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A
abeceda alphabet ˈælfəˌbet
abecední pořadí alphabetic order ˌælfəˈbetɪk ˈɔː(r)də
absolutní absolute ˈæbsəluːt
absolutní hodnota čísla real value of number rɪəl ˈvæljuː of ˈnʌmbə 
adresa address əˈdres
adresář directory dəˈrekt(ə)ri
adresovatelný prostor addressable space əˈdres ˈeɪb(ə)l speɪs
aktuální current ˈkʌrənt
algoritmus algorithm ˈælɡəˌrɪð(ə)m
animace animation ˌænɪˈmeɪʃ(ə)n
arch papíru sheet of paper ʃiːt ɒv ˈpeɪpə
architektura architecture ˈɑː(r)kɪˌtektʃə
aritmeticko-logická jednotka arithmetic and logic unit əˈrɪθmətɪk ænd ˈlɒdʒɪk ˈjuːnɪt
asynchronní asynchronous eɪˈsɪŋkrənəs
automaticky automatically ˌɔːtəˈmætɪkli
azurová barva cyan ˈsaɪən
B
barva colour ˈkʌlə
barva pozadí back colour bæk ˈkʌlə
barva textu text colour tekst ˈkʌlə
barvící páska ribbon ˈrɪbən
barvivo do laser tiskáren toner ˈtəʊnə
bezdrátový wireless ˈwaɪələs
bezierova křivka Bezier curve be'zje  kɜːv
bezpečnost security sɪˈkjʊərəti
binární číslice binary digit ˈbaɪnəri ˈdɪdʒɪt
blok block blɒk
blokové schéma block diagram blɒk ˈdaɪəɡræm
bod pixel ˈpɪksəl
Boolova algebra Boolean algebra ˈbuːliən ˈældʒɪbrə
brána gate ɡeɪt
buňka cell sel
C
celá čísla integer ˈɪntɪdʒə
celkový výsledek total result ˈtəʊt(ə)l
cesta, (stezka) path pɑːθ
co what wɒt
Č
čára line laɪn
čára přerušení break-out line breɪk aʊt laɪn
čárkovaná accented line ækˈsentɪd laɪn
časovač timer ˈtaɪmə
čekání na sektor waiting for sector weɪting fɔː ˈsektə
čelní panel front panel frʌnt ˈpænəl
čerchovaná chain tʃeɪn
černá black blæk
červená red red
česky Czech tʃek
český výraz Czech equivalent tʃek ɪˈkwɪvələnt
činnost ve skutečném čase real time activity rɪəl taɪm  ækˈtɪvəti
číslice digit ˈdɪdʒɪt
číslo number nʌmbə
číst read riːd
čítač counter ˈkaʊntə
čitelnost readable ˈriːdəbəl
čtverec square skweə



D
další next nekst
data data ˈdeɪtə
dataprojektor data projector ˈdeɪtə prəˈdʒektə
datové pole data array ˈdeɪtə əˈreɪ
dědičnost heredity həˈredəti
definice definition ˌdefəˈnɪʃən
délka length leŋθ
desetinná čárka (tečka) decimal point ˈdesɪməl pɔɪnt
desetinná čísla double ˈdʌbəl
desítkový decimal ˈdesɪməl
dešifrování decryption dəkrɪption
diagram chart tʃɑːt
dílčí element entity ˈentəti
dílčí výsledek partial result ˈpɑːʃəl rɪˈzʌlt
díra hole həʊl
dítě child tʃaɪld
doba operačního cyklu operating cycle ˈɒpəreɪting ˈsaɪkəl
doba pohybu moving time ˈmuːvɪŋ taɪm
doba přístupu access time ˈækses taɪm
dočasná paměť temporary memory ˈtempərəri ˈmeməri
dokončit finish ˈfɪnɪʃ
dokončit náčrt finish design ˈfɪnɪʃ dɪˈzaɪn
domů home həʊm
doplňky accessories əkˈsesəri
dopředu forward ˈfɔːrwərd
doručit deliver dɪˈlɪvər
dotyková obrazovka touch screen tʌtʃ skriːn
drát wire ˈwaɪə
drsnost roughness rʌfnes
druh čáry type of line taɪp of laɪn
dvojice bitů dibit dibit
dvojitá double line  ˈdʌbəl laɪn
dvojtečka colon kəʊlɒn
dvoubarevný (čb) monochrome ˈmɒnəˌkrəʊm
dynamická dynamic daɪˈnæmɪk
E
editace - úprava textu edit ˈedɪt
efekty effects ˈfekt
ekvidistanta offset ˈɒfˌset
elektrické napětí voltage ˈvəʊltɪdʒ
elektrický proud electric current ɪˈlektrɪk ˈkʌrənt
element, prvek element ˈelɪmənt
elipsa ellipse ɪˈlɪps
energeticky nezávislá paměť non volatile memory non ˈvɒlətaɪl ˈmeməri
energeticky závislá paměť volatile memory ˈvɒlətaɪlˈmeməri
F
formát format ˈfɔːmæt
fotografie photos ˈfəʊtəʊ
fronta queue kjuː
funkce function ˈfʌŋkʃ(ə)n
fyzická adresa physical address ˈfɪzɪkl əˈdres
fyzicky neexistující virtual ˈvɜː(r)tʃʊəl
G
generátor součástí components generator kəmˈpəʊnənt ˈdʒenəˌreɪtə
gradientní optický kabel graded-index cable ˈɡreɪdɪd ˈɪndeks ˈkeɪbl
graf graph ɡrɑːph
graf, diagram flowchart fləʊtʃɑːt
grafický nákres draw drɔː
guma eraser ɪˈreɪzə
H
heslo password ˈpɑːsˌwɜːd
heslovitě briefly(shortly) ˈbriːfli
hladina level ˈlevəl
hlas voice vɔɪs
hlava head hed
hlavička programu head of program hed of ˈprəʊɡræm
hloubka depth depθ
hodinový impuls clock signal klɒk ˈsɪɡnəl
hodiny clock klɒk
hodnota value
horizontální míra horizontal dimension ˌhɒrɪˈzɒntəl daɪˈmenʃən
hostitel host həʊst
hra game ɡeɪm
hranatá závorka square bracket skweə ˈbrækɪt
hrozba threat θret
hrozen (seskupení) cluster ˈklʌstə
hustota density ˈdensəti
hvězda star stɑːr

ˈvæljuː 



CH
chyba error ˈerər
I
i (v logickém významu) and ænd
individuálně individually ˌɪndɪˈvɪdʒuəli
informace o stavu status information ˈsteɪtəs ˌɪnfəˈmeɪʃən
inkoustová tiskárna ink printer ink ˈprɪntə
izolační (vrstva) insulation ˌɪnsjʊˈleɪʃən
J
jas brightness braɪtnes
jasná clear klɪər
jazyk language ˈlæŋɡwɪdʒ
jazyk popisu stránek description language  dɪˈskrɪpʃənˈlæŋɡwɪdʒ
jedna stránka one page wʌn peɪdʒ
jednoduchá simple ˈsɪmpəl
jednotka unit ˈjuːnɪt
jednovidový optický kabel single mode cable ˈsɪŋɡəl məʊd ˈkeɪbəl
jestliže if if
jiný other ˈʌðə
K
kabel cable ˈkeɪbəl
katalog catalogue ˈkætəlɒɡ
kategorie category ˈkætəɡəri
kdy when wen
klávesa key kiː
klávesnice keyboard ˈkiːˌbɔːrd
klíč key kiː
klíčové slovo key word kiː wɜːrd
klikatá čára zig-zag line ˈzɪɡzæɡ laɪn
kmitočet frequency ˈfriːkwənsi
knihovna library ˈlaɪbrəri
koaxiální kabel coaxial cable kəʊˌæksiəl ˈkeɪbəl
kód code kəʊd
kodér/dekodér codec kəʊdek
kódování encryption ɪnˈkrɪpʃən
kolečko circle (wheel) ˈsɜːrkəl
kolize collision kəˈlɪʒən
komprese compression kəmˈpreʃən
komu whom (who) huːm
komunikace communication kəˌmjuːnɪˈkeɪʃn
koncové zařízení (počítač) computer kəmˈpjuːtə
konektor connector kəˈnektə
konstrukční čára construction line kənˈstrʌkʃn laɪn
konverze conversion kənˈvɜːrʃn
kopie programu (bezpečnostní) safe copy seɪf ˈkɒpi
kopírování copy ˈkɒpi
kosočtverec diamond ˈdaɪəmənd
kóta dimension daɪˈmenʃn
kotva anchor æŋkə
kreslení drawing ˈdrɔːɪŋ
kresli draw
kritérium criterion (standard) kraɪˈtɪəriən
krok step step
kroucená dvoulinka twisted pair ˈtwɪstɪd peə
kruh circle ˈsɜːkəl
kruh (prstenec) ring rɪŋ
kružnice circle ˈsɜːkəl
kryptografie cryptography krɪpˈtɒɡrəfi
křemík silicon ˈsɪlɪkən
křivka curve kɜːv
kurzíva italic ɪˈtælɪk
L
laserová tiskárna laser printer ˈleɪzə ˈprɪntə
levý left left
levým tlačítkem left button left bʌtn
libovolný random ˈrændəm
lineární programování linear programming lɪniə ˈprəʊˌɡræmɪŋ
logický operátor "i" logical operator AND ˈlɒdʒɪkl ˈɒpəˌreɪtə ænd
logický operátor "nebo" logical operator OR ˈlɒdʒɪkl ˈɒpəˌreɪtə ɔː
lomítko slash slæʃ
lupa magnifying glass ˈmæɡnɪfaɪng ɡlɑːs

