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TECHNICKÁ TERMINOLÓGIA  
VO VYSOKOŠKOLSKOM VZDELÁVANÍ 

V TECHNICKÝCH ODBOROCH 
 
TECHNICAL TERMINOLOGY IN HIGHER EDUCATION IN TECHNICAL SECTORS 
 
Mária Vargová1 
 
Mária Vargová pôsobí na Vysokej škole technickej a ekonomickej v Českých Budějoviciach. 
Vedecko-výskumnú činnosť orientuje na oblasť didaktiky, modernizácie a aktualizácie metód, 
foriem a obsahu technicky zameraných predmetov na základných a stredných školách.  
 
Mária Vargová works at the Institute of Technology and Business in České Budějovice. Her 
research activities are focused on the area of education, modernizing and updating of 
methods, forms and content of technically oriented subjects at primary and secondary schools.  
 
Abstract 
Gaining the knowledge on the technical expressions related to the technical areas means better 
understanding of their meaning. This is also the way how the University students gain the 
knowledge needed as a preparation for their future profession. One of the methods how to get 
the technical knowledge is to utilize the professional literature that is able to explain the 
technical expressions on the expert level. The educational text "Technology expressions 
differently" from the authors T. Molnar and M. Vargova is considered as such professional 
literature. It contains the basic technical terminology with the added pictures. The authors 
prepared it in a brief form so that it is easy for the students to follow and remember. 
Key words: technical expressions, technical terminology, technical education, technical areas. 
 
Abstrakt 
Osvojovanie si technických termínov, ktoré súvisia s technickými odbormi, je pochopenie ich 
významu. Vo vysokoškolskom vzdelávaní študent tak získava vedomosti potrebné  pri jeho 
príprave na budúce povolanie. Jedným zo spôsobov osvojenia si odborných termínov je 
využiť odbornú literatúru, ktorá jednotlivé termíny, pojmy odborne vysvetlí. K odbornej 
literatúre patrí aj učebný text „Technická terminológia trochu inak“, ktorého autormi sú 
Molnár, T. a Vargová, M. Obsahuje základné terminologické pojmy doplnené obrázkami. 
Autori ho vypracovali v stručnej podobe tak, aby študentov zaujal.  
Kľúčové slová: Technické termíny, technická terminológia, technické vzdelávanie, technické 
odbory 

                                                            
1 Adresa pracoviska: doc. PaedDr. Mária Vargová, PhD., Katedra oborových didaktík, VŠTE České Budějovice, 
Okružní 10, 370 01 České Budějovice 
E-mail: vargovam2@mail.vstecb.cz 



Vol. 6 (1), pp. 189-194 

 

190   http://www.mladaveda.sk 

 

Úvod 
Technická terminológia predstavuje pružný a dynamický systém, vďaka ktorému je veľmi 
rozsiahlou množinou termínov. Je jednou zo špecifických vied, pretože technickým pokrokom 
a stálym zvyšovaním technickej úrovne ľudstva je nevyhnutná pre jeho ďalšie fungovanie 
a zároveň nástrojom v školstve a pre pracovníkov v technických vedách a výskume.  
Ústredným článkom v edukačnom procese je učiteľ. Prostredníctvom neho si študenti 
osvojujú správne termíny a zároveň si rozvíjajú svoje vyjadrovacie schopnosti. V technicky 
zameraných predmetoch využíva učiteľ aj študent rôzne technické termíny, ktoré v odbornej 
komunikácii ale tiež v procese vzdelávania v danom odbore (v edukačnom vednom odbore), 
zaraďujeme do kategórie využívania odbornej technickej terminológie. Stoffa, J. (In Švec 
a kol., 2003, s. 92) uvádza, že „zmeny v nomenklatúre edukačných vedných odborov, nie vždy 
rešpektujúce zákonitosti rozvoja vedy ako celku a systémové hľadiská, predstavujú spolu 
s relatívne krátkym časom existencie niektorých odborov jednu z príčin, prečo pri budovaní 
terminologických systémov edukačné vedné odbory zaostávajú za odbormi, ktoré mali na ich 
budovanie k dispozícii podstatne dlhší čas“. 
Každý vedný odbor má svoje špecifiká a terminológiu, ktorá ho charakterizuje. V technických 
vedných odboroch je termín „technika“ dominantný. Má niekoľko definícií, ktoré však 
v príspevku nie je cieľom definovať. Cieľom je analyzovať učebný text, ktorý sa danou témou 
zaoberá, a ktorý je možné použiť v edukácii technických odborov v učiteľských ale tiež 
neučiteľských odboroch.  
Učebný text s názvom „Technická terminológia trochu inak“ je spracovaný v elektronickej 
podobe (CD). Ide o druhý učebný text určený pre výučbu predmetu Technická terminológia, 
vydaný na UKF v Nitre. Prvým bol „Terminologický slovník pre pedagogickú teóriu 
a pedagogickú prax“ od autorov Vargová, M. – Hrebíček, Ľ. (2009).  
 

