
US English 

2. LESSON------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
EVERYDAY ENCRYPTION 

 
conjure up translation:  vybavit (si), vyvolat, evokovat, vykouzlit, vytvořit obraz v mysli 
 explanation: to bring into the mind or caused to be remembered, evoke 
(synonyma: vychovávat, vykouzlit, vyvolání, vyvolat, předložila, probudit, evokují, zamíchat, zvýšit)  
 
facet  translation: stránka/aspekt  něčeho, jako je osobnost, odlišný rys/prvek  
problému 
 explanation:  a facet of something is a single part or aspect of it; any of the many 

parts of a subject to be considered 
 (synonyma: aspekt, charakteristika, funkce, boční, sektor, sféra)  
 
tamper-resistance 
 translation:  odolnost proti ilegálním zásahům 
 explanation:  resistance to tampering either the normal users of a product, package, 

or system or others with physical access to it 
odolnost proti ilegálním zásahům - odolnost vůči běžnému uživatelskému výrobku, balíčku nebo 
systému nebo čemukoli jinému s fyzickým přístupem k němu. Manipulační odpor se pohybuje od 
jednoduchých prvků, jako jsou šrouby se speciální hlavou k více složitým zařízením, která je činí sama 
nefunkční nebo šifrovat veškerá data přenosy mezi jednotlivými čipy.  
Odolná zařízení nebo funkce jsou také běžně balená, aby odradila od manipulace s výrobkem.  
 
compliance  translation:  shoda, harmonie, vyhovění čemu, poddajnost 
 explanation:  obedience to a rule, agreement, demand, etc.; the tendency to agree 

willingly to other people’s wishes or demands 
 
revenue  translation:  příjem, tržba, výnos, státní důchod 
 explanation:  income, esp. that which the government receives as tax 
 (synonyma: částka, množství peněz, suma, částka peněz, daně z příjmu, daně) 
 
combat  translation:  boj, konflikt, zápas; bojovat, zápasit, potírat; bojový, bitevní 
 explanation:  a struggle, a fight 
 (synonyma: boj, zápas, potýkat se)  
 
ample  translation:  dostatečný, hojný, bohatý, postačující 
 explanation:  enough, or more than enough 
 (synonyma: hojný, dostatečné, hojný, hojný, hojný, bohatý)  
 
toll  translation:  poplatek, právo vybírat poplatek, mýtné 
 explanation:  money that you pay to use something 
 (synonyma: poplatek, cena, náklady, hodnoty, uložit)  
 
plaintext (cleartext) - původní, čistý text 
a message to a receiver - zpráva pro příjemce 
 
non-repudiation – neodmítnutí 
an aspect of data security, preventing an entity from denying previous commitments or actions 
hledisko zabezpečení dat, předcházení odmítnutí předchozích závazků nebo akce 
 
encryption - šifrování, kódování 
encoding the contents of the message in such a way that hides its contents from outsiders 
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šifrování obsahu zprávy takovým způsobem, že je zasílaný obsah skrytý 
 
confidentiality - důvěrnost, utajení, zachování důvěrnosti 
an aspect of data security, keeping secret the content of information from unauthorized parties 
hledisko zabezpečení dat, udržení tajného obsahu informace před neoprávněnými osobami 
cryptanalysis - kryptoanalýza, dešifrování 
the art or science of mathematical techniques related to aspects of data security 
umění nebo věda matematických technických postupů souvisejících s aspekty zabezpečení dat  
 
cryptology – kryptologie 
the study of mathematical methods which are used in attempting to defeat cryptographic techniques 
studium matematických metod, které jsou užívány při pokusech zvládnout šifrovací techniky 
 
key 
a coding method - metoda kódování 
 
cryptography - kryptografie, šifrování, kódování 
the study of cryptography and cryptanalysis - studium kryptografie a kryptoanalýzy  
 
ciphertext - šifrovaný text 
an encrypted message - zašifrovaná zpráva 
  
data integrity - integrita dat, neporušenost údajů 
an aspect of data security, detecting the unauthorized alteration of data 
hledisko (aspekt) zabezpečení dat, detekce neoprávněné (neautorizované ) změny dat  
 
decryption - dekódování, dešifrování 
the process of retrieving the plaintext from the ciphertext 
proces získávání původního textu z šifrovaného textu 
 
authentication – autentizace 
an aspect of data security, identifying either  entities or data origins 
hledisko zabezpečení dat, určení subjektů nebo data vzniku 
 
Basic Cryptographic Algorithms 
The method of encryption and decryption (1) is called a cipher. Some cryptographic methods rely on 
(2) the secrecy of the encryption algorithms; such algorithms are only of historical interest and are 
not adequate for real-world needs. Instead of the secrecy of the method  (3) itself, all modern 
algorithms base their security on the usage of a key; a message can be decrypted only if the key (4) 
used for decryption matches the key used for encryption. There (5) are two classes of key-based 
encryption algorithms, symmetric (or secret-key) and asymmetric (or public-key) algorithms. The 
difference is that  (6) symmetric algorithms use the same key for encryption and decryption (or the 
decryption key is easily derived from the encryption key), where as asymmetric algorithms use a 
different  (7) key for encryption and decryption, and the decryption key cannot be derived (8) from 
the encryption key. Symmetric algorithms can be divided  (9) into stream ciphers and block ciphers. 
Stream ciphers encrypt a single bit of plaintext at  (10) a time, whereas block ciphers take a number 
of bits  (11) (typically 64 bits in modern ciphers), and encrypt (12) them as a single unit. Many 
symmetric ciphers are described on the algorithms page. Asymmetric ciphers (also called public-key  
(13) algorithms) permit the encryption key to be public (it can even be published to a site  (14)), 
allowing anyone to encrypt with the key, where as only the proper recipient (who knows  (15) the 
decryption key) can decrypt the message. The encryption key is also called the public key and the 
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decryption key the private key. The security provided by these ciphers is based on keeping  (16) the 
private key secret. 
 
Základní kryptografické algoritmy 
Metoda šifrování a dešifrování (1) se nazývá kód. Některé kryptografické metody spoléhají na (2) 
bezpečnost šifrovacích algoritmů; například algoritmy mají pouze historického význam a nejsou 
dostatečné pro použití v reálném světě. Aby metoda (3) byla bezpečná sama o sobě, mají všechny 
moderní algoritmy založeny svou bezpečnost na použití klíče; zpráva může být dešifrována pouze 
tehdy, pokud je pro dešifrování použit klíč (4) odpovídající klíči použitému pro šifrování. Existují (5) 
dvě třídy základních klíčů šifrovacích algoritmů, symetrické (neboli tajný klíč)  a asymetrické (neboli 
veřejný klíč) algoritmy. 
Rozdíl je, že symetrické algoritmy užívají stejné klíče pro šifrování a dešifrování (nebo dešifrovací klíč 
je snadno odvozen ze šifrovacího klíče), zatímco asymetrické algoritmy užívají rozdílný (7) klíč pro 
šifrování a dešifrování a dešifrovací klíč nemůže být odvozen (8) z šifrovacího klíče. Symetrické 
algoritmy se rozdělují (9) na proudové šifry a blokové šifry. Proudové šifry šifrují jednotlivé bity ze 
základního textu v (10) čase, zatímco blokové šifry berou počet bitů (11) (typicky 64 bitů v moderním 
šifrování) a jejich šifry (12) je jako celek. Mnoho symetrických šifer je popsáno na stránce algoritmů. 
Asymetrické šifry (nazývané veřejný klíč (13) algoritmů) dovolují  šifrovací klíč zveřejnit (dokonce 
může být zveřejněn na webové stránce (14)), což povoluje komukoli zašifrovat s klíčem, zatímco jen 
správný příjemce (ten, kdo zná (15) dešifrovací klíč) může zprávu dešifrovat. Šifrovací klíč se také 
nazývá veřejným a dešifrovací klíč soukromý klíčem. Zabezpečení poskytování těmito šiframi je 
založeno na udržení (16) soukromých klíčů v tajnosti.  
 
