able to pay schopný platit
abrasive brusný
accelerate depreciation zrychlený odpis
accelerated test zrychlená zkouška
acceptable price přijatelná cena
acceptable quality level přijatelná, odpovídající
jakost
acceptance inspection přejímací kontrola
acceptance sampling přejímka pomocí vzorků
accesible dostupný
accessory příslušenství, přídavné zařízení
accessory charges vedlejší poplatky
accounting period účetní období
accounting sheet účetní doklad
accounts payable závazky k dodavatelům
accounts receivable pohledávky
accuracy, tolerance class přesnost
achieve dosáhnout
acid test, quick test rychlý test
active capital oběžné prostředky
activity činnost
actual deviation skutečná odchylka
actual output skutečný výstup
adaptation adaptace, přizpůsobení
added value to product přidaná hodnota k výrobku
additional costs dodatečné náklady
addressable material handling system adresovaný
materiál, obslužný systém
adjustment nastavení, seřízení
administration expenses administrativní výdaje,
útraty
administrative costs správní náklady
admit a profit přinášet zisk
adopt příjem
advantageous way výhodný způsob
advertising and promotion reklama a propagace
affect ovlivňovat
affinity diagram diagram příbuznosti
aggregate planning souhrnné plánování
agile enterprise agilní podnik
agile manufacturing aktivní výroba
align zaměřit, přiřadit
allocate vyměřit, přiřadit
allocate budget přidělit rozpočet
allocated inventory material materiál přidělený na
zakázku
alloy slitina
alloy steel legovaná ocel
alternative routes alternativní výrobní postupy
analytical modelling analytické modelování
angle úhel
annealing žíhání
annual fixed costs roční fixní náklady
annual objective roční cíl
annual report výroční zpráva
annual sales planning roční plánování prodeje

annuity roční důchod, renta, roční splátka
answer for a debt ručit za dluh
anticipation of demand předpoklad poptávky
appraisal costs náklady na ocenění
arc oblouk
arrears of payment nedoplatek
arrow diagram šipkový diagram - síťový graf
arrow head šipka
artificial intelligence umělá inteligence
asking price požadovaná cena
asperity drsnost
assemblability smontovatelnost
assembly montáž
assembly chart montážní diagram
assess worker capacity odhad kapacity pracovníka
assets aktiva
assignable cause zjistitelná příčina
Automated Guided Vehicle - AGV automaticky
řízené vozíky indukční
automated control automatické zařízení
automated inspection and testing automatická
kontrola a zkoušení
automated storage retrieval system ASRS
automatický skladovací a vychystávací systém
automatic control automatické zařízení
automation of assembly automatizace montáže
auxiliary equipment pomocné zařízení
availability pohotovost
Average Total Inspected - ATI průměrný celkový
rozsah kontroly
average inventory level průměrná výška zásob
axial loading axiální zatížení
axial thrust axiální tlak
axis osa
axis of rotation osa rotace
axle náprava
BOM Processing - BOMP zpracování kusovníku
backward scheduling zpětné rozvrhování
balance sheet účetní rozvaha
bar chart, bar diagram sloupcový diagram četnosti
bar code čárkový kód
bar stock tyčový materiál
bar, rod tyč
basic capital základní kapitál
batch overlapping překrytí výrobní dávky
batch size optimization optimalizace velikosti dávky
batch splitting rozčlenění výrobní dávky
bearing ložisko
belt řemen
belt conveyor, band conveyor pásový dopravník
benchmarking porovnávání něčeho s konkurencí a
vývojem na trhu
bidirectional vehicle vozík jezdící ve dvou směrech
bill of materials - BOM kusovník
bionic manufacturing system bionický výrobní
systém
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board of directors správní rada
body, element těleso, tělo
bonds, bond issues cenné papíry, obligace
book value of the firm účetní hodnota firmy
boring vrtání
boring machine vrtačka
boring mill svislý soustruh
bottleneck machine úzkoprofilový stroj
bottom line result výsledek o zisku podniku
bottom-up planning plánování z dola nahoru
brake brzda
branch of industry odvětví průmyslu
brand značka
break-even point bod zvratu
bridge crane mostový jeřáb
broaching protahování
broad market velký trh
budget rozpočet
budget proposal návrh rozpočtu
buffer zásobník, mezisklad
buffering vyrovnávání vytížení meziskladem
burnishing, glazing leštění, pulírování
Business Process Reenigeering - BPR obchodní
proces, reorganizace obchodních procesů
business failure neúspěch v podnikání
business objectives podnikatelské cíle
business plan podnikatelský plán
business strategy podnikatelská strategie
by-costs vedlejší náklady
calculating sheet kalkulační odhad
capacity calculation výpočet kapacity
capacity planning, capacity design kapacitní
projektování, kapacitní plánování
capacity requirements kapacitní požadavky
capacity requirements planning - CRP plánování
kapacitních požadavků
capital employed investovaný kapitál
capital funds kapitálové fondy
capital items investice
capital structure struktura kapitálu
carbide tool nástroj ze spékaného karbidu
carriage suport
cartesian coordinate system kartézský souřadnicový
systém
case-hardening cementování
cash finanční hotovost
cash budget rozpočet peněžních příjmů a výdajů
cash bugeting krátkodobé finanční plánování
cash flow forecast předpověď finančního toku,
prognóza příjmů a výdajů
cast-iron litina
casting odlévání, slévání
casting machines odlévací stroje
Cause-and-Effect (CE), diagram Ishikawa D.
příčina a následek, diagram Ishikawův
cellular manufacturing buňková výroba

