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Postup terminologickej práce lingvistu a lekára je diametrálne
odlišný: prirodzeným prostredím termínu pre lingvistu je text,
kým pre lekára realita – pacient a jeho prostredie

Prekladateľ postupuje od termínu k významu, kým lekár od
pacienta k diagnóze

Nový termín v medicíne vzniká postupom od jednotlivého k
všeobecnému, kým v lingvistike od všeobecného k jednotlivému
Diagnóza je všeobecnina (trieda), kým chorý jedinec jednotlivina
(indivíduum)

Diagnostika znamená rozpoznanie choroby a jej pomenovanie –
ide o postup od všeobecného k jednotlivému
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Postup terminologickej práce
Predslov
Zámerom tohto článku je poukázať na nevyhnutnosť utvorenia slovenskej
lekárskej terminologickej databázy, ako predpokladu tvorby terminologických
produktov, kriticky prehodnotiť jednotlivé postupy terminologickej práce a navrhnúť
najefektívnejšiu metódu terminologickej práce v medicíne. Na terminologickej práci
v medicíne by sa mali zúčastňovať nielen lingvisti a programátori, ale aj lekári.
Postupy terminologickej práce sa skúmajú nielen z hľadiska manipulácie s
terminologickými informáciami, ale aj s ohľadom na plánovanie a rozhodovanie
súvisiace s manažmentom terminológie.

Úvod
V terminologickej práci sú tri možné prístupy. Prvý vychádza z pojmov
a smeruje k termínom (semaziologický prístup). Druhý prístup sa opiera o tvrdenie,
že prirodzeným prostredím termínu je text, a teda terminologický slovník
(onomaziologický prístup). Vychádza sa pritom z termínov a postupuje k pojmom
(významu). Tretí, realistický prístup razia tzv. ontologickí realisti (Ceusters a spol.
1
2003) .

1 Porovnanie terminológie a a lexikografie
Reakciou na kritiku tradičnej teórie terminológie bolo oživenie záujmu
2
o špecializovanú lexikológiu a lexikografiu . V tejto súvislosti sú pozoruhodné tézy
Tarpa a Bergenholtza (1995), ktorými sa vysvetľujú rozdiely medzi terminológiou
a špecializovanou lexikografiou. Tieto tézy zahŕňajú: 1. efektívnosť; 2. typ expertov;
3. pracovné metódy; 4. oblasť pokrytia; 5. makroštruktúru lexikografie.

1.1 Efektívnosť slovníkov
Wiegand (1988) rozlišuje v špecializovanej lexikografii tri druhy referenčných
slovníkov: slovníky špecializovanej lexikografie, encyklopédie a encyklopedické
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Pozri článok „Prístupy k terminologickej práci―
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V každej tematickej oblasti (doméne) ako oblasti špeciálneho poznania – akou je medicína
a jej jednotlivé disciplíny – sa používa odborný jazyk (en language for special purposes,
LSP). Súčasťou špecifických jazykových vyjadrovacích prostriedkov je vždy terminológia
príslušnej oblasti a frazeológia (náuka o ustálených obrazných a expresívnych slovných
spojeniach – frazémach); môže obsahovať aj štylistické a syntaktické javy. Lexikológia je
jazykovedná disciplína, ktorá sa zaoberá slovnou zásobou jazyka a vlastnosťami slova
v súčasnom stave i v historickom vývine. Lexikografia je odvetvie jazykovedy, ktoré sa
zaoberá teóriou a praxou zostavovania slovníkov, Lexikografia vychádza zo slov a vysvetľuje
ich význam, terminografia priraďuje pomenovania už existujúcim pojmom (STN ISO 10871:2003).
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slovníky. Pôvodným účelom slovníka je poskytovať informácie o jazyku,
encyklopédie obsahujú encyklopedické informácie, kým encyklopedické slovníky
lingvistické i encyklopedické informácie. Lingvistické informácie môže používateľ
zužitkovať, len ak má dostatočné znalosti z príslušného odboru; v opačnom prípade
musí mať k dispozícii zdroj encyklopedických informácií. Len expert môže byť teda
schopný využiť bez rizika nepochopenia významu termínov špecializovaný slovník,
kým laikovi možno odporučiť skôr encyklopedický slovník. Väčšina dvojjazyčných
a viacjazyčných špecializovaných slovníkov neposkytuje encyklopedické informácie
(Packeiser, 2009).
Bilingválne špecializovanmé slovníky neposkytujú možnosť voľby ekvivalentov.
Výsledkom lexikologickej práce je veľké množstvo referenčných slovníkov,
pokrývajúcich veľké množstvo slov a ekvivalentov v rozsiahlych oblastiach. Napriek
tomu sa však efektívne využiť.
Naproti tomu terminologická práca vychádza zo znalostných databánk – a aj
keď sú obmedzené na malú tematickú oblasť – poskytujú informácie, ktoré môžu
využívať experti i laici. Laici sa môžu oboznámiť so základmi neznámej oblasti, kým
experti si môžu doplniť chýbajúce vedomosti. Umožňuje to striktne vymedzenie
pojmov a ich klasifikácia v pojmových systémoch, ako aj skutočnosť, že terminológia
z princípu odmieta viacvýznamovosť (ambigvitu) pojmov. Okrem termínu
reprezentujúceho pojme poskytujú terminológie tieto informácie v zdrojovom
a cieľovom jazyku: 1. termín; 2. zdroj; 3. definícia; 4. obsah; 5. tematická oblasť; 6.
gramatická kategória; 7. autor.
Je pravda, že kompletná terminologická databanka špecifickej tematickej
oblasti si vyžaduje enormnú prácu a nemožno očakávať, že sa vykoná pre každú
existujúcu tematickú oblasť a v každom jazyku. Napriek tomu terminologická
databanka je najúčinnejšou formou prenosu lingvistických a encyklopedických
znalostí. V porovnaní so špecializovanou lexikografiou, ktorá poskytuje
nespočítateľné množstvo slovníkov, encyklopédií atď., ktoré sa nakoniec stávajú
neefektívne, poskytuje terminológia databanku poznatkov jasne vymedzenej oblasti,
ktorá informuje podrobne o každom aspekte tejto oblasti.
Napriek tomu sú potrebné obidve formy prenosu lingvistických
i encyklopedických znalostí. Špecializovaná lexikografia sa zefektívni kombináciou
slovníkov a encyklopédií. Tieto referenčné publikácie sú rozšírenejšie ako
terminológie, sú však menej exaktné. Obidve sa však dopĺňajú.

1.2 Špecializované slovníky majú tvoriť lingvisti spolu s lekármi
Špecializované slovníky majú tvoriť lingvisti spolu s expertmi danej tematickej
oblasti. To isté platí pre terminológiu. Čím väčšieho počtu jazykov sa slovník týka,
tým je potrebný väčší tím. Je výhodné, ak je lingvista vzdelaný v danej tematickej
oblasti a naopak, ak má lekár aspoň základy lingvistických znalostí.
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1.3 Podobnosť špecializovaných slovníkov a terminológií
Terminológia a lexikografia majú niektoré vlastnosti spoločné (obidve sa
zaoberajú slovami, majú teoretickú a praktickú stránku a majú do činenia so
slovníkmi). Niektoré charakteristiky sú však odlišné, napr. doména, základná
jednotka, účel a metodológia.
Kým špecializovaná lexikografia narába so slovami s cieľom vysvetliť lexikálnu
kompetenciu hovorcov, terminografia narába s termínmi s cieľom určiť vzťah pojmov
k reálnemu svetu. Špeciálna lexikografia vychádza z hypotéz, ktoré odmieta alebo
potvrdzuje analýzou vzoriek diskurzu hovorcov. Terminografia na druhej strane
nevysvetľuje ľudské správanie, ale skôr hľadá termín na jeho uloženie do vopred
utvoreného koncepčného rámca (Cabré, 1998; Packeiser, 2009)
Niektorí autori sa snažia odlíšiť špecializovanú lexikografiu od terminológie
argumentáciou, že lexikografia sa sústreďuje len na opis slov všeobecného jazyka,
ktorý využíva abecednú makroštruktúru, je určená pre laikov ap., ale Bergenholtz
a Schaeder (1994) uvádzajú, že obidve disciplíny majú aj veľa spoločného.

