
ZÁVĚR  
Vzájemná provázanost dnešního světa a rychlý ţivotní styl si vynucují zestručnění a zhuštění 

jazykových prostředků. K tomu mimo jiné a stále více patří nejrůznější zkratky, zkratková slova, 

akronymy, kódy, značky a symboly, a to nejen v mateřském jazyce. Účelem zkratek je nejen šetřit 

prostor a čas, ale také dosahovat určité kondenzovanosti sdělení a nabídnout pohotovou orientaci v 

popisované skutečnosti. To ovšem platí pouze tehdy, je-li zkratka pro čtenáře či posluchače 

průhledná a jasná.  

V teoretické části své diplomové práce jsem se věnovala vysvětlení základních pojmů a dále popisu 

typů slovníků a vysvětlení obvyklé struktury kapitol běţných slovníků. Došla jsem k závěru, ţe 

neexistují striktní pravidla ani pro třídění, ani pro strukturu slovníku, a proto závisí na kaţdém 

autorovi, jaký způsob zvolí. Dále jsem se zabývala zkratkami, a to jak obecnými, tak odbornými 

(farmaceutickými). Objasnila jsem základní pravidla pro tvorbu zkratek, jejich členění, způsob 

pouţívání a zmínila se o nejčastějších chybách při jejich uplatnění.  

Hlavním cílem diplomové práce bylo vytvořit studijní pomůcku pro studenty farmacie. Nejdříve jsem 

nashromáţdila frekventované zkratky, se kterými se student můţe setkat v rámci výuky Lékárenství, 

Sociální farmacie i během pobytu v lékárnách a na stránkách lékárnického tisku či internetových 

stránkách. Dále jsem nalezené zkratky zpracovala, setřídila, přeloţila a případně objasnila jejich 

význam. Výsledek v konečné podobě představují Hlavní slovník zkratek a Slovník vybraných 

zkratek s výkladem uvedené v kapitole 4 Praktická část. Jedná se o dvě rozsáhlé tabulky zkratek 

seřazených podle české abecedy, které mohou pomoci pro rychlou orientaci v téměř nepřeberném 

mnoţství zkratek v oboru farmacie.  
Záměrem mé práce není konkurovat kniţně vydaným profesionálním slovníkům zkratek, ale vytvořit 

pomůcku, která bude stručná, přehledná a pro studenty uţitečná při studiu a nenáročná při pouţití. 

Věřím, ţe výsledek mé diplomové práce, zejména po jejím dalším rozšíření v rámci rigorózní práce, 

najde uplatnění nejen při studiu farmacie, ale bude přínosem i pro ostatní pracovníky v tomto oboru. 


