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 „Ak jazyk nie je správny, potom to, čo je povedané, nie je to, čo sa tým myslí; 
ak to, čo je povedané nie je to, čo sa tým myslí, potom to, čo je potrebné urobiť, sa nevykoná; 

ak sa neurobí čo je potrebné, upadne morálka a filozofia; 
ak spravodlivosť príde na scestie, ľudia zostanú stáť v bezmocnom zmätku. 

Preto nemôže byť založené na ľubovôli to, čo je povedané. 
Na tom záleží najviac. “ 

(Konfucius, 5. stor. p.n.l.)  

Úvod 

V súčasnej informačnej spoločnosti stále narastá množstvo špecializovaných odborných 
znalostí, a tým aj objem technických pojmov a termínov. Terminológia plní významnú funk-
ciu pri tvorbe, komunikácii, spracovaní, zaznamenávaní, uchovávaní, prenose a sprístupňo-
vaní informácií. Je kľúčovou disciplínou pre informačnú spoločnosť nevyhnutnou pre presnú 
a efektívnu komunikáciu naprieč jazykovými a kultúrnymi bariérami a jej význam dokladá 
i narastajúci trend pôsobenia národných a medzinárodných organizácií vo svete, ktoré sa 
venujú terminologickému manažmentu a koordinácii terminologickej práce. Terminologická 
činnosť zohráva dôležitú úlohu v multikultúrnej a mnohojazyčnej spoločnosti najmä zjedno-
covaním terminológie v medzinárodnom meradle s cieľom skvalitňovať komunikáciu medzi 
odborníkmi a prekonávať bariéry vo vedeckej komunikácii (Jurčacková 2002). Digitálny 
vek a digitálna veda sú motiváciou zdokonaľovania terminologických systémov, metód  
a produktov pre zlepšenie elektronickej dostupnosti informácií a elektronickú, resp. digitálnu 
inklúziu, ktorej cieľom je vytvorenie informačnej spoločnosti pre všetkých. Zmeny v spra-
covaní terminológie, ktoré si vyžaduje digitálne prostredie, majú konzekvencie na jej štan-
dardizáciu a premietajú sa do revízií platných či prijímania nových terminologických a s ter-
minológiou súvisiacich noriem. Jedným z tradičných nástrojov riadenia terminológie, ktoré 
nachádzajú svoje uplatnenie aj v digitálnom prostredí, na sémantickom webe, v moderných 
webových terminologických službách a digitálnej vede, a ktorých normalizácia prešla v po-
slednom období výraznejšími zmenami, sú tezaury. V rokoch 2011 a 2013 boli Medzinárod-
nou organizáciou pre normalizáciu ISO prijaté dve časti normy ISO 25964 Thesauri and 
interoperability with other vocabularies (Tezaury a interoperabilita s inými slovníkmi), 
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ktorá nahradila predchádzajúce štandardy, a ktorej hlavné odporúčania týkajúce sa termino-
logických princípov tvorby tezaurov, resp. vzťahov medzi pojmami, ich mapovania a inter-
operability slovníkov využívaných pri klasifikácii, indexovaní a vyhľadávaní dokumentov, 
sme zhrnuli v tomto príspevku. 

1  Vzťah terminológie a knižničnej a informačnej vedy 

Terminológia ako veda sa zaoberá štúdiom a identifikáciou pojmov a pojmových vzťa-
hov, analyzovaním pojmových systémov odrážajúcich pojmové vzťahy, reprezentáciou poj-
mov prostredníctvom definícií, spôsobmi tvorby pojmov a modelmi tvorby termínov, fraze-
ologickými aspektmi odborných jazykov a princípmi terminologickej činnosti (Jurčacková 
1996). Jednotná terminológia v jednotlivých tematických oblastiach a tiež jednotné princípy 
jej tvorby v medzinárodnom meradle sú dôležité pre komunikáciu medzi odborníkmi, výuč-
bu, výskum, normalizáciu, publikačnú činnosť, odborný preklad a tvorbu špecializovaných 
terminologických produktov (Jurčacková 2002). Terminológia ako organizovaný súbor ter-
mínov je bázou efektívneho prístupu k informáciám vo všetkých typoch zdrojov a v databá-
zach a tvorí základný prvok prakticky všetkých normalizačných a harmonizačných aktivít 
(Why Terminology? ©2015).  

Terminológia a knižničná a informačná veda sa vyznačujú spoločnými črtami – termi-
nologická práca a terminologické metódy sú rovnako ako informačná činnosť a informačné 
metódy orientované do prostredia určitej tematickej oblasti a tvoria základ rozvoja jednotli-
vých disciplín a ich teoretického zázemia. Terminológia súvisí s tvorbou informačných jazy-
kov, prispieva do oblasti rozvoja teórie, metód a nástrojov organizácie poznania a informač-
ných jazykov a rovnako ako knižničná a informačná veda využíva informačné jazyky (tezau-
ry, klasifikačné systémy a pod.) a ontológie ako nástroje systematizácie pojmov (Jurčacková 
2002). Terminologická veda má okrem knižničnej a informačnej vedy interdisciplinárne 
vzťahy s jazykovedou, filozofiou, lexikografiou, dokumentáciou i organizáciou poznania. 
Existujú konkrétne paralely medzi terminológiou a organizáciou poznania, klasifikáciou  
a indexovaním v dokumentácii. Zakladateľ teórie terminológie, rakúsky terminológ a lexiko-
graf Eugen Wüster, na ktorého podnet bola v roku 1947 založená technická komisia TC 37 
Terminológia pri Medzinárodnej organizácii pre štandardizáciu ISO a v roku 1971 význam-
ná medzinárodná organizácia pre terminológiu Infoterm, sa v súvislosti s terminologickým 
výskumom zaoberal aj klasifikáciou MDT a podieľal sa na jej aktualizáciách. Teóriu klasi-
fikácie považoval za spoločný predmet teórie terminológie a teórie dokumentácie (Jurčacková 
2002), ktoré vnímal ako vzájomne neodddeliteľné disciplíny (Campo 2012). Na vzťah klasi-
fikácie a terminológie poukázal neskôr aj vplyvný indický knihovník a autor fazetovej kla-
sifikácie Shiyali Ramamrita Ranganathan. Podľa jeho teórie je terminológia jednou z troch 
základných úrovní skúmania klasifikácie popri osnove klasifikačného systému a reprezentá-
cii klasifikačných štruktúr prostredníctvom kódov (Jurčacková 2002).   

V informačnej činnosti sa terminologické princípy uplatňujú predovšetkým v termino-
logickej analýze pri spracovaní (klasifikácii a indexovaní) dokumentov, v oblasti terminolo-
gických poznatkov o pojmoch a pojmových systémoch aplikovaných pri tvorbe tezaurov 
a v oblasti vplyvu terminológie na rozvoj teórie klasifikácie a organizácie poznania (najmä 
pri reprezentácii pojmov v klasifikačných a iných systémoch organizácie poznania) (Jurčac-
ková 1996). Terminológia príslušného odboru, existujúci pojmový systém a formálna logika 
vzťahov medzi triedami v danej vede, sú východiskom tvorby riadených slovníkov určených 
na katalogizáciu, klasifikáciu a indexovanie, a to rovnako na slovnej úrovni tvorby termínov, 
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ako pri tvorbe osnovy a vzťahov medzi pojmami a triedami v riadenom slovníku. Termino-
lógia, ontológie a tezaury tvoria prienik informačnej vedy, informačnej architektúry a zna-
lostného inžinierstva. Odborné kurzy a tréningy zamerané na tvorbu tezaurov a terminológií 
preto v súčasnosti ponúkajú mnohé spoločnosti, ktoré organizujú rôzne aktivity a vzdeláva-
nie v oblasti informačného, znalostného a terminologického manažmentu.  

Terminológia a informačná činnosť sa dopĺňajú v oblasti medzinárodnej normalizácie 
– v rámci pôsobenia dvoch technických komisií ISO: TC 37 Terminológia a ďalšie jazykové 
a obsahové zdroje a TC 46 Informácie a dokumentácia, kde na seba vzájomne nadväzujú 
a riešia celý rad spoločných problémov. Na Slovensku pokrýva činnosť ISO/TC 37 a ISO/TC 46 
technická komisia TK 69 Terminológia. Informácie a dokumentácia, ktorá vznikla na zákla-
de dohody SÚTN, Katedry knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty UK a Centra 
vedecko-technických informácií SR v Bratislave v roku 1998. ISO normy z oblasti termino-
lógie prijaté v posledných troch rokoch sa týkajú najmä štruktúry pojmov v sémantických 
sieťach, modelovania pojmov pri programovaní (využitie grafického jazyka UML v termino-
logickej práci), riadenia jazykových zdrojov (rámec syntaktickej anotácie SynAF na repre-
zentáciu jazykových dát a ich interoperabilitu naprieč jazykovými zdrojmi) a tvorby pojmov 
v klasifikačných systémoch určených na riadenie terminológie a organizáciu poznania v me-
dzinárodnom meradle. Aktuálna je otázka terminológie, tvorby a využitia terminologických 
databáz v prostredí sémantického webu.  

Pre medzinárodnú spoluprácu v oblasti terminológie a zjednocovanie terminologickej 
činnosti je okrem prijímania medzinárodných terminologických noriem významná činnosť 
medzinárodných organizácií. Hlavným poslaním jednej z najvýznamnejších – Infoterm, je 
uplatňovaním terminologických princípov a metód zlepšiť elektronickú dostupnosť infor-
mácií na prekonávanie fyzických, kultúrnych, jazykových a sociálnych bariér v multikultúr-
nej informačnej spoločnosti. Stále narastajúce množstvo otvorených a prepojených dát na 
webe vyvoláva otázky prístupu k dátam a ich analýzy vo viacjazyčnom kontexte. Organizá-
cia Infoterm preto vyzýva prehodnotiť význam tezaurov a terminológie pri sprístupňovaní 
kultúrneho obsahu na internete, ktorý je rozmanitý, budovaný rôznorodými inštitúciami 
s využitím rôznorodých technológií. Aktuálnymi trendmi, ktoré sa odrážajú v terminologic-
kej a informačnej činnosti a jej medzinárodnej normalizácii, je prepájanie otvorených dát 
tezaurov na sémantickom webe, harmonizácia tezaurov, terminológií a ontológií, kompati-
bilita noriem pre tezaury, terminológiu, znalostné systémy a výmenné formáty so štandard-
mi konzorcia W3C pre sémantický web a interoperabilita riadených slovníkov.  

