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1 Zadání úkolu 

Podrobná specifikace díla: 
 

Dle požadavků ÚNMZ vkládání podkladů do terminologické databáze, které budou 
obsahovat termíny z normativních dokumentů z oblasti pryží a plastových potrubních 
systémů.  
 
Spolupráce s ÚNMZ při ověření nejefektivnějšího způsobu naplňování terminologické 
databáze v systému MULTITERM. 
 
Důvod zadání:  

 efektivní zpracování terminologie používané v existujících technických normách a 
vytvoření soustavné terminologické základny v této oblasti; které by mělo vést ke 
zkvalitnění úrovně překladů normativních dokumentů; 

 postupný přechod na certifikaci překladatelských aktivit podle EN 15038:2006 
Překladatelské služby - Požadavky na poskytování služby; 

 terminologická databáze by měla sloužit jako informační zdroj a vést ke zlepšení 
spolupráce s externími subjekty, a to i s vazbou na tvorbu národních legislativních 
dokumentů. 



 5 

IČ : 303 - 4791 0381            Komerční banka Zlín                   (067)  62 776                       (067) 601 387 
 

2 Průběh řešení úkolu 

ITC bylo požádáno, aby se jako jedno z velkých Center technické normalizace 
specializující se hlavně na plasty, pryže a stavební výroby, zapojilo do úkolu PS-PRTN 
pro efektivní plnění terminologické databáze.  

V první etapě se zpracovatel seznámil se stávajícím způsobem řešeným v ÚNMZ, kdy se 
měly vkládat termíny do terminologické databáze ČVUT uvedené na adrese:  

http://ctn.fs.cvut.cz/?udaj=termin_hledej 

28.5.2013 se uskutečnila schůzka pracovníků ITC v Z-Studiu Zlín, kdy byla konzultována 
databáze s ing. Krkoškou. Účastníci se shodli na tom, že je třeba zpracovat efektivnější 
způsob vkládání dat. Dále se uskutečnila 18.7.2013 pracovní schůzka na ÚNMZ 
s Bc. Klímou, který nám předložil způsob plnění databáze ČVUT, který znamenal pracné 
vypisování všech termínů z terminologických norem do tabulky, kdy každý termín byl na 
samostatném řádku, např.: 

Označení 
ČSN 

rok 
vydání 

třidící 
znak 

Název 
anglicky 

Název 
česky 

ICS 
článek  
normy 

termín 
česky 

termín 
anglicky 

ČSN EN ISO 
6927 

2012 722330 

Stavební 
konstrukce - 
Těsnicí 
hmoty - 
Tmely - 
Názvosloví 

Buildings and 
civil 
engineering 
works - 
Sealants - 
Vocabulary 

01.040.91 3.1.1 těsnění 
seal, 
verb 

Způsob vkládání, které nám ÚNMZ předložilo, se nám stále jevil velmi pracný. V případě 
zpracování např. ČSN EN ISO 472 „Názvosloví – Plasty“, by se musela zpracovat tabulka 
s přibližně 1200 řádky, a jelikož bylo zřejmé, že vyjde brzy revidovaná verze EN ISO 472, 
šlo by o velmi neefektivní práci. Navíc zde bylo možno vkládat pouze termíny česky a 
anglicky, nikoliv jejich definice. Naše představa byla, aby se zde otevírala i plná znění 
ČSN pro uživatele, kteří mají od ÚNMZ zakoupenu službu ČSN on-line, také jsme navrhli, 
aby se využívaly pro vkládání definic plná znění ČSN ve wordu. Funkcionalita systému 
databáze ČVUT však žádné tyto inovace neumožňovala. 

Z výše uvedených důvodů se řešitel rozhodl předložit vlastní řešení terminologické 
databáze, a to v systému, který by splňoval následující podmínky: 

I. databáze bude veřejně dostupná; 

II. databáze bude obsahovat české a anglické termíny a také definice (pokud jsou 
v ČSN uvedeny);  

III. při vyhledání daného termínu bude také možnost otevírání plných textů ČSN pro 
uživatele, kteří mají zakoupen od ÚNMZ systém ČSN on-line; 

IV. půjde o maximálně efektivní editaci termínů i norem; 

V. výhledově možnost exportu do jiných systémů (např. MULTITERM). 

Byla využita doména www.nlfnorm.cz, kterou vlastní ITC, a ve spolupráci s externím IT 
pracovníkem byl zpracován software, který zajistil příslušné funkcionality pro efektivní 
plnění dat, editaci i vyhledávání. 