drɔː/ 



M
makra macro ˈmækrəʊ
měřítko scale skeɪl
měsíční kalendář month calendar mʌnθ ˈkælɪndə
mezera space speɪs
místní local ˈləʊkl
mnohonásobný multiple ˈmʌltɪpl
mnohoúhelník polygon ˈpɒlɪɡən
mnohovidový optický kabel multimode cable mʌltiməʊd ˈkeɪbl
mocnina power ˈpaʊə
model model ˈmɒdəl
modifikace modification ˌmɒdɪfɪˈkeɪʃn
modrá blue bluː
monitor monitor ˈmɒnɪtə
most bridge brɪdʒ
možnosti possibilities ˌpɒsəˈbɪlətis
možný possible ˈpɒsəbl
mřížka grid ɡrɪd
multiodkaz multi reference mʌlti ˈrefərəns
myš mouse maʊs
N
na střed centre sentə
nabídka menu menjuː
náčrt sketch sketʃ
nadbytečnost redundancy rɪˈdʌndənsi
nadpis headline ˈhedˌlaɪn
náhled overview ˈəʊvəˌvjuː
náhodný random ˈrændəm
napájení power ˈpaʊə
nastavení setting
nástroj tool tuːl
nástroje tools tuːls
nástroje pro navrhování design tools dɪˈzaɪn tuːls
návrat return rɪˈtɜːn
návratový kód return code rɪˈtɜːn v
navýšit increase ɪnˈkriːs
název písma font fɒnt
nebezpečí danger ˈdeɪndʒə
nebo or ɔː
nedávný recent ˈriːsənt
nejmenší smallest smɔːlist
nejmenší jednotka informace bit bɪt
největší biggest bɪɡist
několik stránek a few pages e fjuː peɪdʒis
nemožný impossible ɪmˈpɒsəbl
nepravda false fɔːls
neprůhlednost opacity əʊˈpæsəti
nepřijmout don't accept dəʊnt əkˈsept
nevýhoda disadvantage ˌdɪsədˈvɑːntɪdʒ
nezávislý independence ˌɪndɪˈpendəns
nízká impedance low impedance ləʊ ɪmˈpiːdəns
nosná carrier ˈkæriə
nulování clearing ˈklɪərɪŋ

ˈsetɪŋ/ 



O
obal (kabátek u optického vlákna) jacket ˈdʒækɪt
obálka envelope ˈenvələʊp
obdélník rectangle ˈrekˌtæŋɡəl
obecné pojmy common term ˈkɒmən tɜːm
objekt object ˈɒbdʒekt
oblouk arc ɑːk
obnovovací cyklus refresh cycle rɪˈfreʃ ˈsaɪkl
obousměrný (komunikace) duplex ˈdjuːpleks
obrázek picture pɪktʃə
obrázkové pole picture box pɪktʃə box
obrázky pictures pɪktʃəs
obrazovka screen skriːn
obrazový prvek picture element pɪktʃə ˈelɪmənt
obsah contents ˈkɒntents
obvod (elektrický) circuit ˈsɜːkɪt
oddělit separate ˈsepərət
odkaz reference ˈrefərəns
odkazová šipka reference dart ˈrefərəns dɑːt
odmítnout refuse rɪˈfjuːz
odmocnina square root skweə ruːt
odpověď answer ˈɑːnsə
odsazení offset ˈɒfˌset
odstavec paragraph ˈpærəˌɡrɑːf
odstranit remove rɪˈmuːv
odvodit derive dɪˈraɪv
ohebný disk (plastický) floppy disk ˈflɒpi dɪsk
ohraničení border ˈbɔːdə
ohraničení skupiny group box ɡruːp box
ochrana protection prəˈtekʃn
okno window ˈwɪndəʊ
omezený paměťový prostor register ˈredʒɪstə
opakovač repeater rɪˈpiːtə
opakovat repeat rɪˈpiːt
oprava correction kəˈrekʃn
optický kabel fibre optic cable ˈfaɪbə ˈɒptɪk ˈkeɪbl
optický rozbočovač coupler ˈkʌplər
opustit leave liːv
orientace orientation ˌɔːriənˈteɪʃn
oříznout trim trɪm
osa axis ˈæksɪs
osm bitů byte baɪt
osmičkový octal oktəl
otočit rotate rəʊˈteɪt
ověření verification ˌverɪfɪˈkeɪʃn
ovládací panel dashboard ˈdæʃˌbɔːd
označení cyklu for fɔː
ozvěna (ozev) echo ekəʊ



P
pákový ovladač joystick ˈdʒɔɪˌstɪk
palec (míra délková) inch ɪntʃ
pamatovat remember rɪˈmembə
paměť memory ˈmemri
panel panel ˈpænl
panel nástrojů toolbox tuːl
paprsek beam bɒks
pár pair peə
parametrický modelář parametric modeller
parametry parameters pəˈræmɪtəs
páska tape teɪp
páteř backbone ˈbækˌbəʊn
patice socket ˈsɒkɪt
PC PC
pero pen pen
personální počítač personal computer ˈpɜːsənəl kəmˈpjuːtə
pětiúhelník pentagon ˈpentəɡən
písmeno letter ˈletə
plánovač scheduler ˈʃedjuːlə
plátno screen skriːn
plná full fʊl
plochý flat flæt
plovoucí čárka floating point ˈfləʊtɪŋ pɔɪnt
po kliknutí myši mouse click maʊs klɪk
počátek beginning bɪˈɡɪnɪŋ
počet quantity ˈkwɒntəti
počítadlo counter kaʊntə
podepsat a šifrovat sign and encrypt saɪn ænd ɪnˈkrɪpt
podpis signature ˈsɪɡnətʃə
podpora support səˈpɔːt
podtržené underline ˌʌndəˈlaɪn
podvrstva sub layer sʌb ˈleɪə
pohotovostní režim standby ˈstændbaɪ
pojistka fuse fjuːz
pokračovat continue kənˈtɪnjuː
pokročilé techniky advance method ədˈvɑːns ˈmeθəd
pokročilý advance ədˈvɑːns
pokročilý, vylepšený enhancement ɪnˈhɑːnsmənt
pokusit se try traɪ
pole array əˈreɪ
polohovací zařízení trackball ˈtrækˌbɔːl
polovina bytu (4bity) nibble ˈnɪbə
polovodič semiconductor ˌsemikənˈdʌktə
položka item ˈaɪtəm
polygon polygon ˈpɒlɪɡən
pomlčka dash dæʃ
pomoc (nápověda) help help
pomocný auxiliary ɔːɡˈzɪliəri
popisek label ˈleɪbəl
popisové pole describing file dɪˈskraɪbing faɪl
popředí front (colour) frʌnt
porovnat compare kəmˈpeə
pořadí order ˈɔːdə
poslední last lɑːst
posloupná řada gradual sequence ˈɡrædʒuəl
posloupnost příkazů procedure ˈsiːkwəns
posun shift ʃɪft
posuvník scrollbar skrəʊl bɑː
pošta mail meɪl
poštovní schránka mail box meɪl bɒks
potvrzení acknowledge əkˈnɒlɪdʒ
pouze ke čtení read only riːd ˈəʊnli
pouze, jenom only ˈəʊnli
povýšení increase ɪnˈkriːs
pozadí background ˈbækˌɡraʊnd
poznámka notice ˈnəʊtɪs
pozvání invitation ˌɪnvɪˈteɪʃn
požadavek request rɪˈkwest
požadavek demand dɪˈmɑːnd
požadavky requirements rɪˈkwaɪə(r)mənt
pracovní panel container kənˈteɪnə
pracovní stavnice workstation ˈwɜːkˌsteɪʃn
pravda true truː
pravidlo (norma) rule ruːl
pravý right raɪt
pravým tlačítkem right button raɪt
prázdná doba - doba nečinnosti idle time ˈbʌtən
prezentace presentation ˌprezənˈteɪʃən
prodloužit prolong prəˈlɒŋ
profil profile ˈprəʊfaɪl
programové vybavení počítače software ˈsɒftˌweə