Tab. 1. Spoločné a rozdielne črty špecializovanej lexikografie a terminológie
Terminológia

Lexikografia
narába s termínmi

narába s termínmi

používa systematickú i abecednú
makroštruktúru

používa systematickú
makroštruktúru

je určená laikom i expertom

je určená len expertom

zhotovuje slovníky na kódovanie i
dekódovanie

pomáha používateľovi kódovať
texty

študuje jazyk synchrónne

študuje jazyk diachrónne

je skôr opisná

je skôr normatívna

používa semaziologický prístup

používa onomaziologický prístup

Synchrónny prístup lexikografov je podľa Bergenholtza a Tarpa (1998)
adekvátnejší, pretože jeho cieľom je reprezentovať lémy špecifickej tematickej
oblasti, ktoré môžu byť objektom ustavičných zmien. Lémy sa môžu meniť
a rozmnožovať (následkom štandardizačnej práce terminológov). Preto sa pokladá
za správnejšie zameriavať sa na reprezentáciu nových slov a nie na vysvetľovanie
vývoja lexikónu špecifickej oblasti.

5
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Špecializovaná lexikografia slúži viac expertom ako laikom, pretože
niektoré slovníky neobsahujú dostatok encyklopedických znalostí. Naproti tomu
terminologické produkty sú užitočné pre laikov i expertov.
Packeiser (2009) porovnal terminológiu a špecializovanú lexikografiu z hľadiska
piatich Bergenholtzových téz – efektívnosť, druh expertov, pracovné metódy, oblasť
pokrytia a makroštruktúra. Dospel k záveru, že hoci pracovná záťaž terminológie je
väčšia ako špecializovanej lexikografie, výsledok terminologickej práce je
efektívnejší ako výsledok špecializovanej lexikografie z hľadiska lingvistických
a encyklopedických informácií. Terminológie i špecializované lexikografie majú tvoriť
tímy pozostávajúce z terminológov a jazykovedcov/lexikografov, ako aj špecialistov
danej tematickej oblasti. Hlavné metódy práce terminológov a lexikografov sú síce
podobné, ale sú tu aj rozdiely. Kým lexikografické produkty sú opisnejšie,
terminografické produkty sú skôr normatívne. Terminografia sa zakladá na
onomaziologickom prístupe, kým lexikografia jazyka špeciálneho zamerania
využíva semaziologický prístup. Lexikografia jazyka špeciálneho určenia ponúka
3
celkový prehľad lém a ich synoným, ktoré môžu pochádzať z rozličných podoblastí;
terminológia poskytuje podrobné vedomosti o jasne diferencovanej podoblasti.
Terminologické produkty sa prezentujú v systematickom usporiadaní, kým
lexikografické produkty sa pridržiavajú systematického usporiadania, kým
špecializované lexikografické produkty používajú abecednú makroštruktúru.
Terminológia a špecializovaná lexikografia nie sú disciplíny, ktoré by sa
prekrývali. Aj keď sú medzi nimi rozdiely z hľadiska efektivity, povahy metód
a pokrytia oblastí, nedajú sa navzájom nahradiť.

1.4 Multidisciplinárny slovník neposkytuje celkový pohľad na tematickú
oblasť
Táto téza sa dá chápať ako výzva minimalizovať prístup v špecializovanej
lexikografii: slovník pododboru je vhodnejší ako monotematický slovník, ale
mnonotematický slovník je podrobnejší a dôkladnejší ako multidisciplinárny slovník.
Používateľov slovníkov mýli často pri výbere referenčnej publikácie ich veľký počet.
Očakávajú, že slovník, ktorý pokrýva maximálny počet oblastí, je najlepšou voľbou.
Nie sú si však vedomí toho, že multidisciplinárne slovníky sotva pokrývajú
dostatočne každú tematickú oblasť. Celkove prevláda tendencia k slovníkom
pododborov. Túto potrebu však zabezpečuje terminológia. Je úlohou terminológie
reprezentovať presne vymedzené tematické oblasti a tá je aj lepšie vybavená
uskutočniť túto úlohu, pretože každá oblasť sa pokladá za systém navzájom
súvisiacich pojmov.

3

Léma – základný slovníkový tvar, pod ktorý sa zaraďujú tvary zistené v texte – heslové
slovo.
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V tomto ohľade sa terminológia a špecializovaná lexikografia vzájomne
dopĺňajú. Špecializovaná lexikografia poskytuje hrubý prehľad lém a ich synoným,
ktoré môžu patriť k rozličným pododborom, súčasne však umožňuje, aby sa
používateľ rozhodol sám. Terminológia poskytuje dôkladné znalosti z malého
pododboru, neumožňuje však používateľovi voľbu.

1.5 Lémy slovníka majú mať abecednú makroštruktúru
Niektorí lexikografi majú výhrady proti abecednému usporiadaniu lém, lebo
porušuje systematický prístup k inak systematicky štruktúrovanej tematickej oblasti
(Bergenholtz, 1995 a i.). Wiegand (1977) hovorí dokonca o potrebe kodifikácie
makroštruktúry, aby sa prekonala „onomaziologická slepota abecedných slovníkov―.
Podľa Bergenholtza a Tarpa,( 1995) však nejde o úplnú likvidáciu abecednej
makroštruktúry, lež o odstránenie jej dominancie. Odporúča zachovať abecedné
usporiadanie a súčasne ilustrovať prirodzený systém tematickej oblasti. Jednou
z možností je systém krížových odkazov, na ktorý sa možno odvolávať pri
4
jednotlivých lematizovaných lexémach slovnej oblasti. Ďalšou možnosťou je vybaviť
termín ilustráciami a gramatickými údajmi. Systematický prehľad v úvode slovníka je
ďalším spôsobom, ako odstrániť úplnú dominanciu abecedy. Tento systém sa týka
hesiel v abecednej časti slovníka. Napriek týmto spôsobom odstránenia úplnej
dominancie abecedy, špecializované slovníky si zachovávajú abecedné
usporiadanie.
V terminológii je usporiadanie termínov systematické. Pri systematickom
usporiadaní sa kladie dôraz na pojem a jeho klasifikáciu v pojmovom systéme.
Systematické usporiadanie sa uskutočňuje podľa pojmových systémov založených
na definíciách, ktoré o. i. slúžia na vymedzenie pojmov navzájom, ako aj na určenie
ich vzájomných vzťahov. Hierarchické vzťahy môžu znázorňovať nadradenosť,
podradenosť alebo koordináciu. Pozícia jednotlivých pojmov v pojmovom systéme
určuje štruktúru termínov v terminologickej databáze Systematické usporiadanie
termínov v terminológii je možné pre malý rozsah poddisciplín a odstraňuje
dvojzmyselnosť. To neplatí pre špecializovanú lexikografiu.
Väčšina slovníkov je založená na abecednej klasifikácii. Tá umožňuje ľahšiu
manipuláciu s termínmi. Lexikografické produkty – špecializované slovníky
a encyklopédie – sú oveľa viac rozšírené ako terminológie. Lexikografické produkty
sú väčšinou multidisciplinárne alebo monotematické slovníky, zriedkavejšie ide
slovníky pododborov. Preto je množstvo lém enormné. Je nemožné utvoriť úplne
systematické usporiadanie lém pokrývajúcich oblasť napr. genetiky. Pre slovník

4

Lexéma – základná jazyková jednotka, ktorá je nositeľom vecného významu, napr. tepna,
dlhý, hýbať sa. Do pojmu sú zahrnuté aj všetky tvary príslušného slova, ktoré sa vyskytujú
v konkrétnych textoch, napr. tepnička, dĺžka, pohyb.
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genetiky je vhodnejšie systematické usporiadanie. Špeciálne slovníky pokrývajú
však viac ako len jediný pododbor, preto sa v nich neuplatňuje systematické
usporiadanie. To je úloha terminológie. Systematické usporiadanie oblastí
univerzálnych objektov je časovo náročné a nákladné, vyžaduje lexikografický tím
pozostávajúci z expertov i terminológov. Utvorenie systematického usporiadania nie
je úlohou špecializovanej terminografie, ale terminológie. Úlohou špecializovanej
terminografie je poskytnúť prehľad lém špecifickej oblasti alebo viacerých
príbuzných oblastí v abecednom poradí. Keď používatelia špecializovaných
slovníkov potrebujú špecializovanejšie alebo konkrétnejšie informácie, môžu
konzultovať terminologickú databanku príslušného pododboru, kde sú termíny
usporiadané v systematickom poradí podľa ich prirodzenej pojmovej štruktúry.

