednoznačne definované,
■ množina pojmov je obmedzená a má
■ štruktúru, čiže ontológia obsahuje aj vzťahy medzi pojmami.
Ontológia
Sémantika
│
│
Čo je tu?
Definícia významu znakov (napr. slov)
└–––––––-–––––––-–┬––-––––––––––––┘
Integrácia
│
Ontológia poskytuje sémantiku termínov
Obr. Vzťah ontológie a sémantiky
Ontológie sa dajú použiť ako potenciálne univerzálne reprezentácie (konverzie znalostí), na tvorbu
slovníkov, taxonómií, tezaurov, ako deduktívne služby (vyhľadávanie „podobných“ a súvisiacich
informácií, sémantický web), ako podpora práce so „všeobecnými“ informáciami a i.
Ontológia podporuje porozumenie medzi ľuďmi (napr. expertmi a znalostnými inžiniermi),
komunikáciu (interoperabilitu) medzi počítačovými systémami a uľahčuje navrhovanie znalostne
orientovaných aplikácií.
Terminologické (lexikálne) ontológie možno stotožniť s pokročilými tezaurami, používanými
v knihovníctve a iných odboroch orientovaných na textové zdroje. Ich charakteristickou črtou je
ústredná rola termínov, ktoré už nie sú ďalej (formálne) definované. Používané relácie majú
taxonomický charakter (vymedzenie vzťahu všeobecnejšieho a špeciálnejšieho termínu), okrem
toho býva vyjadrená synonymia , meronymia (vzťah termínov označujúcich celok a jeho časť).
Účelom ontológií je: 1. podpora porozumenia medzi ľuďmi (napr. expertmi a znalostnými inžiniermi);
2. podpora komunikácie (interoperability) medzi počítačovými systémami; 3. uľahčenie návrhu
znalostne orientovaných aplikácií.
Podľa historických paradigiem sa rozoznávajú tieto typy ontológií:
■ Terminologické (lexikálne) ontológie – sú v podstate pokročilé tezaury používaný
v knihovníctve (na prácu s textovými zdrojmi). Jej charakteristickou črtou je ústredná úloha
termínov, ktoré už nie sú ďalej (formálne) definované. Používané relácie majú taxonomický
charakter (vymedzenie vzťahu všeobecnejšieho a špeciálnejšieho termínu), okrem toho býva
vyjadrená synonymia, meronymia (vzťah termínov označujúcich celok a jeho časť) a ďalšie relácie
vľšeobecného charakteru. Najznámejšia terminologická ontológia je WordNet a z nej odvodený
napr. Sensus al. viacjazyčný variant EuroWordNet.
■ Informačé ontológie – sú rozvinutím databázových pojmových schém. Majú úlohu nadstavby nad
primárnymi (štruktúrovanými, napr. relačne-databázovýámi) zdrojmi, pre ktoré zabezpčujú
abstrakciu pojmov potrebnú na pojmové dotazovanie, ako aj vyššiu úroveň kontroly integrity ako
bežné nástroje.
■ Znalostná ontológia – nadväzuje na výskum v oblasti reprezentácie znalostí v rámci umelej
inteligencie.
Podľa predmetu formalizácie možno ontológie deliť na tieto typy:

■ Doménové ontológie – sú najčastejšie, ich predmetom je určitá špecifická vecná oblasť (napr.
celá oblasť medicíny)
■ Generické ontológie – zachytávajú všeobecné zákonitosti,mktoré platia naprieč vecnými
oblasťami, napr. problematika času, vzájomnej polohy predmetov (topológia), skladby predmetov
z častí (mereológia) ap. Tzv. ontológia vyššej úrovbne (upper-level) zachytávajú najvšeobecnejšie
pojmy a vzťahy, ako základ taxonomickej štruktúry.
■ Úlohové ontológie – generické modely znalostných úloh a metód ich riešení. Zameriavajú sa na
procesy odvodzovania
■ Aplikačné ontológie – sú najšpecifickejšie. Ide o konglomerát modelov prevzatých
a adaptovaných na konkrétnu aplikáciu, zahŕňajúcu obyčajne doménovú i úlohovú, a tým aj
generickú časť.
ontologické inžinierstvo – informatika odbor informatiky zaoberajúci sa vývojom všeobecných jazykov,
metodík a softvérových nástrojov, ako aj konštrukciou samotných ontológií opisujúcich rozličné
vecné oblasti a aplikácií, ktoré ich budú používať.
ontologický záväzok – informatika angl. ontologtical commitment, rozhodnutie subjektu používať na
vyjadrenie pojmov prvky a štruktúru danej ontológie, ako aj každé zásadné rozhodnutie vykonané
pri samotnej konštrukcii ontológie, keď sa vyberá z rôznych variantov konceptualizácie.
ontology learning – informatika učenie ontológiou, automatické využívanie webových zdrojov, ako sú
slovníky, súhrny a adresáre (vrátane katalógov typu Open Directory.
ontolingua – lingvistika jazyk vyvinutý Gruberom a spol. zo stanfordskej Knowledge System Laboratory
(KSL) s cieľom vzájomne vymieňať ontológie v rámci komunít používajúcich nekompatibilné
znalostné systémy. Ide o nadstavbu jazyka Knowledge Interchange Format (KIF), čo je podobne
ako CycL a i. variantom predikátového kalkulu vyzužívajúceho syntax LISP.
Základnými
konštruktami jazyka Ontolingua sú definície tried, relácií a funkcií.
Príklad definície relácia z lekárskej ontológie On9 pre termín „excretes (vzťah „vylučujúceho“ a
„vylučovaného“):
(define-relation excretes (?a ?b)
„some body system or opart embodies a functioun with has a body substance
as product.“
:def
(exists (?c) (and embodies ?a ?c) (has-product ?c ?b)))
: constraints
(or (anatomical-structure ?a)(organism ?a)
:axiom-def
(arity excretes 2)
:axiom-constraints
(range excretes body-substance))
onymizácia – lingvistika →proprializácia.
opakovacie sloveso – lingvistika frekventatívum, sloveso, vyjadrujúce dej opakovaný po istých
prestávkach: písavať, vypisúvať.
opakovanie výrazu – lingvistika použitie slova, slovného spojenia alebo vety dvajkrát alebo viackrát za
sebou. Vecký význam slova sa pri opakovaní nemení, mení sa len jeho sémantická platnosť (v
beletrizovanom a umeleckom štýle má vždy platnosť expresívneho vyjadrenia).

opakovateľná kategória – lingvistika en repeatable category, →údajová kategória, ktorá sa v tom istom
→zázname, v ktorých sa určité kategórie opakujú v každom jazyku. Kategórie, ako synonymá,
zdroje, kontext atď. môžu sa opakovať aj v jednozajyčných terminologických heslách (STN ISO
1087-2:2006).
opätovacie sloveso – lingvistika interatívum, slovesom označujúce trvajúci, opakovaný dej: nosiť, voziť.
operacionalizácia – lingvistika súhrn všetkých krokov alebo operácií, ktoré treba urobiť, aby sme sa od
teoretickej formulácie hypotézy napojili na empirický fakt. Je to prevedenie hypotézy do podoby, s
ktorou možno pracovať.
operacionalizmus – lingvistika [l. operatio dielo, práca, činnosť] filozofický smer, ktorý vznikol ako
syntéza logického pozitivizmu a pragmatizmu. Založil ho Bidgman. Jeho hlavnou myšlienklou je idea
operacionálnej analýzy, podľa ktorej môže byť význam akéhokoľvek pojmu určený iba
prostredníctvom opisu operácií, uplatňovaných pri formovaní, používaní a overovaní tohto pojmu;
tento pojem je teda totožný so zodpovedajúcim radom operácií. Pojmy, ktoré sa nespájajú
s nijakými operáciami, sú zmysluprázdne. Operácie bývajú „inštrumemtnálne“ a myšlienkové
(operácie „papiera a ceruzy“ a „verbálne“). Zo spojení operacionálne definovaných pojmov sa tvoria
vety, z nich teórie. Podľa Bridgmana veci sú naše konštrukcie. Príklad operacionálnej definície: „Ak
ponoríme do nejakej kvapaliny lakmusový papierik, je kvapalina zásadou vtedy a len vtedy, keď sa
lakmusový papierik sfarbí na modro.“ Jeden a ten istý pojme môýže mať veľa operacionálnych
definícií.
operacionalizácia – lingvistika súhrn všetkých krokov alebo operácií, ktoré treba urobiť, aby sme sa od
teoretickej formulácie hypotézy napojili na empirický fakt. Je to prevedenie hypotézy do podoby, s
ktorou možno pracovať; por. pojmotvorba.
operacionalizmus – lingvistika koncepcia, podľa ktorej vedecké pojmy, vety atď. majú zmysel, len ak sú
založené na fyzikálnych operáciách (meraní ap.). Zakladateľom operacionalizmu je Bridgman.
operačný jazyk modelovania pojmov – en Operational Conceptual Modelling Language, OCML.
OPIS – informatika skr. Operačný program informatizácia spoločnosti schválený Európskou komisiou
a vládou SR. Určuje ciele a distribúciu prostriedkov z EÚ fondov na roky 2007 – 2013.
opis – lingvistika description, 1. jazykový prejav, ktorým sa majú jednoducho a výstižne vyjadriť hlavné
a podstatné znaky zobrazovaného predmetu alebo javu. Môže byť statický (opisuje objekt v stave
pokoja) alebo dynamický (opisuje objekt v pohybe alebo následnosť činnosti. Ak sa nehybný objekt
opisuje tak, ako ho vníma pohybujúca sa osoba ide o opis s dejovým rámcom (dejový opis). Opis
zložitejších objektov alebo dejov býva zmiešaný (hybrid). Praktický opis je jednoduchý, používa
termíny, ktoré môže pochopiť i laik. Odborný opis používa terminológiu daného oboru. Postoj autora
je objektívny. Cieľom odborného opisu je poučiť prijímateľa o zobrazovanej veci. Používa dvojčlenné
vety a súvetia (najmä podraďovacie). Opis, ktorý vystihuje príznačné črty osôb, ich duševné i
telesné vlastnosti, sa nazýva charakteristikou. Kompozícia opisu závisí od jeho funkcie. Kompozičný
postup môže byť rôzny (opis zhora dolu, od podstatných znakov k menej podstatným, od celku k
častiam ap.). Štylizácia opisu závisí od druhu opisu. V statickom, odbornom opise prevláda menné
vyjadrovanie, trpný rod (pasívum) a polovetné príčasťové konštrukcie. V opise pracovného postupu
prevláda slovesné vyjadrovanie (v 2. os. pl. rozkazovacieho spôsobu alebo v 1. os. pl.
oznamovacieho spôsobu). V jednom opise treba používať rovnakú slovesnú osobu a dodržiavať
časovú následnosť činností. Cieľom opisu je poučiť prijímateľa; →opisný slohový útvar. 2.
V SNOMED CT sú opisy ľuďmi čitateľné frázy alebo názvy asociované s pojmami SNOMED CT.
Všetky opisy pojmov v SNOMED CT sú uvedené v tabuľke opisov (Descriptions Table); →opisný
slohový postup.
opisná lexikológia – lingvistika →synchrónna lexikológia.

opisná logika – informatika description logics, deskriptívna logika, DL, skupina reprezentačných
jazykov, ktoré sa dajú použiť na reprezentáciu definícií pojmov v nejakej aplikačnej oblasti (známej
ako terminologická veda) štruktúrovaným a formálne dobre preštudovaným spôsobom. Opisná
logika označuje na jednej strane opisy pojmov používaných na opis domény a na druhej strane na
sémantiku založenú na logike, ktorá sa dá utvoriť prevedením do predikátovej logiky prvého rádu.
Opisná logika vznikla ako extenzia na rámce a sémantické siete, ktoré neboli vybavené sémantikou
založenou na formálnej logike. Názov opisná logika vznikla v 80. rokoch, predtým sa nazývala
terminologické systémy, pojmové jazyky. V súčasnosti je opisná logika základom sémantického
webu, ktorý sa používa pri utváraní dizajnu ontológií. Na opisnej logike je založený jazyk OWL-DL
a OWL-Lite schválené W3C OWL.
Opisná logika skupina príbuzných logických formalizmov (spôsobov spájania matematických
symbolov a operácií s nimi), resp. jazykov na reprezentáciu znalostí, ktoré sa dajú použiť na pri
definícii pojmov nejakej aplikačnej oblasti (známej ako terminologická náuka, angl. terminological
knowledge) štruktúrovaným a formálne dobre zrozumiteľným spôsobom. Názov opisná logika sa
týka predovšetkým opisu pojmov použitého na opis oblasti, ako aj sémantiky založenej na logike,
ktorá sa dá získať prekladom do predikátovej logiky prvého rádu. Opisná logika bola určená ako
rozšírenie rámcov a sémantických sietí, ktoré neboli vybavené sémantikou založenou na formálnej
logike. Tvorí riešenia stredného stupňa: zahŕňa niektoré expresívnejšie operácie ako výroková
logika a má väčšiu rozhodovaciu schopnosť alebo účinnosť ako →predikátová logika prvého rádu.
Názov dostala opisná logika v 80. rokoch min. stor. Predtým sa (chronologicky) nazývala
terminologické systémy a pojmové jazyky. V súčasnosti opisná logika sa stala základným kameňom
sémantického webu vďaka jej využívaniu pri tvorbe dizajnu ontológií. Na opisnej logike sú založené
podjazyky OWL-DL a OWL-Lite schválené W3C Web Ontology Language (OWL).
Prvý systém založený na opisnej logike bol KL-ONE (Brachman a Schmolze, 1985). Neskôr vzniklo
niekoľko ďalších systémov opisnej logiky (LOOM 1987, BACK 1988, KRIS 1991, CLASSIC 1991,
FaCT 1998, RACEL 2001, CEL 2005 a KAON 2005).
Spoločnou črtou DL je zachytiť štruktúru tried a vzťahov chápaných obdobne ako v systémoch
založených na rámcoch, resp. otológiách. Od tradičných ontologických (a rámcových) jazykov) sa
líši najmä v tom, že nepredpokladajú apriórne vymedzenie vzťahu triedy a podtriedy (taxonómie).
Namiesto toho sa subsumpcia (zahrnutie, vztiahnutie) tried (pojmov) vyhodnocuje na základe ich
opisov (deskripciou), čo môžu byť aj pomerne komplikované logické výrazy – taxonómia teda vzniká
dynamicky. Zisťovanie subsumpcie je DL jednou zo základných odvodzovacích (inferenčných)
operácií. Okrem toho podporuje testovanie súdržnosti (konzistencie) modelu, t. j. splniteľnosti
formúl vymedzujúcich triedy, ako aj zisťovanie príslušnosti indivíduí (inštancií) k triedam.
Teória v DL („terminológia“) zodpovedá konečnej množine axióm. Na ich konštrukciu sa používajú
pojmy (concepts) vymedzené pojmovými výrazmi (concept expressions), roly (binárne relácie)
vymedzené relačnými výrazmi (role expressions) a atribúty (funkcie) vymedzené funkčnými výrazmi
(attribute expressions). Pomenované pojmy, roly a atribúty zodpovedajú atomickým výrazom,
z ktorých sa ostatné skladajú.
Výrazy majú množinovú sémantiku nad univerzom inštancií  : interpretačná funkcia. mapuje
1
1
každý úpojmový výraz C nad podmnožinou C univerza  , každý relačný výraz R na funkciu
1
1
s množinovými hodnotami (resp. binárnu reláciu) R nad univerzom  , a každý funkčný výraz A na
1
1
1
parciálnu funkciu A sa definičným oborom dom(A )   . Sémantika zložených výrazov je
odvodená zo sémantiky ich zložiek.
1

1

Možné pojmové výrazy (okrem explicitne pomenovaných) sú:
–

najvšeobecnejšia trieda („to“) a najšpecifickejšia trieda („bottom“), interpetované ako

1
univerzum  resp. prázdna množina 

–
prienik

C1

konjunkcia, disjunkcia a negácia pojmov, interpretované (pre pojmy
 D1, zjednotenie

C1

 D1 a doplnok 1 – C1

–
existenčné obmedzenie  R.C, interpretované (pre rolu
inštancií
x  1, pre ktoré platí R1 (x) C1 = 
–
univerzálne obmedzenie
inštancií x
 1, pre ktoré platí R1 (x)  C

obmedzenie bez kardinality

–

kvalifikované obmedzenie kardinality

–

existenčné obmedzenie pre atribút  A.C

–
ako

univerzálne obmedzenie pre atribút 

–

R a pojem C) ako množina

R,C, interpretované (pre rolu R a pojem R) ako množina

–

množina inštancií

C a D) ako

R.C, interpretované (pre atribút A a pojem C)

x  1, pre ktoré platí x  dom(A1) A1 (x)  C1

mapovanie hodnôt atribútov

C)
ako množina inštancií

A = B, resp. A ≠ B, interpretované (pre atribút A a pojem

x 1, pre ktoré C1 (x) = B1 (x) resp. A1 (x) = B1 (x)

Možné relačné a funkčné výrazy (okrem explicitne pomenovaných) sú:
–
–

navšeobecnejšia rola („top role“), interpretovaná ako karteziánsky súčin  × 
1

konjunkcia a disjunkcia rol, interpretované (pre roly R a S) ako prienik
1
1
a zjednotenie R  S

–

zloženie rol R

–

identita



S1

S, interpretované ako zloženie binárnych dvojíc  x,x 

id(C), interpetovaná ako množina usporiadaných dvojíc  x,,x  , kde x  C1

–
inverzná rola
 x,,x   R1
–

R1

1

R–1, interpretovaná ako množina usporiadaných dvojíc  x,x  , kde

tranzitívny uzáver R , interpretovaný ako U(R )
+

1 n

1≤n

–

tranzitívny reflexívny uzáver R*, interpretovaný
ako U(R )
1≤n

1 n

Syntax opisnej logiky pozostáva: 1. z množiny unárnych predikátových symbolov, ktoré sa
používajú na označovanie názvov pojmov; 2. z množiny binárnych vzťahov, ktoré sa používajú na
označovanie názvov rol; 3. z rekurzívnej definície na definíciu termínov pojmov z názvu pojmu
a názvu roly pomocou konštruktorov.
Vo všeobecnosti pojem označuje množinu indivíduí, ktoré patria k nemu a rola označuje vzťah
medzi pojmami. Syntax člena rodiny opisnej logiky charakterizuje rekurzívna definícia, pri ktorej sa
formulujú konštruktory využívané na tvorbu termínov pojmu. Niektoré všeobecné konštruktory
zahrňujú logické konštruktory logiky prvého rádu, ako je priesečník (intersection) alebo zjednotenie
(conjunction), spojenie (union) alebo spojenie navzájom sa vylučujúcich, ale tomu istému druhu
prislúchajúcich pojmov, napr. muž-žena (disjunction), negácie (negation) alebo komplementu
(complement) pojmov, obmedzenie hodnoty (value restriction, universal restriction), existenčné

obmedzenie a i. K ďalším konštruktorom patria obmedzenia rol, ktoré sa týkajú obyčajne binárnych
vzťahov, napr. inverzné, tranzitivitym funkcionality a i. Pre priesečník (intersection) a spojenie
(union) a používajú symboly ┌┐ a└┘ na ich rozlíšenie od a a alebo (and and or) v logike prvého
rádu.
Príklad definície syntaxe atributívneho jazyka (en attributive language) opisnej logiky:
Atomický pojem (en atomic concept) je pojem atributívneho jazyka;
Navšeobecnejší pojem (en top concept) je pojem atributívneho jazyka;
Našpeciálnejší pojem (en bottom concept)  je pojem atributívneho jazyka;
Komplement atomického pojmu atributívneho jazyka C je tiež pojem atributívneho jazyka (označuje
sa  C)
Priesečník (en intersection) a zjednotenie (en conjunction) dvoch pojmov atributívneho jazyka C
a D sú tiež úpojmy atributívneho jazyka (C ┌┐ D);
Ak C je pojem atributívneho jazyka a R je názov roly, potom  R.C (obmedzenie hodnoty) je tiež
pojem atributívneho jazyka;
Ak R je názov roly, potom  R. ┬ (limitovanáé existenčné obmedzenie) je tiež pojem atributívneho
jatyka.
Napr. A Π B je pojem atributívneho jazyka, ale
jazyka,  S.A však nie.

A └┘B nie. Taktiež  S. ┬ je piojmom atributívneho

Sémantika opisnej logiky sa definuje interpretáciou pojmov ako množín indivíduí a rol ako množín
párov indivíduí. Tieto indivíduá pochádzajú typický z danej oblasti. Sémantika neatomických pojmov
a rol sa definuje vo forme atomických pojmov alebo rol. Používa sa pritom rekurzívna definícia
podobná ako pri syntaxe.
Napr. ak máme množinu ako oblasť, interpretácia pojmov atributívneho jazyka sa definuje naprv nad
atomickými pojmami a rolami takto:
Atomický pojem sa interpetuje ako množina indivíduí, ktorá je podmnožinou oblasti.
Atomická rola sa interpretuje ako množina párov indivíduí z oblasti, t. j. binárny vzťah nad oblasťou.
V tomto prípade, keď indivíduum x súvisí s y prostredníctvom roly R, potom y sa nazýva Rnásledovník x (R-successor of x).
Táto interpretácia sa rozširuje na atomický pojem a rolu podľa konštruktorov,a to:
Najvšeobecnejší pojem sa interpretuje ako celá oblasť.
Najšpeciálnejší pojem sa interpretuje ako prázdna množina.
Interpretácia

 C je množina všetkých indivíduí v oblasti, ktoré nepatria do interpretácie C.

Riesečník (intersectioon) dvoch úpojmov C a D sa interpretuje ako priesečník množiny (setintersection), t. j. množina všetkých indivíduí v oblasti, ktorá patrí interpretácii C, ako aj interpretácii
D.
Obmedzenie hodnoty □R.C sa interpretuje ako množina všetkých indivíduí v oblasti, v ktorej všetci
(ak vôbec nejakí) R-následovníci patria do interpretácie C.
Limitované existenčné obmedzenie  R.┬ sa interpretuje ako množina všetkých indivíduí v oblasti,
ktorá má aspoň jedného následovníka R.
Príklad: Ak P sa interpretuje ako množina všetkých osôb v doméne a F sa interpretuje ako
mnopžina vštkých žien, potom množina všetkých osôb, ktoré nie sú ženy, sa dá vyjadriť pojmom

PΠ

F

Modelovanie v opisnej logike
V opisnej logike je rozdiel medzi tzv. TBox (termoinologickým box) a Abox (uplatňovaným boxom,
assertional box). Tbox obsahuje vo všeobecnosti vety opisujúce hierarchiu pojmov (t. j. vzťahy
medzi pojmami), kým Abox obsahuje základné vety určujúce, kam v hierarchii indivíduá patria (t. j.
vzťahy medzi indivíduami a pojmami).
Napr. tvrdenie:
1.
„každý zamestnanec je osoba“ patrí do Tboxu, kým tvrdenie
2.
„Jano je zamestnanec“ patrí do Aboxu.
Rozdiel medzi Tboxom a Aboxom nie je, ako vidieť, výrazný, takisto, ako sa tieto dve vety
spracúvajú v logike prvého poriadku (do ktorej patrí väčšina opisných logík).
Neostrá opisná logika (en fuzzy description logics)
Fuzzy opisná logika kombinuje neostrú logiku s opisnou logikou. Pretože mnohé pojmy, ktoré sú
potrebné pre inteligentné systémy chýbajú presne definované hranice alebo presne definované
kritériá členstva, potrebujeme neostrú logiku na vysporiadanie sa s koncepciou vágnosti
a nepresnosti. To poskytuje motiváciu pre generalizáciu oopisnej logiky a prácu s nepresnými
a vágnymi pojmami.
Treba pamätať aj na to, že inteligentné systémy musia pracovať s mnohopočetnými aspektmi dát.
To môže mať za následok subjektívnosť (na rozdiel od objektívnosti) inteligentných systémov.
Rozdiely OWL
Terminológia
Pojem v žargóne opisnej logiky sa v OWL nazýva trieda, rola sa označuje ako vlastnosť.
Konvencie operátorov a názvov v opisnej logike
Jestvuje mnoho variantov opisnej logiky a konvencia názvov je neformálna, takže umožňuje
približný opis operátorov. Expresivita je kódovaná v označení pomocou týchto písmen:
F funkčné vlastnosti
E úplná existenciálna kvalifikácia (existenciálne obmedzenia, ktoré majú náplne iné ako owl-thing)
U spojenie pojmu.
C negácia zložitého pojmu.
S skratka ALC s prechodnými rolami.
H hierarchia rol (podvlastnosti – rdfs:subPropertyOf)
R axiómy s inklúziou obmedzených zložitých rol; reflexivita a ireflexivita; rola nesúvislosti
O jednotliviny (nominals) (vymenované triedy obmedzení hodnôt objektov – owl:oneOf,
owl:hasValue)
I opačné vlastnosti.
N obmedzenia kardinality (owl:Cardinality, owl:MaxCardinality).
Q kvalifikované obmedzenia kardinality (dostupné v OWL 1.1, obmedzenia kardinality. Ktoré majú
náplne iné ako owl:thing)
(D) Použitie vlastností, hodnôt a typov dát.
Niektoré kánonické opisné logiky, ktoré nespĺňajú túto konvenciu sú:

AL – attributive language, atributívny jazyk. Je to základný jazyk, ktorý umožňuje:
■ Atomickú negáciu (negáciu pojmov, ktorá sa nenachádza na ľavej strane axióm
■ Prienik pojmov
■ Univerzálne obmedzenia

■ Obmedzená existenciálna kvantifikácia

FL0 podjazyk FL–, ktorý sa získal neuznaním obmedzenej existenciálnej kvantifikácie
EL prienik a úplné existenciálne obmedzenie
Možné pojmové výrazy (okrem explicitne pomenovaných
Najvšeobecnejšia trieda (top) a najšpecifickejšia trieda (bottom), interpetované ako univerzum  ,
resp. prázdna množina Ø
1

1

1

Konjunkcia, disjunkcia a negácia pojmov, interpretované (pre pojmy C a D) ako prienik C D ,
1
1
1
1
zjednotenie C D , a doplnok  – C
Existenčné obmedzenie ER.C, interpretované (pre rolu R a pojem C) ako množina inštancií x e  ,
1
1
pre ktoré platí R (x) C ≠ Ø
1

Univerzálne obmedzenie
Obmedzenie kardinality
Kvalifikované obmedzenie kardinality
Existenčné obmedzenie pre atribút
Mapovaná hodnota atribútov A = B, resp. A ≠ B
Možné relačné a funkčné výrazy (okrem výslovne pomenovaných) sú:
Najvšeobecnejšia rola (top role), interpretovaná na karteziánsky súčin  × 
Konjunkcia a disjunkcia rol
Zloženie rol R o S
Identita idC
Inverzná rola R–1
Tranzitívny uzáver R+
Tranzitívny reflexný uzáver R*
Axiómy sa delia na uvádzacie (introduction axioms), všeobecné (general terminological axioms)
a relačné (role axioms), ktoré označujú určitú rolu za funkčnú (t. j. za atribút) alebo tranzitívnu.
Uvádzacie axiómy sú tieto:
Uvedenie pojmu, roly alebo atribútu, spočívajúce v priradení pojmového (resp. vzťahového,
funkčného, relačného) výrazu určitému menu pojmu (resp. roly, atribútu). Interpretácia
pomenovaného pojmu (roly, atribútu) sa chápe ako ekvivalentné interpretácii príslušného výrazu.
Uvedenie primitívneho pojmu, roly alebo atribútu. Je syntakticky obdobné, avšak interpretácia
pomenovaného pojmu (roly, atribútu) sa chápe ako (množinovo) obsiahnutá v interpretácii
príslušného výrazu. Výraz teda pre daný pojem (rolu, atribút) predstavuje len nutnú, ale nie
postačujúcu podmienku.
Všeobecné axiómy sa podobajú uvedeniam pojmu namiesto mena pojmu však navzájom priraďujú
dva výrazy. Hovorí sa o pojmovej rovnici (concept equation), resp. všeobecnej inklúzii pojmov
(general concept inclusion).
Zisťovanie podradenosti (subsumpcie) pojmov (a následná konštrukcia čiastočného usporiadania
nad pojmami, označovaná ako „klasifikácia“), je založená na testovaní množinovej inklúzie
interpretácií (uzavretia) príslušných pojmových výrazov. Výrazy sú obyčajne kvôli uľahčeniu výpočtu
rozložené („unfolded“), t. j. za mená pojmov sa rekurzívne dosadzujú výrazy, ktorými sa tieto pojmy
uvádzajú.

opisné pomenovanie – lingvistika motivované pomenovanie, slovo, ktoré sa dá rozčleniť na koreňové
a derivačné morfémy, resp. opierajúce sa o význam iného (fundujúceho) slova: škol-ník (škola),
most-ov-ý.
opisný slohový postup – lingvistika slohový postup založený na vysatihovaní znakov a vlastností
opisovanej veci; vyznačuje sa vypočítavaním javov, zameniteľnosťou poradia uvádzaných javov (a
teda ich menšou spätosťou), všeobecnou platnosťou a subjektívnym hodnotením (Horecký
a Rácová, 1979).
opisný slohový útvar – lingvistika opis, slohový útvar založený na opisnom slohovom postupe
(Horecký a Rácová, 1979).
opisný tvar – lingvistika perifrastická forma, zložený slovesný tvar, v ktorom sa gramatické kategórie
vyjadrujú na tvaroch slovesa byť: bude pršať, napísal som (Horecký a Rácová, 1979).
opozícia – lingvistika protiľahlosť; →opozitá.
opozitá – lingvistika slová s významom protiľahlosti, napr. kraniálny – kaudálny, mediálny – laterálny;
→antonymá.
OPR – informatika skr. en optical page reader optický snímač dokladov.
optatív – lingvistika slovesný spôsob vyjadrujúci želanie hovoriaceho (napr. v starej gréčtine paideuio –
kiež vychovávam).
opytovacia veta – lingvistika veta vyjdrajúca informáciu o udalosti alebo o jej sprievodných
okolnostiach; podľa toho sa rozlišujú zisťovacie a dopĺňacie opytovacie vety (Horecký a Rácová,
1979).
opytovacie zámeno – lingvistika zámeno, ktorým sa, ak vystupuje vop funkcii opytovacieho mena,
žiada bližšie určenie osoby alebo veci, a ak vystupuje vo funkcii prídavného mena, žiada sa ním
bližšie určenie vlastnosti alebo poradia predmetu: kto, čo – aký, ktorý.
orála – lingvistika →ústna spoluhláska.
ordináliá – lingvistika →radové číslovky.
oronymia – lingvistika terénne názvoslovie, časť onomastiky skúmajúca pomenovanie útvarov
zemského povrchu (pohorí, priepastí ap.).
oronymum – lingvistika terénny názov, vlastné meno nesídelného geografického
fyzickogeografického charakteru (vrchu, kopca, pahorka, doliny, roviny, jaskyne ap.).

objektu

ortoepia – lingvistika náuka o správnej výslovnosti; por. ortofónia.
ortoepická norma – lingvistika →jazyková norma.
ortoepický slovník – lingvistika →výslovnostný slovník.
ortofónia – lingvistika náuka o správnom tvorení a znení zvukových prostriedkov spisovného jazyka.
K chybám ortofónie patria sykavky, ráčkovanie; por. ortoepia.
ortografia – lingvistika súhrn pravidiel a zásad používania písmen a interpunkčných znamienok pri
písomnom zaznačovaní jazykového prejavu; →pravopis.
ortografické slovníky – lingvistika →pravopisné slovníky.
osamostatnený vetný člen – lingvistika vetný člen pridaný k vete a zdôrazňujúci niektorú jej časť:
Našpúlil ústa a pískal si do kroku! Falošne a samopašne (Horecký a Rácová, 1979).
oslovenie – lingvistika výzva smerom k recipientovi, s ktorým nadväzujeme komunikáciu. Štylistika
oslovenia je najsilnejší signál, ktorým sa upravuije dialóg (Mistrík, 2002).

osobná koncovka – lingvistika gramatická morféma slovného tvaru slovesa vyjadrujúca kategóriu
osoby: vid-ím (Horecký a Rácová, 1979).
osobné meno – lingvistika vlastné meno pomenúvajúce konkrétnu osobu (Adam, Monika).
osobné podstatné meno – lingvistika životné podstatné meno pomenúvajúce osobu: muž.
osobné slovesná – lingvistika slovesá, ktoré vo svojich určitých tvaroch majú tvary všetkých troch osôb
v singulári i pluiríli. Napr.: ja čakám, ty čakáš, on čaká, my čakáme, vy čakáte, oni čakajú, ony
čakajú. Neosobé slovesá majú len 3. osobu singuláru a plurálu. Napr.: prší, bude pršať, pršalo.
ospravedlňujúci štýl – lingvistika štýl, ktorým sa vyjadruje ľútosť nad tým, čo sa stalo.
ostrý štýl – lingvistika štýl, ktorý má direktívnu, nekompromisnú výrazovú podobu; ide o komunikáciu,
ktorá sa odohráva napr. vo vytržení, v hneve. Je to štýl expresívno-emocionálnych viet
a neverbálnych výrazových prostriedkov.
osvojovanie si jazyka – získavanie schopnosti jedinca hovoriť; →učenie. Pozostáva z 5 stupňov,
ktoré nemožno preskočiť: 1. hrkútanie (lalácia, čes. broukání, en gooing, cooing), od 2 mesiacov;
pre toto obdobie sú charakteristické zvuky –áááá-, -óóóó-, -gúgúgú; 2. džavotanie (babbling), od 6
mesiacov; zvukové prejavy sú spočiatku podobné vo všetkých jazykoch (dokonca aj u hluchých),
neskôr sa tvoria špecifické fonémy materinského jazyka; 3. zjavenie sa prvých slov, od 8. – 9.
mesiacov; 4. zjavenie sa dvojslovných viet a telegrafickej reči, medzi 18. – 19. mesiacmi; je to reč
bez ohýbania a predložiek (v tomto štádiu má dieťa problémy so syntaxou); po túto úroveň sa
dosanú šimpanzy bonobo; 5. základná dospelá štruktúra viet sa dosahuje okolo 4 rokov; dieťa má
implicitne zvládnutú gramatiku materinského jazyka: dokáže odlíšiť gramaticky správne a nesprávne
vety; od tohto obdobia sa masívne rozširuje najmä slovník (Rybár, 2005).
otázka – lingvistika výzva na zistenie modálnosti, tzv. psychologického alebno skutočného prísudku,
alebo na doplnenie myšlienky. Líši sa od opytovacej vety, ktorá je formou realizujúou otázku.
otáznik – lingvistika →interpunkčné znamienko.
otcovské meno – lingvistika →patronymikum.
otvorená slabika – lingvistika slabika zakončená samohláskou: a – le – bo.
otvorené samohlásky – lingvistika →nízke samohlásky.
overovanie údajov – informatika en data validation, validácia údajov, proces slúžiaci na určenie, či sú
→údaje formálne presné, konzistentné, správne, úplné a hodnoverné. Poznámkla: upravené podľa
normy ISO 2382-8:1998 (STN ISO 1087-2:2006).
OWL – informatika skr. en Web Ontology Language webový ontologický jazyk, ktorý vznikol r. 2002 na
základe skúseností s využívaním DAML + OIL. Implementáciu programových nástrojov podporuje
vyčlenenie „minimálnej množiny“ konštruktv jazyka, tzv., OWL Lite. Poskytuje tri podmnožiny
jazykov: →OWL Lite, →OWL DL a →OWL Full.
OWL DL – informatika skr. en webový ontologický jazyk podporujúci používateľov, ktorí požadujú
maximálnu schopnosť vyjadrenia bez straty výpočtovej úplnosti (garantuje, že všetky vyvodenia
budú spočítané) a rozhodnuteľnosti (všetky výpočty skončia v konečnom čase) deduktívneho
systému.
OWL Full – informatika skr. en webový ontologický jazyk určený pre používateľov, ktorí požadujú
maximálnu schopnosť vyjadrenia a voľnosť zápisu RDF, čo má za následok, že nemožno stanoviť
nijaké výpočtové garancie.
OWL Lite – informatika skr. en webový ontologický jazyk podporujúci najmä používateľov, ktorí
potrebujú zatrieďovanie do hierarchií a jednoduché možnosti hraničných podmienok.

oxymoron – lingvistika figúra zakladajúca sa na antonymii. Je to spojenie dvoch navzájom sa
vylučujúpcich pomenovaní, z ktorých jedno je v metaforickom význame, napr. chudobný boháč,
tagikomédia.
označenie – lingvistika en designation, designator, pomenovanie, reprezentácia →pojmu
prostredníctvom →znaku, ktorý ho označuje. Poznámka: V →terminologickej práci sa rozlišujú tri
typy označení: →symboly, →názvy a →termíny. Slovné označenie individuálneho pojmu je názov.
V slovenčine sa používa aj termín pomenovanie, ktorý však nezahŕňa vyjadrenie pojmov pomocou
symbolov (obrázkov, grafov ap.). Označenie všeobecného pojmu v špecifickej tematickej oblasti sa
nazýva termín. Označenia označujú alebo reprezentujú pojem a sú priradené pojmu (STN ISO
1087-1).
označované – lingvistika →bilaterálna teória znaku; →signifié.
označujúce – lingvistika →bilaterálna teória znaku; →significant.
oznámenie – lingvistika konkrétna postupnosť jazykových signálov a symbolov nesúca informáciu od
hovoriaceho k počúvajúcemu (v teórii komunikácie).
oznamovací spôsob – lingvistika indikatív, spôsob vyjadrujúci, že pomenúvaný dej je v príslušnom
čase skutočný; Chlapec beží.
oznamovacia veta – lingvistika veta podávajúca informáciu o udalosti ako o skutočnej alebo možnej;
používa sa v nej spravidla oznamovací spôsob slovesa: Chlapci bežia dole kopcom (Horecký
a Rácová, 1979).
pacient – informatika en patient, client, jedinec, ktorý je objektom starostlivosti. Poznámka 1: prevzaté
z ISI/TS 183008:2004 [(ISO/TR 20514:20045(E)].
PACS – informatika skr. en Picture Archiving and Communications System digitálny elektronický systém
na podporu zobrazení z diagnostických zariadení, umožňujúci ich následné vyhľadávanie,
zasielanie, komunikáciu s klinickým informačným systémom,
pád – lingvistika gramatická kategória mena vyjadrujúca jeho syntaktické funkcie vo vete, resp. vzťah
medzi menami vo vete.
pádová koncovka – lingvistika gramatická morféma slovného tvaru mena vyjadrujúca kategóriu pádu:
chlap-a (Horecký a Rácová, 1979).
palatála – lingvistika →predpodnebná spoluhláska.
palatalizácia – lingvistika zmena spoluhlások k, g, ch, cez štádium k‘, g‘, ch‘ na predpodnebné
spoluhlásky č, ž, š, resp. č, dž, s’/š vplyvom predných samohlások.
palatalizovaný konsonant – lingvistika →mäkká spoluhláska.
palatogram – lingvistika obraz podnebia znázorňujúci miesta, kde sa jazyk dotýka podnebia pri tvorení
(artikulovaní) danej hlásky.
pamätníkový štýl – lingvistika zrozumiteľný, čiotateľný, krátky a srdečný text s úprimným želaním
niečoho pekného do budúcnosti, ktorý vpisujeme do pamätníčka deťom (Mistrík, 2002)
PAN – informatika en personal area network, veľmi malá osobná sieť. Spolupracujúce zariadenia
obvykle slúžia len jednej osobe (typicky prepojenie mobilu a počítača, PDA, notebooku ...) spája
zariadenia rádovo v dosahu metrov. Na prepojenie sa obvykle používajú bezdrôtové technológie
(WiFi, IrDA, BlueTooth).
parabola – lingvistika →podobenstvo.

paradigma – lingvistika g. paradeigma vzor, príklad; angl. paradigm, 1. celok rovnorodých jazykových
jednotiek, ktoré sú spojené opozičnými vzťahmi (Dolník, 1999); 2. súbor ohýbaných tvarov, v ktorých
sa vyskytujúce slovo pri skloňovaní alebo časovaní; vzor; 2, súbor jednotiek, ktoré sa v istom
kontexte môžu navzájom zamieňať (sú v paradigmatickom vzťahu). Podľa toho ako veľké celky
vymedzujeme, hovoríme o najmenších paradigmách čiže mikroparadigmách a súhrnných
paradigmách čiže makroparadigmách, medzi ktorými môžu byť mezoparadigmy.
Podľa STN ISO 1087-2 „trieda slovných tvarov prináležajúcich danému slovu alebo
zloženému termínu. Príklad: predávať, predávam, predávaš, predáva, predávame atď.; predávaj,
predával, predávalo, predávajúci, predávajúceho, predávajúcemu atď.; predávajúca, predávajúcej
atď.; predávaný, predávaná, predávané atď.; predávanie, predávania atď.
Informatika

Opozičnými vzťahmi sú spojené rovnorodé jazykové jednotky. Opozičné vzťahy ich zoskupujú do
istých celkov – paradigiem.
paradigma, lexikálna – lingvistika paradigma, paradigma lexikálnych jednotiek.
paradigma, sémaziologická
polysémantického slova.
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paradigma, slovných tvarov – lingvistika morfologická paradigma, tvarová paradigma.
paradigma, slovotvorna – lingvistika paradigma, pri ktorej ide o slovotvorné jednotky, špecioálny
prípad lexikálnej paradigmy.
paradigma, tvarová – lingvistika tvarová (morfologická) paradigma. Je určená tým, že slovné druhy sú
zoradené v radoch, v ktorých majú spoločný gramatický význam alebo spoločné gramatické
významy a spravidla spoločnú časť formy a súčasne sa odlišujú v rámci jedného z gramatických
významov. Tvary v jednom korelačnom rade sú korelačné tvary; →paradigmatické vzťahy (Dolník,
1999). Slovné tvary sú zoradené ako protikladné členy korelačného radu. Príklad korelačných
radov:
kreslím – kreslíš –kreslí
kreslím – kreslíme
kreslím – kreslil som – bude kresliť
kreslím – kreslil by som.
paradigma vetných schém – lingvistika vetná, syntaktická paradigma, paradigma, ktorá je výsledkom
zovšeobecnenia vetných paradigiem, ktoré sa zobrazuju tak, že sa k zvolenej základnej vete
priraďujú vety,. Ktoré sú s ňou v opozícii na úrovni vety, a zoraďujú sa do vetných radov. Príklad:
Peter číta, – Číta Peter? – Peter čítaj!
Peter číta. – Peter nečíta.
Peter číta. – Peter má (musí, môže ...) čítať.
paradigmatické vzťahy – lingvistika vzťahy medzi rozličnými jednotkami jazyka, ktoré patria k tej istej
syntaktickej alebo sémantickej triede a ktoré sa preto môžu vyskytovať v istom okolí na tom istom
mieste; →paradigma. Vo vzťahu k jednotkám na paradigmatickej osi sa používa výraz korelácia.
Vždy ju významovo špecifikujeme v istej súvislosti. Ide o závislostné vzťahy na paradigmatickej ose.
Špecifický význam nadobudol vo fonológii, kde sa ním označuje vzťah viacerých fonematických
dvojíc, pri ktorom každá dvojica má svoje spoločné príznaky a každá fonéma z dvojíc v jednom rade
má ten istý privatívny príznak (korelačný príznak) Napr. dvojice znelých a neznelých spoluhlások
tvoria korelačné dvojice a spolu tvoria koreláciu znelosti, pretože každá dvojica – p–b, f–v, t–d, s–z
atď. – je zviazaná len so svojimi spoločnými príznakmi (skladba spoločných príznakov dvojice sa
neopakuje v inej dvojici) a súčasné fonémy v jednom rade – b, v, d, z atď. – majú spoločný
privatívny príznak „znelá“, ktorý chýba fonémam druhého radu – p, f, t, s) atď. (Dolník, 1999).

paradox – lingvistika druh antonymickej figúry. Príklady: Pomaly ďalej zájdeš. – Menej je niekedy viac.
parafráza – lingvistika voľné tlmočenie (obmena) cudzích myšlienok. Pri parafrázovaní sa získa dlhší
alebo kratší, hustejší alebo redší, jednoduchší alebo zložitejší text. Pri parafrázovaní textu sa
niekedy vynechávajú alebo pridávajú celé odseky, niekedy sa prejde z jednej štylistickej roviny do
druhej ap. Pri rýchlom čítaní recipient parafrázuje, bleskovo si tlmočí do svojej reči alebo do
vyjadrenia, aké mu najskôr príde na um (Mistrík, 2002).
parafrastika – lingvistika formálna nezhoda interpretovaného textu s pôvodným textom. Pri
parafrázovaní sa získa dlhší alebo kratší text.
paralexia – lingvistika nie presné čítanie, periférne čítanie; čiastočná strata schopnosti čítať alebo
rozumieť čítanému textu.
parataktická spojka – lingvistika priraďovacia spojka, spojka vyjadrujúca priraďovacie vzťahy: a, ale;
parataktické vzťahy sú zlučovacie (a, i), stupňovacie (ba, ani), odporovacie (ale, lež), vylučovacie
(alebo, či), príčinné alebo vysvetľovacie (veď, lebo) a dôsledkové (nuž, a tak) (Horecký a Rácová,
1979).
parataxa – lingvistika formálne vyjadrenie vzťahu syntaktických rovnocenností (nezávislostí) členov
syntagmy (najmä súvetných). Príklady: človek a pes, vojaci, študenti; učitelia, rodičia.
parazitické slová – lingvistika expletíva, kontaktové, mimovoľne použité slová v hovorených prejavoch.
vypĺňajú nežiaducu prestávku vo výpovedi. Napr. slovom, teda, pravda, vlastne, totiž, ono, viete atď.
parémia – lingvistika malý folklórny útvar, ktorý sa vyznačuje vlastnými folklórnymi i literárnymi črtami.
Patria sem porekadlá, príslovia, hádanky.
paremiológia – lingvistika súhrn →parémií; súčasť folkloristiky, ktorá skúma →parémie.
parentéza – lingvistika →vložka.
parole – lingvistika reč, individuálna zložka jazyka, závislá od vôle a rozumových schopností
hovoriaceho; predstavuje osobný, individuálny spôsob realizácie systému.
paronymá – lingvistika (g. para vedľa + g. onoma meno) slová zvukovo a gramaticky podobné, no
svojím významom rozdielne. Formálne sa rozlišujú len zmenou jednej hlásky alebo poradia hlások.
Napr. tak – kat – akt.
parsovanie – lingvistika en parsing v slangovej forme www programovanie, syn. párovanie, syntaktická
analýza, v počítačovej vede a lingvistike proces analýzy sekvencie tokenov na určenie ich
gramatickej štruktúry s ohľadom na danú formálnu gramatiku. Parser je komponent prekladača,
ktorý vykonáva túto úlohu. Princíp párovania spočíva v tom že väčšina značiek je párových
napríklad v HTML nebolo podľa štandardov párovať značky ale pri XHTML už áno

HTML:
<p>Toto je odsek.

XHTML:
<p>Toto je odstavec.</p>
ide o to, že každá začiatočná značka napríklad <p> musí byť ukončená svojou párovou značkou
ktorá je v XHTML </p>
partikula – lingvistika →častica.
partitívny genitív – lingvistika čiastkový genitív, vyjadruje kvantitatívne vymedzenie pomenovanej veci
bez závislosti od nadradeného slova, napr. dones vody, odrež chleba (Horecký a Rácová, 1979).

partitívny vzťah medzi pojmami – lingvistika en partitive relation, part-whole relation, vzťah časť –
celok, vzťah medzi dvoma →pojmami, pri ktorom jeden z pojmov tvorí celok a druhý pojem je
časťou tohto celku. Poznámka: Partitívny vzťah existuje medzi →pojmami „týždeň“ a „de)“,
„molekula“ a „atóm“ (STN ISO 1087-1:2003).
Partitívne vzťahy sú charakterizované tým, že nadradený pojem reprezentuje celok, kým podradené
pojmy reprezentujú časti celku. Časti dovedna utvárajú celok. Nadradený pojem sa v partitívnom
vzťahu nazýva celkový pojem a podradený pojem sa nazýva čiastkový pojem. Podradené pojmy na
rovnakej úrovni v rámci rovnakého rozmeru sa takisto nazývajú koordinovanými pojmami.
Partitívne vzťahy podobne ako rodovo-druhové vzťahy možno reprezentovať ako vertikálne aj
horizontálne súbory.
Časti, ktoré utvárajú celok, môžu byť podobné (napr. atóm v molekule kyslíka) alebo celkom odlišné.
Jedna alebo viaceré časti môžu byť povinné (t. j. podstatné) alebo voliteľné (t. j. nepodstatné).
Niektoré časti sú nielen podstatné, ale aj určujúce tým, že umožňujú odlíšiť celok od iných celkových
pojmov. Niektoré časti sa môžu opakovať (napr. "strany" ako časti knihy) alebo môžu byť odlišné
(napr.: časťou pera môže byť nádržka na atrament, vložka alebo náplň).
Na identifikáciu podstatných charakteristík partitívnych pojmov treba najprv určiť rozmer celkového
pojmu.
Partitívny pojmový systém nemusí vždy umožňovať úplnú analýzu pojmu. Ak čiastkový pojem nie je
osobitný (podstatný) pre celkový pojem, potom rozsah partitívneho pojmu nemožno pokladať za
úplný a môžu chýbať podstatné charakteristiky jeho obsahu. Partitívny pojem sa má definovať na
základe partitívnych vzťahov len vtedy, ak možno určiť úplný rozsah a podstatné charakteristiky
obsahu pojmu.
Hierarchické vzťahy,
mnohorozmerné.
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Pojmové grafy, ktoré sa používajú na zobrazenie partitívnych vzťahov v pojmovom systéme, sa
nazývajú hrabľové alebo konzolové (zátvorkové) grafy alebo ďalej uvedený zarážkový záznam
pojmov. Zobrazenie so zarážkami indikuje len hierachické vzťahy; neumožňuje rozlíšiť rodovodruhové vzťahy a partitívne vzťahy (STN ISO 1087-1).
V partitívnych vzťahov (vzťahy ČASŤ… – PART OF) je každý pojem patriaci do hierarchie “typom
…” (TYPE OF), resp. „časťou” (PART OF) bezprostredného nadradeného pojmu. Naproti tomu v
rodovo-druhovom systéme, "zápästnú kosť” možno pokladať za “typ kosti ruky”, kým v
partitívnom systéme za “časť kostnej štruktúry ruky”.
zápästná kosť

1. z.k.

2. z.k.

3. z.k.

zápästná kosť

4. z.k.

5. z.k.

Rodovo-druhová sústava („typ ...“)

hlavica

krček

epifýza

metafýza

Partitívna sústava („časť ...")

partonómia – informatika hierarchia generovaná vlastnosťou „byť súčasťou“ (partOf).
pasívne particípium – lingvistika →trpné príčastie.
pasívum →trpný rod.
pásmo postáv – lingvistika časť textu obsahujúca reč postáv umeleckého diela.

báza

pásmo rozprávania – lingvistika časť textu obsahujúca reč autora alebo rozprávača.
patetický štýly – lingvistika vznešený, oduševneným vzletný štýl.
patronymikum – lingvistika otcovské meno, používa sa popri osobnom mene a odkazuje na otca (v
ruštine): Ivan Petrovič.
pauza →prestávka.
pazigrafia – lingvistika termín, ktorý po prvý raz použil . de Maimieux (1797). medzinárodný grafický
jazyk zostavený tak, aby mu každý rozumel. Pôvodne išlo o kombináciu 12 znakov v 2 – 5
znakových skupinách. Známe sú už celé stá medzinárodných grafických jazykov číslicových,
písmenových, písmenovo-číslicových a piktografických. Jedna takáto sústava pochádza aj o J. A.
Komenského (Mistrík, 2002).
pejoratívum – lingvistika hanlivé slovo, dysfemizmus, slovo vyjadrujúce nepriaznivý, odmietavý postoj;
nosisko, trepaj (Horecký a Rácová, 1979).
percepcia – lingvistika proces vnímania, prijímania textu. Postup a obsah percepcie má niekoľko fáz,
z ktorých najhlavnejšie sú: 1. zmyslová pamäť – je to približne momentálny proces krátkodobého
vnemu, ktorý prijímateľ zachytí ešte bez spracovania; 2. analýza usporiadania zmyslového stimulu;
3. koncentrácia na identifikáciu istej očakávanej, príp. predpokladanej štruktúry (Mistrík, 2002).
perex – lingvistika (lat. per extensum na celú šírku), angl. lead, úvod, vstup novinárskeho prejavu
vysádzaný širšie ako ostatné časti (Mistrík, 2002).
perfektíva – lingvistika →dokonavé slovesá.
perfektivácia – lingvistika tvorenie dokonavého slovesa od nedokonavého, obyčajne predponou: robiť –
urobiť (Horecký a Rácová, 1979).
perfektívum – lingvistika →dokonavé sloveso.
perfektum – lingvistika čas vyjadrujúci, že pomenovaný dej, ktorý prebiehal v minulosti, má platnosť pre
prítomnosť: napísal som (a teda mám napísané)(Horecký a Rácová, 1979).
perifrastická forma →opisný tvar.
perifráza – lingvistika opisné pomenovanie metonymického charakteru. Výstižne charakterizuje istý jav
alebo zvýrazňuje jeho najtypickejšiu vlastnosť. Perifrázy sú príznačné pre publicistický a rečnícky
štýl ako jeden z prostriedkov variabilnosti jeho slovnej zásoby. Perifrázy, ako aj frazeologizmy sú
viacslovné pomenovania; rozdiely sú v tom, že frazeologizmy majú slovesný základ, kým perifráza
má menný charakter: hádzať polená pod nohy (= frazeologizmus), krásavica na Dunaji (= perifráza).
Perifrázy majú vždy svoj jednoslovný ekvivalent, kým frazeologizmy sa nedajú nahradiť
jednoslovnými pomenovaniami.
perióda – lingvistika zložené súvetie členené na obsahovo závislé časti, predvetie a závetie, obyčajne
oddelené dvojbodkou; v predvetí sa vyslovuje všeobecnejšia myšlienka, v závetí sa táto myšlienka
objasňuje: Slovenský brat, objím si mať, ľúb verne objatú: zem slovenská je tvoja mať, miluje zem tú
svätú (Horecký a Rácová, 1979).
peripetia – lingvistika náhly obrat v deji literárneho diela, predposledná fáza dramatickej stavby antickej
tragédie alebo drámy základného typu, ktorá nasleduje po kríze a predchádza vlastný záver.
perisológia – lingvistika hromadenie synonymických výrazov utvorených z opozitných slov. Príklady:
zle-nedobre, hore-dolu (Mistrík, 2002).

perlokúcia – lingvistika rečový akt, pri ktorom sa docieli niečo vypovedaním slov, napr. presvedčenie.
Napr. niekto ma o niečom presvedčil, niekto mi v niečom zabránil. Je to mimoslovný účinok
rečového aktu. Teóriu rečových aktov vypracoval Austin; por. lokúcia a ilokúcia.
permutácia – lingvistika en permutation, usporiadanie lexikálnych jednotiek tak, aby sa každá z ich
zložiek objavila na príslušnej pozícii. Príklad: Lexikálna jednotka „milión inštrukcií za sekundu“
(MIZS) by sa objavila ako: „inštrukcií, milión za sekundu“ a „sekundu, milión inštrukcií za“, aby sa
zaistilo, že sa požadované zložky zobrazia na príslušných pozíciách, v tomto prípade na pozíciách
podľa abecedy. Poznámka: Akýkoľvek daný termín môže mať len jednu lexikálne relevantnú zložku
(STN ISO 1087-2:2006).
permutovaný register – lingvistika en permuted index, →abecedný register utvorený →retrográdnym
abecedným usporiadaním (STN ISO 1087-2: 2006).
perná spoluhláska – lingvistika labiála, spoluhláska charakterizovaná prekážkou vytváranou perami; pri
obojpernej (bilabiále) spolupracujú obidve pery p, pri pernozubnej (labiodentále) horná pera a dolné
zuby f (Horecký a Rácová, 1979).
pernoperné spoluhlásky →bilabiálne spoluhlásky.
pernozubná spoluhláska →perná spoluhláska.
persifláž – lingvistika druh irónie, zamaskované, jemné zosmiešnenie niečoho spočívajúce spravidla
v posmešnom napodobňovaní alebo v ironizujúcom posune jeho významu; máva formu paródie
alebo ironizujúcej narážky.
personálne deiktiká – lingvistika označujú v konkrétnej situácii podávateľa, adresáta a predmet prejavu
(ja, ty, on...).
personifikácia – lingvistika druh metafory vznikajúci tak, že sa neživým predmetom prisudzujú
vlastnosti a schopnosti ľudí (usmialo sa naňho šťastie).
persuázia – lingvistika psychologický spôsob ovplyvňovania prehováraním alebo poučovaním.
persuazívna modálnosť – lingvistika →istotná modálnosť.
persuazívny štýl – lingvistika presviedčací štýl, ktorý je v súčasnej komunikácii veľmi častý. Persuázia
je účinná, keď využíva argumenty a fakty. Realizuje sa v krátkych textoch, niekedy len vo vetných
výpovediach.
pertinencia – en pertinence, subjektívna →relevancia, pomer informácií zodpovedajúcich informačnej
potrebe z celkového počtu relevantných informácií (Steinerová, In Katuščák a spol., 1998)
PET – skr. en Positron Emission Tomography pozitrónová emisná tomografia, zobrazovacia
diagnostická metóda založená na zisťovaní pozitrónov v tkanivách. Na rozdiel od CT a MR je
schopná rozlišovať rastúce a nerastúce tkanivá, ktoré rozlišuje farebne.
petícia – lingvistika kolektívne podaná žiadosť alebo sťažnosť najvyšším štátnym orgánom.
pidžin – lingvistika en pidgin, hybridný jazyk, v ktorom je zmiešaná gramatika jedného jazyka so
slovníkom iného jazyka, ale nefunguje ako materinský jazyk. Pomenovanie pidžin siah k angl.
pidžinu, ktorý sa používal na čínskom pobreží, kde tento výraz znamenal „obchod“. Napr. v Brazílii
sa používa nemecko-portugalský hybrid, v Buenos Aires francúzsko-španielsky hybrid fragnol.
Najrozšírenejším pidžinom je Pidgin English čiže melanézština, ktorá je zmesou dominantnej
angličtiny so španielčinou, portugalčinou, nemčinou a tichomorskými jazykmi a jej jeden z úradných
jazykov v štáte Papua–Nová Guinea.

piktografické písmo – lingvistika kreslené písmo označujúce pojmy pomocou obrázkov (piktogramov)
nezávisle od toho, ako sa pojmy pomenúvajú. Používali ho už starí Egypťania (hieroglyfy). Slúži
napr. na rýchlu orientáciu, rýchle odovzdávanie informácií ap.
piktogram – lingvistika →písmo.
písať – informatika en write, verb, robiť trvalý alebo dočasný záznam →údajov na →údajové médium.
Poznámka: upravené podľa normy ISO 2832-6:1987 (STN ISO 1087-2:2006).
písmeno – lingvistika graféma, základná jednotka písomného systému na zachytenie hlások,
korešpondujúca s fonémou, základnou jednotkou fonologického systému daného jazyka.
V slovenčine sa základné latinské fonémy dopĺňajú diakritickými znakmi (znamienkami): mäkčeňom,
dĺžňom, dvoma bodkami a vokáňom. Na zachytenie troch slovenských foném sa používajú
kombinácie dvoch grafém: ch, dz, dž, čím vznikajú tzv. zložky.
písmenová skratka – lingvistika skratka utvorená z písmen alebo skupín písmen: Doprastav –
dopravné stavby.
písmo – lingvistika sústava grafických znakov na zachytenie a reprezentovanie hovorených jazykových
prejavov; umožňuje dávať ľudskú reč do podoby vnímanej zrakom. Znaky môžu byť piktogramy
(obrázky reprezentujúce pojmy), ideogramy (komplexné znaky pre pojmy), slabičné znaky
(predstavujúce celé slabiky) a abecedné znaky, grafémy (predstavujúce fonémy). V histórii ľudstva
sa zjavuje v 3. tisícročí pred n. l. v Mezopotámii a následne v Egypte.
pitch – informatika en sklon, nastavenie. Termín používaný pri helikálnej počítačovej tomografii. Je to
pomer medzi dĺžkou posunu stola počas jednej rotácie systému röntgenka–detektor a hrúbkou rezu.
Čím je tento pomer väčší, tým väčšiu časť tela môžeme vyšetrením pokryť, klesá však výsledná
kvalita obrazu. Väčší pomer znižuje celkovú radiačnú záťaž pacienta. Nastavenie sa väčšinou
pohybuje v rozpätí 1,4 – 2. Príklad: Ak uvažujeme o čase rotácie 1 s, pri pohybe stola o 5 mm/s a
hrúbke rezu 5 mm, bude mať pomer hodnotu 1. Ak je pohyb stola 10 mm/s a hrúbka 5 mm, má
pomer hodnotu 2.
plagát – lingvistika afiš, predchodca publicistiky a súčasne najstarší publicistický žáner. Je to vizuálnouslovesný alebo auditívno-slovesný komunikát, ktorý pomocou grafickej alebo zvukovej plus
slovesnej skratky počas niekoľkých sekúnd poskytne okoloidúcemu základnú informáciu (Mistrík,
2002).
plánový jazyk – lingvistika →pomocný jazyk.
platformová infraštruktúra – informatika informačná infraštruktúra týkajúca sa hardvérovej platformy
(HP, IBM, Sun, Cisco,...) alebo platformy operačného systému (Microsoft Windows, Unix, Linux, ...).
pleonazmus – lingvistika básnická alebo rečnícka figúra, ktorá vzniká spojením viacerých slov
s rovnakým alebo podobným významom (synoným) na označenie jedinej skutočnosti (bežal o dušu,
utekal, ako len vládal, hnal sa ako vietor a bežal a bežal) (Mistrík, 2002).
plnovýznamové slovo – lingvistika →autosémantické slovo.
plurál – lingvistika →množné číslo.
plurál úcty – lingvistika plurál používaný na označenie váženej, ctenej osoby v 3. osobe. Nebudú ťa
mama hrešiť (Horecký a Rácová, 1979).
plurale tantum – lingvistika →pomnožné podstatné meno.
pluralis majestaticus – lingvistika →majestátny plurál.
pluskvamperfektum – lingvistika plusquamperfectum; →dávnominulý čas.

plynná spoluhláska – lingvistika likvida, spoluhláska majúca isté vlastnosti podobné vokálom, r, l.
pobádacia častica – lingvistika →uvádzacia častica.
počínacie sloveso – lingvistika ingresívum, sloveso označujúce dej, ktorý sa začal; rozbehnúť sa
(Horecký a Rácová, 1979).
počínavé sloveso – lingvistika inchoatívum, sloveso označujúce dej, ktorý sa začína: starnúť.
počítačová lingvistika →lingvistika.
počítačové spracovanie prirodzeného jazyka – informatika en computerized natural language
processing, 1. systematická štruktúrovaná a uchovávaná analýza foriem a významov (funkcií)
jazykových prostriedkov a javov pomocou výpočtovej techniky s potenciálnym vyústením do
predikovateľnosti novej, neznámej jazykovej jednotky a generovania jej (možných) tvarov
a vlastností; 2. výsledok tejto činnosti.
Spracovanie prirodzeného jazyka je oblasť počítačovej vedy a lingvistiky, ktorá sa zaoberá
interakciami medzi počítačmi a ľudskými (prirodzenými) jazykmi. Označuje sa aj ako úplný problém
umelej inteligencie (AI-complete problem), pretože rozpoznávanie prirodzeného jazyka si vyžaduje
rozsiahle znalosti o vonkajšom svete a schopnosť manipulovať s ním. Preto sa táto vedná oblasť
pokladá za súčasť umelej inteligencie.
počítačom podporovaný – informatika en computer aided, adjective, computer asisted, počítačový,
vzťahujúci sa na techniku alebo proces, v ktorom sa časť ľudskej práce robí za pomoci počítača.
Príklad: počítačom podporovaná terminologická práca, počítačový preklad, počítačová lexikografia
(STN ISO 1087-2:2006).
počítačová sieť – informatika súhrnné označenie technických prostriedkov, pomocou ktorých je
realizované prepojenie a výmena dát medzi počítačmi. Umožňuje používateľom komunikáciu podľa
zadaných pravidiel. Najčastejším dôvodom pripojenia k sieti je zdieľanie informácií a technických
zariadení. Počítačové siete možno rozdeliť podľa veľkosti na: veľmi malé osobné (→PAN), lokálne
(→LAN), metropolitné (→MAN) a rozsiahle (→WAN).
počítačová tomografia – en computed tomography, CT, rtg vyšetrenie založené na zobrazovaní
príslušnej oblasti tela vo vrstvách a na počítačovom vyhodnotení rozdielov v pohlcovaní rtg žiarenia
medzi jednotlivými kúskami tkaniva a orgánu. Výsledný obraz je podobný rezu príslušnou časťou
tela s dobre viditeľnými normálnymi, príp. patologickými. štruktúrami. Na zvýraznenie rozdielov
možno podať kontrastnú látku.
Myšlienka a projekt CT pochádza od Hounsfielda a Cormacka (1972), ktorým bola za tento objav
udelená r. 1979 Nobelova cena.
Zdrojom žiarenia je röntgenka, proti ktorej sa nachádzajú detektory rotujúce okolo objektu (pacienta).
Počítač priraďuje v danom reze každému bodu v priestore jeho príslušnú hodnotu absorpcie
a zobrazuje ju v stupňoch šedi na monitore. Podstatou tejto tomografickej rekonštrukcie je inverzná
radónova transformácia. Rozoznávajú sa tieto modifikácie CT:
Konvenčná CT – dvojrozmerná zobrazovacia metóda, pri ktorej sa zhotovuje priečny rez ľudským
telom, potom nastáva posun stola s pacientom a ďalší priečny rez. Vyšetrenie je pomalé
a neumožňuje napr. dynamické sledovanie cievneho zásobenia orgánov.
Špirálová (helikálna) CT – trojrozmerná zobrazovacia metóda, pri ktorej sa zbierajú údaje
z určitého objemu objektu (vyšetrovanej časti tela). Jej rozvoj umožnil objav technológie slip-ring,
ktorá umožňuje prenos dát a energie medzi rotujúcim systémom röntgenka – detektory a samotným
prístrojom bez toho, aby bola ich rotácia obmedzovaná spojením dátovými či elektrickými káblami.
Zo zosnímaných „surových“ dát sa rekonštruujú rezy v požadovaných rovinách. Samotné snímanie

prebieha tak, že sa pacient plynule zasúva do otvoru prístroja, kde rotujú proti sebe postavená
röntgenka a súprava detektorov. Tento pohyb sa podobá strune v pere – skrutkovici. Vyšetrenie trvá
krátko, takže umožňuje napr. pacientovi zadržať dych.
MDCT (MSCT) – multidetektorová CT, en multi-dimensional CT, multi-slice CT, typ helikálnej CT, pri
ktorej sa namiesto jedného detektora používa niekoľko radov detektorov (až 256) uložených vedľa
seba. Skrutkovica sa tak okolo pacienta, a teda aj množstvo a presnosť dát zahustí až 256-krát.
Tým sa umožnilo využitie CT pri štúdiu vencovitých tepien (CT koronarografia), virtuálnej
kolonoskopii, prietoku a i.
CBCT – skr. en Cone Beam Computed Tomography počítačová tomografia na princípe
kužeľovitého zväzku lúčov. Typ CT s malou radiačnou záťažou porovnateľnou s konvenčnými rtg
snímkami (pri priemernom skene je to asi 50, kým pri klasickom CT je to 1500 – 3300
mikrosievertov). Využíva sa najmä v stomatológii, zriedka pri zobrazovaní prsníkov.
EBCT – skr. en Electron-Beam Computed Tomography – typ CT, pri ktorom zdrojom rtg žiarenia nie
je rotujúca röntgenka, ale nepohyblivé elektrónové delo. Elektróny sa podobne ako v televíznej
obrazovke vychyľujú na terče usmerňujúce lúče požadovaným smerom. Výhodou je rýchlosť (25 –
50 ms), čo umožňuje podrobné vyšetrenie srdca. Nevýhodou je technická a finančná náročnosť.
Túto technológiu nahradzuje postupne MSCT.
podávateľ – lingvistika →autor.
podielová číslovka – lingvistika rozčleňovavcia číslovka, podielový číslovkový výraz, číslovka
vyjadrujúca rozdelenie množstva na číselné skupiny a údaj s hodnotou pripadajúcou na jednotlivý
prvok tejto skupiny: po jednom po dvoch, po dvoje, po dva razy (Horecký a Rácová, 1979).
podielový číslovkový výraz – lingvistika →podielová číslovka.
podmet – lingvistika subjekt, základný vetný člen dvojčlennej vety, ktorým sa vyjadruje pôvodca činnosti
alebo nositeľ deja, vlastnosti stavu alebo okolnosti; je nadradený slovesu v určitom tvare. Podmetom
môže byť substantívum, adjektívum, zámeno, číslovka a všetky iné slová, ktoré vstupujú do vety ako
substantíva (žiak píše) (Horecký a Rácová, 1979).
podmetová spojka →hypotaktická spojka.
podmetová vedľajšia veta – lingvistika vedľajšia veta vystupujúca vo funkcii podmetu hlavnej vety; je
vzťažná (uvádzaná zámenom kto, čo) alebo spojková (uvádzajú spojkami že, aby, či, ako akoby):
Kto inému jamu kope, sám do nej padá. Je jasné že nepríde.
podmienková spojka – lingvistika →hypotaktická spojka.
podmienková veta – lingvistika príslovková veta vyjadrujúca podmienka, za ktorej sa uskutočňuje dej
vyjadrená v hlavnej vete: Bol by som rád, keby si mi častejšie písal (Horecký a Rácová, 1979).
podmieňovací spôsob – lingvistika kondicionál, spôsob vyjadrujúci, že pomenúvaný dej by
v príslušnom čase mohol byť skutočný: bežal by.
podmnožina – informatika en subset, v SNOMED skupina zložiek (napr. pojmov, opisov a vzťahov),
ktoré majú špecifikované spoločné charakteristiky alebo spoločný typ charakteristiky.
Príklady:
UK English Subset
*Non-Human Subset
podobenstvo – lingvistika parabola, široko rozvinuté prirovnanie skutočnej udalosti alebo javu k situácii,
ktorá vzniká častejšie (napr. Svätoplukove prúty, povesť, ktorá výrazne dokumentuje potrebu
kmeňovej jednoty a svornosti).

podradený pojem – lingvistika en subordinate concept, narrower concept, užší pojem, →pojem, ktorý je
buď →špecifický pojem alebo→čiastkový pojem.
podraďovacia spojka – lingvistika spojka, ktorá spája vedľajšiu vetu s hlavnou.
podraďovacie súvetie – lingvistika súvetie, v ktorom vedľajšia veta je vetným členom hlavnej vety:
Otvorme oči, aby sme ho lepšie mohli vidieť (Horecký a Rácová, 1979).
podstatná charakteristika – lingvistika en essential characteristic, →charakteristika, ktorá je
nevyhnutná na pochopenie →pojmu (STN ISO 1087-1: 2003).
podstatné mená – lingvistika substantíva, ohybné slová, ktoré pomenúvajú osoby, zvieratá, rastliny,
veci, vlastnosti, deje a vnútorné stavy. Vo vete sa uplatňujú vo funkcii podmetu, prívlastku, vetného
základu, prísudku, prívlastku, príslovkového určenia a doplnku. Podstatné mená sa delia na
konkrétne (vlak) a abstraktné (teplo), na životné a neživotné, pričom životné sa ďalej delia na
osobné (Michal) a neosobné (motýľ). Osobitné je členenie na všeobecné (apelatíva, napr. kniha)
a vlastné (propria, napr. Peter). V rámci tohto vymedzenia možno vyčleniť hromadné (lístie)
a látkové (múka), jednak skupinové (vlasy) a pomnožné (plurália tantum, napr. hodiny) (Mistrík,
2002).
podtext – lingvistika subtext, explicitne nevyjadrený zmysel literárneho alebo iného napísaného alebo
hovoreného textu. Je to jeden z dvoch simultánnych textov, pričom je jeden implikovaný do druhého.
Implikovaný texte nesie skrytý význam a umelecký paradox je v tom, že práve to je hlavné, čo je
skryté.
poetický štýl – lingvistika štýl, ktorý sa vyznačuje zmyslom pre poéziu, čarovnosť výrazu, estetiku
a pestrosť. Prezentuje sa predovšetkým exkluzívnym slovníkom, expresívnosťou, ornamentálnou
syntaxou a metaforickým vyjadrovaním. Poetický štýl je očividne abundantný a redundantný (Mistrík,
2002).
poézia – lingvistika slovesá tvorba najvyšších kvalít. Od 18. storočia viazaná reč (verš) už nie je
základným kritériom pri diferencovaní poézie od prózy.
pohľad – lingvistika neverbálny psycholingvistický výrazový prostriedok komunikácie; reč očí.
pohyb – lingvistika sprievodný neverbálny prostriedok rečovej komunikácie. Základná pohybová zložka
je kin.
pohyblivý prísudok – lingvistika →prízvuk.
podvojná predložka – lingvistika prvotná predložka.
pojem – lingvistika en concept 1. jednotka poznania utvorená na základe osobitnej kombinácie
→charakteristík. Poznámka: Pojmy sa nemusia vždy viazať na určité jazyky, sú však ovplyvnené
sociálnym a kultúrnym prostredím, ktoré často vedie k rozličnej kategorizácii (STN ISO 1087: 2003).
Pojmy sa tvoria abstrakciou na základe spoločných vlastností skupiny objektov (ISO-1087-1, 1990);
2. jednotka poznania utvorená jedinečnou kombináciou typických vlastností; typická vlastnosť je
abstrakcia vlastnosti objektu alebo skupiny objektov (ISO-1087-1, 2000); 3. mentálna reprezentácia
vecí alebo myšlienok. Pojmy sa nemusia vždy viazať na určité jazyky, sú však ovplyvnené
sociálnym a kultúrnym prostredím, ktoré často vedie k rozličnej kategorizácii (STN ISO 1087-1:
2003).
Celkový pojem – en comprehensive concept, pojem v partitívnom vzťahu, ktorý sa pokladá za
celok (STN ISO 1087-1).
Čiastkový pojem – en partitive concept, partitívny pojem, pojem v partitívnom vzťahu, ktorý sa
pokladá za jednu z častí tvoriacich celok (STN ISO 1087-1).