pəˈræmɪtric  ˈmɒdələr

ˌpiː ˈsiː 



P
prohlížeč browser ˈbraʊzə
proměnná variable ˈveəriəbl
promítnutí geometrie geometry project dʒiːˈɒmətri ˈprɒdʒekt
propustnost throughput ˈθruːˌpʊt
prostředí environment ɪnˈvaɪrənmənt
protáhnout extend ɪkˈstend
proud (dat) stream striːm
provést korektury correct kəˈrekt
provést změnu edit kəˈrekt
průhlednost transparency trænsˈpærənsi
průměr (matematický) average ˈævərɪdʒ
průměr (kružnice) diameter daɪˈæmɪtə
průřez cross-section krɒs ˈsekʃn
prvek component kəmˈpəʊnənt
první first fɜːst
předloha model ˈmɒdl
předmět operace operand ɒpəˌrand
přednastavený default ˈdɪˌfɔːlt
přednost priority praɪˈɒrəti
předposlední last but one lɑːst bʌt wʌn
předvídat predict prɪˈdɪkt
překladač (jazyka symbolických adres) assembler əˈsemblə
překladač (vyšší) compiler kəmˈpaɪlə
přenositelnost portability ˌpɔːtəˈbɪləti
přepínací tlačítko radio button ˈreɪdiəʊ ˈbʌtn
přepnout switch over swɪtʃ ˈəʊvə
přepnout okna switch over windows swɪtʃ ˈəʊvə ˈwɪndəʊs
přeposílání informace transmission trænzˈmɪʃn
přerušení interruption ˌɪntəˈrʌpʃən
přerušovací vektor interrupted vector ˌɪntəˈrʌptəd vektə
přesná accurate ˈækjʊrət
přesnost accuracy ˈækjʊrəsi
přesun shift ʃɪft
přesunout shift out ʃɪft aʊt
přetečení overflow ˌəʊvəˈfləʊ
převeď convert kənˈvɜːrt
převlečení disguise dɪsˈɡaɪz
přidat add æd
příjem receiving rɪˈsiːving
příjemce recipient rɪˈsɪpiənt
přijímač receiver rɪˈsiːvə
přijmout accept əkˈsept
příkaz command kəˈmɑːnd
přirozený jazyk natural language ˈnætʃərəl ˈlæŋɡwɪdʒ
přístup access ˈækses
přístupový bod access point ˈækses pɔɪnt
psát write raɪt
pseudonym, jinak zvaný alias ˈeɪliəs
purpurová barva magenta məˈdʒentə
R
rádius radius ˈreɪdiəs
rámec frame freɪm
rámeček výkresu drawing border ˈdrɔːɪŋ ˈbɔːdə
rejstřík index ˈɪndeks
relace (vysílání) broadcast ˈbrɔːdˌkɑːst
relativní relative ˈrelətɪv
rodič parent ˈpeərənt
rotace rotation rəʊˈteɪʃn
rovina plane pleɪn
rovnice equation ɪˈkweɪʒn
rozdělení splitting ˈsplɪtɪŋ
rozdělit divide dɪˈvaɪd
rozdělit separate ˈsepərət
rozhodovací podmínka if ɪf
rozhovor dialog ˈdaɪəˌlɒɡ
rozhraní interface ˈɪntəˌfeɪs
rozlišení resolution ˌrezəˈluːʃn
rozložení layout ˈleɪaʊt
rozložený distributed dɪˈstrɪbjʊtɪd
rozložit take apart teɪk əˈpɑːt
rozsah range reɪndʒ
rozšíření extension ɪkˈstenʃn
rozštěpení split splɪt
rušení přeslechem crosstalk krɒstɔːk 
rychlost rate reɪt
rychlost (např. otáčky) speed spiːd
rys feature ˈfiːtʃə



Ř
řádek row rəʊ
řadič controller kənˈtrəʊlə
řádkování line spacing laɪn ˈspeɪsɪŋ
řazení queue kjuː
řešení solution səˈluːʃn
řetězec string strɪŋ
řez section view ˈsekʃn vjuː
řez písma - kurzíva italic ɪˈtælɪk
řez písma - podtržené underline ˌʌndəˈlaɪn
řez písma - tučné bold bəʊld
řídit execute ˈeksɪˌkjuːt
řízená controlled kənˈtrəʊld
řízení control kənˈtrəʊl
řízení (provozu) management ˈmænɪdʒmənt
S
sálový počítač mainframe ˈmeɪnˌfreɪm
sběrnice bus bʌs
sdílení sharing ʃeəing
sdružovací prvek hub hab
segment zprávy packet ˈpækɪt
sektor sector ˈsektə
sestava set (composition) set
sestavení komponentů configuration kənˌfɪɡjəˈreɪʃn
seznam list lɪst
schránka box bɒks
signálová ztráta signal loss ˈsɪɡnəl lɒs
simulace pohybu animation ˌænɪˈmeɪʃn
simulace zařízení emulation ˈemjʊleɪʃn
síť net (work) net
síťový operační systém network operating system ˈnetˌwɜːrk ˈɒpəreɪting ˈsɪstəm
sklo glass ɡlɑːs
skok jump dʒʌmp
skořepina shell ʃel
skrýt hide haɪd
skrýt conceal kənˈsiːl
skupina group ɡruːp
sloupec column ˈkɒləm
slovní komentář commentary ˈkɒməntri
slovo word wɜːd
složit fold up fəʊld ʌp
slučitelnost compatibility kəmˌpætəˈbɪləti
slučování compound ˈkɒmpaʊnd
smazat delete dɪˈliːt
směr direction dɪˈrekʃn
směrovač router ˈruːtə
smyčka loop luːp
snímek snap snæp
snížit decrease diːˈkriːs
snížit číslo decrement diːˈkrɪmənt
softwarové pojmy software terms ˈsɒftˌweə tɜːm
souběžné zpracování procesů multiprocessing mʌltiˈprəʊsesɪŋ
souběžné zpracování úloh multitasking mʌltitɑːsking
soubor file faɪl
současné zpracování programů parallel processing ˈpærəlel ˈprəʊsesing
součet sum sʌm
souhrn summary ˈsʌməri
specifické programové vybavení firmware ˈfɜːmˌweə
spínač switch swɪtʃ
spirála coil, helix kɔɪl  / ˈhiːlɪks
spojovník hyphen ˈhaɪfən
společný common ˈkɒmən
spolehlivost reliability rɪˌlaɪəˈbɪlɪti
spuštění programu debugging diːˈbʌɡing
srovnat align əˈlaɪn
stínění shield ʃiːld
stopa track træk
stránka page peɪdʒ
strojní součást machine part məˈʃiːn pɑːt
strom tree triː
stručná brief briːf
struktura structure ˈstrʌktʃə
střed centre ˈsentə
středník semicolon ˌsemiˈkəʊlɒn
stupeň volnosti degree of freedom dɪˈɡriː əv ˈfriːdəm
styl písma style of font staɪl əv fɒnt
svar weld weld
svisle vertically ˈvɜːrtɪkəli
svislý text horizontal text ˌhɒrɪˈzɒntəl tekst
symbol symbol ˈsɪmbəl
symetrická úsečka line bisector laɪn bɪseˈrektə
syntaxe syntax syntax



