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PREPOJENIE A KOOPERÁCIA INFORMAČNÝCH , 

POČÍTAČOVÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ  - 

PODSTATNÉ ZDROJE INFORMÁCIÍ  PRE ZOSTAVENIE 

TEZAURU 

 

 

 

 

 

 
Podstatnou  myšlienkou  zostavenia  tezauru so zameraním na technické vedy je  vytvoriť  súborný materiál odborných  termínov, ktoré zodpovedajú 

aktuálnemu stavu vedy a techniky v problematike sledovaného odboru. Pre oblasť spracovania drevnej hmoty a  ďalších surovín pre celulózo – 

papierenský priemysel, podobný súborný materiál ako je tezaurus  v regióne ČR a SR,  neexistuje.  Zjednotenie terminológie  v  problematike   

celulózo-papierenského priemyslu a  príbuzných odborov je  prostriedok, ako dosiahnuť  správne  odborné formulácie  pri príprave rešeršných 

podkladov výskumných úloh, štúdií a projektov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Prepojenie  a kooperácia moderných informačných, počítačových a komunikačných technológií  s prípravou zložitého informačného útvaru -  tezauru –  

významne ovplyvňuje pracovné postupy  pri zostavovaní súborného materiálu  z hľadiska kvality umiestnenia  jednotlivých termínov do hierarchickej 
štruktúry riadeného slovníka  a následne zlepšenú orientáciu  v informáciách a  ich kvalitný  a relevantný výber pre podkladové práce. Štruktúra a 
využívané softvéry pre  zostavu tezauru sú nastavené tak, aby boli  termíny  priebežne modifikované a aktualizované. Podstatou riadeného technického 

slovníka je vytvoriť  hlavné tematické skupiny na základe technologických procesov a postupov,  správne     terminologicky  zaradiť  a  zvýrazniť   väzby 
nadradenosti, podradenosti a ekvivalencie medzi jednotlivými termínmi.  Okrem  výstupného  informačného materiálu  v printovej  a  e-mail verzii sa , 
v rámci Open Accsess prístupu k informáciám,  plánuje  jeho umiestnenie na www stránke VÚPC .(www.vupc.sk)  
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POČÍTAČOVÉ TECHNOLÓGIE  

 softvér na spracovanie textových  informácií      
WinISIS MS Office Excel 

 MS Office Access 
 skenovanie a elektronické spracovanie   
   informačného  fondu e- KNIŽNICA VÚPC 
 

 

 

TEZAURUS – riadený  
    slovník  odborných  
            termínov 

INFORMAČNÉ  TECHNOLÓGIE   

   vlastná báza dát ADIS CELPA 

  zahraničné bázy dát 
  e - KNIŽNICA VÚPC a.s. 

KOMUNIKAČNÉ   TECHNOLÓGIE – 
interná počítačová sieť 
 prenos informácií  SERVER          pracovné počítače 
vstupy do e -  KNIŽNICE VÚPC 
 INTERNET – zahraničné BD, elektronicky  
                        vzdialené informačné  zdroje 
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