 

http://ctn.fs.cvut.cz/?udaj=termin_hledej
http://www.nlfnorm.cz/
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I. VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝ WEB 

Nyní je databáze umístěna na veřejně přístupné webové stránce:  

http://www.nlfnorm.cz/terminologicky-slovnik 

Po jejím otevření se objeví následující vyhledávací pole:  

 

II. MOŽNOST VYHLEDÁVÁNÍ ČESKÝCH A ANGLICKÝCH TERMÍNŮ A 
JEJICH DEFINIC (pokud jsou v ČSN uvedeny) 

V této databázi lze nyní vyhledávat české i anglické definice a termíny. Uživatel vepíše do 
vyhledávacího pole termín (česky nebo anglicky), např. textil, lepidlo, foam, plast, 
těsnění, seal (přehled všech norem, ze kterých byly v této první pilotní fázi vloženy 
termíny do databázového systému, je uveden v příloze 1 této zprávy) a stiskne „vyhledat 
termín“. Při zadávání termínu je v tomto úvodním vyhledávacím menu možno ještě 
filtrovat podle označení normy, třídicího znaku a podle názvu normy (připravuje se 
filtrování podle ICS) tak, aby bylo možno vyhledávat příslušný termín a definici vztahující 
se k úzké specifické oblasti nebo ke konkrétní normě. 

http://www.nlfnorm.cz/terminologicky-slovnik
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Ukázka vyhledaných termínů 

 

 

Uživatel klikne na příslušný termín např. „disperzní lepidlo“ a otevře jej. Objeví se český 
a anglický termín a příslušné definice. V levém baneru lze pak otevírat všechny další 
termíny z příslušné normy. 
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Otevření termínu: 

 

III. DATABÁZE S MOŽNOSTÍ OTEVÍRÁNÍ PLNÝCH TEXTŮ PRO 
UŽIVATELE ČSN ON-LINE 

U vyhledaného termínu lze také provést otevření plného znění ČSN ze systému ÚNMZ 
ČSN on-line. Tato funkce je velmi užitečná pro případ možnosti rychlého srovnání 
definice s originálním textem normy (např. v případě že nebylo možno do databáze 
přesně nahrát některé rovnice nebo vzorce). Jakmile uživatel stiskne označení normy 
u ikony pdf, je vyzván k přihlášení se do systému. Pokud má zaplacen přístup do plných 
znění ČSN, může odtud otevírat normy přímo. Po prvním přihlášení do ČSN on-line si 
systém pamatuje přihlášení a normy se otevírají přímo, aniž je třeba se znovu logovat. 
Doba pamatování hesla závisí na tom, jak má uživatel nastaveno ve svém počítači 
cookies. 
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IV. EFEKTIVNÍ PLNĚNÍ DATABÁZE  

Plnění norem do databáze má 2 kroky: v prvním kroku je nutno každou normu v systému 
zaevidovat a v druhém kroku se u této normy nahraje celé její znění ze souboru word, 
který administrátorovi poskytne příslušný pracovník ÚNMZ. 

Pro editování v systému administrace je nutné, aby web master přidělil heslo 
administrátorovi (systém dovoluje více administrátorů). Adresa, kde se přihlašuje je 
následující: 

http://www.nlfnorm.cz/admin/csn 

Krok 1: Evidence ČSN 

Normy lze do tohoto systému vkládat dvěma způsoby: 

 Způsob 1: Import ČSN z csv souboru (hromadná automatická evidence norem 
pomocí souboru csv); 

 Způsob 2: Editace jednotlivé ČSN (ručním vyplněním formuláře). 