2  Tezaury ako nástroje spracovania a vyhľadávania 
informácií 

Termín tezaurus (zo st. gréčtiny thesaurós) znamená poklad (zásobu), ako aj miesto, 
kde sa poklad uchováva – pokladnicu. V jazykovede sa v prenesenom význame používa pre 
slovníky slovnej zásoby určitého jazyka, odtiaľ aj tezaurus deskriptorov ako slovník deskrip-
torového selekčného jazyka (Kovář 1982). Tezaurus v dokumentácii definovali nemeckí in-
formační špecialisti v 60. rokoch 20. storočia, keď boli výskum a teória tezaurov ešte v po-
čiatkoch, ako zbierku pojmov a/alebo iných slov či znakov prirodzeného jazyka so vzťahmi 
medzi nimi, ktorá obsahuje preferované termíny (deskriptory) a ich nepreferované termíny 
(nedeskriptory) a podlieha terminologickej kontrole (Soergel 1969). Prvá medzinárodná de-
finícia tezauru, prijatá organizáciou FID v roku 1970, zdôrazňovala predovšetkým funkčný 
pohľad na tezaury a definovala ich ako riadené zoznamy termínov spojených určitými aso-



 

48 

ciáciami, ktoré sú určené na využitie v informačných systémoch a slúžia na postkoordino-
vané indexovanie a vyhľadávanie informácií (Lerch 1982). Moderná definícia vymedzuje 
tezaurus ako riadený a štruktúrovaný slovník obsahujúci pojmy reprezentované termínmi 
s explicitne vyjadrenými a organizovanými vzájomnými vzťahmi, pričom k odporúčaným 
termínom pripája synonymá alebo kvázi-synonymá. Účelom je naviesť indexátora a použí-
vateľa informácií, aby na vyjadrenie konkrétneho predmetu použili rovnaký odporúčaný 
termín či kombináciu odporúčaných termínov. Z toho dôvodu je tezaurus optimalizovaný 
pre navigáciu a terminologické pokrytie domény (ISO 25964-2 2013). Význam tezaurov 
možno vidieť vo dvoch pohľadoch. Štrukturálny pohľad na tezaury zdôrazňuje dynamiku 
sémanticky prepojených termínov a vzťahy reprezentujúce špecifickú doménu. Funkčný 
pohľad zdôrazňuje funkciu kontroly terminológie a použitia tezauru na preklad slov a fráz  
z prirodzeného jazyka dokumentov, indexátorov a používateľov do indexačných termínov 
informačného jazyka (Steinerová, Grešková a Ilavská 2010). Tezaurus v informačnej praxi 
slúži ako indexačný a rešeršný informačný jazyk pri spracovaní a vyhľadávaní zdrojov a in-
formácií a plní funkciu orientačného systému (Bako 1984). Špecifikovaním preferovaných, 
resp. odporúčaných termínov pomáha používať výrazy, ktorými možno presnejšie vyjadriť 
myšlienku alebo termín pri indexovaní a vyhľadávaní informácií s využitím riadenej termi-
nológie. Informačným pracovníkom v rešeršných službách pomáha zorientovať sa v termi-
nológii problematiky, ktorej sa týka používateľova rešeršná požiadavka a používateľom  
umožňuje vyhľadávanie termínov s využitím riadeného jazyka. Tezaurus vymedzuje širšie, 
užšie a príbuzné termíny, čím umožňuje rozširovať či upravovať rešeršnú požiadavku a po-
núka alternatívne termíny pri indexovaní a vyhľadávaní. Ako orientačný systém vysvetľuje 
význam špecifických termínov (prostredníctvom definícií) a tiež sémantické vzťahy medzi  
nimi. Tým, že ponúka zoznam pojmov (slov a fráz) autorizovaných pre použitie v informač-
nom systéme, spolu s rôznymi variantmi pojmov (synonymami) a tiež pojmami v hierarchic-
kom a asociovanom vzťahu, je dobrou pomôckou pre navigáciu. Prostredníctvom tezauru je 
možné informácie nielen rýchlo vyhľadať a efektívnejšie zvládnuť veľké množstvo dát, ale 
aj získať prehľad v ich štruktúre. Ako nástroj vyhľadávania ostáva často skrytý v „zákulisí“: 
pomáha navigovať používateľa pri vyhľadávaní informácií bez toho, aby ten vôbec tušil, že 
tezaurus je implementovaný do informačného systému.  

Adekvátne použitie vhodných riadených slovníkov a tezaurov je najúčinnejšou  cestou  
normalizácie prirodzeného jazyka pri indexovaní. V tezaure ako meniteľnom slovníku by sa 
preto mali odzrkadliť zmeny v jazyku a v príslušnom odbore. Tezaury v informačnej praxi 
pomáhajú riadiť a zabezpečovať prístup k informáciám vo veľkých textových databázach 
s množstvom neštruktúrovaných dát,  môžu byť nápomocné aj ako zdroje termínov pri sociál-
nom tagovaní, pri spresňovaní dopytu vo vyhľadávacích aplikáciách a samozrejme pri ove-
rovaní pojmov v metadátach (Terminology Services 2012). Tezaury a ontológie ako pojmo-
vé a konceptuálne modely v digitálnych knižniciach podporujú ekologické nové funkcie 
viacnásobného využitia informačných objektov s pridanou hodnotou (Steinerová 2011). Na 
princípe tezaurov sú s ohľadom na možnosti navigácie pri vyhľadávaní informácií v elektro-
nickom prostredí budované aj súbory autorít s explicitne vyjadrenými paradigmatickými 
vzťahmi medzi pojmami v autoritných záznamoch. Tezaury ako systémy organizácie pozna-
nia zahŕňajúce transparentné a komplexné terminologické dáta sú v neposlednom rade pros-
pešné i pri tvorbe, inováciách, harmonizácii a prepájaní kurikula v príslušných oblastiach 
vzdelávania.  

Tezaury dobre fungujú najmä v tematicky ohraničených doménach s ustálenou termino-
lógiou, preto sa prvé úspešné z nich realizovali práve v tých disciplínach, v ktorých sa termi-
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nológia tak rýchlo nemenila (Steinerová 2014)1. Prvými vplyvnými tezaurami, ktoré zaviedli 
konvencie, princípy a pravidlá výstavby tezaurov využívané až do súčasnosti, boli Euratom 
Thesaurus s terminológiou používanou v nukleárnom dokumentačnom systéme Euratom’s 
Nuclear Documentation System, publikovaný v roku 1964 Európskou komisiou, ktorý ako 
prvý zobrazoval paradigmatické vzťahy medzi deskriptormi grafickými metódami2 (Hjørland 
2007) a inžiniersky tezaurus Thesaurus of Engineering and Scientific Terms (TEST) publiko-
vaný v roku 1967 americkým ministerstvom obrany a Engineers Joint Council, ktorý apli-
koval odkazy na širšie, užšie či príbuzné termíny a podnietil rozšírenie jednojazyčnej praxe 
tezaurov na viacjazyčnú (Clarke a Lei Zeng 2012). Rozšírenie tezaurov viedlo už od 60. ro-
kov 20. storočia ku mnohým teoretickým prácam a neskôr i ku normalizácii metód a princí-
pov ich tvorby. Súčasné trendy naznačujú zdokonaľovanie tezaurov v inteligentných pojmových 
systémoch, ktoré zlepšujú reprezentáciu obsahu dokumentov prostredníctvom informačných 
technológií a umožňujú spracovanie a využívanie vzťahov medzi pojmami v hypertextových 
prepojeniach alebo iných reprezentáciách poznania na webe (Steinerová, Grešková a Ilavská 
2010). Spomedzi významných tezaurov, ktoré sa uplatňujú v medzinárodnom meradle, možno 
spomenúť napr. tezaurus INSPEC z oblasti fyziky, elektrotechniky, elektroniky, počítačovej 
vedy a informačných technológií3, MeSH z oblasti medicíny a príbuzných vied4, Art & 
Artchitecture Thesaurus (AAT) z oblasti umenia a architektúry5, poľnohospodársky tezaurus 
AGROVOC6, tezaurus ERIC (Education Resources Information Center) pre oblasť vzdelá-
vania a príbuzné odbory7, polytematický tezaurus Európskej únie Eurovoc8, tezaurus IPSV 
(Integrated Public Sector Vocabulary) pokrývajúci oblasť verejného sektora9, GEMET 
(General Multilingual Enviromental Thesaurus) pre oblasť enviromentalizmu a životného 
prostredia10, UNESCO Thesaurus pre oblasť vzdelávania, kultúry, prírodných, sociálnych 
a humanitných vied11, ELSST (European Language Social Science Thesaurus) pre spolo-
čenské vedy12, tezaurus UNBIS (United Nations Bibliographic Information System) pre 
oblasť programov a aktivít Organizácie Spojených národov13, tezaurus Ethics in the Life 
Sciences z oblasti etiky a vied o živote14, ASIS Thesaurus of Information Science and 
Librarianship z oblasti knižničnej a informačnej vedy a mnohé iné. V súčasnosti pravde-
podobne najrozsiahlejšia zbierka (abecedný zoznam) existujúcich tezaurov, systémov 
predmetových hesiel či klasifikačných systémov, je k dispozícii na internetovej stránke 

                                                 
  1 Vôbec prvým tezaurom k dokumentačnej práci bol Thesaurus of ASTIA descriptors z roku 1960 

vypracovaný v Defense Documentation Center v USA (Lerch 1982), ktorého revidované vydanie 
z roku 1962 je dostupné na internete: 
http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015033887665;view=1up;seq=1 

  2 Druhá časť tezauru Euratom Thesaurus z roku 1967 je dostupná na internete: 
www.bookshop.europa.eu ako PDF. 

  3 Dostupný na: http://www.theiet.org/resources/inspec/about/records/ithesaurus.cfm 
  4 Dostupný na: https://www.nlm.nih.gov/mesh/ 
  5 Dostupný na: http://www.getty.edu/research/tools/vocabulary/aat/index.html 
  6 Dostupný na: http://www.fao.org/agrovoc/ 
  7 Dostupný na: http://eric.ed.gov/ 
  8 Dostupný na: http://eurovoc.europa.eu/drupal/?q=cs 
  9 Dostupný na: http://www.esd.org.uk/standards/ipsv/2.00/viewer/viewer.aspx 
10 Dostupný na: http://www.eionet.europa.eu/gemet/about?langcode=en 
11 Dostupný na: http://databases.unesco.org/thesaurus/ 
12 Dostupný na: http://elsst.esds.ac.uk/ 
13 Dostupný na: https://lib-thesaurus.un.org/lib/dhlunbisthesaurus.nsf/$$searche 
14 Dostupný na: http://www.drze.de/BELIT/thesaurus/sachgebiete.html?la=en 
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www.taxonomywarehouse. com, kde sa všetky bez rozdielu označujú ako taxonómie, a odkiaľ 
je priamy prístup k jednotlivým na internete voľne dostupným slovníkom. 

Rovnako ako ontológie a taxonómie, sú tezaury efektívnymi nástrojmi štruktúrovania 
poznatkov s ohľadom na prepájanie otvorených dát a sémantický web, ktorý je významnou 
motiváciou ich vývoja. V súvislosti s potrebou interoperability tezaurov, systémov predme-
tových hesiel, klasifikačných systémov, taxonómií, ontológií a ostatných slovníkov či har-
monizácie štandardov pre sémantický web a terminológiu, boli v posledných rokoch revido-
vané normy zamerané na tvorbu a rozvíjanie tezaurov. 