Š
šablona template ˈtemˌpleɪt
šablonování loft lɒft
šestiúhelník hexagon ˈheksəɡən
šestnáctkový hexadecimal ˌheksəˈdesɪml
šifra cipher ˈsaɪfə
šifrování encryption ɪnˈkrɪption
šipka arrow ˈærəʊ
šířka width wɪdθ
šířka pásma broadband ˈbrɔːdˌbænd
štětec brush brʌʃ
štítek, nálepka, visačka tag tæɡ
šum noise nɔɪz
T
tabulka table ˈteɪb(ə)l
tažení sweep swiːp
tečkovaná čára dotted line dɒtəd laɪn
technické prvky počítače hardware ˈhɑːdˌweə
tělo programu body of program ˈbɒdi əv ˈprəʊɡræm
tenký thin θɪn
teplota temperature ˈtemprɪtʃə
termín date deɪt
test rychlosti zpracování benchmark ˈbentʃˌmɑːk
text text tekst
textová zpráva text message tekst ˈmesɪdʒ
textové pole text box tekst bɒks
tisk print prɪnt
titulek banner bænə
tlačítko button ˈbʌtn
tlustý thick θɪk
tmavá dark dɑːk
tolerance tolerance ˈtɒlərəns
toleranční značka feature control frame ˈfiːtʃə kənˈtrəʊl  freɪm
topologie topology ˈtəpɒləɡi
trojice bitů tribit trɪbit
trojrozměrný prostor three dimensional space θriː dɪˈmenʃənəl speɪs
trojúhelník triangle ˈtraɪæŋɡl
třída class klɑːs
tučné bold bəʊld
tvorba creation kriˈeɪʃən
tvořit create kriˈeɪt
typ type taɪp
typ písma font fɒnt
událost event ɪˈvent
údržba maintenance ˈmeɪntənəns
uchopit grip ɡrɪp
ukazatel pointer ˈpɔɪntə
U
úkol task tɑːsk
ukončení exit exit
uložit save seɪv
uložit pracovní prostor save working space seɪv ˈwɜːkɪŋ speɪs
umělá inteligence artificial intelligence ˌɑːtɪˈfɪʃl ɪnˈtelɪdʒəns
universální vzorek universal pattern ˌjuːnɪˈvɜːsəl ˈpætən
úplnost integrity ɪnˈteɡrəti
úplný výpadek (energie) blackout ˈblækaʊt
upravit edit ˈedɪt
uprostřed in the centre ɪn ðiː ˈsentə
úsečka line segment laɪn ˈseɡmənt
uskupení bitů (8) byte baɪt
uspořádání layout, arrangement ˈleɪaʊt əˈreɪndʒmənt
utéct escape ɪˈskeɪp
útlum attenuation əˈtenjuˌəʃn
útok attack əˈtæk
uzel node nəʊd
uživatel user ˈjuːzə
uživatelské jméno user name ˈjuːzə neɪm



V
validovat validate ˈvælɪdeɪt
varianta option ˈɒpʃn
vazba constrain kənˈstreɪn
velikost size saɪz
velikost písma size of font saɪz əv fɒnt
velké písmeno capital letter ˈkæpɪtl ˈletə
verze vydání (softwaru) release rɪˈliːs
věta sentence ˈsentəns
věž tower ˈtaʊə
více uživatelský multiuser multiˈjuːzə
víceřádkový multiline
video video ˈvɪdiəʊ
viditelný visible ˈvɪzəbl
vidlička (rozvětvení) fork fɔːk
vinutí winding, spoiling ˈwaɪndɪŋ,  spɔɪlɪŋ
vlastní formát own format əʊn ˈfɔːmæt
vlastní zobrazení own imaging əʊn ˈɪmɪdʒɪŋ
vlastnost property ˈprɒpəti
vlastnost attribute əˈtrɪbjuːt
vlastnosti properties ˈprɒpətis
vlevo left left
vložit insert (paste) ɪnˈsɜːt
vnější external ɪkˈstɜːnə
vodič conductor kənˈdʌktə
vodorovně horizontally ˌhɒrɪˈzɒntəli

vodorovný rozměr znaků horizontal dimension of character

vodorovný text vertical text ˈvɜːtɪkl tekst
volně šiřitelný program freeware ˈfriːweə
vpravo right raɪt
vrchní dohled supervisory ˌsuːpəˈvaɪzəri
vrstva layer ˈleɪə
vstoupit enter ˈentə
vstup input ˈɪnpʊt
vzájemná komunikace handshaking ˈhændˌʃeɪkɪŋ
vybrat choose tʃuːz
vybudovat build bɪld
výhoda advantage ədˈvɑːntɪdʒ
vyhrazení místa v paměti allocation ˌæləˈkeɪʃn
výchozí vrstva, uskupení platform ˈplætˌfɔːm
vyjít, vystoupit exit ˈeksɪt
výkon performance pəˈfɔːməns
výkres design dɪˈzaɪn
vymazání delete dɪˈliːt
vymazat erase ɪˈreɪz
výměna exchange ɪksˈtʃeɪndʒ
vypínač switch swɪtʃ
vypnout switch off swɪtʃ əv
výpočet calculation ˌkælkjʊˈleɪʃn
vyrovnávací paměť cache kæʃ
vyrovnávací paměť (malá kapacita) buffer ˈbʌfə
vysílač transmitter trænzˈmɪtə
vysílání transmitting trænzˈmɪtɪŋ
výsledek result rɪˈzʌlt
vysoká impedance high impedance haɪ ɪmˈpiːdns
vysoký high haɪ
výstup output ˈaʊtˌpʊt
vysunutí extrude ɪkˈstruːd
výška height haɪt
vytáčená linka (tlf.) dial-up line ˈdaɪəl ʌp laɪn
vývojář developer dɪˈveləpə
vývojový diagram flowchart fləʊ tʃɑːt
významný significant sɪɡˈnɪfɪkənt
vzájemná komunikace handshaking hændʃeɪkɪŋ
vzdálený remote rɪˈməʊt
vzdálený distant ˈdɪstənt
vznášet se hover ˈhɒvə
vzorec (matematický) formula ˈfɔːmjələ
vzorek sample ˈsɑːmpl
W
webová stránka web page web peɪdʒ

multilaɪn 

ˌhɒrɪˈzɒntəl daɪˈmenʃn əv 
kærɪktə



Z
záhlaví head hed
zachytit catch kætʃ
zákazník, uživatel customer ˈkʌstəmə
základní basic ˈbeɪsɪk
základní deska PC mainboard meɪn bɔːd
zakončení textu end of text end əv tekst
zakončovací odpor terminator ˌtɜːrmɪˈneɪtə
záloha backup ˈbækʌp
záložka folder fəʊldə
zámek lock lɒk
zaoblit fillet ˈfɪlɪt
zápis record ˈrekɔːd
zapnout switch on swɪtʃ on
zapouzdření encapsulation ɪnˈkæpsjʊleʃn
zarovnat align əˈlaɪn
zařízení device dɪˈvaɪs
zařízení equipment ɪˈkwɪpmənt
zařízení pro ukládání dat storage system ˈstɔːrɪdʒ system
zařízení připojitelná k počítači peripheral pəˈrɪfrəl
zásuvka pro desku slot slɒt
zaškrtávací políčko check box tʃek bɒks
závit thread θred
závorka bracket ˈbrækɪt
závorka složená brace breɪs
zavření (vypnutí) programu stop debugging stɒp diːˈbʌɡiŋ
zavření souboru close of text kləʊz əv tekst
zavřít close kləʊz
záznam record ˈrekɔːd
záznamník událostí log lɒɡ
zdroj source sɔːs
zdůrazněný highlight ˈhaɪˌlaɪt
zelená green ɡriːn
zesilovač amplifier ˈæmplɪˌfaɪə
zhoršená rozlišitelnost aliasing əliasiŋ
získat retrieve rɪˈtriːv
zkosit chamfer ˈʃæmpə
zkratka (slovo vzniklé z prvních písmen) acronym ˈækrənɪm
změnit change tʃeɪndʒ
značka základna datum identifier ˈdeɪtʌm aɪˈdentɪfaɪə
značky symbols ˈsɪmbəl
znak character ˈkærɪktə
zotavení recovery rɪˈkʌvəri
zpět back (undo) bæk  / ʌnˈduː
zpětná vazba feedback ˈfiːdbæk
zpoždění delay dɪˈleɪ
zpracování sekvenční sequential processing sɪˈkwenʃl ˈprəʊsesɪŋ
zpracování více instrukcí současně pipelining ˈpaɪpˌlaɪnɪŋ
zpráva message ˈmesɪdʒ
zrcadlit mirroring ˈmɪrərɪŋ
zrušit, vymazat delete dɪˈliːt
ztracená část záznamu lost cluster lɒst ˈklʌstə
zvonek bell bel
zvuk sound saʊnd
zvýšit číslo increment ˈɪŋkrɪmənt