Individuálny pojem – en individual concept, pojem, ktorý zodpovedá len jednému →objektu.
Príklady: Satrurn, Eiffelova veža. Individuálne pojmy zvyčajne reprezentujú názvy (STN ISO 10871).
Jednoduchý pojem – en primitive concept, termín používaný v SNOMED, jednoduchý pojem.
Pojem je jednoduchý, keď jeho modelovanie (atribútov a východísk – rodičov) nevyjadruje úplne
jeho význam. Úplne definované pojmy sa dajú odlíšiť od východiskových (rodičovských) a
odvodených (synovských, potomkov) pojmov na základe ich vzťahov. Definícia pojmu je súbor jeho
vzťahov k iným pojmom. Jednoduché pojmy nemajú jednoznačné vzťahy potrebné na ich odlíšenie
od východiskových alebo odvodených pojmov.
Koordinovaný pojem – en coordinate concept, podradený pojem, ktorý má rovnaký najbližší
nadradený pojem a rovnaké kritérium delenia ako iným pojem v určitom pojmovom systéme (STN
ISO 1087-1).
Koreňový pojem – en roote concept, koreňový pojem, termín používaný v SNOMED. Jediný pojem
„SNOMED CT Concept“, ktorý sa nachádza na vrchole celej hierarchie pojmov SNOMED CT.
Nadradený pojem – en superordinate concept, broader concept, širší pojem, ktorý je buď rodový
pojem alebo celkový pojem.
Podradený pojem – en subordinate concept, narrower concept, užší pojem, pojem, ktorý je buď
špecifický pojem alebo čiastkový pojem.
Rodový pojem – en generic concept, pojem v rodovo-druhovom vzťahu, ktorý má najmenší obsah.
Špecifický pojem – en specific concept, pojem v rodovo-druhovom vzťahu, ktorý má najväčší
obsah (STN ISO 1087-1).
Vrcholový pojem – en top-level concept, termín používaný v SNOMED. Pojem, ktorý je
bezprostredným synom (child) koreňového (rodičovského, parent) pojmu „SNOMED CT Concept“,
ktorý je na vrchole celej hierarchie pojmov SNOMED CT.
pojmy zložky ontológií a tvoria ich súbory objektov, množiny, abstraktné skupiny. Môžu
byť napr. množinou intelektuálov, napr. pojem je Osoba je množinou všetkých osôb, pobobne
pojem Človek množinou všetkých ľudí; por. indivíduá a roly.
V informatike

Všeobecný pojem – en general concept, pojem, ktorý zodpovedá dvom alebo viacerým objektom
tvoriacim skupinu na základe spoločných vlastností. Príklady: planéta, veža (STN ISO 1087-1).
pojmotvorba – informatika konceptualizácia, utváranie systému pojmov modelujúcich určitú časť sveta.
Je to operácia, pomocou ktorej zvukový znak nadobúda význam pojmu, pričom to, čo sa označuje
(vyjadruje), môže mať za následok množstvo →súdov. Vo výskume je to fáza výskumného procesu,
v ktorej sa definujú teoretické pojmy spôsobom, ktorý umožňuje ich následnú →operacionalizáciu;
→konceptuálne modelovanie.
pojmová oblasť – informatika en concept field, neštruktúrovaný súbor tematicky súvisiacich →pojmov.
Poznámka: Pojmové oblasti možno využiť ako východisko na tvorbu →pojmových systémov (STN
ISO 1087-1: 2003).
pojmové modelovanie – informatika en conceptual modeling, metóda modelovania s využitím typov
objektov a typov vzťahov medzi nimi na opis časti objektívnej reality. Základným nástrojom sú pojmy
(angl. concepts) v kontexte. Pojmy predstavujú určitú triedu entít (objektov, udalostí, procesov)
s vlastnosťami (atribútmi) priradenými k nim. Ľudský mozog nemôže manipulovať s celými
pojmovým systémom, preto si utvára individuálne vzťahy medzi pojmami a skúma ich, neskôr
pripája do zložitejších celkov. Takéto izolované objekty výskumu Vickery a Vickery (1992) nazývajú
pojmovými modelmi a definujú ich ako vzťahy medzi dvoma a viacerými pojmami.

pojmové slovníky – lingvistika slovníky, v ktorých sú slová alebo pomenovania utriedené podľa
pojmových oblastí, napr. pomenovania častí tela, pomenovania porúch reči, pomenovania bludov
ap.
pojmovosť termínu – lingvistika vlastnosť termínu, jeho schopnosť odrážať obsah pojmu. Obsah
pojmovej stránky termínu tvorí množina výpovedí (predikátov), tzv. logické spektrum pojmu.
Predikáty sa formálne vyjadrujú výrazmi usporiadanými podľa istých klasifikačných kritérií (napr.
príslušnosťou do triedy javov, špecifickosťou, funkčnosťou atď.) a tvoriacimi neuzavretú množinu.
Napr. logické spektrum pojmu počítač sa skladá z tejto množiny predikátov: 1. patrí do triedy
strojov; 2. spracúva informácie; 3. pracuje samočinne; 4. vyžaduje program; 5. na základe programu
vykonáva rozličné operácie (Masár, 1991). Predikát „patrí do triedy strojov“ stojí hierarchicky
najvyššie, pomocou neho sa vyjadruje príslušnosť počítača k najbližšiemu rodu (genus proximum).
pojmový graf – lingvistika en concept diagram, grafická reprezentácia →pojmového systému (STN ISO
1087-1: 2003).
pojmový obsah – lingvistika myšlienkovo rozčlenený obsah slova alebo pomenovania charakterizovaný
logickým spektrom pojmu (súhrnom príznakov).
pojmový slovník – lingvistika vecný slovník, slovník, v ktorom sa slová, resp. pomenovania utriedené
podľa pojmových oblastí, napr. pomenovania častí vesmíru, názvy rastlín, príbuzenských vzťahov
ap.
pojmový systém – lingvistika en concept system, súbor →pojmov štruktúrovaný na základe vzťahov
medzi pojmami (STN ISO 1087-1: 2003).
pojmový štýl – lingvistika abstraktný štýl, myslený alebo napísaný hutný text, z ktorého cítiť relatívnu
statiku navzájom úzko pospájaných bohatých myšlienkových celkov. Pojmami nemôžu byť
pomocné slová a nie sú nimi ani pomenovania okolnostné, príležitostné, situačné, ani zámenné
pomenovania osôb a vecí. Pojmový štýl sa ťažšie vníma, lebo je chudobný na slovesá a syntaktické
slová. Je pendantom konkrétneho, praktického, ľahkého, kurzorického textu (Mistrík, 2002).
polemický štýl – lingvistika výbušný ostrý, maximálne adresný štýl, často hyperbolizujúci výrazové
prostriedky zvukovými a neverbálnymi vizuálnymi prostriedkami. Má vždy vyhrotený osobný tón
a neusporiadanú, improvizovanú kompozíciu (Mistrík, 2002).
polemika – lingvistika (g. polemos boj, spor) vedecký alebo umelecký spor protichodných názorov.
Súčasne je to žáner rečníckeho alebo publicistického štýlu (Mistrík, 2002).
polokadencia – lingvistika →semikadencia.
polopredikatívne konštrukcie – lingvistika →polovetné konštrukcie.
polopriama reč – lingvistika reč alebo myšlienka doslovne referovaná cudzou osobou (rozprávačom);
nie je z textu vyčlenená grafickými prostriedkami, vyjadrená je v 3. osobe: Gitina hlava je strapatá,
zíva bez hanby, bože akoby spala (Horecký a Rácová, 1979).
polosamohláska – lingvistika polovokál, druhá zložka klesavej dvojhlásky: v slovenčine u.
polosykavá spoluhláska – lingvistika →polozáverová spoluhláska.
polotermín – lingvistika pomenovanie, ktoré má odborné zafarbenie a bežne sa používa v odborných
prejavoch, ale nie v striktne vymedzenom význame (Poštolková a spol., 1983). Väčšinou ide o slová
s významom značne širokým (faktor, operácia, symptóm, systém, teleso). Inokedy sa tieto výrazy
pokladajú za medziodborové termíny.
polovetná konštrukcia – lingvistika polovokál, konštrukcia obsahujúca druhotný prísudok, pripojená
k vete obsahujúcej prvotný prísudok a viazaná na gramatické kategórie tohto prvotného prísludku;

polovetná konštrukcias funguje vo vete ako voľný prístavok alebo voľný doplnok: Jerguš, zahľadiac
sa na lastovičky, povedal: U nás, na hati, tiež sa kúpu lastovičky. Šarvanci ponevierajúci sa po
stanici, rozumeli vojakov, keď sa im prihovárali (Horecký a Rácová, 1979).
polovokál →polosamohláska.
polozáverová spoluhláska – lingvistika semiokluzíva, spoluhláska tvorená (artikulovaná) úplnou
prekážkou, ktorá sa v zápätí oslabuje a prechádza do úžiny: c, č; niekedy sa označuje ako
polosykavka, resp. afrikáta.
polygenetická teória – lingvistika →polygenéza.
polygenéza – lingvistika hypotéza, podľa ktorej sa rozličné jazyky sveta nevyvinuli z jediného prajazyka,
ale vznikli na rozličných miestach, z rozličných jazykov. V súčasnosti ju väčšina autorov odmieta.
Multiregionálna teória vychádza z toho, že ľudské populácie sa vzájomne miešali, takže formy ako
Homo neanderthalensis alebo dokonca Homo erectus vlastne nepredstavujú samostatné druhy, ale
len lokálne formy Homo sapiens, ktoré sa rozplynuli v neskorších migráciách. Niektoré súčasné
genetické výskumy sú skôr proti tejto teórii. Viacerí autori preferujú teóriu „out of Africa“, podľa
ktorej sú všetci súčasní ľudia potomkovia relatívne nedávnej migračnej vlny z Afriky,
s predchádzajúcimi populáciami sa nemiešali a ostatné formy človeka treba preto chápať ako slepé
vývojové vetvy reprezentujúce samostatné druhy. S tým súvisí aj otázka vzniku jazyka a jeho
špecifickosti pre našu formu človeka.
polyptoton – lingvistika opakovanie toho istého slova v inej gramatickej podobe, ako sa vyskytlo po
prvý raz. Napríklad: Pekný je dážď, ako je pekné každé šťastie, narastá zrazu akoby vyvieral
z čarovných husieľ, dažďu sa ktovie poddáva, v lejaku kvitne chrastie – a človek, načo by z dažďa
ušiel? (P. Bohuš) (Mistrík, 2002).
polysémia – lingvistika en polysemy, mnohovýznamovosť, viacvýznamovosť, vzťah medzi
→označeniami a →pojmami v danom jazyku, pri ktorom jedno označenie reprezentuje dva alebo
viacero pojmov so spoločnými →charakteristikami. Poznámka 1: Príklad polysémie kľúč – 1. „nástroj
na zamykanie a odomykanie zámky“; 2. „pomôcka na uťahovanie a manipuláciu“; 3. „pomôcka na
rozlúštenie, vysvetlenie alebo určenie niečoho“; 4. „prostriedok na získanie niečoho“ (STN ISO
1087-1: 2003). Ide o vlastnosť slova alebo termínu založená na tom, že jeden jazykový prostriedok
viaže na seba viac významov; prítomnosť niekoľkých vzájomne zviazaných významov v jednom
a tom istom slove vznikajúcich spravidla ako dôsledok zmeny a rozvitia pôvodného významu slova
(Golovin a Kobrin, 1987, cit. Masár, 1991). Polysémické sú slová hlava, koreň, krk, telo atď. Časté
sú prípady tzv. kategoriálnej polysémie: termínom operátor možno pomenovať osobu aj vec,
termín vinutie patrí do kategórie názvov deja aj výsledkov deja alebo procesu.
polysyndeton – lingvistika nadbytočné využívanie, hromadenie spojok – opak asyndetonu.
polysyntetický typ jazyka – lingvistika jazykový typ charakterizovaný tým, že slová sa neskloňujú
a nečasujú; čas sa vyjadruje pomocnými slovami; plnovýznamové slová fungujú často aj ako
pomocné slová; osobitnú funkciu majú tzv. numeratíva, ktoré spájajú číslovky so substantívami;
typické je skladanie slov.
pomenovací nominatív – lingvistika nominatív vyjadrujúci meno osoby alebo pomenovanej
nadradeným slovom: Volám sa Karol. Okres Michalovce splnil plán výkupu (Horecký a Rácová,
1979).
pomenovanie – lingvistika činnosť, ktorou sa mimojazykovým objektom (javom a dejom) priraďujú
ustálené názvy (slová, spojenie slov, frazeologické jednotky).
pomiestny názov – lingvistika vlastné meno objektu neurčeného na obývanie, napr. názov poľa, lúky.

pomlčka →interpunkčné znamienko.
pomnožné podstatné meno lingvistika →plurále tantum, podstatné meno pomenúvajúce jeden
predmet tvarom množného čísla: váhy, noviny.
pomocné sloveso – lingvistika sloveso nevyjadrujúce činnosť ani stav, ale určujúce niektorú
významovú zložku pripojeného pomenovanie: byť, stať sa (Horecký a Rácová, 1979).
pomocný jazyk – lingvistika plánový jazyk, jazyk vytvorený umele, obyčajne na základe jedného alebo
viacerých prirodzených jazykov, majúci zjednodušenú gramatickú stavbu a menej rozsiahly slovník
(esperanto, occidental, interlingva).
pompézny štýl – lingvistika veľkolepý, majestátny, monumentálny, obzvlášť oslavný, vznešený štýl.
popisná jednotka – en unit of description, samostatný dokument, súbor dokumentov alebo časť
dokumentu, ktoré sú objektom vstupného spracovania a tvorí sa z nich jeden záznam dokumentu
(Jurčacková, In Katuščák a spol., 1998).
popisný údaj – slovo alebo viacslovný výraz, príp. skupina znakov, ktoré v rámci identifikačnej
funkcie záznamu reprezentujú informáciu prevzatú z dokumentu alebo informáciu o dokumente
(Jurčacková, In Katuščák a spol., 1998).
populačný register – informatika zdravotný register, ktorý eviduje všetky novozistené prípady
ochorenia v definovanej populácii a definovanom územnom celku a čase. Vyspelé krajiny budujú
populačné registre ako súčasť zdravotného informačného systému s cieľom sledovať záťaž
populácie sledovanými ochoreniami. Populačný register slúži ako informačná podpora pri príprave
a vyhodnocovaní preventívnych a intervenčných programov, pre epidemiologický výskum, ako aj
na posúdenie ekonomickej náročnosti starostlivosti o pacientov s registrovaným ochorením.
populárno-náučný štýl – lingvistika →odborný štýl.
populárny štýl – lingvistika populárno náučný štýl, všeobecne prístupný, zrozumiteľný štýl. Náučný štýl
sa člení na vedecko-náučný a populárno-náučný (nižší náučný) štýl. Populárny štýl je štýl
praktických príručiek, informačných brožúr, letákov aj učebných textov pre žiakov nižších školských
ročníkov.
poradie viet v súvetí – lingvistika →vetosled.
porekadlo – lingvistika ustálené poradie slov charakterizujúce istú situáciu (obyčajne obrazne): Do
Ducha nevyzliekaj kožucha (Horecký a Rácová, 1979).
poriadok slov – lingvistika slovosled; 1. poradie slov vo vetných členoch; 2, sústava pravidiel pre
poradie slov vo vetných členoch.
porovnávaní základ – lingvistika →bilaterálny protiklad.
porovnávacia prísudková veta – lingvistika príslovková veta vyjadrujúca dej, ktorým sa vystihuje
kvalita alebo kvantita deja hlavnej vety: Hovoril, ako keď sa niekto sám so sebou zhovára (Horecký
a Rácová, 1979).
porucha zdravotného stavu – en health condition, zmeny alebo atribúty zdravotného stavu jedinca,
ktoré môžu podmieňovať ťažkosti (distress), brániť výkonu denných aktivít alebo kontakt so
zdravotníckymi službami; môže to byť choroba (akútna alebo chronická), porucha, poškodenie alebo
úraz, alebo odráža iné stavy súvisiace so zdravím, ako je gravidita, starnutie, stres, vrodená
anomália alebo genetická dispozícia. WHO:1948 [(ISO/TR 20514:20045(E)].
posesívne adjektívum →privlastňovacie prídavné meno.

posesívny datív – lingvistika privlastňovací datív, datív vyjadrujúci vzťah vlastníctva: to mi je brat
(Horecký a Rácová, 1979).
posesívny genitív – lingvistika privlastňovací genitív, genitív vyjadrujúci vzťah vlastníctva v užšom
zmysle: dom môjho otca, priateľka mojej sestra (Horecký a Rácová, 1979.
poskytovateľ zdravotnej starostlivosti – en health provider zdravotnícky profesional alebo
zdravotnícka organizácia zúčastňujúca sa priamo na poskytovaní zdravotníckych aktivít. Poznámka.
Upravené podľa prEN 13940-1. Táto definícia je totožná s pôvodnou definíciou CEN s výnimkou
pôvodného termínu „zdravotná starostlivosť“ („health care“), ktorý sa skrátil na „health“, aby sa
dosiahla konzistentnosť s terminológiou používanou v celom tomto dokumente [(ISO/TR
20514:20045(E)].
posledná zložka – lingvistika zložka, ktorá sa už nedá členiť na ďalšie dve zložky (pri rozbore na
bezprostredné zložky).
postih zhody – informatika zníženie hodnoty zhody niektorých typov prekladových jednotiek získaných
z prekladovej pamäti. Sem patria preklady získané strojovým prekladom, jednotky utvorené
pomocou nástroja spájania, preklady identických zdrojových segmentov pre rôznych používateľov. V
niektorých systémoch prekladovej pamäti sú hodnoty postihu definovateľné používateľom, iné
automaticky aplikujú predefinované hodnoty.
postkoordinácia – informatika en post-coordination, reprezentácia klinického významu za použitia
kombinácie dvoch alebo viacerých kódov. SNOMED CT umožňuje reprezentáciu mnohých pojmov
v postkoordinovanej forme. Jedna z foriem postkoordinácie obsahuje tvorbu jednoduchého výrazu
pozostávajúceho z viacerých pojmov spojených →atribútmi.
postojová modálnosť – lingvistika modálnosť vyjadrujúca vzťah, stanovisko autora. Pokladá sa za
základnú, lebo je to modálnosť, ktorú má potenciálne každá veta. Hovoriaci uplatňuje svoj postoj vo
výpovedi takým spôsobom, aby ju formuloval ako oznámenie, otázku alebo žiadosť. Modálnosť vety
nie je totožná so spôsobom slovesa. Napr. oznámenie sa môže vyjadriť indikatívom (Zajtra sa
stretneme) imperatívom [A ty (= ja) sa staraj sám o všetko] alebo kondicionálom (Ja by som tiež
prišiel) ap. (Mistrík, 2002).
posturika – lingvistika prenášanie informácií vyjadrovaných polohou tela a konfiguráciou jeho častí.
posudok – lingvistika útvar, ktorý sa uplatňuje pri hodnotiacich textoch, text, ktorý stojí medzi autorom –
odborníkom a adresátom – potenciálnym ne odborníkom, ktorý tento text nepozná. Posudzovateľ je
sprostredkovateľom. Posudok predpokladá odbornú analýzu diela a u autora schopnosti na vedeckú
prácu; samotný text posudku musí mať populárno-vedecký charakter (Mistrík, 2002).
posunková reč – lingvistika najdokonalejší dorozumievací systém v komunikácii nepočujúcich založený
na využívaní posunkov. Využíva sa aj v hlučnom prostredí a komunikácii na väčšie vzdialenosti. Je
to dorozumievanie sa pomocou pohybov rúk (gestikulácie), tváre (mimiky) a pohybov celého tela
(pantomimiky) ako komunikačných symbolov. Posunky sú deiktické (ukazovacie), napr. ja, ty, včera;
ikonografické (zobrazovacie), napr. srdce, beh; symbolické (označujúce abstraktné pojmy), napr.
množstvo, budovať; konvenčné (zaužívané, napr. áno, nie; kontaktové (nadväzujúce), napr. poď
sem!, naznačujúce dotyky, pohľady, objatia; kombinované (zložené), napr. veľa, dávno. Veľká časť
posunkov má konverznú hodnotu, napr. prosba – prosiť, číslo – číslovka, ale aj synonymnú, napr.
bežať – utekať. Významy sú opreté o situáciu, kontext a dôvernú vzájomnú znalosť kódov
komunikantov. Partneri si pomáhajú rozličnými výrazovými prostriedkami, asociačnými výrazmi,
pohľadmi, diskrétnymi posunkami okolitých predmetov, ale aj časťami tela, pauzami atď. Posunková
reč je rýchlejšia ako verbálne čítanie. V posunkovej reči takmer neexistujú gramatické kategórie
(rod, číslo, pád, čas, modálnosť), ale komplexné uplatňovanie celého radu kategórií odrazu –
posunkom, zvukom, pohľadom, rýchlosťou, akceleráciou. Ukážka časovania slovesa: ja píše, ty

píše, my píše... ja bude píše, my včera píše. Pôvodný systém dopĺňa odzeranie ako špeciálne
čítanie (iba očami), ktorý sa môže využívať len ľuďmi, ktorí ohluchli, no predtým prirodzený jazyk
nepoznali (Mistrík, 2002).
potenciálna pauza – lingvistika →prestávka.
postrojná predložka – lingvistika →prvotná predložka.
používateľský terminál – informatika en user terminal, funkčná jednotka v systéme alebo komunikačnej
sieti, ktorá umožňuje používateľovi komunikovať s počítačom. Poznámka: upravené podľa normy
ISO/IEC 2382-1:1993(STN ISO 1087-2:2006).
povolený termín – lingvistika en admitted term, →termín, ktorý sa na základe →miery
akceptovateľnosti termínu pokladá za synonymum →odporúčaného termínu (STN ISO 1087-1:
2003).
povrávka – lingvistika ustálené spojenie slov príznačné pre istú osobu: páni inžinieri architekti (Horecký
a Rácová, 1979).
povrchová štruktúra – lingvistika syntaktická organizácia vety alebo jej časti pozorovateľná
bezprostredne v písanom alebo hovorenom jazykovom prejave.
pozitív – lingvistika prvý stupeň, tvar prídavného mena alebo príslovky vyjadrujúci základnú mieru
pomenúvanej vlastnosti: nový, veselý; novo, veselo (Horecký a Rácová, 1979).
poznámka – informatika en note, oznam, ktorý zabezpečuje ďalšie informácie o hociktorej časti
→terminologického záznamu (STN ISO 1087-1: 2003).
poznámka po čiarou – lingvistika textová vsuvka umiestnená na príslušnej strane pod textom, ktorou
sa dopĺňa základný odborný text. V poznámkach pod čiarou sa vecne odkazuje na literatúru, ktorej
sa autorský text týka, alebo sa uvádzajú hodnotiace komentáre autora k cudzej literatúre. Ak sa
autor v poznámke viackrát vracia k tomu istému dielu alebo autorovi, uvádza poznámku skratkami c.
d., cit. D. (citované dielo) alebo ib., ibid. (z lat. ibidem tamtiež).
poznanie – informatika nadobudnutie →poznatkov, vzťah medzi poznávaným a poznávajúcim.
Procesuálnou stránkou poznania je poznávanie; poznatok je jeho produktom. Poznanie je
predmetom skúmania teórie poznania (epistemológie), psychológie, biológie, informatiky a i.
disciplín.
poznatok – informatika kodifikovateľná, komunikovateľná a intersubjektívne pravdivá skúsenosť, ktorá
má atribút: 1. deklaratívny (dá sa vyjadriť); 2. procedurálny (možno s ním určitými spôsobmi
pracovať); 3. asociatívny (súvisí s inými poznatkami) (Kelemen a kol. 1999). Je to kognitívny
(poznávací) významový útvar, ktorý je výsledkom poznávacieho procesu. Z filozofického hľadiska je
poznatok spracovaná →informácia. Poznatky sa vyjadrujú pomocou →symbolov, s ktorými sa
pracuje (t. j. určuje sa akcia, ktorú agent vykonáva). Ucelená sústava poznatkov spolu so spôsobmi
ich zreťazenia, čím sa zobrazuje postupnosť vnemov znalostného agenta do akcií a umožňuje
riešenie problémov určitého typu, predstavuje →znalosti. Dôležitou vlastnosťou znalostných agentov
je možnosť rozmnožovania poznatkov, t. j. riešenia nových problémov naučením sa alebo získaním
nových poznatkov o prostredí.
poznávacia funkcia →funkcia.
PPP – en private-public partnership partnerstvo verejného a súkromného sektora.
praesens historicum – lingvistika →historický prézens.
pragmalingvistika – lingvistika jazykovedná disciplína, ktorá študuje vzťah znaku k prijímateľovi.
Vychádza z toho, že každá výpoveď má dve zložky: 1. vlastná informácia (propozícia, informéma),

ktorá sa má odovzdať adresátovi; 2. performatívna zložka (pragméma), ktorou vyjadruje podávateľ
svoj vzťah k tomu, čo oznamuje. Informémami sú tie prvky výpovede, v ktorých sa prináša základ
informácie vyjadrený slovom, číslom, vetou atď. (Mistrík, 2002).
pragmatika – lingvistika pragmatická lingvistika, moderná vedecká disciplína na hranici lingvistiky
a filozofie, ktorá sa zaoberá rečovými aktmi (prehovormi, výpoveďami), ako účelnou praxou reči:
človek, ktorý hovorí, nejako niečo vraví, ale obyčajne tým sleduje aj nejaký zámer. Na rozdiel od
sémantiky sa pragmatika neuspokojuje s ideálnym (slovníkovým) významom slov, ale všíma sa
zámer i stratégiu hovoriaceho, situáciu a kontext výpovede. Okrem významu výpovede sa zaujíma
aj o jej – často mimorečové – účinky a dôsledky. Pragmatika skúma používanie →znakov; je to
odvetvie →semiotiky, ktoré skúma vzájomný vzťah vehikula (znaku) a interpréta (príjemcu).
pragmalingvistika – lingvistika jazykovedná disciplína, predmetom ktorej je štúdiúm vzťahu znaku
k prijímateľovi. Vychádza z toho, že každá výpoveď má dve zložky. V jednej z nich sa vyjadruje
vlastná informácia čiže prepozícia, ktorá sa má odovzdať adresátovi, v druhej, performatívnej zložke
vyjadruje podávateľ svoj vzťah k tomu, že oznamuje. Prvá zložka sa nazýva informéma, druhá
zložka pragméma. Performatívnymi prvkami, ktoré tvoria pragmatickú zložku, sú napr. modálne
prvky, uvádzacie formuly, modálne častice, rozličné vložky a parentézy, diplomatické formuly typu:
nebolo možné inak, ako sa ukázalo, za každú cenu, v každom prípade, možno, zdá sa mi,
domnievame sa, nedá sa nič robiť atď. Informémami sú tie prvky výpovede, v ktorých sa prináša
základ informácie vyjadrený slovom, číslom, vetou atď.
pragmatický vzťah – lingvistika vzťah jazykového znaku k jeho používateľom, zahrnujúci psychologickú
motiváciu, sociologické vzťahy i otázky účinnosti jazykového prejavu.
pragména – lingvistika →pragmalingvistika.
prajazyk – lingvistika predpokladaný jazyk, z ktorého sa vyvinuli jednotlivé geneticky príbuzné jazyka,
napr. indoeurópsky prajazyk, slovanský prajazyk (praslovančina); →protojazyk.
pranostika – lingvistika porekadlo alebo príslovie tematicky zacielené na pozorovanie javov v prírode,
predpovede, prognózy o počasí („podľa storočného kalendára“), rady týkajúce sa prác na poli. Je to
žáner ľudovej slovesnosti s folkloristickými prvkami. Príklad: Tmavé Vianoce – biela Veľká noc.
praslovančina – lingvistika →praslovanský jazyk.
praslovanský jazyk – lingvistika praslovančina, rekonštruovaný spoločný prajazyk, z ktorého sa
postupnou diferenciáciou (niekedy aj integráciou) vyvinuli všetky slovanské jazyky. Existovali iba
dve – tri tisícročia a nezachovávali sa z neho žiadne písomné pamiatky. Preto dnes aj praslovanské
tvary slov, ktoré sa spomínajú v odbornej literatúre, musia sa označovať hviezdičkou podobne ako
tvary indoeurópskeho prajazyka. Napr. *svetja (=svieca), *dušě (=duša), *medja (=medza).
Praslovanský jazyk sa začal štiepiť na slovanské jazykové skupiny v prvých storočiach nášho
letopočtu Pre slovanské jazyky je príznačné, že ich slová sa začínajú spoluhláskami a končia sa
prevažne samohláskami.
pravá zloženina – lingvistika →vlastná zloženina.
pravda – logika v dvojhodnotovej logike je jedna z →pravdivostných hodnôt {1,0} alebo {P,N} alebo [T,F] atď.,
a to tá, ktorou symbolicky označujeme pravdu: 1 alebo P alebo T atď. V úzkom chápaní →logiky je to termín
výrokovej logiky (en propositional logics); P = pravda, T = en true.

pravdivostná hodnota – logika v dvojhodnotovej logike „pravda“ je priradená výroku, ktorý je adekvátnym
odrazom faktu. Jestvujú dve hodnoty: pravda a nepravda. Pravdivostná hodnota "pravda" je priradená

→výroku, ktorý je adekvátnym odrazom daného faktu. Pravdivostná hodnota "nepravda" je priradená výroku,
ktorý je negáciou, opakom adekvátneho odrazu daného faktu. Na označovanie pravdy, resp. nepravdy sa
používajú: čísla 1 a 0 (pravda = 1; nepravda = 0), písmená: P, N (pravda = P, nepravda = N) t, f (true = t,

pravda; false = f, nepravda). Takto možno hodnotiť výroky alebo výrokové formy. V matematickej logike sa pod
pravdivostnou hodnotou pravda chápe →trieda pravdivých výrokov; a nepravda, trieda nepravdivých výrokov.
Priraďovanie pravdivostných hodnôt sa nazýva valuácia. V prípade viachodnotových logík, logické výrazy ktoré
sa v nich vyskytujú, môžu nadobúdať viac než dve rôzne hodnoty.

pravopis – lingvistika ortografia, súhrn zásad používania písmen a znamienok pri písomnom
zaznačovaní jazykového prejavu.
pravopisná norma – lingvistika →jazyková norma.
pravopisný slovník – lingvistika slovník zahrnujúci slová, v ktorých sú pravopisné ťažkosti alebo
nejasnosti.
prázdna morféma – lingvistika morféma vyjadrená radom foném, ale nemajúca vlastný význam; napr.
sa v slovenskom slovese smiať sa.
prázdne miesto – informatika en blank, →znak, ktorý predstavuje prázdnu pozíciu v →reťazci
→grafických znakov. Poznámka: upravené podľa normy ISO 2382-4:1987 (STN ISO 1087-2:2006).
prázdne slová – lingvistika floskuly, slová, ktoré nie sú nositeľmi informácií. Príznačné sú pre hovorené
prejavy. Často sa vyskytujú aj v nepripravených rečníckych prejavov. Prázdne slová pôsobia v texte
ako frázy, nič nehovoriace silácke slová. Napr. takpovediac, ide len o to, ako sa vraví ap.
prázdny symbol – informatika →zástupový symbol.
preberanie slov – lingvistika jeden zo spôsobov obohacovania a rozširovania slovnej zásoby slovami
z iných jazykov. V súvislosti s migráciou slov sa hovorí o prevzatých (zdomácnených) slovách
a o príležitostne vypožičaných (cudzích) slovách. Preberanie slov z cudzích jazykov sa nemá
hodnotiť ako negatívny jav, pretože je to jav, ktorý zasahuje všetky živé jazyky. V slovenčine sú
dnes prevzaté slová z vyše 30 jazykov.
preberať – informatika en download, verb, importovať programy alebo
do iného počítača alebo na →údajové médium.

→údaje z pripojeného počítača

predchádzajúce úpravy – informatika dávkový preklad, proces porovnávania celého zdrojového textu
a databázy prekladovej pamäti s automatickým vložením všetkých presných zhôd nájdených v
databáze. Výsledkom je hybridný text obsahujúci predpreložené a nepreložené segmenty.
predikácia – lingvistika prisudzovanie, druh subordinatívneho syntagmatického vzťahu, do ktorého
vstupuje subjekt a predikát ako hlavné vetné členy dvojčlennej vety. Výrazy, ktoré sú vo vete
spojené predikáciou, sú podmetom a prísudkom vety. Podmet a prísudok sú obsahovo rovnocenné
vetné členy. Ich zviazanosť sa vyjadruje zhodou v osobe, čísle a niekedy aj v rode. Zhoda vychádza
od podmetu a zasahuje sa ňou prísudok (Mistrík, 2002).
predikačná entropia – lingvistika entropia zistená odhadom alebo inou nenumerickou metódou.
predikačná zloženina – lingvistika predikačné kompozitum, zloženina, v ktorej základom je spojenie
slovesa s podmetom: voda padá – vodopád.
predikačné kompozitum – lingvistika →predikačná zloženina.
predikát – lingvistika predicatum, prísudok, v tradičnej logike logický prísudok, jeden z dvoch termínov
súdu, a to ten, v ktorom sa niečo vypovedá o predmete, o ktorom je reč; vlastnosť predmetu; ide
výraz alebo zmysel výrazu, ktorým sa niečomu (niekomu) niečo pripisuje (predikuje). Vo vete býva
predikátom sloveso. Je to konštrukčné a sémantické centrum vety, predstavuje hlavného nositeľa
systémotvorného vzťahu vo vete.
V matematickej logike sa predikátom nazývajú práve tie funkcie, významami ktorých sú výroky
(alebo ich pravdivostné hodnoty „pravda“ a „nepravda“). V dôsledku toho sa namiesto tradičných

pojmov predikátu a subjektu zavádzajú zodpovedajúce presné matematické pojmy funkcie a jej
argumentov. V súlade s tým sa predikáty definujú na množinách (oblastiach predmetov), ktorých
prvky majú charakter argumentov alebo hodnôt zodpovedajúcich premenných. Nová interpretácia
predikátu dáva logickej úvahe nevyhnutnú všeobecnosť. Logická úvaha takto spája nielen
sylogistické, ale aj nesylogistické úsudky a funkcionálna forma zápisu odhaľuje široké možnosti na
formalizáciu výrokov akejkoľvek vedeckej teórie.
Pomocou príslušných predikátov vyjadrujeme podmienky „čo sa stane, keď“, začiatočné podmienky,
dôsledky (účinky) akcií a platnosť stavov v príslušných časových okamihoch.
predikatívna syntagma – lingvistika prisudzovací sklad, syntagma, ktorou sa vyjadruje označenie
substancie a označenie deja, resp. stavu alebo vlastnosti; zodpovedá vetným členom podmet
a prísudok; medzi členmi je vzťah vzájomnej determinácie, ale presa sa za hlavný (riadiaci) člen
predikatívnej syntagmy pokladá prísudok.
predikátový kalkul – informatika rozšírenie →výrokového kalkulu →formalizáciou záverov, ktoré sú
založené na vnútornej štruktúre výrokov. Pojem formuly predikátového kalkulu sa rozširuje
zavedením pojmu predikátu jednej alebo niekoľkých predmetných premenných.
predklonky – lingvistika →proklitiky.
predložka – lingvistika prepozícia, neohybná slovo vyjadrujúce v spojení s nepriamymi pádmi
okolnostné, predmetové a prívlastkové vzťahy: pred, popri.
predložková väzba – lingvistika spojenie preložky s pádom: na stole, konča cesty (Horecký a Rácová,
1979).
predložkový neologizmus – lingvistika predložkový výraz, ktorý vzniká kvôli úspornosti textu typu
začiatkom, vrátane, ako aj viacslovné predložkové výrazy typu s ohľadom na (Mistrík, 2002).
predložkový pád – lingvistika prepozicionál, pád, ktorým sa vyjadruje daný vzťah pomocou pádovej
koncovky i predložky: v dome (Horecký a Rácová, 1979).
predložkový výraz – lingvistika ustálené spojenie jednoduchej predložky a podstatného mena so
všeobecným významom, fungujúce ako predložka: v dôsledku, v rámci (úspor)(Horecký a Rácová,
1979).
predmet – lingvistika object, objekt, cieľ, skutočnosti, ktoré si môžeme predstaviť alebo vnímať a ktoré
majú vzťah k pojmu. Je to vedľajší (druhostupňový) vetný člen dopĺňajúci význam slovesa vo funkcii
ktoréhokoľvek vetného člena: písať úlohu, spať celú noc (Horecký a Rácová, 1979). Predmet je
rozvíjajúci vetný člen, ktorým sa dopĺňa význam slovesa alebo dejového adjektíva. Svojím tvarom
závisí od nadradeného člena. Nadradené sloveso alebo adjektívum určujú predmetu pádovú formu,
napr. väzba so slovesom: genitív: dotknúť sa – stola, lokál: uvažovať o prognóze, inštrumentál: rezať
– nožom, akuzatív: písať – správu. Predmet môže byť priamy (v bezpredložkovom akuzatíve) alebo
nepriamy (v inom páde než bezpredložkovom akuzatíve a nominatíve, t. j. v genitíve, datíve, lokáli a
inštrumentáli).
predmetová spojka – lingvistika →hypotaktická spojka.
predmetová veta – lingvistika vedľajšia veta vystupujúca vo funkcii predmetu hlavnej vety: Dozvie sa,
že včera vypadli traja (Horecký a Rácová, 1979).
predmetové heslo – lingvistika en topical suject, kľúčové slovo, deskriptor.
predmetové sloveso – lingvistika objektové sloveso, sloveso vyjadrujúce, že dej zasahuje logický
objekt: čítať, stavať (Horecký a Rácová, 1979).

predmetový akuzatív – lingvistika akuzatív viažuci sa ako predmet s prechodnými slovesami: čítať
správu.
predminulý čas – lingvistika antepréteritum, čas vyjadrujúci minulý dej, ktorý sa stal alebo dial pred
iným minulým dejom, vyjadreným préteritom: do nemocnice sa vrátil pacient, ktorý ju len nedávno
opustil. V slovenčine sa používa aj ako variant préterita na vyjadrenie dávnej minulosti (dávnominulý
čas): v mladosti bol písal básne.
predná samohláska – lingvistika samohláska, pri tvorení (artikulovaní) ktorej sa jazyk posúva, a tým sa
zmenšuje objem ústnej dutiny: i, e (Horecký a Rácová, 1979).
predpodnebná spoluhláska – lingvistika palatála, spoluhláska charakterizovaná prekážkou vytváranou
chrbtom jazyka a predným (tvrdým) podnebím: ť. ď (Horecký a Rácová, 1979).
predpona – lingvistika →prefixálna morféma, prefix, slovotvorná predpona, časť odvodeného slova,
ktorá sa pripája pred slovotvorný základ a tento základ významovo modifikuje. Slovotvorné
predpony sa spájajú so slovotvorným základom voľnejšie ako prípony. Preto slovotvorná štruktúra
predponových odvodením je zreteľná, alebo vôbec zaniká. Slovotvorné predpony tvoria podobne
ako slovotvorné →prípony osobitný systém pre každý slovný druh. Menné slovotvorné predpony
pre-, pri-, po- (pre-milý, pri-dobrý, po-menší) majú modifikačnú funkciu zosilňovania alebo
zoslabovania pomenúvanej vlastnosti. Slovotvorné predpony sú typickým slovotvorným
prostriedkom na odvodzovanie slovies. Tvorenie slovies predponami (verbálna prefixácia) má dve
hlavné funkcie, a to perfektivizačnú a lexikálno-sémantickú, t. j. predponami sa tvoria jednak
dokonavé podoby slovies (písať – napísať), jednak rozličné spôsoby slovesného deja, napr. v rámci
lokalizovanosti smerovania deja pod niečo (podliezť), v rámci temporálnosti dokončenia poslednej
fázy deja: do-tvoriť. Perfektivizačná predpona zväčša pridáva slovesu nový lexikálny význam.
K dokonavému slovesu sa spravidla tvorí aj príslušný nedokonavý člen. Preto vidové predponové
slovotvorné typy sú obyčajne dvojčlenné, napr. prihovoriť sa – prihovárať sa, zdokonaliť –
zdokonaľovať (Mistrík, 2002).
Predpony sa pridávajú k odvodzovaciemu základu mechanicky, preto sa tvorenie termínov pokladá
za jednoduchšie, ako tvorenie termínov.
Prehľad predpôn
a-/ an- (asociálny, anergia)
bez- (bezbolestný
de-/ dez- (deregulácia, dezinsekcia)
i-/ in- (ilegalita, invalidita)
nad- (nadčlovek)
ne- (neplodnosť)
non- (vyjadruje záporný význam – nonkonformizmus, ale aj neprítomnosť – non-disjunkcia)
pa- (paveda, pakomár)
pod- (podpredseda)
pol-/ polo- (polpriamka, pologuľa)
pra- (pračlovek)
pred- (predplatiteľ)
proti- (protikandidát)
spolu- (spolupracovník)
veľ- (veľmajster)
Predponovo-príponové tvorenie termínov sa používa pri názvoch osôb (námorník), miesta
(rozvodie), vlastností (nezávislosť), názvy deja (medzipristátie atď.)

Bezpríponové tvorenie termínov sa používa pri tzv. deverbatívach: prelet (od preletieť), priesak
(od presiaknutie), (p)oprava (od (p)opraviť)
Prehľad gréckych a latinských predpôn (Šimon, 1990)
a-, an- (gr. zápor, napr. napr. atrophia, anaemia; synonymum in-; homonymum ab, ad, ana)
a-, ab- (lat. od, odlúčenie, napr. amotio, abductio; synonymum apo-, ant-, ad-; homonymum a-, ad)
ad- (lat. do, pri, napr. adductio)
amphi- (gr. okolo, obojstranne, napr. amphiarthrosis)
ana- (gr. 1. nad, napr. anasarca; 2. roz-, napr. anatomia; 3. opäť, napr. anamnesis; 4. proti, napr.
anaphylaxis; 5. spolu, napr. anastomosis)
ante- (gr. 1. pred, dopredu, napr. antebrachium, anteflexio; synonymia: prae, pro-; antonymia: post-,
retro-)
anti- (ant-) (gr. proti, napr. antibiotica, anhelmintica; synonymum contra)
apo- (gr. od, preč, napr. apophysis; synonymum a-, ab-).
circum- (lat. okolo, napr. circumferentia; synonymum amphi-, peri-)
con- (com-, col-, co-)(lat. s, spolu, vedno, napr. conjunctiva, compressio, collateralis, coaxialis;
synonymum syn-).
contra- (lat. proti, napr. contraindicatio; synonymum anti-)
de- (des-)(lat. 1. zhora nadol, napr. descendens; synonymum cata-; 2. odstránenie, napr.
desinfectio; 3. zhoršenie, napr. deformatio)
dia- (di-)(gr. roz-, cez, medzi, napr. diencephalon, diagnosis; synonymum dis-, inter-, per-)
dis- (di-) (lat. 1. roz-, napr. dilatatio; synonymum dia-, homonymum dia- 2. ne-, napr. dissimilis;
synonymum in-)
dys- (gr. porucha, odchýlka, napr. dysfunctio, dyspnoe)
e-, ex- (ef-) (lat., ec- (gr.) z, zo, vy, napr. extensor, erectio, ectopia; ant. in-)
ecto-, exo- (gr. mimo, vonkajší, napr. ectoderma; syn. extra-; ant. endo-, intra-)
en- (em-) (gr. v, na, napr. encephalon, embolus; syn. in-)
endo-, ento- (gr. vnútri, napr. endocardium, entoderma; syn. intra-, intro-; ant. ecto-, exo-)
epi- (ep-) (gr. na, nad napr. epididymis; syn. hyper-, super-; ant. hypo-, infra-, sub-)
eu- (gr. dobre, normálny stav, napr. eupnoe; ant. dys-)
extra- (lat. mimo, napr. extrauterinus; syn. ecto-, exo; ant-, intra-)
hyper- (gr. nad, zvýšenie, napr. hypertensio; syn. epi, super-; ant. hypo-, sub-)
hypo- (hyp-) (gr. pod, zníženie, napr. hypoglossus, hypoxia; syn. intfra-, sub-; ant.. hyper-, epi-)
in- (im-, ir-) (lat. 1. v, na, napr. injectio; sym. en-; ant. e-, ex-, ec-; 2. zápor, napr. immaturitas; syn.
a-)
infra- (lat. pod, nižšie, napr. infraarticularis; syn. hypo-, sub-; ant. super-)
inter- (lat. medzi, napr. interdentalis; syn. dia-)
intra-, intro- (lat. vnútri, dovnútra, napr. intravenosus, introitus; syn. ad-, para-)
iuxta- ( lat. pri: iuxatemdullaris; syn.: post-, retro-; ant. pro-)
kata-, cata- (gr. zhora nadol, napr. catarrhalis; syn. de-)
meta- (met-) (gr. za, po, napr. metacarpus; syn. post–, retro-; ant. pro-)
ob- (oc-, op-) (lat. proti, za, napr. oppositio, occlusio)
para- (par-) (gr. 1. pri vedľa, napr. paravertebralis; syn. iuxta-, ad-; 2. na obidvoch stranách, napr.
paraplegia; 3. podobnosť, napr. paratyphus; 4. odchýlka, napr. paraesthesia; 5. opak, napr.
parasympathicus)
per- (lat. 1. cez, pre, napr. perforans; syn. dia-; 2. zvýšený stupeň, napr. pertussis; syn. hyper-,
super-).
peri- (gr. okolo, napr. pericardium; syn. meta-, retro-; ant. ante-, prae-).
post- (lat. za, po, napr. postoperativus; syn. meta-, retro-; ant. ante-, prae-)
prae-, pre- (praecentralis; syn. ante-, pro-; ant. post-, retro-)

pro- (lat., gr. pred, dopredu, napr. processus, prognosis)
re- (lat. späť, opäť, napr. recurrens)
retro- (lat. za, vzdadu, napr. retroperitonealis)
se- (lat. od, roz-, napr. secretio, separatus)
sub- (suc-, suf-, sup-, su-) (lat. pod, znížený stupeň, napr. subcutaneus; syn. hypo-, infra-; ant.
infra-, sub hypo-)-,
super, supra- (lat. nad, zvýšený stupeň, napr. superinfectio, supraorbitalis)
syn- (sym-, sy-) (gr. s, spolu, napr. synostosis, symphysis; syn. con-)
trans- (lat. cez, pre, napr. transversus, transfusio; synonymum dia-, per-)
––––––––––––––––––
*ant. – antonymia; gr. – grécky; hom. – homonymum; lat. – latinsky; syn. – synonymum
predvetie – lingvistika →perióda.
prefix – lingvistika →prefixálna morféma, →slovotvorná predpona.
prefixácia – lingvistika spôsob tvorenia nového slova pomocou slovotvorných predpôn: spievať –
zaspievať, plán – plánovať.
prefixálna morféna – lingvistika prefix, predpona, morféma vyjadrujúca nejakú slovotvornú kategóriu
a pripájaná pred koreň alebo kmeň: od-ísť, pri-starý, nad-hodnota.
prefixálno-konverzný spôsob – lingvistika spôsob tvorenia nových slov, pri ktorom ako slovotvorný
prostriedok sa využíva súčasne predpona i gramatická morféma (namiesto prípony): pred-mest-ie.
prerixálno-sufixálny spôsob – lingvistika spôsob tvorenia nových slov pomocou slovotvornej predpony
a prípony, resp. rozštiepanej morfémy: ná-mest-ie.
prehláska – lingvistika historická zmena českých samohlások: ’a → ě, ’u → i, ’o → ě (duša → dušě, lud
→ lid).
prehliadač – lingvistika en browser, webový prehliadač, aplikačný softvér, ktorý umožňuje používateľovi
zobrazenie a interakciu s dokumentmi hypertextového značkového jazyka (angl. HyperText Markup
Language; HTML) hosťovanými na webových serveroch alebo na lokálnom súborovom systéme.
Medzi prehliadače dostupné pre osobné počítače patria napr.: Internet Explorer, Firefox, Opera a
Safari. Prehliadač je najčastejšie používaným druhom tzv. „používateľského agenta“ (en user
agent), t. j. klienta určitého internetového protokolu internetového protokolu. Najrozsiahlejšia známa
zbierka prepojených dokumentov je známa ako WWW (World Wide Web).
prehovor – lingvistika en discourse, konkrétne oznámenie uskutočnené pomocou jazyka; ucelená,
obsahovo i formálne uzavretá textová jednotka, pri ktorej sa zdôrazňuje komunikatívny aspekt.
Realizuje sa ústne alebo písomne; každý jazykový prejavom, ktorý má zmysel, je prehovor. Môže
mať dĺžku jednej vety až po najdlhší možný žáner. Používa sa najčastejšie ako všeobecne platné
pronomen integrujúce oznámenie každého druhu.
prechodné sloveso – lingvistika tranzitívne sloveso, sloveso, ktoré má väzbu s bezpredložkovým
akuzatívom alebo jemu na roveň postavenými pádmi: genitívom (partitívnym alebo negatívnym)
a inštrumentálom. Predmet realizovaný týmito pádmi sa vola priamy predmet. Väzba s akuzatívom,
napr. hromadiť zatvoriť oči, väzba s inštrumentálom alebo genitívom otočiť hlavou, resp. otočiť
hlavu.
prechodník – lingvistika transgresív, neurčitý slovesný tvar vyjadrujúci pomenúvaný dej ako sprievodnú
okolnosť iného deja: nesúc (knihu) spadol (Horecký a Rácová, 1979).
prechodová funkcia – lingvistika H(t), analytické vyjadrenie →prechodovej charakteristiky.

prechodová charakteristika – lingvistika odpoveď dynamického systému na jednotkový skok (v
časovom vyjadrení) pri nulových počiatočných podmienkach.
prechýlené meno – lingvistika meno s typickým príznakom označujúcim ženské osoby paralelné
k mužským: učiteľka, Japonka, letkyňa (Horecký a Rácová, 1979).
prechyľovanie – lingvistika mócia, odvodzovanie ženských substantív od paralelných mužských: lekár
– lekárka, Japonec – Japonka.
preklad (textu) – lingvistika prevod textu z jedného jazykového kódu do iného. Ústny preklad sa volá
tlmočenie.
preklad podporovaný počítačom – informatika preklad asistovaný počítačom, široký a nepresne
definovaný termín, ktorý zahŕňa rôzne nástroje od pomerne jednoduchých po zložité, určené na
korekciu textov, tvorbu slovníkov a správu terminológie, pomoc prekladateľom a i. úlohy;
→spracovanie prirodzeného jazyka; →strojový preklad.
prekladač – informatika kompilátor.
prekladový slovník – lingvistika najčastejší je dvojjazačný slovník, v ktorom sa významy slov a výrazov
jedného jazyka (východiskového) tlmočia zodpovedajúcimi lexémami iného jazyka (cieľového).
prekladový súbor – informatika množina všetkého materiálu relevantného pre preklad, zostrojená
jedným lokalizačným predajcom. Okrem zdrojového materiálu obsahuje všetky dôležité technické a
lingvistické informácie ako prekladové pamäti, termbázy a glosáre, štýlové príručky atď.
prekladový terminologický slovník – lingvistika en glossary, odborný prekladový slovník,
terminologický slovník, ktorý obsahuje zoznam →označení z určitej →tematickej oblasti spolu
s ekvivalentmi v jednom jazyku alebo viacerých jazykoch. Poznámka: V bežnej angličtine sa ako
glosár nazýva aj jednojazyčný zoznam →označení a →definícií v určitej →tematickej oblasti (STN
ISO 1087-1: 2003).
prekladové pamäte – informatika databázy prekladovej pamäte, funkciou prekladovej pamäti ukladať
originály a ich ľudské preklady eObsahu v počítačovom systéme, rozdelené do menších jednotiek,
všeobecne s dĺžkou jednej vety. V týchto systémoch sa nahromadilo obrovské množstvo týchto viet
a ich prekladov. Systémy prekladovej pamäti umožňujú prekladateľom recyklovať tieto preložené
segmenty. Kedykoľvek sa tá istá alebo podobná veta zjaví v priebehu prekladateľa, pokladá sa
automaticky za relevantný preklad z pamäti a finálne riešenie (presnú korešpondenciu) alebo
čiastočné riešenie (fuzzy korešpondencia).
prekoordinácia – informatika en pre-coordination, uvedenie do súladu, spolupráca zložiek niečoho;
zoradenie, nastavenie podľa určitého pravidla. Termín používaný v SNOMED: reprezentácia
klinickej idey pomocou identifikátora jednoduchého pojmu. SNOMED CT umožňuje reprezentáciu
významu použitím postkoordinovaných výrazov pomocou kombinácie dvoch alebo viacerých
identifikátorov pojmov. Zahrnutie bežne používaných pojmov v prekoordinovanej forme uľahčuje
používanie terminológie.
preložiteľnosť termínu – lingvistika →medzinárodnosť termínu.
prenesený význam – lingvistika význam poukazujúci na označenú vec istým posunutím: somár (zviera)
– somár (hlupák) (Horecký a Rácová, 1979).
prenos informácie – informatika umožňuje systém spojenia, ktorý pozostáva zo zdroja informácie,
vysielača (kódovacieho zariadenia), prenosového kanála a prijímača (dekodéra).
prenos údajov – informatika en data transmission, elektronický prenos →údajov z jedného bodu do
jedného alebo viacerých bodov cez telekomunikačné zariadenia. Poznámka: upravené podľa
ISO/IEC 2382-9:1995 (STN ISO 1087-2:2006).

prenos súborov – informatika en file transfer, presun jedného alebo viacerých →súborov z jedného
systému na spracovanie údajov do druhého elektronickými prostriedkami (STN ISO 1087-2:2006).
prenosnosť – informatika en portability, schopnosť programu byť vykonaný v rôznych typoch systému
na spracovanie údajov, ktorá často zahŕňa rekomplikáciu s malou alebo nijakou manuálnou
modifikáciou. Poznámka: upravené podľa normy ISO 2382-1:1993 (STN ISO 1087-2:2006).
prenosový kanál – informatika komunikačný kanál. Sprostredkuje prenos správ medzi vysielačom
a prijímačom.
prepisovacie pravidlá – lingvistika v generatívnej gramatike pravidlá tvaru A B /X Y (X a Y sú reťazce
symbolov, môžu byť aj prázdne, A je jednoduchý kategoriálny symbol a B je neprázdny reťazec
symbolov); kategória A sa realizuje ako reťazec B v kontexte X Y; iná podoba: S – NP + VP, čítaj:
veta S sa rozkladá na dve bezprostredné zložky, mennú skupinu a slovesnú skupinu.
prepozícia – lingvistika →predložka.
prepozicionál – lingvistika →predložkový pád.
prerušená výpoveď – lingvistika →prerývaná výpoveď.
prerývaná výpoveď – lingvistika prerušovaná výpoveď, apozopiéza, obsahovo i gramaticky úplná,
dokončená výpoveď, vnútri však formálne trhaná a intonačne prerušovaná. V ústnom prejave sa na
to využívajú intonačné prostriedky, v písomnom prejave interpunkčné znamienka. Ak má prerývaná
výpoveď správnu syntagmatickú stavbu, a ak prerývanie nie je znakom ťažkopádnosti vo
vyjadrovaní, prerušenie má svoju logicko-zdôraňovaciu alebo citovú funkciu. Napr. Keby si to bol
uvedomil zavčasu... na začiatku... pred rokom – dvoma...! (Mistrík, 2002).
presná korešpondencia – informatika perfektná zhoda každého písmena medzi zdrojovým
segmentom, ktorý sa má prekladať a segmentom uloženým v prekladovej pamäti.
prestávka – lingvistika pauza, prozodická vlastnosť reči založená na prerušení artikulácie z fyziologickej
potreby alebo s istým zámerom; obligatórny pauza (záväzná prestávka) býva na hranici viet,
fakultatívna (príležitostná) pauza na hranici vetných úsekov, potenciálna (možná) pauza na hranici
vetných taktov.
prestavovacia transformácia – lingvistika v generatívnej gramatike transformácia, pri ktorej sa
jestvujúce prvky iba prestavujú, ale ich počet sa nemení, napr. pri zmene slovosledu.
prešmykovanie – lingvistika metatéza likvíd, zmena skupín ort-, olt-, resp. tort-, tolt-, tert-, telt- na rat-,
lat-, trat-, tlat-, tret-, tlet-, resp. rot-, lot-, trot- tlot-, tret-, tlet-, rozdielna podľa jednotlivých
slovanských jazykov: *gorod – slov. grad/hrad, rus. gorod.
préteritum – lingvistika →minulý čas.
prevzaté slovo – lingvistika slovo pochádzajúce z iného jazyka; v slovenčine napr. dabing, džús.
prevzatý termín – lingvistika en borrowed term, výpožička, →termín, ktorý je prevzatý z iného jazyka
alebo z inej →tematickej oblasti (STN ISO 1087-1: 2003).
prézent – lingvistika →prítomný čas.
prezentácia – en presentation predvedenie.
prezentačná vrstva eHealth – informatika en eHealth present layer, časť informačných systémov
tvoriacich eHealth, ktoré sú z funkčného hľadiska zodpovedné za zobrazovanie spracovaných
údajov na monitoroch, tlačiarňach alebo na iných koncových zariadeniach počítačov.
prézentný kmeň – lingvistika prítomný kmeň, časť slovného tvaru slovesa po odpojení osobnej
koncovky: kupu-(j-ú) (Horecký a Rácová, 1979).

prezerať – informatika en browse, rýchlo prehľadávať zbierku dokumentov alebo listovať
v →záznamoch v →súbore na obrazovke. Poznámka – pozri definíciu v norme ISO/IEC 238223:1994 v kontexte →spracovania textu. (STN ISO 1087-2:2006; pozri →prehliadač.
prezývka – lingvistika meno používané namiesto úradného priezviska: Kikirík (Veselý) (Horecký
a Rácová, 1979).
priama reč – lingvistika doslovné, odcitované znenie reči postáv, uvedené úvodzovkami alebo iným
grafickým znakom.
priame rozprávanie – lingvistika ja-rozprávanie, rozprávanie, pri ktorom je rozprávač súčasne i jednou
z postáv (rozpráva v 1. osobe).
priamy pád – lingvistika pád označujúci osobu alebo vec v predmete (nominatív, na rozdiel od
ostatných pádov).
priamy predmet – lingvistika predmet v akuzatíve, viaže sa s prechodnými slovesami: čítať knihu
(Horecký a Rácová, 1979). Je to predmet, ktorý stojí po prechodných (tranzitívnych) slovesách, a to
ako výlučný, t. j. jediný predmet, napr.: objednať pacienta, alebo ako združený, t. j. spolu
s nepriamym predmetom, napr.: poslať správu pacientovi. Základný prostriedok na vyjadrenie
priameho predmetu je akuzatív, napr. napísať správu (Mistrík, 2002).
priamy význam – lingvistika význam poukazujúci priamo na označenú vec: somár (zviera) (Horecký
a Rácová, 1979).
príčinná príslovková veta – lingvistika →príslovková veta.
príčinná spojka – lingvistika 1. →hypotaktická spojka; 2. →parataktická spoka.
príčinné súvetie – lingvistika súvetie tvorené dvoma hlavnými vetami, z ktorých druhá uvádza príčinu
alebo vysvetlenie prvej vety. Ale škoda sa rozčuľovať, veď to poznáš (Horecký a Rácová, 1979).
pričlenený výraz – lingvistika vetný člen dodatočne pripojený k vete po jej ukončení. Je dôležitým
doplnením, vysvetlením alebo zdôraznením. V písomných prejavoch sa dáva do zátvoriek, oddeľuje
sa pomlčkou alebo čiarkou. Príklad: Aj ona mala vtedy šestnásť rokov – dnes je medzi nimi veľký
rozdiel (Mistrík, 2002).
prídavné mená – lingvistika adjektíva, ohybné slová, ktoré pomenúvajú statické vlastnosti vecí
samostatne existujúcich substancií. Pomocou adjektív sa bližšie určujú veci, a to bez zreteľa na čas.
Prídavné mená sa delia na vlastnostné a privlastňovacie. K vlastnostným adjektívam patria 1.
akostné (pekný, biely...); 2. vzťahové (železný, pohárový, včerajší...). Privlastňovacie adjektíva sa
tvoria od osobných mien pomocou prípon ov-, -in (otcov,, matkin), od zvieracích mien pomocou
prípon –í, -ací (žabí, včelí, mačací...); nedajú sa stupňovať (Mistrík, 2002).
prídavné meno hojnosti – lingvistika prídavné meno vyjadrujúce väčšiu mieru vlastnosti, než vyjadruje
základné slovo: okatý, blatnatý (Horecký a Rácová, 1979).
prídomok – lingvistika šľachtický predikát, meno pripájané k priezvisku u šľachticov, obyčajne
pomenúvajúce ich sídlo: Dohuslav Hasištejnský z Lobkovic, Jean Baudouin de Courtenay (Horecký
a Rácová, 1979).
prídych →aspirácia.
priestor v komunikácii – lingvistika vzdialenosť (proxemika) medzi komunikantmi, ale aj fyzická
situácia v priestore, cez ktorý prechádza informácia. Tak napr. Iná situácia (iný „priestor“) je medzi
komunikantmi v domácnosti (sociálna alebo intímna proxemika), iná vzdialenosť je v učebniciach
v škole (sociálna proxemika), iná je na ulici, medzi baníkmi v bani, v lese. O špecifickej
„vzdialenosti“ treba hovoriť vtedy, keď sa komunikanti nevidia.

priezvisko – lingvistika druhé meno, ktoré používajú príslušníci jednej rodiny.
príhovor – lingvistika ústne prednášaný text pri slávnostných príležitostiach (otváranie alebo zatváranie
spoločenských podujatí, výročia, sviatky) Je to slávnostný prejav, ktorý však nie je centrom
pozornosti, na ktorú je upriamená pozornosť poslucháčov.
prijímač – lingvistika zložka komunikačnej sústavy, ktorá prijíma oznámenie a dekóduje ho;
transformuje prijatú správu a dekóduje ju do tvaru, zrozumiteľného príjemcom.
prijímateľ →adresát.
príkaz – informatika výrok, časť programu, v ktorom sa spracúvajú údaje (na rozdiel od deklarácií). Ak
sa príkaz nedá rozložiť na jednoduchšie príkazy, ide o elementárny príkaz. K elementárnym
príkazom patrí napr. priradenie a volanie procedúry (pripojenie radením, pridruženie) a volanie
procedúry (použitie procedúry alebo funkcie na ľubovoľnom mieste počítačového programu).
Ďalšími dôležitými príkazmi sú: skok, podmienka, cyklus, blok (Lexikón Informatiky, Bratislava, SPN,
1991).
príklonky – lingvistika slová bez vlastného prízvuku, nasledujúce za slovom s prízvukom; foneticky sa
prikláňajú k predchádzajúcemu slovu; →enklitiky.
primárna prepozícia – lingvistika →prvotná preložka.
primárne slovo – lingvistika →koreňové slovo; →neodvodené slovo.
primitívny štýl – lingvistika nízky nekultúrny, neusporiadaný štýl. Primitívnosť sa prejavuje
v rozhádzanej kompozícii, v nesústredenosti. Štylistika primitívneho človeka je viac-menej príbuzná
štylistike schizofrenika – nesústavnosť, neharmonickosť, roztrieštenosť a náhodný výber
prostriedkov.
primkýnanie – lingvistika juxtapozícia, určovací vzťah medzi dvoma syntaktickými prvkami nevyjadrený
formálnymi (morfologickými) prostriedkami: veľmi pekný, uvariť na tvrdo (Horecký a Rácová, 1979);
obsahová závislosť všetkých členov, ktorá sa vyjadruje pomocou slovosledu a v ústnom prejave aj
pomocou intomácie. Je to spôsob vyjadrenia syntagmatického vzťahu medzi členmi syntagmy
realizovanej pomocou ustáleného poradia a tesného postavenia členov syntagmy. Používa sa
jednak samo – ako primárny prostriedok (napr. príchod hostí, chodba oproti), a jednak sekundárny
prostriedok popri zhode (napr. bolestivý výkon) alebo väzbe (napr. neochota spolupracovať)(Mistrík,
2002).
princíp ekvivalencie – lingvistika en principle of equivalency, princíp kategorizácie, ktorý spočíva v tom,
že upriamuje našu pozornosť na také zhodné vlastnosti istých entít, na základe ktorých ich
pokladáme za prvky (exempláre) tej istej triedy (Dolník, 1999).
princíp kompozicionality – lingvistika Fregeho princíp, v matematike, sémantike a filozofii jazyka,
princíp, že zložitý výraz je určený významami zložiek výrazu a pravidlami používanými pri ich
kombinácii. Táto idea sa vyskytuje už v Platónovej práci Theaetetus. Princíp kompozicionality
postuluje, že ak sa zo zmysluplnej vety odstránia lexikálne časti, ostanú pravidlá kompozície.
Príklad: Sokrates bol človek“ Keď z tejto vety odstránime zmysluplné lexikálne zložky – „Sokrates“ a
„človek“, ostane v pseudovete, S bol Č. Úlohou opisu je, aké je spojenie medzi S a Č.
Princíp kompozicionality existuje v podobnej forme v kompozicionalite programovacích jazykov.
Každá operácia syntaxe by mala byť spojená so sémantickou operáciou, ktorá narába s významami
zložiek kombinovaných syntaktickou operáciou. Podľa Davidsona každý konštrukt syntaxe sa má
spájať s klauzulou T-schémy operátora v sémantike, ktorá špecifikuje, ako je význam celého výrazu
utvorený pomocou syntaktických pravidiel.

Princíp kompozicionality bol predmetom kritiky z hľadiska toho, či sa má princíp pokladať za
skutočné tvrdenie prístupné empirickému testovaniu, za analytickú pravdu zrejmú z povahy jazyka
a významu alebo za metodologický princíp riadiaci vývoj teórií a sémantiky. Princíp kompozicionality
nevysvetľuje všetky významy. Napríklad len na základe slov a ich zloženia sa nedá usúdiť, či nejde
o sarkastické výrazy a podobné mimojazykové kontexty.
princíp podobnosti exemplárov – en principle od similarity, princíp kategorizácie, podľa ktorého v jej
základe sú →exempláre. Týmto princípom sa riadi napr. laik, ktorý zaraďuje napr. istý súbor
príznakov do triedy choroba na základe podobnosti. Nepostupuje teda analyticky (→princíp
totožnosti), neorientuje sa na podstatné, nevyhnutné, definičné vlastnosti, ale na typické
(prototypové) príznaky. Napr. koncept „hepatitída“ zahŕňa typický príznak „ikterus“ (hoci nie každý
prípad hepatitídy sa spája so žltačkou). Relevantnosť typických príznakov preukazuje usudzovanie
typu default reasoning (usudzovanie na základe medzier v znalostiach). Toto usudzovanie má túto
podobu:
Ak istá choroba sa diagnostikuje ako hepatitída a ak niet protichodných informácií, môžeme usúdiť,
že táto choroba sa spája so žltačkou.
Prototyp (ikterická forma hepatitídy) nemá povahu konštitučného princípu kategórie a kategorizácia
hepatitídy sa nevysvetľuje ako porovnávanie s jej prototypom, ale na základe Wittgensteinovej idey
„rodovej podobnosti“: Jednotlivé prípady choroby môžu byť spojené bez toho, aby mali všetky
spoločné vlastnosti, ktoré kategóriu vymedzujú. Kategorizuje sa na základe asociačných vzťahov
medzi entitami (a nie na základe vzťahu entít k prototypu), pričom v krajnom prípade exempláre
kategórie nemusia mať žiadnu spoločnú vlastnosť (teda vlastnosť, ktorou disponuje každý
exemplár). Príkladom je asymptomatická, inaparentná hepatitída. Kategória založená na
nevyhnutných a dostačujúcich vlastnostiach je jedným z prípadov kategorizácie na základe „rodovej
podobnosti“ (tá nevylučuje, že všetky exempláre majú spoločné vlastnosti) (Dolník, 1999).
princíp totožnosti – en principle of identity, princíp kategorizácie, ktorý riadi spracovanie informácií
o entitách tak, aby sme istú entitu identifikovali ako tú istú v rozličnom čase a rozličnom priestore
(Dolnjk, 1999).
prípad použitia – informatika scenár, en use case, v softvérovom inžinierstve a systémovom
inžinierstve správanie sa systému, ako odpovedá na požiadavku zvonka systému. Opisuje „kto“ vie
„čo“ má urobiť s daným systémom. Metóda použitia prípadov sa používa na zistenie požiadaviek
správania sa systému pomocou podrobného sledovania funkčných požiadaviek systému počas jeho
scenára.
prípadová štúdia – informatika en case study, kazuistika, kvalitatívna metóda charakterizovaná ako
ucelená a podrobná štúdia jedného javu alebo prípadu. Je to súhrnný opis s údajmi o začiatku
a vývoji javu, okolnosti alebo procesu, ktoré ho mohli ovplyvniť. Cieľom býva vysvetliť správanie
a rozhodovanie jednotlivca, rodiny, a komunity a tiež to, ako sa realizovali (kto, čo, kde, ako, za
akýchokolností a prečo sa daný fenomén udial, prečo sa aktéri správali tak a nie inak). Dôležité je
pochopiť a interpretovať vnútorné motívy aktérov. Komplexná kazuistika slúži na vedecké účely
a jej štruktúru tvorí anamnéza, katamnéza (samotný sledovaný fenomén, opis histórie prípadu)
a analýza s interpretáciou jeho funkčných požiadaviek počas daného scenára. Údaje potrebné na
vypracovanie kazuistiky sa najčastejšie zbierajú prostredníctvom pološtruktúrovaného alebo
neštruktúrovaného rozhovoru, analýzy dokumentov alebo participačného pozorovania. Pri výbere
skúmaného fenoménu pre kazuistiku ide o zámerný výber. Reprezentatívnosť nie je štatistická, ale
dosahuje sa tým, že osoby reprezentujú dané prostredie a skúmaný jav. Výber sa môže orientovať
na typické, ale aj málo sa vyskytujúce prípady (jedinečné, zvláštne). V niektorých prípadoch
(konceptuálna analýza) sa spracúvajú tri kazuistiky. Jedna je typickým príkladom skúmaného javu,

druhá je hraničným prípadom daného javu (diferenciácia) a tretia je opakom skúmaného javu (J.
Čáp, In K. Žiaková: Ošetrovateľský slovník, 2009).
pripájacia častica – lingvistika →uvádzacia častica.
pripojený vetný člen – lingvistika výraz, ktorý sa k vete pridá po jej zdanlivom ukončení a formálne
s ňou splynie. Jeho pripojenie je neočakávané, ide o pomenovanie vecí alebo okolnosti, ktoré
podávateľovi prichádza na myseľ dodatočne. Uvádza sa spojkou alebo sa od vety oddeľuje
pomlčkou či čiarkou. Niekedy sa dáva aj do zátvoriek: Príď, ale sám! Nadalo sa ňou hovoriť –
nemala záujem (Mistrík, 2002)
prípona – lingvistika morféma vyjadrujúca nejakú slovotvornú kategóriu. Pripája sa ku koreňu alebo
kmeňu slova, napr. skal-a, riadi-teľ, nepredstavi-teľný. Pri slovotvornom rozbore slova používame
termín slovotvorná prípona, pri morfematickom rozbore sufix alebo sufixálna morféma. Prípona je
zložkou →odvodených termínov.
Zo značného počtu prípon jednak domáceho pôvodu, jednak prevzatých z iných jazykov, najmä
latinčiny* používaných v rozličných terminológiách sú najčastejšie predpony na tvorenie názvov
osôb, vecí, vlastností, deja.
Prehľad prípon
a) Názvy osôb
-teľ (ošetrovateľ)
-č (vodič)
-ník/nik (vrátnik, požiarnik)
-ca (správca)
-ár/ -ar/ -iar (lekár, mliekar, guliar)
*
-ista (humanista)
-átor (moderátor)
-ér (masér, operatér)
-and (doktorand, proband)
-ant (projektant)
-ent (referent)
b) názvy vecí (patria sme názvy strojov, výrobkov a metriálu, nástrojov, pracovísk ap.)
-č (skrutkovač)
-ačka (miešačka)
-ok (nátlačok)
-ina (sklovina)
-dlo (čerpadlo)
-áreň/ -areň/ -iareň (lekáreň, dozrievareň, kačičiareň)
-ňa (výdajňa)
-ovňa (úschovňa)
c) názvy vlastností
-osť (dynamickosť, pevnosť, špecifickosť)
-ota (čistota)
d) názvy deja (patria do kategórie procesuálnosti)
-ie (plnenie, tmelenie)
-ba (liečba)
-ka (dávka)

-izácia (privatizácia)
-cia/ -ácia (difrakcia, diferenciácia)
-encia (konkurencia)
-zia (disperzia, invázia)
-áž (drenáž, montáž)
Pomocou prípony –osť sa tvoria aj názvy s kvantitatívnym významom, napr. poruchovosť.
Časté je tvorenie podstatný mien od adjektívnych základov ich presunom do kategórie substantív,
t. j. substantivizáciou, napr. cestovné, nájomné. Hojne sa používa na tvorenie termínov aj prípona
–stvo/-ctvo, napr. na označenie zamestnania (učiteľstvo), vlastností, hodností, funkcií, inštitúcií,
hnutí (dobráctvo, riaditeľstvo, ministerstvo, štúrovstvo), názvy stavov (vlastníctvo, priateľstvo)
(Masár, 2000).
Prehľad latinských prípon (Šimon, 1990)
a) prípony substantív
-sio, -tio, xio (slov. –zia, -cia, -xia; vyjadruje činnosť, napr. extensio, adductio, flexio)
-atio, -isatio (slov. -ácia, -izácia; rozšírená forma sufixu –io: zaopatrenie niečím,
uskutočňovanie niečoho, napr. exulceratio, fluorisatio)
-sor, -tor- -xor (činiteľ, napr. extensor, monitor, flexor)
-sura, -tura, -xura (slov. –zúra, -túra, -xúra; výsledok činnosti, napr. mensura, fractura,
flexura)
-itas (slov. –ita; vlastnosť, stav, napr. graviditas)
-mentum (slov. -ment; prostriedok, napr. medicamentum)
-tudo ( (slov. –túda; vlastnosť, napr. latitudo)
-ulus, -olus, -ellus, -illus, -culus (zdrobnenina, napr. utriculus, alveolus, cerebellum – od
cerebrum, fibrilla od fibra, canaliculus)
-ia (stav, choroba, napr. alergia, ischaemia)
-iasis (slov. -iáza; stav, choroba, napr. lithiasis)
-ismus (stav, choroba, napr. albinismus, alcoholismus)
-itis (slov. itída; zápal, napr. gastritis)
-osis, -asis, -esis (slov. –óza, áza, éza; stav, nezápalová choroba, napr. steatosis,
metastasis, paracentesis)
-oma (slov. –om; bujnenie, nádor, napr. carcinoma)
-omatosis (mnohopočetný výskyt nádorov, napr. lipomatosis)
b) prípony adjektív
-alis, -e; -aris, -e (vzťah, príslušnosť, napr. vertebralis, muscularis)
-icus, -a, -um (vzťah, príslušnosť, napr. thoracicus)
-inus, -a, -um (vzťah, príslušnosť, napr. palatinus)
-eus, a, um (vzťah, príslušnosť, podobnosť, napr. cartilagineus, pharyngeus)
-aceus, a, um; -aneus, a, um (rozšírená predpona –eus)
-arius, a, um (vzťah, príslušnosť, podobnosť, napr. urinarius)
-osus, a, um (vzťah, príslušnosť, bohatý na niečo, napr. venosus, adiposus)
-orius, a, um (vzťah, príslušnosť, funkcia, napr. olfactorius)
-atus, a, um (zaopatrený niečím, podobnosť, napr. dentatus)
-bilis, e (možnosť, napr. inoperabilis)
-ilis, e (možnosť, veková alebo pohlavná vlastnosť, napr. fragilis, senilis)
-oideus, a, um (podobnosť, napr. thyreoideus, ale rheumatoides)
prípustková spojka – lingvistika →hypotaktická spojka.

prípustková veta – lingvistika príslovková veta vyjadrujúca prekážku, napriek ktorej sa uskutočňuje dej
vyjadrený v hlavnej vete: Preto ide k Potockému, hoc jeho novoty mám v žalúdku ako moje hriechy
(Horecký a Rácová, 1979).
prípustkové súvetie – lingvistika súvetie, tvorené dvoma hlavnými vetami, z ktorých druhá vyjadruje
prípustku prvej vety: Janko už vie čítať, a má iba štyri roky (Horecký a Rácová, 1979).
priraďovací sklad – lingvistika →koordinatívna syntagma.
priraďovacia spojka – lingvistika →paraktaktická spojka.
priraďovacie súvetie – lingvistika súvetie z viacerých formálne rovnocenných viet: Jergušova tvár sa
vyjasnila, aj slabý zvláštny úsmev ňou preletel (Horecký a Rácová, 1979).
prirodzený jazyk – lingvistika en natural language, ľudský jazyk každodenného života založený na
artikulovaných zvukoch a zreteľnej gramatickej stavbe, ktorý používajú členovia spoločnosti na
bežné dorozumievanie (Horecký a Rácová, 1979). Ide o systém znakov a pravidiel na ich spájanie,
založený na ľudských artikulovaných zvukov (sekundárne na grafických znakoch), slúžiaci ako
základný nástroj komunikácie v spoločnosti a ako prostriedok formovania a vyjadrovania myšlienok
a obsahu vedomia v procese poznávania. Jeho základnou vlastnosťou je univerzálnosť, t. j.
schopnosť vyjadrovať každý obsah myslenia. Prirodzené jazyky môžu byť historické (resp. etnické)
a plánové. Pendantom prirodzeného jazyka je umelý jazyk.
Prirodzený jazyk je forma vyjadrenia myšlienok a prostriedok spoločenského styku medzi ľuďmi.
Jedine vďaka jazyku môže existovať abstraktné myslenie. Existencia jazyka je nevyhnutnou
podmienkou zovšeobecňujúcej činnosti myslenia. Napriek tomu jazyk a myslenie nie sú totožné. Z
hľadiska vzniku je jazyk relatívne samostatný, pretože špecifické zákony, ktorú sú odlišné od
zákonov myslenia. Preto nejestvuje totožnosť medzi pojmom a slovom, súdom a vetou atď. Jazyk je
predmetom skúmania nielen jazykovedy (lingvistiky), ale aj filozofie, logiky, semiotiky, antropológie,
neurovedy, psychológie, matematiky a i.
prirodzený kód – informatika systém signálov, symbolov a pravidiel ich spájania, ktorý slúži na
vyjadrenie informácií a na ich prenos; úzko súvisí s vývinom spoločnosti, aj sám sa vyvíja.
prirovnávací inštrumentál – lingvistika inštrumentál vyjadrujúci spôsob vo vzťahu k inej veci: letieť
bleskom (ako blesk)(Horecký a Rácová, 1979).
prirovnávaní nominatív – lingvistika nominatív vyjadrujúci pomenovanie osoby alebo veci vo vzťahu
k inej veci: Obecenstvu sa ukazuje ako sluha (Horecký a Rácová, 1979).
prirovnávací inštrumentál – lingvistika inštrumentál vyjadrujúci spôsob vo vzťahu k inej veci: utekať
bleskom, letieť tryskom (Mistrík, 2002).
príslovie – lingvistika ustálené spojenie vyjadrujúce na základe skúsenosti isté mravné ponaučenia: Kto
druhému jamu kope, sám do nej padá (Horecký a Rácová, 1979). Ide o zhustené vyjadrenie ľudovej
múdrosti s obrazným rázom a poučným zámerom.
príslovka – lingvistika adverbium, neohybné plnovýznamové slovo vyjadrujúce okolnosť alebo vlastnosť
vo vzťahu k slovesu, prídavnému menu alebo inej príslovke: pekne spievať, dobre urobený, veľmi
dobre (Horecký a Rácová, 1979).
príslovka času – lingvistika príslovka vyjadrujúca časovú okolnosť alebo časový vzťah: ráno, denne
(Horecký a Rácová, 1979).
príslovka miery – lingvistika príslovka vyjadrujúca mieru okolnosti alebo vzťahu: dosť, úplne (Horecký
a Rácová, 1979).

príslovka miesta – lingvistika príslovka vyjadrujúca miestnu okolnosť alebo miestny vzťah: domov,
južne (Horecký a Rácová, 1979).
príslovka príčiny – lingvistika príslovka vyjadrujúca príčinnú okolnosť alebo príčinný vzťah: náhodou,
úmyselne (Horecký a Rácová, 1979).
príslovka prípustky – lingvistika príslovka vyjadrujúca prípustkovú okolnosť alebo prípustkový vzťah:
náročky, nechcene (Horecký a Rácová, 1979).
príslovka spôsobu – lingvistika príslovka vyjadrujúca spôsobovú okolnosť alebo spôsobový vzťah:
nahlas, chladne (Horecký a Rácová, 1979).
príslovka účelu – lingvistika príslovka vyjadrujúca účelovú okolnosť alebo účelový vzťah: naproti,
pracovne (Horecký a Rácová, 1979).
príslovka účinku – lingvistika príslovka vyjadrujúca účinkovú okolnosť alebo účinkový vzťah: nazmar,
daromne (Horecký a Rácová, 1979).
príslovka zreteľa – lingvistika príslovka vyjadrujúca zreteľ na okolnosti alebo vzťah: navonok, celkove
(Horecký a Rácová, 1979).
príslovková určovacia zloženina – lingvistika adverbiálne determinatívne kompozitum, zloženina,
v ktorej určovacia zložka je odvodená od príslovky: sýtozelený, veľavážený ((Horecký a Rácová,
1979).
príslovková veta – lingvistika vedľajšia veta vystupujúca vo funkcii príslovkového určenia hlavnej vety;
je miestna, časová, spôsobová a príčinná (cieľová, podmienková) (Horecký a Rácová, 1979).
príslovkové určenie – lingvistika okolnosť, určenie tretieho stupňa, bližšie určenie predikátu (dobre
opíše, leží na zemi) alebo atribútu (veľmi veselý, vysoký ako jedľa) (Horecký a Rácová, 1979).
príslovkové určenie času – lingvistika príslovkové určenie vyjadrujúce umiestnenie deja v čase
(začiatok, trvanie, koniec deja): včera pršalo (Horecký a Rácová, 1979).
príslovkové určenie miery – lingvistika príslovkové určenie vyjadrujúce mieru deja alebo vlastnosti:
predať draho (Horecký a Rácová, 1979).
príslovkové určenie miesta – lingvistika príslovkové určenie vyjadrujúce umiestnenie deja v priestore
(miesto, smer, východisko ap.): bývať vonku (Horecký a Rácová, 1979).
príslovkové určenie podmienky – lingvistika príslovkové určenie vyjadrujúce okolnosť, pri ktorej sa
uskutoční slovesný dej: v prípade požiaru volajte číslo 155 (Horecký a Rácová, 1979).
príslovkové určenie príčiny – lingvistika príslovkové určenie vyjadrujúce, prečo sa niečo deje: onemel
od žiaľu (Horecký a Rácová, 1979).
príslovkové určenie prípustky – lingvistika príslovkové určenie vyjadrujúce takú okolnosť, ktorá robí
dej nepravdepodobným, ale predsa nezabraňuje uskutočniť ho: pri všetkej opatrnosti si zlomil nohu
(Horecký a Rácová, 1979).
príslovkové určenie prostriedku a nástroja – lingvistika príslovkové určenie vyjadrujúce prostriedok
(nástroj, ktorým sa vykonáva nejaký dej: prídem vlakom, podpísal perom (Horecký a Rácová 1979).
príslovkové určenie spôsobu – lingvistika príslovkové určenie vyjadrujúce kvalitu deja: zatrepal sa ako
ryba na suchu (Horecký a Rácová, 1979).
príslovkové určenie účelu – lingvistika príslovkové určenie vyjadrujúce účel, pre ktorý sa istý dej
realizuje: pôjdeme k rieke na ryby.

príslovky zámenné a číslovkové – lingvistika miesto, čas, spôsob a príčina vyjadrujú aj zámená
a číslovky. Slová typu kde, kam, všade, vtedy, preto, koľko, ako, inak sú v podstate zámená, no
majú príslovkový význam (MIstrík, 2002).
prístavok – lingvistika apozícia, zhodný prístavok vyjadrený podstatným menom, bližšie určujúcim
vlastnosti základného podstatného mena: Ľudovít Štúr, zakladateľ spisovnej slovenčiny (Horecký
a Rácová, 1979).
prísudková vedľajšia veta – lingvistika vedľajšia veta vo funkcii mennej zložky sponovo-menného
prísudku. Napríklad: Syr je (taký), ako má byť. (Mistrík, 2002).
prísudková veta – lingvistika vedľajšia veta vystupujúca v úlohe menného prísudku: Jánošík bol, že ho
ani regiment vojska nepremohol (Horecký a Rácová, 1979).
prísudok – lingvistika predikát, základný (prvostupňový) vetný člen dvojčlennej vety, ktorý sa zhoduje
s podmetom v rode a čísle a prípadne aj v mennom rode – je teda formálne podradený podmetu.
Vyjadruje slovesné gramatické kategórie. Podľa syntaktickej formy sa rozoznáva dvojaký prísudok:
slovesný a slovesno-menný. Slovesný je vyjadrený určitým tvarom plnovýznamového slovesa alebo
určitým tvarom pomocného slovesa spolu s neurčitkom plnovýznamového slovesa. Príklad: Janko
číta. Slovesno-menný prísudok je vyjadrený sponovým slovesom a (prísudkovým) menom. Mennou
časťou prísudku môže byť podstatné meno, prídavné meno, neurčitom a príslovkový výraz. Príklady:
Bol učiteľom. – Buď statočný! – Stôl je vpredu (Mistrík, 2002).
prisudzovací sklad – lingvistika →predikatívna syntagma.
prisudzovanie – lingvistika →predikácia.
prítomný čas – lingvistika prézent, čas vyjadrujúci, že pomenúvaný dej prebieha v momente prehovoru:
píšem (Horecký a Rácová, 1979).
prítomný kmeň – lingvistika →prézentový kmeň.
privatívny protiklad – lingvistika fonologický protiklad, v ktorom sa jeden člen vyznačuje prítomnosťou,
druhý neprítomnosťou istej fonologickej vlastnosti, napr. protiklad znelosti v slov. t – d (Horecký
a Rácová, 1979).
prívet – lingvistika krátky žáner rečníckeho štýlu, emocionálne ladený, prípadne beletrizovaný
a poetizovaný rečnícky útvar. Môže byť gratulačný, uvítací, rozlúčkový, otvárací ap. Formou je to
útvar krátky, srdečný, koncízny.
prívlastková spojka – lingvistika →hypotaktická spojka.
prívlastková určovacia zloženina – lingvistika atributívne determinatívne kompozitum, zloženina,
v ktorej základom je spojenie prídavného mena s podstatným menom: veľké mesto – veľkomesto
(Horecký a Rácová, 1979).
prívlastková vedľajšia veta – lingvistika vedľajšia veta vo funkcii prívlastku podstatného mena
nadradenej vety. Napríklad: Chlapec, čo stál vedľa neho plakal.
prívlastková veta – lingvistika vedľajšia veta, vystupujúca vo funkcii prívlastku mena v hlavnej vete; je
vzťažná (uvádzaná zámenami ktorý, aký, čo, čí alebo príslovkami kde, ale, prečo ap.) alebo
spojková (uvádzaná spojkou že): chlapec, ktorý prišiel; Bola taká krásna, že nad ňu nebolo (Horecký
a Rácová, 1979).
prívlastkový datív – lingvistika datív, ktorý má funkciu prívlastku pri deverbatívnych substantívach:
služby pracujúcim.
privlastňovací datív – lingvistika →posesívny datív.

privlastňovací genitív – lingvistika →posesívny genitív.
privlastňovacie prídavné meno – lingvistika posesívne adjektívum, prídavné meno vyjadrujúce vzťah
k základovému slovu: otcov, matkin, vlčí, konský (Horecký a Rácová, 1979).
privlastňovacie zvratné zámeno – lingvistika zvratné zámeno vyjadrujúce privlastnenie podmetu: svoj
(Horecký a Rácová, 1979).
prívlastok – lingvistika atribút, vedľajší (treťostupňový) vetný člen, ktorý určuje (rozvíja) vo vete
podstatné meno, príp. jeho zástupcu bez ohľadu na jeho syntaktickú funkciu. Prívlastok je v nej vždy
závislým, podradeným členom. Jeho závislosť sa formálne vyjadruje zhodou (veľkej bolesti), väzbou
(speje k zániku) alebo primkýnaním (cesta späť).
príznak – lingvistika 1. symptóm, vonkajší prejav povahy veci alebo procesu (horúčka je príznak
choroby(); môže sa chápať ako znak, ale spravidla sa nemôže podávať ako znak (nedá sa vždy
umele reprodukovať); 2. fonologická vlastnosť členov protikladu, napr. znelosť (Horecký a Rácová,
1979).
príznakový člen protikladu – lingvistika člen s prítomnosťou príznaku daného fonologického
protikladu; napr. d v protiklade s t – d (Horecký a Rácová, 1979).
prízvuk – lingvistika akcent, zdôraznenie jednej slabiky v slove zvýšením sily alebo odlíšením melódie;
v prvom prípade ide o intenzitný, dynamický prízvuk, v druhom o melodický prízvuk; ak nie je
prízvuk viazaný, býva na prvej slabike, na predposlednej alebo poslednej slabike; voľný, pohyblivý
prízvuk má schopnosť rozlišovať slová alebo gramatické tvary podľa významu (Horecký a Rácová,
1979).
produktívnosť – lingvistika schopnosť slovotvorného modelu alebo typu byť živým využívaným vzorom
pre tvorenie nových slov (Horecký a Rácová, 1979).
profesionalizmy – lingvistika slová a výrazy pomenúvajúce predmety, javy a deje späté s istou
pracovnou oblasťou. Vznikajú pri dorozumievaní v bežnom pracovnom styku, kde je cieľom vyjadriť
sa stručne a čo najvýraznejšie pomenovať predmet alebo cieľ práce. Na rozdiel od termínov sú
kratšie synonymá opisných termínov. Ide tu o kondenzáciu pomenovaní, o výrazovú úspornosť.
Tieto názvy sú utvorené spisovnými prostriedkami a spôsobmi, napr. plazma namiesto krvná
plazma, polynukleár namiesto polymorfonukleárny leukocyt (neutrofil), mononukleár namiesto
mononukleárny leukocyt (agranulocyt). Profesionalizmy sa vyskytujú predovšetkým v ústnom
jazykovom styku, no prenikajú aj do náučného štýlu a publicistiky.
prohibitív – lingvistika slovesný spôsob vyjadrujúci zákaz. Príklad: Kiežby viac neprišiel! (Mistrík, 2002).
prokatalepsa – lingvistika →prolepsa.
proklitiky – lingvistika predklonky, neprízvučné slová, ktoré predchádzajú slovám s prízvukom. Stoja
vždy pred plnovýznamovými slovami a splývajú s nimi v jeden fonetický celok. Príklad: Stál za
domom. Proklitikami môžu byť predložky, spojky, častice a príslovky, výnimočne aj tvary slovesa
byť: včera som sa mu zdôveril (Mistrík, 2002).
prolepsa – lingvistika prokatalepsa, súvetná konštrukcia, v ktorej sa podmet druhej vety na zdôraznenie
anticipuje akoby predmet prvej vety. Príklad: Vidíte, ako tam deti trpia? (Mistrík, 2002).
prológ – lingvistika úvod, predhovor, vstup do umeleckých textov.
pronomen – lingvistika →zámeno.
pronominalizácia – lingvistika nahrádzanie mennej frázy v hĺbkovej štruktúre zámenom v povrchovej
štruktúre, ak sú v hĺbkovej štruktúre dve referenčné menné frázy. Čítal Tolstého. – Rád rozprával
o Tolstom – Čítal Tolstého a rád o ňom rozprával. Ak sa pronominalizuje ľavá menná fráza (napr.

