
Jak překládat do angličtiny abstrakty publikovaných prací 
     z oboru fotogrammetrie a dálkový průzkum Země 
 
Neodmyslitelnou součástí publikace vědeckého sdělení, referátu, článku či monografie 
z oboru fotogrammetrie a dálkového průzkumu Země je anglická verze abstraktu a někdy též 
závěrů (shrnutí). Současný stav vykazuje proměnlivou úroveň těchto překladů, a to jak při 
používání obecných termínů, tak zejména při používání synonym odborné terminologie, 
způsobenou menšími znalostmi angličtiny (často u starších pracovníků) nebo menší 
pečlivostí u mladších kolegyň a kolegů. 
 
      Renomovanými zdroji pro dále uvedené tabulky byly tyto publikace: 

• Technical dictionary. Volume 17: General terms. BKG Frankfurt am Main, 2001. 
• Newby, P. R. T.: Technical terminology for the photogrammetric community. 

Dostupné z: http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/fulltext/118539385/main.html,ftx_abs  

      
     Předložená pomůcka má napomoci zvýšení celkové úrovně a srozumitelnosti abstraktů 
z oboru fotogrammetrie a dálkového průzkumu Země pro zahraniční čtenáře, pro které je 
důležitým zdrojem informace o obsahu publikace v českém jazyce. 
 
                                                                                   doc. Ing. Jiří Šíma, CSc. 
                                                                         předseda Terminologické komise ČÚZK 
 
 
Všeobecné výrazy 
 
                    č e s k y              a n g l i c k y     p o z n á m k a 

abstrakt abstract  
asistent assistant  
bakalář bachelor  
bakalářská práce bachelor thesis  
celoživotní profesní vzdělávání continued professional development    zkratka   CPD 
cíl (výuky) (learning) objective  
cvičení practice  
článek article  
další vzdělávání further education  
diplomant diploma candidate  
diplomová práce dissertation, diploma thesis  
diplomová zkouška diploma exam(ination)  
disertační práce doctoral thesis  
docent associate professor . 
dokazovat demonstrate, prove  
dosáhnout reach  
důkaz proof  
fakulta (obor studia) faculty (of), department (US)  
habilitace habilitation  
habilitační práce postdoctoral thesis  
hodnocení, zhodnocení evaluation  
inženýr (Ing.) master of science    zkratka   MSc 
jmenování (do funkce) appointment  
katedra chair (of)  
klíčová slova key words  
maturita school-leaving exam(ination)  



měřicí technika measuring technique  
monitorování, sledování monitoring  
návrh suggestion, proposal  
návrh (dokumentu), náčrt draft  
navrhnout suggest, propose  
norma  standard ISO, EN, ČSN 
normalizace standardisation, standartization  
novela (zákona, vyhlášky) amendment  
obrázek  figure zkratka   Fig. 
odborná škola (průmysl. škola) technical college  
odvodit derive  
odvození derivation, deriving  
odvozený derived  
písemná zkouška written exam(ination), written test  
podávat (zprávu) report  
pojednat (o) deal (with)  
pojem concept  
popisovat, ilustrovat describe, illustrate  
poradce, tutor tutor  
porovnání comparison, comparing  
porovnat compare  
posoudit assess  
postgraduální studium postgraduate course  
potvrzovat, potvrdit confirm  
použít, aplikovat (na) utilize, use, apply (to)  
praxe (v rámci výuky) traineeship  
profesní vzdělávání vocational training  
profesor professor  
předmět (výuky) subject  
přednáška lecture, reading  
představovat, reprezentovat represent  
příloha annex, supplement, enclosure  
příspěvek contribution  
referát, stať paper  
semestr semester  
seminární práce, projekt seminar paper  
seminář seminar  
shrnutí, resumé summary  
standard standard užší význam než norma 

standardizace standartisation, standardization užší význam než 
normalizace 

státní zkouška state examination  
studijní obor course of studies  
studijní program curriculum  
studium studies  
tvorba, generování creation, generation  
ukázka sample, specimen  
ukazovat show  
uvádět, uvést, prezentovat present  
užití, použití, aplikace (na) utilization, use, using, application (to)  
vědecký pracovník research worker, scientific worker  
věnovat pozornost (čemu) pay attention (to)  
vysoká škola university, college  



vysokoškolský učitel university (college) lecturer  
výuka teaching, studies  
výukové středisko training centre  
vyzkoušet prove  
výzkum research  
výzkumník, badatel researcher  
zadaný assigned  
zadat assign  
základní vzdělání basic training  
zápočet (studia) credit  
závěr conclusion  
zeměměřický inženýr (land) surveyor  
zeměměřictví (land) surveying  
získat, vyhled(áv)at  (IT) retrieve  
zkouška exam(ination)  
zkušební komise board of examiners  
znalost(i) knowledge  
zpráva report  

 
 