A
alphabet ˈælfəˌbet abeceda
a few pages e fjuː peɪdʒis několik stránek
absolute ˈæbsəluːt absolutní
accented line ækˈsentɪd laɪn čárkovaná
accept əkˈsept přijmout
access ˈækses přístup
access point ˈækses pɔɪnt přístupový bod
access time ˈækses taɪm doba přístupu
accessories əkˈsesəri doplňky
accuracy ˈækjʊrəsi přesnost
accurate ˈækjʊrət přesná
acknowledge əkˈnɒlɪdʒ potvrzení

acronym ˈækrənɪm
add æd přidat
address əˈdres adresa
addressable space əˈdres ˈeɪb(ə)l speɪs adresovatelný prostor
advance ədˈvɑːns pokročilý
advance method ədˈvɑːns ˈmeθəd pokročilé techniky
advantage ədˈvɑːntɪdʒ výhoda
algorithm ˈælɡəˌrɪð(ə)m algoritmus
alias ˈeɪliəs pseudonym, jinak zvaný
aliasing əliasiŋ zhoršená rozlišitelnost
align əˈlaɪn srovnat
align əˈlaɪn zarovnat
allocation ˌæləˈkeɪʃn vyhrazení místa v paměti
alphabetic order ˌælfəˈbetɪk ˈɔː(r)də abecední pořadí
amplifier ˈæmplɪˌfaɪə zesilovač
and ænd i (v logickém významu)
anchor æŋkə kotva
animation ˌænɪˈmeɪʃ(ə)n animace
animation ˌænɪˈmeɪʃn simulace pohybu
answer ˈɑːnsə odpověď
arc ɑːk oblouk
architecture ˈɑː(r)kɪˌtektʃə architektura
arithmetic and logic unit əˈrɪθmətɪk ænd ˈlɒdʒɪk ˈjuːnɪt aritmeticko-logická jednotka
array əˈreɪ pole
arrow ˈærəʊ šipka
artificial intelligence ˌɑːtɪˈfɪʃl ɪnˈtelɪdʒəns umělá inteligence
assembler əˈsemblə překladač (jazyka symbolických adres)
asynchronous eɪˈsɪŋkrənəs asynchronní
attack əˈtæk útok
attenuation əˈtenjuˌəʃn útlum
attribute əˈtrɪbjuːt vlastnost
automatically ˌɔːtəˈmætɪkli automaticky
auxiliary ɔːɡˈzɪliəri pomocný
average ˈævərɪdʒ průměr (matematický)
axis ˈæksɪs osa

zkratka (slovo vzniklé z prvních 
písmen)



B
back (undo) bæk  / ʌnˈduː zpět
back colour bæk ˈkʌlə barva pozadí
backbone ˈbækˌbəʊn páteř
background ˈbækˌɡraʊnd pozadí
backup ˈbækʌp záloha
banner bænə titulek
basic ˈbeɪsɪk základní
beam bɒks paprsek
beginning bɪˈɡɪnɪŋ počátek
bell bel zvonek
benchmark ˈbentʃˌmɑːk test rychlosti zpracování
Bezier curve be'zje  kɜːv bezierova křivka
biggest bɪɡist největší
binary digit ˈbaɪnəri ˈdɪdʒɪt binární číslice
bit bɪt nejmenší jednotka informace
black blæk černá
blackout ˈblækaʊt úplný výpadek (energie)
block blɒk blok
block diagram blɒk ˈdaɪəɡræm blokové schéma
blue bluː modrá
body of program ˈbɒdi əv ˈprəʊɡræm tělo programu
bold bəʊld řez písma - tučné
bold bəʊld tučné
Boolean algebra ˈbuːliən ˈældʒɪbrə Boolova algebra
border ˈbɔːdə ohraničení
box bɒks schránka
brace breɪs závorka složená
bracket ˈbrækɪt závorka
break-out line breɪk aʊt laɪn čára přerušení
bridge brɪdʒ most
brief briːf stručná
briefly(shortly) ˈbriːfli heslovitě
brightness braɪtnes jas
broadband ˈbrɔːdˌbænd šířka pásma
broadcast ˈbrɔːdˌkɑːst relace (vysílání)
browser ˈbraʊzə prohlížeč
brush brʌʃ štětec
buffer ˈbʌfə vyrovnávací paměť (malá kapacita)
build bɪld vybudovat
bus bʌs sběrnice
button ˈbʌtn tlačítko
byte baɪt osm bitů
byte baɪt uskupení bitů (8)



C
cable ˈkeɪbəl kabel
cache kæʃ vyrovnávací paměť
calculation ˌkælkjʊˈleɪʃn výpočet
capital letter ˈkæpɪtl ˈletə velké písmeno
carrier ˈkæriə nosná
catalogue ˈkætəlɒɡ katalog
category ˈkætəɡəri kategorie
catch kætʃ zachytit
cell sel buňka
centre sentə na střed
centre ˈsentə střed
cipher ˈsaɪfə šifra
circle ˈsɜːkəl kruh
circle ˈsɜːkəl kružnice
circle (wheel) ˈsɜːrkəl kolečko
circuit ˈsɜːkɪt obvod (elektrický)
class klɑːs třída
clear klɪər jasná
clearing ˈklɪərɪŋ nulování
clock klɒk hodiny
clock signal klɒk ˈsɪɡnəl hodinový impuls
close kləʊz zavřít
close of text kləʊz əv tekst zavření souboru
cluster ˈklʌstə hrozen (seskupení)
coaxial cable kəʊˌæksiəl ˈkeɪbəl koaxiální kabel
code kəʊd kód
codec kəʊdek kodér/dekodér
coil, helix kɔɪl  / ˈhiːlɪks spirála
collision kəˈlɪʒən kolize
colon kəʊlɒn dvojtečka
colour ˈkʌlə barva
column ˈkɒləm sloupec
command kəˈmɑːnd příkaz
commentary ˈkɒməntri slovní komentář
common ˈkɒmən společný
common term ˈkɒmən tɜːm obecné pojmy
communication kəˌmjuːnɪˈkeɪʃn komunikace
compare kəmˈpeə porovnat
compatibility kəmˌpætəˈbɪləti slučitelnost
compiler kəmˈpaɪlə překladač (vyšší)
component kəmˈpəʊnənt prvek
components generator kəmˈpəʊnənt ˈdʒenəˌreɪtə generátor součástí
compound ˈkɒmpaʊnd slučování
compression kəmˈpreʃən komprese
computer kəmˈpjuːtə koncové zařízení (počítač)
conceal kənˈsiːl skrýt
conductor kənˈdʌktə vodič
configuration kənˌfɪɡjəˈreɪʃn sestavení komponentů
connector kəˈnektə konektor
constrain kənˈstreɪn vazba
construction line kənˈstrʌkʃn laɪn konstrukční čára
container kənˈteɪnə pracovní panel
contents ˈkɒntents obsah
continue kənˈtɪnjuː pokračovat
control kənˈtrəʊl řízení
controlled kənˈtrəʊld řízená
controller kənˈtrəʊlə řadič
conversion kənˈvɜːrʃn konverze
convert kənˈvɜːrt převeď
copy ˈkɒpi kopírování
correct kəˈrekt provést korektury
correction kəˈrekʃn oprava
counter ˈkaʊntə čítač
counter kaʊntə počítadlo
coupler ˈkʌplər optický rozbočovač
create kriˈeɪt tvořit
creation kriˈeɪʃən tvorba
criterion (standard) kraɪˈtɪəriən kritérium
cross-section krɒs ˈsekʃn průřez
crosstalk krɒstɔːk rušení přeslechem
cryptography krɪpˈtɒɡrəfi kryptografie
current ˈkʌrənt aktuální
curve kɜːv křivka
customer ˈkʌstəmə zákazník, uživatel
cyan ˈsaɪən azurová barva
Czech tʃek česky
Czech equivalent tʃek ɪˈkwɪvələnt český výraz