Hovoril často o nej, lebo mal matku rád.), ide o regresívnu pronominalizáciu. Ak sa pronomalizuje
pravá menná fráza, hovorí sa o progresívnej pronominalizácii (Stretol spolužiaka a prihovoril sa
mu.)(Mistrík, 2002).
proprializácia – lingvistika onymizácia, deapelativizácia, onomaziologický proces prechodu apelatíva
do kategórie vlastných slovotvorných formantov. Napríklad: za vežou – Za vežou (terénny názov).
proprieta – vlastníctvo.
proprium – lingvistika vlastné meno; v terminológii fyziky sa z niektorých proprií stali názvy meracích
jednotiek: ampér, joule, ohm, watt a i.
prospechový datív – lingvistika dativus commodi, dativus incommodi, voľný datív dopĺňajúci slovesá
pomenúvajúce deje, ktorých uskutočnenie má pre osoby istý dosah: uvariť deťom večeru, spievať
celému svetu (Horecký a Rácová, 1979).
prostriedková spojka – lingvistika →hypotaktická spojka.
Protégé – informatika bezplatný, otvorený editor a rámec zdrojovej ontológie založený na znalostiach.
Platforma Protégé podporuje dva hlavné spôsoby modelovania ontológií cestou rámcov a OWL
editorov. Ontológie Protégé sa dajú exportovať do rozličných formátov vrátane RDF(S), OWL a XLM
schém. Systém Protégé je založený na Java, je rozšíriteľná a poskytuje metódou „zapni a hraj“
flexibilnú bázu pre rýchly vývoj prototypov a aplikácií. Má vyše 170 000 používateľov.
protiklad – lingvistika základný vzťah medzi dvoma (niekedy aj viacerými) jednotkami; môže byť
privatívny, graduálny a ekvipotentný (napr. vo fonológii) (Horecký a Rácová, 1979).
protojazyk – lingvistika prajazyk, jazyk, ktorý je spoločným predchodcom všetkých jazykov tvoriacich
jazykovú rodinu, resp. nejakú samostatnú vetvu jazykovej rodiny. Väčšina prajazykov dnešnej
jazykových rodín a ich vetiev sa nezachovala v písomných záznamoch. Niektoré prajazyky sa však
rekonštruovali pomocou tzv. komparatívnej metódy (napr. praindeoeurópčina). Napr. latinčina je
prajazykom románskych jazykov.
protokolárny štýl – lingvistika základný útvar administratívneho charakteru, zápis o úradnom konaní.
Vyhotovuje sa vtedy, keď ide o závažné podujatie, z ktorého sa má urobiť obšírny, podrobný
a bohato doložený dokumentačný zápis.
prototext – lingvistika pôvodný, autentický text, z ktorého sa tvorí metatext. Vzťah medzi prototextom
a metatextom je taký ako vzťah medzi invariantom a variantom; metatextov môže byť viacej).
prototyp – lingvistika súbor typických vlastností objektu; výsek skutočnosti, ktorý je vymedzený na
základe opakovaného výskytu kombinácie istých vlastností. Ide teda o ohraničenú triedu ontologicky
rovnorodých entít. Takýto výsek skutočnosti je z poznávacieho hľadiska prvotný („prvý exemplár“).
Vo vzťahu k nemu sa klasifikačne spracúvajú ďalšie entity (Dolník, 1999); →prototypová teória.
prototypová teória – teória vychádzajúca z Wittgensteinovej idey „rodovej podobnosti“. Podľa nej
→prototyp nemá povahu konštitutívneho princípu →kategórie. Prototypové exempláre sú
charakterizované typickými vlastnosťami. Napr. slovo „citrón“ zahŕňa typický príznak „žltý“ (hoci nie
každý exemplár je žltý).
proxemika – lingvistika vzdialenosť; →priestor v komunikácii.
próza – lingvistika v štylistike všetky prehovory písané alebo hovorené prirodzeným jazykovým štýlom.
Môže byť vecná, ktorá sleduje len obsahovú stránku, alebo umelecká, ktorá má sujetovú štruktúru aj
epitetá poetického textu (lyrizovaná próza).
prozaický štýl – lingvistika jednoduchý, vecný a nevýrazný štýl, voľnou rečou vyjadrený text.

prozaizácia – lingvistika literárny proces, ktorý kladie dôraz na mimoliterárne fakty, estetickú perifériu.
V slovníku sa uprednostňujú neobrazné pomenovania, hovorové slová, parodujú a ironizujú sa
kvetnaté výrazy a vznešené obrazy. Radošínske naivné divadlo vo svojich hrách prozaizuje. Ide
o protiklad poetizácie.
prozaizmy – lingvistika slová bežne používané iba vo vecných štýloch, ktoré sa z hľadiska dobovej
estetickej normy ešte nevžili ako prostriedky umeleckého vyjadrovania a pociťujú sa ako príznakové
najmä v poézii. Príklad: hrnček, kľuka, halušky.
proziopéza – lingvistika vynechávanie začiatku výpovede. Napríklad: ...’brý večer.
prozodéma – lingvistika suprasegmentálna jednotka; →jazykové jednotky.
prozódia – lingvistika opisuje zvukové javy ako sú jednotlivé fonémy, rytmus, prízvuk, intonáciu a tón.
Prozódia rozlišuje predovšetkým dĺžku, výšku a intenzitu zvuku, ktoré určuje relatívne k susedným
jednotkám. Tieto jednotky sú hierarchicky usporiadané do tzv. metrického stromu. Funkcia prozódie
môže byť paralingvistická (vyjadrená náladami), syntagmatická (označenie syntaktickej alebo
morfologickej štruktúry) alebo paradigmatická (lexikálna). Medzi najvýznamnejšie prozodické
parametre patrí prízvuk a tón, ktoré však niektorí lingvisti v lexikálnej funkcii i za súčasť prozódie
nepokladajú (Pokorný, 2010).
prozodické vlastnosti – lingvistika súhrn zvukových vlastností navrstvených na slabiky, slová a vety,
ktoré majú rytmický význam; patria k nim intenzita, kvantita a tón.
pružná stabilita – lingvistika základná vlastnosť spisovného jazyka, resp. jeho normy a kodifikácie,
zdôrazňovaná najmä v teórii spisovného jazyka pražskej školy. Spisovný jazyk sa v spoločnosti
ustaľuje, stabilizuje, a to sa prejavuje mierou jeho normotvornosti. Bez ustálenej, stabilizovanej
normy výrazových prostriedkov by bolo sťažené dorozumievanie vo verejnom živote. Norma
spisovného jazyka však nemá byť veľmi rigidná, ale musí umožňovať isté úpravy a zmeny vyvolané
aktuálnymi potrebami účinného dorozumievania. Zásada pružnej stability (Mathesius) pripúšťa isté
kolísania v norme, variantnosť, synonymitu výrazových prostriedkov (Mistrík, 2002). Neplatí to však
pre →terminológiu.
prvá osoba – lingvistika jeden z príznakov kategórie osoby poukazujúci na hovoriaceho vo vzťahu
k adresátovi: píšem, píšeme (Horecký a Rácová, 1979).
prvok – informatika en element logická časť modelu korešpondujúca s časťou EHR (v referenčnom
modeli) alebo so zložkami doménových objektov (v archetypovom modeli).
prvky jazyka – lingvistika elementy jazyka, jazykové jednotky, ustálené elementy jazyka vymedzené
svojou funkciou, štruktúrou a miestom v systéme. Podľa Vinogradova sa rozlišujú sa nominatívne
prvky (slovo, frazéma), komunikatívne prvky (veta) a štruktúrne prvky (fonéma, morféma), príp. na
inej rovine slovotvorný model a vetný vzorec). Podľa Hjelmsleva v pláne výrazu je základným
prvkom fonéma, v pláne obsahu morféma a seméma. S nimi sú v texte paralelné fóna, morfa
a séma. Niekedy sa rozlišuje ešte forméma ako derivačná morféma zaraďujúca slovo do istej
sémantickej skupiny. Napr. fonéma –teľ zaraďuje substantíva do skupiny činiteľov deja.
prvotná predložka – lingvistika primárna prepozícia, predložka s najvšoebecnejším významom,
väčšinou nepoužívaná v inej funkcii; prvotné predložky sa delia na jednoduché (na, od) a zložené
(podvojné: popod, potrojné: sponad) (Horecký a Rácová, 1979).
prvotné slovo – lingvistika →neodvodené slovo.
prvotný význam – lingvistika →základný význam.
prvý stupeň – lingvistika →pozitív.

pseudonym – lingvistika akékoľvek označenie, krycie meno, ktoré používajú najmä autori umeleckých
diel namiesto svojho krstného mena a priezviska.
psycholingvistika – lingvistika jazykovedná disciplína, ktorá vznikla na pomedzí psychológie
a lingvistiky. Zaoberá sa štúdiom jazyka ako psychickej ľudskej činnosti, skúma verbálne (jazykové)
správanie hovoriacich z hľadiska psychológie a sleduje, ako sa využívajú poznatky psychológie
v používaní jazyka a komunikácii. Zahŕňa široké spektrum tematických okruhov, ako sú produkciu a
rozumenie reči, problematiku mentálnych štruktúr, vzťah jazykovej kompetencie a jazykovej
performancie, mentálnu reprezentáciu lingvistických konštruktov, psychofonetiku, náuku o pauzách,
vzťah jazyka a myslenia, čítania a písania, osvojovania si jazyka dieťaťom, osvojovania cudzích
jazykov, osvojovania nových poznatkov prostredníctvom jazyka, bilingvizmus, niekedy aj biologické
základy jazyka, patológiu reči, neverbálnu komunikáciu, reč zvierat a iné. Psycholingvistika vznikla
ako reakcia na praktické potreby vyučovania jazykov, skúmania patológie reči a na potreby
inžinierskej
psychológie.
Najskôr
sa
orientovala
na
vypracúvanie
asociačných
a pravdepodobnostných pojmov. Na psycholingvistiku obrátili pozornosť Bühler a Wundt. Významnú
úlohu v nej má matematická lingvistika.
psychologická akceptovateľnosť termínu – lingvistika prijateľnosť termínu, dôležitá vlastnosť termínu
z hľadiska spoločenskej praxe. Aby sa termín ujal v praxi nestačí len jazyková (gramatická)
správnosť termínu a sémantická zrozumiteľnosť, ale aj jeho prijatie a používanie odbornou
komunitou. Pri praktickom riešení konkrétnych prípadov majú mať posledné slovo doménoví
experti (odborníci, špecialisti) – používatelia príslušnej terminológie (Danilenko a spol., 1972).
Vlastnosti termínu sú jednak zovšeobecneným výsledkom dlhodobého výskumu veľkého množstva
jestvujúcich termínov, jednak kritériom pri tvorení nových potrebných termínov. V každom
jednotlivom prípade sa nemusí podariť utvoriť termín vyhovujúci všetkým kritériám, ktoré postuluje
teória terminológie (Masár, 1991).
Bez akceptácie akéhokoľvek systému v medicíne jeho používateľmi vychádzajú všetky snahy
tvorcov o jeho implementáciu do praxe nadarmo. Prijateľnosť počítačových systémov ovplyvňujú
viaceré faktory. Tie podrobne analyzoval Mihalas a spol. (2009). Patri k nim:
■ Všeobecný konzervativizmus lekárov, ktorý sa prejavuje apriórnym odmietaním novôt, ako sú
negatívne reakcie a kritika už pred naštartovaním systému.
■ Nevydarené pokusy o využívanie počítačov na nerealizovateľné úlohy, ako je opis scenárov
z klinickej praxe, zavádzanie minimálnej množiny údajov z urgentnej medicíny a z minulosti
neslávne známy anamnestický dotazník Ústavu lekárskej bioniky (analógia epSOS), ktorého
vyplňovanie trvalo aj lekárom s akademickými titulmi asi 4 hodiny. Nesplnenie očakávaní malo
oprávnene za následok diskretitáciu a kompromitáciu tvorcov.
■ Chýbajúca integrácia predchádzajúcich systémov, najmä inkompatibilita MKCH-10 a systému
hlásení diagnostických skupín (Diagnosis Related Groups, DRG), ktoré sa povinne zavádzali od r.
2005 s novými systémami. Nové systémy navyše len duplikovali hlásenia a správy väčšiny dát.
■ Neprívetivé rozhrania dramaticky predlžovali čas potrebný na vypĺňanie všetkých formulárov, ktoré
zaťažovali lekárov zbytočnou nadprácou.
■ Nedostatočný prenos dát zo starých báz údajov o pacientoch mal za následok stratu stoviek
pacientov z každej spádovej oblasti a ohromné celkové straty informácií pre nemocnice
a ambulancie praktických lekárov.
■ Nové systémy nepokrývali všetky oblasti zdravotníctva a nezachytávali všetky jednotlivé prípady.

■
Nepripravenosť používateľov následkom nedostatočnej ich edukácie, nedostatočnej
informovanosti zdravotníckeho personálu a ostatných používateľov nového systému. Namiesto
nevyhnutnej účinnej asistencie novozavádzaný systém narážal na nepochopenie a odpor.
V našich podmienkach to znamená venovať osobitnú pozornosť príprave zainteresovaných strán
vrátane riadiacich štruktúr, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, počnúc výučbou informatiky
(nielen výpočtovej techniky) na lekárskych fakultách, stredných zdravotníckych školách, formou
povinných kurzov z informatiky, terminológie a ontológie a končiac kontinuálnym ďalším
vzdelávaním pracovníkov pôsobiacich v zdravotníctve. V zahraničí sú bežné programy
magisterského štúdia lekárskej informatiky, terminológie a ontológie a možnosti získania
magisterských akademických hodnosti. Možnosť získania hodnosti PhD z lekárskej informatiky
ponúka napr. Univerzita medicíny a farmácie Victora Babesa v Timisoara, Univerzita v Budapešti,
Sedegíne a i.).
public health – en verejné zdravotníctvo.
publicistický štýl – lingvistika novinársky štýl, žurnalistický štýl, jeden z funkčných štýlov spisovného
jazyka, používaný v oblasti publicistiky. Charakterizuje ho písomnosť, monologickosť, verejnosť,
pojmovosť, hutnosť, aktualizovanosť. Špecifickou vlastnosťou je informatívnosť, s ktorou súvisí malá
miera opakovania výrazov, veľký výskyt faktografických prvkov, ako sú čísla, vlastné mená, značky
a i. exaktné údaje. S štýlu variabilnosťou súvisí tematická bohatosť a kompozičná pestrosť.
Z gramatických prostriedkov sa využíva 3. osoba singuláru i plurálu, minulý čas, častejší je
dokonavý vid, častá je enumeratívna konštrukcia (Horecký a Rácová, 1979).
publicizmy – lingvistika niektoré významy slov alebo slovné spojenia tvoriace príznakovú zložku
→publicistického štýlu.
purizmus – lingvistika postoj istých príslušníkov národného jazyka charakterizovaný úsilím zachovať
spisovný jazyk na jednom štádiu, ktoré sa pokladá za nedotknuteľný vzor; je obyčajne namierený
proti prvkom prenikajúcim z iných jazykov, ale aj proti inováciám vznikajúcim vo vlastnom jazyku
(Horecký a Rácová, 1979).
ráčkovanie – lingvistika →rotacizmus.
rádová číslovka – lingvistika (numerále) ordinále, číslovka vyjadrujúca poradie vecí alebo deja: prvý,
stý, tisíci (Horecký a Rácová, 1979).
rámce – informatika framework, údajové štruktúry na reprezentáciu stereotypných situácií (Minsky,
1975). Rámec predstavuje spôsob organizácie poznatkov, ktorý zdôrazňuje očakávané poznatky
o predmetoch, situáciách, udalostiach ap. Podobne ako uzol v sémantickej sieti, rámec
reprezentuje triedu objektov v ucelenejších jednotkách, čím do sémantických sietí vnášajú určitý
poriadok. V sémantických sieťach sa používajú hierarchické vzťahy a dedičnosť, avšak kým
sémantické siete definujú vlastnosti objektu pomocou prepojení s inými pojmami, rámce definujú
vlastnosti objektov pomocou atribútov. Hodnotou atribútu môže byť reťazec, číslo, iný dátový
typ, ale aj iný rámec. V objektovo-orientovanom programovaní sú analógiou rámcov triedy.
Rámcový formalizmus reprezentácie poznatkov teda podobne ako sémantická sieť poskytuje
prostriedky na zoskupenie logicky súvisiacich informácií a poznatkov.
rámcové príležitostné prejavy – lingvistika krátke ucelené príhovory, ktorými sa vítajú, uvádzajú alebo
pozdravujú hostia a otvárajú alebo zatvárajú zhromaždenia. Sú to prejavy na svoj rozsah stručné,
ale na obsah bohaté, úprimné a srdečné (Mistrík, 2002).
rámcový nominatív – lingvistika nominatív tvoriaci rámec pre predikačný obsah: Kone bežali širokým
poľom (Horecký a Rácová, 1979).

ráz – lingvistika hlasivková explozíva (neznelá), hlasový začiatok, ktorý sa vyskytuje najmä pri
samohláskach. Je to zvukový prvok vznikajúci prudkým roztvorením hlasiviek, charakteristický napr.
pre samohláskový začiatok slova v češtine: ?ale. Rozlišuje sa niekoľko typov hlasových začiatkov:
1. mäkký (postupné a rovnomerné zvyšovanie rozkmitania hlasiviek, čo nevyvoláva nijaký osobitný
zvukový efekt; 2, tvrdý (pevné zovretie hlasiviek, ktoré sa rozrážajú výdychovým prúdom, takže
vznikne dojem veľmi krátkej explózie, a až potom nasleduje znenie hlasu, Tvrdý hlasový začiatok
môže byť: a) pevný, b) veľmi tvrdý; 3. dychový začiatok je sprevádzaný trecím šumom (Mistrík,
2002).
razená spoluhláska – lingvistika explozíva, spoluhláska tvorená (artikulovaná) tak, že prekážka sa
náhle zruší: p, t (Horecký a Rácová, 1979).
RDF – informatika skr. en Resource Description Framework rámec opisujúci zdroj, špecifikácia W3C pre
metadátový model, základ sémantického webu. Zložitejšie konštrukty ontológií (logické výrazy) sa
však musia rozložiť do niekoľkých trojíc RDF, pričom každá trojica je ďalej serializovaná do
elementov XML. RDF integruje rozličné aplikácie z katalógov knižníc a celosvetových zoznamov na
združovanie a agregáciu správ, softvéru a obsahu do osobnej zbierky hudby, fotografií a príbehov
za použitia XML ako výmennej syntaxe (interchange syntax). Špecifikácie RDF poskytuje
jednoduchý ontologický systém ako podporu výmeny znalostí na webe.
RDF Schema – informatika skr. en Resource Description Framework Schema, RDFS, rozvinutá forma
reprezentácie formálneho vyjadrenia RDF, ktorá zavádza základné ontologické modelovacie prvky
do prostredia webu. Pomocou RDFS možno uvažovať napr. o triedach, podmnožinách vlastností,
doménových a rozsahových obmedzeniach vlastností.
recenzia – lingvistika posudok literárneho, umeleckého alebo vedeckého diela po jeho vydaní.
V recenzii sa uvádzajú základné bibliografické údaje, informácia o koncepcii diela, potom sa dielo
začleňuje do spoločenských, umeleckých alebo vedeckých súvislostí. Jadrom recenzie je analýza
jeho zložiek a hodnotenie z hľadiska recenzenta. Vyzdvihujú sa v nej podstatné veci diela
a naznačuje sa jeho prínos. Od recenzie treba rozlišovať referát, ktorý sa uverejňuje v časopisoch
o divadelných, televíznych, filmových alebo rozhlasových inscenáciách, resp. o reláciách. Odlišovať
ju treba od lektorského posudku (nepublikovaného hodnotenia rukopisu diela pred jeho odovzdaním
do tlače)(Mistrík, 2002).
receptový štýl – lingvistika heslovitý konštruktívny text. Tematický je uzavretý a krátky, telegrafický
odkaz adresátovi. Okrem medicínskych receptov sa v praxi stretáme s kuchárskymi receptami.
recipročná syntagma – lingvistika vzájomne určujúci sklad, osobitný druh determinatívnej syntagmy,
ktorá vzniká spojením jedného plnovýznamového prvku (obyčajne pomocného slovesa)
s plnovýznamovým elementom v rámci jedného zloženého vetného člena. Recipročnú syntagmu
tvoria najčastejšie sponové sloveso a menný prisponový výraz, napr. je šarmantný, je smutný, je
riaditeľ alebo iný typ pomocného slovesa a infinitív plnovýznamového slovesa napríklad chce odísť,
začne študovať. Recipročná syntagma býva najčastejšie v prísudku a vo vetnom základe, ale môže
plniť aj úlohu zložených vetných členov.
recipročné kompozitum – lingvistika →vzájomnostná zloženina.
recitácia – lingvistika umelecký prednes, verejná zvuková realizácia umeleckého textu, ktorú recitátor
individuálne interpretuje pred istým publikom.
reč – lingvistika parole, pojem v opozícii k pojmu →jazyk. Reč je nástroj medziľudskej komunikácie. Je
to schopnosť človeka používať výrazové prostriedky s cieľom sociálnej interakcie. Reč je realizácia,
použitie →jazyka ako systému v konkrétnych dorozumievacích aktoch. Z hľadiska prenosu
informácie sa dá reč definovať ako vlastné oznámenie, správa (jazyk je potom príslušný →kód).

Schopnosť reči prislúcha výlučne človeku. Ľudia a humanoidné opice sa evolučne oddelili pre 5
miliónmi rokov. Keďže ľudia majú zložitý jazyk, kým humanoidné opice ho nemajú, biologické
základy ľudského jazyka museli vzniknúť až po tomto oddelení. Evolúcia neutvorila schopnosť
ľudskej reči úplne od začiatku, ale použila materiál, ktorý už bol k dispozícii. Podľa Jacoba (1987)
evolúcia prebieha dominantne len na najvyšších hierarchických úrovniach, pričom nižšie
hierarchické úrovne sú v podstate uzavreté – invariantné. Evolúcia môže zasahovať do nižších
hierarchických úrovní len veľmi zriedka a aj to len formou tzv. „bricolage“ (fušerstva). Používa
štruktúry, ktoré sú na danej úrovni bezprostredne k dispozícii. Takouto „bricolage“ môže byť aj
evolučný vznik univerzálnej gramatiky, keď evolúcia použila „predpripravené“ štruktúry v mozgu,
ktoré pôvodne vykonávali iné funkcie. Rečové centrá ľudí v mozgu sa dajú identifikovať v opičom
mozgu ako oblasť na kontrolu svalov tváre a analýzu zvukového vstupu. Táto skutočnosť asi
podstatne uľahčila evolúciu týchto oblastí na účely ľudskej reči.
Schopnosť reči nie je teda dielom „zázračnej“ mutácie, ale dôsledkom evolúcie trvajúcej niekoľko sto
miliónov rokov, v ktorej evolúcia experimentovala so živočíšnou kogníciou. Dôležitú úlohu pritom
mal prírodný výber. V evolúcii reči sa dajú identifikovať druhy, ktoré sa dorozumievajú jednoduchými
zvukmi. Spájanie elementárnych zvukov (foném) viedlo k vzniku komplexných signálov
a „protogramatiky“. Ďalší vývoj reči sa nerealizoval zvyšovaním počtu signálov, pretože táto cesta
má svoje limity. Až emergencia gramatiky zabezpečuje komunikačnú neohraničenosť ľudského
jazyka, možnosť vyjadrovať sa pomocou konečného počtu slov (utvorených z konečného počtu
foném) neohraničený počet rôznych kombinácií. Na tejto evolúcii sa zúčastňujú aj prvky kultúrneho
prenosu v podobe →mémov a ďalších mechanizmov (Pospíchal a Kvasnička, 2007); →viazaná reč.
reč zvierat – lingvistika dorozumievania zvierat pomocou svetelných, pachových, chuťových
i zvukových prostriedkov. Šimpanzy reagujú na 40 rozličných signálov, na 80 „slov“ a ovládajú spolu
až 30 rozličných zvukov, ktoré sú výpoveďami s istými obsahmi. Vyvinutejšie schopnosti pri
napodobňovaní reči ľudí majú niektoré vtáky, najmä papagáj, havran a i. !Reč“ vtákov je
jednoduchšia ako „reč“ opíc. Aj pes a ďalšie zvieratá vyjadrujú hlasom isté stavy (obavu pred
nepriateľom, radosť, lúčenie, smútok) (Mistrík, 2002).
rečnícka otázka – lingvistika z formálnej stránky opytovacia veta, z obsahovej oznamovacia veta
s opačnou platnosťou informácie o udalosti. Či sa dá všetko prejsť iba kývnutím hlavy ? (= Nedá
sa)(Horecký a Rácová, 1979).
rečnícky štýl – lingvistika subjektívno-objektívny štýl viac alebo menej oficiálnej komunikácie. Je
rozložený na verbálnu, vizuálnu a akustickú zložku. Jeho imanentnou vlastnosťou je sugestívnosť,
ktorá sa realizuje najmä pomocou pútavých výrazových prostriedkov, modifikovaním tempa
a melódie textu i názornými príkladmi a uvádzaním príťažlivých textov. Naproti tomu rečnícky prejav
je komunikačný akt v konkrétnej situácii a v konkrétnom prostredí.
rečová činnosť – lingvistika produkovanie jazykových výpovedí ako jeden z dôležitých spoločenských
atribútov človeka. Závažným predmetom štúdia sú komunikačné postoje, komunikačné akty
a postupy, rečové chyby, ako aj vzťah rečovej činnosti k ostatným druhom sociálnej aktivity. Rečová
činnosť je v úzkom vzťahu k psychológii, psychofyziológii, sociológii a antropológii.
rečové jednotky – lingvistika výsledok analýzy komunikátov s cieľom rekonštrukcie jazykového
systému. Odhaľujú sa prostredníctvom troch operačných krokov: segmentácie, identifikácie
a klasifikácie. Komunikát sa musí najprv rozčleniť na úseky, segmenty, o ktorých s predpokladá, že
sú jeho stavebnými zložkami. Segmentácia sa uskutočňuje na základe intonačných, významových
a funkčných kritérií. Pri identifikácii rečových jednotiek sa uplatňuje orientačná schopnosť človeka,
ktorá umožňuje rozpoznať segmenty komunikátov v ich rozličných obmenách, v rozličnom čase
a priestore. Identifikované segmenty treba zaradiť do tried. Klasifikáciou sa redukuje počet

jednotiek. Nekonečné množstvo komunikátov má pritom v základe obmedzený počet jazykových
jednotiek.
Rečové jednotky môžu byť segmentálne a suprasegmentálne. Segmentálne jednotky tvoria
stavebné zložky, sú vyčlenené na základe významu alebo funkcie, závisia od pozícií, v ktorých sa
vyskytujú a nižšie jednotky sú stavebnými zložkami vyšších jednotiek. Najmenšou segmentálnou
rečovou jednotkou je fóna. Fóny, ktoré sa identifikujú ako tie isté, sa označujú ako alofóny. Ďalšou
segmentálnou jednotkou je slabika. Najmenšou rečovou jednotkou, pri ktorej sa už berie do úvahy
význam alebo funkcia, je morfa; morfy ako členy identifikačných tried sa nazývajú alomorfy.
K významonosným rečovým jednotkám patria slová, slovné spojenia, ktoré sú komponentom
vetných segmentov, čiže viet–exemplárov.
Nadstavbou nad reťazcami lineárnyxch segmentov sú suprasegmentálne (prozodické) jednotky.
Zahŕňajú prízvuk, dôraz, melódiu (intonáciu), prestávku am kvantitu.
rečové ústroje – lingvistika artikulačné orgány, súhrn anatomických ústrojov, ktoré sa zúčastňujú na
tvorené hlások (ústna dutina, nosová dutina, pery, zuby, ďasná, podnebie, čapík, jazyk, hlasivky,
chrupky).
rečový akt – lingvistika en langage, základná a najmenšia zložka rečovej komunikácie. Podľa
Austinových, Alstonových a Searleových filozofických téz reč sa chápe ako súčasť správania; ľudia
pri hovorení konajú: niečo tvrdia, vydávajú rozkazy, vyslovujú želania, pochybnosti ap. Ich správanie
regulujú isté pravidlá. Podľa Austina pri rečovom správaní hovoriaci uskutočňuje tri rečové akty:
lokučný, ilokučný, perlokučný. Lokučný akt sa vzťahuje na celú výrazovú stránku rečového prejavu.
Ilokučný akt naznačuje, či ide o sľub, vyhrážku, súd ap. Perlokučný akt sa týka vplyvu výpovede na
počúvajúceho. Searle modifikoval Austinovu teóriu, rozoznáva výpovedný akt a propozičný akt
pozostávajúci z referenčného a predikačného aktu. Ilokučný akt chápe ako Austin. Perlokučný akt
si nevšíma. V ilokučnej teórii je zásadnou otázkou, aké jazykové prvky signalizujú ilokučnú silu
výpovede. Najčastejšie sa rozlišujú direktívne (prosba, rozkaz, žiadosť), komisívne (sľub alebo
záruka), expresívne (ospravedlnenie, vítanie, sympatia), deklaratívne (sobáš, promócia ap.)
a reprezentatívne (tvrdenie, predpoklad atď.). Slovesá, ktoré vyjadrujú, o aký rečový akt ide, sa
volajú performatívne slovesá (Mistrík, 2002).
redakcia – lingvistika proces kontroly cieľového textu v súvislosti so zdrojovým kvôli presnosti,
sústredením sa na chyby, elipsy, prídavky, mená a tituly, čísla a tabuľky atd.
redukcia samohlások – lingvistika oslabenie kvalitatívnej alebo kvantitatívnej charakteristiky
spoluhlásky, materiál – matriál.
redukovaná samohláska – lingvistika samohláska s niektorými neúplne fungujúcimi vlastnosťami,
napr. slovanské jery.
redukovaný dialóg – lingvistika text adresovaný partnerovi, ktorý mlčí a počúva, príp. reaguje
neverbálne. Redukovaný dialóg sa vyskytuje pri telefonických rozhovoroch, poveloch, poúčaniach,
nadávkach ap.
redundantný štýl – lingvistika štýl, ktorý obsahuje mnoho nadbytočných informácií.
reduplikácia – lingvistika zdvojovanie, opakovanie (iterácia) slovného koreňa alebo celého slova.
Vyskytuje sa v echových slovách, napr. trma-vrma, hara-vara.
reduplikované kompozitum – lingvistika zloženina, v ktorej obidve časti sú tvorené tým istým slovom:
dennodenne; →zdvojená zloženina.
referát – lingvistika hraničný žáner niekoľkých štýlov, ktorý komplexne, vecne informuje o určitej
skutočnosti. Vyznačuje sa jednoduchou gramatickou stavbou, obsahuje krátke vety, zo slovných

druhov prevládajú slovesá, z pádov nominatív a akuzatív. Zo slohových postupov sa uplatňuje
opisný, informačný a výkladový, no často sa v jednom referáte striedajú. Náučný referát informuje
o výsledkoch vedeckého skúmania, lexika v ňom je vysoko odborná. Môže mať charakter
úvahového textu.
referenčná funkcia →funkcia.
referenčná sémantika – lingvistika sémantika skúmajúca vzťah medzi jazykom a objektívnou realitou
bez zahrnutia myšlienkovej oblasti. V klasickom sémantickou trojuholníku berie do úvahy len vzťah
medzi vrcholom mena a vrcholom objektu, vyznačovaný prerušovanou čiarou. Používa sa pri nej
osobitný symbolický aparát, pomocou ktorého sa zachytávajú, resp. označujú fragmenty objektovej
reality (Mistrík, 2002).
referenčná terminológia – informatika súbor termínov, ktoré sú určené na exaktné a kompletné
reprezentácie danej znalostnej domény vrátane entít a ich vzťahov a sú typicky optimalizované
s cieľom uchovávať, vyhľadávať a klasifikovať klinické údaje (Daniel a spol. 2009).
referenčné jazykové prvky – lingvistika jazykové prostriedky, ktorými sa pri komunikácii pomenúvajú
veci (okrem proprií), vlastnosti, príslušnosť, množstvo. Patria sem substantíva, adjektíva, numeráliá.
Treba od nich odlišovať indexické jazykové prvky; →deiktické slová.
referenčný model zdravotného záznamu – informatika en reference model of health record, zložka
štandardu EHR, ktorá sa používa na reprezentáciu všeobecných vlastností informácií zo
zdravotných záznamov. Definuje jednotlivé časti EHR a spôsob ich agregovania do väčších celkov
a ďalšie informácie týkajúce sa etických a právnych nárokov kladených na zdravotnú dokumentáciu.
Je univerzálny pre všetky potenciálne systémy EHR. Referenčný model obsahuje tieto logické časti:
→extrakt (en extract), →zložky (en folder), →kompozície (en composition), →odseky (en section),
→heslo (en entry), →zhluk (en cluster), →prvok (en element). Okrem toho referenčný model zahŕňa
ďalšie triedy slúžiace na reprezentáciu demografických údajov o pacientovi, o autorovi záznamu,
jeho postavení a špecializácii, o kontaktných osobách, o čase jeho utvorenia EHR, údajových
typoch a i. Referenčný model pozostáva z týchto balíkov Informačných modelov, IM):
• IM podporných prvkov (opis základných pojmov nevyhnutných pre všetky ďalšie balíky)
• IM údajových typov (údajové typy z kategórií text, dátum čas, zapuzdrené údaje, základné typy)
• IM údajových štruktúr (vyjadrujú obsah definovaný archetypmi; rodové štruktúry sú jednoprvkové,
zoznamy, tabuľky, stromy, časové rady)
• IM pre výmenu prvkov (pojmy opakujúce sa vo viacerých balíkoch vyššej úrovne; predstavujú
spojenia medzi informačnými a archetypovými modelmi)
• IM pre bezpečnosť (sémantika kontextu jednotlivých častí EHR, ako je kompozícia, časť, položka)
• IM extraktu z EHR (definuje spôsob
demografických a prístupových informácií)

zostavenia

extraktu

z EHR

pomocou kompozícií,

• Integračný IM (obsahuje triedu Všeobecná položka na reprezentáciu voľnoformátových
anamnestických a vonkajších údajov pomocou stromu)
• Demografický IM (zahŕňa rodové pojmy pre roly zúčastnené strany a kontaktné údaje; umožňuje
utvoriť archetypy na reprezentáciu rôznych typov osôb, organizácií, ich vzťahov k rolám v systéme
ap.).
• IM pracovných tokov (sémantika procesov poskytovania zdravotnej starostlivosti a plnenia smerníc).
referent – syn. výrazu denotát, prototyp, termín, objekt mimojazykovej reality, individuálny (konkrétny
alebo abstraktný); objekt, na ktorý sa vzťahuje jazykový znak alebo výraz jedinca v prehovore.

reflexívna forma – lingvistika →zvratný tvar.
reflexívne sloveso – lingvistika →zvratné sloveso.
reflexívne zámeno – lingvistika zvratné zámeno.
reflexivum tantum – lingvistika →čisto zvratné sloveso.
register – informatika en index, 1. usporiadaný zoznam →reťazcov znakov spolu s kľúčmi alebo
odkazmi na umiestnenie alebo umiestnenie v →texte alebo v →textovom korpuse. (STN ISO 10872:2006); 2. pamäťová bunka, ktorá sa používa pri spracovaní dát, napr. na ukladanie
medzivýsledkov, základných adries alebo často používaných hodnôt; 3. abecedný zoznam, súpis
dôležitých termínov, názvov, pomenovaní, mien z obsahu publikácie; index.
V informatike a knihovníctve je register sekundárny dokument obsahujúci zoznam významných
údajov alebo pojmov vybratých z daného dokumentu, upravených formou slovných hesiel, príp.
iných znakov, ktoré sú určitým spôsobom usporiadané a doplnené odkazmi na mieste v dokumente,
kde sa tieto heslá vyskytujú alebo kde sa o príslušných pojmoch hovorí. Funkčne je register
systematickým sprievodcom k prvkom obsiahnutým alebo k pojmom odvodeným z určitého súboru.
Tieto prvky alebo pojmy sú reprezentované heslami usporiadanými v určitom vopred určenom
poriadku s cieľom ich následného vyhľadávania. Vo všeobecnosti je register jedným z nástrojov
organizácie a reprezentácie poznania v spoločenskej komunikácii. K tradičným spôsobom
usporiadania prvkov v registri patri najmä alfabetický, chronologický alebo numerický spôsob.
Register reprezentuje sekundárny aparát k primárnym informačným zdrojom na rôznych
hierarchických úrovniach ich organizácie. Môže ísť o jednoduchý alebo zložený text, skupinu textov.
Register zabezpečuje komunikačné spojenie medzi zdrojom informácií a používateľom. Hodnota
registra je priamo úmerná veľkosti, rôznorodosti a zložitosti pôvodného informačného zdroja.
Prvkami register sú pojmy, mená, názvy, časové údaje ap. Ku každému prvku je priradená
konkrétna strana primárneho dokumentu. Na rozdiel od iných typov slovníkov sú prvky registra
(heslá) sprevádzané odkazmi umožňujúcimi ich vyhľadávanie.
Register konkrétneho dokumentu nie je iba prehľadom jeho obsahu, je súčasťou informačného
aparátu danej publikácie a odhaľuje obsah faktov v dokumente z iných aspektov., ktoré sú
v pôvodnom dokumente obsiahnuté inherentne. Tým sa register stáva jedným z prvotných
nástrojov na delinearizáciu textu.
Register dopĺňa konkrétny dokument a zároveň zabezpečuje prístup k nemu z vecného
systematického hľadiska. Nemôže však fungovať samostatne, zvyčajne je pomôckou k určitému už
existujúcemu dokumentu. Výstavba registra je úzko spojená s terminológiou konkrétnej tematickej
oblasti.
Základnou stavebnou jednotkou registra je heslo. Definuje sa ako jednoslovný alebo viacslovný
výraz vybraný z danej publikácie alebo na jej základe odvodený tak, aby čo najlepšie vystihoval
pojem, ktorý má byť vo zvolenom druhu registra zachytený. Heslo sa skladá z dvoch častí: 1.
prostriedok identifikácie prvku alebo pojmu odvodeného z dokumentu alebo informačného zdroja; 2.
prostriedok označenia umiestnenia prvku alebo pojmu z dokumentu vo vzťahu k jeho identifikácii.
Identifikačnú časť hesla tvorí najčastejšie kľúčové slovo, pojem, kľúčová fráza, lokačnú časť
predstavuje číslo strany v dokumente, príp. iné označenie miesta uloženia informácie
v informačnom zdroji.
Pri preklade termínu „index“ z angličtiny treba rozlišovať jeho viaceré významy – jednak ako registra,
ale aj ako prvku informačného selekčného jazyka používaného pri indexovaní dokumentov. Preto sa
niekedy aj proces utvárania registrov nazýva indexovaním a osoba, ktorá pripravuje alebo utvára
register, indexátorom.

Register plní najmä tieto funkcie: 1. zabezpečuje reprezentáciu poznania; 2. je nástrojom
vyhľadávania a prepájania pojmov v danej tematickej oblasti; 3. zabezpečuje viachľadiskový prístup
k informáciám a umožňuje voľbu konkrétneho aspektu; tým sa zabezpečuje sprostredkovateľská,
komunikačná a prieskumná funkcia registra; 4. zabezpečuje optimálne výsledky informačného
prieskumu a maximálnu odozvu (čo najväčší počet relevantných prvkov) na požiadavku používateľa.
V súčasnosti sa na tvorbu registra používajú metódy automatického spracovania prirodzeného
jazyka a textu, pričom vývoj smeruje k bázam znalostí v expertných systémoch a prepájaniu pojmov
v konceptuálnych štruktúrach (ontológiách), realizovaných napr. v hypertexte; →jazykový register;
→klinický register; →populačný register; →zdravotný register.
register lematizovaných slov – informatika en lemmatized word index, →register slovných tvarov,
v ktorom sú →slovné tvary reprezentované ich príslušnými →základnými tvarmi.
register slovných tvarov – informatika en word form index, →register všetkých →slovných tvarov
v →texte alebo v korpuse spolu so všetkými odkazmi na ich umiestnenie alebo umiestnenie v texte
alebo korpuse (STN ISO 1087-2:2006).
register termínov – informatika en term index, register, ktorý odkazuje na →terminologické heslá
v slovníku alebo v →terminologickej databáze. Poznámka: Termíny v registri termínov môžu byť
usporiadané abecedne alebo systematicky.
registračný výmer – en marketing authorization, pracovné označenie dokladu (rozhodnutie), na
základe ktorého Ministerstvo zdravotníctva SR povoľuje uvedenie lieku do obehu.
registrová motivácia – lingvistika motivácia, ktorej základnou vlastnosťou je situačná podmienenosť.
Registrové lexikálne jednotky sa funkčne špecializujú, vypovedajú o tom, v akej komunikačnej
situácii sa tieto lexémy preferenčne používajú. Na rozdiel od nich sa slovotvorne motivované lexémy
indikujú svoj lexikálny význam pomocou slvotvorného významu. Príznak indikujúci komunikačnú
situáciu sa označuje ako registrový motivant. V rámci registra možno vymedziť aj jednotlivé
subregistre. Napr. v registri šport možno vymedziť subregistrové lexémy, ktoré sa viažu na
konkrétny druh športu (hokej, futbal, tenis...). Za základné registrovo motivované lexikálne jednotky
sa pokladajú tieto skupiny: administrativizmy, publicizmy (žurnalizmy), knižné lexémy, kolokvializmy
(hovorové lexémy), lexémy zo športovej oblasti, konfesionalizmy (lexémy z konfesionálnej oblasti),
detská lexika ap. Za špeciálne registrové výrazy možno pokladať sociolekty a odborné termíny.
Sociolektické termíny však neindikujú len komunikačnú situáciu,, ale aj používateľov týchto lexém.
Odborné termíny sa takisto vyznačujú osobitnými vlastnosťami, ktoré prekračujú registrovosť.
regulárny výraz – lingvistika en regular expression, skratka regexp, regex, textový
pozostávajúci z alfanumerických znakov a špeciálnych symbolov utvorený na základe
konkrétnych syntaktických pravidiel, ktorý opisuje istú množinu reťazcov vyhovujúcich
regulárnemu výrazu, napríklad umožňuje vyhľadávať slovo vo všetkých jeho tvaroch v
nelematizovaného korpusu a/alebo rôzne kombinácie slov, tvarov a iných reťazcov znakov.

reťazec
určitých
danému
prípade

rekcia – lingvistika →väzba.
rekčné kompozitum – lingvistika →väzbová zloženina.
rekčný datív – lingvistika väzbový datív, datív vyjadrujúci objekt, ktorý je viazaný na sloveso: slúžiť
vlasti (Horecký a Rácová, 1979).
reklamný štýl – lingvistika atraktívny, variabilný, nátlakový komunikát, ktorý využíva všetky prístupné
psychologicky pôsobivé prostriedky, aby získal percipienta a držal ho v strehu čo najdlhšie (Mistrík,
2002).

rekognoskatívna gramatika – lingvistika gramatika, ktorá má byť nástrojom na overovanie správnosti
alebo nesprávnosti viet (Horecký a Rácová, 1979).
rekurzia – logika definícia funkcie alebo metódy pomocou samej seba. Rekurzívne vyjadrenia sú
všeobecne kratšie a ľahšie zrozumiteľné ako iné vyjadrenia, pretože zvýrazňujú charakteristické
vlastnosti funkcie.
rekurzivita – lingvistika jedna z najvýraznejších vlastností Chomského jazykovej kompetencie. Je to
vlastnosť jazyka, ktorá dovoľuje aplikovať syntaktické operácie opakovane a utvárať tak potenciálne
nekonečné množstvo neobmedzene dlhých viet.
rekurzívne pravidlá – lingvistika v generatívnej gramatike bezkontextové pravidlá, ktoré zabezpečujú,
že gramatika pozostávajúca z konečného počtu pravidiel a operujúca s konečným súborom
jednotiek slovníka môže generovať nekonečný počet viet. Dosahuje sa to tým, že aspoň niektoré
pravidlá sa môžu použiť opakovanie pri generovaní jednej a tej istej vety (Mistrík, 2002).
relácia – lingvistika en relationship, vzťah v jeho extenzionálnom (týkajúceho sa rozsahu) chápaní.
relačná morféma – lingvistika →gramatická morféma.
relačné adjektívum – lingvistika →vzťahové prídavné meno.
relačný onomaziologický príznak – lingvistika určujúca zložka onomaziologickej štruktúry vyjadrujúca
funkcie, priestorové a časové vzťahy; napr. predpona pre- v slove predmostie (Horecký a Rácová,
1979).
relatívna chronológia – lingvistika určenie obdobia, v ktorom nastala jazyková zmena, nie presným
dátovaním, ale vzhľadom na iné jazykové zmeny; napr. kontrakcia nastala pred denazalizáciou
(Horecký a Rácová, 1979).
relatívne zámeno – lingvistika →vzťažné zámeno.
relevancia – informatika en relevance, vzťah medzi informáciami a formulovanými požiadavkami
posudzovaný konkrétnym používateľom, medzi zaznamenanými informáciami a reprezentáciami
informačných požiadaviek. Pokladá sa za kognitívno-sociálnu kategóriu, ktorá určuje význam
informácií pre konkrétneho používateľa. Relevancia a →pertinencia sa používajú na vyjadrenie
vzťahov dokumentu k požiadavke na informácie, k informačnej potrebe alebo používateľovi
(Steinerova, In Katuščák a spol., 1998)
RELMA – informatika skr. en Regenstrief LOINC Mapping Assistant pomocný mapovací program
→LOINC.
réma – lingvistika →aktuálne členenie výpovede.
replika – lingvistika izolovaný prehovor účastníka dialógu (v debate, diskusii alebo polemike),
bezprostredná odpoveď na partnerovu výpoveď, na protivníkove námietky alebo argumenty, reakcie
súhlasné, ale aj reakcie na opačnú mienku pri výmene názorov (Mistrík, 2002).
replika à part – lingvistika replika bokom, replika adresovaná nie účinkujúcim osobám, ale nepriamo
divákom. Cíti sa akoby replika od cudzej osoby alebo ako vnútorný hlas, komentár k tomu, o čom sa
hovorí. Ide o repliku na úrovni parentézy (MIstrík, 2002).
reportáž – lingvistika publicistický útvar živo opisujúci skutočnú udalosť na základe autorovho
svedectva slovom, obrazom. Zlučujú sa v ňom prvky vedeckého a umeleckého odrazu skutočnosti.
Od umeleckých žánrovo sa líši dokumentárnosťou, faktografickosťou a adresnosťou, od
spravodajských žánrovo skutočnou autentickosťou, od úvahových a vedeckých žánrov zmyslovým
videním a opisnosťou.

reprefixácia – lingvistika spôsob tvorenia slov, pri ktorom sa jedna predpona nahradí inou; za-pomenúť
– o-pomenúť (Horecký a Rácová, 1979).
reprezentácia – en representation, zobrazenie; teoretický konštrukt, vhodný na analýzu adaptívneho
správania. Gärdenfors (1996) rozlišuje dva typy reprezentácií potrebných na evolúciu jazyka:
podmienenú (cued) a nepodmienenú (detached). Podmienenú reprezentáciu iniciujú vonkajšie
podnety, napr. organizmus konzumuje objekty rozpoznané ako potrava a vyhýba sa objektom
rozpoznaným ako predátori. Podmienenosť reprezentácií spočíva v tom, že sa aktivujú len v
prítomnosti svojich referentov. Takéto reprezentácie sú vrodené a vôľou neovplyvniteľné.
Obmedzené pamäťové možnosti organizmov rozširuje v evolúcii ukladanie externalizovaných
pamäťových značiek do prostredia (pachové stopy zvierat, ktoré pomáhajú zvieratám orientovať sa
alebo u ľudí notoricky známy uzlík na vreckovke (a napokon vynález kníhtlače a iných záznamových
médií), ktoré neskôr aktivujú príslušnú vyvolanú reprezentáciu. Nepodmienená reprezentácia
môže zastupovať objekty alebo udalosti, ktoré nie sú aktuálne prítomné a nesúvisia so situáciou
v prostredí (napr. šimpanz, ktorý chce dosiahnuť banán a odíde preto hľadať dlhý konár, musí
disponovať nepodmienenou reprezentáciou konára aj možností jeho použitia). Predpokladá sa, že
nepodmienené reprezentácie sa vo fylogenéze zjavujú s vývojom neokortexu; v ontogenéze
korešpondujú s utvorením stálosti predmetu (Piaget a Inhelder, 1966, cit. Takáč, 2009).
Nepodmienené reprezentácie sú nevyhnutné pre vyššie kognitívne funkcie, ako je plánovanie,
klamanie, sebauvedomovanie a jazyková komunikácia (Gärdenfors, 1996, cit. Takáč, 2009).
Jazyková kompetencia je jednou z najvyšších kognitívnych schopností. Jazyk je symbolový
znakový systém, ktorý umožňuje externalizáciu a komunikáciu nepodmienených reprezentácií.
Práve nepodmienenosť reprezentácií umožňuje vyjadriť významy prekračujúce aktuálne „tu a teraz“,
dokonca aj významy, ktorých referenti v reálnom svete neexistujú (napr. trojuholník s troma pravými
uhlami).
reprezentácia znalostí – reprezentácia poznania, en knowledge representation. Aplikačná oblasť
umelej inteligencie zameraná na metódy a techniky vyjadrenia znalostí a ich vzťahov najmä na
využitie v bázach znalostí expertných systémov. Rozlišuje sa procedurálne či deklaratívne
vyjadrenie znalostí vo forme pravidiel a neprocedurálne či deklaratívne vyjadrenie znalostí vo forme
poznatkov (ontológia) a modulárne vyjadrenie v podobe relatívne samostatných celkov a vyjadrenie
v podobe sémanticky združených objektov (napr. hierarchií tried). Najčastejšie používané typy
jazykov na reprezentáciu znalostí sú predikátová logika 1. rádu, produkčné systémy, sémantické
(asociatívne) siete a rámce (Mařík, 1993: 99 – 122).
reprezentatívnosť – lingvistika en representativeness, reprezentovanie, zastupovanie celku (jazyka)
vzorkou (korpusom), ktorá má rovnaké (úmerné, proporčné) zloženie a vlastnosti ako
reprezentovaný celok.
resufixácia – lingvistika spôsob tvorenia slov, pri ktorom sa jedna prípona nahradí inou: boh-atý – boháč (Horecký a Rácová, 1979).
resumé – lingvistika →zhrnutie.
rešerš – lingvistika výpis vyhľadaných špeciálnych faktov a údajov z jedného alebo viacerých prameňov
k jednej tematike alebo téme (Mistrík, 2002)
reštrikcia – lingvistika v transformačnej gramatike podmienka obmedzujúca aplikáciu pravidla.
retake – lingvistika (en znova vziať) čas ktorý plynie od chvíle, keď prestala hovoriť jedna osoba s tým,
že po nej sa ujme slova niekto iný, až do momentu, keď po márnom čakaní opäť začne hovoriť
predošlá osoba. Je to iniciačný čas a treba ho odlíšiť od pauzy aj od pomlky. Má hodnotu repliky,
kým pauza je prestávka spravidla v replike (Mistrík, 2002).

reťazec – informatika en string, sekvencia prvkov rovnakej povahy, ktorá sa pokladá za celok. Príklad:
→Znaky, bity alebo impulzy. Poznámka: upravené podľa normy ISO 2382-4:1987 (STN ISO 10872:2006).
reťazec znakov – informatika en character string, sekvencia znakov, ktorá nie je prerušovaná
prázdnymi miestami. Reťazec znakov zvyčajne reprezentuje slovo (STN ISO 1087-2); 1. v
programovaní a formálnych jazykoch usporiadaná postupnosť symbolov z danej abecedy; 2. dátový
typ v mnohých počítačových jazykoch, zväčša umožňujúci ukladanie postupností alfanumerických
znakov a iných symbolov.
rétorika – lingvistika náuka o vlastnostiach hovoreného jazykového prejavu; podľa klasickej teórie
skúma invenciu (zhromažďovanie faktov), dispozíciu (rozvrhnutie), elokúciu (formulovanie),
memorovanie (spôsob nacvičenia) a pronunciáciu (prednesenie) (Horecký a Rácová, 1979).
retroflexia – lingvistika v artikulačnej fonetike tvorenie hlások prostredníctvom ohnutia jazyka dozadu,
pričom úžina sa vytvára priblížením spodnej časti končeka alebo chrbta jazyka k podnebnej klenbe.
Retroflexívne sa tvorí napr. t a d (MIstrík, 2002).
retrográdne abecedné usporiadanie – lingvistika en reverse alphabetical ordering, usporiadanie
→reťazcov znakov tak, že pozícia každého →reťazca v zozname je jednoznačne určená príslušnou
→triediacou hodnotou, pričom sa začínajú od konca reťazca (STN ISO 1087-2:2006).
retrográdny register – lingvistika en reverse index, register termínov utvorený →retrográdnym
abecedným usporiadaním.
retrográdny slovník – lingvistika slovník, v ktorom sú slová zaradené abecedne vzhľadom na koniec
slova, napr. hlásateľ, učiteľ, nositeľ podľa poradia leta-, letič-, letis- (Horecký a Rácová, 1979).
reťazec znakov – informatika en character string, sekvencia znakov, ktorá nie je prerušovaná
prázdnymi miestami. Reťazec znakov zvyčajne reprezentuje slovo (STN ISO 1087-2); 1. v
programovaní a formálnych jazykoch usporiadaná postupnosť symbolov z danej abecedy; 2. dátový
typ v mnohých počítačových jazykoch, zväčša umožňujúci ukladanie postupností alfanumerických
znakov a iných symbolov.
rezultatívnosť – lingvistika spôsob slovesného deja vyjadrujúci výsledok deja: dogazdovať, precestovať
(Horecký a Rácová, 1979).
riadiaci znak – informatika en control character, →znak, ktoré výskyt v konklrétnom kontexte špecifikuje
nejakú riadiacu funkciu (ISO 2382-4:1987). Poznámka: Riadiace znaky späšťajú, modifikujú alebo
prerušujú operáciu spracovania údajov (STN ISO 1087-2:2006).
riport – lingvistika publicistický spravodajský žáner, ktorý má formu dlhšej vecnej správy obsahujúcej
prvky obraznosti, podmienky, za ktorých sa uskutočňovala opisovaná udalosť. Má bohatšie členenie
ako správa. Od reportáže sa líši väčšou faktografickou nasýtenosťou, kým text reportáže je
osobnejší ako intelektuálne koncipovaný riport (MIstrík, 2002).
R-MIM – informatika skr. en Refined Message Information Model zdokonalený informačný model správ.
robustnosť – informatika odolnosť systému, napr. proti šumu. Vďaka robustnosti má napr. systém
umelej neurónovej siete vlastnosť postupnej degradácie (graceful degradatuion), pretože aj
v prípade šumu či lokálnych porúch si zachová istú funkčnosť, ktorá bude závisí od miery
poškodenia.
rod – 1. lingvistika→kategória slovesného rodu; 2. logika logická charakteristika →triedy (množiny)
predmetov, ktorá sa sama skladá z tried (podtried, podmnožín) predmetov – častí rodu tzv.
→druhov. Napr. rod (trieda) trojuholníkov obsahuje druhy: ostrouhlé, pravouhlé a tupouhlé
trojuholníky. Ale trieda trojuholníkov je druhom vo vzťahu k rodu (triede) rovinných geometrických

útvarov. →Relácia rod – druh má z pohľadu rozsahu pojmov vzťah široký – úzky pojem a pri
pevnom rode s pribratím ďalšieho klasifikačného znaku. Takéto triedenie (→klasifikácia), ktorou
možno utvoriť takú širokú triedu, ktorá už nie je v danej hierarchii časťou širšej triedy; vtedy
hovoríme o →kategórii.
relácia – logika R, všeobecnovedný pojem, ktorý možno zaviesť ako súčasť nejakej abstraktnej
štruktúry A = S, kde S je množina a R je relácia. S aj R sú ľubovoľné v tom zmysle, že empirické a
teoretické skúmanie na S a zavedené relácie R majú matematický a filozofický (logický, sémantický,
epistemologický a ontologický) zmysel. Relácia "menší než" usporadúva nielen čísla na množine
prirodzených čísel, ale aj žiakov v danej triede. Usporiadaná dvojica (5, 7) alebo (Jožo, Fero)
znamená, že prvý člen dvojice je menší než druhý, 5 < 7, Jožo < Fero. V dvojčlennej relácii učiteľ
U(A, B) bol Sokrates a Platón, teda U(Sokrates, Platón). Ale v chápanom vzťahu U priamo či
osobne už Sokrates s Aristotelom nebol. Z histórie vieme, že Platón osobne učil Aristotela, takže
môžeme utvoriť trojčlennú reláciu U3 (Sokrates, Platón, Aristoteles), kde predchádzajúci je učiteľ
nasledujúceho. V tomto chápaní množiny usporiadaných dvojíc, trojíc, ..., n-tíc chápeme ako relácie
v matematike. V logike analogicky, ak po dosadení mien (en marks) za premenné možno vytvoriť
→výrok, ktorý má zmysel. Pojem relácie je široký, preto možno k nemu pridávať prívlastok
(→predikát), aby bolo jasné, o aký druh relácie ide. Napr.: binárna relácia, relácia menší než, relácia
starší než, ... Pri reláciách skúmame vlastnosti, ako sú: reflexívnosť, symetrickosť, tranzítívnosť,
antisymetrickosť, funkcionalita atď. (Olejár, 2007)
rodinné meno – lingvistika vlastné meno označujúce príslušníkov rodiny: Novákovci, Jesenskovci
(Horecký a Rácová, 1979).
rodné meno – lingvistika krstné meno, meno, ktorým sa rozlišujú príslušní jednej rodiny: Ján, Mária
(Horecký a Rácová, 1979).
rodové meno – lingvistika vlastné meno označujúce príslušníkov rodu: Anjouovci (Horecký a Rácová,
1979).
rodové zámeno – lingvistika zámeno, ktoré má osobitné tvary podľa gramatického rodu: on, ona, ono
(Horecký a Rácová, 1979).
rodovo-druhová sústava – informatika en generic system sústava pojmov založená na rodovodruhových (generických) vzťahoch ((vzťahy “JE” – IS-A). Naproti tomu v partitívnych vzťahov
(vzťahy ČASŤ… – PART OF) je každý pojem patriaci do hierarchie “typom …” (TYPE OF), resp.
„časťou” (PART OF) bezprostredného nadradeného pojmu. V rodovo-druhovom systéme, "zápästnú
kosť” možno pokladať za “typ kosti ruky”, kým v partitívnom systéme za “časť kostnej štruktúry
ruky” (obr.).
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rodovo-druhový vzťah medzi pojmami – informatika en generic relation, genus-species relation, vzťah
rod–druh, vzťah medzi dvoma pojmami, pri ktorom →obsah jedného pojmu zahŕňa obsah iného
pojmu a aspoň jednu ďalšiu →určujúcu charakteristiku. Poznámka: Rodovo-druhový vzťah existuje
medzi pojmami „slovo“ a „zámeno“, „vozidlo“ a „auto“, „osoba“ a „dieťa“ (STN ISO 1087-1: 2003). Ide
vzťahy medzi dvoma pojmami, charakterizované tým, že obsah podradeného pojmu zahŕňa obsah

nadradeného pojmu plus aspoň jednu ďalšiu určujúcu charakteristiku. Nadradený pojem v rodovodruhovom vzťahu sa nazýva rodový pojem a podradený pojem sa nazýva špecifický pojem.
V rodovo-druhovom vzťahu je prevrátený vzťah medzi obsahom a rozsahom pojmu. Teda ak má
pojem úzky obsah, jeho rozsah je relatívne širší a naopak, ak je obsah široký, rozsah je relatívne
užší. Porovnanie podstatných charakteristík pojmu a s ním súvisiacich pojmov (t. j. rodovodruhových, koordinovaných a špecifických) môže vyžadovať prispôsobenie a spresnenie obsahu.
Postupnosť pojmov odrážajúcich rodovo-druhové vzťahy utvára vertikálne súbory pojmov, kým
skupina koordinovaných pojmov, t. j. pojmov, ktoré sú na rovnakej úrovni abstrakcie v pojmovom
systéme, utvára horizontálne súbory pojmov.
V rodovo-druhových vzťahoch môžu byť viaceré spôsoby delenia pojmov na podradené pojmy v
závislosti od kritéria alebo typu zvolenej charakteristiky. Ak sa na tvorbu rodovo-druhového
pojmového systému použije viac ako jedno kritérium, pokladá sa systém za mnohorozmerný.
Koordinovanými pojmami sa nazývajú len podradené pojmy na rovnakej úrovni v rovnakom
rozmere. V rodovo-druhovom systéme nemusí mať uzol určené označenie alebo v niektorom jazyku
môže mať označenie a v inom nie. Na zobrazenie rodovo-druhových vzťahov v pojmových
systémoch sa najčastejšie používa stromový graf.
rodový pojem – informatika en generic concept, →pojem v →rodovo-druhovom vzťahu, ktorý má
najmenší →obsah (STN ISO 1087-1: 2003).
roly – informatika zložky ontológií, dôležité pre opis vzťahov a relácií medzi objektmi. Roly sa obvykle
používajú ako tzv. meronymická relácia jeCastou, čím, sa vyjadruje, že objekt je súčasťou
iného objektu, napr. Bunka je Sucastou Tkaniva.
rotacizmus – lingvistika ráčkovanie, porucha výslovnosti spoluhlásky r. Patrí k najnápadnejším
a najčastejším poruchám výslovnosti. Vyskytuje sa vo viacerých jazykoch – nie síce jednotný, ale
ako systémový prvok, napr. v nemčine, francúzštine, angličtine. Keď sa však vyskytuje v slovenskej
výslovnosti, ide o evidentnú chybu reči.
rovnoznačné slová – lingvistika →homonymá.
rovnozvučnosť – lingvistika →homonymia.
rozčleňovacia číslovka – lingvistika →podielová číslovka.
rozdeľovanie slov – lingvistika v písme rozdeľovanie slov na konci riadka. Jednoslabičné slová sa
nerozdeľujú. Viacslabičné slová sa rozdeľujú na rozhraní morfém, kde sa berie do úvahy významové
členenie (napr. roz-um); na rozhraní slabík, kde sa berie do úvahy zvukové členenie slov, a to na
základe týchto pravidiel: a) keď je jedna spoluhláska medzi samohláskami, dávame ju na pravú
stranu(napr. pe-ro; b) keď sa vyskytuje zhluk spoluhlások, prvá z nich príde na ľavú stranu a ostatné
na pravú stranu (špen-dlík). Číselné údaje ani dátum sa na konci riadkov nerozdeľujú. Počítačová
technika si vynucuje princíp tolerancie (Mistrík, 2002).
rozhranie slov →medzislovný predel.
rozhranie systému – informatika interface, opisuje všetky veličiny potrebné zvonku (vstupné rozhranie)
a všetky zvonka volateľné (výstupné rozhranie), ako aj všetky informácie o použití systému.
Rozoznávajú sa viaceré typy rozhraní: 1. samostatne pracujúce funkčné jednotky výpočtového
zariadenia (pamäť, vstupné zariadenia, artitmeticko-logická jednotka, vedenie) sú navzájom spojené
technickým rozhraním (kábel – zástrčka, rádiové spojenie); rozšírené je rozhranie V.24; 2.
technicko-programové rozhranie je konvenciou stanoveníe, ktoré funkcie počítačového systému
preberie hardvér a ktoré softvér, ako sa budú volať a používať tieto funkcie; 3. programové
rozhrania sa definujú medzi programami a uzavretými programovými časťami (modulmi); 4.

rozhranie človek–stroj (používateľské rozhranie) zahrňuje programy a zariadenia, ktoré sú
k dispozícii pre používateľa systému na spracovanie dát. Na opis rozhrania sa používajú
špecifikačné jazyky a dátové typy.
rozkazovací spôsob – lingvistika imperatív, spôsob vyjadrujúci výzvu alebo želanie, aby sa
pomenúvaný dej uskutočnil: bež, poďme (Horecký a Rácová, 1979).
rozkazovacia veta – lingvistika veta, ktorou sa hovoriaci obracia na adresáta, aby sám alebo spolu
s ním vykonal istú činnosť, alebo aby sprostredkoval vykonanie tejto činnosti treťou osobou: Napíš
odpoveď! (Horecký a Rácová, 1979).
rozlišovacie znamienko – lingvistika diakritické znamienko, znamienko, na jednoduchej graféme na
označenie inej fonémy, než ako sa označuje danou jednoduchou grafémou; rozlišovacie znamienka
sú napr. mäkčeň (š), vokáň (ô), krúžok (u), dĺžeň (á), dve bodky (ï) (Horecký a Rácová, 1979).
rozlišovanie – logika en recognition
rozlučovacia opytovacia veta – lingvistika veta požadujúca informáciu o tom, ktorá z dvoch udalostí je
správna: Pôjdeš s nami, alebo ostaneš doma? (Horecký a Rácová, 1979).
rozostrená korešpondencia – informatika akákoľvek korešpondencia medzi zdrojovým segmentom na
preklad a zdrojovým segmentom uloženým v databáze prekladovej pamäti, ktorá nie je presná
korešpondencia.
rozpoznanie termínov – informatika automatické vyhľadanie terminológie, proces automatického
vyhľadávania v termbáze všetkých termínov, ktoré sa zjavujú v texte, na ktorom pracuje prekladateľ.
Od rozpoznávania termínov treba odlíšiť extrakciu termínu.
rozprávací slohový postup – lingvistika slovo postup založený na sledovaní vývinu javu; vyznačuje sa
súdržnosťou javov, uvádzaním javov v ich následnosti a vzájomnej súvislosti, ich vysvetľovaním
a subjektívnym hodnotením (Horecký a Rácová, 1979).
rozprávací slohový útvar – lingvistika rozprávanie, slohový útvar založený na rozprávacom slohovom
postupe (Horecký a Rácová, 1979).
rozprávanie – lingvistika →rozprávací slohový útvar.
rozsah ontológie – informatika en hugeness of ontology, vzhľadom na nezvládnuteľné množstvo
pojmov, ktoré by sa za určitých okolností mohli chápať ako relevantné pre zvolenú doménu, treba pri
tvorbe ontológie systematicky vykonávať selekciu, a zaraďovať najmä tie pojmy, ktoré majú jasnú
väzbu na pojmy z „jadra“ ontológie. Ďalším prirodzeným opatrením je rozdelenie ontológie do
viacerých nezávislých modulov. Základným stavebným prvkom v poli definovania záznamu (en
record definition field, RDF) je atribút objektu formálne zapísaný v trojici A(O,V), teda objekt O má
atribút A s hodnotou V:
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Obr. Príklad definovania dvoch osôb