Odborné termíny 
 
                   č e s k y                  a n g l i c k y    p o z n á m k a 

aerotriangulace aerial triangulation  
analogová fotogrammetrie analogue photogrammetry  
analogová komora (na film) analogue (film) camera  
analytická fotogrammetrie analytical photogrammetry  
analytický vyhodnocovací přístroj analytical plotter  
barevný infračervený colour infrared    zkratka   CIR 
bezchybný error-free  
bikubický bi-cubic  
bilineární bilinear  
blízká fotogrammetrie close range photogrammetry  
blízký infračervený near-infrared (adjektivum)  
blokové vyrovnání block adjustment  
CCD CCD, charge-coupled device  
černobílý black-and-white  pouze adjektivum 
data data v angl. singulár ! 
datová sada data-set s pomlčkou ! 
datum (časové) date, pl.  dates  
datum (geodetické), pl.  data datum, pl.  datums  
digitální fotogr. pracovní stanice digital photogrammetric workstation    zkratka   DPW 
digitální fotogrammetrie digital photogrammetry  
digitální kamera digital camera  
digitální model povrchu digital surface model    zkratka   DSM 
digitální model reliéfu digital ground model  (nově !)    zkratka   DGM 
digitální model terénu (obecně) digital terrain model    zkratka   DTM 
digitální výškový model digital elevation model    zkratka   DEM 
drátěný model wire-frame model  
družicový, kosmický satellite-borne, space-borne  
dvojrozměrný, dvourozměrný  two-dimensional    zkratka   2D 
elektronický teodolit electronic theodolite  



fasáda façade   (francouzsky)  
fototeodolit phototheodolite  
geografický informační systém geographical information system GB  
geoprostorová data, geodata geospatial data, geodata  
georeferencování georeferencing  
georeferencovaný georeferenced  
geovizualizace geovisualization  
hlavní bod (snímku) principal point  
inerciální navigační systém inertial navigation system    zkratka   INS 
interpretace snímků photo interpretation  
kartografická vizualizace cartographic visualization  
katastrální mapování cadastral mapping  
katastrální měření cadastral survey  
kolineární collinear  
komora, kamera camera tendence → kamera 
kompenzace smazu forward motion compensation    zkratka   FMC 
konstanta komory (kamery) principal distance  
kontrolní bod check point  
Landsat (nepsat velká písmena) Landsat  
laserový skener laser scanner  
letecké laserové skenování  (LLS) aerial laser scanning, lidar zkratka   ALS 
letecký aerial, airborne  
maloformátová komora (kamera) small-format camera  
mapa středního měřítka medium scale map  
mapa velkého měřítka large scale map  
měřítko snímku photo scale  
mnohozonální, vícepásmový multi-band  
mobilní mapování mobile mapping  
mozaika mosaic  
mozaikování mosaicking  
multispektrální multispectral  
multitemporální multitemporal  
nadir(ový bod) nadir point  
neměřická kamera non-metric camera  
nepravidelná trojúhelníková siť triangulated irregular network    zkratka   TIN 
normální komora (kamera) normal-angle camera  
obraz s velmi vysokým rozlišením  very high resolution imagery    zkratka   VHRI 
off line, off-line, offline offline  
okamžité zorné pole instantaneous field of view    zkratka   IFOV 
on line, on-line, online online  
ortofoto(snímek) orthophoto(graph), ortho-image  
ortogonalizace orthorectification  
osa x ,y, z x axis, y axis, z axis  
pás, řada snímků s překrytem strip  
podélný překryt forward overlap, longitudinal overlap  
poměr signálu k šumu signal-to noise ratio  
poměr základny k výšce letu base-to-height ratio symbol    b/h 
poslední zpětný odraz (LLS) last-return pulse  
pravoúhlý right-angle  
prostorové rozlišení space resolution  
první zpětný odraz  (LLS) first-return pulse  
příčný pás (řada snímků) cross strip  
příčný překryt lateral overlap, cross overlap, sidelap  



přímá lineární transfotrmace direct linear transformation    zkratka   DLT 
půdní kryt land cover  
radar se syntetickou aperturou synthetic aperture radar    zkratka   SAR 
radiometrické rozlišení radiometric (spectral) resolution  
semiměřická komora (kamera) semi-metric camera  
snímání obrazových dat imagery  
snímková dvojice stereopair  
soubor dat data file  
souřadnice, souřadnicový coordinate    bez pomlčky ! 
spojovací bod tie point  
stereodvojice stereopair  
stereoskop stereoscope  
stereoskopické vyhodnocení stereoplotting  
stereoskopický překryt stereo overlap  
stereoskopický vyhodnoc. přístroj stereoplotter  
stínování hill shading  
strmý (snímek) near-vertical (photograph)  
střední chyba root mean square error    zkratka   rmse 
subpixelová přesnost sub-pixel accuracy  
svislý (snímek) vertical (photograph)  
šikmý (snímek) oblique (photograph)  
širokoúhlá komora (kamera) wide-angle camera  
šířka pásu (záznamu obr. dat) swath (width)  
teorie chyb error theory  
třírozměrný (3D) three-dimensional    zkratka   3D 
v reálném čase real-time    (adjektivum)  
ve formě mozaiky mosaicked  
velkoformátová komora (kamera) large-format camera  
vlícovací bod ground control point    zkratka   GCP 
vnější orientace exterior orientation  
vnitřní orientace interior orientation  
vyrovnání m. nejmenších čtverců least squares adjustment  
vyrovnání paprskových svazků bundle adjustment  
výška letu flying hight  
zkušební pole testfield  
zlomová čára, (terenní) hrana breakline dohromady ! 
zpracování obrazu  image processing  
zvlášť širokoúhlá komora  super-wide-angle camera  

 