2 Postup od pojmov k termínu
Onomaziologický prístup (postup od pojmov k termínom) dominuje vo vedeckej
práci. Je jedným z najdôležitejších pravidiel riadiacich vedeckú reprezentáciu
terminológie. Produkty terminologickej práce sa pritom diametrálne líšia od
produktov lexikografickej práce, ktorej pracovnou metódou je semaziologický
prístup, t. j. prístup od termínov k pojmom. Postup od pojmov k termínom vychádza
z tradičnej teórie terminológie, ktorej zakladateľom bol rakúsky inžinier Eugen
Wüster (1898 – 1977). Táto teória sa zakladá na piatich princípoch: 1. v terminológii
sa používa onomaziologický prístup, v ktorom majú pojmy priorita pred termínmi; 2.
pojmy sú prísne navzájom vymedzené a zaujímajú určitú pozíciu v pojmovom
systéme; 3. pojmy sú definované tradičnou definíciou; 4. k pojmom sú natrvalo
priradené termíny; 5. termíny a pojmy sa študujú synchrónne.
Pojmy podľa Felbera (1984) sú „základné stavebné kamene všeobecnej teórie
terminológie pozostávajúce z agregátu charakteristík, ktoré samotné sú pojmami―.
Takúto definíciu pojmu pokladá Kaguera (2002) za nedostatočnú. Klasickú teóriu
podrobili kritike aj ďalší autori. Ako uvádza Packeiser (2009) na význam korelácie
medzi pojmom a termínom poukázal vo svojich schémach už Gomperz (1908) a
neskôr Baldinger (1980), Ogden a Richards (1994). Pre vzťah medzi pojmom
a termínom boli osobitne dôležité idey Saussura (1986), podľa ktorého význam
termínov spočíva v tom, že tvoria spojenie medzi svetom jazyka a reči a majú
kľúčový význam pre komunikáciu. (Cabréová (2003) pokladá termíny za polyfunkčné
entity, ktoré plnia funkciu základných jednotiek jazyka, časti lexikónu, vehikula
komunikácie a kognitívnych jednotiek.

3 Postup od termínov k pojmom
Otázkam terminologickej práce v rámci komunikačnej teórie terminológie
vrátane tvorby glosára sa venuje Cabréova a spol. (2012). Podľa nich
terminologická práca pozostáva z týchto fáz:
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a) definícia terminologického projektu
– definícia tematickej oblasti
– výber hlavného jazyka kľúčových slov a ekvivalentov
– opis cieľových používateľov
– úprava štruktúry pojmu a jeho grafického záznamu atď.
b) prieskum tematickej oblasti
c) a rešerš potrebnej dokumentácie
d) vypracovanie štruktúry pojmu
5
e) utvorenie korpusu
f) extrakcia kandidátskych termínov a ich validácia
g) utvorenie hesiel databázy (tvorba definícií, vyhľadávanie ekvivalentov atď.)
h) revízia, verifikácia a validácia.
6

Autori prezentujú novú verziu webovej aplikácie Terminus , vypracovanú
pracovníkmi výskumnej terminologickej skupiny IULATERM na Pompeu Fabra
University v Barcelone. Terminus má uľahčiť vypracovanie terminografických
produktov od začiatku do konca. Má grafické prívetivé používateľské rozhranie,
7
ktoré integruje nástroje na utvorenie a manažment korpusu , ako aj extrakciu

5

Korpus – súbor jazykových údajov zozbieraných na analýzu (STN ISO 1087-1:2003).
Textový korpus – [termín z jazykového inžinierstva] systematický súbor textov čitateľných
strojom (= údaje v štandardizovanom formáte sú ihneď k dispozícii na spracovanie údajov)
alebo častí textu pripravených, kódovaných a uložených podľa vopred definovaných
pravidiel. 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 na terminologickú prácu (STN ISO
1087-2:2006)

6

Terminus je webová aplikácia na manažment korpusu a terminológie vyvinutá lingvistami
a programátormi ústavu aplikovanej lingvistiky na Univerzity Pompeu Fabra
v Barcelone. Umožňuje utvorenie a manažovanie terminologických projektov a selekciu
kategórií údajov, kompiláciu, analýzu a extrakciu termínov, manažment glosára a projektu,
tvorbu a udržiavanie databázy a edíciu slovníka. Terminus pozostáva z týchto modulov:
projekty (na vypracovanie terminologického projektu); zdroje (na manažment zdrojov
použitých v terminologickom projekte), štruktúra pojmov (na tvorbu stromu pojmov
s cieľom štrukturovať pojmy daného glosára); dokumenty (na sťahovanie textových
súborov, ktoré konštituujú pracovný korpus); korpus (selekcia dokumentov na utvorenie
korpusu); analýza korpusu (na štatistické využívanie korpusu; dajú sa extrahovať
frekvencie slov, zhody, n-gramy a miery asociácie, ako aj termíny z korpusu slovníka
špeciálneho určenia); glosáre (na utvorenie a manažovanie glosárov projektu); termíny (na
uloženie terminologických údajov do glosára, ich vyhľadávanie a export).

7
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terminológie, úpravu a prispôsobenie terminologických záznamov podľa potrieb
používateľa.
Organizácia terminológií v databázach významne uľahčuje vyhľadávanie
informácií uložených v terminologických záznamoch a umožňuje zoskupovať
termíny, archivovať bibliografické údaje, ako aj definície, výskyt kontextov, varianty
termínov a ekvivalenty termínov v iných jazykoch. Ďalšími funkciami tohto systému
je tvorba a využívanie špecializovaných textových korpusov vrátane nástrojov na
extrakciu zhôd, štatistickú analýzu korpusu a automatickú extrakciu terminológií.
Vývoj terminologických projektov v rámci komunikačnej teórie je založený na
dvoch hlavných princípoch: princípe kvality a adekvátnosti. Princíp kvality zaručuje
rozsiahly výskum analyzovanej tematickej oblasti a selekciu spoľahlivej
špecializovanej dokumentácie. Princíp adekvátnosti spočíva na štúdiu
profesionálnych potrieb koncových používateľov terminografických produktov.
Systém je koherentný s komunikačnou situáciou charakterizovanou činnosťou
odborníkov, špecifickou tematickou oblasťou, témou a sociolingvistickým kontextom.
Autori podávajú návod na utvorenie modelu terminologického slovníka
a vysvetľujú hlavné princípy, na ktorých sa zakladá terminografia. Na extrakciu
kľúčových slov a n-gramov frekvencie sú vypracované učebné algoritmy, s ktorými
sa môže naučiť pracovať používateľ rôznych tematických oblasti pomocou príkladov
jednoduchých zoznamov podradených termínov.
Pred automatickou extrakciou termínov je najlepšie začať s cvičným korpusom
manuálnou kompiláciou termínov v doméne (nemá byť príliš veľký) v jednoduchom
textovom formáte. Ide o zoznam termínov vo forme textového súboru s jedným
termínom na riadok. Čím väčší je zoznam, tým sú lepšie výsledky. Minimálne je
potrebných 200, optimálne 1000 termínov. Cabréová a spol. pracuje so 4 jazykmi –
angličtinou, španielčinou, francúzštinou a nemčinou, je však pomerne ľahké
pracovať aj v inom jazyku.
Komunikatívna teória terminológia (Cabré, 1999) používa lingvistický prístup
k terminológii, pričom zohľadňuje aj kognitívne a diskurzívne aspekty. Jej objekty
štúdia – termíny – sa chápu v kontexte špecializovaného diskurzu. Tento prístup je
založený na korpusovej lingvistike (Sinclair, 1991; Sager, 1991; McEnery & Wilson,
1996 a i.). Komunikatívna teória terminológie nemá záujem len o preskriptívnu
terminológiu, t. j. terminológiu stanovenú štandardmi alebo nachádzajúcu sa
v oficiálnej databáze, ale aj (a najmä) o termíny, ktoré používajú doménoví experti
aktuálne v korpusoch jazyka pre špeciálne účely. Inými slovami komunikatívna
teória terminológie nevyužíva len prístup in vitro, ale zaujíma sa aj o termíny in
vivo.
Terminus je platformou založenou na webe, ktorý poskytuje používateľovi
nástroje na celý pracovný tok terminologickej práce, vrátane kompilácie a analýzy
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korpusov, extrakcie termínov, ako aj vypracovania databázy
a vyhľadávanie terminologických záznamov.