3. LESSON------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
CHEATING´ THE SEARCH ENGINES  

 
a.  A phrase you would use when you want to warn someone – if they do something, they will be 
punished 
 Fráze kterou použijete, když chcete někoho varovat – pokud něco udělají, budou potrestáni 
 woe betide st = běda někomu 
 
b.  Considered or judged 
 Zvážit nebo posoudit 
 decided st = rozhodnout o něčem 
   
c. A person who is the same age or has the same social position or the same abilities as other people 

in the group 
Osoba, která je ve stejném věku nebo má stejné sociální postavení nebo má stejné schopnosti jako 
ostatní lidé ve skupině. 

 peer = vrstevník, sobě rovný 
 
d.  to examine in order to suppress or delete anything considered objectionable 
 přezkoumání za účelem potlačení nebo odstranění něčeho, co je považováno za nežádoucí 
 xxx   
 
e.  To change slightly, esp. in order to make more correct, effective, or suitable 
 něco změnit, resp. udělat tak, aby to bylo správnější, efektivnější nebo vhodnější   
 optimisation = optimalizace  
   
f.  To see or notice 
 zobrazení nebo upozornění 
 xxx 
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g.  A phrase meaning to get into trouble 
 význam výrazu dostat se do potíží  
 xxx 
 
h.  To support 
 na podporu 
 xxx 
 
i.  A noun meaning a brief interruption in a war or argument, or usually temporary agreement to 

stop fighting 
podstatné jméno znamenající krátké přerušení v boji nebo argument nebo obvykle prozatímní 
dohodu k ukončení boje 

 truce = příměří 
 
 
4. LESSON------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
OPEN GRAPHICS LIBRARY 

 
A brief description of the process in the graphics pipeline could be: 
Stručný popis procesu ve schématu grafiky: 

 
1. Evaluation, if necessary, of the polynomial functions which define certain inputs, like NURBS 

(Non-uniform rational B-spline) surfaces, approximating curves and the surface geometry. 
Hodnocení, pokud je to nezbytné, polynomické funkce, které definují určité vstupy, jako jsou 
NURBS (Non-jednotná racionální B-spline) povrchy, přiblížit křivky a geometrie povrchu. 

 
2. Vertex operations, transforming and lighting them depending on their material. Also clipping 

non visible parts of the scene in order to produce the viewing volume. 
Vrcholové  operace, transformace a osvětlení je v závislosti na jejich materiálu. Také výstřižek 
nejsou viditelné části scény za účelem výroby prohlížení objemu. 
 

3. Rasterization or conversion of the previous information into pixels. The polygons are 
represented by the appropriate color by means of interpolation algorithms. 
Rastrování či konverzi z předchozích informací do obrazových bodů. Polygony jsou 
zastoupeny příslušnou barvou pomocí interpolace algoritmů. 
 

4. Per-fragment operations, like updating values depending on incoming and previously stored 
depth values, or color combinations, among others. 
Per-fragment operace, jako je aktualizace hodnot v závislosti na příchozích a dříve uložených 
hodnotách nebo kombinace barev, mezi ostatními. 
 

5. Lastly, fragments are inserted into the Frame buffer. 
Nakonec jsou fragmenty uloženy do vyrovnávací paměti. 

 
A.  Vocabulary 
 
1   Review the text again to find the vocabulary items that match the definitions given below. Then 

fill in the blanks in the sentences that follow. 
 
1 The point of interconnection between two systems or subsystems 
 Bod propojení mezi dvěma systémy nebo podsystémy 
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 OpenGL has become the industry's most widely used and supported 2D and 3D graphics 
application programming xxx . 

 
 OpenGL se stal nejvíce používaným a podporovaným odvětvím 2D a 3D grafických aplikací 

programování xxx 
 
2  To discard (an occluded part of a model or scene) rather than waste resources on rendering it 
 Aby se jich zbavil (zastínění části modelu nebo scény) spíše než plýtvat prostředky na které je činí 
 All primitives are xxxed to the boundaries of this xxxing rectangle; that is, primitives lying outside 

the xxx rectangle are not drawn. 
 
 Všechny primitivy jsou xxxed na hranice tohoto xxxing obdélníku; který je, primitivy leží mimo xxx 

obdélník nejsou vztaženy. 
 
3 A precise request for information retrieval with database and information systems 
 Přesná žádost o vyhledávání informace s databáze a informačních systémů 
 The database admin switched on xxx logging for debugging purposes. 
 
 Databázový správce zapne xxx protokolování pro účely ladění. 
 
4 Any technique that reduces the appearance of jagged edges in digital images caused by high-

contrast borders between pixels 
 Jakákoli technika, která redukuje výskyt zubatých okrajů  digitálních snímků způsobené vysokým 

kontrastem - hranice mezi pixely 
 xxx means removing signal components that have a higher frequency than is able to be properly 

resolved by the recording (or sampling) device. 
 
 xxx znamená odstranění složek signálu, které mají vyšší frekvenci, než je schopen správně vyřešit - 

nahrávání (nebo odběr vzorků) zařízení 
 
5  To transform digital information in the form received from a repository into a display for giving 

an interpretation 
 Chcete-li transformovat digitální informace v podobě obdržené z úložiště do zobrazení pro 

interpretaci 
 OpenGL's main purpose is xxx two- and three-dimensional objects into a frame buffer. 
 
 OpenGL je hlavním účelem  xxx dvou- a tří-rozměrných objektů do vyrovnávací paměti. 
 
6 A channel (either physical or logical) by which information is transmitted sequentially (i.e. the 

first information in is the first information out) 
Kanál (ať již fyzický nebo logický), kterým jsou informace přenášeny sekvenčně (tj. první 
informace dovnitř  je první informací ven) 

 In the diagram, commands enter from the left and proceed through what can be thought of as a 
processing xxx. 

 
 V diagramu, příkazy jsou zadány zleva a pokračujte tím, co může být myšlenka jako zpracování xxx. 
 
7  A video output device that drives a video display from a memory buffer containing a complete 

frame of data 
 Video výstup, který řídí zobrazení videa z vyrovnávací paměti, která obsahuje kompletní rám dat 
 The information in the xxx typically consists of color values for every pixel (a point that can be 

displayed) on the screen. 
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 Informace v xxx typicky sestává z barevných hodnot pro každý pixel (bod, který může být 

zobrazen) na obrazovce. 
 
2  Match the definitions. 
 1  a raster A a point in 3D space, usually given in terms of its x-, y-, and z-coordinates 
    bod v 3D prostoru, obvykle daný v podmínkách jeho x-, y- a z- souřadnicemi 
  
 2  a normal  B  the joining line between two vertices of a polygon 
    spojnice mezi dvěma vrcholy mnohoúhelníku 
 
 3  a vertex  C  a line or vector that is perpendicular to another line, surface, or plane 
    čára nebo vector, která je kolmá na jinou linku, povrch nebo rovinu 
 
 4  pervasive  D  complicated 
    komplikovaný, složitý 
 
 5  an edge  E  a mixture of two or more things 
    směs ze dvou nebo více věcí 
 
 6  complex  F  penetrating or affecting everything 
    penetrace nebo postihující vše 
 
 7  a blend  G  that by which something is done; a tool, device, or strategy to achieve st. 
    být něco uděláno; nástroj, zařízení nebo strategie pro dosažení něčeho  
 
 8  a means  H  a series of bits that represents a rasterized graphic image, each pixel being 
    represented as a group of bits 
    série bitů, které representují rastrovaný grafický obrázek, každý pixel je 
     reprezentován skupinou bitů 
 
 9  bitmap  I  a bitmap image, consisting of a grid of pixels, stored as a sequence of lines 
    bitmapový obrázek, skládající se z mřížky pixlů jako segencí řádků 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 
3  Look up the definitions to the given terms in the dictionary using the verbs: to refer to; is known 

as; to represent. 
Podívejte se na definice uvedených pojmů do slovníku na užití pomocí sloves: odkazovat se na; 
je známý jako; reprezentovat. 

 
 texture struktura 
 
 interpolation in the mathematical subfield of numerical analysis 
 interpolace 
 
 interpolation or Inbetweening or tweening in the context of computer animation 
 vložení 
 
 baseline základní linka, čára 
 
 execution provedení 
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B.  Content comprehension 
 1 Describe briefly the process in the graphics pipeline. 
 2 Form one important sentence from each paragraph (9). 
 3 Answer the following questions and discuss them. 
 
1 What does OpenGL mean?  (paragraph 1) 
2 What do primitives mean?  (paragraphs 3 and 4) 
3 How are commands processed? Is each primitive drawn before or after any subsequent 

command? (paragraph 5) 
4 Why is OpenGL fundamentally procedural rather than descriptive?  (paragraph 6) 
5 What are the benefits of OpenGL?  (paragraphs 1, 8, 9) 
 
C. Homework 
 
Translate into Czech 
1 The entire machine slowed down during the execution of the virus checker. 
 Celý stroj zpomalil během provádění antivirové ochrany. 
 
2  A framebuffer is a video output device that drives a video display from a memory buffer 

containing a complete frame of data. 
 Vyrovnávací paměť je video výstup, který řídí zobrazení videa z vyrovnávací paměti,  obsahuje 

kompletní snímek dat. 
 
3  Alpha blending is a convex combination of two colors allowing transparency effects. 
 Alfa blending je konvexní kombinací dvou barev umožňující efekty průhlednosti. 
 