D
danger ˈdeɪndʒə nebezpečí
dark dɑːk tmavá
dash dæʃ pomlčka
dashboard ˈdæʃˌbɔːd ovládací panel
data ˈdeɪtə data
data array ˈdeɪtə əˈreɪ datové pole
data projector ˈdeɪtə prəˈdʒektə dataprojektor
date deɪt termín
datum identifier ˈdeɪtʌm aɪˈdentɪfaɪə značka základna
debugging diːˈbʌɡing spuštění programu
decimal ˈdesɪməl desítkový
decimal point ˈdesɪməl pɔɪnt desetinná čárka (tečka)
decrease diːˈkriːs snížit
decrement diːˈkrɪmənt snížit číslo
decryption dəkrɪption dešifrování
default ˈdɪˌfɔːlt přednastavený
definition ˌdefəˈnɪʃən definice
degree of freedom dɪˈɡriː əv ˈfriːdəm stupeň volnosti
delay dɪˈleɪ zpoždění 
delete dɪˈliːt smazat
delete dɪˈliːt vymazání
delete dɪˈliːt zrušit, vymazat
deliver dɪˈlɪvər doručit
demand dɪˈmɑːnd požadavek
density ˈdensəti hustota
depth depθ hloubka
derive dɪˈraɪv odvodit
describing file dɪˈskraɪbing faɪl popisové pole
description language  dɪˈskrɪpʃənˈlæŋɡwɪdʒ jazyk popisu stránek
design dɪˈzaɪn výkres
design tools dɪˈzaɪn tuːls nástroje pro navrhování
developer dɪˈveləpə vývojář
device dɪˈvaɪs zařízení
dialog ˈdaɪəˌlɒɡ rozhovor
dial-up line ˈdaɪəl ʌp laɪn vytáčená linka (tlf.)
diameter daɪˈæmɪtə průměr (kružnice)
diamond ˈdaɪəmənd kosočtverec
dibit dibit dvojice bitů
digit ˈdɪdʒɪt číslice
dimension daɪˈmenʃn kóta
direction dɪˈrekʃn směr
directory dəˈrekt(ə)ri adresář
disadvantage ˌdɪsədˈvɑːntɪdʒ nevýhoda
disguise dɪsˈɡaɪz převlečení
distant ˈdɪstənt vzdálený
distributed dɪˈstrɪbjʊtɪd rozložený
divide dɪˈvaɪd rozdělit
don't accept dəʊnt əkˈsept nepřijmout
dotted line dɒtəd laɪn tečkovaná čára
double ˈdʌbəl desetinná čísla
double line  ˈdʌbəl laɪn dvojitá
draw drɔː grafický nákres
draw kresli
drawing ˈdrɔːɪŋ kreslení
drawing border ˈdrɔːɪŋ ˈbɔːdə rámeček výkresu
duplex ˈdjuːpleks obousměrný (komunikace)
dynamic daɪˈnæmɪk dynamická

drɔː/ 



E
edit ˈedɪt editace - úprava textu
edit kəˈrekt provést změnu
edit ˈedɪt upravit
effects ˈfekt efekty
echo ekəʊ ozvěna (ozev)
electric current ɪˈlektrɪk ˈkʌrənt elektrický proud
element ˈelɪmənt element, prvek
ellipse ɪˈlɪps elipsa
emulation ˈemjʊleɪʃn simulace zařízení
encapsulation ɪnˈkæpsjʊleʃn zapouzdření
encryption ɪnˈkrɪpʃən kódování
encryption ɪnˈkrɪption šifrování
end of text end əv tekst zakončení textu
enhancement ɪnˈhɑːnsmənt pokročilý, vylepšený
enter ˈentə vstoupit
entity ˈentəti dílčí element
envelope ˈenvələʊp obálka
environment ɪnˈvaɪrənmənt prostředí
equation ɪˈkweɪʒn rovnice
equipment ɪˈkwɪpmənt zařízení
erase ɪˈreɪz vymazat
eraser ɪˈreɪzə guma
error ˈerər chyba
escape ɪˈskeɪp utéct
event ɪˈvent událost
execute ˈeksɪˌkjuːt řídit
exchange ɪksˈtʃeɪndʒ výměna
exit exit ukončení
exit ˈeksɪt vyjít, vystoupit
extend ɪkˈstend protáhnout
extension ɪkˈstenʃn rozšíření
external ɪkˈstɜːnə vnější
extrude ɪkˈstruːd vysunutí
F
false fɔːls nepravda
feature ˈfiːtʃə rys
feature control frame ˈfiːtʃə kənˈtrəʊl  freɪm toleranční značka
feedback ˈfiːdbæk zpětná vazba
fibre optic cable ˈfaɪbə ˈɒptɪk ˈkeɪbl optický kabel
file faɪl soubor
fillet ˈfɪlɪt zaoblit
finish ˈfɪnɪʃ dokončit
finish design ˈfɪnɪʃ dɪˈzaɪn dokončit náčrt
firmware ˈfɜːmˌweə specifické programové vybavení
first fɜːst první
flat flæt plochý
floating point ˈfləʊtɪŋ pɔɪnt plovoucí čárka
floppy disk ˈflɒpi dɪsk ohebný disk (plastický)
flowchart fləʊtʃɑːt graf, diagram
flowchart fləʊ tʃɑːt vývojový diagram
fold up fəʊld ʌp složit
folder fəʊldə záložka
font fɒnt název písma
font fɒnt typ písma
for fɔː označení cyklu
fork fɔːk vidlička (rozvětvení)
format ˈfɔːmæt formát
formula ˈfɔːmjələ vzorec (matematický)
forward ˈfɔːrwərd dopředu
frame freɪm rámec
freeware ˈfriːweə volně šiřitelný program
frequency ˈfriːkwənsi kmitočet
front (colour) frʌnt popředí
front panel frʌnt ˈpænəl čelní panel
full fʊl plná
function ˈfʌŋkʃ(ə)n funkce
fuse fjuːz pojistka
G
game ɡeɪm hra
gate ɡeɪt brána
geometry project dʒiːˈɒmətri ˈprɒdʒekt promítnutí geometrie
glass ɡlɑːs sklo
graded-index cable ˈɡreɪdɪd ˈɪndeks ˈkeɪbl gradientní optický kabel
gradual sequence ˈɡrædʒuəl posloupná řada
graph ɡrɑːph graf
green ɡriːn zelená
grid ɡrɪd mřížka
grip ɡrɪp uchopit
group ɡruːp skupina
group box ɡruːp box ohraničení skupiny



H
handshaking ˈhændˌʃeɪkɪŋ vzájemná komunikace
handshaking hændʃeɪkɪŋ vzájemná komunikace
hardware ˈhɑːdˌweə technické prvky počítače
head hed hlava
head hed záhlaví
head of program hed of ˈprəʊɡræm hlavička programu
headline ˈhedˌlaɪn nadpis
height haɪt výška
help help pomoc (nápověda)
heredity həˈredəti dědičnost
hexadecimal ˌheksəˈdesɪml šestnáctkový
hexagon ˈheksəɡən šestiúhelník
hide haɪd skrýt
high haɪ vysoký
high impedance haɪ ɪmˈpiːdns vysoká impedance
highlight ˈhaɪˌlaɪt zdůrazněný
hole həʊl díra
home həʊm domů
horizontal dimension ˌhɒrɪˈzɒntəl daɪˈmenʃən horizontální míra 
horizontal dimension of character ˌhɒrɪˈzɒntəl daɪˈmenʃn əv kærɪktə vodorovný rozměr znaků
horizontal text ˌhɒrɪˈzɒntəl tekst svislý text
horizontally ˌhɒrɪˈzɒntəli vodorovně
host həʊst hostitel
hover ˈhɒvə vznášet se
hub hab sdružovací prvek
hyphen ˈhaɪfən spojovník
CH
chain tʃeɪn čerchovaná
chamfer ˈʃæmpə zkosit
change tʃeɪndʒ změnit
character ˈkærɪktə znak
chart tʃɑːt diagram
check box tʃek bɒks zaškrtávací políčko
child tʃaɪld dítě
choose tʃuːz vybrat
I
idle time ˈbʌtən prázdná doba - doba nečinnosti
if if jestliže
if ɪf rozhodovací podmínka
impossible ɪmˈpɒsəbl nemožný
in the centre ɪn ðiː ˈsentə uprostřed
increase ɪnˈkriːs navýšit
increase ɪnˈkriːs povýšení
increment ˈɪŋkrɪmənt zvýšit číslo
independence ˌɪndɪˈpendəns nezávislý
index ˈɪndeks rejstřík
individually ˌɪndɪˈvɪdʒuəli individuálně
inch ɪntʃ palec (míra délková)
ink printer ink ˈprɪntə inkoustová tiskárna
input ˈɪnpʊt vstup
insert (paste) ɪnˈsɜːt vložit
insulation ˌɪnsjʊˈleɪʃən izolační (vrstva)
integer ˈɪntɪdʒə celá čísla
integrity ɪnˈteɡrəti úplnost
interface ˈɪntəˌfeɪs rozhraní
interrupted vector ˌɪntəˈrʌptəd vektə přerušovací vektor
interruption ˌɪntəˈrʌpʃən přerušení
invitation ˌɪnvɪˈteɪʃn pozvání
italic ɪˈtælɪk kurzíva
italic ɪˈtælɪk řez písma - kurzíva
item ˈaɪtəm položka
J
jacket ˈdʒækɪt obal (kabátek u optického vlákna)
joystick ˈdʒɔɪˌstɪk pákový ovladač
jump dʒʌmp skok
K
key kiː klávesa
key kiː klíč
key word kiː wɜːrd klíčové slovo
keyboard ˈkiːˌbɔːrd klávesnice



