1000 watt lamp kilo
2000 watt lamp dvoukilo
500 watt lamp půlkilo
500 watt pup půlkilo
5000 watt lamp pětikilo
750 watt lamp třičtvrtěkilo
750 watt pup třičtvrtěkilo
A double-flat asas
A double-sharp aisis
A flat as
A flat major As dur
A flat minor as moll
A minor a moll
A sharp ais
A sharp minor ais moll
a-d converter analogově-digitální konvertor
A-picture hlavní film
A-supply žhavicí proud
a. m. program dopolední program
ASA speed number citlivost podle ASA
abacus článek hlavice pod kladím
abbreviate zkrátit
abbreviation zkrácení, zkratka
abdominal breathing břišní dýchání
aberration odchylka
ability schopnost
ablong podlouhlý
above nahoře, nad
above-life-size velikost nadživotní
abrasion oděr,otěr
abrasion marks rámové značky
abridged version zkrácená verze
abscissa úsečka
absolute absolutní, naprostý
absolute film absolutní film
absolute humidity absolutní vlhkost
absolute music absolutní hudba
absolute of pitch absolutní sluch
absolute pitch absolutní výška tónu, absolutní sluch
absorbing poutavý
absorptance pohltivost
absorption absorpce, pohltivost
absorption band absorpční pásmo
absorption factor absorpční faktor
abstract náčrt, expozé, výňatek, stručný obsah, abstraktní
abstract film abstraktní film
academic akademický, vysokoškolský
academy akademie
Academy award cena Akademie
academy leader strip start
Academy of Creative Arts Akademie výtvarných umění

Academy of Fine Arts Akademie výtvarných umění
Academy of Music Hudební akademie
Academy of Performing Arts Akademie
múzických umění
acajou mahagon
acanthus akantus, akantový list
accelerando zrychleně
accelerate zrychlit, zvýšit rychlost
accelerating motion zrychlený pohyb
acceleration zrychlení, zrychlení, zrychlování
accelerator urychlovač
accent přízvuk, důraz, akcent, důraz
accented přízvučný, zdůrazněný, akcentovaný
accented division těžká doba taktová, thesis
accented part of the measure těžká, přízvučná část taktu, thesis
accentuate zdůraznit
accentuation zdůraznění, zdůraznění, důraz,
akcentování
accentuation of the rhytm zdůraznění rytmu
acceptance přijetí, schválení
acceptance report zápis o převzetí
accessory připojený, vedlejší
accident porucha
accident-prevention bezpečnost práce
accident-prevention rules protiúrazová
opatření
accidental náhodný, nahodilý, nepodstatný
accolade svorka, akoláda
accompaniment doprovod
accompaniment obbligato obligátní doprovod
accompaniment volume hlasitost doprovodu
accompanist hudebník doprovázející zpěváka nebo sólového hudebníka
accompany doprovázet, doprovodit
accompanyist doprovázeč
accordion akordeon, harmonika
accordionist harmonikář, hráč na akordeon
account účet
accountant účetní
accounting consultant účetní poradce
acetate base acetátový film
acetate film bezpečnostní film
acetic acid kyselina octová
acetone aceton
achromatic diatonický
achromatic lens achromat, achromatická
čočka
achromatic objective achromatický objektiv
acid kyselina
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acid dyes kyselá barviva
acid fixing bath kyselý ustalovač
acoustic akustický, zvukový, akustický, sluchový
acoustic baffle stěna tlumící zvuk
acoustic bass varhanní pedálový rejstřík
acoustic effect akustický efekt, zvukový
efekt
acoustic field pole akustické
acoustic flat akustické studio
acoustic frequency slyšitelný kmitočet
acoustic plaster akustická omítka, omítka
akustická
acoustic radiator akustický zářič
acoustic screen stěna tlumící zvuk
acoustic shell mušle hudební – akustická
acoustics akustika
acquaintance známost, vztah
acquisition akvizice
across křížem, napříč, přes
acroterium akroterion ukončující architektonický článek nároží a vrcholů štítů antických chrámů
act dějství, jednání, jednat, hrát, čin, jednání,
akt, výstup, hrát divadlo
act drop opona látková
act well hra, mající všechny dramatické atributy
act-wait interval mezi jednotlivými akty
acting podání, způsob hraní, herectví, hra
acting area plocha hrací hlavní
acting area lights osvětlení hrací plochy
actinic aktinický
action děj, obraz, děj, levá strana scénáře,
čin, jednání, akce, činnost
action cue narážka, znamení pro určitou akci
herců či technických pracovníků
action freeze stoptrik, zastavení obrazu
action rehearsal hraná zkouška
action still fotoska, statický snímek, mrtvolka
action! jedem!
actor herec, herec, činitel
actor folk herci
actor's line herecký žánr
actor's salary herecká gáže
actor-proof role či text, jehož úspěch je zaručen, i kdyby byl špatně zahrán
actors' passage průchod pro herce za horizontem pro přeběh
actress herečka
actual footage used užitá metráž
acuity ostrost
acute ostrý, vyrážený