4  Transform is the task of converting spatial coordinates, which in this case involves moving three-

dimensional objects in a virtual world and converting the coordinates to a two-dimensional view. 
 Transformace je úlohou konverze prostorových souřadnic, což v tomto případě zahrnuje 

pohybování tří-dimenzionální objekty ve virtuálním světě a převod souřadnic do dvou-
dimenzionálního pohledu. 

 
5  Clipping means drawing things that might be visible to the viewer. 
 Ořezání znamená výkres věcí, které by mohly být viditelné pro diváka. 
 
6  Lighting is the task of taking light objects in a virtual scene, and calculating the resulting color of 

the surrounding objects as the light falls upon them. 
 Osvětlení je úlohou přijmout světelné objekty ve virtuální scéně a vypočítat výsledné barvy 

okolních objektů, podle toho, jaké světlo na ně padá. 
 
7  Z-buffering is the management of image depth coordinates in 3-D graphics, which is one solution 

to the visibility problem referring to the problem of deciding which elements of a rendered scene 
are visible, and which are hidden. 

 Z-buffer je řízení hloubky obrazu souřadnice v 3-D grafice, která je jedním z řešení ke zviditelnění 
problému s odkazem na výsledek problému, které prvky poskytované scény jsou viditelné, a které 
jsou skryté. 

 
5. LESSON------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
WEB CONTENT MANAGEMENT SYSTEM 

 
Co je CMS 
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A Content Management System (CMS) is a web application that uses a database (usually MySQL) or 
other methods to create, edit, and store HTML content in a manageable way. Content is created and 
edited on the web in an administration portion of the web application (referred to as the Backend). 
The resulting content is then displayed to the viewers on the regular site (referred to as the 
Frontend). 
 
Content Management System (CMS) je webová aplikace, která používá databázi (obvykle MySQL), 
nebo jiné metody vytvářet, upravovat a ukládat HTML obsah ve snadno zpracovatelné formě. Obsah 
je vytvořen a upravován na webu v administrátorské části webové aplikace (označované jako 
backend). Výsledný obsah je pak zobrazen divákům na obvyklém místě (dále jen Frontend). 
 
5 Most Common Mistakes 
5 nejčastějších chyb 
 
Mistake 1: Choosing a Geek Friendly CMS 
Chyba 1: Výběr Geek Friendly CMS 
 
First and foremost it is imperative for those developers building sites for customers that they 
remember that not everyone is as tech savvy as you are. Even if you’ve found a CMS that you like and 
work well with, it doesn’t matter unless you’re making the site for yourself. The most important 
factor in the site should be whether or not the customer can use the site like they imagine it should 
work. So, in the long run, it will be better for your health if you pick a CMS with a simple admin 
interface, even if you have to customize it more to meet the customer’s needs. 
 
V první řadě je to nezbytné pro vývojáře stránek pro zákazníky, že pamatují, že ne každý je tak 
technicky důvtipný jako vy. Dokonce, i když jste našli CMS, který se vám líbí a dobře fungje, nezáleží 
na tom, pokud budete dělat stránky pro sebe. Nejdůležitějším faktorem stránek by mělo být, zda 
může zákazník využít na stránky tak, jak by si představoval, že by měly fungovat. Takže, v 
dlouhodobém horizontu, bude lepší pro vaše zdraví, pokud si vyberete CMS s jednoduchým 
administrátorským rozhraním, i když jste schopni plně vyhovět potřebám zákazníka. 
 
Mistake 2: Bigger is Better 
Chyba 2: Větší je lepší 
 
Beware of any CMS, open source or not, that cites its huge following as reason to use their system. 
Don’t be taken in by the promises of a huge, helpful user community, and all the beautiful extensions 
or plugins the systems already have to offer. It’s a TRAP! 
 
Dejte si pozor na některá CMS, open source, nebo i jiná, která citují svá obrovská pokračování jako 
důvod k použití svého systému. Nenechte se podvést sliby obrovské užitečné uživatelské komunity a 
všemi těmi krásnými rozšířeními nebo pluginy systémy, které již mají nabídnout. Je to past! 
 
Just because many people are using a CMS, does not make it good. Take for example the huge 
amount of people who insist on running Linux. Why do people wish to inflict that kind of pain on 
themselves. Similarly, picking a CMS based on “a following“ is an extremely bad idea. 
Another reason why people will choose these types of CMSs is because they see that there is a huge 
community of developers or amount of money behind a certain web application. To this we can turn 
to a quote: “I wish developing great products was as easy as writing a check. If that was the case, 
Microsoft would have great products.” 
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Jen proto, že mnoho lidí používá redakční systém, neznamená to, že je dobrý. Vezměte si například 
obrovské množství lidí, kteří trvají na operačním systému Linux. Proč lidé chtějí sami sobě způsobovat 
takové nepříjemnosti. Podobně, zvolit CMS založené na "následující" je velmi špatný nápad.  
Dalším důvodem, proč lidé volí tyto typy CMS je, že vidí, jaká je tam obrovská komunita vývojářů 
nebo množství peněz za určité webové aplikace. K tomuto se hodí citát: "Přál bych si, aby vývoj 
skvělých produktů byl stejně snadné jako psaní oprav. Pokud by to platilo, Microsoft bude mít skvělé 
výrobky. "  
 
If you haven’t guessed, that’s a quote from Steve Jobs explaining why it’s better not to be the 
behemoth. What really matters is the people behind the product and that they are the right people 
for the job. Not how many people you have working for you. 
When it comes to the open source CMSs, often we find that there is nobody tracking development or 
finding the right people to make what others need. The average community member becomes the 
main source of functionality and the result is a huge jumble of average extensions and functionality 
with a few nuggets buried so deep you’ll never find them. So we can repeat our advice to beware of 
the behemoths. 
 
Pokud jste nepochopili, je to citát od Steve Jobs  a vysvětluje, proč je lepší nebýt monstrum. Co je 
skutečně důležité, jsou lidé za produktem, a že jsou to správní lidé pro tuto práci. Ne, kolik lidí pro vás 
pracuje.  
Pokud se jedná o open source CMS, často zjistíme, že není nikdo, kdo sleduje vývoj nebo by našel 
správné lidi, kteří by vyrobili, co ostatní potřebují. Průměrná komunita se stává členem hlavního 
zdroje funkcionality a výsledkem je obrovská míchanice průměrného rozšíření a funkčnost s několika 
kousky je pohřbena tak hluboko, že nejde nikdy najít. Takže můžeme zopakovat naše doporučení mít 
se na pozoru před monstry.  
 
Mistake 3: Going With the Little Guy 
Chyba 3: Jít s malých zákazníkem 
 
Again, this is the same as #2, where in an attempt to recover from an unfortunate run in with a 
behemoth you pick an overly simplistic CMS. Always make sure to check that the CMS you are 
looking into does include extensions with the functionality you will need. Many times you may 
stumble upon a promising CMS, but do not invest in it until you have found that it offers what you 
need. Unfortunately some of the best CMSs out there are still developing. 
 
Znovu to samé jako # 2, kde ve snaze dostat se z nešťastného koloběhu monster si vyberete příliš 
zjednodušující CMS. Vždy se ujistěte, zkontrolujte, zda vyhledané CMS obsahuje rozšíření s funkcemi, 
které budete potřebovat. Mnohokrát můžete narazit na slibný CMS, ale nechcete investovat do něj, 
dokud nezjistíte, že nabízí to, co budete potřebovat. Bohužel některé z nejlepších CMS jsou stále ve 
vývoji. 
 
Mistake 4: Not Doing Research 
Chyba 4: Nezkoumáte 
 
Always, always do research before settling on a CMS. Check sites they give as examples. Email the 
administrators of those sites and discuss the pros and cons of the CMS. Talk to developers and keep 
an open mind. 
There does come a point however when you must invest some time in testing out the system and 
attempting to build a site. Do so for yourself before ever promising to use the system for a customer. 
Sometimes you may believe you have found an extension or module that will work and upon testing 
will discover it is seriously flawed. Other times you may discover that the only way to get a module 
that functions properly is to purchase one. 
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Vždycky, vždycky dělat výzkum před usazováním na CMS. Zkontrolujte, zda stránky dávají jako 
příklad. E-mail Správci těchto stránek a diskutovat o výhodách a nevýhodách CMS. Promluvte si s 
vývojáři a udržet otevřenou mysl. 
Tam přichází bod, ale když musíte investovat nějaký čas na testování systému a ven pokouší se 
vytvořit stránky. Tak pro sebe, než kdy jindy slibné využití systému pro zákazníka. Někdy se vám může 
věřit, že jste nalezli prodloužení nebo modul, který bude fungovat i na testování. Objevíte to je vážné 
nedostatky. Jindy můžete zjistit, že jediný způsob, jak dostat modul, který řádně funguje, je ke koupi 
jeden. 
 