K systematickému súpisu treba vždy pripojiť abecedný register. Register je zoznam termínov,
doplnených odkazmi na miesta v dokumente, kde sa tieto údaje vyskytujú alebo kde sa
o príslušných termínoch hovorí. Je jedným z nástrojov organizácie a reprezentácie poznatkov. K
tradičným registrom patrí alfabetický, chronologický a numerický spôsob. Hodnota registra sa
zvyšuj úmerne veľkosti, rôznorodosti a zložitosti pôvodného informačného zdroja. Register dopĺňa
dokument a zároveň zabezpečuje prístup k nemu z vecného systematického hľadiska.
rozsah pojmu – lingvistika en extension of concept, extenzia pojmu, všetky →objekty, na ktorý sa
→pojem vzťahuje; por. obsah pojmu (STN ISO 1087-1: 2003).
rozsahová definícia (pojmu) – lingvistika en extensional definition, extenzionálna definícia, opis
→pojmu vymenovaním všetkých jeho →podradených pojmov na základe jedného kritéria radenia.
Príklady: rad v periodickej tabuľke: hélium, neón, argón, kryptón, xenón alebo radón; vzácny plyn:
hélium, neón, argón, kryptón, xenón alebo radón (STN ISO 1087-1: 2003).
rozšírenie – en extension, pojem zo SNOMED CT.
rozširovanie – lingvistika zmena užšej samohlásky na širšiu i – é (Horecký a Rácová, 1979).
rozširovanie významu – lingvistika historický proces, ktorým sa do významu slova zahrnuje širší okruh
pojmov a predstáv: stolár bol pôvodne výrobca stolov, dnes výrobca nábytku vôbec (Horecký
a Rácová, 1979).
rozštiepená morféma – lingvistika rozštiepený formant, morphéme brisé, odvodzovacia morféma
rozložená po obidvoch stranách slovotvorného základu: ná-den-ník, po-brež-ný (Horecký a Rácová,
1979).
rozštiepený formant – lingvistika →rozštiepená morféma.
rozvažovacia opytovacia veta – lingvistika veta požadujúca informáciu od samého autora o tom, ktorá
udalosť je správna: Mám jej povedať, že som tu alebo mlčať? (Horecký a Rácová, 1979).
rozvetvovacie pravidlá – lingvistika v generatívnej gramatike pravidlá, pomocou ktorých sa nejaký
symbol rozkladá na reťazec symbolov (koncových alebo nekoncových); má podobu A – Z v kontexte
X – Y (Horecký a Rácová, 1979).
rozšírená správa – lingvistika voľnejšie štylizovaný text, v ktorom sa môže uplatniť aj postoj autora.
Reportáži je blízka, keď obsahuje viac dynamických a dejových slov; komentáru je bližšia, keď sa do
nej dostane viac vecných významov.
rozvíjajúci vetný člen – lingvistika →vetný člen.
rozvláčny štýl – lingvistika ťažkopádne koncipovaný text, používa dlhé, periodické súvetia
a zadrhávajúce vetné konštrukcie (Mistrík, 2002).
rôznozvučné slovo – lingvistika →synonymum.
rušený zápor – lingvistika stretnutie vetného záporu s členským záporom (príklad: Nemôžem ho
pochváliť.) (Mistrík, 2002).
rýchlopis →stenografia.
rytmické krátenie – lingvistika rytmický zákon, pravidlo, podľa ktorého v slovenčine nemôžu zásadne
nasledovať za sebou dve dlhé slabiky (samohláskovým alebo dvojhláskovým nositeľom slabičnosti);
z toho pravidla je viacero výnimiek (Horecký a Rácová, 1979).
rytmický činiteľ v slovoslede – lingvistika záväzné slovosledné postavenie a usporiadanie enklitík
(príkloniek) vo vete. Pre enklitiky platia dve pravidlá: 1. enklitiky stoja vo vete vždy na druhom
mieste po prestávke alebo bezprostredne po zdôraznenom slove (príklad: Nechcela, aby ju otec

videl); 2. enklitiky stoja vo vete všetky vždy v jednej skupine (príklad: Nesmial by som sa mu, keby
som o tom nevedel). Keď sa enklitika vyskytne na nenáležitom mieste, ide o príznakový slovosled
(príklad: Si sa zľakla?)(Mistrík, 2002).
rytmický zákon – lingvistika →rytmické krátenie.
rytmus – lingvistika 1. vo všeobecnosti zákonité periodické opakovanie tých istých slov v ich časovej
alebo priestorovej následnosti; 2. vo verzológii funkčné usporiadanie zvukových výrazových
prostriedkov verša. Normou verša je jeho metrum, t. j. miera určujúca organizáciu jazykových prvkov
vo verši. Podľa toho, ktoré jazykové javy tvoria rytmus verša, rozoznávajú sa tieto prozodické
systémy: a) tonický (založený na striedaní prízvučných a neprízvučných slabík); b) sylabický
(založený na počte slabík vo verši); c) sylabotonických (založený na striedaní prízvučných
a neprízvučných slabík i na dĺžke verša); d) časomerný (založený na striedaní dlhých a krátkych
slabík); 3. v próze syntaktická výstavba podmienená členením textu na hovorové takty
korešpondujúce s funkčným opakovaním fonetických, lexikálnych alebo gramatických jednotiek
(Mistrík, 2002).
samohláska – lingvistika vokál, hláska tvorená prechodom vzduchového prúdu ústno, resp. nosovou
dutinou bez premáhania prekážok; má ráz tónu a, e, á (Horecký a Rácová, 1979).
samoorganizácia – informatika proces, počas ktorého sa v nejakom systéme zjaví štruktúra bez
centrálnej autority alebo vonkajšej sily vynucujúce si cielené plánovanie. Globálny poriadok
v systéme vznika pritom na základe interakcie lokálnych prvkov tohto systému. Takýto systém
vykazuje typicky emergentné vlastnosti (→emergencia). Samoorganizácia spočíva na 4 základných
princípoch: 1. pozitívna spätná väzba (odmena); 2. negatívna spätná väzba (trest); 3. rovnováha
výužitia a výskumu; 4. mnohonásobné interakcie. Dosiahnutie organizácie je paralelné (všetky prvky
konajú v tom istom čase) a distribuované (žiadny prvok nie je koordinátorom). Samoorganizácia sa
môže týkať aj emergencie jazyka; →samoorganizácia v lingvistike.
samoorganizácia v lingvistike – lingvistika teória, podľa ktorej mnohé vlastnosti jazyka nie sú priamo
zakódované príslušným prvkom, ale sú samoorganizujúcim sa výsledkom interakcie prvkov.
Vychádza sa z toho, že fenomény vnímania a myslenia sú pod silným vplyvom charakteristík
spontánne organizácie mozgových štruktúr; →samoorganizácia.
samostatná morféma – lingvistika morféma vyskytujúca sa bez závislosti od iných morfém, napr.
predložka na, spojka keď (Horecký a Rácová, 1979).
satirický štýl – lingvistika útočný, uštipačný až urážlivý spôsob komunikácie. Od ironizujúceho štýlu sa
líši tým, že irónia je viac duchaplná, hlbšia a vo výrazne jemnejšia, latentná, kým satira je plytšia, no
vo výraze ostrejšia, bezohľadnejšia, útočnejšia. Popri satire existuje aj sarkazmus, ktorý vyjadruje
ešte ostejší, až zdrvujúci pohľad na realitu.
science-fiction – lingvistika vedecká fantastika, moderná literárna kategória, ktorá osciluje medzi vedou
a literatúrou; pokladá sa za osobitný literárny žáner, resp. literárny druh. Usiluje sa jazykom krásnej
literatúry prenášať vedecké informácie na súčasného človeka. Čerpá z poznatkov súčasnej vedy
a usiluje sa o opis nejestvujúcich, ale hypoteticky možných technických zariadení. Je to literatúra,
ktorá rozširuje predstavy o budúcnosti a o nových neznámych svetoch. Príznačná je konkrétnosť,
vecnosť, jednoznačnosť, zložité využívanie vzťahov času a priestoru, splývania rozprávača
s postavou a fantastickosť vychádzajúca zo súčasnej úrovne vedy (Mistrík, 2002).
segment – informatika en segment, úsek textu vymedzený istými dohodnutými hranicami;
predefinovaná jednotka textu, ktorá môže byť spojená s jej zodpovedajúcim prekladom. Je
vymedzená fonologickými a prozodickými (segmentálnymi a suprasegmentálnymi) prvkami
(Horecký a Rácová, 1979). Ide o uzuálne stanovený prvok ako (zvyčajne najmenšia) jednotka
analyzovanej roviny; úsek textu vymedzený istými dohodnutými hranicami; →segmentácia.

segmentácia – informatika en segmentation, členenie textu, resp. slovných tvarov na úseky, segmenty,
napr. textu na slová, slová na morfémy: po–od-pis-ov-ať (Horecký a Rácová, 1079). Ide o postupné
rozkladanie, resp. rozčleňovanie rečového kontinua (prúdu reči, textu, reťazca), najmä na auditívnosyntaktickej rovine; (automatizované) členenie celku na segmenty. Jednotkami tohto procesu sú
→segmenty. Základnou jednotkou segmentácie je obvykle veta, ale môže ňou byť aj iná jednotka,
ako napr. nadpisy, členy zoznamu, bunky v tabuľke, odseky.
segmentové slovníky – lingvistika súbory ucelených jazykových jednotiek. Sú to súbory častí slov,
príp. celých slov alebo viacslovných pomenovaní, ba aj celých viet, prípadne textových celkov. Keď
časťou je významový prvok slova alebo morfémy, kvalifikujeme túto časť ako sému. Napr. prípona –
ok obsahuje najmenej tri významové prvky: 1. označenie veci, ktoré vznikli ako časti istého celku:
úlomok, výstrižok; 2. označuje zdrobnené veci: lístok, krúžok; 3. označuje citový vzťah: holúbok,
hlások. Každá prípona, príp. koreň môže byť sémou. Segmentované slovníky vznikajú hlavne kvôli
prekladacím strojom (Mistrík, 2002).
sekundárna prepozícia – lingvistika →druhotná predložka.
sekundárne štýly – lingvistika príležitostné, neštandardizované štýly. Sú to konkrétne, simplexné
písopmné alebo ústne prejavy, ktoré sa chápu ako situačné spôsoby vyjadrovania viac-menej
osobných výpovedí k významnejšej udalosti alebo situácii (Mistrík, 2002)
sekundárny text – lingvistika špecifický druh metatextu, ktorý vznikol zámerným posunom, štylistickou
úpravou prototextu. Sekundárny text vznikol z primárneho textu cieľavedome, zámerne po
štylistickej úprave (Mistrík, 2002). Patrí sem:
• abridged (zredukovaná podoba literárneho diela)
• adaptácia (transformácia textu do inej semiotickej roviny, napr. úprava umeleckej prózy pre rozhlas,
televíziu, film, javisko alebo pre iného adresáta, než akému bol adresovaníé prototext)
• anotácia (krátka hodnotiaca charakteristika knihy alebo článku v bibliografickom prehľade)
• digest (skrátené vydanie klasických literárnych diel, prehľadný výťah z nejakého textu),
• epitoma (výťah)
• konspekt (prehľad o obsahu väčšieho diela)
• odpis – vydávanie starých textov vrátane biblických
• referát – širšia správa o knihe, divadelnom predstavení, filme, televíznej alebo rozhlasovej hre
• resumé (sumár vedeckej práce – je neoddeliteľnou súčasťou primárneho textu sú autonómne, píše
sa obyčajne v cudzích jazykoch a jeho funkciou je umožniť cudzincovi pochopiť obsah primárneho
textu)
• rešerš (výpis faktov a základných informácií z rozsiahlejšieho textu
• synopsis (kondenzovaná podoba, obsah literárneho diela, náčrt, výťah, prehľad)
• tézy (heslovite, stručne uvedené myšlienky a zásady, z ktorých sa vychádza v prednáške, v referáte)
• verzia (odlišné znenie diela alebo odlišná realizácia základného diela).
sekundárny význam – lingvistika →odvodený význam.
sekektívne čítanie – lingvistika čítanie, pri ktorom čitateľ podľa potreby alebo záujmu vyberá, selektuje
časti textu a potom ich obsah skladá v kompektný celok.
séma – lingvistika sémantický príznak, základná jednotka obsahového plánu jazyka. Je to najmenší
komponent, ktorý už nemožno ďalej členiť.
sémantéma – lingvistika jazykový znak vyjadrujúci pojmový, lexikálny obsah a vylučujúci gramatické
významy, napr. strojovň-a (Horecký a Rácová, 1979).+
semantic web mining – informatika →dolovanie sémantického webu.

sémantická interoperabilita – informatika schopnosť informácií komunikovať pomocou sytémov, aby
bola pochopiteľná na úrovni formálne definovaných doménových pojmov. Poznámka: upravené
podľa ISO/TS 18308:2004 [(ISO/TR 20514:20045(E)]. Ide o obsahové vyjadrenie štruktúry
metaúdajov, ktoré dovoľuje sémanticky kombinovať údajové prvky z rôznych schém, slovníkov
a iných nástrojov a umožňuje tak vyhľadávať informácie naprieč heterogénnymi distribuovanými
databázami, najmä v prostredí internetu, zadaním jediného dotazu. Pomocou sémantickej
interoperability sa riešia napr. prípady, keď jednotlivé zdroje používajú rôzne termíny na opis toho
istého pojmu (napr. autor, tvorca a skladateľ) alebo naopak používajú rovnaké termíny pre rôzne
pojmy. Sémantickú interoperabilitu možno dosiahnuť používaním štandardov opisu obsau zdrojov
(napr. AACR alebo Dublin Core).[GLOSS-DCMI] [GLOSS].
sémantická sieť – informatika en Semantic Network, orientovaný graf, kde uzly reprezentujú pojmy
a orientované hrany ich vzájomné vzťahy. Sémantické siete sú schopné reprezentovať hierarchické
vzťahy. Hierarchický vzťah je preprezentovaný špecifickou vlastnosťou (hranou), ktorá sa volá is_a,
napr. „pečeň je orgán“. Táto hrana sa používa na reprezentáciu dedičnosti. Dedičnosť znamená, že
vlastnosti nadradených pojmov v hierarchii sa automaticky prenášajú na tie pojmy, ktoré sú
v hierarchii nižšie. Hrana is_a je tranzitívna, takže platí: ak A is_a B a B is_a C, potom A is_a C.
Tranzitivita zabepečuje, aby sa pre každý pojem odvodili všetky vlastnosti všetkých nadradených
pojmov. Sémantická sieť je ďalej schopná reprezentovať viacznačnosť. V sémantickej sieti je napr.
reprezentovaná schopnosť vtákov lietať. Tučniaky sú však vtáky, ktoré sa pohybujú chôdzou.
Riešenie by malo byť skryté v inferenčnom mechanizme. Ak inferencia (odvodzovanie, uvažovanie)
neberie do úvahy viacznačnosť (polysémiu), nazýva sa monotónna. Pre monotónne uvažovanie
platí, že ak možno zo znalostí odvodiť nejakú informáciu, bude ju možné odvodiť aj potom, keď
medzi znalosti pridáme akúkoľvek novú informáciu, hoci aj viaznačnú. Keby bolo odvodzovanie
prispôsobené viacznačným informáciám, potom by bolo pre skúpmaný pojem odvodené
z nadradených pojmov hodnoty len takých vlastností, ktoré sám nemá definované. Toto je
nemonotónne uvažovanie, pretože pôvodná informácia by nebola po pridaní novej hodnoty
vlastnosti odvodená. V tomto prípade ide o tzv. defaultné (nešpecifikované) uvažovanie (Kostelník,
2009). Ak nemá pojem definovanú vlastnosť, ako sa defaultná hodnota použije hodnota vlastnosti
najbližšieho nadradeného pojmu. Monotónne uvažovanie súvisí s tzv. predpokladom otvoreného
sveta. V otvorenom svete platí, že ak niečo nevieme, neznamená to, že to neexistuje.
Sémantická sieť →UMLS, je jeden z jeho troch zložiek, ktorý obsahuje informácie o sémantických
druhoch a ich vzťahoch. Každé slovo alebo termín obsahuje syntaktické, morfologické a ortografické
informácie. Hlavným cieľom UMLS je spojiť alternatívne názvy rovnakých pojmov a identifikácia
užitočných vzťahov medzi rôznymi pojmami. Ak rôzne slovníky používajú rovnaký názov pre rôzne
termíny, v metatezaure sa zjavia obidva významu a ukáže sa v ňom, ktorý význam sa použil
v ktorom slovníku. Ak sa rovnaký termín zjavuje v rôznych slovníkoch v rôznych hierarchických
kontextoch, v metatezaure sa zachytia všetky tieto hierarchie. Metatezaurus nepodáva jeden
konzistentný pohľad, ale zachováva mnoho pohľadov, ktoré sú obsiahnuté v zdrojových slovníkoch.
Počítačová aplikácia s prístupom na internet sa nazýva UMLS Knowledge Sporce Server. Jeho
cieľom je sprístupniť dáta UMLS používateľom. Vzdialený používateľ môže poslať dotaz do
Národnej lekárskej knižnice. Server je na www stránke http://umlsks.nlm.nih.gov/. Po prihlásení sa
používateľ dostane na stránky UMLS Knowledge Source Server. Treba zvoliť verziu (napr. 2005AA),
potom sa vloží hľadaný termín.
Pomocou sémantických sietí sa novšie definujú informácie a služby na webe (angl. web – pavučina,
sieť), čo umožňuje porozumenie a uspokojenie požiadaviek ľudí a strojov pri využívaní obsahu
webu. Autorom sémantických webov je Berners-Lee z konzorcia webu (W3C), ktorý ho navrhol ako
univerzálne médium na výmenu dát, informácií a znalostí. Jeho pridaná hodnota spočíva vo zvýšení
dostupnosti zdrojov webu a ich automatického spracovania. Pri vývoji sémantického webu má

kľúčovú úlohu opisná logika (Description Logics, DL), kde jej úlohou je poskytnúť formálnu podporu
a automatizáciu služieb usudzovania pre jazyky ontológie, ako je DAML + OIL.
Sémantické siete sú siete vzťahov, znázorniteľné ako orientovaný graf, ktorého uzly predstavujú
pojmy a orientované hrany ich vzájomné (sémantické) vzťahy, ako je synonymia (rovnoznačnosť),
hyponymia (podradenosť) alebo meronymia (vzťah časti a celku). Jednu z prvých sémantických sietí
opísal r. 1968 Quillian. Uzly a hrany sú v sémantickej sieti vyjadrené verbálne. Autor vychádzal z
predpokladu, že význam jednotlivých pojmov sa dá reprezentovať ako množina slovných asociácií.
Sémantické siete majú niekoľko špecifických vlastností. Jednou z nich je schopnosť reprezentovať
hierarchické vzťahy. Na obr. x je sémantická sieť znázorňujúca pojem chronická perikarditída,
ktorá je afekciou mediastína a tá je chorobou. Hierarchický vzťah je reprezentovaný špecifickou
vlastnosťou (hranou), ktorá sa volá IS-A (JE), napr. „chronická perikarditída“ – „afekcia mediastína“.
Táto hrana sa používa na reprezentáciu dedičnosti. Dedičnosť znamená, že vlastnosti
nadradených pojmov v hierarchii sa automaticky prenášajú na tie pojmy, ktoré sú v hierarchii nižšie.
Ďalšou vlastnosťou sémantických sietí je schopnosť reprezentovať viacznačnosť. Napr. v sieti
znázorňujúcej vtáky so schopnosťou lietať sa nevyhnutne musia nachádzať aj tučniaky, ktloré
nelietajú, ale chodia. Riešenie v takýchto prípadoch by malo byť skryté v odvodzovacom
(inferenčnom) mechanizme. Ak inferencia neberie do úvahy viacznačnosť, tak pre tučniaka odvodí,
že chodí, ale aj to, že lieta. Takéto uvažovanie sa nazýva monotónne. Platí preň, že ak možno zo
znalostí odvodiť nejakú informáciu, bude ju možné odvodiť aj potom, keď sa medzi znalosti pridá
akákoľvek nová informácia, hoci aj viacznačná. Ak by bolo odvodzovanie prispôsobené
viacznačným informáciám, boli by pre skúmaný pojem odvodené z nadradených pojmov hodnoty len
tých vlastností, ktoré sám nemá definované. Toto je nemonotónne (v tomto prípade defaultné)
uvažovanie. Ak nemá pojem definovanú vlastnosť, ako defaultná hodnota sa použíje hodnota
vlastností z najbližšieho nadreadeného úpokmu. Monotónne uvažovanie súvisíé s tzv.
predpokladom otvoreného sveta. V otvorenom svete svete platí, že ak niečo nevieme,
neznamená to, že to neexistuje. Preto, ak by sme sa našej siete spýtali: „Má človek dušu?“,
odpoveď by mala byť „neviem“, pretože ak tam tá znalosť raz pribudne, odpoveď bude „áno“.
V uzavretom svete by bola odpoveď „nie“ (takto napr. pracujú databázy). Sémantické siete sú
navrhnuté pre prácu v otvorenom svete. Preto majú s viacznačnosťou značné problémy
(Kostelník, 2009).
Ak sa utvára sémantická sieť zameraná na pojmy zo špecifickej oblasti (domény), utvára sa model
tejto domény. Tento model reprezentuje spôsobm, akon sa významy modelovaných pojmov dajú
opísať, vysvetliť pomocou iných pojmov. Ide o tzv. sémantické modelovanie. Najrozšírenejším
prístupom sémantického modelovania sú ontológie. Cesta k ontológiam však vedie cez tzv. rámce,
na ktorých sú postavené.
sémantické kódovanie – informatika kódovanie, pri ktorom sa predstavy vysielateľa transformujú do
jazykových jednotiek (tie musia byť známe prijímateľovi; sú podmienené jeho spoločenským
zaradením, ale aj osobnou skúsenosťou)(Mistrík, 2002).
sémantické modelovanie – informatika spôsob ako sa opisujú a vysvetľujú pojmy pomocou iných
pojmov. Reprezentuje ho model špecifickej oblasti (domény), t. j. sémantickej siete zameranej na
pojmy z tejto oblasti.
sémantické parametre – informatika základné, elementárne významy, podľa ktorých možno vysvetliť
význam všetkých slov (mať, spôsobiť, prestať, začať, ja, nie, niekoho ap.); pri ich určovaní sa
vychádza z predpokladu, že jestvuje akýsi sémantický jazyk, jazyk „myslenia“, ktorý umožňuje
reprodukovať tú istú myšlienku inými slovami a naopak, významové stotožniť rozličné vety.

sémantické pole – informatika významové pole, oblasť pokrytá z hľadiska významu spravidla viacerými
slovami, medzi ktorými sú isté významové i formálne vzťahy, napr. sémantcké pole „krása“ zahŕňa
slová ako krása, nádhera, peknosť, peknota (Horecký a Rácová, 1979).
sémantický príznak – informatika všeobecný významový prvok, ktorý vo vzťahu s inými príznakmi
vymedzuje všeobecný význam slov alebo skupiny slov; napr. v slovese naháňať koho sú sémantické
príznaky pohybovať sa, rýchlo, za niekým, s cieľom dolapiť (Horecký a Rácová, 1979);→séma.
sémantický trojuholník – lingvistika trojuholník naznačujúci vzťah slova, veci a pojmu; model
znázorňujúci základné vzťahy medzi objektívnou realitou, myšlienkovou oblasťou a jazykovou
oblasťou. Jeho pôvodcom je filozof G. Frege, v jazykovede ho uplatnili C. K. Ogden a I. A. Richards.
(3)pojem
/
\
(2)slovo - - - -(1)vec
1 – denotát, 2 – designátor, 3 – designát. Na bode 1 je konkrétna entita, napr. lebka) na bode 3 je
význam tohto slova, predstava, ktorá v nás vznikne, keď počujeme slovo lebka. Ľudia sa na 3. bode
tohto trojuholníka rozchádzajú; vzťah medzi bodom 2 a 3 v tomto trojuhulníku u každého človeka
svojský. Náuka o týchto vzťahoch sa nazýva →sémantika (náuka o význame slov).
sémantika – lingvistika jazykovedná disciplína skúmajúca význam slov a viet (Horecký a Rácová,
1979); náuka o význame jazykových jednotiek (slov, spojení slov, viet i textov, podľa čoho sa
rozlišuje lexikálna a vetná sémantika). Sémantika patrí s fonetikou a gramatikou k základným
lingvistickým disciplínam.
Sémantika je pojem z teórie prirodzených jazykov, špecifikuje význam danej vety (ktorá má aj svoju
syntax). Vo výrokovej logike, ktorá sa zaoberá len pravdivostnými hodnotami premenných a ich
formúl, sémantika nie je veľmi bohatá. Sémantika výrokovej formuly je špecifikovaná tabuľkou
pravdivostných hodnôt formuly pre rôzne pravdivostné hodnoty jej výrokových premenných. Tak
napr. pre formulu (p => q) => (p ^ q), ktorá má korektnú syntax (napr. reprezentovanú syntaktickým
stromom), je jej sémantika úplne určená nižšie uvedenou tabuľkou jej pravdivostných hodnôt pre
všetky štyri kombinácie pravdivostných hodnôt premenných p a q.
Tab. Výpočet pravdivostných hodnôt formuly (p => q) => (p ^ q)
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sémantika, kognitívna – informatika sémantika, ktorej cieľom je utvoriť takú koncepciu významu, ktorá
začlení významy do reprezentácií (do obsahu myslí). Sem patrí Gärdenforsova sémantika,
Lakoffova sémantika, sémantika rozlišovacích kritérií a i. (Farkaš, 2005).
sémantika, Lakoffova – informatika druh kognitívnej sémantiky, ktorú postuloval Lakoff (1987, cit.
Farkaš, 2005). Lakoff vychádzal z kritiky objektivistického pohľadu na kategorizáciu. Lakoff našiel
uzemnenie pojmov v preverbálnych vrstvách kognície. Jeho sémantika zdôrazňuje úlohu interakciu
s prostredím pre tvorbu pojmov. Človek si prostredníctvom zmyslov a pohybu utvára celostný obraz
objektov (tzv. základná úroveň kategorizáce). Keď sa posúva o rovinu všeobecnosti vyššie alebo
nižšie rozdiely medzi entitami sa zväčšujú, resp. zmenšujú. Náš pojmový systém je uzemnený
v dvoch bodoch – v základnej úrovni (basic–level) a v pojmoch, ktoré sú schematickými obrazmi

zmyslovej a pohybovej skúsenosti (image-schematic concepts). Dôležitou črtou je tu stelesnenosť
(kategórie závisia od telesnej a zmyslovej výbavy kognitívnych systémov, nie sú objektívny
„odrazom reality) a imaginácia (metafora, metonymia a analógia). Význam zložených výrazov
nemožno skonštruovať z významov jeho častí (princíp kompozicionality); časti nedeterminujú iba
motivujú význam výrazu. Cenné v tejto teórii je zdôrazňovanie úlohy preverbálneho základu
kognitívnej sémantiky a úlohy imaginatívnych aspektov ľudskej mysle pri tvorbe významov (Farkaš,
2005).
sémantika, logická – informatika časť logiky, ktorá skúma význam jazykových výrazov; časť
metalogiky, študujúca interpretácie logických kalkulov. Hlavné pojmy logickej sémantiky možno
rozdeliť do dvioch skupín: 1. pojmy tzv. teórie znaku, ktoré sa uplatňujú v danom jazyku podľa toho,
ako sa daný jazyk interpretuje (pojem pravdivosti, znaku, splniteľnosti, pomenovania,
extenzionálnosti, syntetickej pravidvosti a i.) 2. pojem tzv. teórie zmyslu (význam a zmysel,
synonymita, analytická pravdivosť a i.) určujú sa vzhľadom na všetky možné interpretácie daného
jazyka. Pri metateoretickomskúmaní formalizovaných jazykov je potrebná sémantická analýzy, lebo
mnoho podstatné fakty (napr. týkajúce sa problému úplnosti a neprotirečivosti jazyka) nemôžu byť
stanovené v rámci čisto syntaktického skúmania. Výskum sémantických vlastností jazykov vedy a
prirodzených jazykov nadobúda čoraz väčší praktický význam v súvislosti s rozvojom matematickej
lingvistiky, strojového prekladu a i.
sémantika rozlišovacích kritérií – informatika teória významov postulovaná Šefránkom (2005)
založená na schopnosti rozlišovať na základe kritérií, ako je predmet (indivíduum), trieda a vlastnosti
predmetov a vzťahov medzi nimi. K zložitejším kritériám patrí situácia, zmena, udalosť a i. Kritériá
zmeny umožňujú zachytávať dynamiku prostredia. Pri osvojovaní jazyka sa uplatňujú kognitívne
mechanizmy, ktoré fungovali prv, než prví ľudia začali hovoriť. Prirodzený jazyk sa pokladá za výtvor
zdravého rozumu, imaginácie a tvorivosti. Významy sú podľa tejto teórie iba spôsoby použitia
jazykových výrazov. Rozlišovacie kritérium je entita a súčasne reprezentácia spôsobu použitia.
semaziológia – lingvistika jazykovedná disciplína skúmajúca významovú stránku pomenovaní;
vychádza od jazykového znaku a skúma, ktorým pojmom jazykové znaky zodpovedajú.
seméma – lingvistika súhrn sém istej lexémy, obsahová stránka lexémy.
semikadencia – lingvistika polokadencia, jednotvárny (monotónny) priebeh intonačnej línie vetného
úseku označujúci, že výpoveď ešte nie je ukončená, očakáva sa jej pokračovanie; napr. Otec prišiel
za rána... (Horecký a Rácová, 1979).
semiokluzíva – lingvistika →polozáverová spoluhláska.
semiológia – informatika [g. semiotiké určenie znaku + g. logos náuka] syn. semiotika, náuka o tvaroch
a fungovaní znakov (jazykových, ako aj zvykových, rituiálnych a i.) v spoločnosti.
semiotika – informatika [g. semiotiké určenie znaku] syn. semiológia, všeobecná teória o (spravidla)
jazykovom →znaku. Je to filozofická a jazykovedná disciplína, ktorá skúma znaky a znakové
systémy počnúc signalizačnými systémami po prirodzené a formalizované jazyky; náuka
o systémoch znakov, o ich vzťahoch k mysleniu. disciplína, ktorá skúma znaky a znakové systémy
počnúc signalizačnými systémami po priorodzené jazyka a formalizované jazyky. Delí sa na
syntaktiku, sémantiku, sigmatiku a pragmatiku. Podľa Voigta je semiotika výskum semiózy
(konkrétneho znakového procesu, v ktorom niečo funguje ako znak). Môže skúmať každý jav
komunikácie. Delí sa na: syntaktiku, sémantiku, sigmatiku a pragmatiku. Semiotika skúma každý jav
komunikácie. V semiotickom výskume možno použiť všetky podstatné pojmy teórie komunikácie.
semióza – informatika [g. semiósis] konkrétny znakový proces, v ktorom vystupujú znaky ako
komunikačné prostriedky. Ide o ich designovanie, pôsobenie na príjemcu ako vehikula a vnímanie
znakov. Základnými pojmami semiózy je vehikulum, designát, interpretans a interprét. Semióza je

predmetom →semiotiky. Istá skutočnosť môže byť súčasťou semiózy, ak je schopná plniť funkciu
znaku Napr. v liste napísanom písacím strojom sú použité semiózy, ktoré tvoria písmená a z nich
zložené slová, vety.
semaziológia – lingvistika jazykovedná disciplína skúmajúca významovú stránku pomenovaní.
Vychádza od jazykového znaku a skúma, ktorým pojom jazykovíé znaky zodpovedajú.
seméma – lingvistika jednotka obsahového plánu →jazyka, ktorá predstavuje význam základnej
jazykovej jednotky →lexémy. Seméma je súborom →sém (FILIT). Je to systémový lexikálny
význam, zväzok sém čiže dištinktívnych sémantických príznakov. Napr. semému „chlapec“ tvoria
sémy “osoba“, „muž.pohlavie“, „nedospelý“ („osoba“ ju odlišuje od „ne-osoby“, „muž.pohlavie“ od
„žen.pohlavie“, resp. „±pohlavie“ “dieťa“,“nedospelý“ od “dospelý“).
semiotika – lingvistika [g. semiótiké určenie znaku] disciplína, ktorá skúma znaky a znakové systémy
počnúc signalizačnými systémami až po prirodzené a formalizované jazyky. Delí sa na syntaktiku,
sémantiku, sigmatiku a pragmatiku.
sentimentálny štýl – lingvistika precitlivený, expresívny štýl.
serializácia – informatika proces zápisu štruktúrovaných údajov z pamäti do toku údajov (streamu);
poačný proces je deserializácia.
servilný štýl – lingvistika štýl úslužný, ponížený, otrocký alebo až podlízavý a pätolízačský.
Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami ČLK a MZ ČR -- informatika kódovací systém,
avšak bez logickém štruktury. Kombinuje komponenty (napr. 81643: zinok, stanovenie v sére alebo
plazme), komponenty v systému (napr. 81331: albumín v mozgovomiechovom moku) a
kombinované výkony (napr. 81663: stanovenie pyridinolínu a deoxypyridinolínu). Pre jednoznačné
vydávanie výsledkov je tento zoznam nepoužiteľný. Jeho nadviazanie na NČLP je veľmi
problematické.
SGML – informatika en Standard Generalized Mark-up Language, štandard všeobecného metajazyka,
základ jazykov Markup na tvorbu hypertextových jazykov HTML. Systém na organizovanie a
označovanie elementov dokumentu, ISO 88791
SHOE – informatika skr. en Simple HTML Ontology Extension jednoduché rozšírenie ontológie HTML,
ktorého cieľom je umožniť agentom prehľadávajúcim k strojovom čitateľným znalostiam na webe.
Jazyk HTML je rozšírený o značky umožňujúce reprezentáciu znalostí. SHOE umožňuje definovanie
ontológií pomocou jazyka HTML, tvorbu nových ontológií rozširujúcich existujúce ontológie,
deklaráciu entít platných pre celý dokument alebo jeho časť, deklaráciu vzťahov medzi entitami,
deklaráciu atribútov a klasifikáciu entín v klasifikačnej schéme „is_a“.
schéma – lingvistika čistá forma, sieť syntagmatických a paradigmatických vzťahov (L. Hjelmslev, cit.
Horecký a Rácová, 1979).
schopnosť – súhrn predpokladov alebo vlastností, ich intenzít a kapacít nevyhnutných na úspešné
vykonávanie určitej činnosti: fyzickej, mentálnej, finančnej, informatívnej, ... Sú to kompetencie
založené na vlohách, prirodzených zručnostiach, učení, tréningu a iných spôsobilostiach. V
závislosti od empirického prístupu, filozofickej alebo metodologickej orientácie a ich prístupu k
budovaniu teórie schopnosti sa rozlišujú rozličné druhy schopností. Napr. Guilford delí schopnosti
na: intelektuálne (poznávacie), psychomotorické a vnemové (pocitové)(Olejár, 2007).
sigmatizmus – lingvistika →dyslália.
signál – informatika vonkajší jav, ktorý (na základe dohody, konvencie) upozorňuje na istú udalosť
(hneď za ním nasledujúcu) alebo ukazuje na nevyhnutnosť nejakého konania (Horecký a Rácová,
1979). Signál je ustálený znak, ktorým sa podáva istá informácia. Upozorňuje na istú udalosť, ktoré

bezprostredne za ním nasleduje. Signál upozorňuje pomocou zvuku, svetla, ohňa na nevyhnutnosť
niečo konať. Môže mať povahu rozličných ďalších aj umelo vyrobených symbolov.
signans – lingvistika podľa Augustína to čo označuje →znak. Signans je aj sám osebe jav alebo objekt,
a až v signifikačnej funkcii reprezentuje niečo iné, ako je sám, t. j. →signatum. Až v procese
označovania signans splýva so signatum, a tým vzniká znak, →signum.
signatum – lingvistika podľa Augustína je to, čo je označované.
signifiant – lingvistika označujúce, formálna stránka jazykového znaku vyjadrujúca zvukovú predstavu
a odkazujúca na fonémy.
signifié – lingvistika označované, obsahová stránka jazykového znaku vyjadrujúca vzťah k obsahu
vedomia a odkazujúca na skutočnú vec.
signifikatívny význam – lingvistika význam založený na vzťahu slova k odrazu objektívnej reality
v ľudskom vedomí (Horecký a Rácová, 1979).
signum – lingvistika podľa Augustína →znak (znak je niečo, čo označuje niečo iné; to čo označuje sa
nazýva signans, to, čo je označované, signatum). Existujú dva druhy znakov: 1. znaky prirodzené
(signa naturalia), podľa Peircea ikony (signans sa „podobá „ na signatum, napr. fotografia) alebo
indexy (podobnosť nie je daná, napr. dym a oheň); 2. znaky umelé (signa data), znaky, pri ktorých
signans a signatum nie sú v príčinnej súvilosti. Augustín takto chápal znaky reči. Umelé znaky
možno deliť aj na znaky jednoznačné a nemenné (napr. signalizačné svetlá na križovatke) a znaky
arbitrárne (voľné, „jazykové“ znaky), ktoré nezávisia od obsahu a od označovaného; príkladom
takýchto znakov sú slová reči.
sila hlasu – lingvistika vlastnosť hlasu závislá od tlaku vydychovaného prúdu.
silná väzba – lingvistika →väzba.
singulár – lingvistika →jednotné číslo.
singuláriá tantum – lingvistika podstatné mená, ktoré majú len tvary jednotného čísla, napr. mládež,
lekárstvo, zdravie. Patria sem podstatné mená hromadné, látkové a abstraktné.
skeptický štýl – lingvistika nedôverčivý, pochybovačný štýl. Skepsa vidí a opisuje život, svet a všetko
v čiernych farbách.
sklad – lingvistika →syntagma.
skladanie slov – lingvistika kompozícia dvoch alebo viacerých fundujúcich slov, pričom vznikajú
zloženmé slová, zloženiny (kompozitá). Väčšina substantívnych zloženín je utvorená tak, že sa prvé
a druhé fundujúce slovo spoja spájacou hláskou (morfémou) –o– (malovýroba), menej je takých
zloženín, v ktorých zostala pôvodná podoba slov (podobnosť pravde – pravdepodobnosť,
schopbnosť vzdorovať mrazu – mrazuvzdornosť). To sú väzbové rekčné zloženiny alebo zrazeniny.
Podľa vzťahu medzi prvým a druhým fundujúcich slovom sa rozlišujú zlučovacie (kopulatívne)
zloženiny, v ktorých sa vyjadruje vzťah priradenia veci a k veci b (železobetón) a určovacie
(determinatívne) zloženiny, v ktorých sa vyjadruje determinácia (oceľoliatina > oceľová liatina, t. j.
iný vzťah ako v zloženine oceľobetón > oceľ + betón; vzduchotechnika, vodoliečba).
Termíny, v ktorých sa spája prevzaté (cudzie) a domácie fundujúce slovo sú hybridné zloženiny,
napr. fotočlánok, mikrováhy.
Osobitné postavenie medzi zloženinami majú názvy z oblasti organickej chémie, kde sú časté
nielen viacprvkové zloženiny (aminoetanol, fenylbutazón), ale aj zloženiny s číselnými údajmi (1,3dimetylfenol). Pre názvoslovie organických zlúčenín je charakteristické používanie gréckych písme,

, ktoré majú číslicovú funkciu (-tokoferol, -tokoferol). Niekedy sa číslice prepisujú slovami
alfa, beta, gama, a tak vznikajú názvy typu alfafetoproteín, betatokoferol, gamaglobulín).
skladba – lingvistika →syntax.
skloňovanie – lingvistika en declination, deklinácia, obmieňanie slov (podstatných mien a prídavných
mien), zámen a čísloviek, tvorenie tvarov slov patriacich do tých istých slovných druhov.
Skloňovanie možno chápať v dvojakom zmysle: 1. súhrn slovných tvarov mena; 2. tvorenie
(reprodukcia) slovných tvarov mena podľa pádov.
skracovanie – lingvistika en abbreviation, abreviácia, tvorenie skratiek a skratkových slov.
skrátenie – lingvistika en truncation, trunkácia, proces, ktorým sa skráti →reťazec vymazaním prvkov
zľava alebo sprava, alebo aj sprava aj zľava (STN ISO 1087-2: 2006).
skrátenina – lingvistika en clipped term, skratka, ktorá sa tvorí skrátením častí jednoduchého termínu.
Príklad: foto fotografia, vet veterinárny (STN ISO 1087-1: 2003).
skratka – lingvistika en abbreviation, abreviatúra, →označenie, ktoré sa tvorí pomocou vypúšťania slov
alebo písmen z dlhšej formy a označuje ten istý →pojem (STN ISO 1087-1: 2003). Ide o
pomenovací útvar (pôvodne písomný) zložený z niektorých písmen, resp. hlások a skupín slova:
napr., atď., ap. (Horecký a Rácová, 1979). Ide o ustálené slovné jednotky, ktoré vznikli skrátením
slova alebno slovného spojenia. Napr.: č. – číslo, ap. a podobne. Za skratkami sa píše bodka.
Iniciálové skratky vznikajú zo začiatočných písmen jednotlivých slov združeného pomenovania
alebio viacslovného vlastného mena, napr. NR SR – Národná rada Slovenskej republiky. Tieto
skratky sa čítajú ako písmená abecedy. Nepíše sa za nimi bodka. K skratkám patria: →iniciálová
skratka, →skrátenina a →skratkové slovo.
skratkové slovo – lingvistika en acronym, skratka, ktorá sa tvorí zo začiatočných písmen častí plnej
formy označenia alebo zo slabík plnej formy a vyslovuje sa slabične (STN ISO 1087-1: 2003). Napr.
fakultná nemocnica – FN.
skríženie väzieb – lingvistika →kontaminácia.
skromný štýl – lingvistika nesmelý, nenápadný prejav, z ktorého cítiť plachosť autora.
skupinová číslovka – lingvistika →hromadná číslovka.
skupinové podstatné meno – lingvistika podstatné meno pomenúvajúce vec, ktorá sa vyskytuje vo
viazaných množstvách: vlasy, zápalky (Horecký a Rácová, 1979).
slabá väzba – lingvistika →väzba.
slabičný predel – lingvistika →hranica slabiky.
slabika – lingvistika najmenšia zvuková jednotka reči s jedným vrcholom zvučnosti nesúca prozodické
vlastnosti (prízvuk, kvantitu, melódiu). Zatvorená slabika je zakončená spoluhláskou (hroz-ba),
otvorená slabika je zakončená samohláskou alebo dvojhláskou.
slabikotvorna spoluhláska – lingvistika spoluhláska, ktorá môže fungovať ako vrchol slabiky;
v slovenčine r, l ŕ, ĺ: vrch – vŕšok, vlk – vĺča (Horecký a Rácová, 1979).
slabiková skratka – lingvistika skratka zložená z prvých slabík slov združeného pomenovania: Slovlik –
Slovenská likérka (Horecký a Rácová, 1979).
slang – lingvistika súbor lexikálnych prostriedkov používaných v bežnej komunikácii ako exkluzívny
jazyk istých spoločenských vrstiev, napr. študentov, vojakov, remeselníkov, umelcov... (na odlíšenie
od spisovnej formy, na zvýšenie expresívnosti). Ide o špecifická vrstva nespisovných výrazov
národného jazyka, ktorá má spornú definíciu. Termín sa prvý raz použil v Anglicku v 18. storočí ako

označenie pre vulgárny jazyk. Podobné sú výrazy žargón, argot, sociolekt či profesionalizmus. Tieto
výrazy sa používajú v súkromnom alebo neoficiálnom prostredí v obmedzenom okruhu ľudí, ktorí sa
zaoberajú tou istou činnosťou alebo majú rovnakú sféru záujmov (Mistrík, 2002). Vznikajú: a)
reinterpretáciou všeobecne známych slov (napr. vegetovať); b) deformáciou slov (napr. debko); c)
ako nové slová s preexponovanou expresívnosťou (napr. dať si odpich); d) preberaním z príbuzných
jazykov.
Slang má rozličný pôvod (teritoriálno-nárečový, argotický, žargonický, sociolektický) a je jedným z
hlavných zdrojov obohacovania lexiky spisovného jazyka. Veľa nových slov (bez ohľadu na svoj
pôvod) prechádza pred vstupom do spisovného jazyka „slangovým štádiom“. Profesionálne
(výnimočne aj záujmové) nárečia niekedy obohacujú spisovný jazyk priamo (terminológia).
slangové slová – lingvistika na rozdiel od profesionalizmov sú nespisovné slová s expresívne štýlovým
zafarbením a sú úplne nevhodné ako termíny (Poštolková a spol., 1983), napr. medina namiesto
medicina, biola namiesto biologia, anatka namiesto anatomia, chira namiesto chirurgia, farma
namiesto farmakologia, filda namiesto filozofia atď.
sledovateľnosť – informatika angl. traceability, úplnosť informácie o každom stupni v reťazci procesu.
Formálne sa definuje ako schopnosť korelovať (interrelate) jedinečne definované entity overiteľným
spôsobom. Sledovateľnosť je schopnosť verifikovať históriu, lokalizáciu alebo aplikáciu nejakej
položky pomocou dokumentovaných identifikačných záznamov. Technický štandard môže utvoriť
fyzická alebo právnická osoba, inštitúcia, riadiaci orgán, odbory, obchodné združenia, armáda ap.
Normalizačné organizácie (standard organizations) majú často rozličné vstupy a obyčajne vyvíjajú
svojvoľné štandardy: tie sa môžu stať záväzné, keď ich schváli vláda, keď sa zahrnú do obchodnej
dohody ap. Proces štandardizácie možno vydať ako nariadenie (výnos), alebo sa môže realizovať
na základe formálneho (oficiálneho) konsenzu technických expertov.
slogan – lingvistika vtipné náborové heslo, ktoré ponúka a bvychvaľuje tovar, príp. služby. Príklad:
Jedzte syry, budete mať veľa sily (Mistrík, 2002).
slohový postup – lingvistika architektonika textu, spôsob, akým sa skladajú, usporadúvajú, členia alebo
spájajú jednotlivé zložky textu. Rozlišuje sa informačný, rozprávací, opisný, výkladový, dialogický a
slohovýúpostup.
slohový útvar – lingvistika obsahovo i formálne ucelená a uzavretá výpoveď (Horecký a Rácová, 1979).
slot – informatika en 1. drážka, štrbina, zásuvka; 2. úsek disku; 3. stránková pamäťová oblasť; 4.
architektúra počítača operačný problém a mechanizmus údajovej dráhy spojený s jednoduchým
zreťazeným spracovaním v centrálnej procesorovej jednotke. Slot zahŕňa otázky, operácie a
mechanizmus údajových dráh obklopujúce súbor jednej alebo viacerých funkčných jednotiek, ktoré
majú spoločné zdroje. Termín slot sa často používa na tento účel vo svete veľmi dlhých
inštrukčných slov, kde je explicitný vzťah medzi operáciou v inštrukcii a zreťazeným spracovaním pri
vvykonávaní operácie. Moderné centrálne procesorové jednotky majú viaceré počítačové sloty.
Ontológia Protégé rozlišuje medzi templátovými a vlastnými slotmi. Vlastné sloty sa spájajú
v systéme s rámcami a nededia sa, kým templátové sloty nejakej triedy sa propagujú do ich
podtried a dedia sa pomocou prípadov (inštancií) triedy ako vlastné sloty.
Sloty sa môžu pripájať k metatriede, triede prípadov a úrovni prípadov. Napr. templátový slot
„závažnosť“ metatriedy „meta_astma“ sa dedí pomocou triedy „typ_astmy“ ako vlastný slot, pretože
„typ_astmy“ je prípadom „meta_astmy“. Slov „závažnosť“ sa taktiež dedí ako vlastný slot pomocou
„mierna_astna“, pretože táto trieda je podtriedou „typu_astmy“. „Závažnosť“ sa však nevyskytuje
v prípade „mierna_astma_pacienta X“.

slovesá – lingvistika verba, kvalitatívne slová pomenúvajúce dynamické vlastnosti javov, ako akcií čiže
činností alebo stavov. Väčšina slovies má vo vete funkciu vetných členov; nazývajú sa
plnovýznamové. Okrem toho existujú aj pomocné slovesá, ktoré majú vo vete funkciu pomocných
slov. Plnovýznamové slovesá sa delia na činnostné (pracovať) a stavové (hnisať). Činnostné
slovesá môžu byť bezpredmetové (ísť) a predmetové. Činnostné predmetové slová sa ďalej delia
na prechodné a neprechodné. Prechodné slovesá sú tie, ktoré majú predmet v bezpredložkovom
akuzatíve (piť); ostatné sú neprechodné. (vládnuť). Stavové slovesá vyjadrujú stav alebo jeho
zmenu (vädnúť). Pomocné slovesá rozoznávame sponové, fázové, limitné a modálne (spôsobové).
Základné sponové sloveso je byť. Uplatňuje sa pri tvorení analytických slovesných tvaroch, ako je
futúrum (bude čitať), préteritum (čítal som), kondicionál (čítal by som, bol by som čítal), pasívum (je
čítané) a inde. Fázové slovesá zvýrazňujú fázy deja vysloveného pripojeným slovesom v neurčitku
(začať). Limitné slovesá ísť a mať v spojení s infinitívom plnovýznamového slovesa vyjadrujú stav
pred jeho skončením (išlo ma poraziť) Modálne (spôsobové) slovesá vyjadrujú vôľu, povinnosť,
schopnosť, možnosť činiteľa konať dej vyjadrený plnovýznamovým slovesom (chcieť, musieťť ...).
Slovesá môžu byť aj viacvýznamové (napr. limitné i významové) a viacvýznamové slovesá sa môžu
viazať s viacerými pádmi (zabudnúť na niečo – zabudnúť niečo) (Mistrík, 2002).
Slovesá sú eminentne dôležité zo sémantického hľadiska. Ak chceme pochopiť vetu, resp.
postupnosti či zložitejšie štruktúry viet, musíme pochopiť sloveso, okolo ktorého je význam vety
zorganizovaný. Schopnosť chápať nemožno pritom stotožniť so schopnosťou rozpoznávať predmety
alebo ich vlastnosti (Šefránek, 2005).
slovesná jednočlenná veta – lingvistika veta, v ktorej vetný základ je vyjadrený určitým slovesným
tvarom (Prší) alebo neurčitým slovesným tvarom: neurčitkom (Rybu chytať za hlavu, a nie za
chvost), príčastím (De telefónu energicky zakričal: Dohovorené)(Horecký a Rácová, 1979).
slovesná trieda – lingvistika súbor slovies charakterizovaný spoločnými morfematickými vlastnosťami,
najmä rovnakou neurčitkovou alebo prézentnou tematickou morfémou.
slovesné podstatné meno – lingvistika substantívum verbále, neurčitý slovesný tvar, vyjadrujúci
pomenúvaný dej formou podstatného meta: stúpanie, chcenie. Má isté kategórie slovesa a isté
kategórie mena. Slovesné podstatné meno má potenciálne každé sloveso. Tvorí sa relačnou
morfémou -ie, ktorá sa pripája ku kmeň trpného príéčastia (hriatie, siatie). Formant sa alebo si pri
zvratných slovesách ostáva len v prípade potreby rozlíšiť tvary zvratného a nezvratného sloivesa
(učenie cudzích jazykov – učenie sa cudzích jazykov) (Mistrík, 2002).
slovesné tvary z infinitívneho kmeňa – lingvistika infinitív je základný slovníkový tvar (volať, brať).
Minulý čas sa tvorí od infinitívneho kmeňa príponou –l/-ol, -la l-lo: volal, volalo, bral. Činné príčastie
minulé sa tvorí (len od dokonavých slovies) príponou –vší, všia, všie, trpné príčastie sa tvorí
príponou –tý alebo –ný. Slovenské podstatné meno sa tvorí od kmeňa trpného príčastia príponou –
ie (čítanie).
slovesné tvary z prézentového kmeňa – lingvistika gramatické tvary, ktoré sa tvoria osobnými
príponami (číta-m...). Imperatív sa tvorí od tvaru 3. osoby plurálu prézenta vynechaním osovbnej
prípony –u/-ia (chytaj...); keď sa prézentový kmeň končí na ťažko vysloviteľnú skupinu spoluhlások,
pridá sa k nemu –i (padni); ak sa končí na –j, toto sa vypustí (bi, kry); ak sa kmeň končí na d, t, n, l,
pred kotrým je samohláska, mäkčia sa tieto spoluhlásky na ď, ť, ň, ľ (veď, plať, zahyň, zaveľ).
Prechodník sa tvorí od 3. osoby plurálu pridaním prípony –úc/-uc alebo -iac/-ac (chytajú, robiac).
Činné príčastie prítomné sa tvorí od 3: osoby plurálu pridaním prípony –úci (úca, úce) alebo -iaci (iaca, -iace), -aci (-aca,-ace): chytajúci, robiaci.
slovesno-menný prísudok – lingvistika menný prísudok vyjadrený menom a sponovým slovesom:
Sused sa stal veliteľom. Učiteľ je nahnevaný (Horecký a Rácová, 1979); →neslovesný prísudok.

slovesný prísudok – lingvistika prísudok vyjadrený určitým slovesným tvarom: Otec rúbe, V peci
dohorelo (Horecký a Rácová, 1979).
slovesný rod – lingvistika genus verbi, gramatická kategória vyjadrujúca vzťah medzi slovesným
dejom, jeho agensom a patiensom na jednej strane, prísudkom, podmetom a predmetom na druhej
strane; v slovenčine je činný a trpný.
slovesný vid – lingvistika aspekt, lexikálno-gramaciká kategória vyjadrujúca, že pomenovaný dej sa
uvedomuje ako plynúci (prebiehajúci) alebo ako ucelený, uzavretý fakt.
slovná zásoba – lingvistika súhrn slov a viacslovných pomenovaní (združených pomenovaní
i frazeologických jednotiek).
slovník – lingvistika en dictionary, 1. slovná zásoba, lexika nejakého človeka alebo skupiny ľudí; súhrn
slov istého jazyka alebo danej oblasti jazyka spracovaný podľa lexikografických zásad; 2. súhrnný,
zoradený zoznam slov alebo znakov v jednom jazyku. Ide o druh odbornej jazykovednej publikácie,
v ktorej sa osobitnými postupmi lexikografie opisuje slovná zásoba (alebo jej časť) niektorého jazyka
(výkladový slovník) alebo konfrontuje slovná zásoba dvoch alebo viacerých jazykov (prekladový
slovník). Podľa rozsahu sa rozoznáva veľký, stredný a malý výkladový slovník, napr. Krátky slovník
slovenského jazyka (Bratislava: Veda 1997. Red. J. Kačala, J. Pisarčiková, M. Považaj). Podľa
zachytenia etapy vo vývine jazyka môžu byť slovníky etymologické, dialektologické a frazeologické.
Podľa normatívnosti sa slovníky delia na pravopisné, ortoepické. Podľa špeciálneho zreteľa sa
slovníky členia na slovnú zásobu – synonymické slovníky, frekvenčné slovníky, podľa vzťahu
konkrétneho jazyka k iným jazykom – na prekladové slovníky (dvojjazyčné a viacjazyčné). Iné sú
slovníky obrázkové, encyklopedické, sémantické, paronymické, retrográdne, ďalej slovník
analogizmov a slovník cudzích slov.
Slovník väčšinou uvádza aj informácie o gramatike, výslovnosti, pôvode slova (etymológii), príklady
použitia a vysvetľuje jeho význam. Nazýva sa preto aj výkladový slovník. Tvorbou slovníkov sa
zaoberá slovnikárstvo (lexikografia).
V slovníkoch jazykov, ktoré používajú alfabetický alebo slabičný systém zápisu, sa slová zoraďujú
abecedne, alebo v analogickom fonetickom poradí. Slová alebo znaky v jazykoch s logografickým,
ako napríklad čínština, sa zoraďujú podľa jednej z mnohých schém, založených na zložkách znaku,
počte ťahov v znaku a celkovom tvare znaku. Môžeme tu hovoriť o tzv. lematizácii, t. j. o tvorbe
jednotlivých slovníkových vstupov. Tieto sa nazývajú tiež "lemy" (synonymné výrazy en item, entry).
Lema je na jednej strane súčasťou makroštruktúry slovníka, na stane druhej je však tiež súčasťou
slovníkového hesla, ku ktorému sa priradí. V slovenčine existujú určité konvencie pri vytváraní lemy,
napr. slovesá sú vždy v neurčitku, podstatné mená v nominatíve jednotného čísla, prídavné mená v
predikatívnej pozícii ap.
Jednojazyčný výkladový slovník – JVS, základný typ slovníka. Zakladá sa na lexikálnom materiáli
súčasného jazyka. Podáva všestrannú semiotickú, systémovo i komunikačne orientovanú
informáciu potrebnú pre používateľov. Materiálom pre jeho tvorbu je teda lexikálna zásoba
konkrétneho jazyka, ktorá sa v slovníku všestranne popisuje. V súvislosti s JVS možno hovoriť o tzv.
metajazykovej funkcii jazyka. Je to vlastnosť jazyka umožňujúca používať prirodzený jazyk na opis
jazyka. Vyjadruje snahu o zistenie podstatného. Aby mohol JVS vzniknúť, je potrebný lexikálny
materiál, kolektív lexikografov, užívatelia a typy JVS.
Pri spracovávaní lexikálneho materiálu je potrebné odstupňovať slová postupne starnúce, zastaralé
a prognózovať nosnosť neologizmov. Výber musí byť vyvážený; môže sa zohľadniť i hľadisko
frekvenčné alebo encyklopedické. Používateľom JVS je verejnosť.
Pri uvažovaní o jeho kolektívnom používateľovi je potrebné vziať do úvahy jednak pragmatický
aspekt(postojové, expresívne, konotačné zložky lexikálnych jednotiek), a jednak aspekt

sociolingvistický (makroštruktúra a mikroštruktúra JVS). Text JVS nie je určený na súvislé čítanie,
ale má telegrafické poslanie.
Funkcie JVS: vedecká, národná, kultúrne reprezentatívna, didaktická, normatívna.
Inojazyčné JVS – prvé JVS latinčiny a gréčtiny vydali otec a syn Robert a Henry Estiennovci (1532
a 1572). Slovník Dictionnaire de l´Académie Francaise z r. 1694 slúžil ako vzor slovníkov tzv.
akademického typu. Najvýznamnejším anglickým JVS je The Oxford English Dictionary a
americkým JVS Webster´s 3rd New International Dictionary of English Language (r. 1986), ktorý na
svojich stránkach spracúva 450 000 hesiel. Najznámejší nemecký JVS je bezpochyby Duden. Das
grosse Wörterbuch der Deutschen Sprache in sechs Bänden (r. 1978 –981).
Špecializované slovníky
 Synonymický slovník
 Frekvenčný slovník
 Frazeologický slovník
 Retrográdny slovník
 Slovník cudzích slov – uvádza a vystveľuje slová cudzieho pôvodu, obyčajne s uvedením
pôvodného jazyka
 Prekladový slovník – uvádza pri každom slove aj jeho ekvivalentný význam v inom jazyku.
Takýto slovník sa nazýva aj dvojjazyčný (bilingválny). Ak obsahuje ekvivalentné významy vo
viacerých jazykoch, nazýva sa viacjazyčný (multilingválny) prekladový slovník.
 Náučný slovník
 Výkladový slovník
slovný druh – lingvistika časť reči, trieda →slov vymedzená syntaktickými, morfologickými
a sémantickými kritériami; súbor slov, ktoré majú rovnaké využitie v stavbe vety, rovnaké gramatické
kategórie a rovnaký všeobecný význam. Slovné druhy podľa toho, či ich možno skloňovať, alebo
časovať, sa delia na ohybné a neohybné. V slovenčine existuje desať slovných druhov: 1. podstatné
mená; 2. prídavné mená; 3. zámená; 4. číslovky; 5. slovesá; 6. príslovky; 7. predložky; 8. spojky; 9.
častice; 10. citoslovcia. Prvých 5 slovných druhov je ohybných, posledných 5 je neohybných.
slovný tvar – lingvistika en word form, podoba, v ktorej vystupuje slovo v textoch, resp. v konkrétnom
prehovore. Podľa STN ISO 1087-2:2006 „gramatický tvar daného slova“. Príklad: Uvádzať:
uvádzam, uvádzaš, uvádzam, uvádzame, uvádzate, uvádzajú, uvádzal, uvádzala, uvádzalo,
uvádzaný atď.; návštevník: návštevníka, návštevníkovi, návštevníkom, návštevbíci, návštevníkov,
návštevníkoch, návštevníkmi. V prípade flektívnyh jazykov sú slovné tvary často ekvivalentom
gramatických tvarov, napríklad „ísť“, „idem“, „ideš“, „ide, „ideme“, „idú“;, ale aj „choď“, „poď“, „išiel“,
„išlo“.
slovný tvar bez relačnej morfémy – lingvistika en deinflected word form, slovný tvar bez ohýbacej
prípony, →časť slova, ktorá zostane po →odstránení relačnej morfény.
slovný základ – lingvistika slovotvorný základ, odvodzovacé zýáklad, derivačný základ, časť
slovotvornej štruktúry odvodeného slova, ktorá reprezentuje základové slovo, napr. v slove učiteľ je
základové slovo učiť, ale slovotvorný základ je uči-.
slovo – lingvistika en word, jednoduchý rad písmen od iných slov oddelený medzerou alebo
interpunkciou; v jazykovom systéme hraničnými signálmi (napr. prízvukom), v reči niektorými
fonetickými javmi (napr. asimiláciou). Je to základná stavebná jednotka →jazyka s ustáleným
výnamom, ktorá pozostáva z jednej alebo viacerých →morfém. Označuje objekt, dej, stav, vlastnosť,
vzťah ap. (Horecký a Rácová, 1979). Slovo je základná formálna a významová jednotka jazyka,
ktorá je voľne premiestniteľná a má primárnu pomenúvaciu a označovaciu funkciu, ako aj rozličné
syntaktické funkcie.

Slovo je postupnosť znakov, signálov, resp. písmen abecedy, a to správne formulovaná formula (en
well-formed formula, wff), ktorá má v danom jazyku význam (termín, pojem); je písaná, hovorová
alebo signalizovaná.
V lingvistike je často potrebné pri presnom vyjadrovaní rozlišovať slovo písané od slova vo zvukovej
podobe, preto "slovo" treba spájať s prívlastkom alebo →predikátom.
Slová možno kombinovať do slovných spojení, viet a súvetí. Slovo pozostávajúce z viac ako jednej
morfémy sa nazýva zložené slovo. Slovo je základným prostriedkom jazykovej komunikácie. Môže
mať lexikálny a gramatický význam.
Lexikálny význam pomenúva (vychádzajúc zo →sémantického trojuholníka), osoby, zvieratá, veci,
deje, činnosti, stavy a podobne. Ide vlastne o obsah slova.
Gramatický význam znamená, že pri slove sa dajú určiť gramatické kategórie v závislosti od
určeného slovného druhu. Ak sa dá určiť lexikálny aj gramatický význam slova ide o plnovýznamové
slovo. Ak sa pri nejakom slove nedajú určiť iba gramatické kategórie ide o neplnovýznamové slovo.
Takéto slovo vyjadruje možnosť vstúpiť do gramatických vzťahov pri jazykovej komunikácii.
Pri tvorbe akéhokoľvek textu ako jazykového komunikátu je dôležité uvedomiť si význam
jednotlivých slov, aby vzniknuté texty dostatočne odrážali zámer autora s ktorým vstupoval ku tvorbe
textu. Súčasne musia vzniknuté texty plniť určitú úlohu v jazykovej komunikácii.
Slová môžeme triediť podľa viacerých kritérií. Priradenie jednotlivých slov do daných skupín súvisí s
vývinom jazyka a z toho vyplývajúcej dynamiky slovnej zásoby).
Podľa významu sa slová delia na: 1. jednovýznamové – napríklad človek; 2. viacvýznamové –
napríklad koruna. Pri jednovýznamovom slove sa v súlade s teóriou švajč. jazykovedca F. de
Saussura (1857 – 1913) premieta v našom vedomí iba jeden pojem, ktorý spájame s daným slovom.
Pri viacvýznamovom slove sa s jednou konkrétnou lexikálnou jednotkou spája viacero pojmov v
našom vedomí.
Podľa vzťahu medzi významami sa slová delia na: 1. homonymá (slová, ktoré rovnako znejú, ale
majú rozdielny význam (napr. hlava); 2. synonymá (slová, ktoré majú rozdielnu podobu, ale približne
rovnaký význam; 3. antonymá (lexikálne jednotky s navzájom opačným významom); 4. paronymá
(slová s podobným znením, zhodnou gramatickou príslušnosťou, ale odlišným obsahom).
Podľa zaradenosti do štýlu sa slová delia na: 1. hovorové (napr. panelák, maturita); 2. básnické,
knižné (napr. luna, junák); 3. odborné – termíny (napr. fraktúra, morféma); 4. slová
administratívneho štýlu – kancelarizmy (napr. vydokumentovať, samoplatca).
Podľa spisovnosti sa slová delia na: 1. spisovné, ktoré spĺňajú kodifikačné normy (napr. učiteľ,
univerzita, pes); 2. nespisovné, nespĺňajú kodifikačné normy (napr. grule, angrešt).
slovosled – lingvistika poradie slov vo vete. Slovo, ktoré je podmetom vety, stojí vždy spolu so svojimi
atribútmi na prvom mieste a až po ňom nasledujú slová, ktoré sú súčasťou prísudku. V slovenčine je
slovosled pomerne voľný a závisí od troch činiteľov: 1. aktuálne členenie vety; 2. gramatická funkcia
slova vo vete; 3. zvuková podoba slova vo vete.
slovotvorba – lingvistika najdôležitejší spôsob tvorenia pomenovaní.
1. Tvorenie jednoslovných pomenovaní sa uskutočňuje týmito spôsobmi:
a) Abreviácia (skracovanie) – tvorenie skratiek a skratkových slov:
fakultná nemocnica → FN
b) Apelativitácia – prechod vlastného mena (propria) medzi všeobecné mená (apelatíva): vlastné
meno (proprium) → všeobecné meno (apelatívum)

Xantipa → „Sokratova manželka“, xantipa → „hašterivá žena“
c) Homonymizáícia – utvorenie homoným (dvoch samostatných lexém) z pôvodných dvoch
významov jednej lexémy (polysémia)
žeriav → veľký vták; žeriav → stroj na dvíhanie a prenášanie ťažkých bremien
d) Slovotvorba – najdôležitejší spôsob tvorenia pomenovaní, realizuje sa ako odvodzovanie alebo
skladanie.
• Odvodzovanie (derivácia): počítať → počítač
• Skladanie (kompozícia): stred a vpravo → stredopravý.
e) Tvorenie slovnodruhovým prechodom – nové slovo vzuniká prostou zmenou slovného druhu:
prídavné meno prítomný podstatné meno prítomný, sloveso → obžalovaný podstatné meno →
obžalovaný; podstatné meno → začiatkom predložka → začiatkom, podstatné meno → na
šťastie častica → našťastie.
f) Univerbizácia – tvorenie jednoslovných lexém z viacslovných pomenovaní
vysoká škola → vysoká, očná optika → optika
vysoká škola → výška, operačná sála → operačna
2. Tvorenie viacslovných pomenovanií – realizuje sa dvoma spôsobmi:
a) Tvorenie združených pomenovaní
• Tvorenie z voľných syntagmatických spojení: plávajúca polaha, sprchovací kút
• Multiverbizáciou: hlásiť → podať hlásenie
b) Tvorenie frazém
• Frazeologická derivácia (tvorenie frazém z iných frazém): tichá voda brehy myje
• Tvorenie úplne nových frazém: zresetovať si hlavu „oddýchnuť si“
3. Na hranici medzi tvorením jednoslovných a viacslovných pomenovaní stojí:
a) Preberanie z cudzích jkazykov („požičiavanie si“ lexém z iných jazykov: angl. leader – slov.
líder.
b) Proprializácia – prechod všeobecného mena medzi vlastné mená alebo využitie
všeobecného mena (apelatíva) ako zložky vlastného mena (propria): apelatívum kováč –
proprium Kováč
4. Tvorenie nových významov – nerozširuje počet lexém, ale obohacuje sa významová štruktúra
vnútri lexémy: čierny, napr. čierne šaty, čierna ekonomika
slovotvorná čeľaď – lingvistika súbor slov odvodených z toho istého základu (koreňa), pospájaných
navzájom vzťahmi odvodenosti (motivácie). Východisko slovotvornej čeľade je sprasvidla
neodvodené slovo, ostatné slová sú odvodené (Mistrík, 2002).
slovotvorná forma – lingvistika spôsob formálneho vyjadrenia a usporiadania slovotvorných prvkov
v odvodených a zložených slovách. V odvodených slovách sú základné prvky , slovotvorný základ
a slovotvorný formant usporioadané tak, že ústredným prvkom je slovotvorný základ a k nemu sa
pripája slovotvorný formant, ak je vyjadrený príponou a gramatickou morfémoi; predponový formant
sa kladie pred slovotvorný základ (Mistrík, 2002).
slovotvorná kategória – lingvistika klasifikačná jednotka slovotvorného systému zjednocujúca
odvodené slová s totožným sklovotovrnýám významom a s totožným slovným druhom
slovotvorného základu, napr. deadjektívne názvy nositeľov vlastností. Slovotvorná kategória je
pojem nadradený slovotvornému typu (Mistrík, 2002).
slovotvorná paradigma – lingvistika paradigma, ktorá sa zobrazuje tak, že sa k zvolenému
východiskovému slovu priradia všetky odvodeniny, ktoré sa zoradia do slovotvorných radov. Je to

súbor slov odvodených od spoločného základového slova, nachádzajúcich sa na tom istom
derivačnom stupni. Ide o termín na zachytenie paradigmatických vzťahov v rámci slovotvorného
hniezda, ale nie je všeobecne prijímaný, ani sa nechápe v derivatológii rovnako (Mistrík, 2002).
Napríklad
letieť –- let – letec – letecký – letectvo
let – letový
letec – letkyňa
odletieť – odlet – odletový
atď.
slovotvorná predpona – lingvistika prefix, časť odvodeného slova, ktorá sa pripája pred slovotvorný
základ a tento základ významovo modifikuje. Menné slovotvorné predpony pre-, pri- po- (pre-milý,
pri-dobrý, po-menší) majú modifikačnú funkciu zosilňovania alebo zoslabovania pomenúvanej
vlastnosti. Perfektivizačné predpony pridávajú slovesu nový lexikálny význam. Okrem toho má
tvorenie slovies predponami (verbálna prefixácia) lexikálno-sémantickú funkciu. Príklad: písať –
napísať, liezť – podliezť.
slovotvorná prípona – lingvistika sufix, časť odvodeného slova, ktorá sa pripíja za slovotvorný základ
a tento základ nejakým spôsobom modifikuje Zo slovotvorného hľadiska slovotvorna prípona tvorí
spolu s ohýbacou príponou jeden celok – formant. Sústava slovotvorných prípon je typická pre daný
jazyk, ako aj pre jednotlivé slovné druhy.
slovotvorná štruktúra slova – lingvistika usporiadanie slovotvorných prvkov a vyjadrenie vzťahov
medzi nimi Ide o binárny systém, ktorý pozostáva zo slovotvorného základu a slovotvorného
formantu, napr.: učiteľ-ovať.
slovotvorné prostriedky – lingvistika jazykové prostriedky, obyčajne morfémy, pomocou ktorých sú
utvorené slová. Sú to slovotvorné základy a slovotvorné afixy (prefixy a sufixy). Koncové slovotvorné
prípony tvoria spolu s gramatickými morfémami slovotovorné formanty (napr. v slove učiteľka je
formant –ka zložený z prípony –k a gramatickej morfémy –a). Na tvorení slov sa zúčastňujú aj
hláskové alternácie, napr. skracovanie a predlžovanie hlások v koreňoch slov (múr – murár, vlk –
vĺča) alebo alternácie spoluhlások pred istými príponami (záhradník – záhradníčka – záhradnícky)
(Mistrík, 2002).
slovotvorný formant – lingvistika časť odvodeného slova, ktorá sa pripája k slovotvornému základu
a významovo alebo funkčne modifikuje odvodené slovo v porovnaní s motivujúcim slovom. Môže
ňou byť predpona (voz-ík), predpona (pre-čítať), súbor gramatických morfém, príp. kombinácia
predpony a prípony (ná-byt-ok). V širšom zmysle možno formant chápať ako súhrn všetkých
formálnych čŕt, ktorými sa odlišuje odvodené slovo od motivujúceho slova (Mistrík, 2002).
slovotvorný model – lingvistika formálny model, podľa ktoréhjo sa tvoria nové slová, napr. substantívny
koreň + slovotvorná prípona –ník: slov-ník.
slovotvorný systém – lingvistika sústava slovotvorných prostriedkov, t. j. spôsobov tvorenia slov,
slovotvorných postupov a slovotvorných typov. Slovotvorné spôsoby sú odvodzovanie a skladanie
slov, preberanie slov, prechod do iného slovného druhu, spájanie slov do združených pomenovaní
a prenášanie významu. K slovotvorným postupom patrí tvorenie slov predponami, prefixálnosufixálne odvodzovanie, paradigmatické odvodzovanie a skladanie. Slovotvorný typ je ustálené
spojenie „slovotvorný základ + formant“ (+ príslušné hláskové alternácie) s tým istým slovotvorným
významom (Mistrík, 2002).
slovotvorný typ – lingvistika základná komplexná jednotka slovotvorného systému jazyka, daná tromi
konštruktívnymi vlastnosťami: jednotným slovotvorným významom, nednotnou slovnodruhovou
charakteristikou slovotvorného zánkladu a jednotným slovotvorným formantom. Ide o názvy osôb

vykonávajúcich nejakú činnosť (plánova-č) Sklovotvorný typ je schémou, podľa ktorej sú utvorené
motivované slová, a často aj modelom tvorenia nových slov.
slovotvorný význam – lingvistika zovšeobecnený výynam radu slovotvorných motivovaných slov s tým
istým formantom, pripisovaný obyčajne komplexným jednotkám slovotovrného systému
(slovotvorného typu, slovotvornej kategórii). Je to napr. význam činiteľa deja pri slovách so
slovesným základom a so slovotvorným formantom –teľ, napr. čitateľ, význam nositeľa vlastností pri
slovách s adjektívnym základom a so slovotorným formantom –ák, napr. modrák (Mistrík, 2002).
slovotvorný základ – lingvistika časť odvodeného slova, ktorá ostane po odtrhnutí slovotvorného
formantu, t. j. ktorá po prípadnej úprave reprezentuje základné slovo, napr. slovo stolár sa člení na
slovotvorný základ stol- (odkazujúci na základové slovo stôl) a slovotvorný formant –ár + ø) (Mistrík,
2002).
služba – en service, procesy, ktorými sa organizácia zúčastňuje na poskytovaní špecifických cieľov
(objectives). [prEN 12967:2004]. Poznámka: pozri zdravotnícka organizácia [(ISO/TR
20514:20045(E)].
smernice – tematicky špecializované jednoznačné úradné nariadenia, pokyny na prácu, postup.
Podobne ako vyhlášky a oznámenia sa realizujú formou obežníkov. Vyhláška a oznámenie hovoria
o právach a povinnostiach občanov, smernica im dáva návod na praktickú činnosť (Mistrík, 2002).
SNOLAMED – informatika slovenský produkt, ktorý bol pôvodne určený na opis laboratórnych testov
zhľadiska finančného vyrovnávania medzi zdravotníckymi subjektmi a poisťovňami. Výhoda spočíva
v pokrytí celej oblasti laboratórnej medicíny, nevýhodou je nejednotný prístup k definíci jednotlivých
položiek. Položky sú definované v tomto podadí: Komponent, Typ vzorky, Časový faktor, Škálový
faktor, Použitá metóda. SNOLAMED je orientovaný najmä na výkony realizované v laboratóriách,
určité paralely sa dajú nájsť v systéme LOINC a v Seznamu zdravotních výkonů s bodovými
hodnotami ČLK a MZ ČR.
SNOMED – informatika en Systematized NOmenclature of MEDicine, systemizovaná medicínska
nomenklatúra; prvýkrát publikovaný r. 1965. Ide o podrobnú klinickú referenčnú terminológiu
založenú na kódovaní. Skladá sa z 344 549 pojmov vzťahujúcich sa na zdravotníctvo a umožňuje
využívať zdravotnícke informácie kedykoľvek a kdekoľvek sú potrebné.
SNOMED poskytuje jednotný, univerzálny jazyk, ktorý umožňuje konzistentný spôsob získavania,
oznamovania a zhromažďovania dát od rôznych klinických skupín, ku ktorým patrí ošetrovateľstvo,
medicína, laboratóriá, lekárne i veterinárna medicína. SNOMED ako klasifikačný systém sa používa
vo vyše 40 štátoch .
SNOMED umožňuje opis akejkoľvek situácie v medicíne pomocou 11 úrovní (dimenzií):
topografia
procedúry
morfológia
zamestnanci
funkcia
sociálny kontext
živé organizmy
choroby/diagnózy
fyzické činitele, aktivity a sily
modifikátory
chemikálie, lieky a biologické produkty
Jednotlivé pojmy sa označujú skratkou dimenzie a 5-miestnym špeciálnym kódom, ktorý využíva
číslice 0 – 9 a navyše písmena A – F. Jednotlivé miesta kódu smerom doprava stále spresňujú
obsah opisovaného pojmu.
Podmnožina jazyka – en Language subset, termín používaný v SNOMED. SNOMED CT sa dá
preložiť do akéhokoľvek jazyka alebo dialektu. Tieto preklady používajú existujúce pojmy SNOMED
CT spolu s novými jazykovo-špecifickými opismi. Podmnožina jazyka je množina odkazov na opisy,

ktoré sú súčasťou jazykovej edície SNOMED CT. Táto podmnožina navyše špecifikuje typ opisu
(FSN, preferované termíny alebo synonymá).
Nevýhodou SNOMED je rozšírenie aplikácií (o. i. napr. patologiu, kde je odoporúčaným systémom v
USA) a chýbanie väzby na medzinárodně uznávané kódovací systémy elementov.
sociálne nárečie – lingvistika →sociolekt.
sociálny dialekt – lingvistika →sociolekt.
sociolekt – lingvistika sociálny dialekt, sociálne nárečie, 1. forma existencie jazyka obmedzená na
nejakú sociálnu skupinu daného jazykového spoločenstva; 2. nespisovné jazykové prostriedky,
ktoré sa používajú v profesionálne, záujmovo alebo sociálne kompaktnej skupine ľudí a ich funkcia
je čisto pragmatická; 3. syn. pre profesionálny →argot, →slang či →žargón. Niektoré výrazy zo
sociolektu po čase obohatia spisovný jazyk.
sociolingvistika – lingvistika jazyková sociológia, jazykovedná disciplína, ktorá skúma všetky stránky
vzťahov medzi jazykom a spoločnosťou. Študuje jazykovú identitu spoločenských skupín,
spoločensklé postoje k jazyku, štandardnmé a neštandardné formy jazyka, jazykovú politiku,
spoločenské obmeny a roviny jazyka, spoločensklú bázu bilingvizmu a viacjazyčnosti, vonkajší
kontaxt rečových prejavov ap. Hlavnou témou sociolingvistiky je variabilita opierajúca sa o formálnu
i obsahovú stránku jazyka (Mistrík, 2002).
socioskupina

–

logika všeobecný sociologický pojem, ktorý vznikol zložením slov socio a skupina. Tu je socio

chápané v zmysle sociálny, spoločenský a skupina ako viac jednotlivcov spojených do celku.
V sociológii jestvuje dyáda, triáda, rodina, .., ktoré patria patria do tzv. malých skupín. Nasledujú stredné a
veľké skupiny. Jedinec (n = 1) a spoločnosť (en society) sú hranice socioskupiny. Spoločnosť je najväčšia
forma socioskupiny. Malá grupa má spravidla menej než 20 členov, teda 2 až 19. Veľká socioskupina môže byť
napríklad politická strana. Dokonca koalícia politických strán je socioskupina. Počet členov v socioskupine
(grupe), jej činnosť, resp. ciele, poprípade spájanie socioskupín do koalície určujú, aké majú byť použité
metódy skúmania. Pojem socioskupina sa nahrádza sociopojmom grupa (FILIT).

sonanta – lingvistika hláska v tvare slabiky, jadro slabiky, časť slabiky, ktorá má najvyšší stupeň
sonority (zvučnosti), nositeľ slabičnosti. Ako sonanty fungujú samohlásky, v niektorých prípadoch aj
sonóry, v slovenčine l, ĺ, r, ŕ (slnko, vĺča, krk, kŕč).
spájanie – informatika proces porovnávania zdrojového textu a jeho prekladu, spájanie zodpovedajúcich
segmentov a ich viazanie ako prekladových jednotiek do prekladovej pamäti.
spätná derivácia – lingvistika slovotvorný postup protikladný „normálnej“ derivácii prefixáciou alebo
sufixáciou. Kým prefixácia a sufixácia znamenajú rozšírenie základového slova o prefix alebo sufix,
spätná derivácia ako inverzný postup spočíva v tom,. Že základové slovo sa zbaví prefixu alebo
sufixu. Napríklad: pedantn-ný – pedant, kontakt-ovať – kontakt (Mistrík, 2002)
spätná väzba – lingvistika, informatika en feed back, skrytý alebo zjavný signál, ktorého adresát prejavuje
stupeň svojej účasti a zaujatosti na texte podávateľa. O spätnej väzbe sa hovorí pri dialogickej živej
reči. Hovoriaci má možnosť sledovať reakcie adresáta a počas svojho prejavu ich brať do úvahy.
Spätná väzba je jeden zo silných faktorov, ktorý ovplyvňuje kvalitu prednášaného textu Kontakt
medzi hovoriacim a adresátom sa v odbornej literatúre nazýva aj interakciou (Mistrík, 2002).
spektrografická metóda – lingvistika fonetická metóda, ktorá umožňuje na spektrograme sledovať
akustické varianty.
spektrogram – lingvistika optický (resp. grafický) záznam frekvencií a amplitúd (výchylok od pokojovej
polohy) hlások, ako aj časových zmien týchto hodnôt.
spiranta – lingvistika →trená spoluhláska.