    Analýza učebného textu 
Učebný text obsahuje učivo, v ktorom ide o spracovanie odborných poznatkov z oblasti 
terminológie formou rozšírených poznámok doplnených príkladmi na precvičenie. Pri jeho 
tvorbe autori využili kombináciu práce s učebným textom a aktívnu účasť študentov na 
odborných seminároch z dôvodu, aby bol využitý najvyšší možný potenciál učebných textov.  
Pri písaní učebného textu sa autori pridŕžali myšlienky, že súčasné poznatky, ktoré prešli 
didaktickou transformáciou do podoby učebných textov, sú často pre študentov nedostupné, 
prípadne ich získanie je náročným procesom. Preto predpokladajú, že učebný text uľahčí 
študentom proces osvojovania si poznatkov, hľadanie súvislostí vo vedách a stane sa 
pomocným článkom pri osvojovaní si učiva v terminologických vedách zameraných na oblasť 
techniky. 
Spravidla učebnice, skriptá a iné knižné publikácie používané v školách, sú napísané tak, že 
tlačené slovo je dominantné. Doplnené je obrázkami, schémami, grafmi a tabuľkami. Učebný 
text „Technická terminológia trochu inak“ má inú štruktúru. Predstavuje množinu 
teoretických východísk, ktoré študenti nadobudnú počas svojho štúdia. Je rozdelený do 8 
prednáškových blokov.  
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BLOK NÁZOV OBSAH 
 

1. ZÁKLADY VŠEOBECNEJ 

TERMINOLÓGIE 
• terminológia 
• technická terminológia 
• učiteľ a technická terminológia  
• všeobecná terminológia 
• základné pojmy 
• terminológia vo všeobecnej terminológii 

2. TERMÍN A TERMINOLOGICKÉ 
SYSTÉMY 

terminologické systémy .......................................................   
• problém kolízie rôznych terminologických systémov 
• termín, názov a pomenovanie 
• problém synonymných termínov 
• problém homonymných termínov 
• problematika tvorby termínov 
• charakteristika definície termínu 
• pojem a termín 
• vzťah pojem – termín 
• zásady terminologickej práce 
• normalizácia terminológie 
• problém dodržiavania názvoslovných noriem 
• tvorba nových termínov 

3. VLASTNOSTI TERMÍNOV • vlastnosti ideálneho a reálneho termínu 
• jednoznačnosť termínu 
• systémovosť termínu 
• problém nesystémovosti termínov 
• motivovanosť termínu 
• internacionálnosť termínu 
• problém internacionálnych termínov 
• derivátnosť termínu 
• spisovnosť termínu 
• problém spisovnosti termínov 
• presnosť termínu 
• ustálenosť termínu 
• problém nesúladu termínu s obsahom pojmu 
• krátkosť termínu 
• problém skracovania termínov 
• preložiteľnosť termínu 
• ľudovosť termínu 
• osvojiteľnosť termínu 
• problém obmedzeného počtu termínov vo vyučovaní 

4. ZDROJE 
TERMINOLOGICKÝCH 
INFORMÁCIÍ 

• zdroje terminologických informácií 
• monografie zo všeobecnej terminológie 
• názvoslovné štátne normy 
• terminologické slovníky 
• terminologicky orientované štúdie 
• odborové náučné slovníky, lexikóny a encyklopédie 
• všeobecné náučné slovníky, lexikóny a encyklopédie 
• ostatné zdroje terminologickej práce 
• tendencie vo vývoji termínov 
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• problém aktualizácie termínov 
5. TECHNIKA A TECHNICKÁ 

TERMINOLÓGIA 
• vymedzenie pojmu technika 
• vymedzenie pojmu technická výchova 
• vymedzenie pojmu technické vzdelávanie 
• medziodborové vzťahy predmetu Technika 
• špecifiká technickej terminológie 
• problém didaktickej transformácie definícií termínov 

6. TVORBA PRACOVNÝCH 
LISTOV 

• pracovné listy 
• vymedzenie pojmov 

7. APLIKÁCIA TERMÍNOV 
V DIDAKTICKÝCH TESTOCH 

• tvorba didaktických testov 

8. TERMINOLÓGIA 
V DIDAKTICKÝCH 
HÁDANKÁCH 

• vymedzenie pojmov krížovka, tajnička 
• krížovka ako motivačný činiteľ 
• terminologické problémy didaktických hádaniek 

Tabuľka 1 – Prednáškové bloky učebného textu 
Zdroj: vlastný 

 
Učebný text tvorí kombináciu obrázkového textu (slajdy) s písaným odborným textom,  
v ktorom sa vysvetľujú pojmy a definície uvedené v slajdoch. Každý blok má v úvodnej časti 
vyšpecifikované ciele, jadro tvorí odborný text a v záverečnej časti je zhrnutie informácií 
z daného bloku. Na konci každého bloku sú otázky a úlohy, ktoré plnia funkciu upevňovania 
učiva a podporujú rozvoj tvorivého myslenia študentov. Je predpoklad, že takto spracovaný 
učebný text je pre nich atraktívnejší, konkrétnejší a zaujímavejší pri ich štúdiu na vysokej 
škole.  
Uvedieme príklad 1. bloku. Zamerali sme sa na názov bloku, jeho ciele, zhrnutie a otázky 
a úlohy, uvedené za učivom. 
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        Ciele: 
o Definovať pojmy terminológia, technická terminológia a všeobecná terminológia. 
o Vysvetliť pojmy proces, učebný proces. 
o Uviesť príklady používania termínu „technika“. 