Mistake 5: Allowing an IT Guy to Pick the CMS 
Chyba 5: Umožňuje IT Guy fungovat jako sběrač CMS 
Never, ever, ever allow an IT guy to choose your Content Management System. It is a rare breed that 
understands both code and a friendly user interface. Whether you are a big company or small group 
of freelancers, it is imperative that whoever the Mac guy is among you, sign off on anything that the 
IT guy presents. It may be a headache, but making sure that the CMS you use has a good user 
interface is essential and will save you a lot of pain in the long run. 
If you find yourself in the situation where you are allowing a coder to build your functionality for you, 
first provide a list of requirements and then have them present you with your CMS options. That way 
you may make the decision that best suits you or your customer. 
 
Conclusion 
A CMS can clearly be an asset to the usefulness of your website. Most clients will need to update 
items on the page sometime within the next three years, and the ease with which the CMS makes 
this possible is worth the extra effort in coding. When choosing a CMS, make sure that you choose 
one that overcomes the “cookie cutter” layout limitation, and allows for the reuse of content, 
dynamic programming, and advanced user privileges. In our experience, we have found the 
ExpressionEngine CMS to fit all these criteria and more. 
 
A. VOCABULARY 
 
1. The following descriptions match the expressions which can be found in the text. Find them 
 and add them to the right. 
a. practical knowledge and ability _____________________________ 
b. extreme tiredness usually caused by working too much _____________________________ 
c.  to mix things together untidily _____________________________ 
d.  a statement about the qualities or character of sb./sth. _____________________________ 
e.  a severe experience which is very painful or tiring _____________________________ 
f.  to discover or find sb./sth. by chance _____________________________ 
g.  sth. put in a place where it can’t be seen or found _____________________________ 
 
2. Match the words with their meanings. Put the matching letter to the left of the number. 
 1 downplay  A  to demand, ensure observance of laws and rules 
 2  to temper  B  a model or standard for making comparisons 
 3  layout  C  a project, a business enterprise; investment 
 4  venture  D  treat(ed) as unimportant; disregard 
 5  template  E  an arrangement, design, or a plan 
 6  to enforce  F  to moderate 
 7  to marginalize  G  to make st. less important or not as bad as it is 
 8  rationale  H  continuing, being in progress, currently taking place 
 9  ongoing  I  an explanation of the fundamental principles or reasons 
     (esp the working of some device in terms of the laws of nature) 
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   1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 
3.  A) Match the expressions with their synonyms: 
 trade-offs, tough, revenue, justify, rationale, vendors, touchstone, regardless 
 income, profit, yield _____________________________________________________________ 
 seller ___________________________________________________________________________ 
 difficult, hard ____________________________________________________________________ 
 to vindicate, to explain _____________________________________________________________ 
 criterion, measure, norm ___________________________________________________________ 
 fundamental reasons, rational basis for sth. ____________________________________________ 
 disregarding _____________________________________________________________________ 
 exchange (giving up of one benefit in order to gain another, regarded as more desirable) _______ 
 
 B) Fill in the blanks with the expressions from A: 
 (trade-offs, tough, revenue, justify, rationale, vendors, touchstone, regardless) 
 At some point, someone will ask you to (1) _____________ your Web Content Management 

System project. Fortunately, there is a business case to be made for a WCMS on both the cost and 
(2) _____________ sides of the ledger. If no one is requesting a business (3) _____________ and 
the project is proceeding (4) _____________ , reconsider your bearings. All major technology 
efforts beget (5) _____________ decisions and difficult (6) _____________ , so it is best to have a 
business plan in place as a (7) _____________ to keep the team focused – especially if your CFO 
will be writing big checks to outside (8) _____________ . 

 
B. TEXT COMPREHENSION 
1. Explain in your own words: 
 Backend __________________________________________________________________ 
 Frontend __________________________________________________________________ 
 WCMS __________________________________________________________________ 
2.  Which advantages do the authors mention in the text? 
3.  Which techniques take advantage of them? 
4.  If there are any disadvantages given, name them and explain why they are considered to 
 be disadvantages. 
5.  Beware of the five most common mistakes concerning WCMS, which are: 
 a)__________________________________ 
 b)__________________________________ 
 c)__________________________________ 
 d)__________________________________ 
 e)__________________________________ 
 
C. LEXIS 
 1. Form a new part of speech using suitable prefixes/suffixes = předpony/přípony. 
 

Nouns Verbs Adjectives 

publishing to publish publishable 

information inform informational 

product produce production 

servising to service service 

interaction interact ovlivňovat interact... 

increasing to increase increasingly 

delivery deliver delivery 

improvement to improve  zlepšit improved 
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investment invest invested 

persuading to persuade  přesvědčit persuader 

automation automatize automated 

 
7. LESSON------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
CURRENT STYLE IN GRAFIC DESIGN FOR THE WEB 

Modern graphic design techniques – common features 
Moderní designové techniky – společné rysy 

 Simple layout = jednoduché rozvržení 
 Centered orientation = oreintace na střed 
 Design the content, not the page = design obsahu, nikoli stránky 
 3D effects, used sparingly = 3D efekty, používat střídmě 
 Soft, neutral background colours = měkké, neutrální barvy pozadí 
 Strong colour, used sparingly = ostrá barva, používat střídmě 
 Cute icons, used sparingly = roztomilé ikony, používané střídmě 
 Plenty of whitespace = spousta whitespace 
 Nice big text = pěkný velký text 

 

Let's look at these features one by one. 
Podívejme se  na tyto vlastnosti jednu po druhé. 

Simple layout = Jednoduché rozvržení 
It feels like we're seeing more simple 1- and 2-column designs than in previous years. The overall feel 
you get is that designers generally agree that simple pages work better. 

Vypadá to, že vidíme více jednoduchých 1- a 2- sloupcových vzorů než v předchozích letech. Celkový 
pocit je, že se návrháři shodují, že obecně jednoduché stránky fungují lépe. 

These pages read in a straightforward way from top to bottom, and you don't find your eye skipping 
around trying to work out what to look at. It's a much calmer and more solid browsing experience 
than in times gone by. 

Tyto stránky lze číst směrem od shora dolů a nemusíte očima skákat kolem a snažit se přijít na to, na 
co se dívat. Je to mnohem klidnější a pozornější prohlížení webu, než v časech minulých. 

Centered orientation = Orientace na střed 
Whereas a couple of years ago, you'd find a lot of liquid layouts and left-aligned fixed-width layouts, 
today content goes in the centre of the screen, it is laid out around a central axis. 

Ještě před pár lety byste našli spoustu rozložení a zarovnání vlevo- s pevnou šířku rozvržení obsahu, 
dnes je obsah ve středu obrazovky, je stanoven kolem centrální osy. 

Left-oriented layouts are much less common than they used to be. Also, liquid (full-width) layouts are 
less popular. The wisdom has always been that we should try to get as much information "above the 
fold" (i.e. visible on the screen without scrolling). Liquid layouts achieve this. However, today we 
seem to be more comfortable with scrolling, and we're willing to put up with scrolling for the 
benefits of increased white space and line height. 

 Vlevo orientované rozložení je mnohem méně časté, než bývalo. Také, pohyblivá (plná šířka) 
rozložení jsou méně populární. Moudrostí vždy bylo, že bychom se měli snažit získat co nejvíce 
informací "nad okrajem" (tj. je viditelné na obrazovce bez rolování). Nepevné rozložení dosáhne 
tohoto cíle. Nicméně, dnes se zdají být rolování klidnější, a my jsme ochotni se smířit s rolování 
zvýhodněným většími mezerami a výškou řádku. 
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Design the content, not the page = Design obsahu, nikoli stránky 
Good modern web designs put less energy into designing the page background – the canvas and 
permanent page features – and rather focus on designing the content itself. This reflects the 
principle of drawing the viewer's attention to the content. 

Dobrý moderní webový design dá méně energie do návrhu pozadí stránky - pozadí a trvalé rysy 
stránky - a spíše se zaměřují na navrhování samotného obsahu. To je projevem zásady zaujmout 
pozornost diváka na obsah. 

We see the effects in: = Efekty vidíme v: 
 Freer, less boxed-in page layouts = volnost, rozložení stránky méně „krabicové“ 
 Softer, simpler, receding page "furniture" = měkkčí, jednodušší, rozvržení stránky 
 Strong colour and 3D effects used to draw attention to the content itself, including the main 

branding = použití ostrých barev a 3D efektů upozorňuje na samotný obsah, včetně hlavní 
značky 

 The focus is on making the site's subject look good, rather than making the web designer 
look good (which is better for the designer in the long-term!) = důraz je kladen na to, aby  
předmět stránky vypadal dobře, než aby dělat webový design vypadal dobře (což je 
dlouhodobě lepší pro projektanta!) 