2.1  Medzinárodná normalizácia tezaurov 

Za počiatok štandardizácie tezaurov sa považuje zavedenie pravidiel a konvencií ich 
budovania v tezaure inžinierskych vied Thesaurus of Engineering and Scientific Term (TEST) 
v roku 1967. Konvencie ustanovené týmto tezaurom sú pri identifikovaní vzťahov medzi 
pojmami v tezauroch využívané do súčasnosti. V roku 1974 vydala Medzinárodná organizá-
cia pre štandardizáciu ISO medzinárodný štandard  ISO 2788 Documentation. Guidelines 
for the establishment and development of monolingual thesauris odporúčaniami pre budo-
vanie a rozvíjanie jednojazyčných tezaurov. Druhé revidované vydanie tejto normy vyšlo 
v roku 1986. Do slovenskej praxe bola prevzatá v roku 2011 ako STN 01 0193 – ISO 2788 
Dokumentácia. Pokyny na tvorbu a vývoj jednojazyčného tezauru. Paralelne s normou ISO 
2788 bola v roku 1974 organizáciami ANSI (American National Standards Institute) a NISO 
(National Information Standards Organization) prijatá americká norma ANSI/NISO Z39.19 
pre tezaury. Jej druhé vydanie vyšlo v roku 1980, tretie v roku 1993 a štvrté z roku 2005 
bolo pod názvom ANSI/NISO Z39.19-2005 (R2010) Guidelines for the Construction, Format, 
and Management of Monolingual Controlled Vocabularies znova potvrdené v roku 2010. 
Norma Z 39.19-2005 obsahuje pravidlá a konvencie pre obsah, zobrazenie, štruktúru, testo-
vanie, údržbu, mapovanie a správu jednojazyčných riadených slovníkov, pričom sa nezame-
riava iba na tezaury, ale aj na iné riadené slovníky používané na reprezentáciu obsahu objek-
tov v systémoch organizácie poznania15. Ďalším významným krokom v medzinárodnej 
štandardizácii tezaurov bolo vydanie normy ISO 5964 Documentation. Guidelines for the 
establishment and development of multilingual thesauri v roku 1985 upravujúcej odporúča-
nia pre budovanie a rozvíjanie viacjazyčných tezaurov. Do sústavy slovenských technických 
noriem bola prijatá v roku 1991 ako STN 01 0172 – ISO 5964 Pokyny na vypracovanie 
a rozvíjanie viacjazyčných tezaurov. V roku 2009 vydala Sekcia pre klasifikáciu a indexo-
vanie organizácie IFLA pokyny pre vytváranie viacjazyčných tezaurov Guidelines for mul-
tilingual thesauri16, ktoré reflektuje aj aktuálna medzinárodná norma pre tezaury ISO 25964 
Thesauri  and interoperability with other vocabularies. Norma ISO 25964 v praxi zlúčila 
pokyny pre rozvíjanie jedno- a viacjazyčných tezaurov publikované v normách ISO 2788 a ISO 
5964, ktoré nahradila a rozšírila. Na jej tvorbe sa pri technickej komisii ISO/TC46 Informácie 
a dokumentácia v subkomisii SC9, podieľala pracovná skupina odborníkov zo 17 krajín 
vrátane USA a Číny a členov významných organizácií ANSI/NISO, BSI, UNESCO, IFLA. 
Norma ISO 25964 bola publikovaná v rokoch 2011 a 2013 vo dvoch častiach: 

1. ISO 25964-1 (2011) Information and documentation. Thesauri and interoperability 
with other vocabularies. Part 1: Thesauri for information retrieval (Informácie a dokumen-

                                                 
15 Posledné vydanie normy je dostupné na:  

http://www.niso.org/apps/group_public/download.php/12591/z39-19-2005r2010.pdf 
16 Dostupné na: http://archive.ifla.org/VII/s29/pubs/Profrep115.pdf 
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tácia. Tezaury a interoperabilita s inými slovníkmi. Časť 1: Tezaury pre vyhľadávanie infor-
mácií), 

2. ISO 25964-2 (2013) Information and documentation. Thesauri and interoperability 
with other vocabularies. Part 2: Interoperability with other vocabularies (Informácie a do-
kumentácia. Tezaury a interoperabilita s inými slovníkmi. Časť 2: Interoperabilita s inými 
slovníkmi). 

Prvá časť normy pokrýva problematiku tvorby jedno- a viacjazyčných tezaurov vrátane 
tvorby indexačných termínov a vzťahov medzi pojmami, obsahuje pokyny pre správu soft-
vérov pre tezaury, integráciu tezaurov s aplikáciami a dátový model tezauru. Druhá časť 
normy zahŕňa najmä problematiku mapovania jednotlivých typov slovníkov s inštrukciami 
pre zabezpečenie ich interoperability. Snahou bolo zlúčením oboch noriem ISO 2788 a ISO 
5964 zachovať nimi vymedzené princípy tvorby tezaurov, avšak doplniť ich o odporúčania 
pre zabezpečenie interoperability slovníkov tak, aby vyhovovali potrebám heterogénnych 
informačných systémov 21. storočia. Treba povedať, že princípy samotnej tvorby tezaurov 
v normách ISO 2788 a ISO 5964 ostávajú naďalej nezmenené. Norma ISO 25964 dopĺňa 
zrušené normy o inštrukcie pre aplikáciu tezaurov v elektronickom prostredí, o funkčné 
špecifiká pre softvéry na správu tezaurov, dátové modely, formáty a protokoly pre výmenu 
dát štruktúrovaných slovníkov tezaurov. Prináša pokyny pre vzájomné prepájanie a interope-
rabilitu tezaurov a iných riadených slovníkov a vzhľadom na to, že riadené slovníky sú arte-
faktom informačnej architektúry, zahŕňa odporúčania s ohľadom na nové štandardy pre 
správu elektronických zdrojov a využitie riadených slovníkov v prostredí sémantického webu. 
Práve využívanie tezaurov na sémantickom webe bolo hlavnou motiváciou aktualizácie 
noriem pre tezaury. Predchádzajúce štandardy neobjasňovali pojmy a termíny dostatočne 
explicitne, v dôsledku čoho sa tieto mohli zamieňať. V kontextoch intelektuálneho indexo-
vania a vyhľadávania informácií človekom sa zamieňanie pojmov a termínov nejaví také 
problematické, ako pri automatickom indexovaní a vyhľadávaní. Počítačový softvér môže 
mať problém presne interpretovať dáta a výsledky vyhľadávania z viacerých prepojených 
zdrojov, ak neexistuje explicitný dátový model rozlišujúci medzi pojmami a termínmi. Napr. 
logická chyba vo výroku „muž“ je slovo pozostávajúce z 3 písmen. Socrates je muž. Socrates 
je preto slovo pozostávajúce z 3 písmen“ je zrejmá bežnému používateľovi, ale ak nie je 
rozdiel medzi pojmom a termínom dostatočne objasnený, počítačový softvér môže vyvodiť 
chybný záver. Počítačová a webová komunikácia preto podnietili zahrnutie dátového modelu 
jednoznačne rozlišujúceho a znázorňujúceho vzťahy medzi pojmami a termínmi do noriem 
pre tezaury. Treba zdôrazniť, že digitálny vek podporil rozšírenie rôznych typov riadených 
slovníkov (klasifikačné systémy, taxonómie, systémy predmetových hesiel, ontológie, súbory 
menných autorít a pod.), ktoré často fungujú po boku tradičných tezaurov a zdieľajú rovnaké 
prístupy či príbuzné štruktúry. Ich interoperabilita je nevyhnutná pre podporu aktivít akými 
sú webové služby, publikovanie, agregácia a výmena dát riadených slovníkov prostredníc-
tvom rôznych médií či formátov a tiež využitie riadených slovníkov na pozadí aplikácií v na-
vigácii, filtrovaní či rozšírení vyhľadávania naprieč sieťovými úložiskami. Autori noriem 
pre tezaury síce pripúšťajú, že používanie odkazov na širšie, užšie a príbuzné termíny pod 
vplyvom tradičnej praxe zavedenej už v 60. rokoch 20. storočia spôsobuje problémy pri 
rozlišovaní pojmov a termínov, ktoré sa môžu používať súčasne a z praktických dôvodov 
i zamieňať, avšak táto konvencia je v praxi tak silno zakotvená, že sa využíva i naďalej 
a akceptuje ju aj aktuálna norma ISO 25964-1 (Clarke a Lei Zeng 2012). Tento štandard sa 
snaží predovšetkým o precíznu reprezentáciu subjektov a vzťahov, ich objasnenie pre im-
plementáciu v automatizovaných systémoch a zjednotenie rôznych rozporných výkladov. 
Hlavnou zmenou oproti predchádzajúcim normám je sledovanie trendu vývoja tezaurov 
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smerom k ich interoperabilite a k modelovaniu dát. Dátový model štruktúry tezauru využí-
vajúci konvencie grafického jazyka UML (Unified Modelling Language), ktorý norma ISO 
25964-1 (2011, s. 104) zahŕňa, umožňuje reprezentáciu systému organizácie poznania a pod-
poru jeho procesov v kompatibilnom strojovom formáte SKOS (Simple Knowledge Organi-
zation System) pre zdieľanie dát a technológií naprieč rôznymi aplikáciami (Will 2012). 