8

na uloženie

3.1 Základy korpusovej terminológie
Cieľom teórie terminológie je utvoriť formálne, sémantické a funkčné opisy
lexikálnych jednotiek, ktoré majú terminologickú hodnotu, ako aj vysvetliť ich
vzťahy k ostatným prvkom lingvistického systému. Komunikatívna teória
terminológie má záujem o živú terminológiu, t. j. o jednotky, ktoré efektívne
používajú experti v špecializovanej komunikácii. Komunikatívna teória ako
lingvistická teória termínov chápe svoj objekt (t. j. termíny) ako kognitívne jednotky
inštanciované ako lexikálne jednotky v prirodzenom jazyku. Je to viacrozmerná a
variacionistická teória, ktorá na rozdiel od terminologickej teórie založenej na
označeniach kladie dôraz na komunikačný aspekt používania termínov. Autori
preto chápu terminologickú jednotku za trojvrstvový polyhedron, ktorý má
kognitívnu zložku (pojem), lingvistickú zložku (termín) a komunikatívnu zložku
(situáciu). Terminológia sa už preto nepokladá za autonómnu teóriu, ale za
interdisciplinárny odbor, pretože termíny môžu byť predmetom štúdia teórie
9
jazyka, teórie znalostí a teórie komunikácie.
Korpusový prístup k terminológii je orientovaný na analýzu jednotiek, ktorý sa
vyskytujú prirodzene v špecializovaných textoch s cieľom komunikovať znalosti
expertov. Kým lingvisti sa zaujímajú o živú terminológiu, a vykonávajú empirické
analýzy, terminológia je oveľa zložitejšia, za akú sa tradične pokladala. Oveľa viac
sa síce vyskytuje vo všeobecnom jazyku ako v špecializovaných textoch
10
synonymia, nejednoznačnosť, perifrázy , redundancia a systém variácie termínov
8

Databáza – súbor údajov organizovaný podľa vopred stanovenej štruktúry. Terminologická
databáza je databáza obsahujúca terminologické údaje. Údaje sú reprezentácie informácie
formalizované spôsobom vhodným na komunikáciu, interpretáciu, uloženie alebo
spracovanie. Naproti tomu informácia je poznatok týkajúci sa vecí, ako sú fakty, pojmy,
objekty, udalosti, myšlienky (STN ISO 1087-2:2006)

9

Podľa realistickej orientácie terminológie termíny ako lingvistické položky sa spracúvajú
ako reťazce špeciálneho druhu, nemajú sa však zoskupovať na základe pojmov, ale skôr na
základe entít v realite. Vychádza sa zo skutočnosti, že nové termíny vznikajú postupne
(napr. nový gén, vírus, nová konštelácia príznakov reprezentujúcich ešte neznámu chorobu
zahŕňajú inštancie reálneho sveta, ako aj druhy, ktoré tvoria tieto inštancie. Druh je pre
realistu časť reality: korešponduje so všeobecninou – univerzáliou (triedou inštancií)
Jestvujú totiž termíny, ktoré nereprezentujú nijaké entity v realite („jednorožec―, „flogistón―)
Podľa pojmovej orientácie významy termínov patria do ríše, ktorej obyvatelia sú výsledkom
dohody; môžu však existovať pred dohodou a nezávisle od dohody.

10

Perifráza – jeden zo základných básnických obratov (trópov) blízky metonýmii, ktorý vzniká
tým, že sa predmet nepomenuje priamo, ale opisom, vymenovaním charakteristických
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na rozličnej úrovni. Názor na jednoznačnosť (podľa ktorého pojmy sú ahistorické
entity, nezávislé od jazyka s pomerom korešpondencie s jednotlivými termínmi
v rozličných jazykoch 1:1) sa stáva neudržateľný. Teória terminológie musí pokladať
variáciu za podstatnú vlastnosť komunikácie medzi expertmi a termíny, ako aj pojmy
za jednotky, ktoré sú v dynamickej interakcii.
Užitočnou metaforou na vyjadrenie tejto myšlienky je diagnostický proces.
Lekári vyšetrujú pacientov, zisťujú prejavy ochorení a odoberajú a analyzujú vzorky,
opisujú a klasifikujú ich, a až potom sa snažia utvoriť systematickú teóriu chorôb.
Nesnažia sa opísať, akí by mali byť pacienti podľa všeobecnej teórie bez posúdenia
empirických dôkazov. Podobne v lingvistickej analýze sa pokladá za samozrejmé,
že pochopenie podstaty, poskytované informátormi (v tomto prípade expertmi) môže
doplniť analýza korpusov špecializovaného jazyka.

3.2 Empirická analýza
Empirická analýza korpusu sa zakladá na systéme Terminus, čo je korpusová
analýza aplikácie založenej na webe a extrakcia a manažment termínov (obr. 1).
Pomocou tohto programu sa dajú uskutočniť všetky tri kroky, ktoré nasledujú
v typickom terminologickom projekte, z ktorých najdôležitejší je opísaný v tejto stati
a vedie ku glosáru ako finálnemu produktu.
Prvý krok procesu je definícia terminologického projektu, pričom sa majú
uskutočniť niektoré dôležité rozhodnutia, ako je výber tematickej oblasti pre
glosár, ako aj hlavného jazyka kľúčových slov a jazykov ekvivalentov a čo je
najdôležitejšie, akí budú koncoví používatelia terminologického produktu
(komunikačná situácia). Po prijatí týchto rozhodnutí nasleduje ďalší krok –
kompilácia adekvátneho korpusu, s ktorým sa bude pracovať, t. j. vzorky
špecializovaných dokumentov dostatočného rozsahu, ktorý je reprezentatívny pre
tematickú oblasť a dostatočnej kvality (stať 3.1.).

znakov a vlastností. Metonýmia je prenesie významu na základe vecnej alebo vonkajšej
súvislosti (napr. „trieda stíchla―, „hodina odbila―).
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Obr. 1. Domovská stránka nástroja Terminus

3.3 Kompilácia korpusu
Zhromaždenia dokumentov z určitej tematickej oblasti má tri účely:
a) získanie skúseností so spracovaním údajov, typom jazyka a domény
b) získanie zručností pri vypracúvaní štatistických analýz slovníka, ako je
terminologická extrakcia ap.
c) získanie dodatočných informácií o termínoch, ako sú sémantické,
syntaktické a kokokačné kritériá.
Ak sa má pokladať korpus, ktorý sa má analyzovať za reprezentatívny pre danú
doménu, má byť čo najväčší. Nejestvuje však matematický vzorec na určenie
veľkosti korpusu, ktorá zaručuje reprezentatívnosť domény, isté aproximácie uvádza
napr. Biber (1993).
Ak odhliadneme od rozsahu korpusu, najdôležitejší je jeho kvalitatívny aspekt.
Prvým krokom pri štúdiu novej domény je identifikácia referenčných publikácií.
Kde publikujú experti svoje dokumenty? Slovenské názvy sa nachádzajú
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v Encyklopédii medicíny, odborných publikáciách vrátane učebníc, monografií,
odborných článkov v periodickej tlači, nomenklatúrach, klasifikáciách –
a v zdravotných záznamoch. Excerpcia lekárskych termínov z týchto prameňov je
pravdepodobne najlepší spôsob kompilácie korpusu špecializovaného jazyka, avšak
pravdepodobne nie najpraktickejší. Niekedy nie sú dokumenty dostupné
v elektronickej forme a cena skenovania pomocou rozpoznávania obrazov (OCR)
a potreba následnej manuálnej korektúry sú neprekonateľnou prekážkou. Treba
preto zvážiť využitie webu na vyhľadávanie pomocou určitých termínov ako
kľúčových slov (dotazov). Cabréobvá a spol. (2012) prezentovala systém Terminus,
ktorý umožňuje poloautomatický spôsob kompilácie korpusu, a to buď
stiahnutím súborov predtým kompilovaných používateľom alebo selekciou jednej
z voľby systému Terminus na stiahnutie dokumentov pomocou vyhľadávacieho
nástroja webu. Táto možnosť býva užitočná pri sťahovaní veľkých objemov údajov
z webu, ale odporúča sa nasledovná manuálna kontrola s cieľom eliminácie
irelevantných dokumentov.