What designers should learn from this trend is that it's not enough to design a blank page, to be 
stuffed with content later. As I've written elsewhere, content is our problem. As designers, we're 
communicators (not decorators) and site content carries the majority of our message. 

Co by se návrháři měly učit od tohoto trendu je, že nestačí navrhnout prázdnou stránku, která má být 
později naplněná obsahem. Jak jsem napsal jinde, obsah je náš problém. Jako designéři, jsme 
komunikátory (ne dekoratéry) a obsah stránek nese většina našich zpráv. 

Why center-align? = Co je center-align? 
I like center-aligning, and have been tending to use it on my designs for a while. When the content 
sits in the centre of the screen, it feels up-front and confident. It also gives a sense of simplicity and 
balance, which reflects the move towards clean, more Zen, design. 

Líbí se mi zarovnání na střed, a měl jsem tendenci používat to chvíli v mých návrzích. Obsahu sedí ve 
středu obrazovky, to je vpopředí a sebejistě. To také dává smysl pro jednoduchost a rovnováhu, která 
odráží posun směrem k čistému, více Zenovému, designu. 

The most common centered designs are either fixed-width (i.e. master width in pixels or percent) or 
sometimes zoom-width (i.e. master width in ems). The benefit of restricting the width of the content 
(particularly with zoom-width, which resizes as the font size changes) is that the line-length is 
prevented from getting too long on larger screens. (Very long lines of text are less efficient.) 
However, it's also possible to have a liquid layout with a center-orientation. 

Nejběžnějšími koncentrovanými vzory jsou buď pevná šířka (tj. hlavní šířka v pixelech nebo 
procentech), nebo někdy zoom šířka (tj. hlavní šířka v ems). Ve prospěch omezení šířky obsahu 
(zejména s zoom-width, který změní velikost stejně jako změní velikosti písma), je, že line-délce je 
zabráněno udělat se příliš dlouhou na větších obrazovkách. (Velmi dlouhé řádky textu jsou méně 
účinné.) 
Nicméně, je také možné mít pružné rozložení s centrální orientací. 

3D effects, used sparingly = 3D efekty, používat střídmě 
Gradients are used subtly, either to give bars a slight roundedness, to create a soft feeling of space in 
the background, or to make an icon stand out with embossing and subtle drop-shadows. Reflections 
& fades are very prevalent. Drop-shadows are still used, but with care. Trademark round flashes are 
everywhere. 

http://webdesignfromscratch.com/web-design/content.php
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Přechody jsou použity jemně, a to buď tak, že jsou přepážky mírně tělnatější, vytvoří jemný pocit 
prostoru v pozadí, nebo vytvořením vystupující ikony s ražbou a jemným drop-stínem. Reflections & 
fades, jsou velmi převládající. Drop-stíny se stále používají, ale s opatrností. Známky kolo blesků jsou 
všude. 

Soft, neutral background colours = Měkké, neutrální barvy pozadí 
All the hotties sites have a plain background, the most popular being white and greyscale fades. 
These give a cool, neutral, soft base, against which you can flash strong colours to draw the eye. 

Všechny hotties stránky mají prosté pozadí, nejvíce populární je bílé a světle šedé. Tyto barvy dají v 
pohodě neutrální, měkký základ, proti kterému mohou očím kontrastovat ostré barvy. 

Strong colour, used sparingly = Ostré barvy, užívat střídmě 
A soft, stylish background is the perfect base for adding eye-catching features. Strong colours and 
tonal contrast are great for drawing the eye to the more important elements on the page. 

Měkké, stylové pozadí je ideální základnou pro přidání eye-catching funkcí. Výrazné barvy a tonální 
kontrast jsou skvělé pro oko pro kreslení důležitějších prvků na stránce. 

Cute icons, used sparingly = Roztomilé ikony, používat střídmě 
There's a theme here: Don't use too many attractive elements on the same page view (i.e. that 
appeals to the eye and draws the user's attention). 

Je tu téma: nepoužívejte příliš mnoho atraktivních prvků na stejném zobrazení stránky (tzn. apeluje 
na oko a přitahuje pozornost uživatele). 

As with strong colour and 3D effects, appealing icons and buttons can add that bit of polish to help 
give a page a high-quality feel. But used too much, they'll have the counter effect, cluttering the page 
and confusing the user. 

Se silnými barvami a 3D efekty, atraktivními ikonami a tlačítky lze dodat, že trochu lesku na pomoc 
poskytne stránce high-quality pocit. Ale přílišné použití, bude muset čelit účinku nepřehledné a 
matoucí stránce uživatele. 

Plenty of whitespace = Spousta whitespace 
Today's web designs are so fresh, they feel like they've taken a deep breath. Sometimes I imagine 
taking a page design that's too crowded and sticking it on a balloon, then blowing air in until 
everything on the page pulls apart to leave healthy gaps. 

Dnešní webové designy jsou tak svěží, jako by se zhluboka nadechly. Někdy jsem si představil, při 
tvorbě designu stránky, která je příliš přeplněná, že nad ní držím balónek a pak fouká, dokud vše, co 
na stránce táhne obsah od sebe zmizí a vytvoří se zdravé mezery. 

Your eye needs space round stuff to help you clearly and cleanly identify things. In general, the more 
white space, the better. It's very rare that I look at a page and think: "Gosh, they really need to cram 
that page up a bit!" 

Vaše oko potřebuje prostor kolem věcí, který vám věci pomůže identifikovat jasně a čistě. Obecně 
platí čím více bílých míst, tím lépe. Je to velmi vzácné, že se dívám na stránky a myslím si: "Bože, oni 
opravdu potřebují nacpat tuto stránku sem!" 

Of course, "white" space doesn't have to be white. But it does have to be space! It's great to see so 
many designs using good-sized margins to space elements apart, and extra line-height to aid on-
screen reading. 

Samozřejmě, "bílé" místo nemusí být bílé. Ale musí to být místo! Je skvělé vidět spousty projektů s 
využitím správně velkého rozpětí prvků od sebe, a navíc line-height na podporu on-screen čtení. 
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Nice big text = Pěkný velký text 
Make the most important text on the page bigger than normal text. I'm not saying that all the text on 
your web site should be supersize. In fact, in some scenarios, small text is fine (we tend to take in 
more when text is a bit smaller). 

Udělejte z nejdůležitějšího textu na stránce větší než normální text. Neříkám, že veškerý text na 
vašich webových stránkách by měl mít superpozici. Ve skutečnosti v některých situacích je malý text v 
pořádku (máme tendenci brát z textu víc, když je o něco menší). 

Like the other design techniques we've covered, it works when used in moderation. Use bigger text 
to help your visitors see quickly what the page is about, what's most important, and figure out where 
they want to look next to find what they want. 

Stejně jako ostatní designové techniky, které jsme probrali, funguje toto pokud je to použito v 
moderování. Použití větší text na zvýraznění co mají návštěvníci vidět, o čem stránka je, co je 
nejdůležitější, a říci jim, kam se mohou podívat jinam, když chtějí najít to, co chtějí. 
 
Follow up: 
To probe further, do some research on the internet and get more information on CSS em units. 
K dalšímu zkoumání na internetu a ke získní více informací o CSS em jednotkách. 
 
 
 
 
 
A. DISCUSSION 

The items listed below are often mentioned as the biggest "sins" in web design. Which of these 
are, in your opinion, the most annoying and why? Is there anything you would like to add to the 
list? 

Níže uvedené položky jsou často zmiňovány jako největší "hříchy" v oblasti web designu. Který z nich 
je podle Vašeho názoru, nejvíce obtěžující a proč? Je něco, co byste chtěli přidat do seznamu? 

 Spelling and grammar mistakes = pravopisné a gramatické chyby 

 Overuse of javascript, flash, shockwave = přílišné použití javascript, flash, shockwave 

 Bad readability = špatná čitelnost 

 Bad navigation = špatná navigace 

 Pop-up windows = automatická okna 

 Frames = rámečky 

 Background music = musika na pozadí 

 Intros = ??? 

 Links to PDF files = odkazy na PDF soubory 
 
B. READING COMPREHENSION 

Discuss the points and answer the questions arising from the text. 
1 According to the author of the article what is the key feature of modern web design? 
 Co je podle autora článku klíčovým rysem moderního web design? 

2 Name some basic design tools to make web sites more direct, more appealing, and more 
successful. Give the basic rule for using eye-catching features. 

 Jmenuj několik základních nástrojů pro návrh webových stránek, aby byly bezprostřednější, 
přitažlivější a více úspěšné. Řekněte základní pravidlo pro používání eye-catching funkcí. 