2.2  Terminologické princípy tvorby tezaurov  
Vzťahy medzi pojmami v tezaure 

Tvorba tezaurov úzko súvisí s problematikou terminológie a terminologickej práce, 
ktorá tezaury považuje za jeden z typov terminologických produktov. Každý kvalitný tezaurus 
dôsledne aplikuje terminologické princípy vymedzené v terminologických normách, aby 
používateľom informácií a indexátorom ponúkol spoľahlivú sémantickú navigáciu v štandar-
dizovanej terminológii príslušného odborného jazyka prostredníctvom explicitne vyjadrených 
vzťahov medzi pojmami a termínmi17. Pojem (concept) sa chápe ako jednotka myslenia 
(ISO 25964 2011) vytvorená vlastnosťami, ktoré boli priradené objektu či skupine objektov 
(Steinerová 1998). V terminológii sa pojmy považujú za mentálne reprezentácie objektov 
v rámci špecializovaného kontextu alebo oblasti. Pojmy spolu so svojimi vzájomnými vzťah-
mi vytvárajú mikroštruktúru terminológie a na všeobecnej úrovni sa stávajú témami v oblasti 
spracovania dokumentov a informácií a tvorby riadených slovníkov (Jurčacková 2002). 
Vzhľadom na to, že terminológia vždy súvisí s odborným jazykom v určitej oblasti poznania, 
na pojem nazeráme nielen ako na jednotku myslenia, ale aj ako na jednotku poznania (STN 
ISO 704 2005) a základnú kategóriu reprezentácie poznania pre informačný prieskum (Stei-
nerová 1998). V mysli jedinca pojmy existujú ako abstraktné entity nezávislé od termínov, 
ktorými ich vyjadrujeme, a vyskytujú sa od veľmi jednoduchých pojmov (napr. dieťa) až  
po zložené (napr. legislatíva na ochranu dieťaťa) (ISO 25964 2011). Na komunikáciu s inými 
osobami alebo s vyhľadávacím systémom je potrebné reprezentovať pojmy rôznymi forma-
mi. V kontexte odborného jazyka môžu byť pojmy vyjadrené v prirodzenom jazyku vo for-
me termínov, názvov či definícií alebo v umelom jazyku vo forme kódov či vzorcov, no 
môžu mať i formu grafických reprezentácií v podobe obrázkov, diagramov (STN ISO 704 
2005), pojmových máp a pod. Kým na označenie individuálneho pojmu opisujúceho iba 
jeden objekt v odbornom jazyku používame najmä názov (napr. Internet, World Wide Web, 
Slovenské národné divadlo a pod.), všeobecný pojem, ktorý označuje súbor dvoch alebo 
viacerých objektov, reprezentujeme najmä termínom (napr. sieť, pevný disk, tekutosť a pod.) 
(STN ISO 704 2005). Termín (term) definujeme ako slovo alebo slovné spojenie použité na 
označenie pojmu, napr. škola, školská uniforma, náklady na vzdelávanie, vyučovanie a pod. 
(ISO 25964 2011). Termíny v tezaure môžu byť odporúčané alebo neodporúčané. Odporú-
čaný termín (preferred term) predstavuje deskriptor, t. j. termín používaný na dôslednú repre-
zentáciu pojmu pri indexovaní. Neodporúčaný termín (non-preferred term) je nedeskriptor,  
t. j. termín, ktorý sa neprideľuje dokumentom, ale predstavuje prístupový prvok v tezaure 
alebo abecednom registri a pomocou inštrukcie POZRI (USE) orientuje používateľa na prí-
slušný odporúčaný termín, napr. lovecké psy POZRI psy (ISO 25964: 2011). Indexačným 

                                                 
17 Tezaury rešpektujú okrem vyššie uvedených aj medzinárodné normy pre terminologickú prácu, naj-

mä ISO 704: 2009 Terminology work – Principles and methods, ktorej  staršie, druhé vydanie z ro-
ku 2000 bolo preložené a prijaté do sústavy slovenských technických noriem v roku 2005 ako STN 
ISO 704 (01 0013) Terminologická práca. Princípy a metódy a ISO 1087-1 2000 Terminology work – 
Vocabulary – Part 1: theory and application, ktorá bola do sústavy STN prijatá v roku 2003 ako STN 
ISO 1087-1 (01 0012) Terminologická práca. Slovník. Časť 1: Teória a aplikácia. 
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termínom (index term) označujeme termín pridelený dokumentu v procese indexovania 
(najčastejšie ide o odporúčaný termín tezauru). Indexovanie (indexing) definujeme ako 
intelektuálnu analýzu obsahu dokumentu na určenie v ňom zastúpených pojmov a následné 
prideľovanie im zodpovedajúcich indexačných termínov s cieľom umožniť spätné vyhľa-
dávanie informácií. Vykonáva ho buď človek (intelektuálne alebo manuálne indexovanie), 
alebo automatizovaní agenti (automatické indexovanie) (ISO 25964-1 2011). Tezaury im-
plementované do systémov vyhľadávania a indexovania poskytujú podporu automatického 
indexovania. Pojmy reprezentované termínmi tvoria konceptuálny základ tezauru. Pomôcť 
používateľovi vybrať správny termín na označenie príslušného pojmu v odbornom jazyku, 
je základnou úlohou tezauru (Clarke a Lei Zeng 2012).  

Pojmy zahrnuté v tezaure môžu byť reprezentované indexačnými termínmi, ktoré 
patria do nasledujúcich kategórií: predmety a ich fyzické súčasti, materiály, aktivity alebo 
procesy, udalosti alebo podujatia, vlastnosti osôb, vecí, materiálov alebo udalostí, disciplíny 
alebo veda, jednotky merania, typy ľudí a organizácií, vlastné mená – miesta, špecifické 
objekty, jednotlivci a korporácie. Pravidlá tvorby a forma indexačných termínov vrátane 
zložených termínov boli normou ISO 25964-1 prevzaté z normy ISO 2788 prakticky bezo 
zmien. Platí, že adjektívne a predložkové substantívne spojenia by sa v tezaure mali pred-
nostne zaznamenávať v prirodzenom jazyku a nie ako invertované termíny. Táto inštrukcia 
je špeciálne dôležitá pre tezaury v tlačenej forme, keďže elektronické tezaury umožňujú 
vyhľadávanie bez ohľadu na poradie slov v slovných spojeniach (ISO 25964-1 2011). Štruk-
túra tezauru a dátový model publikovaný normou ISO 25964-1 (2011) sú založené predo-
všetkým na pojmoch, nie na termínoch a aj pri modelovaní hierarchických vzťahov sú ozna-
čenia pre širšie a užšie termíny (BT – broader term, NT  narrower term) interpretované skôr 
ako označenia pre širšie a užšie pojmy (Will 2012). Pojmovo orientovaný prístup v slovní-
koch korešponduje s odporúčaniami konzorcia W3C pre sémantický web W3C Working 
Draft (SKOS Core Vocabulary Specification) z roku 2005 a SKOS (Simple Knowledge 
Organization System) z roku 2009 na podporu identifikácie, popisu a prepájania jazykových 
entít (Clarke a Lei Zeng 2012).  

Pojmy nikdy neexistujú ako izolované jednotky myslenia, ale vždy vo vzájomných 
vzťahoch. Medzi indexačnými termínmi rozlišujeme dva typy vzťahov, ktoré tvoria štruktú-
ru každého jazyka: syntagmatické a paradigmatické vzťahy. Syntagmatické vzťahy (nazýva-
né aj vzťahy a posteriori alebo syntaktické vzťahy) sú medzi pojmami, ktoré sa vyskytujú 
v rámci konkrétneho dokumentu. Syntagmatický vzťah je vlastne vzťah medzi jednotlivými 
indexačnými termínmi, ktoré spoločne vyjadrujú tému dokumentu a sú mu pridelené v pro-
cese indexovania18. Paradigmatické vzťahy (nazývané aj a priori vzťahy alebo sémantické 
vzťahy) sú medzi termínmi vyjadrujúcimi tému dokumentu a ďalšími termínmi danými 
implicitne, ktoré sú s nimi vo vzťahu, a to nezávisle od indexovaného dokumentu. Uvádza-
nie paradigmatických vzťahov medzi pojmami v tezaure používateľa často navedie na 
ďalšie myšlienkovo súvisiace termíny19. V tezaure uplatňujeme tri typy paradigmatických 

                                                 
18 Napr. ak indexátor indexuje dokument o počítačoch v bankách v Amsterdame, dokumentu pridelí 

tri indexačné termíny vystihujúce jeho obsah: banky (finančné inštitúcie), počítače a Amsterdam. 
Používateľ dokument nájde, ak pri vyhľadávaní použije ako vyhľadávací kľúč jeden alebo všetky 
tieto termíny, príp. ich kombináciu. V tezauroch sa však tento typ vzťahu neodporúča (ISO 25964-
1 2011). 

19 Napr. ak používateľ hľadá informácie o využití počítačov v bankách v Amsterdame, na základe 
iných s nimi myšlienkovo prepojených indexačných termínov (ako napr. finančné inštitúcie, spra-
covanie dát a Holandsko), môže nájsť ďalšie užitočné zdroje zodpovedajúce jeho informačnej po-
žiadavke (ISO 25964-1 2011). 
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vzťahov medzi termínmi alebo pojmami – vzťah ekvivalencie, hierarchický a asociatívny 
vzťah (ISO 25964-1 2011). Všetky typy paradigmatických vzťahov medzi pojmami sú reci-
pročné, čo musí byť zohľadnené pri ich reprezentácii v tezaure. Na paradigmatických vzťa-
hoch medzi pojmami v tezaure je založené ich mapovanie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Obr. 1 

 Syntagmatické a paradigmatické vzťahy medzi termínmi/pojmami pridelenými dokumentu 
(ISO 25964-1 2011) 

Vzťah ekvivalencie je v jednojazyčnom kontexte medzi odporúčanými a ich neodporú-
čanými termínmi a vo viacjazyčnom kontexte spočíva vo vyjadrení ekvivalentných pojmov 
v rôznych jazykoch. Vzťah ekvivalencie sa do tezauru zavádza v prípade, ak je termín sy-
nonymum, kvázi-synonymum, ak sa považuje za zbytočne špecifický a je reprezentovaný 
iným termínom so širším rozsahom alebo ak sa považuje za zbytočne špecifický a je repre-
zentovaný kombináciou dvoch alebo viacerých termínov (ide o tzv. zloženú ekvivalenciu). 
Medzi týmito termínmi je tzv. symetrická ekvivalencia, kým asymetrická ekvivalencia je 
medzi preferovaným a nepreferovaným termínom, a rozlišuje sa rovnako v jedno- ako viac-
jazyčnom kontexte. Dátový model tezauru publikovaný normou ISO 25964-1 (2011) pou-
kazuje na to, že vzťah ekvivalencie platí skôr medzi termínmi, ako medzi pojmami. Pre po-
treby mapovania je potrebné rozlíšiť jednoduchú a zloženú ekvivalenciu, pričom zložená 
ekvivalencia môže byť pretínajúca alebo kumulatívna20. V kontexte viacjazyčných tezaurov 
hovoríme o translingvistickej ekvivalencii (cross-language ekvivalence), ktorá spočíva vo 
vyjadrení každého pojmu ekvivalentným pojmom v každom z jazykov tezauru. Tento typ 
ekvivalencie nie je nutné požadovať pri neodporúčaných termínoch vzhľadom na to, že 
počet synoným vyjadrujúcich určitý pojem sa v rôznych jazykoch líši. Norma ISO 25964-1 
(2011) rozlišuje štyri základné stupne ekvivalencie vo viacjazyčnom tezaure podľa toho, do 
akej miery sa ekvivalentné pojmy v rôznych jazykoch líšia svojím rozsahom: úplnú, neúpl-
nú, čiastočnú ekvivalenciu a neekvivalenciu. Zahŕňa odporúčania pre riešenie typických 
jazykových problémov zapríčinených kvázi-synonymami alebo homografmi či absenciou 
ekvivalentných termínov v jednom alebo viacerých jazykoch, ktoré spôsobujú ťažkosti 
najmä pri strojovom spracovaní prirodzeného jazyka.  