3.4 Úprava štruktúry pojmu
V priebehu prvej fázy analýzy treba utvoriť štruktúru pojmov danej tematickej
oblasti. To pomôže analytikovi, ktorý nie je expertom, objasniť pojmovú hierarchiu
takejto domény. Inými slovami, utvorením štruktúry pojmov terminológ získava
poznatky o študovanej doméne.
Jednou z prvých funkcií systému Terminus je funkcia modul, obsahujúca
štruktúru pojmu na utvorenie pojmového stromu domény (obr. 2). Uzly sú označené
ako termíny oblasti a spojenia medzi nimi odrážajú vzťahy medzi pojmami. Táto
informácia zadávaná používateľom v grafickej forme sa neskôr kóduje v logickej
forme pomocou programu (v syntaxi XML) takým spôsobom, že môže byť
spracovaná inými systémami.
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Obr. 2. Modul štruktúry pojmov solftvéru Terminus – vplyv podnebia na
regionálne mokrade (Cabré a spol., 2012)

3.5 Analýzy korpusu
Keď používateľ definoval a kompiloval korpus, systém Terminus poskytuje
rozličné možnosti analýzy slovníka, ktoré sa opisujú v ďalších statiach: extrakcia
zhôd korpusu (kľúčových slov v kontexte – stať 11.6.1); triedenie slovníka v korpuse
(slová alebo n-gramy) podľa frekvencie alebo štatistických mier asociácie – stať
11.6.2) a automatická extrakcia terminológie – stať 11.6.3).
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Obr. 3. Rozličné nástroje na využívanie korpusu (Cabré a spol., 2012)

3.5.1 Kľúčové slová v kontexte
Jedným z najjednoduchších druhov analýzy korpusu je vyhľadávanie kľúčových
slov v kontexte (Key Word in Context search, KWIC), v oblasti korpusovej lingvistiky
zvané extrakciou zhôd. Pozostáva z extrakcie kontextov výskytu hľadaného termínu,
pričom kontextom je veta alebo arbitrárny počet slov naľavo a napravo. Zhody môžu
byť mimoriadne užitočné pri rýchlom porozumení myšlienke a významu termínu pri
pozorovaní ako experti používajú takéto výrazy v reálnych textoch. Môžu sa
používať aj na analýzu kolokácií termínu alebo zistenie, s ktorými inými termínmi sú
pojmovo asociované.
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Obr. 4. Kľúčové slová v kontexte (Cabré a spol., 2012)

3.5.2 Triedenie slovníka korpusu
Triedenie slovníka korpusu je ďalšou stratégiou štúdia korpusu. V tomto štádiu
poskytuje program možnosť triedenia slov (n-gramov) abecedne, podľa klesajúcej
frekvencie alebo pomocou štatistických mier asociácie, ktoré zvýraznia tie sekvencie
slov, ktoré majú významnú tendenciu k spoločnému výskytu v korpuse.
Triedenie slovníka týmto spôsobom je pomerne jednoduchá procedúra na
odhalenie viacslovných výrazov, kolokácií a frazeologických jednotiek rozličného
typu. Na automatickú extrakciu termínov má však Terminus špecifickú funkciu, ktorá
sa opisuje v ďalšej stati.
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3.5.3 Extrakcia textovo orientovaných terminológov
Automatická terminologická extrakcia je jednou z najdôležitejších aktívnych
oblastí výskumu terminológie. Pozostáva z úpravy počítačového algoritmu s cieľom
extrahovať terminologické jednotky z ich textov. Napriek značnému úsiliu sa však
dosiaľ nedosiahol konsenzus o najlepšej stratégii extrakcie termínov (Justeson a
Katz, 1995; Kageura a Umino, 1998; Bourigault a spol., 2001).
Na extrakciu termínov inkorporuje Terminus svoj vlastný pôvodný algoritmus
(obr. 5). Pretože sa vyskytuje pri väčšine extraktorov termínov, výsledky si vyžadujú
validáciu ľuďmi, pretože nie všetci kandidátske termíny sú reálne. Kvalita výsledkov
extraktora termínov je však bezpochyby dôležitejšia ako by sa získala extrakciou
termínov opísanou v stati 3.3.2.
Je to program, ktorý umožňuje učenie sa pomocou príkladov poskytovaných
používateľom a je schopný adaptovať sa na nové jazyky a domény bezo zmeny
programu samotného.

Obr. 5. Extrakcia termínov (Cabré a spol., 2012)
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3.6 Tvorba glosára
Tvorba glosára zahŕňa rad dôležitých rozhodnutí. Terminus má zabudovaný
model glosára vrátane väčšiny typických polí glosára, ako sú gramatická kategória
termínu, jeho zdroj, kontext výskytu, ekvivalenty, kolokácie. Navyše používateľ
môže konfigurovať svoj vlastný glosár, upravovať ho, odstraňovať alebo pridávať
nové polia. To umožňuje adaptabilitu glosára podľa špecifických požiadaviek
používateľov.

3.7 Manažment termínov
Po definovaní polí glosára a utvorení programu nasleduje fáza manažmentu
termínov – utvorenie terminologických záznamov a ich kompletizácia informáciou o
súvisiacich termínov. Posledným krokom je export glosára do niektorého formátu
súborov, napr. PDF alebo HTML (na obr. 6 je terminologický záznam v HTML). Ak
chce používateľ exportovať údaje s cieľom importovať ich neskôr do iného softvéru
11
databázy je vhodnejší formát XML alebo CSV .

11

CSV -- comma-separated values, hodnoty oddelené čiarkami, jednoduchý súborový
formát určený na výmenu tabuľkových údajov. Súbor vo formáte CSV pozostává z riadkov,
v ktorých sú jednotlivé položky oddelené čiarkou (,). Hodnoty položiek môžu byť uzavreté do
úvodzoviek ("), čo umožňuje, aby text položky obsahoval čiarku.
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Obr. 6. Databáza na vyhľadávanie záznamov (Cabré a spol., 2012)
Terminus je teda integrálny systém, ktorý sa dá využiť v priebehu celého toku
terminologickej práce od kompilácie korpusu po edíciu glosára vrátane analýzy
a využitia textových a terminologických údajov, ako aj vypracovania štruktúry
pojmov, ktoré pomáhajú vyberať a organizovať termíny vrátane v glosári.
Terminus je koncipovaný ako modulárny systém. Pozostáva z nezávislých
modulov, ktoré možno používať samostatne; je pre to vhodný pre používateľov
rôznych profilov a potrieb. Adaptabilitu Terminus zvyšuje skutočnosť, že políčka
terminologických záznamov sa dajú vyrobiť na mieru, aby spĺňali široký rozsah
terminologických potrieb.

4 Realistická orientácia v terminológii
Realistická orientácia v biomedicínskej terminológii je založená na téze, že
termíny v terminológii sa majú porovnávať nie s pojmami, ale s entitami v realite.
K zástancom tejto orientácie patria autori výstavbového modelu anatómie
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(Foundation Model of Anatomy), génovej antológie a Open Biomedical Ontologies
(Ceusters a spol. 2003).
Realistickú orientáciu možno ilustrovať na príklade vzniku nových
biomedicínskych termínov. Keď sa napr. zjaví nová choroba (napr. prasacia
chrípka), oficiálnou a neoficiálnou spoluprácou lekárov a iných zainteresovaných
strán sa začína utvárať názor, že určitá trieda prípadov, manifestujúcich sa určitou
novou konšteláciou príznakov reprezentuje inštancie dosiaľ nepoznaného druhu.
Sme teda konfrontovaní s fenoménom zahŕňajúcim inštancie reálneho sveta, ako aj
s biomedicínskymi druhmi, ktoré predstavujú tieto inštancie.
Druh je pre realistu časťou reality: korešponduje s tým, čo filozof nazýva
všeobecninou (univerzáliou), čiže invariantným vzorcom v realite, ktorý sa
viacnásobne vyskytuje vo forme nekonečného počtu rozličných inštancií. Takéto
univerzálie umožňujú opísať mnohopočetné jednotliviny označené jedným a tým
istým všeobecným termínom, ako aj aplikáciu uniformnej liečby a jednotných
smerníc na pluralitu porúch diagnostikovaných tým istým spôsobom, založenú na
vede. Tieto všeobecniny umožňujú taktiež utvorenie terminológie.
Problém spočíva v tom, že je často ťažké určiť, z ktorých všeobecnín (druhov)
príslušných jednotlivín pochádzajú inštancie. Príkladom je prvá detekcia nového
vírusu, génu alebo nového typu biochemickej reakcie v bunke. Pozorovateľ pritom
vie ľahko rozpoznať individuálny prípad, ale môže mať problémy s komunikáciou
tejto informácie iným. Pozorovateľ chápe jasne, čo označuje termín v realite, ale len
na úrovni inštancií, nie však ešte na úrovni univerzálií.
Postupne sa však rozširujú vedomosti o tom, čo majú dané inštancie
spoločného a nový termín sa ukotvuje ako spôsob označenia korešpondujúcej
množiny prípadov, čo sa chápe ako extenzia korešpondujúcej univerzálie (triedy
inštancií).
Tak vzniká nový termín pre príslušné inštancie určitého druhu. Oproti pojmovo
orientovanej koncepcii sa postuluje aj nový pojem spolu s jeho definíciou. Pojmy
a definície sa však neskôr v súlade s potrebami programátorov a terminológov
osamostatňujú, uvoľňujú sa zo sveta univerzálií a ich inštancií a začínajú vlastný
život.