3 Using your background knowledge, explain why some web sites lose visitors. 
 Na základě svých znalostí vysvětlit, proč některé webové stránky ztrácejí navštěvnost. 
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4 Briefly summarize the designer's mission – facilitating communication. 
 Stručně shrň poslání designéra - usnadnění komunikace. 

5 Do you agree / disagree with the following statements? Give your perspective. 
 Souhlasíte/nesouhlasíte s následujícími výroky? Řekněte svůj názhor. 

 Only a very small percentage of websites make it big. 
Jen velmi malé procento webových stránek jsou velké. 

 Design isn't Art. It's not about creating beautiful or thought-provoking things for the sake of it. 
Design is a discipline – creating communication with a purpose. 
Design není umění. Není to o vytváření krásných nebo mysl provokujících věci, kvůli ní. Design 
je disciplína - vytvoření komunikace s účelem. 

Taken from "Save the Pixel" by Ben Hunt, 2008 
 
C. VOCABULARY 
Here are several terms used in web design. Can you explain them? 

 Anchor text = kotvený text 

 Alt text 

 Drop-down menu 

 Banner = transparent, upoutávka 

 Blinking text = blikající text 

 Splash screen = úvodní obrazovka 

 CAPTCHA = CAPTCHA 
 
D. LANGUAGE FOCUS – PHRASAL VERBS = FRÁZOVÁ SLOVESA 

While reading the article, you came across some phrasal verbs. To recycle these forms, fill in the 
blanks to make appropriate phrasal verbs, then give their synonyms or explain the meaning. 

Při čtení článku, jste narazili na některá frázová slovesa. K zopakování těchto forem, vyplňte prázdná 
místa příslušnými frázovými slovesy, pak přidejte jejich synonymum nebo vysvětlete význam. 

1 Today content is laid _____ around a central axis. 

2 We want the visitor to focus _____ navigation and content. 

3 Are you willing to put ____ with scrolling for the benefits of increased white space and line 
height? 

4 Imagine taking a page design that's too crowded and sticking it on a balloon, then blowing air in 
until everything on the page pulls _____ to leave healthy gaps. 

5 We tend to take _____ more when text is a bit smaller. 

6 If you want to find _____ how to be a web designer, structure a site that succeeds, decide on 
layout and craft pages that work, there are very few resources available. 

7 Let's try to sum _____ the current state-of-the-art in graphic design for web pages. 
 
WORD FORMATION = TVOŘENÍ SLOV 
Complete the sentences with the correct form (a related form) of the word in CAPITALS. 

1 GREAT  form an adverb 
The goals of each web design can vary __________ from one project to the next. 
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2 EFFICIENT, SIMPLE form nouns 
We should always strive for __________ and __________ . 

3 ACCESS 
The message has to be immediately __________ to get it across. 

4 SIMPLE, FEW form comparatives 
__________ pages take __________ resources to download, and less bandwidth, so render more 

quickly. 

5 READ 
You need a layout that allows you to provide clear, __________ text. 
 
COMPARISON WITH ADJECTIVES / ADVERBS = SROVNÁNÍ S PŘÍDAVNÝMI JMÉNY / PŘÍSLOVCI 
the . . .  the . . . with comparatives (-er/more) to say that = ve srovnání (-er/more) řekl, že: 

 one thing depends on another thing = jedna věc závisí na jiné 
or 

 as one thing changes, another thing also changes = když se jedna věc mění, mění se i jiná 

Note the structure = Poznámka ke struktuře: 
The more features, the higher the cost = Čím víc funkcí, tím větší náklady. 
The more efficiently you can communicate, the more likely you are to keep your visitor's attention = 
Můžete komunikovat efektivněji, tím je pravděpodobnější, že získáte pozornost návštěvníků. 

Now fill in the missing items using the pattern in the example and the prompts in brackets. 
1 The more white space, the _______________ .  (good) 

2 The more efficiently you can communicate what you have to get across, ___ your success. (great) 

3 _______________ you can achieve what you need to do, the better. (simply) 

4 The wider the bandwidth, _______________ . (fast, connection) 

5 The more practice you have, _______________ you will feel. (confident) 
 
E. HOME ASSIGNMENT 

"Bad readability" and "bad navigation" are very general terms. Decide which mistakes fall into 
these categories and then write a short recommendation for beginner web designers. Here is an 
example that might give you inspiration and help you with the structure of your writing: 

"Špatná čitelnost"a "špatná navigace" jsou velmi obecné termíny. Rozhodněte se, jaké chyby 
spadají do těchto kategorií, a pak napište krátké doporučení pro začínající webové designéry. Zde 
je příklad, který by vám mohl dát inspiraci a pomoci vám se strukturou vašeho psaní: 

Make use of effective writing = Využijte efektivní psaní 

As the Web is different from print, it’s necessary to adjust the writing style to users’ preferences and 
browsing habits. Promotional writing won’t be read. Long text blocks without images and keywords 
marked in bold or italics will be skipped. Exaggerated language will be ignored. 

Web se liší od tisku, a tak je nutné přizpůsobit styl psaní u preferencí na uživatele a přizpůsobit 
návykům. Propagační psaní nebudou číst. Dlouhé bloky textu bez obrázků a klíčových slov v textu 
tučným písmem nebo kurzívou budou přeskočeny. Přehnané jazyky budou ignorovány. 

Talk business. Avoid cute or clever names, marketing-induced names, company-specific names, and 
unfamiliar technical names. For instance, if you describe a service and want users to create an 
account, “sign up” is better than “start now!” which is again better than “explore our services”. 
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Diskuse k podnikání. Vyhněte se roztomilým nebo chytrým jménům, marketingovým jménům, 
specifickým firemním jménům, neznámým a technickým názvům. Například, pokud jste popsali 
službu a chcete, aby uživatelé vytvořili účet, "Sign Up" je lepší než "začít hned“!, což je opět lepší než 
"prozkoumejte naše služby". 

An optimal solution for effective writing is to = Optimální řešení pro efektivní psaní je pro 

 use short and concise phrases (come to the point as quickly as possible), 
používat krátké a výstižné věty (dostat se k věci co nejrychleji), 

 use scannable layout (categorize the content, use multiple heading levels, use visual 
elements and bulleted lists which break the flow of uniform text blocks), 
použití čitelného členění (kategorizujte obsah, použijte více úrovní nadpisů, používejte 
vizuální prvky a nečíslované seznamy, které porušují tok jednotných textových bloků), 

 use plain and objective language (a promotion doesn’t need to sound like advertisement; 
give your users some reasonable and objective reason why they should use your service or 
stay on your web-site) 
používejte běžný jazyk a objektivně (podpora nemusí znít jako reklama, dát svým uživatelům 
nějaký rozumný a objektivní důvod, proč by měli využít vaše služby, nebo zůstat na web 
stránkách) 

 
8. LESSON------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
DATA MODELS 

 
What is the concept of a database? 
Co je pojem databáze? 
 
The central concept of a database is that of a collection of records, or pieces of knowledge. Typically, 
for a given database, there is a structural description of the type of facts held in that database: this 
description is known as a schema. The schema describes the objects that are represented in the 
database, and the relationships among them. There are a number of different ways of organizing a 
schema, that is, of modeling the database structure: these are known as database models (or data 
models). The model in most common use today is the relational model, which in layman's terms 
represents all information in the form of multiple related tables each consisting of rows and columns 
(the true definition uses mathematical terminology). This model represents relationships by the use of 
values common to more than one table. Other models such as the hierarchical model and the network 
model use a more explicit representation of relationships. 
 
Základní pojem databáze znamená sbírka záznamů, nebo poznatků. Typické, pro danou databázi, je 
strukturální popis druhů skutečností, které jsou v této databázi: tento popis je znám jako schéma. 
Schéma popisuje objekty, které jsou zastoupeny v databázi a vztahy mezi nimi. Existuje řada různých 
způsobů, jak organizovat schéma, to je, modelování struktury databáze: ty jsou známí jako 
databázové modely (nebo datové modely). Model je ve většině běžném používání dnes relační model, 
který, laicky řečeno, představuje všechny informace ve formě několika souvisejících tabulkách, které 
se skládají z řádků a sloupců (pravda, definice používá matematickou terminologii). Tento model 
reprezentuje vztahy použitím hodnot společných pro více než jednu tabulku. Ostatní modely, jako je 
hierarchický model a model sítě, používají více explicitní reprezentaci vztahů. 
 
The term database refers to the collection of related records, and the software should be referred to as 
the database management system or DBMS. When the context is unambiguous, however, many 
database administrators and programmers use the term database to cover both meanings. 
 
