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SLOVNÍČEK ANGLICKÝCH VÝRAZŮ Z UČEBNICE PRO POKROČILÉ 

Anglicky Česky 

adapter adaptér 

add přidat 

add with value přidej i s hodnotou 

advanced options pokročilá nastavení 

allow nulls povol hodnoty NULL 

ancestor předek 

as jako 

AttachDbFilename připojit databázový soubor 

auto-generated property automatická vlastnost 

base bázový 

big velký 

both … and … jak …, tak … 

cancel storno 

cast typová konverze 

change type změnit typ 

choose methods to generate 
vyberte, jaké metody se mají vygenero-

vat 

class třída 

column sloupec 

command příkaz 

comparable porovnatelný 

compare porovnat 

concurrency conflict problém souběžného přístupu 

configure konfigurovat 

connected layer připojený režim (ADO.NET) 

connection připojení 

connection string připojovací řetězec 
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connection timeout, connect timeout 
doba, za kterou se ukončí neúspěšné 

pokusy o připojení  

constraint omezení 

control ovládací prvek 

create vytvořit 

create vytvořit 

data context řídicí třída LINQ to SQL 

data provider poskytovatel dat 

data reader objekt pro čtení záznamů 

data set lokální sada 

data source zdroj dat 

data table lokální tabulka 

database databáze 

database engine databázový stroj 

database management system (DBMS) systém řízení báze dat (SŘBD) 

dataset designer návrhář lokální sady 

default implicitní 

deferred execution odložené vykonání 

deferred operator operátor s odloženým vykonáním 

delete smazat 

derived class odvozená třída 

descendant potomek 

disconnected layer odpojený režim (ADO.NET) 

drop odstranit (tabulku, databází, …) 

edit table schema editovat schéma tabulky 

entity class entitní třída 

event událost 

execute provést 

field datová složka 

fill naplnit 

fill by naplnit podle 
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find by najít podle 

finish dokončit 

first první 

foreign key cizí klíč 

handler obsluha události 

has value má hodnotu 

immediate execution okamžité vykonání 

inherit dědit 

inheritance dědičnost 

insert vložit 

instance instance 

integrated security integrované zabezpečení 

interface rozhraní 

is je 

isolation level úroveň ochrany (transakce) 

lambda expression lambda výraz 

last poslední 

length délka 

loosely typed slabě typový, beztypový 

member variable členská proměnná 

method metoda 

method syntax syntaxe metod 

new nový 

next další 

nondeferred operator operátor s okamžitým vykonáním 

non-query „ne-dotaz“ (jiný příkaz než Select) 

nullable nulovatelný 

O/R Designer O/R návrhář 

object objekt 

object relational mapping (ORM) objektově relační mapování (ORM) 
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one to many jedna k více 

open table definition otevřít definici tabulky 

order by seřadit podle 

other windows další okna 

override předefinovat, překrýt 

parameterized query parametrizovaný příkaz 

pluralization of names převod jmen do množného čísla 

polymorphism polymorfismus 

previous předchozí 

primary key primární klíč 

projection projekce 

property vlastnost 

query dotaz 

query syntax syntaxe dotazu 

reader čtečka 

refresh the data table obnovit (osvěžit :) lokální tabulku 

relational relační 

relationship, relation vztah 

rich client tlustý klient 

row řádek 

row state stav řádku 

rule pravidlo 

select vybrat 

show all settings zobrazit všechna nastavení 

show table data zobrazit data z tabulky 

single jediný 

specify a SQL SELECT statement upřesněte SQL příkaz Select 

SQL (Structured Query Language) SQL (jazyk pro strukturované dotazy) 

SQL injection injekce SQL 

strongly typed silně typový 
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table tabulka 

then by potom podle 

thin client tenký klient 

tiny malinkatý 

tool nástroj 

transaction transakce 

type cast  typová konverze 

unique jedinečný 

update aktualizovat 

value hodnota 

where kde 

 