spisovné slová – lingvistika slová, ktoré sú v oficiálnych príručkách a slovníkoch za také pokladajú. Sú
súčasťou normy spisovného jazyka a sú kodifikované v normatívnych príručkách, najmä
v slovníkoch. Za oficiálne príručky sa pokladajú kolektívne Pravidlá slovenského pravopisu, Krátky
slovník slovenského jazyka, novšie Slovník súčasného spisovného jazyka A–G. Ostatné, napr.
vysokoškolské učebnice alebo individuálne príručky pre verejnosť sa tiež bežne pokladajú za
príručky spisovne slovenčiny. Bezpríznakové (neutrálne) spisovné slová tvoria hlavnú časť spisovnej
slovnej zásoby. Príznakové spisovné slová sa rozlišujú podľa príslušnosti k jednotlivým jazykovým
štýlom. Podľa toho ide o hovorové slová, odborné slová, knižné slová, publicizmy, kancelarizmy,
poetizmy a biblizmy (Mistrík, 2002).
spisovnosť termínu – lingvistika najzákladnejšia vlastnosť termínu, vlastnosť platná pre celý spisovný
jazyk, teda i pre jeho súčasť — lekársku terminológiu. Spisovnosť termínu charakterizujú tri
ukazovatele: ustálenosť (bez nej nie je možné dorozumievanie), ústrojnosť (onomatologická
štruktúra termínu má byť v súlade so slovotvornými a gramatickými pravidlami spisovnej
slovenčiny) a funkčnosť (úkonnosť –- termín dlhší časť dobre slúži komunikačným potrebám
a vedie často k výrazovej ekonómii)(Masár, 1991). To znamená, že do terminologického systému
sa zaradia pomenovania, ktoré vznikli nahradením združeného pomenovania odvodeninou,
zloženinou, alebo skratkou (Poštolková a spol., 1991).
spisovný jazyk – lingvistika vypracovaná, štylisticky diferencovaná a kodifikovaná forma národného
jazyka; používa sa v literatúre, v masovokomunikačných prostriedkoch a vo verejnom styku.
spodobovanie – lingvistika →asimilácia spoluhlások v slovenčine.
spodstatňovanie – lingvistika →substantivizácia.
spojka – lingvistika neohybné slovo vyjadrujúce syntaktické vzťahy medzi vetnými členmi a vetami: a,
lebo, hoci (Horecký a Rácová, 1979).
spojková prívlastková veta – lingvistika →prívlastková veta.
spojovacia morféma – lingvistika morféma bez osobitného významu, spájajúca napr. dve zložky
zloženého slova: cest-o-pis (Horecký a Rácová, 1979).
spojovník – lingvistika tiré, →interpunkčné znamienko, ktoré sa uplatňuje v rámci slova (na rozdiel od
pomlčky, ktorá sa uplaňuje v rámci vety). Spojovník sa píše ako znamienko spájajúce morfémy
alebo celé slová do väčšej slovnej jednotky. Kým napr. žltozelená látka je monotónna, žlto-zelená
(chápaná so spojovníkom) je dvojfarebná, napr. striedavo pásikovaná žltá a zelená.
spoločný gramatický rod – lingvistika gramatický rod, ktorý sa používa na označenie samcov a samíc
bez ohľadu na ich prirodzený rod, keď ich človek ako sexuálne dvojice neidentifikuje. Príklad: mucha
(on i ona).
spolubesedník – lingvistika →účastník jazykového prejavu.
spoluhláska – lingvistika konsonant, hláska tvorená prechodom vzduchového prúdu rečovými ústrojmi
tak, že premáha rozličné prekážk; má ráz šumu: p, s. Spoluhlásky sú menejk zvučné hlásky a spolu
so samohláskami tvoria slabiky. Spoluhlásky v slovenčine sa členia takto: a) podľa artikulujúceho
orgánu sú peroperné (bilabiálne), perozubné (labiodentálne), jazyčné (lingválne), chrbtové
(dorzálne) a hlasivkové (laryngálne); b) podľa miesta artikulácie sú peroperné (obojperné,.
Bilabviálne), pernozubné (labiodentálne), ďasnové (alveolárne) – predoďasnové (prealveolárne)
a zadoďasnové (postalveolárne) – ďalej ďasnovopodnebné (alveoalatálne)), tvrdopodnebné
(palaátne), mäkkopodnebné (palatálne) a hrtanové (laryngálne); c) podľa spôsobu artikulácie sú
záverové (okluzívy), úžinové (konstriktívy), polozáverové (semiokluzívy), kmitavé (vibranty)
a bokové (laterály); d) podľa účasti hlasu sú znelé párové spoluhlásky a nepárové znelé (sonóry); e)

podľa účasti nosové dutiny sú nosové (nazálne) a ústne (orálne); f) podľa trvania sú dlhé a krátke;
g) podľa sluchového dojmu sú výbuchové (explozívne), polotrené (afrikáty) a trené (frikatívy).
Z hľadiska ich vplyvu na pravopis i –y sa spoluhlásky triedia na mäkké (c, dz, j), obojaké (b, f, m, p,
r, s, v, z, x) a tvrdé (g, h, ch,k, d, l, n, t). Existujú spoluhlásky, po ktorých sa píše vždy mäkké i (c, dz,
j a všetky s mäkčeňom); okrem toho existrujú spoluhlásky, po ktorých sa v slovenčine vždy píšu
tvrdé y (g, h, ch, k, a d, l, n, t, keď sa vyslovujú tvrdo, ako napríklad dym, tykať, lyžica, pekný).
V modernej slovenčine je však množstvo slov, v ktorých sa po „mäkkých“ spoluhláskach píše tvrdé
y, po mnohých „tvrdých“ spoluhláskach sa píše mäkké i a analogicky to možno aplikovať aj na
obojaké spoluhlásky. Toto zastarané pravidlo nahradilo pravidlo o etymologickom ptavopise (cyklus,
kino, disharmónia, gitara)(Mistrík, 2002).
sponové sloveso – lingvistika kopulatívne sloveso, sloveso vyjadrujúce slovesné kategórie v spojení
s neslovesnými zložkami prísudku: byť, mať, ostať, stať sa (Horecký a Rácová, 1979).
spôsob slovesného deja – lingvistika lexikálno-gramatická kategória odrážajúca významovú
modifikáciu východiskového bezpredponového alebo aj predponového slovesa, pričom niet druhého
člena páru (Horecký a Rácová, 1979).
spôsobová príslovková veta – lingvistika →príslovková veta.
spôsobová spojka – lingvistika →hypotaktická spojka.
spracovanie prirodzeného jazyka – informatika en natural language processing, NLP, vedná disciplína
na rozhraní informatiky (umelej inteligencie) a lingvistiky. Zaoberá sa interakciou počítačových
jazykov a jazykov používaných ľuďmi (prirodzenými jazykmi). Skúma problémy analýzy a syntézy
(generovania) textov alebo hovoreného slova, ktoré vyžadujú určitú (nie absolútnu) mieru
porozumenia prirodzenému jazyku strojom Tento problém nie je zvládnuteľný pomocou
jednoduchého algoritmu. Aby bol počítač schopný úplne porozumieť prirodzenému jazyku, musel by
mať inteligenciu porovnateľnú s človekom. Moderné algoritmy spracovania prirodzeného jazyka sú
založené na strojovom učení, najmä na štatistickom strojovom učení. Spracovanie prirodzeného
jazyka si vyžaduje vedomosti z lingvistiky, informatiky, štatistiky (najmä bayesovskej), lineárnej
algebry a teórie optimalizácie. K hlavným problémom spracovania prirodzeného jazyka patrí
• syntéza reči (en text-to-speech) – tvorba reči z písaného textu; reši sa zreťazením malých
segmentov reči nahratej alebo uloťženej do databázy
• rozpoznávanie reči (hovoreného textu) – existujú programy reagujúce na jednoduché hlasové
povely, ako aj textové editory, ktorým sa dá text diktovať. Používané metódy sú však zatiaľ veľmi
citlivé na rozdiely v intonácii a výslovnosti najmä plynulej reči
• generovanie prirodzeného jazyka – preklad informácií formálne zapísaných v báze znalostí
alebo inej logickej forme do nejakého prirodzeného jazyka. Generovanie prirodzeného jazyka
možné chápať aj ako opak rozpoznávania textu – kým pri rozpoznávaní textu sa snažíme
porozumieť vetám a formálne ich zapísať do bázy znalostí, pri generovaní jazyka musíme dané
znalosti vybrať správnu reprezentáciu v prirodzenom jazyku
• strojový preklad – automatická transformácia z jedného prirodzeného jazyka do iného pomocou
počítača; dostupné systémy sú však nedokonalé, ale sa dajú použiť ako asistencia ľudských
prekladateľov
• odpovedanie na otázky – úlohou systému je nájsť odpoveď na zadanú otázku; problémom je, že
systém musí „pochopiť“ otázku, zadanú v prirodzenom jazyku, v báze zbnalostí vyhľadať žiadané
informácie a vhodne ich prezentovať
• získavanie informácií – vyhľadávanie informácií na základe zadaného formálneho dotazu

• extrakcie informácií – automatický výpis štruktúrovaných alebo pološtruktúrovaných informácií
z nešterutktúrovaných strojovo čitateľných dokumentov
• korekcia textu
• sumarizácia textu – skrátenie textu bez straty podstatných informácií (Farkaš, 2011).
spracovanie textu – informatika en text processing, word processing, spracovanie údajov s textom.
Poznámka 1: upravené podľqa ISO/IEC 2382-23: 1994 (STN ISO 1087-2: 2006).
spracovanie údajov – informatika en data processing, DT, systematické vykonávanie operácií
s →údajmi. Príklad: Aritmetické alebo logické operácie s →údajmi, →zlučovanie alebo →triedenie
údajov, skladanie alebo kopmpilovanie, operácie s textom, ako sú úprava, triedenie, zlučovanie,
uloženie, získavanie, →zobrazenie alebo tlač. Poznámka: Tento termín sa nesmie používať ako
synonymum termínu spracovanie informácií (ISO 2382-1:1994). Poznámka 2: Medzi typické
opwerácie patrí vkladanie, →úprava, →triedenie, →zlučovanie, získavanie, ukladanie,
→zobrazovanie alebo tlač (STN ISO 1087-2:2006).
spracovanie informácií – informatika en information processing, systematické vykonávanie operácií
s →informáciami, ktoré často zahŕňa spracovanie údajov. Poznámka 1: Tento termín sa nesmie
používať ako synonymum termínu →spracovanie údajov. Poznámka 2: upravené podľa normy ISO
2382-1:1993 (STN ISO 1087-2:2006).
spracovanie jazyka – informatika en language processing, spracovanie informácií v jazyku. Príklad:
Korigovanie textu: korektúry sa môžu vykonávať intelektuálne a pomocou automatickej kontroly
pravopisu. Obidve operácie sa vzájomne dopĺňajú.
správanie v systéme – informatika spôsob realizácie cieľov systému a reakcie systému na podnety;
spôsob účelného a cieľového pôsobenia systému, ktorým sa prejavuje v okolí systému. Dôležitou
charakteristikou správania systému je riadenie systému.
správa – informatika (en message) prenesené dáta, ktoré sa stávajú informáciou, keď sa spracujú
určitým algoritmom alebo sa interpretujú v dôsledku ľudskej činnosti; konečná postupnosť →znakov,
ktorá sprostredkúva →informáciu. Pri prenose správ sa majú dodržiavať pevné pravidlá. Správy
pozostávajú z pevne formátovaného záhlavia (adresa, odosielateľ, typ správy atď.), vlastnej správy
a ukončenia správy (kontrolné údaje na rozpoznanie chyby, odkazy na ďalšie správy, deliace
symboly atď.)(FILIT).
stakeholder – investor, aktér, participant organizácie, projektu, systému.
STAPRO – český štatistický program.
stav – jav, ktorý je v určitom časovom úseku nemenný. Je to prierez, prienik celého súboru vlastností
predmetu v určitom priestore a čase. Na opis stavu predmetu, ktorý je nevyhnutný na pochopenie
jeho správania, pohybu a vývinu, je potrebný istý súbor hodnôt: objekt klasickej mechaniky sa
charakterizuje svojimi súradnicami a hybnosťou, objekt termodynamiky svojou hustotou,
koncentráciou, teplotou, objemom a tlakom, objekt kvantovej mechaniky svojou vlnovou funkciou,
resp. atómovými číslami atď.
stavba – lingvistika →kompozícia.
stavová prísklovka – lingvistika →obsahová príslovka.
stavové perfektum – lingvistika tvar zložený z pomocného slovesa mať a trpného príčastia
plnovýznamového slovesa, vyjadrujúci, že v minulosti uskutočnený dej má za následok súčasný
stav: mám uvarené (Horecký a Rácová, 1979). Príklady: je napršané, mám uvarené.

stavové slovesá – lingvistika sloveso vyjadrujúce, že logický podmet (agens) je nositeľom stavu: bežať,
spať (Horecký a Rácová, 1979). Rozlišujú sa statické (kvitnúť) a prebiehajúce stavové slovesá
(chudnúť).
stemmer – algormitus →stemmingu, ktoré redukujú slovo na jeho kmeňovú alebo koreňovú formu.
Príkladom je redukcia slova „computation“ na „comput“. Algoritmus, ktorý sa pokúša konvertovať slovo do jeho
lingvisticky správneho kmeňa, sa nazýva aj →lematizátor.
stemming – informatika v lingvistickej morfológii a pri vyhľadávaní informácií proces redukcie ohýbných slov na ich
kmeňovú formu. Kmeň nemusí byť identický s morfologickým kmeňom slova, stačí, ak sa príbuzné slová
mapujú na ten istý kmeň, aj keď tento kmeň sám osebe nie je validným kmeňom. V počítačovej vede sa
študovali algoritmy „stemmingu“ od r. 1968. Mnohé prehľadávacie stroje spracúvajú slová s tým istým ako
synonymá a ako druh rozšírenia, tzv. proces zjednotenia („conflation“). Vo väčšine prípadov morfologické
varianty slov majú podobnú sémantickú interpetáciu a možno ich pri vyhľadávaní informácií pokladať za
ekvivalenty. Preto sa vyvinuli viaceré tzv. algoritmy stemmingu ( →stemmery), ktoré redukujú slovo na jeho
kmeňovú alebo koreňovú formu.

stenografia – lingvistika rýchlopis, metóda zapisovania súvislých jazykových prejavov sústavou znakov,
ktoré umožňujú rýchlejšie zachytenie hovoreného slova než abucedné znaky.
stĺpček – lingvistika kurzívka, žáner, ktorých sa myšlienkovo nenáročne, ľahký, hovorovým štýlom
vyjadruje vzťah k veci. Je blízky glose, je obsahovo zložitejší a nie natoľko jednostranný.
stopa – lingvistika najmenšia jednotka, ktorá je nositeľkou metra; skupina slabík s jedným metrickým
dôrazom (s jednou slabikou prozodicky zvýraznenou).
stránková oblasť – informatika en realm, termín používaný v SNOMED. Sféra autority, expertízy alebo
preferencie, ktorá ovplyvňuje rozsah potrebných zložiek alebo frekvenciu ich používania.
Stránkovou oblasťou môže byť krajina (nation), organizácia, profesijný odbor, špecializácia alebo
individuálny používateľ.
stredná samohláska – lingvistika samohláska, pri tvorení ktorej je jazyk uprostred ústnej dutiny: a
(Horecký a Rácová).
stredný rod – lingvistika neutrum, rod neopierajúpci sa o samčie ani o samičie pohlavie, v slovenčine je
vymedzený vzormi mesto, srdce, vysvedčenie, dievča.
stredová samohláska – lingvistika samohláska, pri tvorení (artikulovaní) ostáva jazyk v strede nmedzi
najvyššiz a najnižšou polohou: e, o (Horecký a Rácová, 1979).
striedanie hlások – lingvistika alternácia, pravidelná zmena hlások v rámci morfémy, vyvolaná
obyčajne hláskovým okolím, napr. k/c v slove vlk – vlci pred i (Horecký a Rácová, 1979).
strofa – lingvistika relatívne uzavretá významová, rytmická a obyčajne aj syntaktická a intonačná
básnická jednotka, ktorá sa skladá z viacerých veršov.
strojový kód – informatika strojový jazyk, súbor inštrukcií priamo vykonateľný procesorom počítača.
Vzniká prekladom programu (kompiláciou) napísaného v programovacom jazyku a jeho funkcia je
ekvivalentná s funkciou programu.
strojový preklad – informatika en machine translation, MT, prevod textu z jedného jazyka do druhého
pomocou počítača, prekladanie textu v jednom jazyku (zdrojového) do textu v inom jazyku
(cieľovom) prostredníctvom počítača. Má dve fázy – vstupnú a výstupnú. Vstupná fáza má
analytický charakter, pretože z predlohy sa do pamäti počítača vkladajú analýzou získané lexikálne,
sémantické a gramatické prvky. Výstupná fáza má syntetický charakter, pretože pomocou
programovaných pravidiel sa uloženým jednotkám priraďujú výstupné jednotky, sekundárny text.
Strojový preklad je proces, pri ktorom má počítač primárnu zodpovednosť za preklad textu. Človek

tomuto procesu pomáha napríklad predchádzajúcimi a následnými úpravami, ale je to počítač, oveľa
viac než človek, kto produkuje výsledný hrubý preklad. Prekladacie stroje však umožňujú len
preklad vecného textu, pretože jemné sémantické jednotky prototextu sú vždy rozložené na širokej
ploche a vyjadrujú sa často aj zložitými neverbálnymi prostriedkami (typy písma, priestorová
kompozícia textu, farba atď.); →preklad podporovaný počítačom; →spracovanie prirodzeného
jazyka.
strom – informatika en tree, grafické znázornenie hierarchických závislostí vychádzajúcich z jedného
vrcholu; používa sa najmä v generatívnej gramatike. Ide o dôležitú dynamickú dátovú štruktúru,
ktorá sa používa v prípade hierarchických vzťahov a rekurzívnych štruktúr objektov. Utvárajú sa
podľa tohto rekurzívneho predpisu (→rekurzia):
1.

vrchol ○ je strom.

2.

Ak je S1, S2, ... Sn pre n = 1 stromy, tak aj

○
⁄ /... \
S1 S2 ......Sn
je strom. Spojovacie čiary sú hrany, podštruktúry S1, S2, ..., Sn sú podstrany. Vrcholy a hrany môžu
byť nosičmi informácií (označenia). Ak á byť poradie podstromov S1, S2, ... Sn pre každý vrchol
pevné, hovoríme o usporiadanom strome.
Formálne povedané, strom je neorientovaný graf neobsahujúci cyklus (uzavreté cesty), v ktorom
medzi dvoma vrcholmi existuje úpráve jedna cesta. Ide o acyklický, súvislý, neorientovaný graf.
Orientovaný graf je stromom, keď je acyklický a súvislý a keď do každého vrcholu vstupuje najviac
jedna hrana. V orientovanom prípade hovoríme o orientovanom strome. V orientovanom strome je
práve jeden koreň, z ktorého sa dá dostať do každého iného vrchola stromu. Vrcholy dosiahnuteľné
z vrcholu v tvoria podstrom s koreňom v. Ak existuje hrana z vrcholu u do vrcholu w, hovoríme, že
u je otcom w a w je synom u.
stúpavá dvojhláska – lingvistika dvojhláska, v ktorej pred sonórnejšou samohláskou predchádza
polosamohláska: ia, uo.
stupňovacia spojka – lingvistika →parataktická spojka.
stupňovanie – lingvistika gradácia, 1. súhrn tvarov prídavného mena (alebo príslovky) na vyjadrenie
stupňa pomenúvanej vlastnosti; 2. tvorenie (reprodukovanie) stupňov prídavného mena.
stupňovanie adjejktív – lingvistika formálne vyjadrovanie intenzity a miery. Stupňovaním možno
vyjadrovať tri stupne: 1. pozitív (dobrý); 2. komparatív (lepší); 3. superlatív (najlepší).
stupňovanie prísloviek – lingvistika tvorenie 2. a 3. stupňa prísloviek. Aj pri stupňovaní prísloviek sú tri
stupne: 1. pozitív (dobre); 2. komparatív (lepšie); 3. superlatív (najlepšie).
stupňovanie samohlások – lingvistika ablaut, apofónia, metafónia,
v etymologicky príbuzných slovách, napr. oblek – oblak, výber – výbor.

striedanie

samohlások

sťahovanie – lingvistika →kontrakcia.
subfonematická fonológia – lingvistika fonológia, v ktorej najmenšou jednotkou zvukovej stavby nie je
fonémía, ale dištinktívny príznak; fonéma sa potom chápe ako zväzok dištinktívnych príznakov.
subjekt – lingvistika →podmet; prvok, ktorý je nositeľom istej vlastosti, činnosti alebo stavu. V jazykovej
komunikácii je to prvok, o ktorom sa niečo vypovedá. V gramatickej teórii, ktorá skúma vzťahy medzi
gramatickými a logickými kategóriami, sa rozlišuje gramatický subjekt a logický subjekt Logický
subjekt sa pokladá za východiskový člen vetnej perspektívy. Logický subjekt sa hľadá aj tam, kde

nie je gramatický subjekt vyjadrený ani vyjadriteľný, napr. vo výpovedia typu Dýcha sa mi dobre.
V teórii vetnej perspektívy sa namiesto subjektu pracuje s pojom psychologický subjekt. Je to prvok
výpovede, ktorý je hovoriacemu známy, z ktorého vychádza pri formulovaní výpovede.
subjektívne poradie – lingvistika poradie časti jazykového prejavu, v ktorom na prvom mioeste je jadro,
na druhom východisko výpovede.
subjektívny štýlotvorný činiteľ – lingvistika →štýlotvorný činiteľ.
subjektívny akuzatív – lingvistika akuzatív nositeľa deja, predmet niektorých prechodných slovies
vyjadrujúcich psychické stavy, ktorý je vlastne skutočným podmietom deta, kým podmet len
špecifikuje miesto, kde subjekt dej pociťuje: Bolela ju noha (Horecký a Rácová, 1979).
subjektívny genitív – lingvistika genitív pôvodcu deja, genitív vyjadrujúci príslušnosť deja
pomenovaného nadradeným deverbatívnym meno k osobe alebo veci, ktorá je skutočným nositeľom
deja alebo stavu: plač dieťaťa, prednáška profesora (Horecký a Rácová, 1979).
subjektívny zápor – lingvistika záporná výpoveď, ku ktorej expedient pridá ešte svoj osobný názor.
Príklad: Prišiel včera domov? Žiaľ, nie. (Mistrík, 2002).
súbor – informatika en file, pomenovaná množina →záznamov uložených a spracovaných ako jednotka
(ISO 2382-4:1987)(STN ISO 1087-2:2006).
súborový systém – informatika spôsob ukladania a organizovania počítačových súborov a dát tak, aby
k nim bol jednoduchý prístup. Súborový systém môže používať počítačové záznamové zariadenie
ako pevný disk alebo CD-ROM na ktorých je súbor fyzicky umiestnený alebo je len virtuálny a
existuje len ako prístupová metóda k virtuálnym dátam alebo prístupu cez →sieť. Formálne je
súborový systém sada abstraktných dátových typov implementovaných s cieľom ukladať,
hierarchicky organizovaťe, sprístupniť, manipulovať, navigovať a získavať dáta.
substantivizácia – lingvistika spodstatňovanie, spôsob tvorenia nových substantív ich transformáciou
z adjektiválií do kategórie substantív, napr.: poštovné, poistné, triedny (Mistrík, 2002).
substantívum – lingvistika →podstatné meno.
substantivum verbale →slovesné podstatné meno.
substitúcia – lingvistika nahradenie označenia. Používa sa na testovanie platnosti definície. Definícia je
platná vtedy, ak môže nahradiť označenie v texte bez straty alebo zmeny významu (STN ISO 10871). Príklad: Substitúciou termínu "nedotknutý les" v definícii "prirodzeného miesta stromov" –
nedotknutý les (prales) – les obsahujúci prirodzené miesto stromov dostaneme: miesto stromov
rastúcich v lese obsahujúcom prirodzené miesto stromov.
subsymbolický – termín, ktorý sa využíva v →umelej inteligencii.
subsymbolický prístup – prístup v →umelej inteligencii, využívaci modely, ktoré sú analógiou
ľudského mozgu. Nepoužíva explicitné symboly, ale znalosti sa utvárajú z celej neurónovej siete.
Neurónové siete sa neučia pridávaním reprezentácií, ale modifikovaním ich celkovej štruktúry.
Uplatňuje sa v oblasti, kde sa pracuje s neurčitými, nepresnýmii neúplnými informáciami (napr.
spracovanie obrazov, filtrácia šumu, riadenie, analýza údajov a znalostné systémy, oblasti
optimalizácie).
subštandard – lingvistika jedna z celonárodných foriem jestvovania národného jazyka, ktorá nepodlieha
kodifikácii a odchyľuje sa od štandardu rozsiahlejším prenikaním individuálnych, sociálnych
a nárečových prvkov (napr. búračka, krabica, krígeľ).
subtext – lingvistika →podtext .

súd – logika →veta, ktorá niečo tvrdí alebo popiera; myšlienka vyjadrená oznamovacou vetou a
umožňuje chápanie vzťahov medzi pojmami. Súd skladajúci sa z pojmov je vstupujúci do
usudzovania, resp. úsudku. Logika skúma konštrukcie vzniknuté z viet ako súdov (výrokov,
propozícií). V modernej (výrokovej) logike súdu zodpovedá →výrok.
súdny štýl – lingvistika konfrontačný hodnotiaci štýl, používaný pri súdnom konaní.
sufix – lingvistika →slovotvorná prípona; →sufixálna morféma.
sufixácia – lingvistika spôsob tvorenia nových slov pomocou slovotvorných prípon: hlásateľ, plaváreň.
sufixálna morféma – lingvistika sufix, prípona, morféma vyjadrujúca nejakú slovotvornú kategóriu
a pripájaná ku koreňu alebo kmeňu: učit-teľ.
sujet – lingvistika franc. (süže), umelecky spracovaná látka, námet diela, predmet literárneho alebo
umeleckého spracovania s ohľadom na výstavbové, typologické a kombinatórne zložky štruktúry
diela. Sujet je kompozičná realizácia fabuly. Každý autor svojským spôsobom pretlmočí istú udalosť,
príbeh do umeleckého jazyka. Niekedy sa umelecká literatúra označuje ako sujetová a vecná ako
nesujetová. Súčasťou alebo výrazovým prostriedkom sujetu bývajú mimojazykové prostriedky
pohyb, intonácia, farba, priestor atď.).
sukcesívnosť – lingvistika následnosť jazykových prvkov. Vo fonologickej stavbe slov nasledujú za
sebou iba také fonémy, ktoré sa vyznačujú dostatočným kontrastom v základných zvukových
vlastnostiach. Sukcesívnosť v radení slov, príp. vetnch členov je ustálená, viazaná v niektorých
jazykoch s pevným slovosledom, napr. v angličtine, kým v iných jazykoch je radenie voľnejšie:
brucho voľné, priehmatné – voľné, priehmatné brucho.
superlatív – lingvistika tretí stupeň, tvar prídavného mena alebo príslovky vyjadrujúci najvyššiu mieru
pomenovanej vlastnostri: najnovší, najnovšie (Horedcký a Rácová, 1979).
supínum – lingvistika neurčitý slovesný tvar v niektorých jazykoch vyjadrujúci dej alebo stav po
slovesách pohybu. Hovorí sa o účelovom infinitíve: idem spať.
supletivizmus – lingvistika komplementárne spájanie lexém rozličného pôvodu do jednej paradigmy
alebo do jedného protikladu. Do vidových dvojíc sa spájajú lexémy brať – vziať, hovoriť – povedať.
Pri stupňovaní adjektív sú dvojice dobrý – lepší, malý, menší, pri substantívach tvary človek – ľudia,
zámenách ja – mňa / ma, slovesách idem – choď / šiel atď.
suprasegmentálne prostriedky – lingvistika prozodické vlastnosti navrstvované na isté úseky
zvukového signálu.
súvetie – lingvistika spojenie dvoch alebo viacerých jednoduchých viet, tvoriace významovo, gramatickz
a intonačne uzavretý celok. Jednoduché súvetie sa skladá z dvoch viet a delí sa na priraďovacie
a podraďovacie. V priradovacom súvetí sú vety gramaticky rovnocenné. V podraďovacom súvetí je
jedna veta gramaticky závislá od druhej vety. Zložené súvetie sa skladá z troch alebo viacerých viet.
SWOT analýza – informatika en analýza silných stránok (s - strength), slabých stránok (w – weak),
príležitostí (o – oportunity) a hrozieb (t – threat) konkrétneho projektu.
sykavá spoluhláska – lingvistika sykavka, sibilanta, spoluhláska tvorená (artikulovaná) tak, že šum má
charakteristický sykot; delia sa na tupé z a ostré s sykavky (Horecký a Rácová, 1979).
sykavka – lingvistika →sykavá spoluhláska.
sylepsa – lingvistika zhrnujúca konštrukcia, uplatňujúca sa v hovorovej reči aj v rečníctve. Svojou
podobou a vlastnosťami je blízka elipse a zeugme. V rečníctve sa úoužíva ako rečnícka figúra.
Sylepsa môže byť gramatická alebo sémantická. Príklad gramatickej sylepwsy: Príde jar iste, lenže

nie dnes, nie zajtra. Príklad sémantickej sylepsy: Niekedy sa tam poukazuje len na klady, niekedy
iba na nedostatky.
symbol – informatika g. symbolon – znak, značka, znamenia – všetko, čo konkrétne zastupuje istý
abstraktný jav. Ide o dohovorený jav, ktorý názorným obrazom vyvoláva myšlienku o istom obsahu,
napr. červená zástava, kotva (Horecký a Rácová, 1979(). V rečovej komunuikácii sú symboly
dohovorené výrazové prostriedky. Symbolom medicíny je napr. Asklepiov had.
Symboly sú dôležitou pomôckou v medzinárodnej komunikácii, pretože ich vizuálna reprezentácia
pojmov pôsobí nezávisle od akéhokoľvek jazyka. Sprostredkúvajú informácie priamo v zložitých
situáciách (napr. dopravné značky). Obrazové symboly by mali mať určitú vizuálnu podobu s
pojmom, ktorý reprezentujú. Ich význam by mal byť zrejmý priamo bez vysvetlenia. V niektorých
prípadoch vizuálna podoba symbolu je menej zrejmá alebo úplne stratená. Jeho význam nemusí byť
celkom zrejmý a možno ho podporiť len všeobecnou dohodou. Vo farmácii príkladom symbolu je
označenie jedu symbolom "smrtky".
Termíny, ktoré používajú písmená abecedy ako obrazové symboly na komunikovanie tvaru
samotného písmena a nie jeho zvuku, nemožno pokladať za symbol.
Príklady: §, €, $, £, @, %, =, >, ®, ©, †, ♀, ♂
Označenie jednotiek medziánárodnej sústavy jednotiek SI sa pokladajú skôr za symboly ako za
skratky, pretože sa nemenia v závislosti od jazyka, nemajú plurál, nikdy sa nepíšu s medzerami
alebo bodkami okrem bežnej interpunkcie.
symbolická logika – druh →formálnej logiky, ktorá využíva sústavu znakov (notáciu), pričom tento
symbolizmus umožňuje manipuláciu (operovanie) s presnými pravidlami. Jej vznik sa datuje do 80:
rokov minulého storočia. Aj keď zákony tradičnej logiky platia aj v symbolickej logike, tu sa prekračuje rámec
skúmania tradičnej logiky tým, že sa zbavuje psychologických a rétorických úvah, ktoré v tradičnej logike
zaberali značný priestor. Zmysel prechodu k symbolickej logike možno objasniť na výrokovom počte. Ak
nahradíme výrazy ne-; a; alebo ..., tak ...; vtedy a len vtedy symbolicky ~,

,

získame najjednoduchšie zložené výrokové funkcie: ~p,p

q, pre ktoré platia pravdivostné

q, p

q, p

q, p

,

,

v danom poradí,

tabuľky či matice umožňujúce rozhodnúť, kedy sú zápisy pravdivé alebo nepravdivé. Symbolická logika vo
svojej matematickej verzii, na rozdiel od tradičnej logiky, v plnej miere používa formalizované a symbolizované
jazyky. To umožňuje využiť aj axiomatickú metódu.

symbolické metódy učenia – metódy →učenia, ku ktorým patria: 1. učenie zapamätaním (en rote
learning) – mechanické učenie podobné opakovaniu bez usudzovania (inferencie); 2. učenie
z inštrukcí (en learning from instruction) – znalosti sa získavajú od učiteľa alebo iného zdroja; proces
si vyžaduje určitý stupňe inferencie; 3. učenie z analógie (en learning by analogy) – spájanie
deduktívneho a induktívneho učenia; 4. učenie indukciou – en learning by induction) – učenie
z príkladov (s učiteľom), pozorovaním (bez učiteľa) a objavom; vyžaduje najvyšší stupeň inferencie;
5. učenie vysvetrľovaním a dedukciou (en by deduction) – učiaci sa vykonáva deduktívnu inferekciu,
aby vedel prípad vysvetliť z jeho bázy znalostí.
symbolické metódy umelej inteligencie – informatika metódy →umelej inteligencie, ku ktorým patria
rozhodovacie stromy a pravidlá. Používajú sa na riešenie úloh, ktoré vyžadujú znalosti, vnímanie,
uvažovanioe, učenie, chápanie atď. Nezaoberá sa nenumerickými procesmi, pre ktoré obvykle
neexistujú známe algoritmické riešenia.
symbolické myslenie – psychológia termín franc. psychológa J. Piageta (1896 – 1980), týkajúci sa
predškolského obdobia od. 2 do 7. r., ktoré sa dá ďalej rozdeliť na obdobie symbolického
a predpojmového myslenia od 2 – 4. r. a na odbobnie názorného myslenia od 4. do 7. r.

symbolický – informatika náznakový, týkajúci sa →symbolu, čo má platnosť symbolu, čop sa dá vyjadriť
ako symbol.
symbolický interakcionalizmus – psychológia koncepcia identity založená na systematickej analýze
vzťahov medzi jednotlivcvom, rolou a spoločnosťou.
symbolický prístup implementácie umelej inteligencie – prístup, ktorý využíva exlicitne
reprezentované znalosti. Využíva sa pri spracúvaní prirodzeného jazyka, spracovaní reči,
expertných systémoch, počítačovom videní, automatickom programovaní, plánovaní a podpore
rozhodovania.
symploka – lingvistika spojenie viacerých básnických figúr v jednej vete, súvetí alebo v nadvetnom
útvare. Predovšetkým ide o spojenie anafory s epiforou.
symptóm →príznak.
synekdocha – lingvistika tróp, posun významu na pomenovaní časti namiesto celku, autora namiesto
diela ap.: rodný prah (rodný dom)(Horecký a Rácová, 1979); pomenovanie celku názvom časti alebo
časti názvom celku; prenesenie významu zo slova východiskového na slovo cieľové na základe
zámeny časti a celku (kvantitatívna súvislosť); ozdoba, pri ktorej sa pomenuje časť namiesto celku.
Patria sem

zámena časti za celok (synekdocha pars pro toto)
čo sa tie ruky napracovali, srdcia sú si bližšie, neprekročí prah domu

zámena celku za časť (synekdocha totum pro parte)
zbehlo sa celé mesto

zámena druhu za rod (synekdocha species pro genere)
dostať pár korún (namiesto málo peňazí)

zámena rodu za druh (synekdocha genus pro specie)
piť tvrdé (namiesto piť nejaký druh tvrdého alkoholu)

zámena singuláru za plurál (synekdocha singularis pro plurali)
sekretárka musí veľa vedieť (namiesto sekretárky musia veľa vedieť)
synergetika – teória o kooperatívnom vývine podsystémov v rámci zložitého systému. Týmto
mechanizmom vznuikajú nové štruktúry, ktoré nie sú len mechanickým súčtom vlastností
podsystémov. Vo vývinových procesoch majú závažnú úlohu náhodné pohyby jednotlivých prvkov.
Tieto procesy nie sú lineárne, ale cyklické, vlnové, chvejivé a oscilačné (Mistrík, 2002).
synchrónia – lingvistika hľadisko skúmajúce jazykové javy v súčasnom priereze; toto hľadisko sa
uplatňuje v synchrónnej jazykovede.
synchrónna jazykoveda – lingvistika →synchrónia.
synchrónna lexikológia – lingvistika opisná lexikológia, lexikológia, ktorá skúma súčasný stav slovnej
zásoby.
synchrónny korpus – lingvistika →korpus.
synchýza – lingvistika defektná konštrukcia vety, neporiadok v slovoslede celej vety, ktorý sa môže
korigovať len s výrazným uplatnením intonácie a pohybových prvkov. Synchýza je dosť častá, lebo
hovoriaci neraz na začiatku vety nemá predstavu o tom, akú bube mať veta perspektívu a ako sa
zakončí. Príklad: V letných mesiacoch príprava Povstania – roku 1944 – do posledného vstúpila
štádia. (= V letných mesiacoch roku 1944 vstúpila príprava Povstania do posledného štádia)(Mistrík,
2002).

synkretizácia pádov – lingvistika splývanie pádových foriem. Výsledkom splývania alebo kríženia
pádov je úpodová homonymia, pričom forma rozličných pádov pri tom istom tvare má iný obsah
a funkciu. Príklad splývanie tvarov akuzatívu (chlapa, chlapov) s tvarmi genitívu (chlapa, chlapov).
synonymia – lingvistika rovnoznačnosť, zhoda v základnom význame slov, morfém, slovných spojení,
frazeologických jednotiek (Golovi a Kobrin, 1987, cit. Masár, 1991)
synonymia – en synonymy, synonymita, synonymickosť, rovnoznačnosť, vzťah medzi →termínmi
v danom jazyku, ktoré reprezentujú rovnaký →pojem. Poznámka 1: Vzťah synonymie existuje
napríklad medzi termínmi deutérium a ťažký vodík . Poznámka 2: →Termíny, ktoré sú vzájomne
zameniteľné vo všetkých kontextoch, nazývajú sa synonymá; aj sú zameniteľné len v niektorých
kontextoch, nazývajú sa čiastočné synonymá (STN ISO 1087-1: 2003). Ide o jav, že sa v jazyku
vyskytujú synonymá; skutočnosť, že jazykové prostriedka s odlišným tvarom (jednou fonémou alebo
radom hlások) označujú ten istý predmet; slová dom, budova, stavba označujú „dom“; synonymický
vzťah dvoch pomenovacích alebo syntaktických jednotiek.
synonymia pádov – lingvistika rovnaký pádový význam rozdielne tvorených slov, napríklad rozdielnych
tvarov na vyjadrenie genitívu alebo datívu. Napr. v genitíve singuláru majú substantíva mužského
rodu prípony –a, -u alebo –ho (chlapca, hrdinu, kuliho)(Mistrík, 2002).
synonymia v syntaxi – lingvistika vyjadrenie jednej a tej istej myšlienkovej predstavy viacerými
syntaktickými konštrukciami. Namiesto konštrukcie auto môjho brata možno použiť konštrukciu
môjho bratovo auto. Popri lexikálnej synonymii existuje aj syntaktická a gramatická synonymia. Na
princípe synonymie sa uplatňuje transformácia, ktorá korení v tom, že povrchová štruktúras sa
zmení (transformuje), pričom hĺbková štruktúra, vecný obsah ostáva v podstate nezmenený. Príklad:
Išiel do práce a mal vysokú horúčku. – Išiel do práce, hoci mal vysokú horúčku.
synonymický slovník – lingvistika slovník, v ktorom sa uvádzajú a vysvetľujú synonymné slová
a spojenia slov; →synonymum.
synonymita – lingvistika →synonymia.
synonymum – lingvistika en synonym, rovnoznačné slovo, slovo ktoré má s iným slovom zhodný alebo
približne rovnaký význam, ale odlišnú zvukovú podobu: spať – driemať (Horecký a Rácová, 19079).
Slovník synoným fy. Forma, s.r.o. obsahuje 47 tisíc synonymických radov a k nim dokáže ponúknuť
®
spolu až 200 tisíc synoným V SNOMED CT je to termín, ktorý je prijateľnou alternatívou
preferovaných termínov ako spôsob vyjadrovania pojmu. Synonymá umožňujú reprezentáciu
rozličných spôsobov opisu pojmu. Synonymá a preferované pojmy (na rozdiel od úplne
špecifikovaných názvov, fully specified names, FSNs) nie sú nevyhnutne jednoznačné. Ten istý
preferovaný termín alebo synonymum môže zdieľať viac ako jeden pojem .
Tzv. definičné synonymum je pojem nepomenovaný termínom, ale definíciou, napr. namiesto
termínu fotometer sa v texte uvádza definícia optický prístroj na meranie fotometrických veličín. Za
definičné synonymum možno nepokladať optický prístroj, pretože oúptickým prístrojom je aj
fotografický aparát, mikroskop, okuliare a i.
synopsa – lingvistika (g. synopsis prehľad, súbor) 1. v textológii porovnaávanie rovnakých aleno
podobných miest viacerých textov; 2. stručný obsah diela (hry, filmu ap.) v časovom slede hlavných
scén.
synsémantické slovo – lingvistika neplnovýznamové slovo, slovo, ktoré nemá vlastný význam, a teda
je schopné fungovať len v spojení s autosémantickými slovami; napr. predložka, spojka.
syntagma – lingvistika 1. gram. vetná dvojica; sklad; 2. zbierka spisov alebo článkov rovnakého obsahu.
Ide o lineárne a štruktúrne organizované spojenie dvoch plnovýznamových slov, z ktorých jedno je
riadiace (hlavné), druhé je riadené (závislé, modifikačné); rozoznávame syntagmu predikačnú,

determinančnú a koordinačnú (Horecký a Rácová, 1979). Syntagmami sú napr. spojenia: vysoký
dom, cesta do školy, všetcia vravia.
syntagmatický vzťah – lingvistika vzťah medzi jednotkami, ktoré sa nmôžu vyskytovať súčasne, res.
Na tom isto mioeste, ale na horizontálnej, syntagmatickej osi, t. j. propri sebe v texte (Horecký
a Rácová, 1979).
syntagmatika – lingvistika náuka o spájaní gramatických jazykových jednotiek do vyšších celkov, ktoré
majú charakter podradenosti alebo priradenosti; náuka o syntagmách.
syntaktická analýza – informatika en parsing, parsovanie, operácia, ktorou sa z danej textovej štruktúry
vyčleňujú gramatické, kategoriálne alebo lexikálne prvky podľa daného algoritmu (STN ISO 10872:2006). Príklad: Vo vete „všetky nenasýtené mastné kyseliny nie sú rozložiteľné biologickými
metódami“ sú „nenasýtené mastné kyseliny“ a „biologické metódy“ identifikované ako →zložené
termíny a môžu sa →extrahovať. Poznámka: Syntaktická analýza nemusí posktnúť úplný rozbor
vetnej štruktúry.
Je to v počítačovej vede a lingvistike proces analýzy sekvencie →tokenov na určenie ich
gramatickej štruktúry s ohľadom na danú formálnu gramatiku. Parser je komponent →prekladača,
ktorý vykonáva túto úlohu. Podľa STN ISO 1087-2 je to „operácia, ktorou sa z danej textovej
štruktúry vyčleňujú gramatické, kategoriálne alebo lexikálne prvky podľa daného algoritmu. Príklad:
»Vo vete: Všetky nenasýtené mastné kyseliny nie sú rozložiteľné biologickými metódami“ sú
„nenasýtené mastné kyseliny“ a „biologické metódy“ identifikované ako zložené termíny a môžu sa
extrahovať«. Syntaktická analýza nemusí poskytnúť úplný rozbor vetnej štruktúry.
syntaktická anotácia →anotácia 1.
syntaktická homonymia – lingvistika ambiguita, viacvýznamovosť jazykových výrazov na rozličných
jazykových rovinách v texte. Pod vplyvom lexikálnej alebo morfologickej homonymie vznikajú
niekedy aj syntaktické hononymá, t. j. také vety, ktoré skrývajú po viac významov. Homonymia je
teda v tom, že jedna forma je potenciálne nositeľom dvoch obsahov. Napr. vo vete Deti jeho
pozývajú slovo jeho by mohlo byť osobným i privlastňovacím zámenom. Hĺbkovú štruktúru takejto
vety vysbetlí iba intonácia, okolitý kontext alebo situácia. V teórii sa hemonymia dlokáže
transformáciou, t. j. zmenou jednej štruktúry na inú s tým účelom, aby sa vysvetlil pravý zmysel
konkrétnej vety. Napr. Hukot auta prerušil hukot stroja môžeme transformovať do dvoch podôb. 1.
Hukot stroja bol prerušený hukotom motora. 2. Hukot auta bol prerušený hukotom stroja. Zmenou
slovosledu alebo uplatnením intonácie sa môžu transformovať napr. aj tieto homonymná konštrukcia
Doniesol mu liek. Hĺbkovú štruktúru homoným treba niekedy vyjadrovať paralingvistickými alebo
neverbálnymi prostriedkami (Mistrík, 2002).
syntaktická jazyková rovina – lingvistika relatívne uzavretá oblasť jazykového systému, ktorá zahŕňa
inventár navzájom a kompletne fungujúcich prvkov v rámci vety. Základnou jednotkou tohto systému
je veta, resp. výpoveď, ako aj štrukturujúce prostriedky vnútri vety, resp. výpovede. Syntaktická
jazyková rovina sa realizuje na pozadí štruktúrnych modelov morfologickéhjo typu príslušného
jazyka. Napr. syntaktické celky sú inak koncipované v rámci flektívneho typu než v rámci
aglutinačného typu (Mistrík, 2002).
syntaktická kategória – lingvistika →gramatická kategória.
syntaktická rovina – lingvistika →gramatická rovina.
syntaktická stavba – lingvistika →gramatická stavba.
syntaktické kódovanie – lingvistika časť kódovania, v ktorej sa jednotky uvádzajú do vzájomných
vzťahov.

syntaktické spodobovanie – lingvistika →atrakcia.
syntaktický plán – lingvistika →gramatický plán.
syntakticky podmienený význam – lingvistika význam vyskytujúci saiva v istej syntaktickej funkcii,
napr. sviňa v mennom prísudku: To je sviňa (Horecký a Rácová, 1979).
syntaktika – logika odbor skúmajúci spôsoby, postupy, akými sa znaky, symboly spájajú navzájom;
logická syntax; výskum spájania znako, časť semiotiky, ktorá sa zaoberá vzťahmi medzi znakmi a
slovami, t. j. skladbou (syntaxou) jazyka. Napr. ligvistika syntaktika.
syntax – skladba, 1. logika jazyk výrokovej logiky, náuka o spájaní pojmov, symbolov do viet, súdov.2.
lingvistika spájanie slov do viet, tvorba viet, syntaktických celkov; náuka o vetnej skladbe (stavbe viet),
syn. syntaktika. Je to jazykovedná disciplína, ktorá skúma útvary vyššie ako pomenovanie, najmä
pravidlá spájania pomenovacích jednotiek do vyšších dorozumievacích útvarov (viet, súvetí).
Syntax je časť gramatiky, ktorá sa zaoberá vetnými konštrukciami ako celostnými sémantickými
útvarmi schopnými fungovať v rámci výpovede alebo širšieho textu. Do syntaxe patria rozličné druhy
konštrukcií (syntagmatické, polovetné, vetné a súvetné) a ich komponenty, najmä vetné členy, ďalej
syntaktické, resp. syntagmatické vzťahy a prostriedky, slovosled, aktuálne vetné členenie, modálna
a emocionálna stránka vety.
Základnou jednotkou syntaxe je konštrukcia, minimálnou jednotkou je komponent, najmä vetný člen.
Centrálnou jednotkou syntaxe je veta ako gramatický a sémantický organizovaný útvar, ktorý je
schopný v širšom kontexte plniť komunikatívnu funkciu. Syntax sa zaoberá výrazovou, ako aj
sémantickou stránkou vety. Výrazovú stránku tvorí súbor gramatických tvarov slov spojených
syntagmatickými vzťahmi, formálne prostriedky na realizáciu týchto vzťahov (napr. zhopda, väzba,
slovosled, spojky ap.) a zvuková stránky vety (melódia, pauza ap.). Sémantickú strábnku vety tvorí
vlastná vetná sémantika, komunikovaný obsah vety a gramatická sémantika, najmä závislostné
vzťahy (závislostná syntax). Popri pojme veta sa paralelne vyskytuje pojem výpoveď (Mistrík, 2002).
syntetický typ jazyka – lingvistika flexívny typ jazyka, v ktorom sa gramatické kategórie vyjadrujú na
jednom slovnom tvare; napr. napríklad v slove idem osoba, číslo, čas sú vyjadrené v tvare (-m)
(Mistrík, 2002); v lat. vocerem (=volal by som) v nem. ich sehe (= vidím)(Horecký a Rácová, 1979).
syntetizmus – lingvistika vyjadrovanie gramatických významov vnútri slova, vnúptornej flexie bez
pomocných slov, napr. sestry – sestrám. Opakom syntetizmu je analytizmus, pri ktorom sa
gramatické výrazy vyjadrujú pomocnými slovami, napr. pole – na poli, prísť – prišiel by (Mistrík,
2002).
systém – sústava, inventár prvkov spätých istými vzťahmi (Horecký a Rácová, 1979); usporiadaná
rozmanitosť nejakých entít; prvky (systému) a usporiadaná množina vzťahopv medzi nimi; celok,
ktorý pozostáva z častí (zložiek, prvkov, komponentov, elementov), medzi ktorými existujú väzby
(vzťahy, súvislosti, relácie). Systém je predmetom teórie systémov, systémovej vedy a iných
disciplín. Ide o zložitú jednotu, sústavu, niečo zložené nie náhodne, ale podľa určitého poriadku. Pre
každý systém je typické, že sa skladá z dvoch tried: z triedy prvkov a z triedy vzťahov (relácií) medzi
prvkami. Tieto relácie sa nazývajú štruktúry. V systéme sú prvky štruktúrami spojené do celku, do
jednoty. Možno rozlišovať dve triedy prvkov:
■ prvky, ktoré sú jazykové výrazy. Ak sa systém skladá z jazykových prvkov, tak je tojazykovo
formulovaný systém, príkladom jazykovo formulovaného systému je teória;
■ prvky, ktoré sú ne-jazykové predmety. V tomto prípade ide o reálny systém (napr. o systém
sociálny, systém psychický, biosystém, ...).

systém prekladovej pamäti – informatika aplikácia prekladovej pamäti, program prekladovej pamäti,
riešenie prekladovej pamäti, softvérová aplikácia integrujúca viacero nástrojov na podporu prekladu.
Okrem prekladovej pamäti zahŕňajú správu terminológie a edotory textu, správu projektu a kontrolu
kvality.
systém správy terminológie – lingvistika program správy termínov, softvér správy terminológie,
softvérová aplikácia, ktorá umožňuje tvoriť, ukladať a zobrazovať terminologické heslá.
systematické usporiadanie – lingvistika en systematic arrangement, systematic order, systematické
triedenia, →makroštruktúra, v ktorej sú →terminologické záznamy uspioriadané v poradí
odrážajúcom príslušný pojmový systém (STN ISO 1087-1: 2003)
systematický register – lingvistika en systematic index, register, v ktorom sú všetky termíny
usporiadané tak, aby modrážali systematické vzťahy medzi pojmami špecifickej tematickej oblasti.
systémová lingvistika – lingvistika en systematic linguistics odvetvie lingvistiky, ktoré skúma stavbu
jazyka, a to v statickom aj dynamickom aspekte. Jej poznatkovú bázu vybudovali štyri školy
klasického štrukturalizmu: ženevská škola (F. de Saussure), kodanská škola (L. Hjelmslev),
americká škola (L. Bloomfield) a pražská škola )V. Mathesius, R. Jakobson, N. S. Trubeckoj, B.
Havránek) (Dolník, 1999).
systémovosť termínu – lingvistika vlastnosť termínu, podľa ktorej treba termín chápať ako prvok
istého systému. Pozoruhodný je izomorfizmus (zhodnosť štruktúry) systému termínov a systému
pojmov. Objekt pojem/termín, ktorý je charakterizovaný dvojdomovosťou a dvojjedinosťou, sa
pre potreby systémovej analýzy musí „rozdvojiť“, aby vyvikla osobitosť pojmu ako objektu
z oblasti myslenia a termínu ako objektu z oblasti jazyka (Horecký, 1974). Z takéhoto chápania
terminológie, systému termínov (nie pojmov) vyplynula definícia termínu ako prvku sústavy
termínov, ktorý predstavuje súhrn všetkých variantov určitého slova alebo ustáleného slovného
spojenia, ktoré vyjadruje odborný pojem vzťahujúci sa na niektorú oblasť“ (Averbuch, cit. Masár,
1991). Táto skutočnosť osobitne významná pri flektívnych jazykoch (akým je slovenčina), kde sa
variantmi rozumejú aj tvary slov s slovných spojení.
Vlastnosť systémovosti termínu vyplýva z toho, že termín je prvkom konkrétneho systému.
Systémová spätosť jednotlivých termínov sa odráža nielen v klasifikácii pojmov na triedy,
podtriedy, prvky alebo rody, druhy, skupiny, podskupiny atď., ale aj vo výbere rovnakých
jazykových prostriedkov, napr. prípon, pri ich pomenovaní. Napr. v medicíne sa príponou -itida
tvoria názvy zápalových ochorení (bronchitida, gastritida, nefritida) a naopak nezápalové
ochorenia sa tvoria spravidla príponou -óza (neuróza, paradentóza, dermatóza).
Klasickým príkladom systémovosti je názvoslovie anorganickej a organickej chémie. V prvom
prípade je to najmä dômyselná Votočkova sústava prípon -ný, -natý, -itý, -istý, -ičitý, -ičný, -ový
a -ičelý, v druhom prípade využívanie čísel a písmen gréckej abecedy, ako aj prípon s presnew
vymedzenou funkciou, napr. 1,3-naftol, 17 -estradiol.
Aplikácia kritéria systémovosti zabraňuje redukovaniu termínu iba na jeho pomenúvaciu funkciu.
Najmä vedecká terminológia nemôže byť iba neusporiadaným súpisom pomenovaní, ale má tvoriť
sústavu, ktorej prvky sú navzájom späté. Táto požiadavka sa priamo fuixuje v tej časti definície , kde
sa o termíne hovorí ako o pomenovaní pojmi vymedzeného definíciou a miestom v systéme pojmov
daného vedného odboru. Je preto metodicky nesprávne skúmať akýkoľvek termín izolovane, ale že
jeho vlastnosti možno zistiť iba tak, ak ho skúmame ako prvok istej sústavy.
Kritérium systémovosti sa uplatňuje najmä pri mladých a novovznikajúcich terminológiách. Iná
situácia je pri starších zaužívaných terminológiách, kde z vecných dôvodov sa neodporúča meniť
síce nesystémový, ale ustálený termín. V takom prípade kritérium systémovosti ustupuje pred
neustálenosťou termínu (Šimon, 1980).

šanón –.en folder, obal na spisy, fascikel.
šepot – lingvistika rečový výkon bez hlasu. Pri šepote hlasivky nekmitajú, takže šepotu chýba melódia
i dôraz. Šepot vzniká trením výdychového prúdu a vzduchu o okraje hlasovej štrbiny. Reč ostáva
v podstate zrotumiteľná, nápadnejšie sa však prejavujú trené spoluphlásky, najmä sykavky.
šifrovanie – informatika enkrypcia, zmena zdrojových dát do takého tvaru, že do pôvodnej podoby sa
dajú previesť len pomocou špeciálneho šifrovacieho kľúča. Šifrovanie nie je totožné s pojmom
→kódovania.
školácky štýl – lingvistika typický simplexný štýl, v ktorom sa ako dominantný prvok preferuje
gramatický aspekt. Je to štýl jednoduchých viet, ktoré nemajú oporu ani v kontextoch. Každý
verbálny prvok je izolovaný p prostredí a aj voči adresátovi. Výpovede majú stereotypnú savbu
východisko – jadro a vety tohto štýlu podmet– prísudok – predmet. Vysoká je frekvencia kľúčového
slova, najmä ak je témou alebo súčasťou tematiky. Školácky štýl sa pokladá za nižší štýl (Mistrík,
2002).
školská rétorika – lingvistika široké rečnícke spektrum od vysokoškolskej prednášky po rozprávku pre
deti. Učiteľ je v podstate tlmočníkom, ktorý prednáša vedecké poznatky z jednej reči do druhej,
z vyššej roviny do nižšej. Dorozumievacími prostriedkami môžu byť čisté jazykové prostriedky (na
najvyššom stupni termíny, na nižšom stupni iba pomenovania) alebo jazykové prostriedky zmiešané
s mimojazykovými prostriedkami až po divadelné prostriedky. Z kompozičného hľadiska sa
rozoznáva dedukcia a indukcia. Dedukcia sa uplatňuje na vysokej škole, kde sa postupuje od
definície, na strednej škole indukcia, pretože sa ňou podporuje tvorivosť, úsilie žiaka hľadať
a nachádzať, snaha dostať sa k definícii; na najnižšom stupni a v predškolskom veku je
najprimeranejší opis, spojený prípadne s rozprávaním. Pre školskú rétoriku sú významné aj
špecifické kontakty učiteľa so žiakom. Na vysokej škole dialogika počas prednášky je skrytá
a replika poslucháča nie je simultánna. Potenciálne druhá replika nasleduje až po skončení dlhšieho
monológu učiteľa. Na strednej škole sú intervaly medzi replikami učiteľa a žiaka kratšie, pri
vyučovaní sa repliky takmer striedajú, monologický výlad je kratší ako na vysokej škole. Na
najnižšom stupni je reč učiteľa a diaťaťa takmer simultánna – učiteľ priamo provokuje dieťa k reakcii,
k reči, k spolupráci. Repliky obidvoch strán sú takmer zrastené do ucelého, monologického textu
(Mistrík, 2002).
šľachtický predikát – lingvistika →prídomok.
špecifický pojem – lingvistika en specific concept, →pojem v →rodovo-druhovom vzťahu, ktorý má
najväčší →obsah (STN ISO 1087-1: 2003).
štandard – informatika (pozri norma), en standard, nástroj na porovnávanie v prostredí informačných a
komunikačných technológií, ktorý stanovuje základné prvky, štruktúru a formáty dátových rozhraní,
kvalitu, lehotu a spôsob vedenia. „Súbor pravidiel spojených s vytváraním, rozvojom a využívaním
informačných systémov verejnej správy, ktorý obsahuje charakteristiky, metódy, postupy a
podmienky, najmä pokiaľ ide o bezpečnosť a integrovateľnosť s inými informačnými systémami."
(Zákon 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy
štandard informačného systému zdravotníctva – informatika normy, ktoré vyhlasuje Centrum pre
štandardy ISZ v súlade s vyhláškou o štandardoch pre rezort zdravotníctva. Vyhláška upravuje
spôsob vyhlasovania štandardov pre zdravotnícku informatiku a štatistiku (ďalej len štandardy).
Pričom vyhláškou sa stanovuje aj postup pri vydávaní štandardov, aktualizácia a ich rušenie.
Štandardy sa zaraďujú do týchto hlavných oblastí:

1. Dátové prvky (en Data Elements) – prezentujú definície základných, relatívne jednoduchých
údajov, ako je napr. rodné číslo, adresa, štát ap. Možno presne definovať ich tvar (skladbu) alebo
vymenovať hodnoty, ktoré môže dátový prvok nadobúdať.
2. Číselníky (en Coding Standards) – uvádzajú sa aj ako Dictionaries/Vocabularies/
Taxonomies/Classifications/Ontologies. Umožňujú jednoznačne a presne opísať definovaným
kódom širokú triedu pojmov z určitej vymedzenej oblasti, čím sa zabezpečí správna a neskreslená
interpretácia týchto pojmov. Príkladom je napr. medzinárodná klasifikácia chorôb (MKCH-10),
číselník lekárskych výkonov, číselník liekov (ACT), organizačná štruktúra zdravotníckych zariadení a
pod.
3. Zdravotné registre (en Health Registers) – zoznamy jednotiek (entít), ktoré spĺňajú
požadované vlastnosti, prístupné podľa vhodného kľúča/kľúčov. Každý register má definovaného
svojho zodpovedného prevádzkovateľa, ktorý zodpovedá za jeho aktualizáciu a umožňuje doň
prístup. Rozlišujú sa 2 druhy registrov: a) administratívne (identifikátorové) registre (napr. register
poskytovateľov, register lekárov, register poistencov…); b) medicínske registre (národné zdravotné
registre – onkologický, kardiologický, dialyzačný, reumatologický...)
4. Štandardy upravujúce povinne evidované a povinne poskytované údaje (National Data
Set) – sú množiny údajov, ktoré sú legislatívne určené osoby povinné, resp. oprávnené
zhromažďovať, uchovávať (evidovať) a prípadne poskytovať určeným osobám.
a) povinne evidované dátové množiny – napr. chorobopis pacienta, pacientská karta ambulantného
lekára, správa o novorodencovi analytické účtovné údaje a pod.
b) povinne poskytované dátové množiny – napr. výkaz o lôžkovej starostlivosti tzv. Hospital, údaje o
výskyte prenosných ochorení, údaje povinných štatistických výkazov, hlásení a pod.
5. Štandardy na výmenu informácií (en Messaging Standards) – definované formáty a štruktúry
údajov, ktoré sa prenášajú medzi rôznymi systémami s cieľom zabezpečiť vzájomnú údajovú
kompatibilitu medzi nimi.
6. Štandardy na zaručenie bezpečnosti a dôvernosti (en Security and Privacy Standards) –
zabezpečujú ochranu pri riadení prístupu k informáciám a ich možného zdieľania (dôvernosť), ako aj
ochranu proti strate a poškodeniu informácií.
7. Štandardy na publikovanie (en Publishing Standards) – pre jednotlivé druhy zdravotníckych
údajov a informácií definujú spôsob, rozsah, prístupnosť a ďalšie parametre týkajúce sa ich
zverejňovania.
8. Správa informácií (en Information Management) – definujú procesy ako sa informácie zbierajú,
uschovávajú, archivovujú, skartujuú a pod. Zaoberajú sa aj organizačnými aspektmi správy
informácií, personálnym a technickým zabezpečením správy informácií ako aj zabezpečením kvality
a kontroly kvality celej tejto činnosti.
9. Štandardy na riadenie životného cyklu, akreditáciu a certifikáciu informačných systémov
(en IS Life Cycle, Acreditation and Certification Standards) – tieto štandardy:
a) definujú požiadavky na životný cyklus informačného systému, jeho etapy a podetapy – ako sú
obstarávanie, analýza, návrh, vývoj, testovanie, implementácia, prevádzka a pod.
b) definujú pravidlá pre procesy certifikácie a akreditácie jednotlivých prvkov informačného
zabezpečenia v rámci rezortu zdravotníctva.
10. Technologické a modelové štandardy (Technology and Data Modelling Standards) – definujú
štandardy na technologickej úrovni – dátové a simulačné modely, modely na úrovni aplikácií,
štandardy dátových protokolov, databázové a hardvérové štandardy a pod.

Katalóg a opis štandardov
Štandardy vydané pre príslušnú oblasť sa zaraďujú do katalógu štandardov
Katalóg štandardov tvorí množina štandardov rezortu zdravotníctva opísaných jednotným
spôsobom. Štandardy sa popisujú jednotne preto aby umožnili porovnávanie štandardov, vzájomnú
väzbu a stav príslušného štandardu.
Opis štandardu obsahuje: a) zoznam základných atribútov; b) štruktúrovaný opis; c) zloženie
dokumentácie štandardu.
Zoznam základných atribútov štandardu slúži na identifikáciu štandardu, určenie oblasti a obdobie
platnosti, vlastníka, spôsob zverejnenia a stav pripravenosti štandardu (status). Pozostáva z týchto
atribútov:
1.
názov štandardu
2.
označenie štandardu (kód)
3.
verzia
4.
web referencia
5.
dátum vzniku
6.
dátum začiatku platnosti v SR
7.
dátum ukončenia platnosti v SR
8.
pôvodný vlastník práv na používanie štandardu
9.
reprezentant štandardu pre SR
10. príslušnosť k oblasti štandardizácie
11. aplikovateľnosť na médiá (papier, IT)
12. regionálny kontext – inštitucionálny / rezortný / národný / EU / medzinárodný
13. status záväznosti – záväzný / doporučený
14. status platnosti – pripravovaný / platný / zrušený.
Štruktúrovaný opis štandardu tvorí:
1.
základná charakteristika štandardu (predmet štandardizácie, RIM)
2.
vlastnosti štandardu (modularita, úplnosť, mapovateľnosť, zrelosť a iné vlastnosti…)
3.
rozsah používania štandardu a miera jeho používania v krajinách mimo SR
4.
kompatibilita a väzby (spôsob a miera) na iné štandardy a technológie
5.
charakteristika starších verzií
6.
silné stránky aktuálnej verzie
7.
slabé stránky aktuálnej verzie
8.
predpokladaný vývoj, perspektíva
9.
iné komentáre
10. implementácia a manažment štandardu v podmienkach SR
V časti implementácia a manažment štandardu sa uvádza:

dôvod zavedenia štandardu

očakávané prínosy implementácie (vyjadrené v merateľných cieľoch)

dotknuté skupiny entít

požiadavky implementácie na zdroje a znalosti

potrebné školenia a vzdelávanie

prekážky implementácie

kritické faktory úspešnosti implementácie

náklady na implementáciu – priame a vyvolané

náklady na prevádzku – priame a vyvolané

odhad efektívnosti a úspor zo zavedenia

metodika implementácie





metodika prevádzky a používania štandardu
plán implementácie
nástroje na motiváciu používateľov na zavedenie štandardu (napr. finančná motivácia).

Dokumentácia každého štandardu bude spracovaná v legislatívnej podobe a zverejňuje sa vo forme
všeobecne záväzného predpisu1).
––––––––––––––––1) § 44 ods.3 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich
s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Postup pri vydávaní, aktualizácií a rušení štandardov:
1.
Vydávanie štandardov, ich aktualizáciu alebo zrušenie zabezpečuje Národné centrum
zdravotníckych informácií (NCZI), a z vlastnej iniciatívy alebo na základe pokynu ministerstva
zdravotníctva (MZ). Podnet na vydanie nového štandardu, jeho aktualizáciu alebo zrušenie môže
podať aj právnická alebo fyzická osoba pôsobiaca v rezorte zdravotníctva. V tomto prípade NCZI
rozhodne, či ho priamo akceptuje, alebo odporučí navrhovateľovi, aby sa obrátil na ministerstvo
zdravotníctva, ktoré definitívne rozhodne o návrhu.
2.
Odbornú prípravu navrhnutých štandardov a dokumentáciu zabezpečuje NCZI cestou
interných alebo externých odborníkov; nový štandard alebo jeho zmenu a zrušenie schvašuje
Komisia pre štandardizáciu. Ak komisia odsúhlasí štandard, tento nadobudne status „pripravovaný“,
zapíše sa do katalógu štandardov a postúpi do legislatívneho procesu.
3.

MZ vydáva štandard vo forme záväzného právneho predpisu.

4.
Nový štandard, ktorý bol publikovaný vo forme všeobecne záväzného predpisu sa zapísuje do
Katalógu štandardov so statusom „platný“ a číslom verzie.
5.
Zrušený štandard sa vedie v Katalógu štandardov so statusom “zrušený”. Prístup verejnosti ku
katalógu platných štandardov je prístupný verejnosti na internete.
Kontrolu dodržiavania štandardov vykonáva MZ, Centrum pre štandardy ISZ pri NCZI, Úrad pre
dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) alebo subjekt
poverený MZ.
Sankcie za nedodržiavanie štandardov v informačných systémoch a komunikačných technológiách
rezortu, ukladá MZ podľa zákona o štátnom informačnom systéme.
štandardizácia -- informatika normalizácia, proces vývoja a schvaľovania technických štandardov.
Štandard je technický dokument, ktorý stanovuje jednotné inžinierske alebo technické špecifikácie,
kritériá, metódy, proceyy a postupy. Niektoré štandardy sú záväzné, kým iné dobrovoľné.
Dobrovoľné štandardy sú dostupné, keď si ich niekto zvolí a použije. Niektoré sú de facto štandardy,
t. j. normou alebo požiadakou, ktorá má neoficiálny ale dominantný status. Niektoré štandardy sú de
jure, t. j. oficiálne právne záväzné požiadavky. Oficiálne štandardizačné organizácie, ako je ISO
(International Organization for Standardization) a ANSI (American National Standards Institue) sú
nezávislé od výrobcov tovarov, pre ktoré sa vydávajú štandardy.
Cieľom štandardizácie môže byť pomôcť dosiahnuť nezávislosť jednotlivých dodávateľov
(komodizácia), porovnateľnosť, interoperabilitu, bezpečnsoť, opakovateľnosť alebo kvalitu.
Štandardizácia je proces stanovenia technického štandardu, ktorý môže byť štandardnou
špecifikáciou, štandardnou testovacou metódou, štandardnou definíciou, štandardným postupom
(alebo praxou) atď.
štatistická lingvistika →matematická lingvistika.

štatistika – en statistics, metóda opisu jazyka pomocou kvantitatívnych charakteristík a frekvencií
skúmaných javov, založená na metódach matematickej štatistiky a teórie pravdepodobnosti
štatistická štruktúra jazyka – štruktúra jazyka vyjadrená číselnými hodnotami získanými postupmi
matematickej štatistiky.
štruktúra – vnútorná stavba vecí, zloženie z jednotiek, usporiadanie; systém.
štruktúra systému – informatika vnútorné usporiadanie prvkov a väzieb v systéme. Štruktúra systému
je usporiadaná množina vzťahov medzi prvkami systému. Znalosť štruktúry systému umožňuje
predvídať vývoj jeho správania a vzhľadom na plnenie stanovených cieľov uskutočňovať aj účinné
zmeny v štruktúre systému. Zásah do štruktúry systému znamená nielen nové usporiadanie prvkov
a väzieb, ale aj zaradenie nových prvkov a vyradenie tých, ktorých vlastnosti neumožňujú plniť ciele
systému. Pri poznávaní a skúmaní systému možno v ňom vymedziť viac štruktúr (v závislosti od
zvolených hľadísk), vtedy hovoríme o multištrukturalite systému. Napríklad v kybernetickom systéme
možno podľa predmetu záujmu rozlíšiť riadiacu štruktúru, ak sa berú do úvahy iba prvky nevyhntuné
na riadenie systému, alebo informačnú štruktúru, ak sa berú do úvahy iba informácie a ich toky.
štruktúra údajov – informatika spôsob akým sú v zázname usporiadané. Štruktúrované údaje sú
uložené obyčajne v databáze, presne zatriedené do databázových tabuliek, polí, kľúčov ap. Údaje
počas behu programu sä v pamäti počítača. Na uloženie do súboru alebo prenos po sieti treba
utvoriť vhodnú formu štruktúrovaných údajov (→serializácia). Štruktúrované údaje možno do toku
údajov zapísať ako binárne alebo textové súbory. V binárnom súbore sú údaje zapísané ako bajty
údajov, tak ako sú reprezentované v pamäti počítača. Pre každú položku štruktúry je v súbore toľko
bajtov, koľko ich zaberá v pamäti jeho typ údaja. V textovom súbore sú údaje uložené v takej
forme, v akej sú obvykle prezentované používateľovi v používateľskom rozhraní. Dáta v textovom
súbore sú pre človeka jednoducho čitateľné. Štruktúrované údaje v binárnom aj textovom súbore
môžu byť uložené pozične alebo s použitím oddeľovačov alebo značiek. Pri pozičnom uložení
program, ktorý súbor číta musí poznať počty bajtov jednotlivých položiek štruktúry. Pri použití
oddeľovačov sa načítavajúci program orientuje pomocou oddeľovačov, ale musí poznať poradie
položiek. Použitím značiek, ktoré označia položky štruktúry názvom, nemusí načítavajúci program
poznať ani zapísané poradie položiek štruktúry.
Príklad pozičného textového súboru:
1 Janko

Hrasko
2 Ruzenka Sipova
13 Jano
Hlupy
4 Elvis
Presley

Príklad z textového súboru s oddeľovačom:
32|VVS_user|vies.ar.User|User||VVS_user|User|||0|||
33|VVS_group|vies.ar.Group|Group||VVS_group|Group|||0|||
34|VVS_app|vies.ar.Application|Application||VVS_app|Application|||0|||
35|VVS_user_grp|vies.ar.UserGroup|UserGroup||VVS_user_grp|UserGroup|||0|||
36|VVS_app_grp|vies.ar.AppGroup|AppGroup||VVS_app_grp|AppGroup|||0|||

Príklad textového súboru so značkami:
id=1
rc=1111111111
meno=Adam
priezvisko=Xy
pohlavie=M
datumNarodenia=1965-01-02

idObecNarodenia=599981

Výhodou textových súborov je prenositeľnosť medzi počítačmi s rôznym hardvérom a operačným
systémom, jednoduchšie implementovanie značiek a ich čitateľnosť, ktorá zjednodušuje ich
kontrolu. Nevýhodou je, že textové súbory pre štruktúrované dáta so značkami sú obvykle väčšie
ako iné formáty. To však kompresia na výsledný súbor. Praktickým značkovacím štandardom pre
textové súbory so značkami je XML; → štruktúrované údaje.
štruktúra vety – lingvistika

→gramatická stavba vety.

štruktúra záznamu – informatika usporiadanie prvkov v zázname. Najčastejším spôsobom utvárania
štruktúrovaných typov je spájanie ľubovoľných prvkov (zložiek) do zložených typov. Príkladom je
opis osoby pomocou niekoľkých charakteristík (meno, dátum narodenia, pohlavie atď.). Zložený typ
štruktúry záznamu je karteziánsky súčin jeho zložkových typov. [Karteziánsky súčin dvoch množín je
množina všetkých usporiadaných dvojíc, kde prvá zložka dvojice je prvok z množiny A a druhá
z množiny B. Ak má množina A počet prvkov n a množina B počet prvkov m, potom karteziánsky
súčin (A x B) má m . n prvkov.] Množina hodnôt zloženého typu je tvorená všetkými možnými
kombináciami hodnôt jednotlivých typov zložiek. →Kardinalita zloženého typu je daná súčinom
kardinalít typov zložiek.
V oblasti spracovania údajov sa zložené typy štruktúry záznamov používajú na štruktúrovaný opis
osôb alebo predmetov (zaznamenávajú sa podstatné charakteristiky osôb alebo predmetov).
Najčastejšie sa tieto údaje vyskytujú ako záznamy v súboroch alebo databázach. Pri opise
zložitých štruktúr takejto povahy sa uprednostňuje termín záznam pred pojmom karteziánsky súčin.
Štruktúra záznamu sa v jazyku C definuje takto:
struct [názov] {
typ1 zložka1;
typ2 zložka2;
...
typn zložkan;
} [zoznam_premenných];

Ak je definovaný názov štruktúry, možno ho použiť ako nový typ na definíciu ďalších premenných:
struct názov zoznam_premenných;

Príklad reprezentácie osoby štruktúrami:
struct datum { int den, mesiac, rok };
struct osoba {
char meno[30];
struct datum datum_narodenia;
unsigned long evidencne_cislo;
};

Definícia konkrétnych osôb a dátumov pomocou štruktúr
struct osoba zamestnavatel, zamestnanci[20], *p;
struct datum dnes, splatnost;

Výber zložiek štruktúry záznam
Identifikátory zložiek záznamov sú uvedené v rámci definície zloženého typu. Prístup ku zložkám
je možný pomocou operátora sprístupnenia zložky záznamu (selektora) aplikovaného na premenné
typu záznam
premenná.zložkai

• Príklady

a.x
zamestnavatel.meno
zamestnanec[i].datum_narodenia.mesiac
dnes.den

štrukturalizmus – lingvistika jazykovedný smer, ktorý skúma predovšetkým vzťahy medzi zložkami
jazykových jednotiek a útvarov. Vznikol v prvej polovici 20. stor. v Európe a v USA a vychádzal
z rozličných filozofických prúd, najmä z pozitivnizmu a neopozitivizmu. Jeho rozkvet spadá do 50.
rokov minulého storočia. Lingvistickým východiskom sa stalo dielo F. de Sausseura Course de
linguistique genérale. Malo osobitný význam pre rozšírenie princípov štrukturalizmu, ktoré sa stali
podnetom pre štrukturalizmus v iných vedách. V období vývinu štrukturalizmu vzniklo niekoľko škôl:
ženevská, pražská, kodanská, britská a americká deskriptívna lingvistika. Spoločným znakom
všetkých týchto škôl je zdôrazňovanie synchrónneho prístupu k jazyku oproti diachrónnemu a úsilie
chápať jazyk nie ako zhluk izolovaných javov, ale ako systém, ktorý určuje v jazyku exsitujúce
štruktúry. Štrukturalizmus znamená obohatenie jazykovedy o nové poznatky, najmä vybudovanie
nových lingvistických disciplín (napr. fonológie) a vypracovanie nových metód opisu jazyka.
Predstaviteľom štrukturalizmu u nás boli E. Paulíny, J. Horecký, Š. Peciar a i. (Mistrík, 2002).
štruktúrna analýza →štruktúrny opis.
štruktúrna jazykoveda – lingvistika jazykovedný smer, ktorý skúma jazyk ako štrukúru, t. j. celok,
ktorého zložky sú nazájom pospájané.
štruktúrna typológia – lingvistika jazykovedná discipléna, ktorá skúma jazyk ako štruktúru; zaoberá sa
štruktúrnymi podobnosťami jazykov bez ohľadu na to, či vyplývajú zo spoločného pôvodu.
Zameriava sa na postihnutie charakteru gramatickej stavby jazyka vcelku, alebo sa zameriava na
jednotlivé jazykové roviny, a tak hovoríme o typológii fonologickej, morfologickej, syntaktickej
a sémantickej (Mistrík, 2002).
štruktúrny význam – lingvistika význam založený na vzťahu slova k ostatným slovám a zložkám slova,
resp. na vzťahu morfém v danom slove.
štruktúrované údaje – informatika štruktúrované dáta, záznamy v databáze, presne zatriedené do
databázových tabuliek, polí, kľúčov ap. Väčšina informácií v lekárskych správach je vo forme
neštruktúrovaných údajov. Ide o rôzne dokumenty, tabuľky, grafy, obrázky. Ich manažment
(zachytenie, uchovanie, ochrana a sprístupňovanie) umožňujú napr. nástroje a stratégie
manažmentu obsahu (napr. Enterprise Content Management, ECM). ECM umožňujú aj integráciu
štruktúrovaných dát (v databáze) a neštruktúrovaných dát (dokumentov) do jedného prostredia
a budovať nad týmto prostredím integrované pracovné procesy.
Dáta počas behu programu sú v pamäti počítača. Na uloženie do súboru alebo prenos po sieti treba
utvoriť vhodnú formu štruktúrovaných dát. Proces zápisu štruktúrovaných dát z pamäte do toku
údajov (streamu) sa bežne nazýva serializácia. Proces vytvorenia čítania z toku údajov do pamäte
deserializácia.
Štruktúrované údaje možno do toku údajov zapísať zapísať v binárnom alebo textovom formáte. V
binárnom súbore sú zapísané bajty údajov tak, ako sú reprezentované v pamäti počítača. Pre
každú položku štruktúry je v súbore toľko bajtov, koľko ich zaberá v pamäti jeho údajový typ. V
textovom súbore sú údaje uložené v takej forme, v akej sú prezentované používateľovi v
používateľskom rozhraní. Údaje v textovom súbore sú pre človeka jednoducho čitateľné.
Štruktúrované údaje v binárnom i textovom súbore môžu byť ďalej uložené uložené pozične alebo s
použitím oddeľovačov alebo značiek. Pri pozičnom uložení program, ktorý súbor číta musí poznať
počty bajtov jednotlivých položiek štruktúry. Pri použití oddeľovačov sa načítavajúci program
orientuje cez oddeľovače, ale musí poznať poradie položiek. Použitím značiek, ktoré označia

položky štruktúry názvom, nemusí načítavajúci program poznať ani zapísané poradie položiek
štruktúry.
Príklad pozičného textového súboru:
1
2
13
4

Ivan Macko
Milada Sucha
Jan Kovac
Jozef Maly

Príklad z textového súboru s oddeľovačom:
32|VVS_user|vies.ar.User|User||VVS_user|User|||0|||
33|VVS_group|vies.ar.Group|Group||VVS_group|Group|||0|||
34|VVS_app|vies.ar.Application|Application||VVS_app|Application|||0|||
35|VVS_user_grp|vies.ar.UserGroup|UserGroup||VVS_user_grp|UserGroup|||0|||
36|VVS_app_grp|vies.ar.AppGroup|AppGroup||VVS_app_grp|AppGroup|||0|||

Príklad textového súboru so značkami:
id=1
rc=1111111111
meno=Adam
priezvisko=Xy
pohlavie=M
datumNarodenia=1965-01-02
idObecNarodenia=599981

Výhodou textových súborov je prenosnosť medzi počítačmi s rôznym hardvérmi a operačným
systémom, jednoduchšia implementácia značiek a ich čitateľnosť. Nevýhodou je, že textové súbory
pre štruktúrované dáta so značkami sú obvykle väčšie ako iné formáty, to sa však dá vyriešiť
kompresiou. Praktickým značkovacím štandardom pre textové súbory so značkami je XML.
štruktúrovaný dotazovací jazyk – informatika en Structured Query Language, (SQL, počítačový jazyk
na manipuláciu s dátami (MDL – výber, vkladanie, úpravu a mazanie dát) a definíciu dát (DDL). V
súčasnosti je to najpoužívanejší jazyk tohto druhu v relačných systémoch riadenia databáz. Jazyk
SQL sa vyvinul pôvodne z jazyka SEQUEL určeného na manipuláciu a definíciu dát pre Systém R
od IBM, prvého databázového systému založeného na Coddovom relačnom dátovom modeli. Prvý
komerčný databázový systém využívajúci SQL vyvinula spoločnosť Relational Software, Inc. (teraz
Pracle) r. 1979. R. 1986 ANSI štandardizovala jazyk SQL pod označením SQL-86. O rok neskôr
tento štandard ratifikovala aj ISO (SQL-87). R. 1989 a 1992 boli prijaté revízie označené ako SQL89, resp. SQL-92 (aj SQL-2) a r. 1999 sa do štandardu SQL-3 dostali napr. rekurzívne dopyty,
spúšťače (triggery), regulárne výrazy, neskalárne dátové typy a niektoré objektovo-orientované
vlastnosti. Verzia SQL:2003 priniesla najmä podporu pre XML, štandardizované postupnosti, stĺpce
s automaticky generovanými hodnotami a tzv. oknové funkcie.
Základné syntaktické konštrukcie jazyka SQL sú nasledovné:
1. manipulácia dát
–
SELECT je ďaleko najčastejšie používaný príkaz a slúži pre vytváranie dopytov (výber dát).
Dáta umožňuje vyberať z rôznych spojení (napr. prirodzené spojenie, vonkajšie spojenie,
karteziánsky súčin) tabuliek, pohľadov a tabuľkových funkcií. V klauzule WHERE je možné
definovať podmienky pre výstupné riadky. Tento príkaz plní aj agregačnú a zoskupovaciu funkciu
(klauzula GROUP BY). Výstupné dáta môžu byť podľa želenia utriedené (ORDER BY). Príkaz
SELECT vyberá dáta deklaratívnym spôsobom z koncepčnej alebo pohľadovej úrovne, nikdy nie z
fyzickej.