Pojem "databáze" znamená soubor souvisejících záznamů a software by měl znamenat systém pro 
správu databází nebo DBMS. I když je kontext jednoznačný, mnoho správců databází a programátorů 
používají termín databáze pro oba významy. 
 
Many professionals would consider a collection of data to constitute a database only if it has certain 
properties: for example, if the data is managed to ensure its integrity and quality, if it allows shared 
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access by a community of users, if it has a schema, or if it supports a query language. However, there 
is no agreed definition of these properties. 
 
Mnozí profesionálové by měli zvážit shromažďování údajů za účelem vytvoření databáze, pouze 
pokud mají určité vlastnosti: například, jestliže se datům podařilo zajistit jejich celistvost a kvalitu, 
jestliže to umožňuje sdílený přístup komunity uživatelů, jestliže má schéma, nebo jestliže to podporuje 
dotazovací jazyk. Nicméně, není tam žádná dohodnutá definice těchto vlastností. 
Database management systems (DBMS) are usually categorized according to the data model that 
they support: relational, object-relational, network, and so on. The data model will tend to determine 
the query languages that are available to access the database. A great deal of the internal engineering 
of a DBMS, however, is independent of the data model, and is concerned with managing factors such 
as performance, concurrency, integrity, and recovery from hardware failures. In these areas there are 
large differences between products. 
 
Databázové systémy (DBMS) jsou obvykle roztříděny podle datového modelu, který podporují: relační, 
objektově-relační, síťový, a tak dále. Datový model inklinuje ke stanovení dotazovacích jazyků, které 
jsou k dispozici pro přístup k databázi. Velké vnitřní konstrukce DBMS jsou ale nezávislé na datovém 
modelu a zabývají se řídícími faktory, jako je výkon, souběžnost, integrita a zotavení z hardwarových 
poruch. V těchto oblastech existují velké rozdíly mezi produkty. 
 
The flat (or table) model consists of a single, two-dimensional array of data elements, where all 
members of a given column are assumed to be similar values, and all members of a row are assumed 
to be related to one another. For instance, columns for name and password might be used as a part of 
a system security database. Each row would have the specific password associated with an individual 
user. Columns of the table often have a type associated with them, defining them as character data, 
date or time information, integers, or floating point numbers. This model is, incidentally, the basis of 
the spreadsheet. 
 
Ploché (nebo tabulkové) modely se skládají z jedno-, dvou- rozměrných polí datových prvků, kde jsou 
všichni členové daného sloupce a předpokládá se, že mají podobné hodnoty a všichni členové řady 
jsou převzati a mohou být přiřazeni jinému. Například sloupce pro jméno a heslo by mohly být použity 
jako součást databázového systému zabezpečení. Každý řádek by měl mít konkrétní heslo spojené s 
jednotlivými uživateli. Sloupce v tabulce mají často typy s nimi spojeny, definují se jako znaková data, 
datum nebo časové informace, celá čísla, nebo plovoucí s desetinnou čárkou. Tento model je, 
mimochodem, podle tabulky. 
 
Hierarchical model = Hierarchický model 
In a hierarchical model, data is organized into a tree-like structure, implying a single upward link in 
each record to describe the nesting, and a sort field to keep the records in a particular order in each 
same-level list. Hierarchical structures were widely used in the early mainframe database 
management systems, such as the Information Management System (IMS) by IBM, and now describe 
the structure of XML documents. This structure allows one 1:N relationship between two types of data. 
This structure is very efficient to describe many relationships in the real world; recipes, table of 
contents, ordering of paragraphs/verses, any nested and sorted information. However, the hierarchical 
structure is inefficient for certain database operations when a full path (as opposed to an upward link 
and a sort field) is not also included for each record. 
 
V hierarchickém modelu jsou data organizována do stromové struktury, což znamená, že má jediný 
kořen a pole jsou řazeny v určitém pořadí, které je stejné na každé úrovni seznamu. Hierarchické 
struktury byly široce použité v ranných mainframe systémech pro správu databází, jako je informační 
systém řízení (IMS) společnosti IBM a nyní popisují strukturu XML dokumentů. Tato struktura 
umožňuje pouze 1: N vztah mezi dvěma druhy dat. Tato struktura je velmi efektivní k popisu mnoha 
vztahů v reálném světě, receptů, obsahů, uspořádání odstavců / veršů, všechny vnořené a tříděné 
informace. Nicméně, hierarchická struktura je neefektivní pro určité databázové operace, kdy je úplná 
cesta (na rozdíl od kořene a řazení pole) a není také pro každý záznam. 
 
Network model = Síťový model 
The network model (defined by the CODASYL specification) organizes data using two fundamental 
constructs, called records and sets. Records contain fields (which may be organized hierarchically, as 
in the programming language COBOL). Sets (not to be confused with mathematical sets) define one-
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to-many relationships between records: one owner, many members. A record may be an owner in any 
number of sets, and a member in any number of sets. 
 
Síťový model (definovaný ve specifikaci CODASYL) organizuje data pomocí dvou základních 
konstrukcí, tzv. záznamy a množiny. Záznamy obsahují pole (které mohou být organizovány 
hierarchicky, stejně jako v programovacím jazyce COBOL). Množiny (nezaměňujte za matematické 
množiny) definují 1:N vztahy mezi záznamy: jeden majitel, mnoho členů. Záznam může být vlastníkem 
v jakémkoli množství souborů, a členem v jakémkoli množství souborů. 
 
The operations of the network model are navigational in style: a program maintains a current position, 
and navigates from one record to another by following the relationships in which the record 
participates. Records can also be located by supplying key values. 
 
Operace síťového modelu jsou navigační ve stylu: program udržuje aktuální pozici, a přejde z jednoho 
záznamu do jiného tím, že sleduje vztahy, ne kterých se podílí záznamy. Záznamy mohou být také 
lokalizované přidáním klíčových hodnot. 
 
Although it is not an essential feature of the model, network databases generally implement the set 
relationships by means of pointers that directly address the location of a record on disk. This gives 
excellent retrieval performance, at the expense of operations such as database loading and 
reorganization. 
 
Ačkoli to není základní rys modelu, síťové databáze obecně provádí vztahy souboru pomocí 
ukazatelů, které přímo řeší umístění záznamu na disku. To dává vynikající výkon vyhledávání na úkor 
operací, jako jsou databáze, načítání a reorganizace. 
 
Relational model = Relační model 
The relational model was introduced as a way to make database management systems more 
independent of any particular application. It is a mathematical model defined in terms of predicate logic 
and set theory. 
 
Relační model byl představen jako způsob, jak dělat systémy správy databáze více nezávislé na 
konkrétní aplikaci. Je to matematický model definován v podmínkách predikátové logiky a teorii 
množin. 
 
Three key terms are used extensively in relational database models: relations, attributes, and 
domains. A relation is a table with columns and rows. The named columns of the relation are called 
attributes, and the domain is the set of values the attributes are allowed to take. 
 
Tři klíčové pojmy jsou značně používány v relační databázi modelů: vztahy, atributy a domény. Vztah 
je tabulka se sloupci a řádky. Pojmenované sloupce vztahu se nazývají atributy, a doména je soubor 
hodnot atributů, které je dovoleno mít. 
 
The basic data structure of the relational model is the table, where information about a particular entity 
(say, an employee) is represented in columns and rows (also called tuples). Thus, the "relation" in 
"relational database" refers to the various tables in the database; a relation is a set of tuples. The 
columns enumerate the various attributes of the entity (the employee's name, address or phone 
number, for example), and a row is an actual instance of the entity (a specific employee) that is 
represented by the relation. As a result, each tuple of the employee table represents various attributes 
of a single employee. 
 
Základem struktury relačního modelu je tabulka, kde jsou informace o konkrétním subjektu (například 
zaměstnanci) zastoupeny ve sloupcích a řádcích (také zvané n-tice). To znamená, že "vztah" v 
"relační databázi" se odkazuje na různé tabulky v databázi, vztah je soubor n-tic. Sloupce představují 
různé atributy subjektu (například jméno zaměstnance, adresu nebo telefonní číslo) a řádek je aktuální 
instance subjektu (konkrétní pracovník), který reprezentuje vztah. Jako výsledek, každá n-tice 
zaměstnance tabulka představuje různé atributy jednoho zaměstnance. 
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All relations (and, thus, tables) in a relational database have to adhere to some basic rules to qualify 
as relations. First, the ordering of columns is immaterial in a table. Second, there can't be identical 
tuples or rows in a table. And third, each tuple will contain a single value for each of its attributes. 
 