5 Syntéza terminologických postupov
V súvislosti s úmyslom zaviesť u nás elektronické zdravotné záznamy (EZZ)
sme uskutočnili anketu, na ktorej sa zúčastnilo 20 slovenských 10 zahraničných
autoritám z oblasti zdravotníckej terminológie položili o. i. tieto otázky:
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1. Aký jazyk sa má používať v elektronickom zdravotnom zázname (EZZ) –
anglický, lokálny alebo obidva?
2. Má EZZ obsahovať len formalizované šruktúrované dáta/informace, alebo
aj verbálne texty v prirodzenom jazyku – len formalizované (kódované
termíny a/alebo aj verbálne texty?
3. Ako sa dá zabezpečiť sémantická interoperabilita na úrovni EU – počítačmi,
ľudským prekladom alebo kombináciou obidvoch?
4. Existujú možnosti dosiahnuť sémantickou interoperabilitu bez národnej
terminológie s verbálnymi definíciami?
5. Akú metódu odporúčate použiť pri tvorbe národnej lékarskej terminológie
(semaziologickú alebo onomaziologickú)?
6. Je výhodnejšie utvoriť lekársku terminológiu globálne ako celok, postupne
pre každú medicínsku disciplínu) alebo obidvom prístupmi?
Z výsledkov ankety, ktorej podrobnejšou analýzou sa zaoberáme na inom
mieste, vyplynulo, že na všetky uvedené otázky sú názory nejednotné. Preto sme sa
rozhodli vypracovať návrh postupu terminologickej práce, ktorá je predpokladom
zavedenia

6 Návrh riešenia
Prvým krokom k riešeniu problémov v slovenskej lekárskej terminológii je
zriadenie a inštitucionalizácia terminologickej komisie (uznesenie vlády SR č. 399
z 3. júna 1997). V terminologickej komisii by mali pracovať lekári z jednotlivých
disciplín medicíny, informatici a jazykovedci vymenovaní Jazykovedným ústavom
Ľ. Štúra SAV. Terminologické komisie nemajú byť veľké. Odporúča sa utvárať
komisie s 6 až 8 členmi, ktorí aktívne pracujú na príprave terminologických
materiálov (zásad, smerníc, pravidiel ap.). Na vlastnej terminologickej práci by sa
mali zúčastňovať subkomisie pre každú lekársku disciplínu.

6.1 Odporúčaný postup terminologickej práce v medicíne
Treba zdôrazniť, že terminologická práca je permanentný, časovo neobmedzený
proces, v ktorom je utvorenie terminologického systému rovnako dôležité a náročné,
ako jeho správa, udržiavanie a aktualizácia.
Pri tvorbe ontológií jednotlivých lekárskych disciplín a zdravotníckych odborov
sa očakáva významný prínos od využívania opisnej logiky. Treba si však uvedomiť,
že opisná logika, aj keď je ohromným výdobytkom kognitívnej vedy a účinným
nástrojom na spracovanie prirodzeného jazyka, nerieši jej všetky problémy: tak ako
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pri algebre nevieme čo sa skrýva za symbolmi x, y, z... a čo vlastne rátame, ani pri
opisnej logike nevie počítač s akými objektmi narába. O tom rozhoduje programátor,
aké vstupy počítaču zadáva, ktorý má vedieť, čo symboly znamenajú (reprezentujú).
Pri využívaní počítačov v terminologickej práci si treba uvedomiť najmä tieto
skutočnosti:
a) Počítač nerozumie a nikdy nebude rozumieť ľudskej reči, pretože nechápe
význam pojmov a termínov
b) Počítac vie ukladať, spracúvať, vyhľadávať a prenášať len kódované
termíny a štruktúrované texty
c) Aj keď sú termíny kódované, počítač im nerozumie a nevie z jednotlivých
termínov (slov) skladať vety, pretože nemá gramatický stroj, aký má človek
v mozgu (Brocovo centrum reči)
d) Preto počítač nevie ani prekladať naratívne (príbehové) texty; vie pracovať
s izolovanými termínmi vyjadrujúcimi stavy, nie však s vetami vyjadrujúcimi
deje
e) Za záchranu neschopnosti počitačov zabezpečiť sémantickú interoperabilitu
sa pokladala opisná logika založená na tzv. inferenčnej sémantike
(intuitívnom usudzovaní)
f) Inferenčná logika umožňuje „definovať― (skôr opisovať) význam pojmov na
základe ich vzťahov k iným pojmom, je však vystavená riziku definícií
v kruhu (nevie určiť, ktory pojem je primárny, kde je začiatok kruhu)
g) Opisná logika však taktiež nerozumie naratívnemu textu a nie je schopná
zabránit chybnej reprezentácii – počítač nevie čo spracúva podobne ako
klasická aritmetika nám nič nehovorí o tom, čo sa vlastne spočítava,
odratáva... a pracuje len s číslami, nie so slovami (Ceusters a spol., 2003)
h) Excerpcia lekárskych termínov napr. z chorobopisov sa musí robiť
manuálne a termíny sa musia mapovať na referenčnú terminológiu (napr. na
UMLS)
i) Elektronický zdravotný záznam je repozitár štruktúrovaných informácií
týkajúcich sa pacienta, ktorý existuje v počítačom spracovateľnej forme.
Preto neuspel v Českej republike projekt IZIP, ktorý zaviedol istý stupeň
sémantickej interoperability realizovaný ľuďmi avšak nie strojmi.
Hlavnou prekážkou v dosiahnutí sémantickej interoperability medzi strojmi
bola predovšetkým orientácia IZIP na dáta v podobe textových
dokumentov.

6.2 Fázy terminologickej práce
Terminologická práca má päť fáz: 1. prípravnú; 2. analytickú; 3. realizačnú; 4.
validačnú; 5. verifikačnú. Na všetkých piatich fázach majú participovať v rozličnom
stupni aktivity lekári, lingvisti a informatici.
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V prvej – prípravnej – fáze sa vyberá tím odborníkov, ktorý má utvoriť plán
a harmonogram činnosti, definovať účel (cieľ) jednotlivých krokov v súlade
s požiadavkami používateľov, vymedziť príslušná doména (tematická oblasť)
a uskutočniť jej analýza, aby sa dali určiť potrebné kapacity, časové relácie, náklady
atď.
V druhej – analytickej – fáze sa má uskutočniť analýza príslušnej domény,
odhadnúť objem práce potrebnej na identifikáciu pojmov a pojmových vzťahov,
modelovanie pojmových systémov, definovanie pojmov, pridelenie označení
(termínov) každému pojmu v dvoch jazykoch – slovenskom a anglickom –
zaznamenanie a prezentáciu terminologických údajov.
V tretej – realizačné – fáze sa uskutočňuje excerpcia termínov a kompilácia
databázy a jej cieľom je vypracovanie prvej a druhej zdokonalenej verzie databázy.
V štvrtej – validačnej – fáze sa posudzuje platnosť produktu terminologickej
práce a vypracúva správa o jeho špecifikácii.
Vo fáze verifikácie sa overuje terminologický systém v praxi a zohľadňujú sa
nielen syntaktické a sémantické aspekty systému, ale aj pragmatické a ďalšie
aspekty. Táto fáza si vyžaduje čas, pretože k systému sa majú vyjadriť používatelia
na základe dlhodobej skúsenosti s novým systémom, a tí sú motivovaní nielen
lingvistickými, ale aj psychologickými faktormi (akceptáciou systému), posúdením
efektívnosti a porovnaním nákladov a úžitku ap. Pri krátkodobom sledovaní sa môže
totiž dospieť k klamne pozitívnym výsledkom. Osobitne dôležitý je vlastný postup
práce, ktorý nemožno redukovať na jednorazový akt prekladu inojazyčných
termínov.
Postup budovania terminologického systému je uvedený v tab. 1. Ide o
trojetapový proces, ktorý pozostáva z 1. tvorby terminologických produktov; 2. ich
prekladu do angličtiny; 3. mapovania na referenčnú terminológiu.
Tvorba terminologických produktov ma taktiež
prípravnú, realizačnú fázu a vlastnú terminografickú prácu.

tri

fázy,

a

to

Tvorba terminologických produktov sa začína prípravnou fázou. Tá
pozostáva z analýzy potrieb, určenia cieľových skupín, vymedzenia tematickej
oblasti, výberu zdrojov, určenia počtu pojmov a vypracovania plánu projektu.
Realizačná fáza pozostáva zo zberu terminologických údajov, zaznamenávania
terminologických údajov, utvorenia zoznamu termínov, pojmových oblastí
a pojmových systémov, formulácie definícií a utvorenia a výberu termínov.
Vlastná terminografická práca, t. j. prezentácia terminologických údajov vo
forme terminologických produktov – terminologického slovníka, databázy
a databanky. V úvode týchto produktov treba uviesť všeobecné informácie
o spôsobe, akým sa terminologické údaje prezentujú. Tieto informácie sa týkajú: 1.
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štruktúry záznamov (hesiel) a použitých typografických zvyklostí; 2. usporiadania
záznamov (hesiel); 3. metód prístupu k terminológii, t. j. a) ako vyhľadať daný termín
v systematicky usporiadanom produkte; b) Ako získať všeobecný prehľad
o pojmovom systéme v abecedne usporiadanom produkte; c) ako nájsť ekvivalenty
daného termínu v iných jazykoch vo viacjazyčnom produkte.