–
–
–

INSERT umožňuje vloženie nových dát do tabuľky.
DELETE slúži na vymazanie dát z tabuľky.
UPDATE upravuje existujúce dáta v tabuľke.

2.

definícia dát

–
–
–

CREATE vytvára nové databázové objekty (databázy, tabuľky, pohľady, funkcie a pod.),
ALTER upravuje databázové objekty (napr. pridáva stĺpce do existujúcej tabuľky),
DROP ruší databázové objekty.

3.

riadenie dát (data control language)

–
GRANT prideľuje používateľom, skupinám a roliam práva na vykonanie rôznych operácií nad
dátami,
–

REVOKE odoberá práva.

Časť, ktorá slúži na manipuláciu s údajmi, je vo svojej podstate len syntaktický súborr pre relačný
kalkul.
V čistej forme (štandard) nie je jazyk SQL turingovsky úplný, tzn. nevieme v ňom vypočítať všetko,
čo vieme na Turingovom stroji (a teda aj naprogramovať v bežných programovacích jazykoch). V
SQL nedokážeme nap. urobiť tranzitívny uzáver relácie]. Mnohé databázové systémy preto rozširujú
jazyk SQL o ďalšie konštrukcie, napr. PL(SQL, T-SQL, integrácia niektorého klasického
programovacieho jazyka, napr. Java, ľubovoľný jazyk podporujúci .NET (napr. C#, VB.NET či C++),
v PostgreSQL sa môžu funkcie písať v rôznych jazykoch ako je Perl, Tcl alebo C.
štúdia – výskumná práca, komplexný spôsob objasňovania vzťahu medzi javmi (napr. chorobou)
a špecifickými príčinami, rizikovými faktormi alebo ich determinantmi. Štúdie sa podľa ich cieľov
a konštrukcie delia na observačné (deskriptívne a analytické), keď riešiteľ všetky pozorovania
zaznamenáva a analyzuje, ale danú situáciu nemení, a epidemiologické štúdie intervenčné
(experimentálne), pri ktorých riešiteľ do danej situácie zasahuje.
štúdia analogických udalostí – kvantitatívna – angl. multiple baseline desing, epidemiologická
výskumná metóda, pri ktorej sa študujú podobné udalosti odohrávajúce sa v rôznom čase alebo za
iných okolností; jej dieľom je nájsť konzistentné informácie o vzťahu dávka–odpoveď.
štúdia, analytická – výskumná metóda, pri ktorej sa overuje hypotéza a preukazuje asociácia medzi
expozíciou a zdravotným následkom porovaním výsledkov sledovaného súboru a kontrolnej
skupiny. Základnými typmi sú štúdie prípadov a kontrol a štúdie kohortové.
štúdia, kohortová – analytická štúdia, v ktorej sa porovnáva incidencia následkov (chorôb, úrmtí a i.)
v skupine exponovaných osôb a kontrolnej skupine. Na začiatku rxpozície sú všetky sledované
osoby zdravé. Možný je prospektívny, ako aj retrospektívny prístup. V retrospektívnych kohortových
štúdiách sa spätne pátra po následkoch expozície v záznamoch identifikovaných kohort
(exponované/neexponované skupiny). V opbojstranných (ambispektívnych) kohortových štúdiách sa
okrem retrospektívneho zistenia následkov expozície pokračuje v ich prospektívnom sledovaní.
štúdia, korelačná – výskumná metóda, pri ktorej sa porovnáva frekvencia predpokladaného
príčinného (rizikového) faktora a frekvencia zdravotného následku medzi rozličnými populáciami
alebo v jednej populácii v rôznych časových obdobiach. Syn. ekologická štúdia.
štúdia, pilotná – en pilot study, výskumná metóda obyčajne obmedzeného rozsahu, ktorej cieľom je
overenie metodiky, uskutočniteľnosť v teréne atď. Prípravný krok k rozsiahlejšej štúdii.
štúdia, pozorovacia – observačná štúdia deskriptívna a analytická epidemiologická štúdia, pri ktorej
sa daná situácia nemodifikuje, len pozoruje, zaznamenáva a analyzuje.

štúdia, prevalančná – prierezová štúdia (angl. cross section study), epidemiologická výskumná
metóda, pri ktorej sa zisťuje prevalencia choroby, obvykle pri náhodne vybranej vzorke osôb.
Súčasne sa zaznamenáva a porováva choerobnosť a frekvencia potenciálnych rizikových faktorov.
štúdia, prípadová – en case study, kazuistika, výskumná metóda, ktorej podstatou je hĺbkový opis
a analýza jedného prípadu. Prípadom môže byť jednotlivec (pacient), skupina, región ap. Prípad sa
chápe ako jedinečný prvok a závery získané z neho sa dajú len ťažko zovšeobecňovať.
štúdia, prospektívna – en prospective study, výskumná metóda, pri ktorej sa overuje hypotéza,
časovo orientovaná do budúcnosti; na rozdiel od →retrospektívnej štúdie sa postupuje od príčiny
k účinku.
štúdia, retrospektívna – en history study, case control study, výskumná metóda, ktorá sa
uskutočňuje na základe údajov zhromaždených a posteriori, t. j. obyčajne zo zdravotnej
dokumentácie. Na rozdiel od prospektívnej štúdie sa postupuje od účinku k príčine, pričom odpoveď
na otázku, či sa napr. suspektný faktor zúčastňuje na riziku ochorieť získavame nepriamo tak, že sa
zisťuje ako často sa faktor (príčina) vyskytol u chorých v porovnaní s frekvenciou jeho výskytu
u zdravých jedincov.
štýl – lingvistika spôsob prejavu, ktorý vzniká cieľavedomý výberom, zákonitým usporiadaním
a využitím jazykových i mimojazykových prostriedkov so zreteľom na tematiku, situáciu, funkciu
a zámer autora. Popri hovorovej slovenčine sa v nej postupne vyčlenil odborný štýl, ktorý sa neskôr
diferencoval na náučný, publicistický, administratívny, rečnícky, esejistický štýl. Sekundárne,
permanentne sa vyvíjajúce štýly majú rýchly vývin a podliehajú aktuálnym spoločenským situáciám.
Patria sem: agitačný, archaický, biblický, ceremoniálny, populárny, primitívny, didaktický a i. štýly
(Mistrík, 2002).
štyléma – lingvistika základná jednotka štylistického plánu jazyka. Vo funkcii štylémy prvotne vystupujú
jazykové prostriedky (fonémy, lexémy, tvary, konštrukcie), treba však za ne pokladať aj kompozičné
prostriedky, ako je odsek, kapitola, priama reč ap.
štylistická hodnota – lingvistika štylistické zafarbenie používaných výrazových prostriedkov; inherentná
štylistická hodnota je v samom výraze (luna, kočka), adherentná štylistická hodnota (kontextová)
pristupuje k výrazu v istom kontexte (láska, more) (Horecký a Rácová, 1979).
štylistické prostriedky – lingvistika výrazové hodnoty, prostredníctvom ktorých sa diferencujú jazykové
prejavy s zreteľom na štýlotvorné prejavy.
štylistické synonymá – lingvistika synonymá odlíšené príslušnosťou k rozdielnej štýlovej vrstve alebio
zafarbením: učiteľ (neutrálne) – kantor (hovorové), kožušník (neutrálne) – kušnier (nárečové) –
blanár (zastarane)(Horecký a Rácová, 1979).
štylistika – lingvistika náuka o vlastnostiach vyjadrovacích prostriedkov jazyka s ohľadom n a ich
využitie pri tvorení a vnímaní výpovedí.
štýlotvorný činiteľ – lingvistika činiteľ vplývajúci na výber a usporiadanie jazykových a kompozičných
prostriedkov; subjektívne štýlotvorné činitele (autor prejavu ap.) vyplývajú z hovoriaceho , objektívne
štýlotvorné činitele (adresár prejavu, prostredie, jazykovýá materiál, funkcia prejavu) vyplývajú
z daností mimo hovoriaceho (Horecký a Rácová, 1979).
štýlová vrstva – lingvistika súhrn výrazových prostriedkov charakteristických pre istý jazykový štýl,
napr. odborné slová (Horecký a Rácová, 1979).
štýlovo-žánrová anotácia – lingvistika →anotácia 1.
šum – lingvistika zvuk tvorený kmitaním vzduchu s náhodným rozvrstvením rôznych frekvencií
a rôznych stuňov akustickej energie; je podstatou spoluhlások (Horecký a Rácová, 1979).

šva – lingvistika neutrálna stredová samohláska, vyslovovaná ako „nemé e“ vo francúzštine;
v historickom hláskosloví predpokladaná „nemá“ samohláska (šva primum, šva secundum)
v praindoeurópčine (Horecký a Rácová, 1979).
tabu – lingvistika tabuové slovo.
tabuové slovo – lingvistika tabu, slovo nepoužívané na označenie istých javov, o ktorých sa v danej
spoločnosti nemá hovoriť; namiesto tabuovéhio slova sa často používajú eufemizmy: čert > zlý.
®

tabuľka opisov – informatika en description table, obsahuje všetky opisy SNOMED CT .
®

tabuľka pojmov – informatika en concepts table, obsahuje všetky pojmy SNOMED CT ; pre každý
pojem je vyhradený riadok.
textová jednotka – lingvistika →token
tag – informatika en tag, ustálená (dohodnutá) značka reprezentujúca konkrétne vlastnosti slova,
textovej jednotky, textu; značka, relevantné kľúčové slovo alebo termín asociovaný alebo priradený
k určitej informácii, ktorú týmto spôsobom opisuje a umožňuje klasifikáciu založenú na kľúčvých
slovách Tag môže priradiť autor alebo aj konzument informácie. Niektoré weby obsahujú tzv.
mračná tagov (tag clouds). Tagy, ktoré priradilo zdroju najviac používateľov sú pritom zobrazené
väčším písmom a naopak tie, ktoré priradilo len zopár ľudí, sú zobrazené najmenším písmom.
tager – informatika en tagger, softvérový nástroj (program) na tagovanie, anotáciu
tagmémika – lingvistika lingvistická analýza, ktorej pôvodcom je K. L. Pike. Spájajú sa v nej vlastnosti
taxonomickej gramatiky s vlastnosťami funkčnej gramatiky. Rozlišuje tri poloautonómne hierarchie
jazykových jednotiek, tzv. mody: a) fonologickú hierarchiu od fonémy po slabiku a prízvukovú
skupinu, b) lexikálnu hierarchiu od morfémy po morfematické sekvencie, c) gramatickú hierarchiu od
tagmémy po syntagmému (Mistrík, 2002).
tagovanie – informatika en tagging, prideľovanie značiek (→tag), označovanie blokov, polí, novšie
→blogov. Nevýhodou tagovania sú nedostatky v sémantickom rozlišovaní tagov, a tým možnosť
prepájania nesúvisiacich položiek. Voľba tagu je navyše subjektívna. Rôzni ľudia používajú rôzne
termíny na opis toho istého pojmu. Tieto nevýhody tagovania možno odstrániť využitím ontológie na
klasifikáciu blogov; anotácia (1).
tagset – informatika en súbor značiek a pravidiel na tagovanie, anotáciu.
takt – lingvistika foneticko-gramatická jednotka zvukovo priamo nadradená slabike; rytmická jednotka
zložená z jedného aleboviacerých slov spojených jedným prízvukom a oddelená od iných taktov
pauzou: Otec zatiahol | do veľkej pajty | pri kráme (Horecky a Rácová, 1979). Takt sa skladá
z jednej až n-slabík, pričom jedna slabika je prozodicky zvýraznená (v slovenskej vete dôrazom).
Keď je prízvučná slabika na začiatku taktu, ide o silovo zostupný, decrescendový takt, napr. trochej,
daktyl, keď je na konci taktu, ide o silovo vzostupný, crscendový takt, napr. jamb, anapest, keď je
vnútri taktu, vzniká obstupný, crescendovo-decrescendový takt, napr. amfibrach.
tautológia – lingvistika (g. tautos ten istý + g. logos slovo) 1. v logike chybný definícia, ktorá vymedzuje
pojuem jeho pomenovaním alebo synonymom; 2. v literatúre štylistická figúra, v ktorej sa opakuje to
isté slovo v rozličných slovotvorných obmenách alebo pomocou synonymného várazu. Ide ospôsob
vyjadrenia, vysvetlenia, pri ktorom sa to isté vysvetľuje tým istým; postup, keď sa definuje dačo
samým sebou, napr. div divúci, škoda-preškoda, položivot a polosmrť.
taxonómia – informatika systematika, hierarchicky usporiadaný systém poznatkovm, cieľov ap.
Formálne môže byť upravená abecedne alebo číselne na základe využitia princípov kombinatoriky
ap.

ťaženie znalostí – informatika en data mining, poloautomatický proces objavovania znalostí z rôznych
typov údajov z databáz alebo textov. Na rozdiel od dolovania znalostí vyhľadávanie informácií
(information retrieval) smeruje k vyhľadávaniu už známych informácií; kľúčovou vlastnosťou je
novosť hľadaných vzorov v textových súboroch. Ťaženie znalostí sa skladá sa z viacerých krokov,
v ktorom je ich postupnosť pevne daná. Nevyhnutná je pritom asistencia človeka, ktorý rozhoduje
o výbere vhodných operácií predspracovania, algoritmov a ich parametrov. Tento proces je
nedeterministický (príčinne nepodmienený) a má na každom kroku mnohé možné alternatívy. Výber
algoritmu alebo zmena parametrov nutne vedú k iným výstupom. Preto v rámci procesu objavovania
znalostí často dochádza k iteráciám v rámci jedného alebo viacerých jeho krokov s cieľom
dosiahnuť čo najlepší výsledok. Proces objavovania znalostí z databáz je iteratívny a interaktívny.
V dôsledku inherentnej neštruktúrovanosti a neurčitosti jazyka sa ťaženie znalostí z textov javí ako
omnoho zložitejší než proces objavovania znalostí v databázach.
technický štandard – informatika en technical stardard, stanovená norma alebo požiadavka. Je to
obyčajne formálny dokument, ktorý stanovuje jednotné inžinierske a alebo technické kritériá,
metódy, procesy a postupy. Technickým štandardom môže byť aj kontrolovaný artefakt alebo
podobný formálny prostriedok používaný na kalibráciu. Hodnota referenčných štandardov a
certifikovaných referenčných materiálov sa stanovuje priamym porovnaním s referenčným
základom. Primárny štandard je obyčajne daný jurisdikciou národnej normalizačnej inštitúcie.
Sekundárne, terciárne kontrolné štandardy a štandardné materiály sa môžu používať ako vzťažné
hodnoty v metrologickom systéme. Kľučovou požiadavkou v tomto prípade je (metrologická)
sledovateľnosť (stanoviteľnosť, zistiteľnosť, odvoditeľnosť -- traceability), neprerušený test kalibrácií
vztiahnutý na primárny štandard.
tektonika textu – lingvistika výstavba textu z relatívne samostatných mikrotextov ako zložiek uceleného
komunikátu. Sem patria zložky autorskej proveniencie (odsek, kapitola, exkurzy a diogresie, názov,
úvod, záver, zhrnutie, epilóg, prológ) a jednak citátové zložky (poznámky, vsuvky, citovaná cudzia
reč a i.).
telefonický štýl – lingvistika ústny štýl, bez vizuálnej prítomnosti adresáta, no vpriamom zvukovom
kontakte s asdresátom. Predstavuje jeden z intíémnych osobných štýlov. Je tzo štýl takmer
monologických rozhovorov, v ktorých emitent komunikuje iba utilitárne zo svojho hľadiska. Je bohatý
na oslovenia, pauzy alebo hermeticky uzavreté vety „spovedníka”. Je to štýl súkromný, intímny, a
preto aj jeho slovník je maximálne osobný s prirodzenými neartikulovanými zvukmi.
telegrafický štýl – lingvistika stručný, adresný, faktografický štýl, takmer bez citosloviec, niekedy aj bez
adjektív a predložiek. Základnými slovami sú číslovky, príslovky miesta a času, osobné zámená a
substantíva. Je vemi blízky účtovnému dokladu.
telechirurgia – informatika [g. telos koniec + chirurgia] chirurgia „na diaľku“ využívajúca satelitný
prenos, počítače a robotizáciu na operáciu pacientov, ktorí sú vzdialení.
telemedicína – informatika [g. telos koniec + l. medicina lekárstvo] medicína „na diaľku“, kt. používa
moderné informačné technológie na sledovanie pacientov, príp. jeho th., mimo vlastné zdrav.
zariadenie, často na veľkú vzdialenosť, mimo dostupnosť lekárskej starostlivosti. Zahŕňa
diagnostické a interaktívne konzultačné služby.
telemetria – informatika [g. telos koniec + g. metron miera, meradlo] meranie na diaľku, bezdrôtovo,
napr. telemetrická registrácia EKG, kardiotokografia ap.
telepatológia – informatika [g. telos koniec + l. pathologia patológia] prenos a interpretácia tkanivových
vzoriek pomocou telekomunikačných technologií, kt. zahŕňa diagnostické a interpretačné služby,
môže sa však využívať aj na pregraduálnu a postgraduálnu výučbu (e-learning).

telerádiológia – informatika [g. telos koniec + l. radiologia rádiológia] meranie elektronický prenos rtg
snímok z jedného miesta na iné s cieľom interpretovať al konzultovať rádiologický nález.
Používatelia na rozličných miestach môžu súčasne prezerať obrazy s väčšou dostupnosťou k sek.
konzultáciám a zlepšením pregraduálnej a postgraduálnej výučby.
telerádioterapia – informatika [g. telos koniec + g. radiotherapia rádioterapia] druh th. žiarením, pri kt.
žiarič nie je v kontakte so zhubným nádorom, hĺbková terapia žiarením. Žiaričom je napr. kobaltová
bomba al. vysokoenergetické žiarenie vzniknuté v urýchľovačoch.
telereceptor – informatika [g. telos koniec + l. receptor snímač] receptor, kt. prijíma podnety zo
vzdialenosti; patrí sem oko, ucho, orgán čuchu.
téma – lingvistika východisko výpovede; 1. v derivatológii morféma, ktorá je medzi koreňovou slovesnou
morfémou a inými potenciálnymi derivačnými morfémami, napr. a v slovese chytať, ie v slovese
rozumiem, i v slovese robil. Podľa prítomnosti alebo neprítomnosti témy sú tematické a atematické
slovesá; 2. v aktuálnom členení základ výpovede, t. j. časť, ktorá vyjadruje, o čom sa vo výpovedi
hovorí, napr. vo výpovedi Operácia sa skončila je to slovo operácia; 3. v štylistike predmet textu.
tematická informácia – informatika en subject label, vecná informácia, informácia v →terminologickom
zázname, ktorá označuje →tematickú oblasť (STN ISO 1087-1: 2003).
tematická morféma – lingvistika kmeňotvorná morféma.
tematická oblasť – informatika en subject field, domain, doména, je oblasť špeciálneho poznania.
Hranice tematickej oblasti sa definujú na základe hľadiska súvisiaceho s účelom (STN ISO 1087-1:
2003).
tematická postupnosť – lingvistika nadväzovanie východísk a jadier, tém a rém v texte.
tematické usporiadanie – informatimka en thematic arrangement, thematic order, tematické triedenie,
→makroštruktúra, v ktorej sú terminologické záznamy usporiadané v tematických oddieloch (STN
ISO 1087-1: 2003)
tematický slovník – lingvistika vecný slovník, typ systematického slovníka spracopvaného na základe
onomaziologického princípu. Lexikálne jednotky sa v ňom nezoraďujú podľa abecedy, ale sa
zoskupujú podľa významovej príbuznosti a vecnej súvislosti pomenúvaných reálií a javov.
templát – informatika priamo, lokálne použiteľný artefakt na tvorbu/validáciu údajov, ktorý je sémanticky
obmedzením/voľbou archetypov a ktorý často korešponduje s celým formulárom alebo obrazovkou
(Bealte, 2003). Poznámka: Templáty majú vo všeobecnosti k príslušným pojmom vzťah 1:1 a každý
je opísaný archetypom [(ISO/TR 20514:20045(E)].
teoréma – ľubovoľná veta nejakej striktne vybudovanej deduktívnej (napríklad axiomatickej) teórie,
ktorá je dokázaná (vyvodená) na základe východiskových postulátov tejto teórie (axióm) a/alebo na
základe už dokázaných viet pomocou vyvodzovacích pravidiel prípustných v tejto teórii.
tempo reči – lingvistika prozodická vlastnosť reči založená na rýchlejšom alebo pomalšom priebehu
výpovede.
tempus – lingvistika →gramatický čas.
teoretický jazyk – lingvistika súčasť jazyka vedy obsahujúca na rozdiel od observačného jazyka len
také kategorématické výrazy, tzv. teoretické termíny, ktoré označujú nepozorovateľné entity a ich
nepozorovateľné aspekty. Pre teoretický jazyk sa nepožaduje, aby mal úplnú interpretáciu, stačí, ak
má nepriamu alebo čiastkovú interpretáciu pomocou tzv. pravidiel korešpondencie (napr.
teoretický pojem „teplota“ je spojený s dvojmiestnym deskriptívnym predikátom „..teplejší ako“ takto:
ak u je teplejšie ako v, potom teplota u je vyššia ako teplota v). Carnap v jazyku vedy pripustil aj
pojmy definované pomocou operacionálnych definícií.

teória komunikácie – informatika teória skúmajúca procesy prebiehajúce pri dorozumievaní pomocou
znakových systémov; teória jazykovej komunikácie skúma dorozomievanie pomocou jazyka.
Všeobecná teória komunikácie je založená na teórii informácie, podľa ktorej informácia má istú
hodnotu len vtedy, keď je pre adresáta nepredpovedateľná. Základné zložky komunikácie sú
vysielač a prijímač, medzi ktorými jestvuje spojenie kanálom, resp. spätnou väzbou. Kanálom sa od
vysielača k prijímaču prenáša informácia zakódovaná do podoby správy, oznámenia či komunikátu.
Pri jazykovej komunikácii pristupuje do tejto schémy aj vysielateľ (expedient, hovoriaci) a prijímateľ
(recipient, percipient, adresát, počúvajúci). Vysielateľ kóduje zamýšľanú správu pomocou
jazykového kódu a pomocou vysielača (hlasových orgánov) ju dodáva do prijímača (sluchových
orgánov), kde ju prijímateľ dekóduje. K jazykovým signálom pripája predstavy, pojmy, koncepty.
terénny názov – lingvistika →oronymum.
teritoriálny imperatív – lingvistika územie alebo priestor, v ktorom existujú ľudia aj zvieratá a chápu ho
ako svoje osobné územie a sami si ho chránia.
termbáza – informatika terminologická databáza, súbor terminologických hesiel, ktoré sa dajú
elektronicky prehliadať.
termín – lingvistika en term, →označenie →všeobecného pojmu v špecifickej →tematickej oblasti.
Poznámka: Termín môže obsahovať symboly a môže mať varianty, napríklad rozličné pravopisné
formy (STN ISO 1087-1: 2003).
Ide o odborný názov; určenie rozsahu pojmu v odbornom jazyku prostredníctvom jazykového
výrazu. Termíny môžu pozostávať z jednotlivých slov, alebo sa skladajú z reťazcov viacerých slov.
Pre termín je charakteristické, že sa dá priradiť iba jednej entite na rozdiel od frazeologickej
jednotky, ktorá kombinuje viac ako jeden význam s cieľom opísať zložité situácie (ISO 12620: 1999).
Podľa STN ISO 1087-1 je termín označenie všeobecného pojmu v špecifickej →tematickej oblasti.
Termín môže obsahovať symboly a môže mať varianty, napr. rozličné pravopisné formy. Termín je
lingvistické pomenovanie pojmu; označený alebo nazvaný pojem, či pomenovanie pojmu (Masár,
1990); výraz vymedzený pre určitú oblasť, skladajúci sa z jedného alebo viacerých slov. Patrí do
hierarchicky najnižšej kategórie poznatkov (faktuálnych poznatkov). Sú v nej aj slovníkové heslá,
mapové a tabuľkové symboly, fakty, špecifické informácie ap. Skladá z jedného alebo viacerých
slov. Termíny môžu byť jednoslovné (pacient, lekár) alebo zložené (mikroorganizmus),
niekoľkonásobné (zdravotný prostriedok), skratky (NIS, LIS). Hierarchicky vyššie kateórie poznatkov
sú konceptuálne poznatky (princípy, teórie), procedurálne poznatky (napr. know-how)
a metakognitívne poznatky.
Definícia termínu (l. terminus medza, medzník, hranica) je stručné logické určenie, ktoré stanoví
podstatné odlišujúce znaky predmetu a význam pojmu – jeho obsah a rozsah. Definície podliehajú
známym pravidlám: pravidlu súčasnosti definujúceho a definovaného, pravidlu zákazu kruku
v definovaní atď.
Termín je tým, čo o ňom hovorí definícia (Masár, 1991). Každá definícia má tvar rovnosti
a v dôsledku toho možno klásť výraz z pravej strany definície všade tam, kde sa v texte vyskytuje
výraz z ľavej strany (Roudný, 1979, cit. Masár, 1991). Do definície patrí aj definovaný názov sám.
Termín a definícia tvoria jeden celok (Danilenko, 1977).
Termín treba chápať ako: 1. jazykové vyjadrenie (pomenovanie) pojmu (jazykové označenie pojmu,
ktoré môže byť jednoslovné, viacslovné, pomocou symbolov, číslic atď.), 2. špecifickú jednotku
slovnej zásoby, ktorá má svoju formu a význam, 3. (definovateľný) prvok istého systému.
Pojem a termín sú teda osobitné objekty. Pojem je objekt z oblasti myslenia, termin je objekt z
oblasti jazyka. Niekedy sa tento vzťah dáva do rovnice pojem = obsah, termín = forma (Masár,

1991). Terminy na rozdiel od neterminologických pomenovaní, ktoré bývajú často viacznačné a ich
význam závisí aj od kontextu, sú od kontextu nezávislé a dajú sa používať aj izolovane (Poštolková
a spol., 1983).
Termíny sú odborné názvy, pomenovania pojmov z jednotlivých vedných odborov. Sú to slová, ktoré
sa vyznačujú úzkou sférou používania medzi príslušnými odborníkmi, no oproti ostatným vrstvám
lexiky sa zväčšuje, rastie veľmi intenzívne a mení sa rýchlo. Jej rast je podmienený zmenami v
poznaní, vo výrobe a kultúre. Pre termíny je typická monosémia (jednovýznamovosť), napr.
jazykovedné termíny morféma, prefix a matematické termíny integrál, diferenciál), kým pre bežnú
reč je charakteristická viacvýznamovosť (napr. hlava, koleno, oko majú viac významov). Pri
termínoch v jednom odbore nejestvuje homonymia. V mnohých vedných disciplínach jestvujú
popri termínoch synonymá. Takéto slová sa nazývajú dubletovými slovami. Dubletmi sú napr.:
morfológia lingvistika – jazykoveda, morfológia – tvaroslovie, geografia – zemepis. Jednoznačnosť a
presnosť sa v terminológii dosahuje aj tým, že pri termíne je vždy určenie obsahu. V odbornej
literatúre sa toto určenie nazýva definíciou. Definíciou sa presne určujú sémantické hranice, obsah
a rozsah termínu. Špecifickosťou termínu je skutočnosť, že obsahuje len priamy, nominatívny
význam. Tento význam termínu sa nemení dovtedy, kým sa nezmení poznanie a výklad podstaty
objektu označovaného príslušným termínom. Pretože termín má svoje presne určené sémantické
hranice a jeho používanie sa obmedzuje na úzke, špeciálne odvetvia vedy, význam úzkeho
odborného termínu je pre špecialistov často nezrozumiteľný. Niektoré termíny majú svojich autorov.
Nové termíny sa tvoria rozličným spôsobom. Termíny toho istého pojmového radu sa tvoria tými
istými alebo podobnými slovotvornými formantmi.
Termíny sa tvoria i skladaním základov slov (napr. ana-tómia). Ak sa syntakticky spájajú slová,
vznikajú združené pomenovania (napr. vysoký tlak). Popri tom vznikajú nové termíny aj
terminologizáciou slov jestvujúcich v jazyku. Napr.: bežné slovo hlava sa stáva termínom v
strojárskom priemysle (časť kolesa). Súčasne s terminologizáciou všeobecne používaných slov sa
vyskytuje aj opačný proces: determinologizácia, rozšírenie vedecko-technických termínov a ich
preniknutie do rozličných sfér života. Časté používanie lekárskych, chemických a i. termínov urobilo
z nich bežné, známe pomenovania (alergia, voda). Determinologizáciu podporuje aktívne využívanie
termínov v rôznych jazykových štýloch a intenzívna popularizácia vedeckých a technických
poznatkov všetkými prostriedkami masovej komunikácie. Determinologizáciu podmieňuje i ústna
reč, najmä relácie systematicky zaraďované do vysielania rozhlasu a televízie. Terminológia sa
rozmnožuje aj preberaním lexikálnych jednotiek z cudzích jazykov. Cudzieho pôvodu bývajú termíny
prevzaté z jednotlivých národných jazykov alebo prevzatia, ktoré vznikli ako internacionálne názvy
(z angličtiny sa prebrali napr. klírens, stress, šok, z francúzštiny napr.: bujón, z nemčiny kernikterus).
Viaceré termíny sú utvorené zo slov domáceho fondu, ale vznikli doslovným prekladom cudzieho,
prípadne medzinárodného termínu – kalky, napr.: zemepis, životopis. Termín nemá emociálne
zafarbenie, expresívnosť. Táto vlastnosť je daná nielen jednoznačnosťou, tendenciou termínu k
monosémii, ale aj logickou systémovosťou terminológie vôbec. Nosnosť termínu znamená možnosť
tvoriť od neho nové slová. Schopnosť odvodiť nové slová od základných slov je rozdielna. Napr.:
večer – večera, večerný. Motivovanosť sa pri termínoch uskutočňuje tak, že svojou formálnou
stavbou zreteľne poukazujú na pojem, na obsahovú stránku termínu. Motivovanosť je zrejmá pri
termínoch zámeno, vodovod.
Po formálnej stránke môže byť termín slovom, slovným spojením, symbolom, chemickým alebo
matematickým vzorcom, akrynymom, skratkou atď.
Podľa štruktúry sa termíny delia na: jednoslovné (čuch, chuť, sluch), viacslovné čiže združené
pomenovania (horná končatina). Podľa vzťahu termínov k ostatným vrstvám lexiky členia sa
odborné názvy aj na termíny v užšom zmysle a termíny zautomatizované. Ak majú slová platnosť

jednoznačných termínov, ide o termíny v užšom zmysle (rozhlas, televízia). Ak slová neutrálnej
lexiky, príp. iného odboru nadobúdajú presný odborný význam, ide o automatizované termíny (zub,
koleno). Zmena významu súvisí so zmenou štylistickej platnosti termínu. Ak sa jeho význam mení
na menej presný, mení sa jeho zaradenosť a termín prechádza z odbornej lexiky do vrstvy
hovorových slov. Termíny sú typické pre náučný štýl. Vyskytujú sa v komunikácii medzi
profesionálmi, v odbornej literatúre, administratíve; v hovorovej reči sa nepoužívajú a najčastejšie sa
nahrádzajú opisom.
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Terminológiu teda predstavujú slová a slovné spojenia, ktoré pomenúvajú špeciálne pojmy,
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predmety, javy, ich vlastnosti a činnosti v danej tematickej oblasti . Ich vznik a fungovanie je
podmienené rozvojom vedy, techniky, politického a kultúrneho života. Od bežne používaných slov, z
ktorých mnohé sú viacvýznamové, sa odlišujú tým, že majú spravidla iba jeden význam. Je im
vlastná jasne ohraničená – motivovaná špecializácia významov. Črty protikladné k všeobecne
používanej lexike však majú predovšetkých termíny vedy a techniky.
Spoločensko-politická terminológia sa líši od terminológie prírodných a technických vied v tom, že jej
veľká časť je zrozumiteľná skoro každému. Pravda, aj v spoločensko-politickej terminológii sú slová,
ktorých obsah chápu len špecialisti. Spoločensko-politická terminológia je rozšírenejšia preto, že
patrí do publicistickej lexiky a že široké masy sledujú tlač, rozhlas a televíziu. Termíny prírodných a
technických vied sa nemenia v závislosti od kontextu, ale v dôsledku spresňovania pojmov vo vede,
vývinu samotnej vedy, nových náhľadov. Naproti tomu pre spoločensko-politické termíny je dôležitý
sociálny kontext. Ak porovnáme terminologické a bežné použitie slova práca, zistíme, že len v
kontexte sa dá určiť, o aký význam pri ňom ide. Podobne termín sloboda sa používa vo význame
základných politických práv človeka, podmienených vývinom spoločnosti alebo vo význame
filozofickej vedy, ktorá ju chápe ako spoznanú nevyhnutnosť. V spoločensko-politických termínoch:
práca a sloboda sú teda sociálne determinované nielen ich používanie, ale aj obsah.
Pojem termín a pojem tvoria jednotu, v ktorej je vedúcim prvkom pojem. Termín je potom spôsob
jestvovania a reprezentácie (prejavu) pojmu. Pojem teda reprezentuje obsah a termín predstavuje
formu. Lenže ak obsah a forma sú kategórie jedného objektu, vzniká otázka, čo je tu vlastne objekt,
keď pojem má reprezentovať obsah a termín formu. Objektom je termín, ktorý má dve stránky –
obsahovú čiže súhrn príznakov a formovú čiže sled morfém. Pri chápaní vzťahu pojem – termín sa
preferuje systémový prístup, ktorého nosným pilierom sú dve tézy: a) „celok je viac ako súhrn jeho
častí (celok má osobitné vlastnosti odlišné od vlastností jednotlivých prvkov); b) systém „funguje
podľa vlastných zákonov, ktoré nemožno odvodiť od zákonov, podľa ktorých sa správajú jeho prvky“
(Bodnár, 1982, cit. Masár, 1991).
V ISO Standard 1087-1:2000, sa toto označenie definuje ako "reprezentácia pojmu znakom, ktorý
ho označuje” a termín je “verbálnym označením všeobecného pojmu v špecifickej predmentnej
oblasti". Termím vždy reprezentuje konkrétny pojem alebo typ pojmov, a pojem sa týka konkrétneho
predmetu alebo jednotlivého typu pojmov.
Ku kognitívnym operáciám s termínmi, resp. pojmami patria: a) zapamätávanie si/pamäťové
reprodukovanie; b) porozumievanie; c) aplikovanie; d) analyzovanie; e) vyhodnocovanie, resp.
posudzovanie, f) kreovanie (napr. konštruovanie) termínu (Švec, 2006).
Klasifikácia termínov: 1. konkrétne a abstraktné; 2. rodové (generické) a druhové (špecifické); 3.
všeobsiahle (napr. terapia) a čiastkové (farmakoterapia); 4. prosté/primitívne (objasňované
ilustráciou, príp. intuitívno-empirické, zrejmé na základe vlastnej skúsenosti, sú mimo teórie)
a definované (pojmovo odvodené a presnejšie, sú súčasťou teórie); 5. predmetne odborové
(vedecké, technické atď.).

Definície termínu: 1. Klasická definícia uplatňuje pravidlo „genus proximum et differentia specifica“
(pravidlo najbližšieho rodu a druhotvorného rozdielu). Napr. „Zdravie je stav úplnej duševnej
a sociálnej pohody a nielen neprítomnosť choroby alebo chyby (SZO, 1948)“. Najbližším rodom je
tu stav, druhotvorným rozdielom je stav duševnej a sociálnej pohody... 2. Konštitutívna definícia
nahrádza nejaký termín iným termínom, napr. definícia = vymedzenie/určenie = výmer. 3.
operacionálna (úkonová) definícia – stručná definícia zdravia zrôrazňujúca aspekty, dôležité
v danom kontexte, príp. slúžiace na kvantifikáciu; napr. zdravie je potenciál vlastností (schopností)
človeka vyrovnať sa s nárokmi vonkajšieho prostredia bez narušenia životných funkcií (Bureš); 4.
synonymná (rovnoznačná) definícia; 5. negatívna (záporná) definícia; 6. exemplifikačná definícia
(uvádzajúca príklad); 7. enumeračná (vyratúvacia) definícia; 8. klasifikačná (triediacia) definícia; 9.
kontextuálna (súvislostná) definícia; 10. ostenzívna definícia (bezprostredne ukazujúca na hmotnú
vec alebo jej obrazec) (Švec, 2006).
Podstatným znakom termínu je jeho pomenúvacia (nominatívna) funkcia. Na rozdiel od slov z
lexikálnej vrstvy bežného jazyka termíny nemajú za úlohu ani vyjadriť city (expresívnu funkciu), ani
nemajú pôsobiť na adresáta výzvou (apelovú funkciu). Nominatívna a kognitívna (poznávacia)
funkcia sa prejaví len v tej dorozumievacej oblasti, do ktorej termíny patria, teda vo sfére odbornej
komunikácie. Len v tejto oblasti si termíny zachovávajú svoj presný význam a svoju štylistickú
neutrálnosť. V inom kontexte môžu pôsobiť štylisticky príznakovo a podliehajú významovým
posunom a premenám ako slová z neodbornej slovnej zásoby (Poštolková a spol., 1983).
Zo systémového prístupu ku skúmanému objektu vyvodil Horecký (1982) záver, že termín je
štvorrozmerný objekt, ktorý má štyri zložky: pojmovú, sémantickú, onomaziologickú
a omomatologickú. a) Pojmová zložka – súbor predikátov, tzv. →logické spektrum pojmu. b)
Sémantická zložka – významové príznaky pojmu; jej obsahová stránka sa utvára z množiny
sémantických príznakov, ktoré sú abstrahované z logického spektra pojmu. Sémantické príznaky sa
vyjadrujú pomocou slov a morfém (najmenších nesamostatných významových jednotiek jazyka –
predpôn, prípon, koncoviek). Pri termíne počítač sa sémantický príznak „schopnosť vykonávať
operácie“ vyjadruje morfémou počíta- a sémantický príznak „vec z triedy strojov“ derivačnou
morfémou –č. Za formu sémantickej zložky sa pokladá poradie sémantických príznakov vymedzené
v pojmovej zložke. Sémantický príznak možno priradiť ku každému predikátu (tomu, čo sa
v logickom súde hovorí o predmete). Na termíne počítač vidieť, že sa na ňom realizovali dva
sémantické príznaky. c) Onomaziologická zložka – významové príznaky pojmu využívané pri
tvorbe konkrétneho termínu ako motivácia pomenovania; vyjadruje obsahové znaky slovotvornými
prvkami. Jej obsah tvoria sémantické príznaky, ktoré sa v termíne využívajú a sú motiváciou
pomenúvania, kým jej forma sa prejavuje vzťahmi medzi onomaziologickou bázou
a onomaziologickým príznakom. Pri termíne počítač bázou je slovotvorná prípona –č a príznakom
odvodzovací základ počíta-. Vo viacslovných termínoch je bázou substantívum, príznakom určujúce
slovo. Napr. v termíne srdcová chlopňa je bázou substantívum chlopňa, príznakom adjektívum
srdcová. d) Onomatologická zložka –
realizácia pomenovania konkrétnymi jazykovými
prostriedkami. Jazykovo pomenúva javy, predmety. Obsahom tejto zložky pri odvodených slovách
sú morfémy, pri viacslovných termínoch slová, vyjadrujúce onomaziologické príznaky. Táto zložka
sa vyjadruje v každom jazyku vlastnými prostriedkami, kým ostatné zložky (najmä pojmová) majú
univerzálnu platnosť. Forma tejto zložky je vzťah medzi derivačným základom a derivačnou
morfémou (počíta- ↔ -č), medzi určujúcim a určovaným slovom vo viacslovnom termíne (srdcová ↔
chlopňa).
Zložky, obsah a forma termínov
Zložka

Obsah a forma

pojmová

predikáty

Každá z týchto zložiek má vlastný obsah a vlastnú
formu. Ich obsahom sú (podľa číslovaného poradia
onomaziologická motívy
zložiek) predikáty, sémantické príznaky, motívy
onomatologická
morfémy
a morfémy. Ich formou sú vzťahy podľa stupňa
všeobecnosti, vzťahy paralelné s pojmovou zložkou, vzťahy medzi bázou a príznakom, vzťahy
medzi určujúcim a určovaným členom (Horecký, 1974).
sémantická

sémantické príznaky

termín, jednoduchý – lingvistika en simple term, jednoslovný termín, termín, ktorý obsahuje len jeden
slovný koreň, napr. zvuk, svetlo.
termín, neodporúčaný – lingvistika en deprecated term, termín, ktorý sa na základe miery
akceptovateľnosti termínu pokladá za neželateľný.
termín, odporúčaný – lingvistika en preferred term, termín, ktorý sa na základe miery
akceptovateľnosti termínu pokladá za hlavný termín pre daný pojem (STN ISO 1087-1).
termín povolený – lingvistika en admitted term, termín, ktorý sa na základe miery akceptovateľnosti
termínu pokladá za synonymum odporúčaného termínu (STN ISO 1087-1).
termín, prevzatý – lingvistika en borrowed term, termín, výpožička, termín, ktorý je prevzatý z iného
jazyka alebo z inej →tematickej oblasti (STN ISO 1087-1).
zastaraný termín – lingvistika en obsolete term, termín, ktorý sa bežne nepoužíva (ST ISDO 1087-1).
zložený termín – lingvistika en complex term, termín, ktorý obsahuje dva alebo viac slovných
koreňov. Príklady: ekosystém, oceľobetón (STN ISO 1087-1).
terminografia – lingvistika en terminography, časť →terminologickej práce, ktorá sa zameriava na
zaznamenávanie a prezentáciu →terminologických údajov (STN ISO 1087-1: 2003). Poznáma:
Termonologické údaje môžu byť prezentované v podobe →terminologických bánk,
→terminologických slovníkov, tezaurov alebo iných publikácií.
Terminografia je oblasť terminológie, ktorá sa zaoberá tvorbou terminologických produktov
(slovníkov, datáz, noriem ap.). Ak chceme umožniť využitie terminologickej normy, v jej úvode treba
uviesť všeobecné informácie o spôsobe, akým sa terminologické údaje v norme prezentujú. Tieto
informácie sa týkajú a) štruktúry záznamov (hesiel) a použitých typografických zvyklostí; b)
usporiadania záznamov (hesiel); c) metód prístupu k terminológii, t. j. 1. ako vyhľadať daný termín v
systematicky usporiadanej norme; 2. ako získať všeobecný prehľad o pojmovomsystéme v
abacedne uspriadanej norme; 3. ako nájsť ekvivalenty daného termínu v iných jazykoch vo
viacjazyčnej norme.
Typy terminologických údajov – na účely normalizácie by mal záznam obsahovať aspoň: a) číslo
záznamu (hesla); b) odporúčaný termín reprezentujúci pojem; c) definíciu pojmu (príp. aj jej zdroj).
Možno pripojiť aj nasledujúce dopĺňajúce informácie: d) výslovnosť; e) skrátenú formu; f) úplnú
formu, ak je odporúčaným termínom skratka; g) symbol; h) gramatické informácie; i) tematická
oblasť; j) odkazy na zdroje; k) neodporúčané termíny (povolené, zakázané, zastarané, nahradené);
l) iné reprezentácie pojmu (napríklad vzorec, obrázok); m) odkazy vzťahujúce sa na iné záznamy
(heslá); n) príklad (príklady) použitia termínu; o) poznámku (poznámky); p) ekvivalentné termíny v
iných jazykoch.
Štruktúra záznamov (hesiel) – prvky v zázname (heslové termíny) môžu byť usporiadané
vertikálne, horzontálne alebo zmiešaným spôsobom. Poradie prvkov v zázname by malo byť
rovnaké v celom slovníku; →terminologický záznam.
terminológia – lingvistika en terminology; 1. súbor →označení, ktoré patria do jedného →odborného
jazyka (STN ISO 1087-1: 2003; 2. terminologická veda, veda, ktorá skúma štruktúru, tvorbu, vývoj,

využívanie a manažment terminológie a organizáciu →terminologickej práce v rozličných
→tematických oblastiach (STN ISO 1087-1-: 2003); 3. činnosť, ktorá zahrnuje získavanie, analýzu
a tvorbu termínov pre konkrétnu tematickú oblasť vrátane definícií.
Slovo terminológia sa bežne chápe ako náuka o vlastnostiach, tvorbe a používaní termínov, t. j. ako
náuka o termínoch. Rovnako bežne sa toto slovo chápe aj ako súbor termínov (odborných názvov)
používaných v rozličných vedných a výrobných oblastiach. V niektorých odboroch sa pre súbor
termínov synonymicky používajú aj termíny názvoslovie, nomenklatúra či menoslovie; v iných sa
medzi nimi dodržiava presná hranica (Masár, 1991, s. 17 — 18). V medicíne napríklad pri jej
najstaršom odbore anatómii poznáme tak anatomickú terminológiu, ako aj anatomické názvoslovie
či medzinárodnú anatomickú nomenklatúru.
Terminológia, t. j. náuka o odbornom názvosloví sa stáva samostatným odborom, ktorý je síce z
väčšej časti založený na jazykovede, ale využívaním výsledkov iných vedných odborov sa z neho
stáva medziodborová disciplína opierajúca sa okrem jazykovedy aj o informatiku, logiku,
gnozeológiu a paralelne s tým aj o poznatky špeciálnych odborov, ktorých názvoslovie má byť
spracúvané, zjednotené a ustaľované (Poštolková — Roudný — Tejnor, 1983, s. 7 — 8).
Vo výskume terminológie sa v súčasnosti uplatňujú tri hlavné prístupy: vecný, filozofický a
lingvistický. Pri vecnom prístupe sa do centra úvah dostáva pojem a jeho vzťahy k susedným
pojmom, ako aj vzťah medzi pojmom a termínom. Hlavným znakom tohto prístupu je
interdisciplinárnosť. Filozofický prístup zdôrazňuje triedenie pojmov podľa filozofických kategórií a
snaží sa o vypracovanie klasifikačných teórií.
Lingvistický prístup sa zakladá na tom, že terminológia je podmnožina slovnej zásoby špeciálneho
odborného jazyka a že špeciálne jazyky sú podjazykmi jednotlivých jazykov. Aplikuje jazykové
prostriedky na terminologické javy vrátane lexikografie (Felber, 1986, s. 129 — 130).
Úlohou terminológie ako vednej disciplíny je s maximálnou presnosťou a stručnosťou definovať, čo
je termín, aké sú jeho základné znaky a vlastnosti. V odbornej literatúre nachádzame veľa pokusov
podať čo možno najpresnejšiu definíciu termínu. Staršie názory na termín analyzoval J. Horecký vo
svojej práci Základy slovenskej terminológie (1956), neskôr R. Kocourek v obsiahlej štúdii Termin
a jeho definice (1965), s novšími definíciami sa stretáme v prácach B. Poštolkovej, M. Roudného a
A. Tejnora, napr. O české terminologii (1983) a I. Masára v Príručke slovenskej terminológie (1991).
Terminológia je organizovaný súbor termínov zo špeciálnej →tematickej oblasti v určitom jazyku
zhrnutý v terminologickom slovníku, ktorých význam bol definovaný a v danej oblasti je všeobecne
zrozumiteľný; vďaka svojej systematickej štruktúre môžu terminológie tvoriť základ organizácie
poznatkov. Ako vedná disciplína (terminology science) sa terminológia definuje ako náuka
o pojmoch a ich reprezentáciách v odborných jazykoch. Zahŕňa štúdium pojmov a pojmových
vzťahov, pojmových systémov, vyjadrenia pojmov prostredníctvom definícií a označení, spôsobov
tvorby pojmov, frazeologických aspektov odborných jazykov, princípy terminologickej činnosti. Na
rozdiel od terminológie je nomenklatúra súbor odborných názvov v určitom odbore, napr.
nomenklatúra botaniky, zoológie, chémie, matematike atď.; 4. vedný odbor, náuka o terminológii
(Drozd – Seibicke, 1973); odvetvie lexikológie, náuka o odborných názvoch (Dolník, 2007); veda
o pojmoch a ich pomenovaniach v oblasti odborného jazyka (DIN 2342). Je to náuka
o vlastnostiach, tvorbe a používaní termínov (Masár, 1991).
Úlohou terminológie ako vednej disciplíny je s maximálnou presnosťou a stručnosťou definovať, čo
je termín, aké sú jeho základné znaky a vlastnosti. Terminológia umožňuje komunikáciu medzi
ľuďmi, komunikácia medzi človekom a strojom a strojom a človekom. Terminológia tvorí najmenej tri
štvrtiny všetkej písanej a tlačenej produkcie spisovného jazyka (Poškolková a spol., 1983).

Lekárska terminológia sa používa v troch významoch: 1. ako vedná disciplína, náuka o pojmoch
a ich reprezentáciách (→termínoch) v medicíne a zdravotníctve; 2. súbor termínov zo špeciálnych
odborov medicíny a zdravotníctva v určitom jazyku, ktorých význam bol definovaný a všeobecne
zrozumiteľný; 3. činnosť, ktorá zahrnuje získavanie, analýzu a tvorbu lekárskych termínov a ich
definícií.
terminologická banka – informatika en term bank, terminological data bank, terminologická banka dát,
→banka dát (ISO 1087-2: 2000, článok 6.7), ktorá obsahuje →terminologické údaje (STN ISO 10871: 2003; STN ISO 1087-2: 2006).
terminologická databanka – informatika terminologická banka údajov, súbor informácií o termínoch
z danej tematickej oblasti uložený v elektronickej forme v akejkoľvek podobe, teda nie nevyhnutne
v štrukrúrovanej ako v →terminologickej databáze.
terminologická databáza – informatika en terminological database, terminologická báza údajov,
→databáza (ISO 1087-2: 2006), ktorá obsahuje →terminologické údaje (STN ISO 1087-2: 2006)
skr. TDB. Ide o komplexný súbor informácií o termínoch spojených s príslušnými pojmami z jedného
alebo viacerých jazykov a z ľubovoľnej tematickej oblasti, ktorý je uložerný na počítačových médiách
vo forme terminologických záznamov. Súbor je spojený s programovým vybavením, ktorý umožňuje
aktualizovanie a modifikáciu informácií, a zároveň poskytuje rôzne druhy výstupných informácií
formou, ktorá je v súlade so zámermi terminologickej databanky (Machová, 1995, cit. Levická,
2005). TDB má oproti klasickým, papierovým slovníkom veľký potenciál prispieť k ustáleniu nových
termínov a celých terminologických sústav vďaka neustále sa zvyšujúcemu počtu jej používateľov
medzi širokou verejnosťou prostredíctvom internetu alebo nosičov CDROM a stať sa tak „virtuálnou
normou“ (Sager, 1990, cit. Levická, 2005).
Terminologická databáza by sa mala priebežne aktualizobvať a dopĺňať v súlade s vývojom
tematickej oblasti a jej terminológie Terminologické databázy zachytávajúce aktuálnu terminológiu
daného odboru (tematickej oblasti) majú tieto funkcie: 1. informačná funkcia (poskytuje
používateľovi informáíciu o existencii termínu, jeho význame a ďalších terminologických údajoch); 2.
normalizačná funkcia (kodifikuje formu i význam termínov, rieši formálne i vecné rozpory, ktoré sa
objavili v odbornej literatúre, upozorňuje na chybné tvary alebo použitie termínov ap.); 3.
harmonizačná funkcia (zjednocuje pojmy, termíny a ich definície a štruktúru v rámci jedného alebo
viacerých jazykov, a tým zabezpečuje výmenu terminologických informácií a ich opakované využitie)
(Levická, 2010).
terminologická konkordancia – informatika en terminological concordance, usporiadaný zioznam
→termínov vybraný z →korpusu spolu s →kontextom a odkazom na zdroj (STN ISO 1087-1: 2003).
terminologická norma – informatika oficiálne uverejnený súpis definovaných a navzájom
usúvzťažnených termínov určitého odboru. V netechnických odboroch sa prostriedkom kodifikácie
stávajú aj terminologické slovníky vydávané prestížnou inštitúciou (akademické pracovisko,
ústredný orgán štátnej správy a v ňom pôsobiaca rezortná terminologická komisia, špecializované
vydavateľstvo). Ak je na medzinárodnej alebo regionálnwej úrovni konflikt medzi normalizovateľnými
teóriami, treba uskutočniť harmonizáciu. Tvorba a úprava medzinárodných terminologických noriem
pozostáva z prípravej a realizačnej etapy. Prípravná etapa zahŕňa analýzu potrieb, určenie cieľovej
skupiny, vymedzenie témy, zdroje, výber kazyka a plán. Realizačná etapa predstavuje pracovný
postup, ktorý pozostáva z týchto krokov: zber údajopv, zaznamenávanie údajov, utvorenie záznamu,
utvorenie pojmových systémov, formulácia definícií, tvorba a výber termínov.
terminologická práca – informatika en terminology work, práca, ktorá sa zameriava na na systematické
zhromažďovanie, opis, spracovanie a prezentáciu →pojmov a ich →označení (STN ISO 1087-1:
2003).

Terminologická práca sa týka týchto aktivít: 1. zber a overovanie termínov v danej tematickej oblasti;
2. tvorbu nových termínov; 3. systematické alebo „nárazové“ spracovanie sústavy (alebo
podmnožiny) termínov; 4. tvorbu terminologických produktov (Levická, 2010). K významným
činnostiam patrí aj dokumentovanie termínov a použitie špecializovanej slovnej zásoby. Túto prácu
podporujú nástroje, ako je softvér správy terminológie. Terminologická práca má tri hlavné etapy: I.
klasifikáciu pojmov a utvorenie systému pojmov; II. utvorenie termínu (t. j. určenie jeho
onomatologickej štruktúry – pomenovania); III. vypracovanie definície termínu. Na úspešné
zavŕšenie druhej a tretej etapy treba vypracovať logické spektrum pojmu. Cieľom každej
terminologickej práce je →definícia, ktorá nevyhnutne vychádza od pojmu a smeruje k označeniu
(termínu). Takýto postup vyplýva z priority pojmu. Úlohou definície je podať o pojme základnú
informáciu. Definícia má slovne vyjadriť znaky, ktorými je vymedzený príslušný pojem a jeho miesto
v sústave pojmov. Preto má definícia umožniť idenzifikáciu termínov a pojmov.
Terminologický projekt pozostáva z týchto etáp: 1. zriadenie pracovnej skupiny (na realizácii
terminologického projektu sa zúčastňujú jednak jazykovedci, odborníci danej tematickej oblasti -doménové experti a informatici); získanie prehľadu o zvolenej tematickej oblasti; 2. definovanie,
vymedzenie a štruktúrovanie tematickej oblasti; 3. stanovenie východísk terminografického
projektu a terminografických metodických princípov a postupov; utvorenie dostatočného korpusu
relevantných textových zdrojov; 4. utvorenie zoznamu existujúcich terminologických zdrojov, aby sa
predišlo duplicitám pri spracúvaní termínov; 5. excerpcia a identifikácia termínov; 6. spracovanie
termínov vrátane a ich definícií a kontextov; 7. tvorba terminologických záznamov, ich revízia a
redakcia (Levická, 2010).
Konečným cieľom terminologickej práce je vypracovanie terminologického slovníka alebo
spracovanie čiastkového úseku terminológie konkrétnej tematickej oblasti. V terminologickom
slovníku má byť každý termín definovaný. Platí pravidlo, že termín je definovanou časťou
definície (definiendum), že spona (t. j. slovesá je, sú, predstavuje, obsahuje, zahŕňa a i.) sa
vynecháva, takže za termínom nasleduje definujúci výraz (definiens), ktorý sa bežne nazýva
definícia. Roudný (1979) upozorňuje, že do definície patrí aj definujúci výraz, a teda definícia =
definidnum + definiens. Definiendum aj definiens sa však v slovníkoch spravidla uvádzajú odlišným
typom písma a zväčša aj na samostatnom riadku.
Termín (definiendum) sa pokladá za čosi neznáme, ale jazykové prostriedky, ktorými ho
vysvetľujeme (definiens), sa pokladajä za známe. Preto definiens má operovať len so všeobecne
známymi pojmami, resp. s pojmami vysvetlenými v danom systéme.
Na vysvetlenie termínu sa najčastejšie používa klasická (rovnostná) definícia. Opiera sa o
najbližší nadradený pojem, z neho vychádza a k nemu priraďuje špecifické vlastnosti alebo
príznaky. Je to definícia vypracovaná na princípe per genus proximum et differentiam specificam.
Testom správnosti definície je dosadenie definiens za definiendum (Terminologická práca. Princípy
a metódy. STN ISO 704. 2, vyd. SÚTN 2000, 45 s.).
V súčasnosti sa terminologické údaje získavajú zväčša z odborných textových korpusov čiastočnou
alebo plne automatizovanou extrakciou (textová a komputačná terminológia), po ktorej nasleduje
analýza pojmov a významov extrahovaných termínov. Terminologická analýza spočíva často
v kontextuálnej analýze termínov. Vo viacjazyčných štátoch sa sa vo veľkom spracúva terminológia
pre potreby prekladateľského sektora (prekladová terminológia)(Levická, 2010).
terminologické heslo – informatika en terminological entry, terminologický záznam, časť
→terminologického súboru údajov, ktorá obsahuje terminologické →údaje súvisiace s jedným
pojmom. kľúčové slovo, slovo v katalógu, v zozname, ku ktorému sa zaraďujú údaje z nejakého
hľadiska s ním súvisiace. Obsahuje všetky terminologické informácie jedného pojmu. To znamená,
že všetky informácie vzťahujúce sa na daný pojem vrátane pojmov určujúcich daný pojem, ako aj

informácie o vzťahu pojmov, sú obsiahnuté v jednom terminologickom hesle. Informácie vzťahujúce
sa na rôzne pojmy sa musia uchovávať v rôznych heslách.
terminologické plánovanie – informatika en terminology planning, činnosť zameraná na vývoj,
zdokonaľovanie, implementáciu a rozširovanie →terminológie určitej →tematickej oblasti.
Poznámka: Terminologické plánovanie zahŕňa všetky aspekty terminologickej práce a okrem iného
má za cieľ dosiahnuť kontrolu terminologického slovníka prostredníctvom dokumentov, ako sú
tezaury a terminologické normy (STN ISO 1087-1: 2003).
terminologické spracovanie – informatika en terminology processing, časť terminografie, ktorá sa
zaoberá počítačovými aspektmi tvorby databáz, udržiavaním a výberom terminológie z textov. (STN
ISO 1087-1: 2003).
terminologické údaje – informatika en terminological data, terminologické dáta, údaje, ktoré sa
vzťahujú na pojmy alebo ich označenia. Najbežnejšie terminologické údaje sú: →heslový termín,
→definícia, poznámka, →gramatická informácia, →tematická informácia, →identifikátor jazyka,
→identifikátor krajiny a →identifikátor zdroja (STN ISO 1087-1: 2003).
terminologický formát – informatika en terminological format, formát →terminologického záznamu
(STN ISO 1087-1: 2003).
terminologický manažment – informatika súčasť projektového riadenia terminologickej práce. Pojem
zavedený Budinom a Galinskym (Handbook of Terminology Management, 2001, cit. Levická, 2010).
Zahrnuje zhromažďovanie, opis, schvaľovanie, klasifikácia, ukladanie, aktualizácia, sprístupňovanie,
výmenu a vyhľadávanie terminologických jednotiek alebo ich súborov v danej disciplíne pre potreby
tvorcov odborného textu, pedagógov, tlmočníkov, prekladateľov..). V jej metodológiii sa uplatňujú
softverové aplikácie, ktoré sa využívajú pri správe terminologickej databázym výmene
terminologických dát, vyhľadávaní informácií, strojovom preklade a preklade s počítačovou
podporou. Terminologický manažment zahrnuje tvorbu terminologických zdrojov, terminologické
poradenstvo, reprezentáciu terminologických sústav, správu terminologických databáz,
ekvivalentovanie do rôznych jazykov, sprístupňovanie klasifikovanej, zrevidovanej a schválenej
terminológie záujemcom (Levická, 2010).
terminologický register – informatika terminologický slovníček pripojený ku konkrétnej publikácii, napr.
učebnici, manuálu ap.
terminologický slovník – informatika en terminology dictionary, súbor →terminologických záznamov
reprezentujúcii informácie, ktoré sa vzťahujú na →pojmy alebo →označenia z jednej alebo viacerých
špecifických →tematických oblastí (STN ISO 1087-1: 2003). Slovník obsahuje terminológiu určitého
vedného odboru alebo úseku ľudskej činnosti a vysvetlenia (definície) jednotlivých termínov.
Terminologické slovníky uvádzajú odborné pomenovania (termíny) príslušného odboru, ich presné
definície alebo všeobecne prijímané a ustálené výklady. Uvádzajú sa tiež synonymné výrazy spolu
s údajmi o vhodnosti, nevhodnosti, príp. príspustnosti ich používania. V istom stupni majú
normatívny charakter a veľký význam pre stabilizáciu a unifikáciu odbornej terminológie vo vede
a technike. Terminologické slovníky obsahujú výklad slov – termínov, a preto patria do skupiny
jazykových slovníkov. Sú blízke odborným náučnym slovníkom.
Terminologické slovníky vznikajú v súčasnosti ako výstupy →terminologických databáz. Ide o súbor
terminologických záznamov (hesiel) vzťahujúcich sa spravidla k vymedzenej tematickej oblasti.
Terminologické slovníky môžu byť výkladové alebo prekladové. Pri tvorbe slovníka je dôležitá
koncepcia, zdroje, štruktúra heslára a štruktúra hesla (Levická, 2010).
terminologický súbor údajov – informatika en terminolopgical data collection, zbierka →údajov
obsahujúca →informácie o pojmoch zo špecifických tematických oblastí.

terminologický záznam – informatika en terminological entry, terminologické heslo, časť
terminologického súboru údajov (ISO 1087-2: 2000), ktorá obsahuje →terminologické údaje
vzťahujúce sa na jeden →pojem (STN ISO 1087-1: 2003). Je to základná jednotka terminologické
produktu (terminologickej databázy, príp. glosára, resp. slovníka), ktorá syntetizuje a organizuje
terminologické údaje o jednom pojme. Skladá sa z viacerých zložiek bližšie opisujúcich jeden pojem,
jeho jazykovú formu a k nemu prislúchajúcich informácií o správe a údržbe záznamu. Typ, rozsah
a povaha terminologického záznamu závisia od typu terminologického produktu a adresáta
(Levická, 2010). Podľa STN ISO 1087-1 má obsahovať tieto prvky: 1. číslo záznamu; 2. odporúčaný
termín (termíny); 3. povolený termín (termíny); č. neodporúčaný termín (termíny); 5. definíciu; 6.
príklad (príklady); 7. poznámku (poznámky). Číslo záznamu (hesla), odporúčaný termín a definícia
sú povinnými prvkami v každom zázname. Iné prvky sa používajú len tam, kde je to vhodné.
Najčastejšou informáciou je →tematická oblasť (oblasti, ak ide o interdiscipinárny termín) a
→definícia (a jej zdroj).
terminologizácia – informatika en terminologization, proces, prostredníctvom ktorého sa slová alebo
výrazy všeobecného jazyka transformujú na →termín (STN ISO 1087-1: 2003). Príklad: sieť. Vo
všeobecnom jazyku pletivo slúžiace na dýchanie (rýb a pod.); v informatike fyzické združenie
počítačov prepojených pomocou komunikačných prostriedkov (STN ISO 704, 2. vyd., SÚTN 200, s.
45). Ide o proces preberania slov alebo ich častí do terminologických sústav ich adaptácia
a príslušná významová premena (Poštolková, 1984). Je to jazykový proces vzniku odborného
termínu, proces, pri ktorom slovo z bežnej slovnej zásoby nadobudne v istom vednom alebo
výrobnom odbore, príp. vo viacerých odboroch platnosť termínu. Termín môže vzniknúť týmito
spôsobmi: 1. sémantická terminologizácia (terminologická + sémantická motivácia): aplikácia
existujúceho významu na terminologický pojem: voda (netermín) „tekutina na uhasenie smädu,
umývanie rúk ap. →voda (chemický termín) „binárna zlúčenina vodíka a kyslíka s molekulovou
štruktúrou, v ktorej sa atómy kyslíka a vodíka viažu jednoduchou polárnou kovalentnmou väzbou,
vzorec H2O“; 2. syntakticko-sémantická terminologizácia (terminologická ; sémantická ; syntaktická
motivácia): tvorenie viacslovných termínov: novorodenecká úmrtnosť, dĺžka trvania manželstva, daň
z pridanej hodnoty; 3. slovotvorná terminologizácia (terminologická ; slovotvorná motivácia):
slovotvorné prostriedka sa využívajú na terminologické účely: napr. príponou –ovité sa tvoria
terminologické názvy čeľadí v zoologickej a botanickej nomenklatúre (čajkovité, dropovité); príponou
–itída sa v medicíne tvoria názvy zápalov; 4. terminologizáícia prevzatých termínov (terminologická
+ interlingválna motivácia): facilitácia, feminizácia (z taličniny), anatómia, biológia (z gréčtiny) ap.
Terminologizácia označuje sémantický spôsob tvorenia termínov. Slúži na uspokojovanie
narastajúcich pomenúvacích potrieb, lebo umožňuje v širokom rozsahu používať základné slová
jestvujúce v spisovnom jazyku. Slová ako zdravie, choroba, liek patria jednak do všeobecnej slovnej
zásoby spisovného jazyka, jednak do špeciálnej sféry jazyka medicíny ako vedy. Rozličné
sémantické procesy – zužovanie alebo rozširovanie významu – vedú vlastne j vzniku nového slova
so špecializovaným významom, k vzniku sémantického neologizmu. Preukazné je to napr. na
terminologizácii slova únava, keď sa jeho význam „ustatosť“ známy v bežnej slovnej zásobe
porovná s významom „opotrebúvanie, opotrebovanosť“ v termíne únava materiálu. Dôsledkom
terminologizácie slova z bežnej slovnej zásoby alebo sekundárnej terminologizácie termínu je vznik
medziodborových heomnoným (Masár, 1991); por. →determinologizácia.
tesný prívlastok – lingvistika prívlastok vyjadrujúci podstatnú vlastnosť, ktorú nemožno z vety
vynechať. V písomnom prejave sa neoddeľuje čiarkami. Napr.: Ide mu o záchranu zdravia
chápaného v súlade s deficiou SZO; Pobyt strávený v nemocnici bol utrpením.
text – lingvistika (z l. texere tkať, stavať; textum utkané) en text, →údaje (dáta) vo forme →znakov,
symbolov, slov, fráz, oodsekov, viet, tabuliek alebo iných usporiadaní znakov s cieľom prenášať
nejaký význam, pričom ich interpretácia je vo svojej podstate založená na poznaní niektorého

prirodzeného alebo umelého jazyka. Poznámka: upravené podľa normy ISO 2382-1:1993 (STN ISO
1087-2:2006).
V lingvisdtike text je ustálený jazykový prejav, výsledok rečovej činnosti, t. j. jazykový útvar, ktorý
vznikol konkrétnou realizáciou jazykového systému. Text je postupnosť (sekvencia) viet, v ktorej je
aktualizovaná ich zapojiteľnosť do nadvetného celku s istou komunikačnopu funkciou, a to tak, že sú
istými prostriedkami spojené a istým spôsobom usporiadané. Konštitučnou vlastnosťou textu je
súdržnosť (koherencia). Koherenciu textu tvoria vzťahy medzi vetami, na ktorých spočíva obsahová
jednota textu a ktoré sú predpokladom recepcie sekvencie viet ako realizácie istého komunikačného
zámeru. Nadväzovanie viet sas označuje ako konexia a prostriedky konexie sa nazývajú konektory
(konektívy, nadväzovacie prostriedky) (Dolník, 1999).
Každý text pozostáva zo znakov, ktoré sú pospájané za sebou. K znakom patria písmená, číslice,
medzery, interpunkčné znamienka (bodka, čiarka, otáznik atď.), ale aj mnoho ďalších symbolov ako
@, &, #. Pre počítač je text ľubovoľná kombinácia všetkých spomínaných znakov. Aby však išlo
o textovú informáciu, musia byť znaky pospájané tak, aby mali význam.
Súbor textov je literatúra. Text je jazykovo-tematická štruktúra so zámerným usporiadaním
výpovedí, ktorou sa vyjadruje relatívne uzavretý myšlienkový komplex. Je to semiotická entita,
jazykový znak, ktorý má: 1. sigmatický aspekt (textom sa označujú predmety, deje, udalosti,
vlastnosti), 2. syntaktický aspekt (text sa vzťahuje aj na iné prejavy z oblasti verbálnej alebo
mimoverbálnej), 3. sémantický aspekt (text má vždy istý obsah, istý odraz vo vedomí človeka) a 4.
pragmatický aspekt (text je závislý od adresáta, od situácie a rozličných sociálnych momentov).
Pojem textu je v istom zmysle syn. všeobecného pojmu jazykového prejavu i pojmu komunikátu. Z
hľadiska textológie sa text chápe buď ako konečný jazykový tvar činnosti autora na literárneom diele
za daných okolností a podmienok, alebo ako grafický zápis výsledku tejto činnosti umožňujúci ho
ďalej odovzdávať alebo reprodukovať.
textéma – lingvistika proces transformovania predstáv a myšlienok do rečovej a textovej štruktúry.
Transponovanie predstavy do rečovej štruktúry sa nazýva rečové kódovanie. Výsledok tohto
transponovania, ktorý ešte nie je realizovaný konkrétnou rečou, sa nazýva textéma. Keď sa textéma
(rečový kód) realizuje v rečovej podobe, ide o text; textéma predchádza text.
textológia – lingvistika jazykovedná a literárnovedná disciplína, ktorá komplexne skúma →text
literárneho diela (jeho genézu, históriu, autorstvo); textológia sa zaoberá teóriou edičnej
(vydavateľskej) praxe. Študuje techniku kritického vydávania textov.
textový dokument – lingvistika text zapísaný do počítača pomocou textového editora. Okrem textových
znakov obsahuje aj formátovacie znaky, pomocou ktorých sa dá v dokumente nastaviť veľkosť, typ,
hrúbka, farba a ďalšie atribúty písma. Text možno uložiť ako jednoduchý alebo formátovaný
dokument. Jednoduchý dokument pozostáva z textových znakov, v ktorých môžu byť uložené znaky
konca, znaky tabulátora a ďalšie znaky, ktoré majú kód ASCII 0 až 31. Na konci dokumentu je
vložený špeciálny znak, ktorý dokument ukončuje. Tieto znaky do dokumentu vkladá textový editor.
Príkladom je Poznámkový blok, ktorý takýto jednoduchý dokument ukladá ako súbor s príponou
„txt“.
Formátovaný textový dokument môže obsahovať viacero typov písma, znaky rôznej veľkosti,
hrúby, šírky či farby. Do textu môžu byť vložené rôzne ďalšie objekty ako obrázky, tabuľky, rovnice a
podobne. Textový editor, ktorý umožňuje uloženie formátovaného dokument musí zabezpečiť, aby
sa v dokumente všetky tieto atribúty textu uložili spolu s textom. Typickým príkladom tohto editora je
editor MS Word, ktorý je súčasťou kancelárskeho balíka MS Office. Word svoje formátované
dokumenty ukladá do súboru s príponou „doc“. Ďalším často používaným textovým je editor balíka
Open Office. Tento editor ukladá svoje textové dokumenty do súboru s koncovkou „sxw“. Aby bolo

možné prenášať textové dokumenty z jedného programu do druhého, vznikla snaha o vytvorenie
štandardu i pre uloženie formátovaného textového dokumentu. Tento formát sa volá →XML.
textový korpus – lingvistika en text corpus, corpus, korpus, systematický súbor textov čiatteľných
strojom (pozri aj údaje čitateľné strojom) alebo častí textu pripravených, kódovaných a uložených
podľa vopred definovaných pravidiel. Poznámka 1: Textový korpus môže byť vymedzený podľa
aspektov tematických oblastí, veľkosti alebo času, napríklad matematické texty, určité periodiká
vydávané od roku 1986. Používa sa ako pramenný materiál na ďalšiu lingvistickú analýzu alebo
terminologickú prácu. Poznámka 2: pozri aj normu ISO 1087-1.
textúra – lingvistika faktor, ktorý zjednocuje text. V každom texte sú niekoľkoraké prostriedky, ktoré
majú funkciu zjednocovať textové jednotky a spájať ich do jedného celku. Textúra je súbor takýchto
prostriedkov realizovaných v texte. Napr. Mám vzácnu knihu. Kúpil som si ju v Prahe. Jednotkami
tohto spojenia sú vety. Vzťah, ktorý je medzi nimi, sa vyjadruje pomocou slov knihu – ju, a to tak, že
pomoou zámena ju sa druhá veta odvoláva na to, čo sa už spomínalo v predchádzajúcej vete. Tento
vzťah tvorí textúru uvedených dvoch viet. Textúra sa realizuje aj inými jazykovými prostriedkami,
napr. synonymami, gramatickou zhodou, elíziou známeho výrazu atď., ale aj mimojazyjkovými
prostriedkami, ako je grafická úprava, gesto, asociácia, situácia atď, (Mistrík, 2002).
tezaurus – lingvistika en thesaurus riadený slovník termínov, ktoré majú sémantické vzťahy a zahŕňajú
jednu alebo viac špecifických oblastí poznania (ISO 5127/6-1983 E/F). Tezaurus je meniteľný
slovník lexikálnych jednotiek, založený na slovnej zásobe prirodzeného jazyka, vyjadrujúci
sémantické vzťahy medzi lexikálnymi jednotkami a určený na súracovanie a vyhaľadávanie
informácií. Rozoznáva sa jednojazyčný, viacjazyčný, zdrojový, cieľový typ, makroteazaurus,
mikrotezaurus, špecializovaný, tímatický, fazetový typ a typ s preferovanýámi termínmi a bez nich.
Jednojazyčný tezaurus – riadený a meniteľný slovník lexikálnych jednotiek, opierajúci sa o slovnú
zásobu jedného prirodzeného jazyka, vyjadrujúci sémantické vzťahy medzi lexikálnymi jednotkami a
určený na spracovanie a vyhľadávanie informácií (ČSN 01 0193: 1987, Jednojazyčný tezaurus.
Složení, uspořádání a formální úprava informací. Táto norma stanovuje pravidlá pre štruktúru a
formálnu úpravu jednojazyčných tezaurov v češtine a slovenčine, slúži na spracovanie a
vyhľadávanie vedeckých, technických a ekonomických informácií).
tezea – lingvistika g. thesea, Platónov výraz pre konvenciu, dohovor, dohodu.
tézy – lingvistika stručne vyjadrené a zhrnuté zásady, myšlienky, hlavbné myšlienky prednášky, referátu
alebo monografie. Koncipované sú vo forme hesiel akebo koherentne vo forme kompaktného celku.
timbre – lingvistika farba hlasu, zafarbenie hlasu; 1. súhrn všetkých akustických vlastností
charakterizujúci hlas. 2. špecifické suprasegmentálne zafarbenie reči, dodávajúce jej isté
expresívno-emocionálne vlastnosti: veselý, pesimistický ap.; 3. doplňujúce charakteristické
zafarbenie hlások utvárané doplňujúcimi tónmi navrstvujúcimi sa na základný tón alebo šum.
tiráda – lingvistika nápadne dlhá veta obsahujúxca často mnoho nič nehovoriacich alebo sa opakujúcich
slov, prednesených nadsadeným spôsobom (Mistrík, 2002).
tiré – lingvistika →spojovník.
titulok – lingvistika nadpis, najvýraznejšia rámcová položka písomného prejavu, najexponovanejšia
časť textu, jeho názov (Mistrík, 2002).
TMX – informatika formát výmeny prekladovej pamäte, štandardný výmenný formát na preklad pamätí,
vyvinutý asociáciou Štandardného lokalizačných odvetví (LISA). Umožňuje ľahšiu výmenu dát
prekladových pamätí medzi nástrojmi pokladu a ich výrobcami.