Všechny vztahy (a tedy tabulky) v relační databázi musí dodržovat několik základních pravidel 
kvalifikovaných jako vztahy. Za prvé, řazení sloupců je v tabulce nevýznamné. Druhé, nemůže být 
stejně n-tic nebo řádků v tabulce. A za třetí, každá n-tice bude obsahovat jednu hodnotu pro každý ze 
svých atributů. 
A relational database contains multiple tables, each similar to the one in the "flat" database model. 
Relationships between tables are defined explicitly by identifying or non-identifying parent-child 
relationships characterized by assigning cardinality (1:1, (0)1:M, M:M). Tables can have a single 
attribute or a set of attributes that can act as a "key", which can be used to uniquely identify each tuple 
in the table. 
 
Relační databáze obsahuje více tabulek, z nichž každá má podobu v "plochém" modelu databáze. 
Vztahy mezi tabulkami jsou definovány explicitně pomocí identifikace nebo identifikace vztahu rodič-
dítě vyznačuje tím, že přiřadí mohutnost (1:1, (0) 1: M, M: M). Tabulky mohou mít jediný atribut nebo 
skupina atributů, které mohou působit jako "klíč", který může být použit pro jednoznačnou identifikaci 
každé n-tice v tabulce. 
 
A. Vocabulary. 
 
1. Look up the words in the dictionary. Translate them into Czech. 
retrieve = nahradit, znovu získat, obnovit 
query = dotaz, daný problém 
layman = laik 
ambiguous = nejasný, nejednoznačný 
unambiguous = jednoznačný 

concurrency = souběžnost, souběžný 
recovery = zotavení, obnova 
flat = byt, plochý, plocha 
nesting = vkládání, vnoření 
to adhere to = držet se, trvat na, zachovávat

 
2. Below are some interesting grammatical or lexical aspects from the text. 

Níže jsou uvedeny některé zajímavé gramatické či lexikální aspekty z textu. 
 

 Study the compounds. Divide them into three categories according to their similar features 
and fill them in the table below. 
Studujte složené výrazy. Rozdělte je do tří kategorií podle jejich shodných rysů a zapište je do 
tabulky níže. 
 

 Add at least two more words to each column. 
Přidejte nejméně dva a více slov do každého sloupce. 

 
object-relational model = objektově-relační model 
floating point = pohyblivá řadová čárka 
spreadsheet = tabulkový procesor 
tree-like structure = stromová struktura 
same-level list = stejná úroveň seznamu  
mainframe =  
database = databáze 
one-to-many relationships = 1:N vztah 
network = síť 
parent-child relationships = vztah rodič-dítě 
computer-centered data base = počítačové 

databáze střed 
end-users = koncoví uživatelé 
relation-valued attribute = atribut vztahu 

object-oriented paradigm = objektově 
orientovaného paradigmatu

http://en.wikipedia.org/wiki/Database_model
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B. Text comprehension. 
 
1. Decide whether the following statements are true or false. 
 
1. A database schema is a way to define the structure, content and, to some extent, the semantics of XML 

documents. 
Schéma databáze je způsob, jak definovat strukturu, obsah a do jisté míry sémantiku XML dokumentů.
 TRUE 
 

2. The whole internal engineering of a DBMS is independent of the data model. 
Celá vnitřní konstrukce je nezávislá na DBMS datového modelu. TRUE 
 

3. A hierarchical structure is efficient for certain database operations when a full path is not included for 
each record. 
Hierarchická struktura je efektivní pro některé databázové operace, kdy úplná cesta nezahrnuje každý 
záznam. TRUE 

 
2. Answer the questions. 
 
1. What is the concept of a database? 

The central concept of a database is that of a collection of records, or pieces of knowledge. 
 

2. What does the schema describe? 
The schema describes the objects that are represented in the database, and the relationships among 
them. 
 

3. How is the schema organized? 
The flat (or table) model consists of a single, two-dimensional array of data elements, where all members 
of a given column are assumed to be similar values, and all members of a row are assumed to be related 
to one another. 
 

4. What types of database models are discussed in the article? 
There are 4 types of data models: 
- Hierarchical model = data is organized into a tree-like structure. 
- Network model = data is organized using two fundamental constructs, called records and sets. 
- Relational model = it is a mathematical model defined in terms of predicate logic and set theory. 
- Object model = data is represented in the form of objects as used in object-oriented programming. 
 

5. Under what conditions may some professionals consider a collection of data to constitute a database? 
Za jakých podmínek mohou někteří odborníci shromažďovat údaje za účelem vytvoření databáze? 
 
Many professionals would consider a collection of data to constitute a database only if it has certain 
properties: for example, if the data is managed to ensure its integrity and quality, if it allows shared 
access by a community of users, if it has a schema, or if it supports a query language. However, there is 
no agreed definition of these properties. 
 

6. Which factors is DBMS concerned with managing? 
Které faktory DBMS se týkají řízení? 
 
concerned with managing factors such as performance, concurrency, integrity, and recovery from 
hardware failures. In these areas there are large differences between products. 
 

7. Which model forms the basis of the spreadsheet? How is the model defined? 
Kterému modelu tvoří základ tabulka? Jak je model definován? 
 
The flat (or table) model consists of a single, two-dimensional array of data elements, where all members 
of a given column are assumed to be similar values, and all members of a row are assumed to be related 
to one another. For instance, columns for name and password might be used as a part of a system 
security database. Each row would have the specific password associated with an individual user. 
Columns of the table often have a type associated with them, defining them as character data, date or 
time information, integers, or floating point numbers. 
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3. Explain. 
 
How do hierarchical, network and relational models differ from each other? 

- Hierarchical model = data is organized into a tree-like structure. 
- Network model = data is organized using two fundamental constructs, called records and sets. 
- Relational model = it is a mathematical model defined in terms of predicate logic and set theory. 

 
C. Grammar. 
 
Connectors, Discourse Markers, Conjunctions, and Determiners 
 
1. Complete the sentences using the following expressions found in the text: 
independent of,   by means of,   within,   in terms of,   according to,   at the expense of 
 
1. The term or expression database originated within the computer industry. 
2. DBMS are usually categorized according to the data model that they support: relational, object-

relational, network, and so on. 
3. Network databases generally implement the set relationships by means of pointers. 
4. This gives excellent retrieval performance, at the expense of operations such as database loading and 

reorganization. 
5. The relational model was introduced as a way to make database management systems more 

independent of any particular application. 
6. It is a mathematical model defined in terms of predicate logic and set theory. 
 
2. Use the expressions above in your own sentences. 
 
D. Now you… HW 
 
Matching. 
 
a) In scientific texts  DEFINITIONS  are used very often. Supporting grammar usually prefers using relative 

clauses (both in their full forms or shortened). 

 Vědecké texty, DEFINICE, je používají velmi často. Podpůrné gramatiky je obvykle preferují pomocné 
vztažné věty (a to jak v jejich plné formě nebo zkrácené). 

 
b) The similar meaning of terms can also be often expressed with verbs such as to refer to (as), to be 

known as, to represent. 
 Podobný význam pojmů může být také často vyjádřen u sloves, jako se odkazovat na (as), být známý 

jako, reprezentovat. 
 
 First match the appropriate explanation to the term. 

Nejprve vhodně vysvětlete pojem. 
 

 Then make definitions using full relative clauses in A and one of the above mentioned verbs in B. 
Potom defunujte užití plné vztažné vědy v A a u jednoho z uvedených sloves v B. 

 
A. 
B-1   A-2   C-3   E-4   D-5  
 
A Database 1 such items retrieved in answer to queries and used to make  
   decisions 
B Information 2 collection of records or information stored in a computer in a  
   systematic way 
C Flat model 3 such a model; consists of a single, two-dimensional array of data  
   elements 
D Hierarchical model 4 such a model; organizes data using two fundamental constructs,  
   called records and sets 
E Network model 5 such a model; organizes data into a tree-like structure 
 
B. 
F-1   C-2   B-3   D-4   A-5   E-6 
 
A Data models 1 the various tables in the database 

http://en.wikipedia.org/wiki/Pointer
http://en.wikipedia.org/wiki/Relational_model
http://en.wikipedia.org/wiki/Predicate_logic
http://en.wikipedia.org/wiki/Set_theory
http://en.wikipedia.org/wiki/Information
http://en.wikipedia.org/wiki/Data
http://en.wikipedia.org/wiki/Hierarchical_database
http://en.wikipedia.org/wiki/Network_database
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B Computer program used to manage and query a database 
  2 a schema 
C A structural description of the type of facts held in that database  
  3 a database management system 
D Relational model 4 all information in the form of multiple related tables each  
   consisting of rows and columns 
E Database 5 a number of different ways of organizing a schema, that is,  
   of modeling the database structure 
F "Relation" in "relational database" 6 a collection of related records 
 
9. LESSON--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
xxx 

 
xxx 
 
 
 
 
 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Schema

