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Obvykle umístění slovníku v struktuře odborné publikace je uvedeno v  hesle 

struktura odborné publikace. Slovník je nepovinný. Slovník slouží k osvěžení či stručnému 

vysvětlení těch důležitých pojmů  (termínů, hesel, zkratek apod.), s nimiž se v publikaci běžně 

pracuje a jejichž znalost a pochopení jsou nezbytné pro porozumění textu publikace. Pojmy se 

v slovníku uvádí v abecedním pořádku. V případě většího počtu pojmů, je vhodné pro 

všechny pojmy začínající stejným začátečním písmenem vytvořit samostatný blok pojmů 

uvozen příslušným začátečním písmenem.     

Často se znalost pojmů uvedených ve slovníku u čtenáře již předpokládá, v tomto 

případě definice mají posloužit k osvěžení znalostí. Někdy se do slovníku zařazuje i stručný 

výklad těch  pojmů, které jsou v publikaci sice hlouběji vysvětleny, ale pro pohodlí čtenáře a 

rychlé připomenutí je jejich stručný výklad uveden i ve slovníku. Slovník by měl čtenáři 

pomoci se rychle a bezpečně orientovat, z toho důvodu se v něm uvádí  jenom ty aspekty 

definice pojmu, jejichž znalost či pochopení jsou nezbytné pro plné porozumění textu 

publikace.        

 

Níže uvedený příklad slovníkového výkladu zkratky určitého obrazového formátu ukazuje 

možný přístup k značné redukci rozsáhlé definice pojmu (úplná definice tvoří celý dokument)  

jenom na ty aspekty, které jsou nezbytné pro pochopení textu zcela konkrétní publikace. Pro 

publikaci řešící jinou problematiku může být slovníková definice značně rozdílná.      

 

TIFF (Tagged Image File Format) – formát obrazového souboru pro ukládání rastrové 

počítačové grafiky. Nyní jej spravuje firma Adobe. Označení "tagged" naznačuje, je v TIFF 

souborech možno použít různé tagy, tedy klíčová slova popisující vlastnosti obrázku – toho je 

využito k tvorbě různých rozšíření a modifikací. Formát TIFF tvoří de facto standard pro 

ukládání snímků určených pro publikační průmysl. Formát není optimalizován pro internetové 

publikování či jakoukoli jinou oblast, ve které se preferuje co možná nejnižší objem dat. TIFF 

podporuje využití řady bezztrátových kompresních algoritmů. 
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