                                                 
20 Pretínajúca zložená ekvivalencia (intersecting compound equivalence) je založená na prieniku dvoch 

pojmov, napr.: ženské vedenie, kým kumulatívna zložená ekvivalencia (cumulative compound 
equivalence) je založená na spojení dvoch pojmov, napr.: vnútrozemské vodné cesty a pod. 
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Hierarchický vzťah by mal byť zavedený medzi párom pojmov, z ktorých rozsah jed-
ného úplne spadá do rozsahu druhého. Je založený na stupni alebo úrovni nadradenosti 
alebo podradenosti, kde nadradený pojem predstavuje triedu alebo celok a podradené pojmy 
reprezentujú členov alebo časti celku. Rozoznávame tri typy hierarchického vzťahu, ktoré 
pokrývajú tri logicky odlišné situácie: rodovo-druhový vzťah (generický vzťah)21, partitívny 
vzťah (vzťah celok – časť)22 a inštančný vzťah23. Polyhierarchické vzťahy majú pojmy, kto-
ré logicky patria do viacerých kategórií24. Na overenie validity rodovo-druhovej hierarchie 
sa odporúča použiť logický test: každý podradený termín by mal odkazovať na ten istý druh 
pojmu ako jeho nadradený termín. Napr. „kovy“ a „odlievanie“ predstavujú dva rôzne typy 
pojmov – materiál a činnosť, preto nemôžu byť v hierarchickom vzťahu, ale „kovy“ a „ne-
železné“ kovy reprezentujú rovnaké typy pojmov – materiály, a preto ich možno dať do 
rodovo-druhového vzťahu. Platnosť rodovo-druhového hierarchického vzťahu medzi poj-
mami možno potvrdiť aj pomocou logického testu „všetky – niektoré“, napr. niektoré 
„vtáky“ sú známe ako „papagáje“ a všetky „papagáje“ sú „vtáky“, preto pojem „papagáje“ 
je podradený pojmu „vtáky“. Niektoré „domáce zvieratá“ sú „papagáje“, ale nie všetky 
„papagáje“ sú „domáce zvieratá“, preto „papagáje“ nebudú podradené pojmu „domáce 
zvieratá“ (ISO 25964-1 2011; STN ISO 2788 2011).  

Asociatívny vzťah je medzi pármi neekvivalentných a hierarchicky nesúvisiacich, ale 
do takej miery sémanticky prepojených pojmov, že väzba medzi nimi by mala byť v tezaure 
explicitná. Dôvodom je najmä odkrytie alternatívnych termínov, ktoré môžu byť využité pri 
indexovaní alebo vyhľadávaní. Asociatívnym vzťahom môžu byť prepojené termíny a poj-
my s prekrývajúcim sa významom, ktoré patria do rovnakej kategórie, napr. lode – člny 
alebo termíny a pojmy patriace do rôznych kategórií25. Asociatívne vzťahy nie sú presne 

                                                 
21 Identifikuje väzbu medzi triedou alebo kategóriou a jej členmi alebo druhmi, napr.  hlodavce – pot-

kany  (ISO 25964-1 2011).  
22 Týka sa obmedzeného rozsahu situácií, v ktorých meno časti obsahuje meno jej vlastniaceho celku. 

Meno celku potom slúži ako nadradený termín a meno časti ako podradený termín. Partitívny vzťah 
sa zavádza v prípade štyroch základných tried termínov: systémy a orgány ľudského tela, napr. kar-
diovaskulárny systém – cievy, geografické lokácie, napr. Kanada – Ontário, disciplíny alebo oblasti 
poznania, napr. veda – biológia, hierarchické spoločenské štruktúry, napr. armády – vojenské od-
diely (ISO 25964-1 2011). 

23 I dentifikuje väzbu medzi všeobecnou kategóriou vecí alebo podujatí, ktoré sú vyjadrené všeobec-
ným a vlastným menom tejto kategórie. Inštancia potom tvorí jednotku triedy reprezentovanú 
vlastným menom, napr. v kategórii „pohoria“ Alpy a Himaláje nie sú druhom, ani časťou pohorí, 
ale reprezentujú konkrétne inštancie (ISO 25964-1 2011; STN ISO 2788 2011). 

24 Napr. termín „organy“ môže byť situovaný do podradenej pozície na základe jeho druhového vzťa-
hu ku dvom širším termínom: „klávesové nástroje“ aj „dychové nástroje“. Polyhierarchickú väzbu 
môžu mať aj termíny založené na vzťahu celok – časť, napr. biochémia je v podradenej pozícii voči 
biológii, ale aj chémii. V inom prípade sú polyhierarchické väzby založené na logicky odlišných 
vzťahoch, napr. lebka je v podradenej pozícii voči kostiam, ale i hlave, pričom väzba medzi kosťa-
mi a lebkou je založená na druhovom vzťahu (lebka je druh kosti) a väzba medzi hlavou a lebkou 
je založená na hierarchickom vzťahu celok – časť (lebka je časť hlavy) (STN ISO 2788 2011; ISO 
25964-1 2011). 

25 Napr. disciplína – skúmaný objekt: lesníctvo – lesy, činnosť (proces) – činiteľ (nástroj): riadenie 
teploty – termostaty, činnosť – produkt činnosti: tkanie – tkanina, činnosť – jej predmet: žatva – 
úroda, objekt (materiál) – jeho vlastnosti: jedy – toxicita, artefakt a jeho časť, ak medzi nimi nie je 
hierarchický partitívny vzťah: optické nástroje – šošovky, pojmy previazané príčinnou závislosťou: 
choroby – patogény, objekt (proces) a jeho opozičné činidlo: rastliny – herbicídy, lietadlo – proti-
lietadlové zbrane, pojem a jeho jednotka merania: elektrický prúd – ampér, synkategorematické 
spojenia (zložené termíny) a ich vložené substantíva, ak nemajú hierarchické vzťahy: modely lodí – 
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špecifikované a neexistuje ich jednoznačná klasifikácia. Ich identifikácia môže byť limito-
vaná individuálnymi spôsobmi asociovania termínov v závislosti od úrovne poznania či 
záujmov jednotlivca (Hjørland 2015). Pri budovaní tezauru je preto dôležité vykonávať 
prísnu kontrolu týchto termínov a vyhýbať sa subjektívnemu posudzovaniu. Ukazuje sa, že 
jeden z asociovaných termínov je niekedy potrebnou súčasťou definície iného termínu 
a tvorí dôležitú súčasť jeho vysvetlenia, napr. termín „vtáky“ pre vysvetlenie ornitológie 
a pod. (STN ISO 2788 2011). 

Okrem paradigmatických vzťahov medzi pojmami je s ohľadom na trendy rozvíjania 
tezaurov, najmä ich prestavby do ontológií, relevantná fazetová analýza, užitočná pri vy-
tváraní hierarchie pojmov patriacich do tej istej kategórie. Voľba faziet sa líši v závislosti 
od oblasti tezauru, pričom na najvyššej úrovni sa spravidla využívajú všeobecné fazety ako 
objekty, materiály, produkty, ľudia, miesto, čas a pod., ktoré možno ďalej analyzovať do 
subfaziet v závislosti od požadovanej úrovne hierarchie (ISO 25964-1 2011). Tieto fazety 
alebo fazetové indikátory sú známe aj ako označenie kľúča a predstavujú len označenie 
logického základu, podľa ktorého je rozdelená príslušná kategória pojmov, nie indexačné 
termíny (STN ISO 2788 2011).   

Tabuľka 1  

Prehľad paradigmatických vzťahov medzi pojmami v tezaure  
(ISO 25964-1 2011; Hjørland 2007) 

Deskriptívne 
elementy 

Symbol Označenie Význam 

  Deskriptor Odporúčaný indexačný termín, napr.: tezaurus 

  VP (Vysvetľujúca 
poznámka)  
(SN – scope note) 

Vysvetľujúca poznámka na vysvetlenie 
významu pojmu alebo vymedzenie jeho 
používania v rámci daného indexačného jazyka 
alebo stručná definícia termínu, napr.: 
mikrovlnná frekvencia VP od 1 GHz do 300  
GHz 

  Nedeskriptor Neodporúčaný termín (najčastejšie synonymum 
deskriptora), napr.: normatívny tezaurus 

Vzťahy → POZRI (USE) Odkaz z nedeskriptora na deskriptor 
v nedeskriptorovom odseku, napr.: 
normatívny tezaurus POZRI tezaurus 

 = NIE (UF) Skratka pred nedeskriptorom v deskriptorovom 
odseku, napr.: tezaurus 
NIE normatívny tezaurus 

  HT (TT) Skratka pred hlavným termínom, ktorý je 
najvyšším v hierarchii, niekedy označovaný  
aj ako vrcholový alebo strešný termín, napr.: 
Zealand 
HT geografické oblasti 
ŠTP Dánsko 

                                                                                                                            
lode, fosílne plazy – plazy, organizmus alebo látka chované alebo odvodené z iného organizmu 
alebo látky: muly – somáre, mosadz – meď (ISO 25964-1 2011). Z normy ISO 25964-1 bol vyňatý 
asociatívny vzťah medzi pojmami vo vzťahu k ich pôvodu, napr. flámčina – Belgicko. 
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 < ŠT (BT) Skratka pred širším termínom, napr.: papagáje 
ŠT vtáky 

  ŠTD (BTG) Skratka pred širším termínom rodovo-
druhovým, napr.: levy  
ŠTD cicavce 

 –< ŠTP (BTP) Skratka pred širším termínom partitívnym, 
napr.: Zealand  
ŠTP Dánsko 

  ŠTI (BTI) Skratka pred širším termínom inštančným, 
napr.: Dunaj  
ŠTI rieky 

 > UT (NT) Skratka pred užším termínom, napr.:vtáky  
UT papagáje 

  UTD (NTG) Skratka pred užším termínom rodovo-
druhovým, napr.: cicavce  
UTD levy 

 >– UTP (NTP) Skratka pred užším termínom partitívnym, 
napr.: Dánsko  
UTP Zealand 

  UTI (NTI) Skratka pred užším termínom inštančným,  
napr.: rieky  
UTI Dunaj 

 – AT (RT) Skratka pred asociovaným termínom,  
napr.: neurológia  
AT nervový systém 

Deskriptívne 
elementy 

Symbol Označenie Význam 

3  Trendy vývoja tezaurov  

Hlavným trendom vývoja tezaurov je ich interoperabilita s inými slovníkmi a séman-
tická interoperabilita. Sémantická interoperabilita spočíva v obsahovom vyjadrení štruktúry 
metadát, ktoré umožňuje sémanticky kombinovať dátové prvky z rôznych schém, slovníkov 
a iných nástrojov a umožňuje tak vyhľadávať informácie naprieč heterogénnymi databáza-
mi, najmä v prostredí internetu, zadaním jediného dotazu. Pomocou sémantickej interope-
rability sa riešia napr. prípady, keď jednotlivé zdroje používajú rôzne termíny pre popis 
toho istého pojmu (napr. autor, tvorca, skladateľ) alebo naopak, používajú rovnaké termíny 
pre rôzne pojmy. Sémantickú interoperabilitu možno dosiahnuť využívaním štandardov 
popisu obsahu zdrojov (napr. AACR alebo Dublin Core) (Celbová 2003a) a mapovaním 
metadát. Mapovanie metadát (metadata mapping, crosswalk) možno vymedziť ako schému 
alebo tabuľku, ktorá predstavuje sémantické mapovanie polí alebo dátových prvkov v jed-
nom dátovom štandarde k poliam alebo dátovým prvkom v druhom dátovom štandarde, 
ktorý má podobnú funkciu alebo význam. Mapujú sa vzťahy alebo ekvivalencia medzi 
dvomi alebo viacerými metadátovými formátmi. Tieto krížové prevody dát umožňujú vy-
hľadávacím strojom súčasné prehľadávanie v heterogénnych databázach zadaním jediného 
dotazu, ako keby boli jedinou databázou a efektívny prenos dát z jedného metadátového 
štandardu do iného (Celbová 2003). V súvislosti s mapovaním metadát a rozvojom séman-
tického webu hovoríme o štrukturálnej, syntaktickej a sémantickej interoperabilite (Tkačí-
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ková 2003), ktorej dosiahnutiu medzi tezaurami a inými riadenými slovníkmi má napomôcť 
druhá časť normy ISO 25964-2 (2013) zahŕňajúca odporúčania o základných typoch, tech-
nikách a štrukturálnych modeloch pre mapovanie slovníkov. Vychádza z predpokladu, že 
mapovanie pojmov je kľúčovým krokom ku interoperabilite aplikácií tezaurov a iných 
slovníkov, ich súčinnosti, schopnosti spolupracovať v prostredí heterogénnych sietí a vy-
mieňať si dáta. 