TNM-klasifikácia – informatika je to klasifikácia malígnych nádorov, ktorá sa používa na porovnávanie
terapeutických štúdií. Vychádza z poznatku, že pre prognózu choroby je osobitne dôležitá
lokalizácia a šírenie nádoru.
token – en token, známka, žetón.
en token, výskyt typu. Príklad: Ak je definovaná →trieda ako všetky slovné tvary slova
„dobrý“, potom všetky výskytu slovného tvaru „dobrý“, „dobrého“, „dobrému“, dbrým“, „dobrými“,
„dobrá“, „dobrej“, „dobrú“, „dobrou“, „dobré“ atď., „lepší“, „lepšieho“ atď., „najlepší“, najlepšia“,
„najlepšie“ atď. sú tokeny.
V informatike

konkrétny výskyt znaku v texte (v reči) čiže každý konkrétny exemplár znaku (Ch. S.
Peirce); →znak. Jednotka prehovoru; je ňou napr. hláska n vyslovenej v určitej chvíli a určitým
spôsobom, predmet štúdia fonetiky.
V lingvistike

Token je základná textová jednotka použitá v analýze alebo pri spracovaní textu, znak al. súbor
znakov formálne oddelených od iného znaku al. súboru znakov napr. medzerou (tvar slova v texte,
interpunkčné znamienko, číslica a pod.); známka, kategorizovaný blok →textu, obyčajne pozostáva
z nedeliteľných znakov, známych ako lexémy. Lexikálny analyzátor najprv číta lexémy a
kategorizuje ich podľa funkcie, čím im priraďuje význam. Toto priradenie významu sa nazýva
→tokenizácia. Tokeny môžu vyzerať rôzne, napríklad to môžu byť slovenské, anglické alebo iné
slová alebo rôzne symboly, musia to však byť najmä užitočné súčasti štruktúrovaného textu.
Rôzne druhy tokenov
––––––––––––––––––––––-

Lexéma
Typ tokenu
––––––––––––––––––sum
INDENt
=
ASSIGN_OP
3
NUMBER
+
ADD_OP
2
NUMBER
;
SEMICOLON
–––––––––––––––––––––––

token, bezpečnostný – informatika hardvérový alebo softvérový token, skrátene →token, fyzické
hardvérové alebo softvérové zariadenie určené na autorizáciu v informačnom systéme. Tieto
zariadenia sú obyčajne malé a dajú sa uschovať vo vrecku. Navrhujú sa tak, aby na ne bolo možné
pripevniť klasické →kľúče. Niektoré obsahujú kryptografické kľúče, napr. digitálny podpis alebo
biometrické údaje, odtlačok prsta. Niektoré prevedenia sú v puzdre odolnom proti teplu, iné majú
tlačidlá na zadanie PIN kódu. Fungujú na princípe neustále sa meniaceho kódu, ktorý sa zobrazuje
na displeji tokenu a slúži ako autentifikačný kód na vstup do informačného systému spolu s
identifikačnými údajmi držiteľa. Každý kód má časovo obmedzenú platnosť, po vypršaní času
platnosti sa automaticky kód zmení. Tokeny sa používajú predovšetkým v aplikáciách, kde je
vyžadovaná vysoká bezpečnosť, napríklad v systémoch internetového bankovníctva.
tokenizácia – informatika en tokenisation/tokenization, 1. automatizované členenie, segmentácia textu
na tokeny, identifikácia tokenov ako reťazcov medzi dvoma medzerami (en whitespaces); 2.
výsledok tejto činnosti.
tón – lingvistika zvuk, ktorý sa tvorí kmitaním vzduchu s periodickým priebehom frekvencií.
topic – lingvistika en, v rečovej situácii známy fakt. Má podobný význym ako téma (východisko
výpovede). V protiklade k topicu stojí comment – to čo sa výpoveďou oznamuje ako nové (réma,
respektíve jadro) (Mistrík, 2002).

toponymia – lingvistika časť onomastiky, ktorá skúma pomenovania jedinečných neživých prírodných
i človekom utvorených objektov, napr. vlastné mená pohorí, dolín, riek, sídlisk (MIstrík, 2002).
transgresív – lingvistika →prechodník.
transkripcia – lingvistika prepis; v genetike ide o prepis genmetickej informácie z olekuly DNA do
molekuly mRNA, ším sa systetizuje molekula mRNA.
transliterácia – informatika prevod z jednej grafickej sústavy do druhej, postup, pri ktorom sa priradí
každej graféme (písmenu, slabikovému znaku, znaku) jedného písma nejaká graféma alebo
grafémy z iného písma. Najčastejšie ide o transliteráciu do latinského písma (FILIT).
transliterovať – en transliterate, verb, reprezentovať →znaky jednej →abecedy znakmi inej abecedy.
Poznámkla: pozri aj normu ISO 2382-6: 1987, v ktorej definícia vzťahujúca sa na spracovanie
informácií (STN ISO 1087-2: 2006).
transpozícia – lingvistika odvodzovanie, pri ktorom sa nemení výnam základného slova, ale odvodené
slovo sa dostáva do inej slovodruhovej kategíorie: sila – silný, hra – hrať (Mistrík, 2002.
transpozičný význam – lingvistika lexikálny význam vznikajúci transpozíciou, premiestnením alebo
výmenou sémantických príznakov základného významu daného slova (napr. more ľudí) (Mistrík,
2002).
tranzitná časť výpovede – lingvistika časť výpovede, ktorá spája východisko s jadrom. Obyčajne to
býva sloveso (napr. Život si zmenu riadenia vynúti).
tranzitné sloveso – lingvistika →prechodné sloveso.
trené spoluhlásky – lingvistika →frikatívy.
trieda – informatika extenzia vlastnosti. V logike narábame s →indivíduami: 1, 2, 3, ... ; ... Cézar, ... ; Einstein,
Poincaré, Lorenz. Tieto skupiny, súhrny jednotlivých a samostatných vecí sa označujú ako indivíduá. Zápis {1,
2, 3, ...} je množina (trieda) všetkých prirodzených čísel; zápis {... , Cézar, ...} pri vypísaní v množinovej
zátvorke mien všetkých rímskych cisárov je trieda s názvom BYŤ RÍMSKYM CISÁROM, teda ľudí s uvedenou
vlastnosťou. Socioskupina (skupina jednotlivcov spojených do celku) trieda {Einstein, Poincaré, Lorentz} je
trieda tvorcov špeciálnej teórie relativity (do začiatku r. 1906). Trieda v logike zodpovedá v matematike
množine. V historickom kontexte rozvoja teórie tried a teórie množín sú medzi pojmom trieda a množina aj
rozdiely. Skupiny indivíduí v teórii tried dostali názov triedy prvého radu. Triedy druhého radu, t. j. triedy, ktoré
sa neskladajú z indivíduí, ale z tried prvého radu. Možno tak tvoriť triedy tretieho až n-tého radu. Takže Dunčo
je meno (konkrétneho) indivídua, ktoré patrí do oboru zoológie. Slovo pes je už meno triedy. Z pohľadu
sémantiky denotáty niektorých mien (Dunčo) sú indivíduá, ale denotáty iných mien (pes) sú skupiny či množiny
indivíduí.

triediaca hodnota – lingvistika en sort value, sorting value, pozícia nejakého prvku →znakového
súboru podľa vopred definovaného poradia. Príklad: vo francúzskom jazyku má písmeno A nižšiu
triediacu hodnotu ako písmeno B. Odpovešd na otázku, či prideľopvať malým písmenám rovnakú
triediacu hodnotu ako príslušným veľmým písmenám, bude závisieť od aplikácie. Píslená
s diakritikou sa niekedy spracúvajú ako ich korešpondujúce základné písmená a niekedy ako iné
písmeno.
triediaci kľúč – lingvistika sort key, sorting key, →reťazec znakov určený na splnenie určitých
požiadaviek na operácie →triedenia a →zlučovania. Príklad: Keď sa triedia bibliografické údaje na
utvorenie autorského katalógu, primárnym triediacim kľúčom je autorovo priezvisko, pričom krstné
meno je sekundárny kľúč. Ak sa na toho istého autora vzťahujú dvatituly, ako dodatočný triediaci
kľúč sa používa rok vydanie alebo názov.

triediť – lingvistika en sort, verb, usporadúvať →údaje do skupín podľa špecifikovaných kritérií.
Poznámka: upravené podľa ISO 2382-6: 1987 (SSTNISO 1087-2: 2006).)
tróp – lingvistika trópus, zástupka, obrazné pomenovanie, nepriame pomenovanie (v básni aj básnické
pomenovanie) je výraz (slovný zvrat a spojenie) založený na prenesenom význame slova. Tróp
nepriamo označuje predmety alebo javy a na základe podobnosti prenáša pomenovanie z jedného
javu na druhý, napr. metafora – prenesenie významu na základe vonkajšej podoby; →synekdocha.
trpné príčastie – lingvistika hybridný gramatický slovesný tvar, v ktorom sa združujú isté slovesné a isté
adjektívne gramatické kategórie. Tvorí sa príponou –tý, -ný alebo –ený (napr. biť – bitý, myslieť –
myslený, niesť – nesený) (Mistrík).
trpný rod – lingvistika pasívum, príznakový člen kategórie slovesného rodu (genus verbi). Jeho
obsahom je vzťah medzio prísudkom a podmetom. Rozlišuje sa opisné a zvratné pasívum (napr.
Málo žiakov je vyznamenaných. Dom sa stavia).
Turingov stroj (1937) – informatika jeden z najdôležitejších modelov na opis formálnych jazykov. Je to
teoretický nástroj, ktorý manipuluje so symbolmi na pásiku papiera podľa tabuľky pravidiel. Napriek
jednoduchosti vie sa Turingov stroj adaptovať na simuláciu logiky akéhokoľvek počítačového
algoritmu a je osobitne užitočný pri vysvetľovaní funkcií centrálnej riadiacej jednotky v počítači.
Turingov stroj dostane na vstup zapísané vstupné slovo na pásiku, hlava stojí nad prvým políčkom.
Pásik je nekonečne dlhý. Stroj sa nachádza v počiatočnom stave. Podľa →prechodovej funkcie
pracuje na vstupnom slove, pričom jednotlivé symboly môže aj prepisovať. Stroj akceptuje slovo, ak
sa dostabne do stavu z množiny koncových stavov.
Ako Turingov stroj nazývame usporiadanú šesticu A(K,Σ,Γ,δ,q0,F), kde: K je množina stavov, Σ je
vstupná abeceda, Γ je pásková abeceda, δ je prechodová funkcia, q0 je počiatočný stav, F je
množina koncových stavov.
Turingov stroj rozpoznáva triedu rekurzívne vyčísliteľných jazykov (jazykov generovaných frázovými
gramatikami). Symbolicky sa označuje označujeme L(RE) je značka z angl. recursively enumerable).
Frázová gramatika generuje jednotlivé slová pomocou svojich pravidiel zo štartovacieho symbolu. V
každom kroku možno podľa pravidiel prepísať istú časť už utvoreného slova na iné. Do jazyka, ktorý
táto gramatika generuje, potom vyberieme tie odvodené slová, ktoré sa skladajú len zo špeciálnych
symbolov – termínálov.
Turingov test (1950) – informatika test umelej inteligencie. Podľa tohto testu koná systém ako človek,
ak dokáže prekabátiť vyšetrujúceho tak, že ho nedokáže rozlíšiť od človeka (Náter a kol., 2002).
Turing navrhol, aby sa systém testoval vyšetrujúcim prostredníctvom obrazovky a klávesnice.
Systém prejde úspešne testom, ak vyšetrujúci nedokáže rozpoznať, či s ním prostredníctvom
obrazovky a klávesnice komunikuje systém alebo človek. Systém by mal zvládnuť: 1. spracovanie
prirodzeného jazyka, aby vyšetrujúci mohol so systémom komunikovať v jeho rodnom jazyku; 2.
reprezentáciu poznatkov, aby mohol komunikovať s informáciami, ktoré sa mu poskytli pred
vyšetrením a po ňopm; 3. automatizované usudzovanie, aby dokáízal použiť zapísanú informáciu
(znalosti) na zodpovedanie otázok a odvodenie záverov; 4. učenie sa, aby dokázal prispôsobiť sa
novým podmienkam a rozpoznať a zovšeobecniť prežité vzory správania (Návrat a kol. 2002).
tvaroslovie – lingvistika →morfológia.
tvarová zloženina – lingvistika zloženina, ktorej prvá časť má podobu gramatického tvaru:
cieľavedomý.
typ – lingvistika en type, lingvistická jednotka v →texte reprezentujúca definovanú triedu. Poznámka:
Takýmito ligvistickými jednotkami sú zvyčajne reťazce znakov neprerušované oddeľaovačmi (STN
ISO 1087-2:2006). Je to jednotka jazyka, abstraktná kategória, napr. fonéma n, predmet štúdia
fonológie. Existencia typu je založená na vnímaní samotných hovoriacich. Ide o triedu znakov

všeobecnej povahz, na rozdiel od →tokenu, t. j. konkrétneho výskytu znaku v texte (v reči), čiže
každého konkrétneho exempláru (Dolník, 1999)
typ charakteristiky – lingvistika en type ocf characteristic, kategória charakteristiky, ktorá slúži ako
kritérium delenia pri tvorbe pojmových systémov. Poznámka: Typ charakteristiky farba obsahuje
charakteristiky červená, modrá, zelená atď.Typ charakteristiky materiál obsahuje charakteristiky
vyrobené z dreva, kovu atď. (STN ISO 1087-1: 2003).
typológia jazykov – lingvistika náuka o jazykových typoch, charakterizovaných súhrnom gramatických,
čiastočne aj lexikálnych vlastností, ktoré dodávajú danému jatzyku istý ráz (analytický typ, flektívny
typ). Podľa celkového charakteru stavby jazyka sa rozlišujú tieto typy: 1. Flektívny typ (hromadí
gramatické významy v jednej časti slova, napr. v slovenčine dobr-ý koncovka -ý znamená 1. pád,
jednotné číslo, mužský rod; sem patrí väčšina indoeurópskych vrátane slovanských jazykov. 2.
Aglutinačný typ (slová sa tvoria pridávaním prípon, z ktorých má každá práve jeden význam, ku
koreňu; napr. turecké, mongolské, ugrofínske jazyky); 3. izolačný typ (charakterizujú ho nemenné
slová, v ktorých sa vetná stavba tvorí slovosledom: podstatné meno pred slovesom tvorí podmet X,
podstatné meno po slovese tvorí predmet; sem patria západoeurópske jazyky). 4. Introflektívny typ
(charakterizovaný flexiou/introflexiou, ktorá spočíva v tom, že gramatické významy sa nevyjadrujú
ani afixálne, ani gramatickými slovami čiže ani flektívne ani analyticky, ale alternáciami vnútri slova.
Stupeň kondenzácie je tu vyšší ako vo flektívnych jazykoch, kumulovanie významov sa presúva až
do koreňa slova. K introflektívnym typom patria semitské jazyky. Príklady z angličtiny: tooth – teeth,
avake – awoke; príklady z nemčiny: Vater Väter, Bruder – Brüder. 5. Polysyntetický typ (odlišuje
sa od predchádzajúcich typov tým, že sa v týchto jazykoch neskloňuje a nečasuje, t. j. niet v nich
flexie. Funkčný celok sa utvára spojením plnovýznamových slov, z ktorých jedno je aj nosičom
gramatickej funkcie. Príkladom je indonézsky jazyk: orang (človek), orang-orang (ľudia).
účastník jazykového prejavu – lingvistika spolubesedník, osoba, ktorá je prvkom jazykovej
komunikácie na strane vysielača i prijímača.
účelová spojka – lingvistika →hypotaktická spojka.
účelové adjektívum – lingvistika →účelové prídavné meno.
účelové prídavné meno – lingvistika prídavné meno vyjadrujúce účel deja: písací, merací, striekací
(Horecký a Rácová, 1979).
účelový register – informatika zdravotný register, ktorý sa zriaďuje v rámci výskumných projektov.
Ukončením projektu takýto register zaniká.
učenie – informatika proces, v ktorom si organizmus osvojuje individuálnu skúsenosť, aktívne
prispôsobuje sa svojmu prostrediu zmenou správania a rozvojom osobnosti. Učenie znamená
činorodosť intelektu, nielen memorovanie. Rozoznávajú sa viaceré teórie učenia:
Behavioristické teórie – vychádzajú z toho, že predmetom skúmania môže byť len pozorovateľné
správanie, nie prežívanie.Čo sa jedinec učí je určené prostredím, nie učiacim sa jedincom a pre
učenie sú ústredné asociácie a posilňovanie.
Kognitívna psychológia – učenie pokladá za poznávanie prostredníctvom vnímania, vhľadu do
problémov, myslenia, zmyslu činnosti. Na rozdiel od behavioristov aj kontrola učenia väzí vnútri
jedinca, nie vo vonkajšom prostredí. Zahŕňa informačné procesy, matematické teórie učenia
a umelú inteligenciu.
Teória sociálneho učenia – tvrdí, že ľudia sa učia tým, ako pozorujú iných. Od behavioristického
teórie sa líši tým, že sa viac sústreďuje na pozorovanie a kognitívne procesy, ako na výsledné
správanie.

Humanistická orientácia – zameriava sa na sebariadené učenie a celkovú skúsenosť. Je založená
na presvedčení o existencii prirodzeného sklonu ľudí učiť sa. S rozšírením znalostí sa tieto stávajú
v podnecujúcom a povzbudzujúcom prostredí modernej spoločnosti ľudskou prirodzenosťou.
Strojové učenie – podľa Simona (1983) je učenie schopnosť systému meniť sa (adaptovať sa) tak,
že môže vykonávať rovnakú alebo podobnú úlohu v ďalšej situácii lepšie a efektívnejšie (cit. Kostik
a Satoky, 2005). Využívajú sa pritom štatistické metódy, symbolické a subsymbolické metódy
umelej inteligencie. K štatistickým metódam patria regresné metódy, diskriminačná a zhluková
analýza. →Symbolické metódy zahŕňajú rozhodovacie stromy a pravidlá. →Subsymbolické metódy
používajú neurónové siete, genetické algoritmy a bayesovské siete.
účinková príslovková veta – lingvistika príslovková veta vyjadrujúca dej, ktorý sa vyvoláva priebehom
deja hlavnej vety: Nadymil z fajky, až zadúšalo (Horecký a Rácová, 1979).
účinková spojka →hypotaktická spojka.
údaje – informatika 1. en data, dáta (jednotné číslo v slovenčine neexistuje), reprezentáxcia informície
formalizovanáspôsobom vhodfným na komunikáciu, interpretáciu, uloženie alebo spracovanie.
Poznámka: upravené podľa normy ISO/IEC 2382-1:1993 (STN ISO 1087-2:2006). 2 jednotlivé fakty,
informácie ako súčasť istého prejavu, správy, tlačiva s podobne; 3. informatika akékoľvek informácie
(údaje – z bodu 2, správa/časť správy) spracovávané vo výpočtových systémoch a/alebo
programom; údaje (z bodu 2), ktoré predstavujú najnižší prvok informačného systému a ktoré
vyjadrujú jeho základné charakteristiky; najmenšie nedeliteľné prvky oblastí hodnôt dátového typu;
informácie (údaje z bodu 2, správa/časť správy), ktoré majú formálny tvar vyhovujúci pre
spracovanie človekom alebo (a najmä) strojové spracovanie, záznam do pamäti alebo na prenos.
údaje čitateľné strojom – en machine-readable data, →údaje, ktoré sú ihneď k dispozícii na
→spracovanie údajov (STN ISO 1087-2:2006).
údajová kategória – en data category, typ údajového prvku, výsledok špecifikácie daného
→údajového poľa (STN ISO 1087-2: 2006).
údajová komunikácia – en data communication, dátová komunikácia, prenos →údajov medzi
funkčnými jednotkami podľa súborov pravidiel riadiacich →prenos údajov a koordinácia výmeny
(ISO/IEC 2382-9: 1995)(STN ISO 1087-2: 2006).
údajové médium – en data medium, fyzické médium, na ktorom možno zaznamenávať →údaje
a z ktorého možno tieto údaje získať. Príklad: Magnetický disk, CD-ROM, mikroforma. Poznámky:
upravené podľa normy ISO 2382-1:1993. Poznámka 2: V oblasti knihovníctva a dokumentácie sa
pod pojmom údajové médium rozumie nosič údajov.
údajové pole – en data field, časť →záznamu s premenlivou alebo pevnou dĺžkou vyhradená na
konkrétny →údajový prvok (STN ISO 1087-2:2006).
údajový model – informatika dátový model, v softvérovom inžinierstve abstraktný model, ktorý
dokumentuje a organizuje komerčné údaje na komunikáciu medzi členmi tímu a používa sa ako plán
vývoja aplikácií, konkrétne na spôsob ukladania a sprístupňovania údajov. Je to nástroj pre
pracovníkov komerčnej sféry a profesionálov IT, ktorý používajú súbor symbolov a text na presné
vysvetlenie podsúboru reálnych informácií s cieľom zlepšiť komunikáciu vnútri organizácie, čo má
zlepšiť flexibilitu a stabilitu aplikačného prostredia (Hoberman 2009). Údajový model explicitne
určuje štruktúru údajov alebo štruktúrované údaje. Typickými aplikáciami údajových modelov dú
modely databáz, dizajn informačných systémov, umožňujúci výmenu údajov. Údajové modely sa
obyčajne špecifikujú v jazyku modelujúcom údaje.
údajový prvok – en data element, jednotka →údajov, ktorá sa v určitom kontexte považuje za
nedeliteľnú (ISO 2382-4: 1987)(STN ISO 1087-2: 2006).

údržba súboru – en file manintenance, činnosť, pri ktorej sa →aktualizuje a preorganizuje súbor (ISO
2382-4: 1987)(STN ISO 1087-2: 2006)).
ukazovacie zámeno – lingvistika zámeno, ktoré vydeľuje istý predmet spomedzi ostatných rovnorodých
predmetov: ten, tamten (Horecký a Rácová 1979).
ukotvený objekt – informatika objekt (napr. obrázok alebo graf) utvorený v jednej softvérovej aplikácii a
vložený do dokumentu uvoreného v inej aplikácii. Ukotvenie objektu, viac než iba jeho jednoduché
vloženie, zaručuje, že si objekt uchová svoj pôvodný formát. Takto ukotvený objekt možno
modifikovať v pôvodnej aplikácii.
úložisko klinických údajov – informatika en clinical data repository, CDR, sklad äúdajov, ktorý
obsahuje a manažuje klinické údajwe zozbierané pri kontaktoch služby v mieste lokalizácie služieb
(napr. hemocníc, kliník). Poznáma 1: prevzaté z Infoway:2003. Poznámka 2: Údaje z CDR sa môžu
používať na ukladanie do EHR pre objekt starostlivosti, v tom zmysle sa CDR pokladá za zdrojový
systém EHR (Infoway:2003). Poznámka 3: CDR je v súlade s definíciou základného rodového EHR,
nie však so špecializovanejšou definíciou EHR integrovanej starostlivosti (ICEHR) [(ISO/TR
20514:20045(E)].
umelá inteligencia →inteligencia, umelá.
umelecký štýl – lingvistika štýl spisovného jazyka charakterizovaný premenlivosťou formálnych
prostriedkov, významovou mnohoznačnosťou, obraznosťou, subjektívnosťou, dialogickosťou.
umelý jazyk – lingvistika en artificial language – jazyk utvorený alebo riadený ľuďmi pomocou súboru
vopred stanovených pravidiel na nejaké špeciálne účely (jazyk matematickej symboliky, jazyk
fyzikálnych teórií, rozličné formy signalizácie – znaková reč hluchonemých, vlajkové alebo svetelné
signály atď.). Používa sa v istých druhoch komunikácie, v písanej podobe má chudobnú gramatiku.
umelý kód – informatika kód utvorený zámernou ľudskou činnosťou, napr. morzeovka; nie je schopný
autonómneho vývoja.
UML – informatika en Unified Modelling Language zjednotený modelovací jazyk. Špecifikácia
najčastejšie používaná OMG a metóda nielen na aplikáciu štruktúry, správania a architektúry
svetových modelov, ale aj obchodovanie a dátové štruktúry; OMG je medzinárodné neziskové
konzorcium s otvoreným členstvom pre počítačový priemysel. Ide o grafický jazyk v sofverovom
inžinierstve na vizualizáciu, špecifikáciu, navrhovanie a dokumentáciu programových systémov;
základný modelovací nástroj používaný pri vývoji informačných systémov. UML ponúka štandardný
spôsob zápisu návrhov systému vrátane konceptuálnych prvkov ako sú biznis procesy a systémové
funkcie, ako aj konkrétnych prvkov, ako sú príkazy programovacieho jazyka, databázové schémy
a znova použiteľné programové komponenty. Tento editor umožňuje modelovanie UML diagramov,
exportovať diagramy do formátu JPEG, WMF alebo SVG, načítať diagramy zo súboru XMI a i.
Hlavným rozdielom ontológií oproti UML je, že ich triedy v sebe nezahŕňajú procedurálne metódy
ako vyjadrenie zodpovednosti za určitú funkciu skúmaného alebo navrhovaného systému. Dôraz sa
naopak kladie na logické vzťahy medzi triedami, ktoré môžu mať komplikovanejšiu sémantiku ako je
možné v UML graficky zachytiť pomocou asociácií. To súvisí aj so skutočnosťou, že UML je
primárne určený na navrhovanie softverových systémov, kým ontológie (najmä doménové) slúžia na
vyjadrenie konceptuálnych vzťahov relatívne nezávisle od programových aplikácií.
Ďalším rozdielom je postavenie inštancií. Kým v UML je každá inštancia pevne spojená s triedou, do
ktorej náleží, v ontológiách inštancie (indivíduá) zodpovedajú špecifickým objektom reálneho sveta,
sú „občanmi prvej kategórie“ a príslušnosť k triede (často aj k viacerým triedam súčasne) je len ich
vlastnosťou, ktorá sa môže v čase prípadne aj meniť.

UMLS – informatika en Unified Medical Language System systém zjednoteného lekárskeho jazyka). Ide
o meta-tezaurus, ktorý slúži na zachytenie a prepojenie informácií z rôznych heterogénnych zdrojov.
Začal sa používať ako „Long-term R & D project“ r. 1986 v Národnej lekárskej knižnici v USA.
Obsahuje vyše 730 000 biomedicínskych termínov z vyše 50 biomedicínskych slovníkov. Ide
o inteligentný automatizovaný systém, ktorý „rozumie“ biomedicínskym termínom a ich vzťahom
a využíva toto porozumenie na čítanie a organizovanie informácií zo strojovo spracovateľných
zdrojov. Jeho cieľom je kompenzácia terminologických a kódových rozdielov týchto nesúrodých
systémov a súčasne aj jazykových variácií používateľov. Znalostné zdroje UMLS sú univerzálne
a nie sú optimalizované na jednotliové aplikácie. Ide o viacjazyčný slovník číselníkov MeSH, ICD,
CPT, DSM, SNOMED a ďalšie na veľkokapacitnom médiu, čo umožňuje prevod kódovaných
termínov medzi rôznymii klasifikačnými systémami.
Hlavným cieľom UMLS je spojiť alternatívne názvy rovnakých pojmov a identifikácia užitočných
vzťahov medzi rôznymi pojmami. Ak rôzne slovníky používajú rovnaký názov pre rôzne termíny,
v metatezaure sa zjavia obidva významu a ukáže sa v ňom, ktorý význam sa použil v ktorom
slovníku. Ak sa rovnaký termín zjavuje v rôznych slovníkoch v rôznych hierarchických kontextoch,
v metatezaure sa zachytia všetky tieto hierarchie. Metatezaurus nepodáva jeden konzistentný
pohľad, ale zachováva mnoho pohľadov, ktoré sú obsiahnuté v zdrojových slovníkoch.
Počítačová aplikácia s prístupom na internet sa nazýva UMLS Knowledge Sporce Server. Jeho
cieľom je sprístupniť dáta UMLS používateľom. Vzdialený používateľ môže poslať dotaz do
Národnej lekárskej knižnice. Server je na www stránke http://umlsks.nlm.nih.gov/. Po prihlásení sa
používateľ dostane na stránky UMLS Knowledge Source Server. Treba zvoliť verziu (napr. 2005AA),
potom sa vloží hľadaný termín.
UMLS sa skladá z 3 zdrojov: →metatezaurus, →sémantická sieť a SPECIALIST Lexicon.
Odborný slovník a lexikálne programy – SPECIALIST Lexicon obsahuje bežné slová, ako aj
odborné výrazy z biomedicíny, každé slovo alebo termín zaznamenáva syntaktické, morfologické
a ortografické informácie.
Metatezaurus z vydania 205AA obsahuje 1 179 000 pojmov, 4 174 000 termínov (Oko, Oči, oko =
1), 5 476 000 „atómov“ (Oko – MeSH, Oko – SNOMED CT = 2), 132 zdrojových slovníkov v 17
jazykoch. Obsahuje českú verziu MeSH, v ktorej však chýbajú definície.
Sémantická sieť obsahuje informácie o sémantických druhoch a ich vzťahoch. V SPECIALIST
lexicon každé slovo alebo termín zaznamenáva syntaktické, morfologické a ortografické informácie.
Hlavným cieľom UMLS je spojiť alternatívne označenia rovnakých pojmov a identifikovať užitočné
vzťahy medzi rôznymi pojmami. Ak rôzne slovníky používajú rovnaké označenie pre rôzne pojmy,
v metatezaure sa zjavia obidva významu a ukáže sa v ňom, ktorý význam sa použil v ktorom
slovníku. Ak sa rovnaký termín zjavuje v rôznych slovníkoch v rôznych hierarchických kontextoch,
v metatezaure sa zachytia všetky tieto hierarchie. Metatezaurus nepodáva jeden konzistentný
pohľad, ale zachováva mnoho pohľadov, ktoré sú obsiahnuté v zdrojových slovníkoch.
Počítačová aplikácia s prístupom na internet sa nazýva UMLS Knowledge Sporce Server. Jeho
cieľom je sprístupniť dáta UMLS používateľom. Vzdialený používateľ môže poslať dotaz do
Národnej lekárskej knižnice. Server je na www stránke http://umlsks.nlm.nih.gov/. Po prihlásení sa
používateľ dostane na stránky UMLS Knowledge Source Server. Treba zvoliť verziu (napr. 2005AA),
potom sa vloží hľadaný termín.
unicode – informatika poskytuje jedinečné číslo charakteristické pre každý znak.
unikátny výskyt – lingvistika →výskyt.
unilaterálna teória znaku – lingvistika teória, ktorej znakom je iba zvukový obal slova, rersp. morfémy.

uniterm – informatika kľúčové slovo, ktoré popri iných kľúčových slovách vyjadruje obsah dokumentu.
Niekedy je prevzaté z názvu dokumentu, inokedy ho na základe obsahovej analýzy formuluje
puižívateľ. Väčšinou sa vyjadruhje jedným slovom, ale možno použiť i slovné spojenie. Uniterm
môže byť vybavený odkazmi alebo vysvetlivkami, ktoré odstraňujú homonymiu a synonymiu. Medzi
unitermami nie sú nijaké hierarchické vzťahy, t. j. nie je určené, ktorý uniterm je hierarchicky
nadradený alebo podradený;všetky unitermy sa pokladajú za slová stojace na tej istej hierarchickej
úrovni. Preto aj Taube označoval svoj postup za koordinované indexovanie, že jednotlivé unitermy
boli vzájomne hierarchicky súradné. Prednosť sa dáva unitermom v podobe jedného slova. Slovné
spojenie môže byť unitermom len vtedy, ak sa jednotlivé slová, z ktorých sa skladá, nevyskytujú v
danom unitermovom selekčnom jazyku v inom slovnom spojení. Tento postup umožňuje, aby sa
unitermová slovná zásoba zmenšila na minimum
univerbizácia – lingvistika proces, v ktorom na pozadí viacslovných (najmä dvojslovných) analytických
pomenovaní, nazývaných združené pomenovania, vznikajú jednoslovné, syntetické pomenovania.
Uplatňuje sa tu substantivizácia (vedúci pracovník – vedúci) a derivácia (zasadacia sieň –
zasadačka). zjednoslovňovanie, zmena viacslovného pomenovania na jednoslovné, spravidla
vynechaním (časti) významove neopodstatneného slova; napr. pzasadacia miestnosť →zasadačka,
patologická fyziológia – patofyziológia. (Mistrík, 2002).
univerzálie – v stredovekej filozofii termín označujúci všeobecné idey. V spore o univerzálie išlo o to, či sú
objektívne, reálne, alebo sú to len názvy vecí. Podľa jedného hľadiska univerzálie existujú „pred
vecami“ (podľa krajného realizmu, napr. podľa Eurigena), ideálne alebo existujú „vo veciach“
(podľa umierneného realizmu, napr. podľa Tomáša Akvinského). Podľa opačného náhľadu
univerzálie existujú len v rozunme, „po veciach“ ako výtvory rozumu (konceptualizmus), alebo sa
dokonca pokladajú len za slová (krajný nominalizmus, napr. Roscellima a Occama). V lingvistike ide o
univerzálne vzťahy a črty jazykov, ktoré možno zisťovať jednak porovnávaním jazykov s inými,
nejazykovými znakovými systémami (nejazykové univerzálie), jednak porovnávaním jazykov
s jazykmi (jazykové univerzálie).
úprava textu – en text editing, editing, editovanie, →spracovanie textu s cieľom manipulovať
s →textom. Poznámka 1: upravené podľa normy ISO/IEC 2382:23: 1994. Poznámka 2: Medziá
typické manipulácie patria prepracovanie, zmeny, doplnenie, vymazanie a preformátovanie (STN
ISO 1087-2: 2006).
určitá číslovka – lingvistika číslovka, ktorá presne, číselne vyjadruje počet vecí: dva, desať.
určité slovesné tvary – lingvistika finítne slovesné tvary, vyjadrujú predikatívne gramatické kategórie,
čiže majú kategórie osoby, čísla, času, spôsobu a slovesného rodu. Sú to tvary, ktoré sa používajú
v gramatickom prísudku dvojčlennej vety a vo vetnom základe jednočlennej vety.
určité zámeno – lingvistika zámeno označujúce určitú danú vec.
určitý člen – lingvistika gramatický prostriedok na vyjadrenie protikladov gramatickej kategórie
určenosti; vznikol gramatikalizáciou ukazovacieho zámena (v nemč. der, die, das, vo franc. le, la,
v angl. the).
určitý slovesný tvar – lingvistika slovesný tvar charakterizovaný morfémami vyjadrujúcimi kategóriu
osoby, času a spôsobu: píšem, napísal.
určovací sklad – lingvistika →determinatívna syntagma.
určovacia zloženina – lingvistika determinatívne kompozitum, zloženina, ktorej zložky sú vo vzťahu
podradenosti: sýtozelený (Horecký a Rácová, 1979).

určujúca charakteristika – lingvistika en delimiting characteristic, →podstatná charakteristika použitá
na odlíšenie →pojmu od súvisiacich pojmov. Poznámka: Určujúcu charakteristriku podpora chrbta
možno použiť na odlíšenie pojmov „taburetka“ a „kreslo“ (STN ISO 1087-1: 2003).
Určujúce charakteristiky pojmu sú charakteristiky identifikované pri jeho analýze ako podstatné,
tvoriace obsah pojmu. Ďalším krokom terminologickej analýzy je skúmanie vzťahov pojmu so
súvisiacimi pojmami daného pojmového systému. Rovnaké alebo spoločné charakteristiky indikujú
podobnosti medzi pojmami; určujúce charakteristiky označujú rozdiely, ktoré vymedzil pojem.
Určujúca charakteristika je podstatná charakteristika, ktorá odlišuje jeden pojem od iných pojmov.
Určujúci a spoločný sú však relatívne termíny. Tá istá podstatná charakteristika môže byť určujúca
vo vzťahu k jednému pojmu, ale môže byť spoločná vo vzťahu k inému súvisiacemu pojmu. Analýza
podobnosti a rozdielov medzi pojmami vyústi do jedinečného súboru charakteristík, ktoré sú typické
pre daný pojem. Táto osobitná kombinácia charakteristík umiestni pojem v rámci siete súvisiacich
pojmov s podobnými alebo odlišnými charakteristikami. Vzťahy medzi pojmami sa používajú na
vymedzenie základnej štruktúry pojmového systému. Vzťahy medzi pojmami sa používajú na
vymedzenie základnej štruktúry pojmového systému. Pochopenie charakteristík, ktoré sa použili pri
tvorbe pojmového systému, zjednoduší postup pri definovaní pojmu.
určujúca príslovka – lingvistika príslovka, ktorá vyjadruje miesto, čas, spôsob a príčinu slovesného
deja: tam, zajtra, pomaly (Mistrík, 2002).
use case – en, prípadová štúdia, kazuistika.
useknutie frazémy – lingvistika osobitný druh aktualizácie frazémy, ptri ktorej sa vyjadrí len časť
frazémy, napr. Ako sa do hory volá...
úslovie – lingvistika útvar menší ako príslovie alebo porekadlo. Pomocné označenie pre nevetné
ustálené výrazy mennej povahy popri základnom názve frazeologický výraz (frazéma).
V paremiológii ide o nevetné ustálené zvraty (vlastné frazémy), napr. Slovo dalo slovo... (Mistrík,
2002).
úspora – lingvistika →elipsa.
ustálené spojenie slov – lingvistika spojenie slov, ktoré sa spravidla ako celok vyskytuje v jazykových
prejavoch: biela káva, červené víno (Horecký a Rácová, 1979).
ustálenosť termínu – lingvistika vlastnoť termínu. Patrí popri systémovosti k jeho najdôležitejším
vlastnostiamí (Poštolková a spol., 1983). Nesmie sa chápať ako prísna nemennosť alebo nehybnosť
termínov a terminológie. Terminológiu síce treba považovať za najstabilnejšiu vrstvu spisovnej
slovnej zásoby, ale treba mať na zreteli, že slovná zásoba podlieha zmenám z najrôznejších
dôvodov. Najčastejšie ide o vecné dôvody v dôsledku vývoja vedy a techniky, kde sa spresňujú
jestvujúce informácie o danom pojme. Alebo o jazykové dôvody, a to najmä tam, kde sú
pochybnosti o jazykovej správnosti termínu (Masár, 1989). Ustálenosť termínov nesmie prekážať
rozvoju odboru a jeho terminológie.
Bez ustálenosti termínov by nebolo možné dorozumievanie, vznikali by mnohé nejasnosti..., ba aj
finančné škody (Horecký, 1956). Ustálenosť termínu nie je jeho prísna nemennosť (Poštolková
a spol., 1983). Jednou z charakteristických čŕt jazyka a jeho slovnej zásoby je pohyb,
preskupovanie alebo obmieňanie jednotiek, preferencia jedných prvkov pred druhými atď. Na
jazyku sa citlivo odrážajú spoločenské zmeny a vývin jednotlivých odborov.
Ustálený termín sa môže zmeniť z jazykových alebvo z vecných dôvodov V minulosti sa v našej
terminológii zmenilo mnoho termínov aj z jazykových dôvodov, keď sa nahradzovali termíny, pri
ktorých boli pochybnosti čo do spisovnosti alebo motivovanosti, napr. termín čidlo (snímač), nárt
(priehlavok), kotník (členok) atď.

Prudký rozvoj medicíny prináša spresňujúce informácie o danom pojme, preto ustálenosť termínov
nesmie prekážať rozvoju odboru a jeho terminológie. Termíny často fungujú ďalej, aj keď sa
podstatne zmenia poznatky používateľov o obsahu pojmov, ktoré tieto termíny pomenúvajú
(Poštolková a spol., 1983). Napr. termín atóm (z g. atomos nedeliteľný) sa už vo fyzike nepokladá
za nedeliteľný, ale termín sa napriek tomu používa ďalej. V genetike sa v začiatočnom štádiu jej
rozvoja pre základný genetický pojem používalo v našej terminológii päť termínov: gén, faktor,
vloha, vrod, dedičný činiteľ (Bujalková, 1988).
Podobné príklady poskytujú ďalšie, najmä dynamicky sa rozvíjajúce odbory, ako je informatika.
ústna spoluhláska – lingvistika orála, spoluhláska tvorená (artikulovaná) bez zapojenia nosovej dutiny:
p proti m.
usudzovanie – en inference. Rozoznáva sa induktívne usudzovanie a usudzovanie analógiou.
Obidve formy vychádzajú z koexistencie a opakovaného výskytu javov. V logike sa rozlišuje medzi
absolútnym
deduktívnym
usudzovaním
(záver
nevyhnutne
vyplýv
a z predpokladov)
a entymematickým usudzovaním (záver vyoplýva z predpiokladov len s istým stupňom
pravdepodobnosti. Entymematické usudzopvanie zahŕňa induktívne usudzovanie a usudzovanie
analógiou Tzv. usudzovanie na základe „medzier“ v tnalostiach (en default reasonign) sa uplatňuje
pri identifikácii prototypových vlastností, ktoré nemusia mať platnosť deifiničných vlastností. Bežné,
intuitívne usudzovanie sa označuje ako inferencia (Dolník, 2005).
usúvzťažňovanie – lingvistika činnosť, ktorou sa ustálené názvy, pomenovania uvádzajú do vzťahu
pomocou gramatických prostriedkov.
uvádzacia častica – lingvistika častica začleňujúca do kontextu celú výpoveď; delia sa na pripájacie
(ostatne, prosím) a pobádacie (akože, ešteže, pravdaže)(Horecký a Rácová, 1979).
uvádzacia veta – lingvistika veta, ktou sa uvádza priama reč.
úvaha – lingvistika útvar výkladového slohového postupu.
úvaha – lingvistika útvar výkladového slohového postupu. V úvahe sa predkladá a z nového aspektu
rozvádza známy problém, ku ktorému autor zaujíma spravidla subjektívny postoj. Úvaha sa
vyskytuje v náučnom, publicistickom, esejistickom i v umeleckom štýle.
úvod – lingvistika časť textu, ktorá stojí na jeho začiatku. Hovorí sa v ňom o všeobecných otázkach
súvisiacich s témou, naznačuje sa postup práce, niekedy sa zdôvodňujú použité metódy, stanovujú
sa ciele, hovorí sa o očakávanom prínose textu.
úvodzovky – lingvistika →interpunkčné znamienko.
uvulára – lingvistika →čapíková spoluhláska.
úzus – lingvistika súhrn jazykových návykov, predpokladajúci jestvovanie aktu reči (L. Hjelmslev, cit.
Horecký a Rácová, 1979). Skutočný stav v používaní istého jazyka, istej formy jeho jestvovania
alebo istého štýlu. Ide o idiolekt, súhrn prvkov a pravidiel u istého indivídua, ale aj súhrn skutočne
používaných, resp. uprednostňovaných výrazov v istom komunikatívnom spoločenstve (rodina,
opracovná skupina, inštitúcia). Vyšším stupňom konsolidácie jazyka je normalizácia a vrcholným
stupňom kodifikácia. Norma je riadený, reglementovaný úzus (Mistrík, 2002).
úženie – lingvistika zmena širšej samohlásky na užšiu, napr. viém > vím.
úžinová spoluhláska – lingvistika konstriktíva, spoluhláska charakterizovaná zúžením cesty
výchovného prúdu; pri stredovej spoluhláske f je úžina uprostred; pri bokovej po obidvoch bokoch
prekážky l, pri kmitavej sa účinka zmenšuje a zväčšuje r.

valencia – lingvistika vlastnosť slovesa ako hlavného vyjadrenia prísudku, ktorá sa prejavuje tým, že
sloveso potrebuje na svoje plné uplatnenie isté doplnenie, najmä pokiaľ ide o podmet a predmet
(hrať sa – hrať, volať sa – volať) (Mistrík, 2002). Valencia je schopnosť slovies (menej často
prídavných mien a substantív) spájať sa v kontexte so slovami určitého gramatického (gramatická
valencia) alebo významového typu (lexikálna valencia), teda schopnosť vytvárať →kolokácie.
Lexikálna valencia je schopnosť slova vstupovať do rôznych kombinácií s inými slovami.
Gramatická valencia je schopnosť slova vystupovať v rôznych gramatických (a syntaktických)
štruktúrach. Nie všetky slová toho istého druhu majú totožnú gramatickú valenciu. Gramatická
valencia môže signalizovať rôzne významy. Valencia je teda viacrozmerná kategória, v ktorej sa
stretávajú viaceré vzájomne prepojené jazykové roviny, ktoré sa navzájom ovplyvňujú. Pri jej
výskume sa stretávaju viaceré lingvistické discipliny – morfosyntax, lexikológia, lexikografia,
konfrontačná lingvistika, lingvodidaktická analýza, počítačová či korpusová lingvistika.
valentnosť slova – lingvistika schopnosť spájať sa s inými slovami; valenčné schopnosti sa
zovšeobecňujú v systéme lexikálnych parametrov (Horecký a Rácová, 1979).
validácia – en validation, overovanie formalizovaných poznatkov. Má dve fázy: testovanie autorom
a vyhodnocovanie expertom.
variácia morfémy – lingvistika jedna z podôb morfémy vyskytujúcich sa v niekoľkých podobách, napr. –
c, -ec v tvaroch letca, letec (Horecký a Rácová, 1979).
variant fonémy – lingvistika konkrétna podoba fonémy vyskytujúca sa v istom špecifickom okolí, ktorá
nemá rozlišovaciu platnosť, napr. velárne n (banka) v slovenčine je variantom fonémy n pred
velárnymi spoluhláskami k, g, ch (Horecký a Rácová, 1979).
variant morfémy – lingvistika jedna z podôb morfémy, odlíšená od základnej podoby sláskovou
stavbou: -osť/-esť (Horecký a Rácová, 1979).
väzba – lingvistika rekcia, vzťah medzi slovesom (dejovým menom) a podstatným menom, ktorým sa
dopĺňa význam slovesa (dejového mena); silná väzba sa pri slovesách vyjadruje predmetom (čítať
knihu), slabá väzba príslovkovým určením (bývať v Bratislave)(Horedký a Rácová, 1979).
väzba v systéme – lingvistika spojenie medzi prvkami systému, ktorým sa realizuje špecifický vzťah
reprezentujúci závislosti (súvislosti) medzi vlastnosťami prvkov. Väzba v systéme je podmienená
vzťahom medzi prvkami, pričom nie každý vzťah sa musí realizovať väzbou. Prostredníctvom väzieb
sa zabezpečuje interakcia prvkov, a tým aj správanie sytsému a činnosť systému. Podľa spôsobu
realizácie spojenia sa rozlišuje sériová, paralelná a spätná väzba v systéme.
väzbová zloženina – lingvistika rekčné kompozitum, zloženina, v ktorej základom je spojenie slovesa
s predmetom: vodiť vodu – vodovod (Horecký a Rácová, 1979).
väzbový datív – lingvistika →rekčný datív.
vecný slovník – lingvistika →pojmový slovník.
vedecko-náučný štýl – lingvistika →odborný štýl.
vedľajší význam slova – lingvistika význam, ku ktorémui pristupujú prvky kontextu a situácie: chytiť
jazyka (vojaka – informanta)(Horecký a Rácová, 1979).
vedľajšia veta – lingvistika veta, ktorá mánv rámci súvetia funkciu niektoréhjo vetnéhjo člena
(podmetová, predmetová ap.).
vedomie – súbor predstáv (pocitov, myšlienok, citov, vôle atď.), ktoré má jedinec v danom okamihu o
sebe (o svojich duševných a duchovných stavoch).
velára – lingvistika →zadopodnebná spoluhláska.

verbalizácia – lingvistika spôsob tvorenia nových slovies od rozličných výrazov: nate, pozorte, ahojte
(Horecký a Rácová, 1979).
verbum – lingvistika →sloveso.
verejné zdravotníctvo – en public health, odbor zdravotníctva, ktorá sa zaoberá zlepšovaním zdravia
obyvateľstva prostredníctvom zdravotnej výchovy, podpory zdravia, výskumu a stratégií prevencie
ochorení. V súvislosti s eHealthom treba zabezpečiť a integrovať tieto oblasti: 1. zdravotnícka
analytika a štatistika, monitoring pre hodnotenie zdravotných rizík; 2. výskum a sledovanie chorôb;
3. epidemiológia a systémy včasného varovania; 4. štátna správa ochrany zdravia, preventívne
programy; 5. overovanie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, plánovanie a manažment.
veta – 1. lingvistika v prirodzenom jazyku je to gramaticky správne usporiadané spojenie →slov, ktoré tvorí
významový a formálny celok. Vetou môže byť aj jedno slovo, ktoré vyjadruje zakončenú myšlienku. Tu pod
gramatikou chápeme sústavu pravidiel a zákonov o spájaní slov do viet (Olejník, 2007). Veta je zvukovo

stvárnená konštrukcia vymedzená uceleným významom a gramatickým jadrom (podmet a prísudok,
resp. vetný základ), ktoré vyjadrujú vetotvorný vzťah a sú východiskom pre syntagmatické
stvárenenie. Ide o základnú komunikatívnu jednotku jazyka tvoriacu významový a formálny celok.
Veta je jednoduchá veta aj súvetie; členy vety v súvetí sa označujú aj ako klauzy. Veta sa chápe len
ako abstraktný vzorec, konkrétnou realizáciou vety je výpoveď. Veta je napísaná (veta v klasickom
zmysle slova) alebo vypovedaná (vo výpovedi) myšlienka. 2. matematika veta je pravdivý výrok, ktorého
pravdivosť bola dokázaná. Tvrdenia bez dôkazu sú axiómy, vety s definíciami sú pojmy a výroky sú vety, ktoré
sa dokazujú. Známa je Pytagorova veta, Euklidove vety a pod. Často ako synonymum sa používa slovo
"poučka", napr. Euklidove poučky.

veta, žiadacia – lingvistika rozkazovacia veta, želacia veta, gramatická forma, ktorou sa vyjadruje
žiadosť, výzva, podnet, povzbudenie alebo želanie adresátovi, aby niečo urobil či neurobil.
V písomnom prejave je na konci žiadacích viet výkričník. Napr. Neklopte!
vetné členy – lingvistika najmenšie jednotky syntaktického plánu jazyka. Podľa významu sa delia na 1.
základné; 2. rozvíjajúce. Základné vetné členy tvoria gramatické jadro vety, a to podmet a prísudok
gramatické jadro dvojčlennej vety, vetný základ zasa gramatické jadro jednočlennej vety.
Rozvíjajúce vetné členy spravidla netvoria gramatické jadro vety, len sa viažu syntagmaticky na
základné vetné členy vyjadrené: ako prívlastok a prístavok sa viažu na nadradené podstatné meno,
predmet na sloveso, príslovkové určenie na sloveso alebo na prídavné meno. Osobitne stojí
doplnok, ktorý tým, že sa vždy viaže dvoma rozličnými vzťahmi na dva vetné členy zároveň, nepatrí
ani medzi základné, ani medzi rozvíjajúce vetné členy. Podľa výstavby sa rozlišujú: 1. jednoduché;
2. zložené; 3. viacnásobné. Jednoduché vetné členy sú vyjadrené jedným plnovýznamových
pomenovaním, resp. jeho tvarom. Zložený vetvý člen sa skladá z nerovnorodých častí, ktoré sa
navzájom dopĺňajú: prvá časť je kategoriálna, syntakticky oporná, druhá časť je významová, napr.
veľa mužov, začať čítať, mať pripravené. Viacnásobný vetný člen tvoria také časti, ktoré sú
syntakticky rovnocenné a vo vzťahu k súvsťažnému komponentu syntagmy vystupujú ako celok,
napr. matky, otcovia a deti, mladý a zdravý človek; →gramatická stavba vety.
vetný základ – lingvistika fundament, základný vetný člen jednočlennej vety, v ktorom sa realizuje
gramatické jadro jednočlennej vety a ktorý zároveň predstavuje aj východiskový bod na jej
syntagmatické stvárnenie. Je to člen nezávislý od ostatných členov vety. Vetný základ môže byť
holý (Vystúpiť!), rozvitý (Zakazuje sa fajčiť!) a zložený (Musí byť vidieť).
viacnásobný vetný člen – lingvistika koordinačné spojenie výrazov oplniacich vo vete ako celopk jednu
syntaktickú funkciu. Patria sem skupiny opakujúcich sa slov (pršalo a pršalo), spresňujúce prístavky
(vo väčších mestách, najmä v Bratislave), prístavkové spojenia (otec a radca), stupňovacie spojenia
(neprišiel brat ani sestra). Členy viacnásobného vetného spojenia môžu byť navzájom vo vzťahu
zlučovacom (pekne a teplo), odporovacom (pekné, ale drahé), stupňovacom (nielen chváliť, ale aj

trestať), vylučovacom (alebo vnútri, alebo vonku), dôsledkovom (parížsky, a teda svetový) (Mistrík,
2002).
viacslovné termíny – lingvistika v abecednom registri možno pri viacslovných termínoch použiť
prirodzené poradie slov aj invertovanú formu (permutovaný register). Napríklad termín "electronické
spracovanie údajov" sa vyskytne v týchto formách:
■ spracovanie údajov
■ elektronické spracovanie údajov
■ spracovanie údajov, elektronické
viacvýznamovosť – lingvistika →polysémia.
viazaná reč – lingvistika jazykový prejav, ktorého minimálnou podmienkou je segmentácia na rytmické
úseky. Patrí sem aj zvuková zhoda na konci rytmickýžch celkov, opakovanie slov, slovosledné
kombinácie, špecifická grafická úprava textu, uplatňovanie sémantických medzitextových kontaktov,
nepriame vyjadrovanie ap. Viazaná reč ako protiklad prózy s a nie celkom presne stotožňuje
s poéziou, a rovnako nie presne aj s lyrikou.
vibranty – lingvistika kmitavé spoluhlásky, spoluhlásky artikulované tak, že úžina tvorená špičkou
jazyka sa striedavo zužuje a rozširuje (r, ŕ). V slovenčine sú vibranty vždy znelé.
vid, slovesný – lingvistika →slovesný vid.
vidová morféma – lingvistika morféma, ktorá vyjadruje na slovesnom tvare príslušný vid: chod-iev-ať, opak-ov-áv-ať.
vlastnosť – informatika en attribute, to, čo je spoločné triede entít a čo ich odlišuje od iných. Vlastnosť
je všetko, čo predmet má, a teda má nielen aspekt kvalitatívny, ale aj kvantitatívny, javový i
podstatový. Vlastnosť je predmetom skúmania kvalitatívnej, ako aj kvantitatívnej analýzy. Odhalenie
vlastností je jedným z hlavných cieľov poznávania (FILIT).
vnútorné opakovania – informatika segmenty, ktoré sa zjavujú v zdrojovom texte viac než raz a ešte
neboli preložené, t. j. ešte neexistujú ako prekladové jednotky v prekladovej pamäti. Por. vonkajšie
opakovania, prená korešpondencia a štatistická analýza zdrojového textu.
vokalizácia predložiek – lingvistika pridanie samohlásky k spoluhláske pri predložkách pre lepšiu
výslovnosť. Predložky s, z, v, k priberajú samohlásku o, resp. u a nadobúdajú podobu so, zo, vo ku.
Vokalizujú sa: a) pred slovom ktoré sa začína na rovnakú spoluhlásku, ako je v predložke, napr. zo
zeme, vo vode; b) pred slovom začínajúcim sa skupinou spoluhlások, v ktorej na druhom alebo
treťom mieste stojí rovnaká alebo podobná spoluhláska, napr. vo svete, zo psychológie. Neslabičné
i slabičné predložky sa vokalizujú pred tvarmi zámena ja, napr. so mnou, bezo mňa, ku me (Mistrík,
2002).
vonkajšie opakovania – informatika segmenty, ktoré sa zjavujú viac než raz vo viac než jednom
zdrojovom texte, ale neboli ešte preložené, napr. ešte neexistujú ako prekladové jednotky
v prekladovej pamäti. Por. vnútorné opakovania.
vôľové slovesá – lingvistika verba voluntatis, významová skupina slovies označujúcich chcecie, príp.
nechcenie, rozkaz a zákaz, zabránenie, pripustenie, dovolenie atď., napr. chcem, nechcem,
dovoľujem.
vsuvka – lingvistika krátka, osobná odbočka, poznámka k textu. Obsahovo je spojená s textom,
formálne je vyčlenená pomlčkami, zátvorkami, formou odseku ap.
všeobecná teória systémov – informatika teória, ktorá skúma základné vlastnosti a vzťahy →systémov
na základe ich vzájomnej →izomorfie, resp. →homomorfie, ako aj výber všeobecných kategórií a
usporiadanie systémov do postupnosti. Matematickologickými prostriedkami opisuje všeobecné

zákonitosti systémov, hľadá analógie v rôznych vedných odboroch a určuje všeobecné spôsoby
zavádzania systémov na objekty. Hlavným cieľom všeobecnej teorie systémov je: 1. štúdium a
tvorba zmelého jazyka pre opis pojmov a vzťahov medzi nimi; 2. hľadanie zákonitostí a ich aplikácií
platných vo viacerých odboroch s cieľom prispievať k zjednocovaniu vedy; 3. štúdium izomorfizmu a
homomorfizmu medzi systémami; 4. nájdenie všeobecného prístupu pri zavádzaní systémov na
objekty a na stanovenie podsystémov vnútri systému; 5. štúdium a určenie podmienok existencie
systému. Metodologický aparát všeobecnej teorie systémov vychádza zo systémového prístupu a
využíva sa v kybernetike, systémovej analýze, systémovom inžinierstve a v ďalších vedných
disciplínach na riešenie špecifických systémových problémov (FILIT).
všeobecné substantíva – lingvistika →apelatíva.
všeobecný korpus – lingvistika →korpus.
všeobecný pojem – lingvistika en general concept, →pojem, ktorý zodpovedá dvom alebo viacerým
→objektom utvárajúcim skupinu na základe spoločných vlastností. Poznámka: Príklady
všeobecných pojmov sú pojmy „pnanéta“, „veža“ (STN ISO 1087-1: 2003).
vulgarizmy – lingvistika hrubé slová, výrazy vyjadrujúce citový postpj k istej spoločnosti takým
spôsobom, ktorý sa spoločensky hodnotí ako neprimeraný, neslušný.
vulgárny štýl – lingvistika nespoločenský, neslušný, hrubý štýl.
vyhľadávací jazyk – informatika en query language, dotazovací jazyk, jazyk na manipuláciu s údajmi,
ktorým môžu používatelia získavať →údaje uložené v →databáze (STN ISO 1087-2: 2006).
vyhľadávací kľúč – informatika en search key, vyhľadávacie slovo, →reťazec znakov použitý na
poskytnutie prístupu k →záznamu. Poznámkia: Vyhľadávací kľúč môže pozostávať z termínu alebo
→časti slova alebo →návestie (STN ISO 1087-2: 2006).
vyhľadávanie informácií – informatika angl. information retrieval, výber informácií z textových súboov,
ktorý smeruje k už známym informáciám; kľúčovou vlastnosťou je novosť hľadaných vzorov.
vyhľadávanie podľa koreňov slov – informatika en stem search, voliteľný proces zadávania
požiadavky s použitím →vyhľadávacích kľúčov automaticky utvorených postupným vypustením
→znakov v →reťazcoch znakov podľa vopred definovaných pravidiel. Poznámka: Poradie môže byť
zľava dopreva alôebo sprava doľava v závislosti od tvorby slov v rôznych jazykoch (STN ISO 10872: 2006).
vyhľadávanie vo voľnom texte – informatika en free-text search, vyhľadávanie v →texte alebo
→textovom korpuse, ktorým sa používateľovi umožní získať akýkoľvek výskyt akéhokoľvek →typu.
vyhľadávať – informatika en search, verb, automaticky preskúmať množinu →údajov s cieľom
→extrahovať alebo nájsť zhodu prvkov, ktoré majú danú vlastnosť. Príklad: Preskúmanie množiny
mien pri všetkýxch menách začínajúcich sa písmenom J (STN ISO 1087-2: 2006).
vyhláškový a reklamný štýl – lingvistika štýl používaný pri tvorbe textov zverejňovaných na plagátoch
formou vyhlášok.
východisko výpovede – informatika téma, časť výpovede, ktorá vyjadruje skutočnosti známe
z predchádzajúceho kontextu, zo situácie alebo skutočnosti všeobecne známe. Východisko
výpovede môže byť opreté (keď je už z textu alebo zo situácie známe) alebo neopreté (napr.
v definíciách).
výkladový slohový postup – lingvistika štrukúrne najzložitejší slohový postup, ktorý uvádza rozličné
javy do príčinného vzťahu. Výklad má obyčajne tieto časti: úvod, jadro, zakončenie (zhrnutie).

výkladový slovník – lingvistika typ slovníka, v ktorom sa vysvetľujú významy slov. Najčastejšie ide
o vecný výklad, t. j. krátky a výstižný opis charakteristických znakov a vlastností pomenovaného
predmetu, pojmu, vlastnosti, deja. Pri odvodených slovách sa používa štruktúrny výklad, kde sa
naznačuje vzťah k príslušnému základovému slovu. Okrem výkladu významov obyčajne uvádza
ustálený spôsob písania slov, niekedy aj výslovnosť, gramatické a štylistické vlastnosti slov, typické
a frazeologické spojenia heslových slov. Výkladový slovník môže byť normatívny alebo informatívny.
V normatívnom je výber slov v heslách, vo výkladovej časti aj v ilustráciách vymedzený normami
daného jazyka. Informatívny má zachytiť čo najúplnejšie aktívnu aj pasívnu slovnú zásobu daného
jazyka. Príkladom normatívneho výkladového slovníka je v súčasnosti Krátky slovník slovenského
jazyka (Mistrík, 2002).
výkladový terminologický slovník – lingvistika en vocabulary, odborný slovník, →terminologický
slovník, ktorý obsahuje →označenia a →definície z jednej alebo viacerých špecifických
→tematických oblastí. Poznámka: Výkladový terminologický slovník mMôže byť jednojazyčný,
dvojjazyčný alebo viacjazyčný (STN ISO 1087-1: 2003).
výkričník – lingvistika interpunkčné znamienko, ktoré sa píše na konci zvolacích, rozkazovacích
a želacích viet a súvetí. Výkričník sa nepíše ak ide o pokyn, návod, výzvu, teda nie o rozkaz.
vylučovacie súvetie – lingvistika spojenie dvoch samostatných viet, ktoré sa obsahovo vzájomne
vylučujú. Napr. Do práce idem autom alebo pešo.
výnimky z rytmického zákona – lingvistika výnimky, pri ktorých sa druhá dĺžka nekráti: 1. v pádových
príponách substantív stredného rodu zakončených na ide, ktoré sa skloňujú podľa vzoru
vysvedčenie, napr. lístie; 2. v pádovej prípone -í genitívu plurálu substantív ženského rodu, napr.
básní; 3. v tvaroch genitívu plurálu s vkladnou dvojhláskou ie pri substantívach ženského
a stredného rodu, ktoré sa skloňujú podľa vzoru žena, ulica a mesto, napr. výhier, cigánstiev; 4.
v pádových príponách živočíšnych substantív; napr. pávím, diviačím; 5. v tvaroch prézensu slovies
vzoru rozumieť, napr. zmúdrieme; 6. v prípone –ia 3. osoby plurálu prézensu, v prípone
priechodníka –iac a v prípone prítomného činného príčastia –iaci, napr. chváliac; 7.v prípone
minulého činného príčastia –vší, -všia, -všie po predchádzajúcej dvojhláske ia, napr. vyliavší,
udiavšie sa; 8. v tvaroch prézensu opakovacích slovies zakončených na –ievať, napr. chválievať; 9.
v príponách –iar, -iareň, napr. múčiar, triediareň; 10. v zložených slovách, napr. tretíkrát, šéftréner;
11. v tvaroch neurčitých zámen s časticou nie-, napr. niečie; 12. v slovách s predponami ná-, zá-,
sú-, napr. námietka, zásielka, súčiastka.
výpoveď – informatika en predication, utterance, tvrdenie, ktoré niekto vyslovil. Výpoveď je
aktualizovanou realizáciou vety, t. j. jej artikulácia alebo napísanie.
výrok – informatika en assertion 1. syn. veta, súd, programový výrok, programový príkaz, časť
programu, ktorá mení programu (hodnoty premenných, obsahy vstupných a výstupných údajov); 2.
3. lingvistika predikát, prísudok. V oznamovacej vete: Ján je vysoký „vysoký“ je prísudok, „Ján“ –
podmet; 3. formálna logika veta určitého jazyka, ktorej možno priradiť pravdivostné hodnoty (buď
→pravdivá alebo →nepravdivá) alebo modálnosti (pravdepodobná, možná, nemožná, nevyhnutná
a i.). Každý výrok vyjadruje určitý význam. Pravdivostná hodnota výroku sa nazýva jeho
pravdivostný význam. Objekt na ktorý sa vzťahuje výrok, sa nazýva predmetom výroku. Výrok v
logike je každá (zmysluplná) gramatická veta, o ktorej má zmysel tvrdiť, že je buď pravdivá alebo
nepravidvá; zvyčajne je vyjadrená formou oznamovacej vety. Myšlienky ako výsledok myslenia
vyjadrujeme vetami.. Ak je to oznamovacia veta či súd, vo výrokovej logike sa označuje ako výrok.
Výrok je logický výraz (vyjadrenie), ktorý má presne jedinú pravdivostnú hodnotu. Je to požiadavka
výrokového počtu ako teórie; a to princípu vylúčenia tretej možnosti a princípu sporu.
Výrok sa zvyčajne vyjadruje formou oznamovacej vety. →Myšlienky chápeme ako výsledok
→myslenia, ktoré možno vyjadriť →vetami. Ak je to oznamovacia veta alebo →súd vo výrokovej

logike sa označuje ako výrok. Výrok je logický výraz (vyjadrenie), ktorý má presne jedinú
→pravdivostnú hodnotu. Je to požiadavka výrokového počtu ako teórie; a to princípu vylúčenia tretej
možnosti a princípu sporu.
V subjektovo-predikátovej (aristotelovvskej) logike sa oznamovacie vety chápu ako →súdy alebo
→výroky, preto Ján je vysoký; Sokrates je smrteľný; všetci ľudia sú smrteľní; majú logický tvar
, kde S je subjekt (Ján, Sokrates, všetci ľudia),
kopula (je, sú) a P je predikát (vysoký,
smrteľný, smrteľní). V tradičnej Aristotelovej logike predikát je tá časť súdu či výroku, ktorá
nasleduje za kopulou; ktorá subjektu priraďuje vlastnosť, zmysel, vzťah, ... . V modernej logike je to
jednomiestna až n-miestna výroková funkcia či forma. Jednomiestny predikát S(x) zodpovedá
výrokovej funkcii s jednou premennou. Napr. Slovania (x); ak za x dosadíme Slováci, vzniká výrok
pravdivý; ak za x dosadíme Maďari, vzniká výrok nepravdivý. Zápis S(x 1, x2) chápeme ako
dvojmiestny predikát, S(x1, x2, ... ,xn) ako n-miestny predikát. Predikát v matematike je znak slúžiaci
na označenie nejakého vzájomného vzťahu medzi matematickými objektmi. Napr. byť prvkom ( ),
predikát rovnosti (=) (Olejár, 2007).

výroková logika – informatika odvetvie logiky, ktoré pracuje s →výrokmi. Výroky môžu byť pravdivé

(priraďujeme im log.1) alebo nepravdivé (priraďujeme im log.0). Na pravidlách výrokovej logiky je
založená činnosť logických obvodov, napr. počítačov.
výrokový kalkul – informatika propozicionálny kalkul, logický systém, ktorý formalizuje úvahy založené na
štruktúre zložených výrokov nezávisle od vnútornej štruktúry jednoduchých výrokov (pozri kalkul).

vysielač – informatika en communicator, komunikátor, má za úlohu transformovať správu do kódu
vhodného na prenos.
výskyt – informatika en occurance, zaznamenané vyskytnutie sa, použitie jazykovej jednotky al. javu;
unikátny výskyt je jednotlivý výskyt jazykovej jednotky al. javu, zastupujúci množinu všetkých
výskytov.
vysoký štýl – lingvistika slávnostný, pompézny, dôstojný štýl, známy od najstarších čias venovaných
teórii štýlov a štylistike. Je to štýl oficiálny, štýl náročných žánrov umeleckej literatúry. Uplatňujú ho
aj učitelia a vedeckí pracovníci.
vytýčený vetný člen – lingvistika výraz skladajúci sa z menného základu a vytyčujúceho zámena.
Napr.: Hej, tam pod Kriváňom, tam je krásny svet.
vyváženosť – lingvistika en ballance, vyrovnané, rovnovážne zastupovanie celku (jazyka) vzorkou
(korpusom), ktorá obsahuje rôzne zložky (najčastejšie štýly) v prijateľnom pomere.
význam – informatika to čo slovo, veta alebo text znamená, čo vyjadruje; Podľa Fregeho význam je to,
čo znakom označujeme. Podľa M. Kubínovej je význam druh psychickej aktivity, ktorá sa odohráva v
individuálnom vedomí človeka a je zameraná na predmet označovaný →znakom. Odohrávanie sa
významu v individuálnom vedomí sa uskutočňuje cestami, ktoré sú predurčené nadindividuálne,
pretože inak by znak nemohol plniť svoju komunikatívnu funkciu. Podľa Ferdinanda de Saussura
význam pozostáva z označujúceho (signifiant) a označovaného (signifié) (FILIT).
významové univerzum – informatika významový svet, súbor všetkých →významových útvarov
a →významových procesov.
významový konštituent – informatika prvok, zložka významového útvaru, napr. kategória (FILIT).
významový konštituent – informatika prvok, zložka významového útvatu, napr. kategória (FILIT).

významový proces – informatika postupná zmenna významu, procesuálny aspekt →významového
univerza. Príkladom je súdenie, myslenie, vývin významu, zmena významu (zužovanie významu,
rozširovanie významu atď.), mienenie... (FILIT).
znalosť – informatika →významový útvar tvorený →systémom poznatkov; vzájomne previazaná
(meniteľná, doplniteľná) štruktúra súvisiacich →poznatkov, ktorú možno použiť v interakcii so
svetom. Znalosť niečoho znamená vlastniť jemu zodpovedajúcu reprezentáciu v podobe dostatočne
verného a presného kognitívneho modelu vrátane spôsobilosti vykonávať s tým, čo je
reprezentované, rôzne kognitivne operácie. Na základe a v rozsahu týchto operácií dokáže človek
(aj počítač) predvídať a predpovedať to, čo sa musí, alebo môže v reálnom svete odohrať. Znalosť
je finálna komplexná informácia s naznačením jej praktického využitia. Nositeľmi znalostí sú
→experti. Znalosť je informácia transformovaná do roviny praktického uplatnenia a použitia. Znalosti
súvisia s →konceptualizáciou entít.
expert – informatika prvotriedny, zbehlý odborník, znalec, špecialista (podávajúci vyjadrenie o
odbornom probléme, posudok o určitej odbornej otázke ap.). Expert je nositeľom →znalostí. Okrem
teoretických znalostí má expert i praktické skúsenosti a priebežne sa v obore ďalej vzdeláva. To, že
má niekto v danom obore profesionálnu alebo akademickú kvalifikáciu neznamená, že je
automaticky aj expert. Expertom sa môže stať aj ten, kto nemá patričné formálne vzdelanie.
Označenie expert je preto, skôr neformálne, relatívne označenie človeka, ktorého znalosti a
skúsenosti v obore sú okolím oceňované (FILIT).
poznatok – informatika kognitivny významový útvar, ktorý je výsledkom poznávacieho procesu, napr. v
rámci vedeckého výskumu. Poznatok je produkt poznávacej činnosti, realizáciou jej cieľa,
spracovaným predmetom poznania. Z filozofického hľadiska je poznatok spracovaná informácia.
konceptualizácia entít – pomenúvanie, opisovanie a definovanie entít, ako aj ich vzájomných
vzťahov. S tým úzko súvisí kategorizovanie entít. Súčasťou konceptualizácie je aj formulovanie
výrokov o entitách, skladanie a vyhodnocovanie (interpretovanie) výrokov a v tom spočívajúce
odvodzovanie dôsledkov, ktoré z nich vyplývajú. Znalosti sa tvoria opisom entít, reláciami nmedzi
entitami, procedúrami, ktoré možno s entitami vykonať.. Keď chceme znalosti komunikovať (napr. v
podobe výkladu, prednášky, článku, učebných textov), ich utriedenie, štruktúrovanie, zdôvodňovanie
ap. sa stáva nevyhnutným. Je to tak aj v prípade, keď sa komunikujú (dodávajú) počítaču. Počítače
vybavené istou znalosťou sa nazývajú znalostné systémy. Znalostné systémy na riešenie
odborných problémov postupmi vyžadujúcimi na rozdiel od všeobecných predovšetkým (často úzko)
špecializované znalosti sa nazývajú →expertné systémy.
významový konštituent – informatika prvok, zložka →významovho útvaru.
významový útvar – informatika súbor →významových konštituentov, napr. dôkaz, emócie, hypotéza,
kategória, motív, myšlienka, pojem, princíp, problém, súd, vedecký zákon. Súbor významovych
útvarov (a významových procesov) istého mysliteľa je významový svet (významové univerzum) tohto
mysliteľa. Napríklad PLatonov významový svet je obsah manifestácie sveta v Platónovom vedomí
zahrnujúci Platónove kognitívne, emotívne i volitívne významové útvary a procesy. Prvky, z ktorých
pozostávajú významové útvary, sú →významové konštituenty, napríklad prvky významového útvaru
(napr. objektu), ktoré vygenerovala gnozeologická reflexia objektu, označujeme ako gnozeologické
významové konštituenty pojmu objektu.
vzájomne určujúci sklad – lingvistika →recipročná syntagma.
vznik termínu – lingvistika novotvorba termínov je ustavičný proces obohacovania odbornej lexiky
o nové jednotky, ktorá prebieha súčasne s vypadávaním jednotiek (v menšej miere); →slovotvorba.
Tieto dva procesy sú podstatou dynamiky terminológie. Vo všeobecnej slovnej zásobe sa nové
slová tvoria spontánne a časť z nich sa stáva súčasťou bežnej slovnej zásoby. V odbornom jazyku

sa nové termíny (novotvary, neologizmy) tvoria z vlastných zdrojov ako úplný novotvar alebo
pozmenením jeho obsahu (terminologizácia). Druhou možnosťou je vypožičanie jazykového tvaru
z iných jazykov, ktorý sa postupne prispôsobí slovenskej výslovnosti i pravopisu (Levická, 2010).
Vnik nových termínov závisí aj od typu komunikácie. V odborných kruhoch sa v medicíne medzi
lekármi navzájom a lekármi a inými odborníkmi pôsobiacimi v zdravotníctve s obľubou používajú
→profesionalizmy, kým medzi lekármi a laikmi sa spravidla používajú označenia zrozumiteľné
odborne nekompetentným osobám. V takejto situácii sa môže strácať časť obsahu termínu a slovná
jednotka sa stáva súčasťou všeobecnej slovnej zásoby (→determinologizácia).
vzor – informatika en pattern, podľa STN ISO 1087 „→reťazec, kde sa niektoré →znaky alebo sekvencie
znakov nahradili premennými“.
vzťah medzi pojmami – informatika en relation vzťah medzi dvoma pojmami. Môže byť asociatívny,
časový, hierarchický, kauzálny, následný, partitívny a rodovo-druhový.
Asociatívny vzťah – en asscociative relation, pragmatic relation, vzhah m edzi dvoma pojmami,
ktorý vyjadruje nehierarchické tematické spojenie na základe skúsenosti. Asociatívny vzťah existuje
medzi pojmami „vzdelávanie“ a „výučba“, „pečene“ a „pec“ (STN ISO 1087-1).
Časový vzťah – en temporal relation, následný vzťah zahŕňajúci udalosti v čase. Časový vzťah
existuje medzi pojmami „jar“ a „leto“, „jeseň“ a „zima“ (STN ISO 1087-1).
Hierarchický vzťah – en nierarchical relation, vzťah medzi dvoma pojmami, ktorý môže byť rodovodruhový alebo partitívny vzťah (STN ISO 1087-1).
Následný vzťah – en sequential relation, asociatívny vzťah založený na priestorovej alebo časovej
blízkosti. Následný vzťah existuje medzi pojmami výroba a spotreba ap. (STN ISO 1087-1).
Partitívny vzťa – en partitíve relation, part – whole relation, vzťah časť – celok, vzťah medzi dvoma
pojmami, pri ktorom jeden z pojmov tvorí celok a druhý pojem je časťou tohto celku. Partitívny vzťah
existuje medzi pojmami týždeň a deň, molekula a atóm (STN ISO 1087-1).
Rodovo-druhový vzťah – en generic relation, genus–species relation, vzťah rod – druh, vzťah
medzi dvoma pojmami, pri ktorom obsah jedného pojmu zahŕňa obsah iného pojmu a aspoň jednu
ďalšiu určujúcu charakteristiku. Rodovo-druhový vzťah existuje medzi pojmami slovo a zámeno,
vozidlo a auto, osoba a dieťa (STN ISO 1087-1).
®

vzťah pojmov v SNOMED CT – informatika en relationship, termín používaný v SNOMED . Súvislosť
(asociácia, priradenie) medzi dvoma pojmami. Povahu asociácie indikuje typ vzťahu. Každý vzťah
predstavuje v tabuľke vzťahov jeden riadok.
®

Typ vzťahu – en relationship type, termín používaný v SNOMED CT . Povaha vzťahu medzi dvoma
®
pojmami. Pole relačných typov pre pojem v SNOMED CT indikuje identifikátor pojmu (ConceptID),
ktorý utvára vzťah medzi dvoja inými pojmami (ConceptID1 a ConceptID2)
®

SNOMED CT má štyri typy vzťahov:
1. Definujúce charakteristiky sú IS_A (= “je“) vzťahy a definujúce atribúty.
Príklad: lokalizácia (miesto výkonu) = pečeň („PROCEDURE SITE = liver“) je definujúca
charakteristika pečeňovej biopsie.
2. Kvalifikujúce charakteristiky sú nedefinujúce, kvalifikujúce atribúty.
3. Historické vzťahy spájajú inaktívne pojmy s aktívnymi. Napr. pojem môže byť inaktivovaný,
pretože je duplikátom. V tomto príklade sa utvára vzťah, keď sa jeden z pojmov inaktivuje a
konštatuje sa o ňom, že je „ten istý-ako“ iný pojem.