Tab. 1. Jednotlivé etapy a fázy tvorby terminologického systému
1 Prípravná fáza:
■ analýza potrieb,
■ určenie cieľových skupín,
■ vymedzenie tematickej oblasti,
■ výber zdrojov,
■ určenie počtu pojmov,
■ vypracovanie plánu projektu
2
Prvá etapa:
tvorba terminologických produktov

Realizačná fáza
■ zber terminologických údajov,
■ zaznamenávanie terminologických údajov,
■ utvorenie zoznamu termínov,
■ utvorenie pojmových oblastí.
■ utvorenie pojmových systémov.
■ formulácia definícií
■ utvorenie a výber termínov

Vlastná terminologická práca
■ prezentácia terminologických údajov vo forme
■ terminologických produktov:
a) terminologických slovníkov
b) databázy
c) databanky
mapovanie slovenskej databázy na referenčný
terminologický systém
3

Tretia etapa

Prvoradou úlohou terminologickej komisie je teda vybudovať Slovenskú
lekársku terminologickú databázu, zahrnúť ju do Slovenského národného
korpusu a sprístupniť ju verejnosti aspoň v elektronickej podobe. Je to finančne i
personálne náročná úloha, ktorá si vyžaduje medzirezortnú spoluprácu (MŠ, MZ,
SAV, lekárske fakulty). Najlepšie odborné predpoklady na budovanie banky dát má
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV. Databáza z oblasti technickej normalizácie sa
tvorí v Slovenskom ústave technickej normalizácie. Treba zdôrazniť, že
terminologický systém (minimálne nomenklatúru) má mať každý vedný odbor, tak
ako je to v prípade v morfologických vied – anatómii, histológii/cytológii, embryológii.
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6.3 Terminologický projekt
Terminologický projekt má obsahovať zoznam etáp projektu, časový rozvrh
jednotlivých etápa a fáz a rozdelenie zodpovednosti medzi jednotlivé pracovné
skupiny alebo jednotlivcov, ktorí sa zúčastňujú na projekte. 1. zriadenie pracovnej
skupiny (s účastou jazykovedcov -- terminológov, odborníkov danej tematickej
oblasti -- doménových expertov a informatikov; odporúča sa 5 až 8-člennný tím);
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.

6.4 Zdroje terminologického systému
Zdroje terminologického systému možno rozdeliť na domáce a zahraničné.
K hlavným domácim zdrojom terminologického systému patria: 1. záväzné
dokumenty (zákony, odporúčania, normy); 2. dokumenty všeobecne uznávané
vedeckou komunitou (monografie, učebnice, dizertácie, vedecké časopisy); 3.
bežné, ale nie vždy všeobecne uznávané materiály (brožúry, návody na použitie,
zoznamy častí, správy ap.); 4. ľudské zdroje (členovia terminologickej komisie a iní
experti); 5. terminologické bázy údajov; 6. terminologické slovníky, výkladové
jazykové slovníky a encyklopédie (STN ISO 10241:2000). Výdatným zdrojom
termínov je 16-dielna slovenská Encyklopédia medicíny (Kadlec, 1993 – 2005).
Zahraničné terminologické zdroje zahŕňajú medzinárodné nomenklatúry,
klasifikácie a tezaury, ako sú Anatomická, histologická a embryologická
nomenklatúra, ATC, Európsky liekopis (EDQM), ICD-10, LOINC, MeSH, SNOMED,
UMLS...

6.5 Excerpcia termínov
Pojmy z príslušnej tematickej oblasti sa identifikujú analýzou materiálov, ktoré
slúžia ako zdroje tak, aby bolo možné zostaviť zoznam termínov. Zo začiatku treba
zaradiť každý termín alebo opis pojmu, ktorý sa zdá byť relevantný pre príslušnú
oblasť, aj keď sa neskôr môže ukázať, že patrí do inej tematickej oblasti.
Všetky informácie (definície, termíny, synonymá, antonymá, kontexty ap.)
obsiahnuté v zdroji treba pri prezeraní zdroja zaznamenať naraz.
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Excerpcia termínov je časť terminologickej práce, ktorá zahŕňa výber
12
terminologických údajov na základe prehľadávania korpusu (súboru jazykových
údajov zozbieraných na analýzu). Excerpcia termínov zahŕňa identifikáciu pojmov
a ich označení a zaznamenávanie všetkých relevantných informácií o pojme, ako sú
13
14
definície , kontexty a informácie o používaní.
Identifikácia termínov je časť excerpcie termínov, ktorá zahŕňa určenie a výber
označení. Zoznam označení, ktorý je výsledkom identifikácie termínov sa nazýva
základný zoznam. Je zvyčajne predmetom ďalej terminologickej práce.
Slovenský národný korpus v JÚĽŠ sa tvorí zo skenovaných publikácií, čo je
finančne nákladné a v medicíne prakticky nerealizovateľné. Dosiaľ obsahuje len
niekoľko stoviek termínov z medicíny (je ich však niekoľko stotisíc).
Na Ústave informatiky AV ČR excerpovali chorobopisy kardiakov a pripravili tzv.
Minimálny Dátový Model pre Kardiológiu (MDMK) na základe konsenzu českých
kardiológov ako základný súbor údajov potrebný na vyšetrenie kardiologického
pacienta. Obsahuje 150 lekársky významných pojmov. WinMedicalc 2000
(WMC) [9] je stredne veľký komerčný modulárny nemocničný informačný systém,
ktorý uprednostňuje využitie štruktúrovanej elektronickej zdravotnej dokumentácie
pred voľným textom. WMC sa používa ako nemocničný informačný systém v
Mestskej nemocnici v Čáslavi. ADAMEKj je elektronický zdravotný záznam vyvinutý
na OMI Ústavu informatizace AV ČR s cieľom zhromaždiť genetické a klinické dáta
kardiologického pacienta. Doménový model aplikácie je založený na MDMK (Nagy
a spol. (2009).
Vo Švédsku sa utvoril na oddelení švédčiny univerzity v Gothenburgu a
Läkartidni gen korpus termínov excerpovaných z článkov Läkartidningen
publikovaných v r. 1997 – 2009. Korpus je dostupný na adrese
www.medicinskkorpus.se. Korpus umožňuje zistiť, ako sa jednotlivé termíny
používajú v klinických textoch a vykonávať lingvistický výskum. O účasť na obsahu
korpusu prejavili záujem aj iné profesie so špecializovanými textami z rozličných
zdrojov. Univerzita v Gothenburgu publikovala početné články o lekárskom korpuse
a prezentovala výsledky svojho výskumu na národných i medzinárodných
konferenciách (Kokkinakis a Gerdin, 2010) 34. Kokkinakis D, Gerdin U.
Läkartidningens arkiv i ny skepnad – En resurs för forskare, läkare och allmänhet.
Språkbruk 1/2010. s. 22-23.

12
13

Korpus je súbor jazykových údajov zozbieraných na analýzu (STN ISO 1087-1:2003).
Definícia je reprezentácia pojmu prostredníctvom opisného výroku, ktorý slúži na jeho
odlíšenie od súvisiacich pojmov.