3.1  Mapovanie pojmov medzi slovníkmi 

Mapovanie v kontexte rozvíjania tezaurov predstavuje proces vytvárania vzťahov me-
dzi pojmami jedného tezauru a iných tezaurov, resp. iných slovníkov (Clarke 2010). Slúži 
na transformáciu dát alebo dotazov z jedného do iných slovníkov, za predpokladu, že sa 
používajú súčasne (ANSI/NISO Z39.19 2005). Cieľom je také obsahové vyjadrenie štruk-
túry pojmov, ktoré umožní sémantickú kombináciu či prevod pojmov z rôznych slovníkov, 
a tým aj prístup k informáciám naprieč heterogénnymi zbierkami či zdrojmi na základe je-
diného vyhľadávania. Sémantické mapovanie pojmov v jednom slovníku k pojmom v dru-
hom slovníku (alebo viacerých ďalších slovníkoch), a to nezávisle od toho aký prirodzený 
jazyk používajú, a tiež využívanie štandardných formátov a systémov podporujúcich spo-
ločné komunikačné protokoly, sú predpokladmi sémantickej interoperability slovníkov 
určených na klasifikáciu, indexovanie a vyhľadávanie dokumentov. Mapovanie z jedného 
do druhého slovníka je technikou, ktorá by mala umožniť konvertovať termíny jedného 
slovníka do iného slovníka, hoci aj v úplne odlišných jazykoch, a vyhľadávaním formulova-
ným v termínoch ktoréhokoľvek z nich, získať zdroje z celej siete (Clarke 2010). Mapovanie 
má vlastne umožniť, aby pojmy z jedného slovníka mohli byť využívané iným slovníkom 
(Guidelines 2009)26. Jednotlivé typy mapovania – ekvivalentné, hierarchické a asociatívne 
mapovanie pojmov zodpovedajú paradigmatickým vzťahom medzi pojmami uplatňovaným 
nezávisle na jazyku a kultúre, rovnako v jedno- ako viacjazyčných tezauroch. Norma ISO 
25964-2 (2013) vymedzuje tri základné štrukturálne modely pre mapovanie naprieč slov-
níkmi:  

– model 1 – štrukturálna jednota: zahŕňa slovníky zdieľajúce rovnakú štruktúru hierarchic-
kých a asociatívnych vzťahov medzi pojmami (ako načrtáva dátový model tezauru publi-
kovaný v prvej časti normy ISO 25964-1 2011) a je aplikovateľný najmä vo fáze prípravy 
nového viacjazyčného tezauru, v ktorom má každý jazyk rovnaký status,  

– model 2 – priame prepojenie: je určený pre mapovanie pojmov v slovníkoch s odlišnou 
štruktúrou, kedy sa odporúča priama väzba a obojstranné mapovanie jednotlivých pojmov 
medzi všetkými slovníkmi navzájom,  

– model 3 – stredová (centrálna) štruktúra: je založený na určení jedného slovníka ako cen-
trálneho, ku ktorému sa mapujú ostatné tzv. satelitné slovníky. Pomocou centrálneho 
slovníka potom možno vyhľadávať zdroje indexované ktorýmkoľvek zo satelitných slov-
níkov, a teda konvertovať vyhľadávacie výrazy či indexačné termíny. Aby to však bolo 
možné, musí centrálny slovník zahŕňať všetky pojmy satelitných slovníkov.  

Modely 2 a 3 sú vhodné pre harmonizáciu slovníkov, ktoré boli vyvinuté nezávisle na 
sebe a už sa využívali pri klasifikácii a indexovaní zbierok. Model 2 sa odporúča aplikovať 
v prípade, že sa harmonizujú len dva, príp. tri takéto slovníky. Treba povedať, že z hľadiska 
priamej  interoperability medzi slovníkmi predstavuje model 2 účinnejšie riešenie ako mo-

                                                 
26 Na pojem „mapping“ príručka IFLA o budovaní viacjazyčných tezaurov v slovníku pojmov odka-

zuje z pojmu „linking“ (Linking: See Mapping) (Guidelines... 2009).  
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del 3. Všetky modely vyžadujú náročnú intelektuálnu analýzu pojmov a termínov. Znížiť 
objem prác môže jednosmerné mapovanie umožňujúce jednosmernú konverziu indexačných 
a vyhľadávacích termínov (pri tomto type mapovania by boli šípky na obr. 2 zakreslené iba 
v jednom smere). Treba dodať, že v reálnych aplikáciách často dochádza ku kombinácii 
jednotlivých štrukturálnych modelov a hranice medzi nimi sa stierajú. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 2 

Štrukturálne modely 2 a 3 pre mapovanie slovníkov (ISO 25964-2 2013) 

Inou alternatívou je tzv. selektívne mapovanie, ktoré je menej náročné na aktualizáciu 
a údržbu slovníka a spočíva v mapovaní iba niektorých, najčastejšie využívaných pojmov, 
najmä ak je prienik dvoch alebo viacerých slovníkov príliš malý a majú len málo spoločných 
pojmov, alebo ak sa mapujú len tie pojmy (heslá, termíny alebo notácie), ktoré sa vyskytujú 
v registri alebo v katalógu, resp. v katalogizačných záznamoch.  

Norma ISO 25964-2 (2013) vymedzuje tri základné typy mapovania: ekvivalentné, 
hierarchické a asociatívne mapovanie pojmov, pre ktoré odporúča skratky: EQ (equivalen-
ce; ekvivalentné mapovanie), BM (broader mapping, širšie mapovanie), NM (narrower 
mapping; užšie mapovanie) a RM (related mapping, asociované mapovanie). Mapovanie 
jednoduchej ekvivalencie pripadá do úvahy, ak cieľový tezaurus obsahuje rozsahom iden-
tický pojem ako zdrojový tezaurus27, pričom je však potrebné hlbšie rozlíšenie identických 
termínov naprieč slovníkmi, napr. pojem „operácia“ môže mať iný význam vo vojenskom 
a iný v medicínskom tezaure. Mapovanie priamej jednoduchej ekvivalencie (konvencia = 
EQ) sa použije, ak príslušné pojmy môžu byť zameniteľné naprieč všetkými aplikáciami, 
ktoré môžu byť mapované28. Mapovanie nepriamej jednoduchej ekvivalencie (konvencia 
~EQ) sa použije, ak zodpovedajúce pojmy vo dvoch alebo viacerých slovníkoch nemajú 
presne ten istý význam (najmä z dôvodov rozličného kultúrneho prostredia, v ktorom vznikli). 
Nepriama ekvivalencia sa týka pojmov, ktoré nemusia byť vzájomne rovnocenné vo všet-
kých kontextoch, prekrývajú sa rozsahom alebo majú malé významové rozdiely a tiež pri 

                                                 
27 mobile phones EQ cell phones (ISO 25964-2 2013) 
28 milk products =EQdiary products (ISO 25964-2 2013) 
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mapovaní medzi tezaurom a klasifikačným systémom, kedy sa stáva, že príslušná trieda 
klasifikácie zodpovedá odporúčanému termínu, ale kontrola ukáže, že pojmy nie sú celkom 
ekvivalentné29. Mapovanie zloženej ekvivalencie sa vykonáva, ak je príslušný pojem vyjad-
rený v jednom slovníku zloženým pojmom a v inom ako kombinácia dvoch alebo viacerých 
pojmov či termínov, pričom je potrebné rozlíšiť pretínajúcu a kumulatívnu zloženú ekviva-
lenciu. Pri pretínajúcej zloženej ekvivalencii (konvencia EQ +) sa mapujú pojmy, ktoré sú 
prienikom dvoch alebo viacerých pojmov, napr. geneticky modifikovaná pšenica (genetická 
modifikácia + pšenica)30. Mapovanie kumulatívnej zloženej ekvivalencie (konvencia EQ |) 
sa použije, ak zložený pojem v jednom slovníku zodpovedá množine dvoch alebo viacerých 
(užších) pojmov v inom slovníku, napr. fosílne palivá (uhlie | ropa)31. Hierarchické mapo-
vanie (konvencie BM – broader mapping, širšie mapovanie a NM – narrower mapping, 
užšie mapovanie) sa zavádza medzi pojmami, z ktorých jeden je na vyššej hierarchickej 
úrovni než druhý32, pričom sa mapujú rodovo-druhové, partitívne aj inštančné hierarchické 
vzťahy. Asociatívne mapovanie (konvencia RM – related mapping) sa týka pojmov, ktoré 
nie sú kvalifikované pre ekvivalentné ani hierarchické mapovanie, ale sú sémanticky pre-
pojené do takej miery, že dokumenty indexované jedným z týchto pojmov budú relevantné 
pri vyhľadávaní dokumentov indexovaných druhým z nich, napr. e-learning a dištančné 
vzdelávanie33.  

Norma ISO 25964-2 (2013) poskytuje koncepčný rámec a základné nástroje mapova-
nia pojmov medzi tezaurami a ostatnými slovníkmi – klasifikačnými systémami (vrátane 
tých, ktoré sa používajú na manažment záznamov), taxonómiami, systémami predmetových 
hesiel, ontológiami, terminológiami, súbormi menných autorít a synonymickými radmi. 