4. Prídavné vzťahy sú ďalšie nedefinujúce charakteristiky, podobné ako časť čohosi (PART OF),
ktoré sa zachovávajú kvôli spätnej kompatibilite so SNOMED RT.
®

Identifikátor vzťahu – en RelashionshipID, termín používaný v SNOMED . SCTID, ktorý
jednoznačne identifikuje vzťah medzi troma pojmami: zdrojovým (ConceptID1), cieľovým
(ConceptID2) a typom vzťahu.
Každý riadok v tabuľke vzťahov predstavuje vzťahový „triplet“ (ConceptID1 – typ vzťahu –
ConceptID2) identifikovaný identifikátorom vzťahu.
vzťahová príslovka – lingvistika vlastnostná príslovka vyjadrujúca vzťah k pomenovanej vlastnosti:
ročne, mocensky (Horecký a Rácová, 1979).
vzťahové prídavné meno – lingvistika relačné adjektívnum, prídavné meno vyjadrujúce vlastnosti vecí
vyplývajúce z ich vzťahu k inej veci; drevený, mostový (Horecký a Rácová, 1979).
vzťažná prívlastková veta – lingvistika →prívlastková veta.
vzťažná vedľajšia veta – lingvistika vedľajšia veta uvedená vzťažným zámenonm, t. j. poytovacím
záímenom vo funkcii podraďovacieho spájacieho výrazu. Napríklad: Kto počtuje, ten gazduje.
vzťažné zámeno – lingvistika relatívne zámeno, zámeno vyjadrujúce rozličné syntaktické vzťahy: ktorý,
čo (Horecký a Rácová, 1979).
WAN – informatika skr. en Wide Area Network rozsiahla sieť, ktorá spája rôzne LAN a MAN siete v
pôsobnosti krajín, kontinentov ale i sveta. Umožňuje komunikáciu na veľké vzdialenosti. obvykle
bývajú verejné, ale existujú aj súkromné WAN siete. Prenosové rýchlosti sa veľmi líšia podľa typu
siete. Začínajú na desiatkach kbit, ale dosahujú aj rádovo Gbit/s. Klasickým príkladom takejto siete
je internet. Mezi rozľahlé WAN siete patria: ISDN (Integrated Services Digital Network), X25, Frame
Relay, SMDS (Switched Multimegabit Data Service), ATM (Asynchronous Transfer Mode) a WiMax
(IEEE 802.16d)
web browser – informatika webový prehliadač, webový prezerač; →prehliadač.
webový prehliadač →prehliadač.
webový prezerač →prehliadač.
well-formed formula – logika wff, gramaticky správne formulovaná →veta alebo štruktúrovaný →predikát

umelého jazyka, utvorený definovanou syntaxou alebo gramatikou, formačnými pravidlami. Je to
sekvencia (string, reťazec, výraz, ...) →symbolov (znakov, značiek, abecedy, ...) z formálneho
jazyka skonštruovaná či zoradená pomocou pravidiel daného jazyka.
WENR – skr. en Workgroup of European Nurse Researchers Medzinárodná pracovná skupina
európskych výskumných pracovníkov v ošetrovateľstve. Vznikla r. 1978 a zoskupuje zástupcov
členských organizácií ICN z vyše 25 krajín Európy.
Wittgenstein, Ludwig Joseph Johann – (1889 – 1951) rakúsky filozof, predstaviteľ analytickej
filozofie a filozofie jazyka. V jeho jedinom väčšom diele Tractatus Logico-Philosophicus (1922 –
1923) vytýčil koncepciu „logicky dokonalého“ alebo „ideálneho“ jazyka, ktorého predobrazom je jazyk
matematickej logiky v základnej Russelovej a Whiteheadovej práci Principia Mathematica. Táto koncepcia je
pokusom o extrapoláciu vlastností obmedzeného logického formalizmu, založeného na výklade poznania ako
komplexu elementárnych výrokov navzájom spojených logickými operáciami konjunkcie, disjunkcie atď. na celý
komplex našich poznatkov o svete. Autor tvrdí, že väčšina viet a otázok vo filozofii nie je nepravdivá, ale

nezmyselná. O čom nemožno hovoriť, o tom sa musí mlčať. V práci Philosophische
Untersuchungen sa okrem iného zaoberá problémom významu. Podľa neho význam nejakého slova
je spôsob jeho použitia v reči. Ukázal, že ak je prirodzený jazyk systémom konvenčných
(intersubjektívnych) pravidiel, nemôže si ich jediný jednotlivec osvojiť (alebo utvoriť). Je autorom

výroku “význam slova je funkciou jeho používania”. Filozofia je podľa neho možná len ako „kritika jazyka“.
Odmieta klásť otázku objektívnej reality, jestvujúcej nezávisle od „jazyka“, od vedomia, a tak sa dostáva až
k solipsizmu. Idey „Logicko-filozofického traktátu“ akceptoval logický pozitivizmus.

wug test – test ohýbania umelých slov vypracovaná Berkovou-Gleasonovou (Berko, 1958) na
Massachussettskom technologickom inštitúte:4 – 7-ročnému dieťaťu ukážeme nakresleného
umelého vtáčika, kktorého nazveme wug. Dieťa koštatutje: „Je tam jeden wug“. Potom k nemu
nakreslíme ešte jedného vtáčika a dieťa utvorí plurál tohto novotvaru: „Teraz sú tam dva wugy“.
Dieťa teda tvorí plurál slova, ktoré nikdy predtým nepočulo. Ide o prvý experimentálny dôkaz, že
dieťa disponuje implicitnými gramatickými pravidlami). Podobne vie utvárať minulé časy ap. (Rybár,
2005).
XML – informatika skr. en eXtensible Markup Langugae značkovací jazyk pre široké použitie, vyvinutý
a štandardizovaný konzorciom W3C (World Wide Web Consortium) ako pokračovanie SGML
a HTML. HTML je totiž zložitý a prestal vyhovovať požiadavkam opisu domukemntov. Preto vznikol
jeho postupným rozširovaním jazyk XML. XML uUmožňuje opísať štruktúru dokumentu z hľadiska
vecného obsahu a nezaoberá sa vzhľadom dokumentu. Prezentácia vzhľadu dokumentu sa definuje
pripojeným štýlom. XML nemá žiadne preddefinované značky (tagy, názvy jednotlivých elementov)
a tiež jeho syntax je podstatne prísnejšia ako syntax HTML.
Hlavnou ideou XML je oddelenie obsahu a dizajnu dát. Sila XML je najmä v jeho hierarchickej
štruktúre a pomerne jednoduchom spôsobe kódovania. Umožňuje opisovať – označovať ľubovoľné
dáta a prenášať ich medzi rôznymi aplikáciami a platformami. Spojovacím článkom je XSL, ktorý
umožňuje utvárať množstvo výstupných formátov.
XML bol navrhnutý s cieľom zlepšiť funkčnosť webu tým, že poskytuje flexibilnejšiu a
adaptovateľnejšiu identifikačnú informáciu. Nazýva sa rozširiteľný, pretože nejde o fixovaný formát
ako HTML. Na rozdiel od neho je XML „metajazyk“ (jazyk na opis iných jazykov, pomocou ktorého
sa dá navrhnúť vlastný opisovací jazyk pre neobmedzený počet typov dokumentov.
Príklad:
<?xml version='1.0' encoding="Windows-1250"?>
<MAOsoba class='demo.bo.ma.MAOsoba'>
<datumNarodenia>1965-01-02</datumNarodenia>
<id>1</id>
<idObecNarodenia>599981</idObecNarodenia>
<meno>Adam</meno>
<modifikator>demo</modifikator>
<pohlavie>M</pohlavie>
<poslModif>2007-01-14 12:35:16.499</poslModif>
<priezvisko>Xy</priezvisko>
<rc>1111111111</rc>
<obecNarodenia>
<id>599981</id>
<kodStat>SK</kodStat>
<nazov>KOŠICE</nazov>
</obecNarodenia>
<trvalePobyty isNull=“true“/>

</MAOsoba>

Značky v XML tvoria hierachickú štruktúru elementov. Otváracia značka nejakého elementu A je
<A> a zatváracia </A>. Element bez obsahu sa dá zapísať <A/>.

Elementy môžu mať atribúty. Atribúty sa zapisujú ako súčasť otváracej značky. Textové entity sú
„kódy“, ktoré umožňujú zadať znaky nepriamo. Treba ich ich použiť pre znaky v dátach, ktoré sú v
konflikte s jazykom XML. Sú to najmä znaky &, <, >, ktoré majú kódy &amp;, &lt; a &gt;.
Každý súbor XML by mal mať v prvom riadku deklaráciu verzie a kódovania:
<?xml version='1.0' encoding="Windows-1250"?>

Pre textový súbor so štruktúrovanými dátami možno zvoliť rôzne spôsoby využitia XML (voľba
názvov elementov, spôsob reprezentácie základných typov ako atribútov alebo ako elementov,
spôsob zápisu metaúdajov atď.).
XOL – informatika skr. en eXtensible Ontology Language rozšíriteľný ontologický jazyk.
zadná samohláska – lingvistika samohláska, pri tvorení (artikulovaní) ktorej sa jazyk posúva dozadu: o,
u.
zadopodnebná spoluhláska – lingvistika velára, spoluhlása charakterizovaná prekážkou vytváranou
zadnou časťou chrbta jazyka a zadným (mäkkým) podnebím: k, g.
základ, pomenovací – lingvistika onomaziologická báza, zložka odvodených a dvojčlenných slov. Napr.
v odvodených pomenovaniach typu strážnik sa k základu vyjadrenému príponou –nik
signalizujúcemu, že ide o osobu vykonávajúcu istú činnosť, pripája príznak strážiť. V dvojslovných
pomenovaniach nočný strážnik, strážnik priecestia je pomenovacím základom slovo strážnik
a pomenovacím príznakom slová nočný, priecestie.
základná číslovka – lingvistika (numerale) cardinale, číslovka, ktorou sa pomenúva samostatne
chápaný pojem opočtu (dva, sto) alebo označuje počet vecí (dvaja chlapci, veľa kníh).
základný slovný fond – lingvistika súhrn slov používaných a zrozumiteľných v celom národnom
kolektíve (Horecký a Rácová, 1979).
základný tvar – lingvistika en base form, reference form, →slovný tvar vybratý podľa lexikografických
konvencií reprezentujúci tvary nejakej →paradigmy. Poznámka 1: upravené podľa normy ISO
1087:1990. Príklad? Viazať: viažem, viažeš, viaže, viažeme atď.; viazal, viazala, viazalo; viažuci,
viažucemu atd.; viažuca, viažucej atď.; viazaným, vuiazaného atď.; viazaná, viazanej atď.; viazanie;
viazania atď. Poznámka 2: Termín „základný tvar“ sa vzťahuje aj na →zložené termíny.
základný význam – lingvistika nominatívny význam, prvotný význam, význam, z ktorého boli odvodené
sekuindárne významy: oko (orgán zraku) →oko na sieti →oko na polievke.
základné slovo – lingvistika fundujúce slovo, slovo, od ktorého je isté slovo sémanticky odvodené, ktoré
je sémantickým základom odvodeného slova, napr. učiť pre odvodené učiteľ (Horecký a Rácová,
1979).
základný zoznam – en base list, zoznam →označení, ktorý je výsledkom →identifikácie termínov.
Poznámka: Základný zoznam je zvyčajne predmetom ďalej →terminologickej práce (STN ISO 10871: 2003).
zákon otvorenosti slabík – lingvistika pravidlo, podľa ktorého napr. úpraslovanská slabika musela byť
otvorená, zakončená samohláskou; tento zákon bol narušený zánikom jerov.
zámenné skloňovanie – lingvistika skloňovanie príznačné pre zámená: ten, toho, tomu...
zámeno – lingvistika pronomen, ohybný slovný druh, ktorý zastupuje mená osôb, vecí a vlastností
a poukazuje na ne. Je to slovo so všeobecným lexikálnym významom, charakteristické ukazovacou
a odkazovacou funkciou. Podľa lexikálneho významu sa zámená delia na: 1. osobné (ja); 2.
privlastňovacie (môj); 3. ukazovacie (ten); 4. opytovacie (kto); 5. vymedzovacie (iný); 6. neurčité

(niekto). Podľa gramatického významu sa zámená triedia na: 1. bezrodové (ja, sa); 2. rodové (môj,
moja); 3. príslovkové a číselné (tam, toľko).
zameranie slovesného deja – lingvistika →intencia slovesného deja.
zapájanie termínu do textu – lingvistika termín sa do (odborných) textov začleňuje trojakým spôsom: 1.
slovo sa zapája ako netermín, t. j. jeho význam sa nevysvetľuje; 2. termín sa zapája, ale
nevysvetľuje; napr. keď autor odborník komunikuje s čitateľom odborníkom; 3. význam nového slova
sa vysvetľuje; novozavádzané pojmy autor vysvetľuje spravidla →definíciou, pričom stavba definíce
nie je vždy rovnaká, predovšetkým je to klasická definícia; →terminologizácia.
záporový genitív – lingvistika genitivus negatinis, genitív, ktorým sa v spojení so záporným slovesom,
záporovým prívlastkom, zdôrazňovacími časticami ap. stupňuje alebo zdôrazňuje slovesný zápor:
Vy nemáte času? Ani mena mu nevie (Horecký a Rácová, 1979).
zapustený text – lingvistika zapustený text, ktorým autor funkčne narušuje homogenitu základného
textu, napr. rečou postáv v umeleckej literatúre, citátom vo vecnej próze a vsuvkami prebratými
z cudzieho textu. Od základného textu sa odlišuje osobitným typom písma alebo sa vyčleňuje
úvodzovkami, zátvorkami a pomlčkami ako parentéza.
zapúšťanie – lingvistika v generatívnej gramatike transformácia, pri ktorej sa konštituentová veta
vkliňuje do matricovej vety.
zaraďovanie – en ranking, priraďovanie váhových faktorov odpovediam podľa ich relevancie
vzhľadom na korešpondujúcu vyhľadávaciu podžiadavku.
zastarané slovo – lingvistika slovo, ktoré sa v súčasnom jazyku nepoužíva, lebo na pomenovanie
daného javu jestvuje iné, v súčasnosti bežné slovo: blanár – kožušník.
zastaraný termín – lingvistika en obsolete term, →termín, ktorý sa už bežne nepoužíva (STN ISO
1087-1: 2003).
zástupný symbol – lingvistika prázdny symbol, morféma, ktorá sa nikdy nevyskytuje v rozklade vety,
nikdy nie je formatívom, ale treba ju predpokladať, aby sa umožnil jednoduchší výklad (v
generatívnej gramatike)
zatvorená slabika – lingvistika slabika zakončená spoluhláskou alebo skupinou spoluhlások: most, vonlku, most-ný.
zátvorkovanie – lingvistika spôsob označenia frázového ukazovateľa, resp. štruktúry vety pomocou
systému zátvoriek v generatívnej gramatike; napr. Chlapec číta knihu <<<Chlapec>NP <<číta> V
<knihu>NP >NP > VP > S (Horecký a Rácová, 1979).
zátvorky – lingvistika →interpunkčné znamieko.
záverová spoluhláska – lingvistika →okluzíva.
závetie – lingvistika →perióda.
závislostná syntax – lingvistika syntax, ktorá skúma jednotlivé zložky vety v ich vzájomnej závislosti
(Horecký a Rácová, 1979).
záznam – informatika en record, podľa STN ISO 1087-2:2006 ,,množina →údajových prvkov
spracúvaných ako celok“ (ISO 2382-4:1987).
zaznamenávacia funkcia pravopisu – lingvistika funkcia spočívajúca v čo najvýhodnejšom
a najefektívnejšom zapisovaní hlások písmenami.
zdôrazňovacia častica – lingvistika →vytyčovacia častica.

zdravie – en health, stav úplného telesného, duševné a sociálnej pohody a nielen neprítomnosť
choroby alebo telesnej chyby (infirmity) WHO:1948 [(ISO/TR 20514:20045(E)].
zdravotnícka organizácia – en health organization, organizácia zúčastňujúca sa priamo na
poskytovaní zdravotníckych aktivít. Poznámka. Prevzaté z prEN 13940-1. Táto definícia je totožná
s pôvodnou definíciou CEN s výnimkou pôvodného termínu „zdravotná starostlivosť“ („health caer“),
ktorý sa skrátil na „health“, aby bol konzistrentný s terminológiou používanou v celom tomto
dokumente [(ISO/TR 20514:20045(E)].
zdravotnícky profesional – en health professional, osoba, ktorá je autorizovaná uznávanou
inštitúciou ako kvalifikovaná na vykonávanie určitých zdravotníckych služieb (duties). Poznámka 1:
Upravené podľa ISO/TS 17090:2001. Poznámka 2: Definovaný termín sa často nazýva „profesional
poskytujúci zdravotnú starostlivosť“ „healthcare Professional“. ISO prijalo konvenciu, podľa ktorej sa
termín „healthcare“, keď sa používa vo forme adjektíva, skracuje na „health“. Keď sa používa vo
forme substantíva, slovo starostlivosť“ („care“) sa zachováva, ale ako samostatné slovo (napr.
poskytovanie zdravotnej starostlivosti) [(ISO/TR 20514:20045(E)].
zdravotný problém – informatika zdravotný stav, ktorý má za následok istú neschopnosť, bolesť
a/alebo obmedzenie aktivity [(ISO/TR 20514:20045(E)].
zdravotný register, zdravotný – informatika ZR, je dynamický klinickoepidemiologický informačný
systém, ktorý zabezpečuje aktívne vyhľadávanie, zber, uchovávanie, spracovanie a priebežné
dopĺňanie epidemiologických a klinických údajov o vybranom závažnom ochorení alebo poruche
zdravia, resp. chybe u jednotlivcov z definovaného územného celku.
ZR poskytujú dôležité epidemiologické charakteristiky súvisiace s výskytom a príčinami ochorení.
Ide io kartotéku zhromažďujúcu dáta o všetkých prípadoch určitej choroby alebo iných okolnostiach
podmieňujúcich zdravie v danej populácii. Keď sa dáta pravidelne doplňujú a kontrolujú, môžu sa
z nich získať informácie o remisiách, exacerbáciii, prevalencii alebo prežití. Vo väčšine rozvinutých
krajín sú prostredníctvom registračného systému evidované narodenia a úmrtia. Registre sú
zdrojom informácií o vekových, pohlavných a geografických rozdieloch výskytu zvoleného
ochorenia, o prežívaní, invalidite, úmrtnosti, stratených rokoch života, ako aj zdrojom informácií
o trendoch vývoja na zvolenom území a v definovanej skupine obyvateľstva. Okrem
epidemiologických údajov poskytujú aj údaje o vývoji klinických ukazovateľov, etiológii, rizikách,
efekte dlhodobej liečby, vplyvoch nových alebo rozdielnych diagnostických a liečebných postupov
a podobne. Údaje z registrov slúžia aj ako podklady na posúdenie ekonomickej náročnosti
starostlivosti o pacienta s registrovaným ochorením. Umožňujú plánovanie výkonov, diagnostík,
liekov i spotrebného materiálu. Registre poskytujú aj informácie o rozdieloch v úrovni starostlivosti
o pacientov v jednotlivých regiónoch či nemocniciach.
Nenahraditeľnou vlastnosťou ZR je, že umožňujú posúdiť dynamiku procesov, napr. interval medzi
prvými príznakmi a začiatkom liečby, prvými príznakmi a prejavmi komplikácií, prípadnou smrťou.
ZR majú nezastupiteľnú úlohu pri mapovaní geografickej a vekovej distribúcie ochorení
v populácii, ako aj pri štúdiu rizikových faktorov ochorení. Z údajov registrov sa získavajú informácie
o vekovo štandardizovanej incidencii a trendoch vo výskyte ochorení.
Cieľom ZR je:
– zlepšenie liečebnej starostlivosti,
– skvalitnenie preventívnych opatrení ,
– rozvoj epidemiologických poznatkov,
– zlepšenie manažovania práce odborníkov a starostlivosti v zdravotníctve,

– skvalitnenie a doplnenie informácií pre tvorbu stratégií a koncepcií pre: výkon služieb (liečba,
dispenzarizácia), riadiace orgány zdravotnej správy a politické orgány na centrálnej i regionálnej
úrovni.
ZR umožňuje zhodnocovať údaje na kvalitatívne vyššej úrovni ako ich spracúva opisná štatistika.
Zabraňuje opakovanému štatistickému spracovaniu údajov o tej istej osobe (duplicite). Umožňuje
monitorovať zvolené klinické a epidemiologické indikátory vrátane pôsobenia faktorov vonkajšieho
prostredia, geografických a sociálnych faktorov.
Z hľadiska účelu sa rozlišujú: populačný, klinický a účelový register.
Informácie zhromažďované v registroch musia spĺňať kritériá na ochranu individuálnych údajov
v informačných systémoch, ktoré sú definované v zákone 428/2002 Z. z. o ochrane osobných
údajov. Z registrov preto možno publikovať len súhrnné údaje o výskyte sledovaného ochorenia, ale
nie údaje o jednotlivých pacientoch. S individuálnymi údajmi sa zaobchádza v zmysle zákona
576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti ako so zdravotnou dokumentáciou.
Z hľadiska rozsahu sa registre delia na:
Národné zdravotné registre (NZR) – poskytujú údaje o pacientoch s daným ochorením z celého
územia SR. Vychádzajú z priorít štátnej politiky zdravia a priorít Národného programu podpory
zdravia. Týkajú sa ochorení, ktoré v najväčšej miere nepriaznivo ovplyvňujú zdravotný stav
populácie, kvalitu života, prípadne náklady na zdravotnú starostlivosť.. Údaje z týchto registrov
majú zásadný význam pri realizácii a hodnotení štátnej politiky zdravia, riadení zdravotnej
starostlivosti, či návrhov preventívnych opatrení. Sú súčasť Štatistického zdravotníckeho
informačného systému (ŠTAZIS).
Špecializované zdravotné registre (ŠZR) – určené sú na získavanie informácií pre jednotlivé
medicínske odbory. Sú súčasťou nemocničných informačných systémov. Môže byť určené
centrálne pracovisko, ktoré zhromažďuje údaje z jednotlivých zdravotníckych zariadení za celú SR,
prípadne región. Toto centrálne pracovisko zodpovedá za poskytovanie vybraných agregovaných
údajov do zdravotníckeho informačného systému.
Účelové zdravotné registre (ÚZR) – vedú jednotlivé pracoviská na účely
sledovania
a vyhodnocovania diagnosticko-liečebných postupov a na realizáciu výskumných projektov.
K národným registrom SR patria:
■ Register onkologických chorôb (OR SR) – zhromažďuje vybrané klinické údaje o pacientoch
s onkologickými chorobami a údaje o zomretých pacientoch s onkologickými chorobami. Vznikol r.
1976, pričom postupne pokryl celé územie štátu, a to spätne od r. 1968. Povinné hlásenie zhubných
nádorov sa u nás zaviedlo r. 1952. V súčasnosti je hlásenie prípadov nádorových chorôb nariadené
v prílohe zákona 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti.
Úlohou NOR SR je viesť doživotnú evidenciu onkologických pacientov zo Slovenskej republiky,
doplňovať údaje o chorom a jeho chorobe, s rešpektovaním medzinárodne akceptovaných
klasifikačných systémov (MKCH-10, MKCH-O, TNM). NOR SR zbiera, analyzuje a štatisticky
vyhodnocuje výskyt zhubných nádorov v celej SR, vytvára dizajn a realizuje epidemiologické štúdie
o súčasnom rozsahu, vývoji a distribúcii ochorení a úmrtí na zhubné nádory, ale navyše naznačujú
aj ich vývoj, ako aj možné príčinné a sprievodné faktory ich vzniku. Výsledky epidemiologických
štúdií z NOR SR utvárajú predpoklady na aplikáciu a orientáciu preventívnych, príp. aj
intervenčných programov proti týmto chorobám
■

Register pacientov s diabetes mellitus 1. typu – ZR DM1 vznikol r. 1982. Je budovaný v
spolupráci diabetológov a endokrinológov pre deti na Slovensku. Odborným garantom ZR sú
špecialisti Detského diabetologického centra SR pri I. DK DFNsP Bratislava. Úlohou registra DM1

je poskytovať odborníkom presné informácie nielen o výskyte, ale aj o vývojových trendoch tohto
ochorenia na Slovensku. Existencia registra umožnila zapojiť Slovensko do medzinárodných
projektov EURODIAB (koordinátor Odense, Dánsko) a DIAMOND (koordinátor Diacentrum
Pittsburg, USA). Údaje z registra využíval aj projekt COPERNICUS v rámci projektu rozvoja
zdravotníckej informatiky a manažérstva v zdravotníctve.
K ďalším registrom patria:
■ Register pacientov s vrodenými chybami srdca od r. 1992. Odborným garantom registra je
Detské kardiocentrum v Bratislave.
■ Register pacientov s akútym koronárnym syndrómom – zhromažďuje vybrané klinické údaje
o pacientoch s akútnym koronárnym syndrómom
■ Register pacientov s prenosným ochorením vrátane tbc
■ Register pacientov s chronickými chorobami dýchacích ciest
■ Register transplantačný – zhromažďuje vybrané klinické údaje o pacientoch po orgánovej
transplantácii
■ Register artroplastický – zhromažďuje vybrané klinické údaje o pacientoch s náhradami veľkých
kĺbov
zdravotný záznam – informatika en health record, úložisko informácií týkajúcich sa zdravia objektu
starostlivosti. Poznámka: Prevzate z ENV 139040:2000. [(ISO/TR 20514:20045(E)].
zdrobnené podstatné meno – lingvistika deminutívum, zdrobnenina, meno s typickým príznakom
označujúcim menší útvar , než pomenúva základné slovo: kútik, stolček, psík.
zdrobnené prídavné meno – lingvistika deminutívne adjektívum, prídavné meno vyjadrujúce menšiu
mieru vlastnosti než základové prídavné meno: maličký, drobulinký.
zdrobneniny – lingvistika deminutíva, zdrobnené podstatné mená, mená označujúce menší útvar, než
pomenúva základné slovo, napr. domček, stolček, tenučko. Popri vecnom význame má deminutívna
prípona aj expresívny význam, vyjadruje sa ňou kladný alebo záporný citový úpostoj hovoriaceho
(Mistrík, 2002).
zdrobňujúce slovo – lingvistika deminutívum, slovo vyjadrujúce aj osobitnou príponou menší rozmer:
zvonček, lesík.
zdroj informácie – informatika zložka komunikačnej sústavy, z ktorej sa berie informácia o istom stave.
zdroj termínov – lingvistika v terminologickej práci sa uprednostňujú primárne zdroje, ako sú autorské
články a monografie, teda nie encyklopédie. Dôležitou informáciou je aj autor, resp. autorský
kolektív zdroja. Pri voľbe zdroja treba zvážiť rok vydania diela, jeho obsah, aktuálnosť zahrnutej
bibliografie a jazykovú úroveň. Využívanie textov preložených z iného jazyka sa na terminologickú
prácu neodporúča (Levická, 2010).
združené pomenovanie – lingvistika pomenovanie pojmu pomocou viacerých slov: vysoká škola,
fakultná nemocnica.
zdržanlivý štýl – lingvistika umiernený, diskrétny štýly. Má také isté vlastnosti ako vyhýbavá reakcia
alebo odpoveď na ťažkú, nepríjemnú, háklivú situáciu, ku ktorej treba zaujať „stanovisko“ (Mistrík,
2002).
zdvojená spoluhláska – lingvistika gemináta, dve zhodné spoluhlásky nasledujúce za sebou, napr. lat.
gemelli.

zdvojená zloženina – lingvistika reduplikované kompozitum, zloženina, v ktorej obidve časti sú tvorené
tým istým slovom: dennodenne.
zdvojovanie spoluhlások – lingvistika geminácia konsonantov, zmena spoluhláskových skupín na
zdvojené spoluhlásky: dl →dll, dn →dnn (padla → palla).
zemepisné nárečie – lingvistika →nárečie.
zeugma – lingvistika defektné syntaktické konštrukcie, násilná elipsa, vzniká tak, že sa z vety nevhodne
vypustia slová, ktoré by sa mali kvôli spárnvje väzbe uviesť. Napr.: vychádzať z miestnosti
a vchádzať do nej = vychádzať a vchádzať do miestnosti; byť vďačný niekomu a pyšný naňho = byť
vďačný a pyšný na niekoho.
zhoda – lingvistika kongruencia, syntaktický postup, pomocou ktorého sa vyjadruje vzťah medzi vetnými
členmi v determinatívnej a predikátovej syntagme. Podradený člen sa prispôsobuje nadradenému
(dobrý človek, chlapca našli plačúceho...).
zhoda v prísudku – lingvistika najpreukaznejší spôsob spolupatričnosti členov v syntagmách (obidva
členy majú zhodný plád, rod, číslo alebo osobu), napr.: nová kniha, spojenými silami, ona plakala,
rozhodujúcu chvíľu (Mistrík, 2002).
zhodný doplnok – lingvistika doplnok, v ktorom vzťah k nadradenému podmetu alebo predmetu sa
vyjadruje zhodou v rode, čísle a páde: chlapec chodí bosý, vidím chlapca chodiť bosého (Horecký
a Rácová, 1979).
zhodný prívlastok – lingvistika prívlastok, v ktorom vzťah k nadradenému menu sa vyjadruje zhodou
v rode, čísle a páde: usiovný žiak.
zhrnutie – lingvistika resumé, stručné zopakovanie toho, čo sa už povedalo vo výklade. Na rozdiel od
záveru zhrnutie neprináša žiadne nové informácie. Stojí akoby mimo textu, tvorí jeho samostatnú
časť (kapitolu) na rozdiel od záveru, ktorý vyplýva z ostatného textu a tvorí s ním jeden celok.
Zhrnutie býva často cudzojazyčné.
Zipfov zákon – lingvistika distribúcia slov v texte, zákonitosť opakovania slov v súvislom texte. Podľa
Eustopovho_Zipfovho zákona daného formulou f. r =  : súčin frekvencie slova a jeho rangu
(poradia) je konštantný. Čím je slovo v texte frekventovanejšie, tým je kratšie, a čím je kratšie, tým
je staršie. S tým súvisí aj skutočnosť, že dlhšie a často používané slová sa v reči skracujú, napr.
automobil – auto. Mandelbrot spresňuje a dopĺňa, že „tento zákom platí so zreteľo na dĺžku
úposudzovaného textu“ (Mistrík, 2002).
získavanie informácií – en information retrieval, IR, informačný prieskum, úkony, metódy a postupy
na získanie →informácií z uložených →údajov. Poznámka 1: Získavanie informácií sa môže
realizovať v interaktívnom spracovaní alebo v dávkovom spracovaní. Poznámka 2: upravené podľa
normy ISO 2382-1: 1993 (STN ISO 1087-2: 2006).
zisťovacia opytovacia veta – lingvistika veta požadujúca informáciu o tom, či sa istá udalosť stala
alebo nestala: Videli ste tu predsedu?
zjednotený systém lekárskeho jazyka →UMLS.
zjemnenosť – lingvistika spôsob slovesného deja vyjadrujúci malú mieru deja: pootvoriť.
zlomková číslovka – lingvistika určitá základná číslovka, ktorou sa označuje alebo samostatne číselne
chápaný podiel celku (polovica), alebo sa určuje podielová kvantita vecí (polovica jablka).
zložená morféma – lingvistika morféma (spravidla odvodzovacia), v ktoprej možno vydeliť aspoň dva
pomerne samostatné prvky: mliek-ár-eňØ
zložená predložka – lingvistika →prvotná predložka.

zložená veta – lingvistika →súvetie.
zložené slovesné tvary – lingvistika kompozitá, slová obsahujúce aspoň dve koreňové morfémy plus
spravidla spájajúcu morfému (napr. horolezec). Ak chýba spájajúca morféma, resp. ak na jej mieste
je príslušná gramatická morféma prvej zložky, ide o zrazeniny, napr. zrada vlasti – vlastizrada. K
zloženým slovám patria zložené plnovýznamové slová so spojovníkom (slovensko-české) a bez
spojovníka (zverolekár), ako aj zložené pomocné slová – predložky (kvôli), častice (všakver,
naskutku) a citoslovcia (nedajbože).
zložené slovo – lingvistika →zloženina.
zložené súvetie – lingvistika súvetie tvorené aspoň troma vetami, pričom aspoň jedna musí byť hlavná:
Sadla si na okraj stoličky, rozviazala si šatku a nechala ju voľne visieť (Horecký a Rácová, 1979).
zloženina – lingvistika en blend, zložené slovo, kompozitum, zložené slovo, termín, ktorý sa tvorí
skrátením a kombináciou dvoch rozličných termínov. Príklad: smog = smoke + fog,
elektrokardiogram, fotobunka, železobetón (STN ISO 1087-1: 2003). Ide o slovo, ktoré vzniká
skladaním (kompozíciou) dvoch alebo viacerých fundujúcich slov (Masár, 1991). Obsahuje aspoň
dve koreňové morfémy spojené spojovacou morfémou; niekedy sú voľne k sebe priradené. Druhá
časť, zriedka prvá môže byť aj odvodené slovo: veľkomesto, delostrelec (Horecký a Rácová, 1979).
Väčšina substantívnych zkloženín je utvorená tak, že sa prvé a druhé fundujúce slovo tspoja
spájacou hláskou (morfémou) –o- (malovýroba), menej je takých zloženín, v ktorých zostala
pôvodná podoba slov (podobnosť pravde – pravdepopobnosť, schopnosť vzdorovať mrazu –
mrazuvzdornosť). To sú väzbové (rečkné) zloženiny alebo zrazeniny.
Podľa vzťahu medzi prvým a druhým fundujúcim slovom sa rozlišujú zlučovacie (kopulatívne)
zloženiny, v ktorých sa vyjadruje vzťah veci a k veci b (železobetón) a určovacie (determinatívne)
zloženiny, v ktorých sa vyjadruje determinácia (oceľoliatina > oceľová liatina, t. j. iný vzťah ako
v zloženine oceľobetón oceľ + betón; vzduchotechnika; vodoliečba).
zloženina, determinatívna – určovacia →zloženina.
zloženina, dvojprvková – kompozitum, ktoré pozostáva z dvoch zložiek.
zloženina, kopulatívna – zlučovacia →zloženina.
zloženina, rekčná →zloženina, väzbová.
zloženina, určovacia – lingvistika determinatívna zloženina, zloženina, v ktorej sa vyjadruje
determinácia (oceľoliatina > oceľová liatina, t. j. iný vzťah ako v zloženine oceľobetón > oceľ +
betón; vzduchotechnika, vodoliečba).
zloženina, väzbová – lingvistika rekčná zloženina, zloženina v ktorej sa prvé a druhé fundujúce slovo
spája spájajúcou hláskou (morfémou) –o- (malovýroba); menej je takých zloženín, v ktorej zostala
pôvodná podoba slov (podobnosť pravde – pravdepodobnosť).
zloženina, viacprvková – lingvistika kompozitum, ktoré pozostáva z viacerých ako dvoch zložiek.
zloženina, zlučovacia – lingvistika kopulatívna zloženina, zloženina, v ktorých sa vyjadruje vzťah veci
a k veci b (železobetón).
zloženiny, hybridné – lingvistika zloženiny, v ktoprých sa spája prevzaté (cudzie) a domácie fundujúce
slovo: fotočlánok.
zložený slovesný tvar – lingvistika slovesný tvar, v ktorom sa niektoré kategórie vyjadrujú
samostatnými morfémami (osobitnými slovami): budem písať, písali by sme (Horecký a Rácová,
1979).

zložený termín – lingvistika 1. en complex term, →termín, ktorý obsahuje dva alebo viac slovných
koreňov. Poznámka: Príklady zložených termínov: boookmaker, know-how, obvod určujúci poruchy,
ekosystém, oceľobetón (STN ISO 1087-1: 2003); 2. en multi-word term, viacslovný termín, termín
pozostávajúci z viac ako jedného →reťazca znakov.
zložka – 1. lingvistika skupina grafém na vyjadrenie jednej hlásky alebo fonémy sz za fonémou s, cz za
fonémou č.; 2. informatika en folder časť EHR, týkajúca sa jednotlivých epizód poskytovania
zdravotnej starostlivosti, jednotlivých poskytovateľov alebo špecifického zdravotného stavu.
Príklady: starostlivosť o diabetika, FN Nitra, apendicitída.
zložka termínu, onomatologická – lingvistika zložka termínu, ktorej obsahovú stránku tvoria pri
odvodených termínoch morfémy, pri viacslovných termínoch slová (aj to sú vlastne morfémy), lebo
sa spravidla abstrahuje od gramatických vlastností), vyjadrujúce v danom jazyku vybrané
onomaziologické príznaky. Táto zložka sa vyjadruje iba prostriedkami konkrétneho jazyka, kým
ostatné zložky, najmä pojmová zložka termínu, majú univerzálnu platnosť. Forma onomatologickej
zložky je vzťah medzi derivačným základom a derivačnou morfémou pri odvodenom termíne
(počíta- <–>č) medzi určujúcim a určovaným slovom vo viacslovnom termíne (dolná
→končatina)(Horecký , 1974).
zložka termínu, onomaziologická – lingvistika zložka termínu, ktoré obsahovú stránku tvoria základné
onomaziologické príznaky, prakticky tie spomedzi sémantických príznakov, ktoré sa v konkrétnom
termíne naozaj využívajú. Tieto sémantické príznaky sú motiváciou, východisko pomenúvania.
Horma onomaziologickej zložky sa prejavuje vzťahmi medzi onomaziologickou bázou
a onomaiologickým príznakom. Pri termíne počítač je bázou slvotovrná prípona –č
a onomaziologickým príznakom je odvodzovací základ počíta-. Vo viaslovných termínoch
reprezentuje onomaziologickú bázu určované substantívum a onomaziologický príznak určujúce
slovo. Napr. v termíne dolná končatina je bázou substantívum končatina, príznakom dolná (Horecký
, 1974).
zložka termínu, pojmová – lingvistika zložka termínu, ktorej obsah tvorí množina predikátov (výpovedí)
a pre ktorú sa používa ustálene označenovanie (pomenovanie, termín) →logické spektrum pojmu.
Predikáty sa formálne vyjadrujú výrazmi (prostriedkami) usporiadanými podľa istých klasifikačných
kritérií (napr. príslušnosťou objektu do triedy javov, jeho špecifickosť, funkčnom atď.) a tvoriacimi
neuzavretú množinu. Napr. logické spektrum pojmu výhrevnosť vyjadruje výpoveď: podiel spalného
tepla paliva zmenšeného o skupenské teplo vyparovania vody. Predikát „tepla“ stojí hierarchicky
najvyššie, pomocou neho sa vyjadruje príslušnosť ku genus proximum. Nemusí sa vyjadrovať iba
jazykovými prostrreiedkami, dá sa vyjadriť aj formalizovaným zápisom (Horecký , 1974).
zložka termínu, sémantická – lingvistika zložka termínu, ktorej obsahová stránka sa tvorí z množiny
sémantických príznakov, obstrahovaných z logickéhio spektra pojmu. Pri realizácii termínu
jazykovými prostriedkami sa sémantické príznaky formálne vyjadrujú pomocou slov alebo morfén.
Napr. pri termíne počítač sa sémantický príznak „schopnosť vykonáívať operácie“ vyjadruje
morfémou počíta- a sémentický príznak „vec z triedy strojov“ derivačnou morfémou –č. Formou
sémantickej zložky je poradie sémantických príznakov vymedzené v pojmovej zložke. Sémantický
príznak možno priradiť ku každému predikátu. Pri termíne počítač by mohlo ísť o tieto príznaky: 1.
vec z triedy strojov; 2. schopnosť spracúvať informácie; 3. schopnosť pracovať samočinne; 4.
podmienenosť programom; 5. schopnosť vykonávať operácie. Na termíne počítač sa teda realizovali
dva sémantické príznaky (Horecký , 1974).
zložkový pravopis – lingvistika pravopis, v ktorom sa na zaznačovanie hlások používajú skupiny
grafém, napr. v poľštine czyk, szyk (čik, šik).
zlučovacia spojka – lingvistika 1. →hypotaktická spojka; 2. →parataktická spojka.

zlučovacie súvetie – lingvistika spojenie viet, ktoré sú gramaticky a obasohovo rovnocenné a vyjadrujú
zložky jednej uzavretej myšlienky, predstavy alebo udalosti. Spájajúce prostriedky sú a, aj, i, ani,
tiež; a tak, potom, a potom, najprv – potom, ap. Príklad: Celé nebo bolo zatiahnute a večer začalo
pršať (Mistrík, 2002).
zlučovacia zloženina – lingvistika kopulatívne kompozitum, zloženina, ktorej obidve zložky sú vo
vzťahu priradenosti: lesostep, štrkopiesok, hlavohruď.
zlučovať – informatika en merge, verb, kombinovať položky dvoch alebo viacerých množín →údajov,
pričom každá z nich je v takom istom danom poradí do jednej množiny v tomto poradí (ISO 23826:1987)(STN ISO 1087-2: 2006).
zmäkčovanie spoluhlások – lingvistika historická zmeny spoluhlások (napr. v indoeurópskom
prajazyku k, g, , ch na palatalizované k’, g‘, ‘, ch‘).
zmeny významu slova – lingvistika zmena súvisiaca so sociálnou situáciou, kultúrou doby, migráciou
ľudí, vývinu vedy a techniky a p.
zmiešaná reč – lingvistika subjektivizovaná autorská reč, reč rozprávača, ktorá je poznačená,
popretkávaná, ozvláštnená výrazmi používanými v reči týchto postáv, o ktorých je reč.
zmiešané jazyky – lingvistika →hybridné jazyky.
zmiešané usporiadanie – informatika en mixed arrangement, mixed order, zmiešané triedenie,
→makroštruktúra, v ktorej sa →terminologické záznamy nachádzajú v abecednom poradí v rámci
systematicky alebo tematicky usporiadaných oddielov.
značka – informatika symbol zložený z jedného alebo niekoľkých písmen na označenie rozličných vecí:
Pb – olovo, CD – corps diplomatique.
značka – informatika typ označenia priložený k elementu dát, ktorý obsahuje informácie týkajúce sa
toho elementu (napr. informácie, čo to je a ako sa to má zobraziť). Skupina značiek sa niekedy
označuje ako opis a opis v jazykoch HTML a XML je vložený v lomených zátvorkách (napr.
<ITALICS>).
značkovací jazyk – informatika en markup language, značkový jazyk, kombinuje text a informáciu
o texte (metainformáciu). Metainformácia, napr. o logickej štruktúre alebo spôsobe prezentácie
textu, sa vyjadruje použitím značiek (markup), ktoré sú premiešané s primárnym textom.
Najznámejším je hypertextový jazyk HTML (en Hypertext Markup Language), jeden zo základov
World Wide Webu. Kombinuje text a informáciu o texte (metainformáciu). Metainformácia napr.
o logickej štruktúre alebo spôsobe prezentácie textu, sa vyjadruje použitím značiek (markup), ktoré
sú premiešané s primárnym textom. Historicky sa značky používali (a používajú) v procese
publikovania rukopisu na komunikáciu medzi autormi, korektormi, redaktormi a tlačiarmi.
Prezentačné značky označujú vzhľad textu alebo jeho časti. Napr. v textovom dokumente môže
mať názov kapitoly priradenú značku, ktorá hovorí, že text má byt umiestnený v strede riadku,
vysádzaný tučným písmom s väčším rezom písma. Prezentačné znakčy používajú prakticky všetky
aplikácie na spracovanie textu a počítačovú typografiu. V priebehu používania sú pre používateľa
skryté a viditeľná je len výsledná prezentačná forma, čím sa docieli takzvaný efekt „to čo vidíš, aj
dostaneš“, „What You See Is What You Get (WYSIWYG)“; vzhľad na obrazovke verne zodpovedá
konečnému výstupu.
Procedurálne značky sa tiež týkajú prezentácie textu, ale zvyčajne sú viditeľné pre používateľa,
ktoý upravuje text, alebo ich používateľ ich do textu sám vkladá. Takýto text so značkami potom
dávkovo spracúva softvér a ukladá výstupný súbor. Patrí sem nroff, troff (Trace Off, vypnuté
sledovanie cesty – krokovania), TeX (s vysokou kvalitou matematickej sadzby) a Postscript.

Procedurálne značky sa v širokej miere používajú v profesionálnych publikovacích aplikáciách.
Procedurálne značky sa používajú aj v softvéri Mediawiki.
Opisné značky – používajú návestia na fragmenty textu bez toho, aby vynucovali konkrétne
zobrazovacie alebo spracovacie sémantiky. Napríklad Atom syndication language poskytuje značky
na označenie „aktualizovanej“ časovej známky, ktorá je priradená tým, kto ho publikuje v čase, keď
sa niektorá informačná položka zmenila. Kým špecifikácia Atom hovorí o význame „aktualizovanej“
časovej známky a značky používané na jej identifikáciu detailne, nehovorí nič o tom, akým
spôsobom by táto informácia mala byť prezentovaná používateľovi. Software môže použíť túto
značku mnohými spôsobmi, vrátane mnohých, ktoré návrhári jazyka Atom nemohli predvídať. SGML
a XML sú systémy explicitne navrhnuté, aby podporovali návrh opisných značkových jazykov;
príkladmi takýchto jazykov sú Atom, MathML a XBPL.
Rozdelenie značkovacích jazykov do tried je často nejasné. Napríklad HTML obsahuje značkové
prvky, ktoré sú čisto prezentačné, (napr. <b> pre tučné písmo) a iné, ktoré sú čisto opisné (atribút
„href“). V HTML tiež existuje element „pre“, ktorý obsahuje oblasť prezentačného značkovania, ktorá
bude rozložená presne tak, ako bola napísaná.
Za hlavnú prednosť značkového jazyka sa považuje jeho flexibilita; ak sa označia fragmenty textu
ako "čo sú" na rozdiel od toho "ako by mali byť zobrazené", je možné napísať software tak, aby
spracovával tieto fragmenty užitočnými spôsobmi, ktoré nebrali do úvahy návrhári jazyka. Napríklad
→hyperlinky HTML, pôvodne navrhnuté na aktiváciu človekom, sa tiež používajú vyhľadávačmi,
ktoré tak objavujú nový materál na zaindexovanie a odhad popularity webových zdrojov.
Prezentačné značkovacie systémy zvyčajne obsahujú "pomenované štýly" alebo ekvivalent, ktorý do
istej miery replikuje účinky opisného značkovania. Podobne procedurálne značkovacie jazyky
zvyčajne obsahujú "makrá" na dosiahnutie podobného cieľa.
Termín "značka" je odvodený od tradičnej publikovacej techniky "označkovania" rukopisu, to
znamená pridania inštrukcí pre tlačiara na okraje rukopisu. Po storočia túto úlohu vykonávali ľudia
známi ako "značkovači", ktorí značkovali text, aby špecifikovali, aký font, štýl a veľkosť majú byť
použité na každú časť, a potom odovzdali rukopis niekomu inému na únavnú úlohu ručného
sadzania.
Myšlienka „značkovacích jazykov“ prvýkrát prezentoval W. W. Tunnicliffe na konferencii r. 1967 ako
tzv. „všeobecné kódovanie“, neskôr ako štandard zvaný GenCode pre publikačný priemysel. Za
autora značkovacích jazykov sa pokladá Ch. Goldfarb z IBM, ktorý ho zaviedol do praxe pri
digitalizácii pracovného cyklu vydávania novín r. 1969.
K prvým značkovacím jazykom patria sadzacie nástroje na Unixových systémoch, ako je nroff
a troff. V týchto systémoch sa formátovacie príkazy vkladali do textu dokumentu tak, aby sadzací
softvér mohol naformátovať text podľa požiadaviek redaktora. Správne vytlačenie dobumentu bol
iteratívny proces pokusu a omylu. Dostupnosť WYSIWYG ("what you see is what you get")
publikačného softvéru priblížilo mnoho z použiteľnosti týchto jazykov bežným používateľom, hoci
seriózna publikačná práca stále používa značkovanie na špecifikáciu nevizuálnej štruktúry textu.
Iným veľkým publikačným štandardom bol TeX, utvorený a zdokonaľovaný Donaldom Knuthom
v 70. a 80. r. TeX sa sústredil na detailné rozloženie textu a opis fontu pre tlač matematických kníh
vo vysokej kvalite. Prvý jazyk, ktorý jasne oddelil štruktúru a prezentáciu bol Scribe, vyvinutý
brianom Reidom r. 1980. Scribe je priamym predchodcom HTML a LaTexu (štandardu mnohých
vedeckých disciplín).
Začiatkom 80. r. myšlienka, že značkovanie by sa malo zameriavať na štrukturálne aspekty
dokumentu a nechať vizuálnu prezentáciu na interpretátorovi viedlo k vytvoreniu SGML. Jazyk

vyvinula komisia, ktorej predsedal Goldfarb. Zahŕňal myšlienky z mnohých zdrojov, vrátane
Tunnicliffovho projektu, GenCode.
SGML špecifikoval syntax značkovania v dokumentoch, ako aj iný systém (tzv. "metajazyk") pre
samostatný opis významu značiek. To umožnilo autorom tvoriť a používať akékoľvek želané
značkovanie a vybrať si štítky, ktoré im dávali najväčší zmyslel. K značkovacím jazykom založeným
na systéme patrí TEI a DocBook. SGML prijala ISO ako medzinárodný štandard r. 1986.
SGML sa však vo všeobecnosti považuje za neohrabaný, čo je postranný účinok snahy robiť príliš
mnoho príliš flexibilným spôsobom. Napríklad SGML v istých kontextoch umožnilo nepoužiť koncové
štítky, pretože sa myslelo, že značkovanie bude vytvárať prepracovaný podporný personál, ktorý
uprednostní tu a tam ušetrenie niekoľkých kláves.
Do r. 1991 sa SGML obmedzovalo na medzné použitie, kým WYSIWYG nástroje (ukladajúce
dokumentu v proprietárnych binárnych formátoch) zaujímali prevažnú väčšinu spracovania
dokumentov. Situácia sa dramaticky zmenila keď Berners Lee použil niečo zo syntaxe SGML bez
metajazyka na utvorenie HTML. V HTML značkovanie pozostáva zo sady „známych“ značiek, ktoré
sú schopné vykonať bežné formátovacie úlohy. Jazyk však bol pôvodne vytvorený na označkovanie
jednoduchých vedeckých dokumentov a preto bol do veľkej miery rozšírený, aby mohol ponúknuť
dnešný bohatý obsah webu, a z tohto dôvodu dodatky často nesledujú žiaden logický návrh, hoci
posledné snahy adresujú prave toto. HTML je pravdepodobne najpoužívanejším formátom
dokumentov v dnešnom svete.
Ďalším, novším značkovacím jazykom, ktorý v súčasnosti nadobúda na význame je →XML (en
Extensible Markup Language). Na rozdiel od HTML, ktoré používa súbor značiek s definovaným
významom, XML umožňuje používateľovi vytvoriť ľubovoľnú želanú značku (preto je rozšíriteľný) a
následne opísať túto značku v metajazyku známom ako →definícia typu dokumentu (en Document
Type Definition, DTD). Písanie DTD je však náročné, pretože ich syntax je odlišná od XML, a tak
boli nedávno dpolnené o schému XML, čo je metajazyk definovaný prostriedkami samotného XML.
XML je konceptuálne podobné SGML, a v skutočnosti vo všeobecnosti, XML je podmnožinou SGML
a nadmnožinou HTML. Hlavný účel XML (na rozdiel od použitia SGML) je udržiavať systém
jednoduchším tým, že sa zameriame na špecifický problém -- dokumenty na internete. Tým sa XML
vyhlo komplikovanosti SGML. Najnovšou implementáciou HTML je XHTML, alebo eXtensible
Hypertext Markup Language, prepracovanejšia a robustnejšia verzia, ktorá je aplikáciou XML, a tak
požaduje, aby boli dokumenty "správne utvorené" (well-formed), a na druhú stranu definuje zväčša
známe HTML značky. Hlavné rozdiely medzi HTML a XHTML z pohľadu kódovania v jazyku je, že
všetky značky musia byť uzatvorené, vrátane tzv. "prázdnych" značiek ako <br />, ktoré napriek
tomu, že nemôžu obsahovať nič iné, musia byť vždy uzatvorené takto: <br />.
Bežnou vlastnosťou mnohých značkových jazykov je, že miešajú text dokumentu so značkami v
rovnakom dátovom toku či súbore. Tu je napríklad fragment textu označkovaný v HTML:
<h1> Anatidae </h1>
<p>
The family <i>Anatidae</i> includes ducks, geese, and swans,
but <em>not</em> the closely-related screamers.
</p>
značkovanie – informatika →anotácia 1.
značkové pomenovanie – lingvistika nemotivované pomenovanie, slovo , ktoré sa nedá rozčleniť na
koreňové a derivačné morfémy, resp. neopierajúse sa o význam iného fundujúceho slova: dom,
škola.

znak – informatika en character, výrazná, rozlišujúca vlastnosť, charakteristická črta. Podľa STN ISO
1087-2 je znak členom množiny prvkov, ktorá sa používa na reprezentáciu, organizáciu a riadenie
→údajov. Poznámka: Znaky sa môžu kategorizovať ako →grafické znaky a →riadiace znaky.
je znak niečo, čo zastupuje niečo iné, čo naň poukazuje (signum est aliquid quod stat pro
aliquo). Podľa Rozentaľa (1974) je znak materiálny, zmyslami vnímateľný predmet, udalosť alebo
činnosť, ktorá v poznaní ukazuje, označuje alebo zastupuje iný predmet, udalosť alebo činnosť
alebo subjektívny výtvor; pre človeka nadôležitejšími znakmi procesov, ktoré prebiehajú vo svete, sú
javy; v jednou z najznámejších disciplín, ktoré skúmajú znaky, je →semiotika; dôležitou
postupnosťou znakov je →správa (FILIT).
Vo filozofii

ide o zmyslovo vnímateľný predmet alebo jav, ktorý v procese poznávania
a komunikácie zastupuje iný predmet alebo triedu predmetov, a tak potom slúži na odovzdávanie
informácie o nich. Znak slúži každá jednotka jazyka. Znaky môžu byť prirodzené, konvenčné. Ako
znaky slúžia rozličné signály, indexy, symboly atď. Najpoužívanejší znakom, umelým znakom
spoločnosti je jazyk.
V

jazykovede

Podľa Ch. S. Peirca znakom je čokoľvek, čo utvára vzťah medzi znakom (v užšom zmysle),
objektom, interpretantom a interpretom. Znak v užšom zmysle je niečo, čo stojí pre niekoho v istom
ohľade za ničo iné. Nič nie je znakom, pokiaľ nie je ako znak interpretované, teda znak jestvuje len
vo vedomí interpreta, ktorý spomínaný vzťah navodzuje. Objektom znaku sú materiálne aj ideálne,
reálne aj fiktívne entity. Znak stojí za objekt len vo vťahu k istej idei. Interpretant je efekt, ktorý znak
vyvoláva vo vedomí interpreta. Znak utvára vo vedomí ekvivalentný alebo aj rozvinutejší znak čiže
interpretant, ktorý Perice nazýva aj význam.
Peirce klasifikuje znaky vo vzťahu k znaku v užšom zmysle, objektu a interpretantu. Rozoznávajú sa
dve triedy znakov: typ, t. j. znak všeobecnej povahy a token, t. j. konkrétny výskyt znaku v texte (v
reči) čiže každý konkrétny exemplár.
Z tohto hľadiska jestvujú tri druhy znakov: a) indexy – poukazujú na objekt bezprostredne
(smerovka na smer cesty ap.) alebo sprostredkovane (napr. výrazy tu, tam, včera, potom atď.
poukazujú na priestorové a časové body v závislosti od situácie prehovoru); b) ikony – sú znaky,
ktoré sa vyznačujú vzťahom podobnosti k označovanému objektu; forma znaku má isté spoločné
vlastnosti s objektom (napr. obrazy, diagramy, metafory); c) symboly – nemajú konkrétny vzťah
k objektom (ako indexy), nepodobajú sa na ne (ako ikony), sú často kobnvenčné, teda vzťah medzi
symbolom a objektom sa zakladá na zvyklosti (napr. slová stôl, leto, more, spať ap.).
Charles William Morris utvoril model znaku vychádzajúc zo 4 pojmov: a) nosič znaku – niečo
funguje ako znak; b) designát – to, čo sa označuje; denotát je jeho špecifický prípad, keď sa
označuje reálny objekt; c) interpret – ten kto znak interpretuje; d) interpretant – účinok, ktorý sa
vyvolá u interpreta. Na základe týchto rozmerov znaku sa dajú vymedziť tri oblasti – 1. syntaktika
(opisuje vzťah medzi nosičmi zkanku a pravidlá ich kombinácie, pričom sa odhliada od sémantickej
a pragmatickej stránky znakov); 2. sémantika (opisuje vzťah medzi nosičom znaku a designátom,
resp. denotátom čiže význam znakov, pričom sa abstrahuje od ich syntaktickej a pragmatickej
stránky); 3. pragmatika (opisuje vzťah medzi nosičmi znakov a interpretmi, čiže sa zaoberá
používaním znakov)(Dolník, 1999).
znak, abecedný – informatika en alphabetical character, podľa STN ISO 1087-2 grafický znak, ktorým je
písmeno, alé sa používa v písomnej reprezentácii daného jazyka. Vzťahuje sa aj na písmená
s diakritickými znamienkami.
znak, adherentný – informatika súvisí s vnútornými vlastnosťami pomenúvaného objektu, vyjadruje sa
nimi 1. účel (činnosť, funkcia, použiteľnosť atď.), napr. operácia, ambulancia, laboratórium, činidlo,
liek; 2. príčina choroby (vírus, úraz); 3. pôvod (spôsob prípravy, vynálezca, výrobca).

znak, alfanumerický – informatika en alphanumerical character, podľa STN ISO 1087-2 abecedný znak
alebo číslica
znak, grafický – informatika en graphical character, podľa STN ISO 1087-2 znak, iný ako riadiaci znak,
ktorý má vizuálnu reprezentáciu a je vyprodukovaný úpísaním tlačou alebo zobrazením. Grafické
znaky môžu byť abecedné, číslice alebo špeciálne znaky.
znak, jazykový – lingvistika psychická jednotka zjednocujúca pojem a akustický obraz (F. de
Saussure). Akustický obraz je psychickým odtlačkom fyzicky realizovaného zvuku, ktorý je
vzájomne spätý s pojmom (akustický obraz vyvoláva, evokuje pojem a naopak). Za pojem Saussure
používa termín označované (signifié) a za akustický obraz označujúce (signifiant). Označovanie
zodpovedá znaku v užšom zmysle U perirca a nosiču znaku u Morrisa a označujúce je ekvivalentom
interpreta u týchto dvoch autorov a symbolu u Bühlera. V súvislosti s určovaním významu ako
východisko rozborov poslúžil elementárny semiotický trojuholník Ogdena a Richardsa. Vrcholmi
tohto trojuholníka sú pojmy symbol, referent, pojem (idea o referente). Na pozadí tohto trojuholníka
sa zaviedli termíny, ktoré sa bežne uplatňujú vo vzťahu k jazykovému znaku: designátor –
označujúca čiže symbolická stránka znaku, designát (signifikát) – obsahová stránka znaku,
designácia (signifikácia) – vzťah designátora k designátu, referent (denotát) – označovaná entita,
referencia (denotácia) – sprostredkovaný vzťah medzi designátorom a referentom (denotátom);
sprostredkujúcim článkom je designát (sigifikát) (Dolník, 1999).
znak, konvenčný – informatika z hľadiska klasifikácie znakov na indexické, ikonické a konvenčné patrí
termín podobne ako iné jazykové znaky medzi konvenčné znaky, ktoré sú najpočetnejšie.
O konvenčných znakoch platí, že majú odrazovú hodnotu, „ale platí to iba o ich obsahovej stránke;
ich forma je relatívne nezávislá od obsahu“ (Krupa, 1979). A pravdaže o nich platí, že „označujú iba
predmety nie v dôsledku svojich prirodzených vlastností, ale preto, že im ľudia prisúdili vlastnosti iné
predmety označovať“ (Solncev, 1981).
znak, nepodstatný – informatika okrajové, náhodné alebo aj nejestvujúce znaky pomenúvaného pojmu,
resp. objektu. Prítomnosť takýthco znakov v štruktúre termínov charakterizuje falošnú motiváciu.
znak, nevyhnutný – informatika znak, ktorých súbor je dostačujúci na utvorenie termínu. Ide o znaky
získané z dostatočne širokého logického spektra pojmu selekciou, t. j. terminologickiou prácou.
znak, riadiaci – informatika en control character, podľa STN ISO 1087-2 znak, ktoréhoo výskyt
v konkrétnom kontexte špecifikuje nejakú riadicu funkciu. Riadiace znaky spúšťajú, modifikujú alebo
prerušujú operáciu spracovania údajov.
znak, špeciálny – informatika en special chatracter, podľa STN ISO 1087-2 grafický znak, ktorý nie je
alfanumerickým znakom. Môže to byť akékoľvek interpunkčné znamienko, znak „&“, značka
percenta (%), znamienko plus (+).
znakovosť jazyka – lingvistika základná vlastnosť jazyka ako systému vyjadrená schopnosťou
jazykovžch prvkov byť znakom, t. j. stáť za niečo iné, za udalosť, pocit, myšlienku.
znakovosť termínu – lingvistika termín je v podstate jazykový znak, teda jazyková jednotka obsahujúca
označujúce a označované (Rondeau, 1981, cit. Masár, 2002). Znakovosť termínu súvisí s otázkou
formy a obsahu. Otázky fungovania znakov v ľudskej spoločnosti zaujímali už antických mysliteľov.
Podľa Platóna v pomenovaniach sa zachováva podstata veci, preto je potrebné zisťovať, či
pomenovanie vyjadruje prirodzenú podtstau vec. K zisteniam neskorších autorov sformulovaným
v gnómach typu Forma dat esse rei (Forma dáva veci jestvovanie, resp. Vec jestvuje
prostredníctvom/na základe formy) ap. sa vracajú aj súčasní bádatelia v úvahách o forme a obsahu
a o znakovej podobe jazyka. Latinskú formulu Signum est aliquid, quod stat po aliquo (Znak je
niečo, čo stojí za niečo iné) chápe Horecký (1983) ako najvšeobecnejšiu definíciu znaku, t. j.
definíciu znak je „materiálny, zmyslami vnímateľný predmet, udalosť alebo činnosť, ktorá v poznaní

ukazuje, označuje alebo zastupuje iný predmet, udalosť, činnosť alebo subjektívny výtvor“
(Rozentaľ, 1974)
znakový súbor – informatika en character set, podľa STN ISO 1087-2:2006 určitá množina rôznych
znakov, ktorá je úplná na daný účel. Príklad: Medzinárodná referenčná verzia znakového súboru
podľa normy ISO 646; 128 znakov ASCII.
znakový systém – informatika účelovo integrovaný súbor →znakov. Znakové systémy majú slovníkový
charakter, ide o tzv. zásobáreň znakov. Osobnosť, spoločenstvo, ale aj celá kultúra disponuje
množstvom znakov a podľa potreby ich používa. Znakové systémy majú dynamický charakter, ide o
fungujúce systémy, spoločensky a historicky sa menia.
znalosť – informatika významový útvar tvorený systémom poznatkov; vzájomne previazaná štruktúra
súvisiacich poznatkov; vedomosti o niečom získané na základe štúdia, skúsenosti, ovládanie niečoho;
por. poznatky.
znalostné inžinierstvo – informatika oblasť informatiky, ktorej doménou je získavanie znalostí.
Znalostné systémy nie sú schopné vyriešiť každý problém a nie je efektívne používať ich na riešenie
problémov, ktoré sa dajú vyriešiť jednoduchšie a lacnejšie. Príkladom sú diagnostické postupy, kde
by nebolo zmysluplné používať znalostné systémy v prípade, že sa dá diagnóza pacienta stanoviť
klasickým vyšetrením (napr. diagnostika obezity zvážením pacienta, hypertenzie pomocou merania
krvného tlaku, cukrovky pomocou stanovenie glykozúrie). Znalostný systém má problémy s úlohami,
ktorých riešenie vyžaduje tvorivosť a nedá sa dať použiť v prípadoch vyžadujúcich komunikáciu
v prirodzenom jazyku.
Prvotné oboznámenie sa s problémovou tematickou (záujmovou) oblasťou je identifikácia
problému. Identifikácia a analýza problému hľadá odpovede na otázky: Prečo znalostný systém
predstavuje riešenie? Pre riešenie akého problému znamená prínos, nižšie náklady a ako ovplyvní
existujúci stav použitie znalostného systému?
Vlastné získavanie znalostí sa rozdeľuje na 4 etapy: a) pojmotvorba; b) formalizácia; c)
implementácia; d) validácia.
Pojmotvorba (en conceptualisation) konceptualizácia zahŕňa preskúmanie problémovej oblasti,
vymedzenie základných pojmov a vzťahov, rozklad úlohy na podúlohy. Do tejto etapy sa sústreďuje
podstatná časť procesu excerpovania znalostí z rôznych zdrojov, napr. od expertov, z odbornej
literatúry a i. dokumentov. Na základe týchto znalostí sa utvára pojmový model znalostného agenta.
Pojmový model definuje entity (pojmy), ktoré reprezentujú myšlienkový rámec alebo štruktúru,
spoločné a rozdielne vlastnosti jednotlivých pojmov spolu so vzťahmi medzi nimi. Často sa pojmy
usporadúvajú do hierarchie, napr. choroba je na vyššej úrovni; chronická perikarditída je na vyššej
úrovni ako postakardiotomický syndróm. Výsledkom je ontológia problémovej tematickej
(záujmovej) oblasti. Etapa pojmotvorby sa sústreďuje na odpovede na otázky: Čo vieme
o tematickej oblasti? Aká je povaha a štruktúra pojmov, ktoré tvoria poznatky? Aké sú vzťahy medzi
pojmami?
Formalizácia je návrh organizácie a reprezentácie poznatkov spolu s návrhom spôsobu
usudzovania. Formalizovať možno len existujúce znalosti, pričom sa prihliada na dostupné
softvérové nástroje a ohraničenia projektu (napr. rozpočet a rozvrh projektu).
Implementácia je plnenie bázy poznatkov podľa navrhnutých štruktúr poznatkov a spôsobov
usudzovania. V rámci nej sa utvára počítačová reprezentácia (zastúpenie) získaných poznatkov.
Výsledkom je znalostný systém (často softvérový prototyp). Etapa formalizácie a implementácie sa
sústreďujú na odpovede na otázky: Ako treba reprezentovať získané poznatky? Aké postupy použiť

na odvodenie riešenia? Skúmajú sa pritom technické aspekty znalostného systému v súvislosti
s jeho realizáciou softvérovým systémom.
Validácia je overovanie formalizovaných
a vyhodnocovanie expertom.

poznatkov.
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Na tvorbe znalostného systému sa zúčastňujú: a) znalostní inžinieri a softvéroví inžinieri (návrhári);
b) doménoví experti (špecialisti z jednotlivých vedných disciplín, oblastí); c) používatelia. Nesmie sa
zabudnúť ani na ďalších členov projektového tímu, do ktorého patrí manažér projektu, systémoví
inžinieri a podporný personál (napr. operátori).
Práca znalostného inžiniera spočíva v získavaní znalostí a utváraní báz poznatkov pre doménovo
orientované znalostné agenty. Znalostný inžinier sa zúčastňuje na špecifikácii vlastností
znalostného agenta a napĺňaní jeho bázy poznatkov (v spolupráci s doménovým expertom).
Zodpovedá za získavanie, systemizovanie, štruktúrovanie a reprezentovanie poznatkov
v príslušnom jazyku reprezentácie poznatkov a odladenie utvorenej bázy poznatkov tak, aby
umožňovala riešenie požadovanej triedy problémov.
Doménový expert (skupina doménových expertov) je spravidla základným zdrojom znalostí
z príslušnej problémovej oblasti. Zúčastňuje sa na plnení a ladení bázy poznatkov doménovo
orientovaného znalostného agenta a na jeho testovaní. Vstupuje do vývoja znalostného agenta
významnou mierou v etapách konceptualizácie, utvárania modelu a pri vlastnom ladení (určovaní
opráv chýb systému) a testiovaní bázy poznatkov.
Na to, aby sa mohli uchovávať a využívať znalosti experta, musí expert existovať a byť pre daný
projekt k dispozícii. Musí byť uznávaným odborníkom v príslušnej odbornej komunite a musí mať
dostatočne skúsenosti s riešením daného problíému; tým sa zvyšuje dôvera vo vytváranú aplikáciu.
Expert má byť schopný komunikovať s okolím, opísať procesy pri riešení problému, využívané
úpoznatky, ako aj dôvody jednotlivých rozhodnutí. Na komunikácuiu s expertom je dôležité, aby
bolosobne zainteresovaný na vývoji aplikácie; takéto zaintersésovanie zvyšuje iniciatívu
a komunikatívnosť experta (Návrat a kol. 2002).
Rozhodujúcim článkom je používateľ. Keďže obyčajne nemá predstavy o princípoch znalostného
systému, treba systém navrhnúť tak, aby sa pri jeho používaní nevyžadovali hlbšie znalosti o jeho
vnútornej štruktúre a spôsobe práce. Používateľ systému predstavuje dôležitú spätnú väzbu pri
vývoji aplikácie. V zdravotnej politike treba príprave expertov z odboru terminológia, ontológia,
informatika venovať náležitú pozornosť aj vo výučbe adeptov medicíny a v
celoživotnom postgraduálnom vzdelávaní lekárov. Bez aktívnej účasti lekárov-expertov je
informatizácia medicíny a zdravotníctva nemožná.
znalostný systém – informatika počítač vybavený istou →znalosťou. Znalostné systémy na riešenie
odborných problémov postupmi vyžadujúcimi na rozdiel od všeobecných špecializované znalosti sa
nazývajä →expertné systémy.
znelá spoluhláska – lingvistika spoluhláska charakterizovaná pri tvorení (artikulovaní) sprievodným
hlasom, ktorý sa tvorí podobne ako pri artikulovaní samohlások: b, d.
znelostná asimilácia – lingvistika →asimilácia.
znelostná korelácia – lingvistika korelácia charakterizovaná protikladom neznelosť – znelosť pri
viacerých dvojiciach: napr. v slovenčine p – b, t – d, k – g.
zobrazovať – informatika en display, verb, dávať →údajom vizuálnu reprezentáciu na obrazovke (STN
ISO 1087-2: 2006).

zosilňujúce prídavné meno – lingvistika intenzifikujúce adjektívnum, prídavné meno vyjadrujúce
vhodnými príponami veľkú, stupňovanú mieru istej vlastnosti: velikánsky (Horecký a Rácová, 1979).
zoznam pridaných slov – lnformatika en inclusionm list, plus word list, zoznam →reťazcov znakov
vybratých používateľom, ktoré sa majú zachovať alebo vziať do úvahy pri ďalších operáciách
→spracovania, kým zvyšené sa ignorujú. Príklad: Budú sa extrahovať všetky vety obsahujúce
„banka“ alebo „úverová inštitúcia“; všetky položky začínajúce sa písmenom „M“ sa vyberú do
menného registra; vybraté budú šetky slová obsahujúce časť „anti-“. Poznámka: Zoznam pridaných
slov môže podľa vhodnosti obsahovať aj →časti slov alebo iné →reťazce znakov.
zoznam vylúčených slov – informatika en exclusion list, stop word list, zoznam →reťazcov znakov
vybratých používateľom, ktoré sa majú ignorovať pri ďalších operáciách →spracovania údajov.
Poznámka 1: Na terminologické účely môže byť užitočné vytvárať zoznamy, v ktorých sú ignorované
fubnkčné slová (zámená, členy atď.). Poznámka 2: Niekedy sa reťazce znakov v zozname
vylúčených slov ponechávajú, napríklad v →konkordancii, ale bez uvedenia frekvencie.
zrazenina – lingvistika druh zloženého slova, ktoré zahrnuje aspoň dve koreňové morfémy; v jeho prvej
časti sa zachováva zreteľná gramatická morféma, stojaca na mieste spájacieho vokálu. Napr. zo
spojenia slov zrada vlasti vzniká zrazenina vlastizrada.
zreťazenie – informatika en concatenation, operácia spojenia dvoch alebo viacerých →reťazcov znakov
v špecifikovanom poradí, pričom sa utvorí jeden →reťazec, ktorého dĺžka je súčtom dĺžok reťazcov
znakov.
zreteľnosť, motivačná – lingvistika Horeckého výraz (Horecký, 1967) vyjadrujúci →motivovanosť
termínu, jeho významová priezračnosť.
zreteľová spojka – lingvistika →hypotaktická spojka.
zubná spoluhláska – lingvistika dentála, spoluhláska charakterizovaná prekážkozu vytváranou špičkou
jazyka a ostrím horným rezákov: t. d.
zuboďasnová spoluhláska – lingvistika alveodentála, spoluhláska charakterizovaná prekážkou
vytváranou úprednou časťou jazyka pritláčanou proti oblasti horných rezákov a ďasnovémui
výstupku: ť, ď.
zužovanie významu – lingvistika historický proces, ktorým sa významu slova vysúvajú isté pojmy
a predstavy: obyčaj (pôvodná povaha, mrav, zvyk, dnes len zvyk) (Horecký a Rácová, 1979).
zveličené podstatné meno – lingvistika augmentatívum, zveličenina, meno s typickým príznakom
označujúcim väčší útvar, než pomenúva základové slovo: chlapisko, dubisko (Horecký a Rácová,
1979).
zveličené prídavné meno – lingvistika augmentatívne adjektívum, prídavné meno vyjadrujúce väčšiu
mieru vlastnosti než základové prídavné meno: velikánsky (Horecký a Rácová, 1979).
zveličenina – lingvistika zveličené podstatné meno; →augmentatíva.
zvleličujúce slovo – lingvistika augmentatívum, slovo vyjadrujúce aj osobitnou príponou väčší rozmer:
domisko, psisko (Horecký a Rácová, 1979).
zvolacia veta – lingvistika veta, ktorou hovoriaci vyjadruje svoje city; možno v nej použiť rozličné
citoslovcia, ktoré stoja obyčajne na začiatku vety a oddeľujú sa čiarklou alebo výkričníkom: Ach, aká
to krása! (Horecký a Rácová, 1979).
zvratná podoba – lingvistika podoba nezvratného slovesa charakterizovaná jestvovaním zvratného
zámena sa alebo si vo všetkých tvaroch: vidieť – vidieť sa, kúpať sa (Horecký a Rácová, 1979).

zvratné zámeno – lingvistika reflexívne zámeno, zámeno označujúce vec tak, že ju stotožňuje
s podmetom, resp. s činiteľom neprísudkového deja: pováž si, nerob pre seba (Horecký a Rácová,
1979).
zvratné slovesá – lingvistika reflexívne slovesá, slovesá, ktoré v slovenčine majú pri sebe zvratné
zámena sa alebo si.
zvratný tvar – lingvistika reflexívna forma, zložený slovesný tvar chatrakterizovaný gramatickou
morfémou sa; trpný zvratný tvar vyjadruje, že podmetom vety je logický predmet (dom sa stavia);
neosobný vzratný tvar je príznačný pre jednočlenné vety (bude sa pracovať) (Horecký a Rácová,
1979).
zvuk – lingvistika vlna vzduchu šíriaca sa v prostredí stálou rýchlosťou a vyznačujúca sa periodickým
kmitaním (Horecký a Rácová, 1979) (Horecký a Rácová, 1979).
zvukomalebné slovo – lingvistika onomatopoické slovo, citoslovce napodobňujúce rozličné prírodné
zvuky: kikirikí, čľap (Horecký a Rácová, 1979).
zvuková rovina – lingvistika →jazyková roviny.
zvuková stavba jazyka – lingvistika súhrn hlások a suprasegmentálnych prostriedkov (Horecký
a Rácová, 1979).
zvukový reťazec – lingvistika rad hlások ohraničený pauzami (Horecký a Rácová, 1979).
zvýrazňovať – informatika en highlight, verb, klásť dôraz na prvky →zobrazeného →textu zmenou ich
vizuálnych atribútov tak, aby vynikali (STN ISO 1087-2: 2006).
žáner – lingvistika formálne alebo obsahovo uzavretá textová jednotka, ktorá sa vyčleňuje na základe
špecifických kompozičných, jazykových a tematických znakov. Relatívne ustálené žánre v literatúre
sú: esej, oznámenie, potvrdenka, prednáška, román, tragédia; manlivú podobu môže mať feature,
pitoreskný román, rozličné typy populárnych piesní, poviedokl, čŕt, diskusií... Pojem žáner vznikol
v 17. stor. vo Francúzsku na označenie literárneho diela.
žargón – lingvistika 1. súbor slov a výrazových prostriedkov hovorovej reči určitej spoločenskej alebo
profesionálnej vrstvy ľudí (šľachta, malomeštiaci, isté povolania), ktorý sa od celonárodného
jazyka odlišuje najmä slovníkom; 2. exkluzívne výrazové prostriedky aristokratov, malomeštiakov,
diletantov, používané v snahe vyjadrovať spoločenskú nadradenosť, povýšenectvo a diferencovať
sa v každej situácii, ktoré pokladajú za vyššie, vznešenejšie: cudzie slová, krkolomné citáty. Ide o
spôsob silne príznakového (nespisovného) vyjadrovania, ktorých funkciou a cieľom je utajiť nimi
vyjadrované informácie a tým zvýrazniť nadradenosť, výlučnosť jeho používateľov (Hochel). V
slovenskej literatúre sa často ako žargón používajú cudzojazyčné (nemecké, latinské, maďarské a
podobne) slová v reči postáv.
žartovné slová – lingvistika výrazy, ktoré sa používajú na vyjadrenuie žartovného, zľahčujúceho
prístupu k niečomu. Napr. puška – búchačka, hodiny – cibule. Nie je vhodné ich používať vo
vedeckých či odborných textoch.
želacia veta – lingvistika veta vyjadrujúca vôľu hovoriaceho,. Aby sa istá udalosť stala (nestala): Ale
nazad idúc abyže ste nás neobišli! (Horecký a Rácová, 1979).
ženský rod – lingvistika feminínum, rod opierajúci sa o prirodzený rod zahŕňajúci samičie pohlavie;
v slovenčine vymedzený vzormi žena, ulica, dlaň, kosť (Horecký a Rácová, 1979).
želacia veta – lingvistika →žiadacia veta.
žiadacia veta – lingvistika veta vyjadrujúca vôľu hovoriaceho: môže byť rozkazovacia a želacia. Je to
gramatická forma, ktorou sa vyjadruje žiadosť, výzvam podnet, povzbudenie alebo želanie

adresátovi, aby niečo urobil či neurobil. K želacím vetám patria aj pozdravy, blahoželania,
zaklínania, riekanky, napr. Štastlivý nový rok! Základná schéma žiadacích viet v ústnom prejave je
imperatív + klesavá konkluzívna kadencia. V písomných prejavoch je na konci žiadacích viet
výkričník. Napr. Nech čaká!
životné podstatné meno – lingvistika podstatné meno pomenúvajúce živé bytosti: muž, lev (Horecký
a Rácová, 1979).
žurnalistický štýl – lingvistika →publicistický štýl.
žurnalizmy – lingvistika publicizmy, niektoré významy slov alebo slovné spojenia tvoriace príznakovú
zložku publicistického štýlu Môžu to byť lexikálne prostriedky nocionálneho charakteru
s vlastnosťami odborných a knižných výrazov (trend, efektívny, deklarácia) alebo ide o štylisticky
zafarbené lexikálne prostriedky bližšie hovorovému štýlu (tlačovka, zbankrotovať, naštartovať do
nového roku).