14

Kontext je text, ktorý ilustruje pojem alebo používanie označení.
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6.6 Zaznamenávanie terminologických údajov
Údaje vzťahujúce sa na termín obsahujú: 1. termín v jeho základnej forme
(synonymá, varianty – napr. pravopisné, morfologické, syntaktické), skrátené formy,
úplné formy, symbol, ekvivalenty v cudzom jazyku; 2. mieru akceptovateľnosti
termínu (t. j. odporúčaný, povolený, zakázaný, zastaraný, nahradený); 3. gramatické
15
informácie; 4. poznámku k termínu; 5. antonymá .
Termíny, ktoré môžu mať atribúty, ako je nenormalizovaný termín, neologizmus,
registrovaná obchodná značka, technický žargón, interná terminológia
a regionalizmus, by sa takisto mali zaznamenať pri zbere údajov a v konečnom
slovníku jasne označiť.
Údaje vzťahujúce sa na pojem obsahujú: 1. definíciu; 2. kontext; 3. iné
reprezentácie pojmu (grafické reprezentácie); 4. príklady; 5. poznámky. Možno
zaznamenať aj informáciu o pojmovom systéme (nadradený pojem, podradený
pojem, koordinovaný pojem ap.), ak je takáto forma k dispozícii.
Nové termíny sa získavajú: 1. tvorbou nových foriem; 2. využitím existujúcich
foriem; 3. výpožičkou z iných jazykov.
Utvorenie termínu je určenie jeho onomatologickej štruktúry – pomenovania.
Každý terminologický záznam (terminologické heslo) obsahuje terminologické
údaje vzťahujúce sa na jeden pojem (STN ISO 1087-1: 2003). Je to základná
jednotka terminologického slovníka, ktorá syntetizuje a organizuje terminologické
údaje o jednom pojme. Podľa STN ISO 1087-1 má obsahovať tieto prvky: 1. číslo
záznamu; 2. odporúčaný termín (termíny); 3. povolený termín (termíny);
neodporúčaný termín (termíny); 5. definíciu; 6. príklad (príklady); 7. poznámku
(poznámky). Povinnými prvkami záznamu sú: číslo záznamu, odporúčaný termín
a definícia (a jej zdroj).
Pri tvorbe termínu (terminologizácii) sa osvedčuje vypracovanie logického
spektra pojmu. Súčasťou každej terminologickej práce je utvorenie definícií, ktoré
nevyhnutne vychádzajú 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 identifikáciu termínov a
pojmov.
Druhou etapou tvorby terminologického systému je preklad slovenských
16
termínov do angličtiny vrátane korektúr a harmonizácie pojmov . Harmonizácia

15

Antonymá – opozitá, slová s významom protikladnosti, termíny s protikladným významom,
napr. analýza – syntéza, asimilácia – disimilácia, maximum – minimum.
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pojmov je činnosť zameraná na redukovanie alebo odstraňovanie rozdielov medzi
dvoma alebo viacerými pojmami, ktoré navzájom úzko súvisia (ISO 860:1996).
Harmonizácia pojmov je integrálnou súčasťou normalizácie (STN ISO 1087-1:2003).
Treťou etapou terminologickej práce je mapovanie slovenskej terminológie na
referenčný terminologický systém, t. j. napr. metatezaurus UMLS, príp. jeho zložku
®
SNOMED CT ako univerzálny medzinárodný štandard, ako aj ďalšie doménové
ontológie, ako je génová ontológia, súbory otvorených biomedicínskych ontológií,
®
klasifikačné systémy, ako je MKCH-10, ATC ap. SNOMED CT neobsahuje textové
definície, takže sa nemôže pokladať za zdroj termínov, ktoré by bolo možné
mechanicky preložiť do iného jazyka. Jeho prednosťou je však možnosť využívania
jeho kódov (identifikátorov pojmov) a ontológie, najmä pre účely elektronických
zdravotných záznamov. Na preberanie termínov prekladom a aktualizáciu
slovenskej lekárskej terminológie je vhodný MeSH, ktorý obsahuje textové definície
a aktualizuje sa každý rok.

6.7 Terminologické produkty
Cieľom terminologickej práce je vydať terminologický slovník
18
19
a udržiavať terminologickú banku a terminologickú databázu .

17

a utvoriť

6.7.1 Terminologický slovník
Terminologický slovník ako názvoslovná norma je súbor terminologických
záznamov reprezentujúci informácie v jednom alebo viacerých jazykoch spolu s
ekvivalentmi, ktoré sa vzťahujú na pojmy alebo označenia z jednej alebo viacerých
špecifických tematických oblastí. V angličtine sa vo význame jednojazyčného
zoznamu označení a definícií v určitej tematickej oblasti používa aj výraz glosár
(STN ISO 1087-1: 2003).
Výkladový terminologický slovník obsahuje označenia a definície; môže byť
jednojazyčný, dvojjazyčný alebo viacjazyčný. Prekladový terminologický slovník
obsahuje zoznam označení spolu s ekvivalentmi v jednom jazyku alebo viacerých

17
18

9

Pozri článok Terminológia a nomenklatúra.
Terminologická banka – terminologická banka dát je banka dát, ktorá obsahuje
terminologické údaje, t.j. údaje, ktoré sa vzťahujú na pojmy alebo ich označenia.
Najbežnejšie terminologické údaje zahŕňajú heslový termín, definíciu, poznámku,
gramatickú informáciu, tematickú informáciu, identifikátor jazyka, krajiny a zdroja (STN ISO
1087-1:2003).

Terminologická báza údajov – databáza (ISO 1087-2:2006), TDB, ktorá obsahuje
terminologické údaje (STN ISO 1087-2:2006).
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jazykoch. V angličtine sa vo význame jednojazyčného zoznamu označení a definícií
nazýva aj glosár.

6.7.2 Slovenská lekárska terminologické databáza (SLTD)20
6.7.3 Terminologická banka dát
Terminologická banka dát obsahuje terminologické údaje, t. j. údaje, ktoré sa
vzťahujú na pojmy alebo ich označenia. Najbežnejšie terminologické údaje zahŕňajú
heslový termín, definíciu, poznámku, gramatickú informáciu, tematickú informáciu,
identifikátor jazyka, krajiny a zdroja (STN ISO 1087-1:2003).
Terminologická banka dát je súbor TDB vrátane organizačného rámca na
zaznamenávanie, spracovanie a rozširovanie údajov (STN ISO1087-2:2006). Ide o
spôsob automatizovaného spracovania údajov, ktoré využíva kapacitu
veľkokapacitných pamätí pripojených k počítaču. Ide o technologický systém na
ukladanie, spracovanie a vyhľadávanie informácií. Banka údajov zahŕňa
terminologické databázy a systém riadenia databáz. TDB 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 TDB 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).

7 Štandardizácia terminologických systémov
Dôležitou súčasťou terminologickej práce je štandardizácia terminologických
systémov, t. j. proces ustaľovania termínov. Vďaka nej sa minimalizuje
terminologický chaos. Treba pritom zohľadňovať rôzne komunikačné potreby ich
používateľov, ako je:



20

potreba kódovania diagnostických informácií na štatistické účely (napr.
Medzinárodná klasifikácie chorôb (MKCH-10)
podpora indexovania a vyhľadávania biomedicínskej literatúry v databáze
MEDLINE, načo slúži slovník kľúčových slov v medicíne MeSH

Pozri článok „Slovenská lekárska terminologická databáza―
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tvorba
štruktúrovaných
klinických
dokumentov
(elektronických
zdravotných záznamov ap.), načo sa používa bezkonkurenčne
systemizovaná nomenklatúra medicíny SNOMED CT
mapovanie slovenskej lekárskej terminológie na Zjednotený systém
lekárskych jazykov UMLS, MeSH atď.

11 Záver
Prvoradou úlohou terminológie v medicíne je utvorenie slovenskej lekárskej
terminologickej databázy. Táto úloha sa nedá zrealizovať bez utvorenia
terminologickej komisie. Prvé kroky terminologickej práce zahŕňajú:
a) identifikáciu pojmov v jednotlivých disciplínach medicíny
b) definovanie pojmov a pojmových vzťahov v jednotlivých disciplínach
medicíny
c) pridelenie označení (termínov) každému pojmu v jednom alebo viacerých
jazykoch
d) analýzu a modelovanie pojmových systémov
e) utvorenie grafických reprezentácii pojmových systémov
f) zaznamenávanie a prezentáciu terminologických údajov, najmä v tlačenej
a digitálnej forme.
Za plnenie týchto úloh by mali byť spoluzodpovedné: SAV, lekárske fakulty,
farmaceutická fakulta a hlavní odborníci MZ SR. Keďže tieto úlohy prekračujú
kompetenciu rezortov, mali by byť stanovené uznesením Vlády SR. Príkladom
takéhoto postupu je úspešne realizovaný projekt eHealth švédskej vlády.
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