 

Otázky a úlohy: 
1. Definujte pojmy terminológia a technická terminológia. 
2. Vyhľadajte v slovníkoch a odporučenej literatúre termín technika a porovnajte názory 

a definície autorov. 
3. Definujte pojem výchova. 
4. Definujte pojem technická výchova.  
 
V učebnom texte jednotlivé bloky na seba nadväzujú. Každý blok má ciele, ktoré sú 
rozpracované v textoch pomocou vizualizácie a každý blok končí zhrnutím učiva a otázkami 
a úlohami na utvrdenie učiva. Obsah učebného textu sa opiera o monografické spracovanie 
technickej terminológie v publikáciách s rovnomenným názvom Terminológia v technickej 
výchove (1. a 2. vydanie), ktorých autorom je J. Stoffa (1994, 2000). Autori učebného textu 
definície pojmov a javov dopĺňajú ich vlastným vysvetlením, obrázkami, krížovkami a pod. 
Učebný text „Technická terminológia trochu inak“ predstavuje elektronický učebný text, 
ktorý je k dispozícii hlavne študentom vysokoškolského štúdia technických odborov 
a študentov pripravujúcich sa na učiteľské povolanie študijných odborov ako je napr. 
Učiteľstvo praktických predmetov alebo Technická výchova v kombinácii s inými predmetmi 
a aj ako jednoodborové štúdium. Elektronický učebný text môžu využiť aj študijné odbory na 
vysokých školách zamerané na iné technické odbory. 
Obsah učebného textu „Technická terminológia trochu inak“ vychádza z hierarchicky 
najjednoduchších problémov terminológie, ktoré po vysvetlení základných teoretických javov 
pokračujú v osvojovaní si terminológie z oblasti techniky. Cieľom takto pripravenej „zbierky 
prednášok“ bolo zabezpečiť ďalší aktuálny študijný materiál pre študentov s technickým 
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zameraním. Ide o podporu technického vzdelávania v oblasti technickej terminológie, 
o doplnenie aktuálnej študijnej literatúry a možnosť ďalšieho rozvíjania prezentačných 
zručností študentov v oblasti elektronického vzdelávania.  
Vývoj techniky súvisí so vznikom nových pojmov, ktoré sa dostávajú do reality, do rôznych 
oblastí ľudského života. „Výnimkou nie je ani školstvo a vzdelávanie, do ktorého sa následne 
výdobytky techniky tiež aplikujú. Dnešní pedagógovia, ale aj žiaci a študenti si často musia 
osvojovať nové pojmy, názvy zariadení, ktoré sa dostávajú do pedagogického procesu“ 
(Pšenáková, Horváth, Szabó, 2016, s. 224).  
 
Záver 
„Vedeckotechnický pokrok prináša nespočetné množstvo nových pojmov, ktoré je v súlade 
s princípom jednoznačnosti pojmoslovia nutné pomenovať tak, aby sa ich pomenovania líšili 
od pomenovaní iných pojmov príslušných pojmoslovných systémoch“ (Stoffa, 2012, s. 209). 
Študenti väčšinou pri osvojovaní poznatkov využívajú klasicky písaný text doplnený 
ilustráciami. Autori učebného textu „Technická terminológia trochu inak“ dali dôraz na 
vizualizáciu a prácu s informačnými technológiami. Využívajú hlavne obrázky doplnené 
príslušným odborným textom. V rámci cvičení autori odporúčajú použiť navrhnutú literatúru 
na aplikáciu získaných poznatkov prostredníctvom úloh a cvičení aj s využitím vlastnej 
tvorivosti. Učebný text je pomôckou ako preklenúť ťažkosti v prvotnej fáze prípravy 
študentov na ich budúce povolanie. 
Vo vysokoškolskom vzdelávaní v technických odboroch je terminológia pre každý odbor 
špecifická. Jej význam netreba podceniť. Potvrdzuje to aj Stoffa (2012, s. 210), ktorý uvádza, 
„aby sa vo všetkých systémoch vzdelávania výrazne posilnila jazyková a terminologicky 
orientovaná výučba“.   
 
 

Tento článok odporúčal na publikovanie vo vedeckom časopise Mladá veda: 
Ing. Daniel Kučerka, PhD., ING-PAED IGIP 
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