V súvislosti s mapovaním v kontexte riadených slovníkov pre klasifikáciu, indexovanie 
a vyhľadávanie dokumentov, možno uviesť niektoré iniciatívy knižníc: napr. ešte v 90. ro-
koch 20. storočia realizovala akademická knižnica Northwestern University v USA projekt 
zameraný na mapovanie korešpondujúcich tematických hesiel tezauru MeSH (Medical Sub-
ject Headings) a súboru autorít predmetových hesiel LCSH, ktorého výsledkom sú mapova-
ním prepojené dáta v poliach autoritných záznamov LCSH a MeSH (Olson, Strawn 1997). 
Od roku 1994 začala organizácia OCLC prepájať slovníky LCSH a WebDewey mapovaním 
predmetových hesiel LCSH a notácií DDT vygenerovaných zo záznamov v katalógu OCLC 
WorldCat. V roku 2004 OCLC v rámci svojich aktivít zameraných na terminologické služ-
by koordinovalo projekt mapovania pojmov tezauru ERIC (Educational Resources Informa-
tion Center) do súboru autorít LCSH, v rámci ktorého bola vykonaná konverzia záznamov 
deskriptorov tezauru ERIC do formátu MARC21/Autority a boli porovnané a harmonizova-
né všetky odporúčané a neodporúčané termíny oboch slovníkov (Vizine-Goetz et al. 2004). 
Mapovanie slovníkov bolo realizované aj v rámci spoločného projektu britskej, nemeckej, 
francúzskej a švajčiarskej národnej knižnice pod názvom MACS (Multilingual Access to 
Subjects), zameranom na riešenie viacjazyčného predmetového prístupu k zdrojom v biblio-
grafických databázach a katalógoch týchto knižníc. V rámci projektu boli prepojené autority 
predmetových hesiel v národných súboroch autorít LCSH, SWD (Schlagwortnormdatei) 
a RAMEAU (Répertoire d´autorité-matière encyclopédique et alphabétique unifié) v anglič-

                                                 
29 cattle ~EQ cows, organizational structure ~EQ management structure, chairs ~EQ seats 

(ISO 25964-2 2013) 
30 genetically modified wheat EQ genetic modification + wheat (ISO 25964-2: 2013) 
31 fossil fuels EQ coal | petroleum oil (ISO 25964-2: 2013) 
32 streets BM roads; roads NM streets (ISO 25964-2: 2013) 
33 e-learning RM distance education (ISO 25964-2: 2013) 
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tine, nemčine a francúzštine s cieľom využiť ich v projekte TEL (The European Library), 
ktorý odštartoval rovnako ako projekt MACS, v roku 2001 (ANSI/NISO Z39.19 2005). 
Ďalším významným projektom bolo mapovanie dátových prvkov klasifikačného systému 
MDT do formátu SKOS, výsledkom ktorého je UDC Summary Linked Data (UDCS) – mno-
hojazyčný súbor prepojených dát približne 2400 hlavných tried a podtried z celej schémy 
MDT v 26 jazykoch (vrátane slovenčiny) vo formáte SKOS dostupný na www.udcdata.info 
zahŕňajúci viac ako 69 tisíc záznamov (UDC Summary... [bez dátumu]). Mapovanie riade-
ných slovníkov je súčasťou riešenia konzorciálneho projektu Národní knihovny ČR a Národ-
ního archivu ČR – INTERPI, ktorého riešitelia vypracovali certifikovanú metodiku mapova-
nia a harmonizácie registrov, číselníkov a riadených slovníkov aplikovaných v pamäťových 
inštitúciách v rámci prípravy metodickej a technologickej infraštruktúry pre podporu spra-
covania, zdieľania a využívania kultúrneho obsahu vo forme metadátových informácií 
o informačných objektoch na báze sémantickej interoperability (Balíková et al. 2015). 

3.2  Prepájanie slovníkov a otvorené dáta 

Princíp prepojených otvorených dát (Linked Open Data) je založený na spájaní distri-
buovaných súborov dát na webe zdieľaním URI, pričom dáta sú reprezentované pomocou 
jazyka RDF (Resource Description Framework) / RDFS (Resource Description Framework 
Schema), ktorý je aplikáciou formátu XML (eXtensible Markup Language), umožňujúceho 
interoperabilnú výmenu dát (Wright, Windhouwer, Schuurman, Broeder 2014). Koncept 
prepojených otvorených tezaurov prenáša tezaury do prostredia otvoreného webu so vzá-
jomne prepojenými dátami. K tomu je potrebné, aby mali tezaury elektronický formát a aby 
bolo možné každý termín/pojem v tezaure prepojiť pomocou URI iných zdrojov (Zou 2013). 
Prepojené otvorené tezaury musia rešpektovať metódy a základné princípy prepojených 
dát: identifikovať objekty na webe pomocou URI, používať HTTP URI za účelom možného 
vyhľadávania objektov, pri prístupe k HTTP URI poskytnúť používateľovi dáta o objekte 
reprezentované v strojom čitateľnom formáte a prostredníctvom odkazov na HTTP URI 
iných objektov umožniť vyhľadávať súvisiace prepojené dáta (Zou 2013; Havlová 2003). 
Na reprezentáciu tezaurov a iných riadených slovníkov slúžia technológie sémantického 
webu vyvíjané konzorciom W3C, ako jazyk na tvorbu webových ontológií OWL (Web 
Ontology Language) a štandard SKOS (Simple Knowledge Organization System), ktoré 
stavajú na štandarde RDF (Wright, Windhouwer, Schuurman, Broeder 2014). SKOS slúži 
na transformáciu tradičných riadených slovníkov do prostredia sémantického webu a bol 
vyvinutý pre jednoduchú prezentáciu štruktúrovaných dát riadených slovníkov na sémantic-
kom webe s cieľom zefektívniť využívanie zdrojov, ktoré sú pomocou nich klasifikované 
a indexované. Predstavuje spoločný dátový model pre zdieľanie a prepájanie systémov 
organizácie poznania naprieč rôznymi aplikáciami reflektujúc štandardné princípy výstavby 
tezaurov (Baker a kol. 2013), vďaka čomu je pri transfere tradičného tezauru do prostredia 
sémantického webu nevyhnutná len minimálna kustomizácia (Fan, Bu a Zou 2013). Kon-
zorcium W3C plne uznáva tezaury či iné riadené slovníky a v nich obsiahnuté poznanie za 
dôležitý stavebný prvok sémantického webu. Podporuje využívanie tezaurov, taxonómií, 
klasifikačných systémov a systémov predmetových hesiel s jednoduchou a príbuznou štruk-
túrou pri modelovaní dátového modelu pre organizáciu poznania na webe a odporúča pre-
pájať tieto slovníky pri navrhovaní a implementácii informačných systémov v prostredí 
sémantického webu. Jedinou praktickou prekážkou extrahovania poznania z nich je ich for-
mát, lebo aj keď je väčšina dostupná na webe, každý iným spôsobom (ako PDF súbory, 
dáta uložené v databáze, HTML kódy a pod.). Počítačové aplikácie sémantického webu po-
trebujú „čitateľné“ informácie, kódované v značkovacom jazyku XML, resp. jeho aplikácii 
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– jazyku RDF/RDFS, ktoré zabezpečia interoperabilnú výmenu metadát medzi nimi. Práve 
štandard SKOS má byť chýbajúcim článkom medzi aplikáciami sémantického webu a tradič-
nými nástrojmi indexovania v knižniciach (Keyser 2012) a má vytvárať most medzi systé-
mami organizácie poznania (vrátane tezaurov, klasifikácií, predmetových hesiel, taxonómií 
a folksonómií) a prepojenými dátami prinášajúc im obojstranné výhody. Silu prepojených 
dát môžu prostredníctvom SKOS využívať všetky komunity a inštitúcie spravujúce rozsiah-
le zbierky, od knižníc, múzeí, cez redakcie novín, vládne portály, podniky, po aplikácie 
sociálnych sietí a pod. Členovia pracovnej skupiny zodpovední za štandard pre tezaury ISO 
25964 vyvinuli preto odporúčania na prepájanie prvkov dátového modelu tezauru s prvka-
mi SKOS, SKOS-XL a MADS (Metadata Authority Description Schema)/RDF (SKOS 
Simple... 2012) a v budúcnosti očakávajú nárast tezaurov a ostatných riadených slovníkov 
v tomto formáte. Relevantnou je otázka spolupráce tradičných tezaurov, klasifikačných sys-
témov a systémov predmetových hesiel s novými systémami organizácie poznania – ontoló-
giami34. V súvislosti s interoperabilitou tradičných tezaurov a ontológií a skvalitňovaním 
informačného prieskumu na webe sa objavila otázka prestavby tezaurov na ontológie s pod-
robne a presne definovanými sémantickými vzťahmi a štruktúrou. Už v roku 2004 predsta-
vili  D. Soergel a kol. (Soergel a kol. 2004) konceptuálny model pre kombinovanie tezaurov 
a ontológií a na príklade viacjazyčného poľnohospodárskeho tezauru AGROVOC popísali 
procesy prestavby tezauru do plnohodnotnej a sémanticky bohatej ontológie na webe v súlade 
so štandardmi RDFS a XML. Takýto systém organizácie poznania by mal dokázať nielen 
nájsť požadované výsledky a ignorovať irelevantné informácie, ale zároveň pomôcť použí-
vateľovi preskúmať dotaz a ponúknuť aj iné užitočné informácie súvisiace s jeho informač-
nou požiadavkou. Pokyny ku prestavbe tezauru na ontológiu zahŕňa aj norma ISO 25964-2 
(2013, s. 77), ktorá však mapovanie medzi tezaurami a ontológiami neodporúča. 

Vzťahy a prepojenia slovníkov na iné systémy sú kľúčovým záujmom webovo orien-
tovaných terminologických služieb (Vizine-Goetz et al. 2004). Kongresová knižnica vo 
Washingtone začala už v roku 2009 poskytovať webové služby zamerané na prepájanie dát 
autorít a riadených slovníkov – LC Linked Data Services35, prostredníctvom ktorých umož-
ňuje otvorený prístup k rôznym ich dátovým súborom a k autoritným dátam ako prepojeným 
dátam. V spolupráci s organizáciou OCLC vytvorila enumeratívny fazetový systém pred-
metových hesiel FAST (Faceted Application of Subject Terminology) odvodený od jedného  
z najvyužívanejších terminologických systémov knižničných domén vo svete – systému 
predmetových hesiel LCSH, ktorý má uľahčiť používanie terminológie pomocou fazetovej 
navigácie a prepojených dát. Súbor autorít FAST je v redizajnovanom používateľskom roz-
hraní dostupný od roku 201136 a obsahuje 1.700.000 autoritných záznamov naprieč ôsmymi 
fazetami (osobné mená, názvy korporácií, geografické názvy, udalosti, tituly, časové obdo-
bia, témy, forma/žáner), do ktorých sú rozdelené jednotlivé termíny tohto slovníka (Mixter, 
Childress 2013). Príkladom nástroja na manažment tezaurov smerujúcich k prepojeným 
dátam je VocBench – na webe založený viacjazyčný nástroj na správu tezaurov, súborov 
autorít a slovníkov pomocou SKOS-XL, ktorého funkcionality umožňujú flexibilnú údržbu, 
validáciu a publikovanie slovníkov a uľahčujú ich kolaboratívne editovanie či viacjazyčnú 
terminológiu (VocBench 2.0 [bez dátumu]). 