Ukázka stránky administračního systému s evidovanými ČSN 

 

http://www.nlfnorm.cz/admin/csn
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Pokračování ukázky stránky administračního systému s evidovanými normami  

 

V současné době byly pomocí souborů csv do databáze hromadně importované normy 
obsahující v názvu slovo: “termín“, „terminolog“, „názvosloví“ a „slovník“, které jsou 
novější než rok 2000 (bez norem z oboru elektro). Celkem zde bylo hromadně tímto 
způsobem zaevidováno kolem 350 norem (viz přílohy v xls).  

Způsob 1: Import ČSN z csv souboru (automatická evidence souboru 
vybraných norem) 

Nejprve je třeba provést export norem do csv, a to z veřejně dostupného seznamu ČSN 
na webu ÚNMZ: 

http://seznamcsn.unmz.cz/vyhledavani.aspx 

viz také obrázek níže: 

http://seznamcsn.unmz.cz/vyhledavani.aspx
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Pomocí výše uvedeného vyhledávacího formuláře se provede výběr norem např. podle 
slova v názvu, nebo podle ICS, nebo podle třídicího znaku. Uživatel stiskne „Export do 
csv“ (viz obr níže), uloží tento soubor do vlastního počítače, přičemž soubor se označí 
nějakým názvem s příponou csv – „název.csv“ (např. „termín.csv“ nebo „plasty.csv“ atd.) 
V tomto souboru csv lze vymazat před exportem nevyhovující normy (např. starší než rok 
2000, normy nevhodné, neobsahující terminologii, atd.). V tomto bodě by měla být 
nezbytná součinnost referenta ÚNMZ, který by měl správci databáze případně pomáhat 
s výběrem vhodných ČSN pro evidenci do databáze.  
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Postup importu pomocí souboru csv 

Uživatel stiskne v editačním systému „csv import nových ČSN“: 

 
 

Otevře se mu následující okno, kde stiskne „procházet“:  
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Otevře se mu adresář v jeho počítači a uživatel vyhledá příslušný csv soubor, který má 
uložen ve svém počítači, 2x na něj klikne (čímž se uloží v systému) a stiskne „nahrát 
soubor“. Pokud byla již některá norma, která je nyní v tomto csv souboru, 
v terminologické databázi evidována, import z nového csv souboru proběhne bez ní (bude 
vynechána).  

Způsob 2: Editace jednotlivé ČSN (ručním vyplněním formuláře) 

Uživatel stiskne „přidat další ČSN“ 

 

Otevře se následující formulář, který ručně vyplní podle údajů uvedených v normě a stiskne 
“uložit“ tento způsob ručního vkládání je méně efektivní, nicméně bude v určitých případech, kdy 
bude nutno přidat jednotlivou normu, také využíván, viz obr. níže: 
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Filtrování ČSN pro editaci správy ČSN v seznamu editovaných ČSN 

Jelikož lze předpokládat, že seznam editovaných norem bude velmi rozsáhlý (v současné 
době je evidováno asi 350 ČSN) a bude třeba rychle normy vyhledávat, je zde 
zapracována funkce filtrování. Uživatel může filtrovat podle označení ČSN nebo názvu 
ČSN nebo katalogového čísla ČSN, nebo třídicího znaku ČSN (připravuje se filtrování 
podle ICS). 
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Krok 2 Import terminologie z doc dokumentu (znění ČSN ve 
wordu) - úprava doc dokumentu 
 

Dokument ve wordu bude přidělen správci databáze příslušným pracovníkem ÚNMZ.  

Úprava dokumentu doc spočívá pouze v označení začátku a konce místa, kde se 
nachází terminologie, a to tak, že se zde vloží následující oddělovač ####. Pomocí tohoto 
oddělovače se odstraní nepotřebná část dokumentu a výrazně se tak redukuje potřebný 
paměťový prostor. 

#### 

 

 

Viz např. ČSN EN ISO 6927 
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Automatický import terminologie z doc dokumentu do systému  

V editačním systému uživatel stiskne “Import terminologie“ a objeví se mu následující 
okno. Stiskne „procházet“ a vyhledá příslušný dokument doc, který má uložen ve svém 
počítači. 

 

Dokumenty doc upravené oddělovači #### má uživatel označeny ve svém počítači tak, že 
název dokumentu musí být ve tvaru XXXXX.doc, kde hodnota XXXXX představuje 
katalogové číslo dané ČSN. 
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Při dvojím kliknutí na některý soubor doc a stisknutím „nahrát soubor“ si systém sám 
vyhledá příslušnou normu podle katalogového čísla ČSN, ovšem podmínkou je, aby byla 
tato ČSN v předchozím kroku v databázi evidovaná.  