certification body cerifikační orgán
chain řetěz
chain conveyor řetězový dopravník
chance causes, random causes náhodné vlivy
charge vsázka
chip formation tvoření třísky
chip machining třískové obrábění
chip removal system systém odstraňování třísek
chip-forming machining strojní třískové obrábění
chipless machining beztřískové obrábění
chuck sklíčidlo, upínání
circle kružnice
circular saw kotoučová pila
clamp upínač, svěrák
clamping upínání, svírání
clean manufacturing technologies čisté výrobní
technologie
clearance vůle
closed-die forging kování v zápustce
co-operation spolupráce, kooperace
coated tool povlakovaný nástroj
coding kódování
cold-working tváření za studena
common stock zásoby na skladě, okamžité zásoby
Company Wide Quality Control - CWQC
celopodnikový systém řízení kvality
competition konkurence
competition analysis analýza konkurence
competitive environment konkureční prostředí
competitive product konkurenceschopný výrobek
complete failure úplná porucha
compliance splnění požadavku dodavatelem
compliance test ověřovací zkouška
compressed air stlačený vzduch
Computer Aided Design - CAD konstruování
s počítačovou podporou - CAD
Computer Aided Process Planning - CAPP
počítačová podpora projektování technologií
Computer Aided Quality Assurance - CAQ
počítačová podpora zabezpečování kvality
Computer Integrated Manufacturing - CIM
počítačem řízená integrovaná výroba - CIM
computer aided layout planning automatické
projektování výrobních pracovišť
concurrent engineering souběžné plánování a řízení
výrobních procesů
confidence interval interval spolehlivosti
confirmed orders potvrzené zakázky
conformity shoda s požadavkem
consumer analysis analýza zákazníka
consumer demand potřeba zákazníka
container kontejnér
container size velikost kontejneru
contemporary současný
continuous improvement system systém postupného
zlepšování
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continuous line plná čára
continuous monitoring nepřetržité monitorování
control chart regulační diagram
control limits kriteriální meze
control system řídící systém
controllable factors faktory, které je možné řídit
convert přeměna
conveyor dopravník
coolant chladivo, chladicí kapalina
cooling chlazení
Coordinate Measuring Machine - CMM
souřadnicový měřící stroj
corporate culture podniková kultura
corporate level podniková úroveň
corporate long term plan podnikový dlouhodobý
plán
corporation tax podnikatelská daň
corrective action opravné akcie
corrective maintenance nápravná údržba
corrosion koroze
cost accounting nákladové účetnický
cost allocation, analysis, estimate rozvržení nákladu
cost driver nákladový "nosič" v ABC kalkulacích
cost of aquisition pořizovací náklady, pořizovací
cena
cost of goods sold náklady na prodané zboží
cost per piece náklady na jeden kus
cost price výrobní cena, cena rovnající se nákladům
cost sheet list nákladu
costs of ownership náklady životního cyklu výrobku
costs of quality náklady na kvalitu
coupling spojka
crane jeřáb
creativity tvořivost, tvorba
credit indebtedness úvěrové zatížení
critical safety distances kritické bezpečnostní
vzdálenosti
cross-section průřez, příčný řez
cultural and social environment kulturní a sociální
prostředí
cummulative monthly demand kumulovaná měsíční
poptávka
cummulative production celková výroba
current capital oběžný kapitál
current inventory materiál na skladě
customer zákazník
customer oriented orientovaný na zákazníky
customer requirements, demands požadavky
zákazníků
customer responsiveness reakceschopnost na
požadavky zákazníka
customer service služby zákazníkům
customer-supplier communication komunikace
mezi zákazníkem a dodavatelem
customized products výrobky přizpůsobené
požadavkům zákazníků

cutting řezání
cutting conditions řezné podmínky
cutting machines řezací stroje
cutting parameters řezné parametry
cutting speed řezná rychlost
cutting tool, cutter řezný nástroj
cylinder or polar coordinate system polární
souřadnicový systém
data collection and preparation sběr a příprava
údajů
date of expiry datum splatnosti
debenture dluhopis
debt dluh
deburring odjehlování, odstraňování třísek z povrchu
decision making rozhodování
decrease in quality snížení kvality
dedicated storage mezisklad ve výrobě
dedicated storage and retreival system skladovací a
vychystávací systém
deep drawing hluboké tažení
defective output výstup zmetku
defects per hundred units počet vad na sto jednotek
degree of automation stupeň automatizace
degrees of freedom stupně volnosti
deleting faltering products vyřazení výrobku,
kterých prodej vázne
deliver on time dodávat na čas
delivery dodávka
delivery cycle dodávací cyklus
delivery time čas dodávky
demand forecasting předpověď poptávky
depreciable tangible fixed assets hmotný investiční
majetek
depreciation odpisy
depreciations of tanglible and intagible assets
odpisy z hmotného a nehmotného majetku
depth výška, hloubka
depth of cut hloubka řezu
design capacity projektovaná kapacita
design control řízení vývoje výrobku
design for assembly - DFA konstruování orientované
na montáž
design for manufacturing - DFM konstruování
orientované na výrobu
design review posouzení návrhu
designing drawing konstrukční výkres
devaluation of currency devalvace měny
diameter průměr
die, die block zápustka
differential advantage konkurenční výhoda získaná
odlišením se
difficult-to-machine metal těžko obrobitelný kov
dimensional accuracy rozměrová přesnost
dimensioning kótovní
direct labour costs přímé náklady na
pracovníka,přímé mzdové náklady
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