Riadené slovníky sú dôležitým prvkom iniciatív a konceptov knižníc v oblasti otvore-
ných dát. Za účelom obhájenia otvoreného prístupu k otvoreným bibliografickým dátam  

                                                 
34 Tezaury, klasifikačné systémy a iné štruktúrované slovníky sa niekedy popisujú ako „ľahké“ onto-

lógie 
35 Dostupné na: http://id.loc.gov/ 
36 Dostupné na: http://fast.oclc.org/searchfast/ 
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a preukázania ich prínosu pre spoločnosť bola v roku 2010 vytvorená pracovná skupina 
Open Bibliographic Data pri neziskovej organizácii Open Knowledge Foundation, ktorá 
uviedla princípy otvorenej bibliografie a publikovania otvorených bibliografických dát 
(Open Bibliography... 2011). Dôvodmi sú skvalitňovanie a lepšia využiteľnosť bibliogra-
fických dát, vytváranie nových služieb a aplikácií, obohatenie knižničných katalógov a da-
tabáz o dodatočné vyhľadávacie výrazy – kľúčové slová z iných knižníc, zefektívňovanie 
vyhľadávania informácií, spolupráca knižníc, ale i neknihovníckych inštitúcií (vydavatelia, 
Wikipédia, Internetový archív), no predovšetkým  zviditeľnenie dát knižničných katalógov 
na webe, detekcia knižničných zdrojov vyhľadávacími službami (Google a pod.), a tým aj 
podstatne vyššia „viditeľnosť“ knižníc (Jobánek 2011).  

Možnosti publikovania a využívania bibliografických dát v širšom rámci prepojených 
dát na webe ukazuje model BIBFRAME, ktorý v roku 2012 uviedla Kongresová knižnica 
vo Washingtone (Bibliographic Framework), a ktorý predstavuje vstupnú bránu bibliogra-
fických dát do sveta prepojených dát a ďalej do sémantického webu. Hlavným cieľom ini-
ciatívy je zaistiť cestu prechodu od výmenného formátu MARC 21 k iným, viac na webe 
založeným štandardom, pričom sa ukazuje, že v budúcnosti sa v novom bibliografickom 
prostredí bude pracovať s formátom RDF/XML. V súvislosti so snahami knižníc využívať 
bibliografické dáta ako prepojené dáta na webe možno uviesť iniciatívu OCLC, ktoré v júni 
2012 namapovalo komerčnú ontológiu Schema.org (vytvorenú firmami Google, Bing, Yahoo 
a Yandex) do svojho katalógu WorldCat a rozšírilo ju, čím vznikol model Shcema-BibEx. 
Schema.org poskytuje základnú ontológiu vyhľadávacím nástrojom pre využitie knižničných 
dát a vyhľadávače vďaka nej zdieľajú základný slovník pre indexovanie webových stránok. 
Technológia poskytla platformu ku publikovaniu metadát a exemplárových údajov miliónov 
bibliografických jednotiek veľkým komerčným vyhľadávacím nástrojom pre využitie kniž-
ničných dát (Drobíková  2013), takže odvtedy je celý WorldCat prístupný inteligentným 
robotom webu (ako Google, Bing a pod.), ktoré môžu využiť jeho metadáta vo vyhľadáva-
cích indexoch a iných aplikáciách (Bibliographic Framework... 2012). Riadené slovníky 
pritom tvoria podstatnú súčasť oboch modelov BIBFRAME a Schema-BibEx, ktoré je sna-
hou vzájomne zladiť. 

Záver 

Prepojené otvorené dáta menia kontext informačnej spoločnosti, v ktorej efektívny 
informačný manažment, prístup k informáciám, ich efektívna komunikácia a zdieľanie závi- 
sia od jednotnej terminológie, zhody a konzistencie pri používaní termínov. Nové, na webe 
založené štandardy, umožňujú sprístupňovanie terminologických zdrojov a dát riadených 
slovníkov ako prepojených otvorených dát v digitálnom prostredí a dávajú dobrú vyhliadku 
informačným (a iným) profesionálom pre vzájomné zdieľanie zdrojov a informácií tým, že 
pomáhajú uvoľňovať ich tok naprieč webom, komunitami a jazykmi. Tezaury patria medzi 
tradičné systémy organizácie poznania a terminologické zdroje, ktoré sa presúvajú z tradič-
ného knižničného do webového prostredia cestou prepojených otvorených dát a predstavujú 
dôležitý prvok knižnice na sémantickom webe. Diskutované sú preto otázky interoperabili-
ty, mapovania, prepájania a integrovania tezaurov a iných riadených slovníkov využívaných 
na katalogizáciu, klasifikáciu a indexovanie, ich adaptovania v prostredí sémantického webu 
či sémantická reprezentácia a vizualizácia ich dát založená na modelovaní SKOS. Budova-
nie platformy pre prepojené otvorené tezaury a terminologické služby s otvorenými a vzá-
jomne prepojenými dátami uľahčujúcimi sémantickú interoperabilitu predpokladá ich širšie 
využitie i mimo knižničnú komunitu. 
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Príspevok bol spracovaný v rámci riešenia výskumnej úlohy VEGA 1/0066/15 Modelova-

nie informačného prostredia digitálnej vedy. 
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Resumé 

VÝZNAM TERMINOLÓGIE PRE INFORMAČNÚ ČINNOSŤ: 
TERMINOLOGICKÉ PRINCÍPY TVORBY TEZAUROV  

A INTEROPERABILITA S INÝMI SLOVNÍKMI 

Marta Špániová 

V súčasnej informačnej spoločnosti stále narastá množstvo špecializovaných odborných znalostí, a tým 
aj objem technických pojmov a termínov. Terminológia plní dôležitú funkciu pri tvorbe, efektívnej 
komunikácii, spracovaní, uchovávaní, sprístupňovaní a využívaní informácií. Digitálne prostredie 
a digitálna veda sú motiváciou zdokonaľovania terminologických systémov, metód a produktov pre 
zlepšenie elektronickej dostupnosti informácií a digitálnu inklúziu, ktorej cieľom je vytvorenie infor-
mačnej spoločnosti pre všetkých. Nové, na webe založené štandardy umožňujú sprístupňovanie termi-
nologických zdrojov a riadených slovníkov ako prepojených otvorených dát a ich viacnásobné využí-
vanie a zdieľanie naprieč webom, komunitami a jazykmi.  S ohľadom na uplatňovanie tezaurov ako 
tradičných systémov organizácie poznania a nástrojov riadenia terminológie v digitálnom prostredí 
a na sémantickom webe, boli revidované medzinárodné normy zamerané na ich tvorbu a rozvíjanie. 
V rokoch 2011 a 2013 bola prijatá medzinárodná norma ISO 25964 Thesauri  and interoperability 
with other vocabularies, ktorá  zachovala princípy tezaurov vymedzené v zrušených normách ISO 
2788 a ISO 5964 a doplnila ich o odporúčania pre interoperabilitu tezaurov a iných slovníkov tak, aby 
vyhovovali heterogénnym informačným systémom 21. storočia. Tezaury v informačnej praxi slúžia 
ako indexačný a rešeršný informačný jazyk pri spracovaní a vyhľadávaní zdrojov a informácií a plnia 
funkciu orientačného systému. Sú prienikom terminológie a informačnej vedy – uplatňujú terminolo-
gické princípy tvorby pojmov/termínov a ich vzťahov vymedzené v terminologických normách pre 
spoľahlivú sémantickú navigáciu používateľov a indexátorov v štandardizovanej terminológii odbor-
ného jazyka. Kľúčovým krokom ku interoperabilite aplikácií tezaurov a iných slovníkov, ktorá je 
hlavným trendom ich vývoja, je mapovanie pojmov medzi slovníkmi. Cieľom je také obsahové vyjad-
renie štruktúry pojmov, ktoré umožní sémantickú kombináciu či prevod pojmov z rôznych slovníkov, 
a tým aj prístup k informáciám naprieč heterogénnymi zbierkami či zdrojmi na základe jediného vy-
hľadávania. Jednotlivé typy mapovania – ekvivalentné, hierarchické a asociatívne mapovanie zodpo-
vedajú paradigmatickým vzťahom medzi pojmami uplatňovaným nezávisle na jazyku a kultúre, rov-
nako v jedno- ako vo viacjazyčných tezauroch. Tezaury a iné riadené slovníky sú dôležitým prvkom 
konceptov knižníc v oblasti prepojených otvorených dát na sémantickom webe, kde pomáhajú skva-
litňovať informačný prieskum, zefektívňovať vyhľadávanie a využívanie informačných zdrojov.  

Summary 

THE IMPORTANCE OF TERMINOLOGY FOR INFORMATION ACTIVITIES:  
TERMINOLOGICAL PRINCIPLES OF CREATING THESAURI  
AND INTEROPERABILITY WITH OTHER VOCABULARIES 

Marta Špániová 

In today's information society there is growing number of specialized professional knowledge, and 
thus the volume of technical terms and concepts. Terminology fulfills an important function in the 
development, effective communication, processing, storing, accessibility and use of information. 
Digital environment and digital science are motivators for improvement of terminology systems, 
methods and products. Consequently it boosts electronic access to information and digital inclusion, 
which aims to create an information society for all. The new, web-based standards enable access to 
terminological resources and controlled vocabularies as linked open data and their multiple use and 
sharing across the web, communities and languages. International standards on thesauri were revised 
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due to the application of thesauri as traditional systems of knowledge organization and as terminology 
management tools in the digital environment and the semantic web. In 2011 and 2013 ISO 25964 
Thesauri and interoperability with other vocabularies was published, which maintained principles  
of thesauri defined in the cancelled standards ISO 2788 and ISO 5964 and added recommendations 
for interoperability of thesauri and other vocabularies to make them compatible with heterogeneous 
information systems of 21th century. Thesaurus is a tool to support subject access to information. It is 
the intersection of terminology and information science – applying terminology principles of concepts/ 
terms and their relationships defined in the terminological standards for reliable semantic navigation 
of users and indexers in a standardized professional terminology. The main trend is the interoperabili-
ty of thesauri and other vocabularies. Mapping from one vocabulary to another is the technique which 
should allow a search phrased in the terms of one thesaurus to be converted to other vocabularies, to 
retrieve resources from all over the network. The aim is such expression of the content structure of 
concepts, which allows semantic combination or transfer of concepts from different vocabularies, and 
thus access to information across heterogeneous collections and sources based on a single search. 
Individual types of mapping – equivalent, hierarchical and associative mappings correspond to the 
paradigmatic relationships between the concepts applied independently of the language and culture, 
as well as in the mono- or multilingual thesaurus. Thesauri and other controlled vocabularies are 
important elements of the concepts of libraries in the semantic web and help to improve navigation 
and information retrieval. 