Import probíhá několik sekund a okamžitě se zobrazují termíny. Importují se i obrázky, 
v současné době se ještě dolaďuje import rovnic a vzorců tak, aby se konvergovaly na 
obrázky a aby je bylo možno správně nahrávat. Prozatím se využívá v případě neúplně 
vložených rovnic možnost otevření těchto rovnic přímo z příslušné ČSN.  
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Kontrola importu terminologie z doc souboru 

V editačním systému uživatel stiskne „IMPORT LOG“ a objeví se mu následující okno: 

 

U příslušné importované normy stiskne uživatel „zobrazit“ a objeví se mu hlášení, jak 
import proběhl a kolik termínů je vložených, popřípadě zda nedošlo při importu některých 
termínů k problémům (zde se např. projeví i překlepy v normách např. při chybném 
očíslování některého z termínů). 
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Editace jednotlivých termínů po automatickém importu z doc souboru 

Jakmile jsou termíny z dané normy importovány v systému, lze je v případě potřeby ručně 
editovat. To se provádí v administračním systému tak, že uživatel klikne na „Seznam 
evidovaných norem“, otevře se tabulka všech zaevidovaných norem a u příslušné 
normy (lze ji nalézt pomocí filtru) stiskne „upravit“. 

 
 
U příslušné normy má uživatel také možnost smazat všechny termíny naráz nebo je 
editovat nebo přidat další termín. 
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Ukázka editace jednotlivého termínu 

 

V současné době je připravena k importu většina vícesloupcových terminologických 
norem. V další etapě úkolu plánuje řešitel připravit automatický import norem 
s uspořádáním za sebou, viz obrázek níže (tyto dva typy norem, tj. vícesloupcové a 
normy s uspořádáním termínů za sebou tvoří většinu norem, kde se vyskytuje 
terminologie).  
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V. MOŽNOST EXPORTU DO JINÝCH DATABÁZÍ (MULTITERM) 

Po naplnění terminologické databáze daty je možno vést jednání v souvislosti s využitím 
těchto dat v systému MULTITERM. Existuje možnost konfigurace databáze tak, aby byla 
možnost exportu termínů pro využití v systému MULTITERM. 

ZÁVĚR 

V rámci úkolu PS-PRTN řešitel předložil vlastní řešení terminologické databáze, jelikož 
stávající řešení ÚNMZ nebylo dostatečně efektivní.  

Byl zpracován pilotní projekt s tím, že databáze nyní funguje na této webové stránce: 

http://www.nlfnorm.cz/terminologicky-slovnik  

V současné době je do databáze zaevidováno asi 350 norem a je zde vloženo asi 6 000 
termínů z 25 norem. Databáze je nyní připravena pro vložení termínů většiny 
vícesloupcových norem.  

Databáze je zpracována v uživatelsky přívětivém prostředí, a to jak z hlediska 
vyhledávání, tak z hlediska editace a plnění dat. V databázi lze vyhledávat termíny česky 
a anglicky a také příslušné definice, přičemž uživatelé mohou filtrovat podle názvu normy, 
podle čísla normy nebo podle třídicích znaků. U jednotlivých termínů mohou uživatelé, 
kteří mají zaplacen přístup do ČSN on-line, otevírat přímo plný text příslušné normy.  

V rámci tohoto úkolu byla databáze prezentována 1.10.2013 příslušným pracovníkům 
ÚNMZ z oddělení stavebnictví, strojírenství, chemie i elektro.  

V příští etapě navrhujeme, že bychom připravili systém pro vkládání terminů a definic 
z norem, které nejsou tabulkově uspořádány a celý systém by se měl doladit pro možnost 
vložení většiny norem. Bude doplněna další funkcionalita - možnost filtrování podle čísla 
ICS.  