L
label ˈleɪbəl popisek
language ˈlæŋɡwɪdʒ jazyk
laser printer ˈleɪzə ˈprɪntə laserová tiskárna
last lɑːst poslední
last but one lɑːst bʌt wʌn předposlední
layer ˈleɪə vrstva
layout ˈleɪaʊt rozložení
layout, arrangement ˈleɪaʊt əˈreɪndʒmənt uspořádání
leave liːv opustit
left left levý
left left vlevo
left button left bʌtn levým tlačítkem
length leŋθ délka
letter ˈletə písmeno
level ˈlevəl hladina
library ˈlaɪbrəri knihovna
line laɪn čára
line bisector laɪn bɪseˈrektə symetrická úsečka
line segment laɪn ˈseɡmənt úsečka
line spacing laɪn ˈspeɪsɪŋ řádkování
linear programming lɪniə ˈprəʊˌɡræmɪŋ lineární programování
list lɪst seznam
local ˈləʊkl místní
lock lɒk zámek
loft lɒft šablonování
log lɒɡ záznamník událostí
logical operator AND ˈlɒdʒɪkl ˈɒpəˌreɪtə ænd logický operátor "i"
logical operator OR ˈlɒdʒɪkl ˈɒpəˌreɪtə ɔː logický operátor "nebo"
loop luːp smyčka
lost cluster lɒst ˈklʌstə ztracená část záznamu
low impedance ləʊ ɪmˈpiːdəns nízká impedance
M
macro ˈmækrəʊ makra
magenta məˈdʒentə purpurová barva
magnifying glass ˈmæɡnɪfaɪng ɡlɑːs lupa
machine part məˈʃiːn pɑːt strojní součást
mail meɪl pošta
mail box meɪl bɒks poštovní schránka
mainboard meɪn bɔːd základní deska PC
mainframe ˈmeɪnˌfreɪm sálový počítač
maintenance ˈmeɪntənəns údržba
management ˈmænɪdʒmənt řízení (provozu)
memory ˈmemri paměť
menu menjuː nabídka
message ˈmesɪdʒ zpráva
mirroring ˈmɪrərɪŋ zrcadlit
model ˈmɒdəl model
model ˈmɒdl předloha
modification ˌmɒdɪfɪˈkeɪʃn modifikace
monitor ˈmɒnɪtə monitor
monochrome ˈmɒnəˌkrəʊm dvoubarevný (čb)
month calendar mʌnθ ˈkælɪndə měsíční kalendář
mouse maʊs myš
mouse click maʊs klɪk po kliknutí myši
moving time ˈmuːvɪŋ taɪm doba pohybu 
multi reference mʌlti ˈrefərəns multiodkaz
multiline víceřádkový
multimode cable mʌltiməʊd ˈkeɪbl mnohovidový optický kabel
multiple ˈmʌltɪpl mnohonásobný
multiprocessing mʌltiˈprəʊsesɪŋ souběžné zpracování procesů
multitasking mʌltitɑːsking souběžné zpracování úloh
multiuser multiˈjuːzə více uživatelský
N
natural language ˈnætʃərəl ˈlæŋɡwɪdʒ přirozený jazyk
net (work) net síť
network operating system ˈnetˌwɜːrk ˈɒpəreɪting ˈsɪstəm síťový operační systém
next nekst další
nibble ˈnɪbə polovina bytu (4bity)
node nəʊd uzel
noise nɔɪz šum
non volatile memory non ˈvɒlətaɪl ˈmeməri energeticky nezávislá paměť
notice ˈnəʊtɪs poznámka
number nʌmbə číslo

multilaɪn 



O
object ˈɒbdʒekt objekt
octal oktəl osmičkový
offset ˈɒfˌset ekvidistanta
offset ˈɒfˌset odsazení
one page wʌn peɪdʒ jedna stránka
only ˈəʊnli pouze, jenom
opacity əʊˈpæsəti neprůhlednost
operand ɒpəˌrand předmět operace
operating cycle ˈɒpəreɪting ˈsaɪkəl doba operačního cyklu
option ˈɒpʃn varianta
or ɔː nebo
order ˈɔːdə pořadí
orientation ˌɔːriənˈteɪʃn orientace
other ˈʌðə jiný
output ˈaʊtˌpʊt výstup
overflow ˌəʊvəˈfləʊ přetečení
overview ˈəʊvəˌvjuː náhled
own format əʊn ˈfɔːmæt vlastní formát
own imaging əʊn ˈɪmɪdʒɪŋ vlastní zobrazení
P
packet ˈpækɪt segment zprávy
page peɪdʒ stránka
pair peə pár
panel ˈpænl panel
paragraph ˈpærəˌɡrɑːf odstavec
parallel processing ˈpærəlel ˈprəʊsesing současné zpracování programů
parameters pəˈræmɪtəs parametry
parametric modeller parametrický modelář
parent ˈpeərənt rodič
partial result ˈpɑːʃəl rɪˈzʌlt dílčí výsledek
password ˈpɑːsˌwɜːd heslo
path pɑːθ cesta, (stezka)
PC PC
pen pen pero
pentagon ˈpentəɡən pětiúhelník
performance pəˈfɔːməns výkon
peripheral pəˈrɪfrəl zařízení připojitelná k počítači
personal computer ˈpɜːsənəl kəmˈpjuːtə personální počítač
photos ˈfəʊtəʊ fotografie
physical address ˈfɪzɪkl əˈdres fyzická adresa
picture pɪktʃə obrázek
picture box pɪktʃə box obrázkové pole
picture element pɪktʃə ˈelɪmənt obrazový prvek
pictures pɪktʃəs obrázky
pipelining ˈpaɪpˌlaɪnɪŋ zpracování více instrukcí současně
pixel ˈpɪksəl bod
plane pleɪn rovina
platform ˈplætˌfɔːm výchozí vrstva, uskupení
pointer ˈpɔɪntə ukazatel
polygon ˈpɒlɪɡən mnohoúhelník
polygon ˈpɒlɪɡən polygon
portability ˌpɔːtəˈbɪləti přenositelnost
possibilities ˌpɒsəˈbɪlətis možnosti
possible ˈpɒsəbl možný
power ˈpaʊə mocnina
power ˈpaʊə napájení
predict prɪˈdɪkt předvídat
presentation ˌprezənˈteɪʃən prezentace
print prɪnt tisk
priority praɪˈɒrəti přednost
procedure ˈsiːkwəns posloupnost příkazů
profile ˈprəʊfaɪl profil
prolong prəˈlɒŋ prodloužit
properties ˈprɒpətis vlastnosti
property ˈprɒpəti vlastnost
protection prəˈtekʃn ochrana
Q
quantity ˈkwɒntəti počet
queue kjuː fronta
queue kjuː řazení