acute angle ostrý úhel, úhel ostrý
acute sound ostrý zvuk
ad-lib improvizovat
ad-libbing improvizace textu
adagio adagio, zvolna, zdlouhavě
Adam and Eving živý dabing
adapt adaptovat, aranžovat, upravit
adapt a script adaptovat scénář, upravit scénář
adaptation adaptace, úprava, adaptace,
úprava, zpracování, filmová adaptace, přizpůsobení, úprava, adaptace románu, novely, povídky na divadelní hru
adapter adaptér, nástavec, upravovatel, dramaturg
adapter lens nástavní čočka
adaptor upravovatel, dramaturg
add prolnout, přidat, připojit, zvětšit, zvýšit
add music zhudebnit
add sound ozvučit
added přidaný, připojený, zvětšený, zvýšen
added scene dotáčka
added sixth přidaná sexta
added take záběr mimo scénář, dotáčka
additional přídavný
additional art director druhý umělecký režisér
additional expense vícenáklady
additional phase přídavná fáze
additive aditivní
address adresa, projev
adduce uvést, citovat
adenoidal zastřený, nosový
adenoidal voice zastřený hlas, nosový hlas
adhesive lepící
adjacent angle úhel doplňkový
adjacenty effect okrajový zjev
adjunction připojení, přídavek, dovětek, dodatek
adjust nastavovat, seřizovat, vyladit, vyregulovat, upravit
adjust for definition zaostřit
adjust the light přiostřit světlo, přibrousit
světlo
adjustable arc joint pliers kleště sika
adjustable arc-point pliers kleště upínací
adjustable jack stojka stavitelná
adjustable proscenium proscénium, schopné měnit rozměr a místo
adjustable spanner klíč nastavitelný
adjustable wood clamp svěrka nastavitelná
dřevěná, svěrka truhlářská
adjustable-end wrench klíč francouzský
adjusting screw stavěcí šroub, šroub stavěcí
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adjustment nastavení, seřízení
adjustment for definition zaostření
adjustments to tone korekce tónů
administration administrace, správa, správa
administrative personnel administrativa
admision vstupné
admissible přípustný, dovolený
admission ticket vstupenka
adornment ozdoba
adsorption adsorpce
adul education doškolování dospělých
adult certificate predikát mládeži nepřístupno
adult education program naučný pořad pro
dospělé
advance booking-office předprodejní pokladna
advance showing předpremiéra
advantage výhoda, přednost
adventure dobrodružství
adventure film dobrodružný film
adventure serial dobrodružný seriál
advertise propagovat, inzerovat
advertisement reklama, oznámení
advertising reklama, inzerce, propagace
advertising break velnutí reklamy
advertising cost náklady na reklamu
advertising film reklamní film, propagační
film
advertising material reklamní materiál
advertising sequence reklamní blok
adviser poradce
Aeolian eolský, aiolský
Aeolian harp Ailova harfa
Aeolian minor scale aiolská stupnice, přirozená mollová stupnice
Aeolian mode aiolský modus
aerial anténa
aerial camera letecká kamera
aerial fog vzdušný závoj
aerial haze opar
aerial image vzdušný obraz
aerial image condenser kondenzor
aerial mast anténní stožár
aerial perspective vzdušná perspektiva
aerial photography letecká fotografie
aerial shot záběr z letadla
aesthetic estetický, vnímající krásu
aesthetic standards estetická norma
aestheticist estetik
aesthetics estetika
affable přívětivý, lichotivý, vlídný
affettuoso laskavě, s citem, vroucně
African africký

African drum conga
after po, potom
after-treatment dodatečná úprava
afterglow dosvit
afterimage doznívání zrakového vjemu
agency agentura, jednatelství
agent agent
ager výrobce historických rekvizit
aging stárnutí
agitation míchání
agitato agitato, vzrušeně
Agnus Dei Agnus Dei
agogics agogika
agora agora
agreement smlouva, dohoda
aid pomoci, pomáhat
Aida-trumpet aidovka, trubka aidovka
air árie, vzduch, vzdušná trasa, vzduch, melodie, píseň, nápěv, árie
air bells bublinky
air blast dmychadlo
air conditioning klimatizace
air-conditioning klimatizace
airborne vzdušný
airborne link vzdušná trasa
airtime vysílací čas, doba vysílání
airtime schedule vysílací schéma
aisle ulička mezi seskupením sedadel
al fresco pobavení
alarm bell bell , zvonek
albedo faktor odrazu neutronů
alcazar citadela maurská nebo španělská
alcove besídka
aleatory nejistý, náhodný
aleatory technique odvážná technika
alec osvětlovač
algebraic algebraický
alignment slaďování
alkali zásada
alkoran minaret mešity
all rights veškerá práva
all-in paušál
all-in fee paušální honorář
all-location film exteriérový film
all-purpose hall sál víceúčelový
all-round actor herec všestranně nadaný
all-star cast první obsazení
allegretto allegretto, poněkud rychleji
allegro allegro, rychle
alleluia aleluja
allemande allemanda
alligator clip krokodýlová svorka, krokodýlek, krokosvorka
allot přidělit
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