Pro příští etapu řešení navrhujeme následující postup. ITC jako vlastník domény by plnil a 
spravoval databázi v rámci úkolu PS-PRTN. ÚNMZ by poskytlo ITC texty norem ve 
wordu. Způsob nakládání s těmito texty norem ve wordu vzhledem k jejich copyrightu, 
stejně jako poskytnutí domény ITC pro tuto databázi bude třeba ošetřit mezi oběma 
subjekty smluvně. 

Vzhledem k velkému množství norem, kde jsou uvedeny termíny, bychom se v příští 
etapě nejprve zaměřili na ryze terminologické normy. Jakmile budou všechny termíny  
z těchto norem vloženy (jednalo by se o normy se sloupcovým uspořádáním i s textem za 
sebou bez sloupců), je třeba postupně specifikovat, podle jakého klíče a jakým systémem 
se budou vybírat další normy pro editaci (normy předmětové, zkušební aplikační, atd, tj. 
normy, kde se vyskytuje na začátku terminologie). V této fázi by byla potřebná spolupráce 
s najmenovanými pracovníky z oddělení chemie, strojírenství, elektro a stavebnictví, kteří 
by na žádost řešitele korigovali předložené návrhy seznamů norem v csv pro evidenci a 
vkládání. 

Dalším úkolem příští etapy bude navrhnout a popsat systém, jak se budou normy v této 
databázi aktualizovat, pokud dojde k jejich revizi nebo pokud vyjdou nové normy.  

http://www.nlfnorm.cz/terminologicky-slovnik
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PŘÍLOHA 1 - SEZNAM IMPORTOVANÝCH TEXTŮ NOREM 
S TERMINOLOGIÍ 

Označení 
tř. 

znak 
Katalogové 

číslo 
Název 

ČSN EN 
ISO 472 

640001 70578 Plasty – Slovník  
(Poznámka: Vložena pouze verze z r. 2004, jelikož český 
překlad nové normy z r. 2013 se teprve připravuje. Jakmile 
bude zpracován, budou termíny této staré normy umazány a 
budou vloženy termíny z nové normy) 

ČSN 
630002 

630002 74401 Gumárenská terminologie  

ČSN EN 
12597 

657000 61600 Asfalty a asfaltová pojiva - Terminologie 

ČSN EN 
923 + A1 

668501 82159 Lepidla - Termíny a definice 

ČSN EN 
ISO 4618 

670010 80231 Nátěrové hmoty - Termíny a definice 

ČSN EN 
ISO 
8130-14 

673151 73593 Práškové nátěrové hmoty - Část 14: Terminologie 

ČSN EN 
ISO 6927 

722330 92542 Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Tmely - Názvosloví 

ČSN EN 
ISO 9229 

727000 80935 Tepelné izolace - Terminologie 

ČSN EN 
14232 

727500 86043 Speciální technická keramika - Termíny, definice a zkratky 

ČSN P 
ISO 
6707-1 

730000 82337 Pozemní a inženýrské stavby - Terminologie - Část 1: Obecné 
termíny 

ČSN EN 
ISO 9346 

730554 82316 Tepelně vlhkostní chování budov a stavebních materiálů - 
Fyzikální veličiny pro přenos hmoty – Slovník 

ČSN EN 
ISO 
13943 

730801 88725 Požární bezpečnost - Slovník 

ČSN EN 
12216 

746024 67727 Okenice, vnější clony a vnitřní clony - Terminologie, slovník 
odborných výrazů a definice 

ČSN EN 
12433-1 

747014 60681 Vrata - Terminologie - Část 1: Typy vrat 

ČSN EN 
12433-2 

747014 60682 Vrata - Terminologie - Část 2: Části vrat 

ČSN EN 
13119 

747200 80141 Lehké obvodové pláště - Terminologie 

ČSN ISO 
2424 

804402 81125 Textilní podlahové krytiny - Slovník 

ČSN EN 
ISO 
10318 

806172 75367 Geosyntetika - Termíny a definice 

ČSN EN 
ISO 445 

269006 85551 Palety pro manipulaci s materiálem - Slovník 

ČSN ISO 
830 

269339 60202 Kontejnery - Slovník 
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PŘÍLOHA 2 - SEZNAMY VŠECH SOUČASNĚ EVIDOVANÝCH NOREM 
V TERMINOLOGICKÉ DATABÁZI 

Viz přílohy v xls 
 