pəˈræmɪtric  ˈmɒdələr

ˌpiː ˈsiː 



R
radio button ˈreɪdiəʊ ˈbʌtn přepínací tlačítko
radius ˈreɪdiəs rádius
random ˈrændəm libovolný
random ˈrændəm náhodný
range reɪndʒ rozsah
rate reɪt rychlost
read riːd číst
read only riːd ˈəʊnli pouze ke čtení
readable ˈriːdəbəl čitelnost
real time activity rɪəl taɪm  ækˈtɪvəti činnost ve skutečném čase
real value of number rɪəl ˈvæljuː of ˈnʌmbə absolutní hodnota čísla
receiver rɪˈsiːvə přijímač
receiving rɪˈsiːving příjem
recent ˈriːsənt nedávný
recipient rɪˈsɪpiənt příjemce
record ˈrekɔːd zápis
record ˈrekɔːd záznam
recovery rɪˈkʌvəri zotavení
rectangle ˈrekˌtæŋɡəl obdélník
red red červená
redundancy rɪˈdʌndənsi nadbytečnost
reference ˈrefərəns odkaz
reference dart ˈrefərəns dɑːt odkazová šipka
refresh cycle rɪˈfreʃ ˈsaɪkl obnovovací cyklus
refuse rɪˈfjuːz odmítnout
register ˈredʒɪstə omezený paměťový prostor
relative ˈrelətɪv relativní
release rɪˈliːs verze vydání (softwaru)
reliability rɪˌlaɪəˈbɪlɪti spolehlivost
remember rɪˈmembə pamatovat
remote rɪˈməʊt vzdálený
remove rɪˈmuːv odstranit
repeat rɪˈpiːt opakovat
repeater rɪˈpiːtə opakovač
request rɪˈkwest požadavek
requirements rɪˈkwaɪə(r)mənt požadavky
resolution ˌrezəˈluːʃn rozlišení
result rɪˈzʌlt výsledek
retrieve rɪˈtriːv získat
return rɪˈtɜːn návrat
return code rɪˈtɜːn v návratový kód
ribbon ˈrɪbən barvící páska
right raɪt pravý
right raɪt vpravo
right button raɪt pravým tlačítkem
ring rɪŋ kruh (prstenec)
rotate rəʊˈteɪt otočit
rotation rəʊˈteɪʃn rotace
roughness rʌfnes drsnost
router ˈruːtə směrovač
row rəʊ řádek
rule ruːl pravidlo (norma)



S
safe copy seɪf ˈkɒpi kopie programu (bezpečnostní)
sample ˈsɑːmpl vzorek
save seɪv uložit
save working space seɪv ˈwɜːkɪŋ speɪs uložit pracovní prostor
scale skeɪl měřítko
screen skriːn obrazovka
screen skriːn plátno
scrollbar skrəʊl bɑː posuvník
section view ˈsekʃn vjuː řez
sector ˈsektə sektor
security sɪˈkjʊərəti bezpečnost
semicolon ˌsemiˈkəʊlɒn středník
semiconductor ˌsemikənˈdʌktə polovodič
sentence ˈsentəns věta
separate ˈsepərət oddělit
separate ˈsepərət rozdělit
sequential processing sɪˈkwenʃl ˈprəʊsesɪŋ zpracování sekvenční
set (composition) set sestava
setting nastavení
sharing ʃeəing sdílení
sheet of paper ʃiːt ɒv ˈpeɪpə arch papíru
shell ʃel skořepina
shield ʃiːld stínění
shift ʃɪft přesun
shift ʃɪft posun
shift out ʃɪft aʊt přesunout
scheduler ˈʃedjuːlə plánovač
sign and encrypt saɪn ænd ɪnˈkrɪpt podepsat a šifrovat
signal loss ˈsɪɡnəl lɒs signálová ztráta
signature ˈsɪɡnətʃə podpis
significant sɪɡˈnɪfɪkənt významný
silicon ˈsɪlɪkən křemík
simple ˈsɪmpəl jednoduchá
single mode cable ˈsɪŋɡəl məʊd ˈkeɪbəl jednovidový optický kabel
size saɪz velikost
size of font saɪz əv fɒnt velikost písma
sketch sketʃ náčrt
slash slæʃ lomítko
slot slɒt zásuvka pro desku
smallest smɔːlist nejmenší
snap snæp snímek
socket ˈsɒkɪt patice
software ˈsɒftˌweə programové vybavení počítače
software terms ˈsɒftˌweə tɜːm softwarové pojmy
solution səˈluːʃn řešení
sound saʊnd zvuk
source sɔːs zdroj
space speɪs mezera
speed spiːd rychlost (např. otáčky)
split splɪt rozštěpení
splitting ˈsplɪtɪŋ rozdělení
square skweə čtverec
square bracket skweə ˈbrækɪt hranatá závorka
square root skweə ruːt odmocnina
standby ˈstændbaɪ pohotovostní režim
star stɑːr hvězda
status information ˈsteɪtəs ˌɪnfəˈmeɪʃən informace o stavu
step step krok
stop debugging stɒp diːˈbʌɡiŋ zavření (vypnutí) programu
storage system ˈstɔːrɪdʒ system zařízení pro ukládání dat
stream striːm proud (dat)
string strɪŋ řetězec
structure ˈstrʌktʃə struktura
style of font staɪl əv fɒnt styl písma
sub layer sʌb ˈleɪə podvrstva
sum sʌm součet
summary ˈsʌməri souhrn
supervisory ˌsuːpəˈvaɪzəri vrchní dohled
support səˈpɔːt podpora
sweep swiːp tažení
switch swɪtʃ spínač
switch swɪtʃ vypínač
switch off swɪtʃ əv vypnout
switch on swɪtʃ on zapnout
switch over swɪtʃ ˈəʊvə přepnout
switch over windows swɪtʃ ˈəʊvə ˈwɪndəʊs přepnout okna
symbol ˈsɪmbəl symbol
symbols ˈsɪmbəl značky
syntax syntax syntaxe

ˈsetɪŋ/ 



T
table ˈteɪb(ə)l tabulka
tag tæɡ štítek, nálepka, visačka
take apart teɪk əˈpɑːt rozložit
tape teɪp páska
task tɑːsk úkol
temperature ˈtemprɪtʃə teplota
template ˈtemˌpleɪt šablona
temporary memory ˈtempərəri ˈmeməri dočasná paměť
terminator ˌtɜːrmɪˈneɪtə zakončovací odpor
text tekst text
text box tekst bɒks textové pole
text colour tekst ˈkʌlə barva textu
text message tekst ˈmesɪdʒ textová zpráva
thick θɪk tlustý
thin θɪn tenký
thread θred závit
threat θret hrozba
three dimensional space θriː dɪˈmenʃənəl speɪs trojrozměrný prostor
throughput ˈθruːˌpʊt propustnost
timer ˈtaɪmə časovač
tolerance ˈtɒlərəns tolerance
toner ˈtəʊnə barvivo do laser tiskáren
tool tuːl nástroj
toolbox tuːl panel nástrojů
tools tuːls nástroje
topology ˈtəpɒləɡi topologie
total result ˈtəʊt(ə)l celkový výsledek
touch screen tʌtʃ skriːn dotyková obrazovka
tower ˈtaʊə věž
track træk stopa
trackball ˈtrækˌbɔːl polohovací zařízení
transmission trænzˈmɪʃn přeposílání informace
transmitter trænzˈmɪtə vysílač
transmitting trænzˈmɪtɪŋ vysílání
transparency trænsˈpærənsi průhlednost
tree triː strom
triangle ˈtraɪæŋɡl trojúhelník
tribit trɪbit trojice bitů
trim trɪm oříznout
true truː pravda
try traɪ pokusit se
twisted pair ˈtwɪstɪd peə kroucená dvoulinka
type taɪp typ
type of line taɪp of laɪn druh čáry
U
underline ˌʌndəˈlaɪn podtržené
underline ˌʌndəˈlaɪn řez písma - podtržené
unit ˈjuːnɪt jednotka
universal pattern ˌjuːnɪˈvɜːsəl ˈpætən universální vzorek
user ˈjuːzə uživatel
user name ˈjuːzə neɪm uživatelské jméno
V
validate ˈvælɪdeɪt validovat
value hodnota
variable ˈveəriəbl proměnná
verification ˌverɪfɪˈkeɪʃn ověření
vertical text ˈvɜːtɪkl tekst vodorovný text
vertically ˈvɜːrtɪkəli svisle
video ˈvɪdiəʊ video
virtual ˈvɜː(r)tʃʊəl fyzicky neexistující
visible ˈvɪzəbl viditelný
voice vɔɪs hlas
volatile memory  ˈvɒlətaɪlˈmeməri energeticky závislá paměť
voltage ˈvəʊltɪdʒ elektrické napětí
W
waiting for sector weɪting fɔː ˈsektə čekání na sektor
web page web peɪdʒ webová stránka
weld weld svar
what wɒt co
when wen kdy
whom (who) huːm komu
width wɪdθ šířka
winding, spoiling ˈwaɪndɪŋ,  spɔɪlɪŋ vinutí
window ˈwɪndəʊ okno
wire ˈwaɪə drát
wireless ˈwaɪələs bezdrátový
word wɜːd slovo
workstation ˈwɜːkˌsteɪʃn pracovní stavnice
write raɪt psát
Z
zig-zag line ˈzɪɡzæɡ laɪn klikatá čára

ˈvæljuː 


