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VÝSLOVNOST

Specifi cké hlásky v anglické výslovnosti:

[θ] three [θriː]
[ð] this [ðɪs]
[æ] dad [dæd]
[ə] sister [ˈsɪstə]
[ɜː] bird [bɜːd]

Hlavní přízvuk se označuje horní kolmičkou před přízvučnou slabikou tehdy, nejedná-li 
se o jednoslabičné slovo: cartoon [ka:ˈtu:n], seven [ˈsevən], ale sun [san]. Vedlejší přízvuk 
se označuje dolní kolmičkou: kangaroo [ˌkæŋɡəˈruː].
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UNIT 1 – DO YOUR BEST
Education and schoolwork / Vzdělávání a škola

attend university/
a lesson

/əˈtend ˌjuːnɪˈvɜːsəti/ 
ə ˈlesən/

chodit na vysokou školu/
být na hodině

do research 
(into something)

/duː rɪˈsɜːtʃ (ˈɪntə ˈsʌmθɪŋ)/ dělat výzkum (na nějaké 
téma)

do well (in exams) /duː wel (ɪn ɪɡˈzæmz)/ vynikat, dopadnout dobře 
(při zkouškách)

drama school /ˈdrɑːmə skuːl/ divadelní škola
drop a course/a subject /drɒp ə ‘kɔːs/ə ˈsʌbdʒɪkt/ přestat chodit na kurz/

předmět
education model /ˌedjʊˈkeɪʃən ˈmɒdl/ vzdělávací model
educator /ˈedjʊkeɪtə/ pedagog
fail an exam/a subject /feɪl ən ɪɡˈzæm/ə ˈsʌbdʒɪkt/ propadnout u zkoušky/

z předmětu
get good/top marks /ɡet ɡʊd/tɒp mɑːks/ dostat dobré/nejlepší 

známky
handwriting /ˈhændˌraɪtɪŋ/ rukopis
have/pursue a career /həv/pəˈsjuː ə kəˈrɪə/ dělat kariéru
(high) standard of 
education

/(haɪ) ˈstændəd əv 
ˌedjʊˈkeɪʃən/

(vysoký) standard vzdělávání

learn in an active way /lɜːn ɪn ən ˈæktɪv weɪ/ učit se aktivně
learner /ˈlɜːnə/ student
learning disorders /ˈlɜːnɪŋ dɪs,ɔːdəz/ poruchy učení
mentor (n; v) /ˈmentɔː/ mentor; být pro někoho 

mentorem
pass an exam /pɑːs ən ɪɡˈzæm/ udělat zkoušku
peer-teaching /pɪə ˈtiːtʃɪŋ/ učení se od vrstevníků
period /ˈpɪəriəd/ hodina
problem-solving /ˈprɒbləm ˌsɒlvɪŋ/ řešení problémů
revise for exams /rɪˈvaɪz fə ɪɡˈzæmz/ učit se na zkoušky
revision timetable /rɪˈvɪʒən ˈtaɪmˌteɪbəl/ harmonogram učení
school management /skuːl ˈmænɪdʒmənt/ vedení školy
skip an exam/a lesson/
a subject

/skɪp ən ɪɡˈzæm/ə ˈlesən/ 
ə ˈsʌbdʒɪkt/

nejít na zkoušku/hodinu/
předmět

spokesperson for (a class) /ˈspəʊksˌpɜːsən fə (ə klɑːs)/ mluvčí (třídy)
spread ideas /spred aɪˈdɪəz/ šířit myšlenky
student representative /ˈstjuːdənt ˌreprɪˈzentətɪv/ zástupce studentů
take a course/a lesson/
a subject/an exam

/teɪk ə ‘kɔːs/ə ˈlesən/ 
ə ˈsʌbdʒɪkt/ən ɪɡˈzæm/

chodit na kurz/hodinu/
předmět/dělat zkoušku
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take part in (interactive 
activities)

/teɪk ‘pɑːt ɪn (ˌɪntərˈæktɪv 
æk’tɪvɪtiz)/

účastnit se (interaktivních 
aktivit)

tap into a resource /ˌtæp ˌɪntə ə rɪˈzɔːs/ čerpat ze zdroje
teach yourself sth /tiːtʃ jɔːˌself ˌsʌmθɪŋ/ naučit se něco sám
teamwork /ˈtiːmwɜːk/ týmová práce
train hard /treɪn hɑːd/ intenzivně se učit
volunteer /ˌvɒlənˈtɪə/ dobrovolník

School discipline / Kázeň ve škole

cheat /tʃiːt/ podvádět
complain about sth /kəmˈpleɪn 

əˌbaʊt sʌmθɪŋ/
stěžovat si na něco

disruptive behaviour /dɪsˈrʌptɪv bɪˈheɪvjə/ vyrušování, rušivé chování
disturb /dɪˈstɜːb/ vyrušovat
fi dget /ˈfɪdʒət/ vrtět se
get into trouble /ˌɡet ˌɪntə ˈtrʌbəl/ dostat se do problémů
keep still /ˌkiːp ‘stɪl/ být potichu
pay attention in class /ˌpeɪ əˌtenʃən ɪn ‘klɑːs/ dávat při hodině pozor
unsupervised /ˌʌnˈsuːpəvaɪzd/ bez dozoru

Abilities and learning styles / Dovednosti a učební styly

3D perception /ˌθriːˌdiː pəˈsepʃən/ 3D vnímání
analytic /ˌænəˈlɪtɪk/ analytický
brainy/bright/sharp/
intelligent

/ˈbreɪni/braɪt/ʃɑːp/ 
ɪnˈtelədʒənt/

bystrý/chytrý/inteligentní

competitive /kəmˈpetətɪv/ soutěživý
curiosity /ˌkjʊəriˈɒsəti/ zvědavost, zvídavost
curious/interested /ˈkjʊəriəs/ˈɪntrəstəd/ zvědavý/zajímající se
deep thinker /ˌdiːp ˈθɪŋkə/ přemýšlivý typ
determined/
single-minded

/dɪˈtɜːmənd/
ˌsɪŋɡəl ˈmaɪndɪd/

odhodlaný/cílevědomý

diligent /ˈdɪlədʒənt/ pilný
do your best /ˌduː jə ‘best/ vydat ze sebe to nejlepší
dominance 
(of the left hemisphere)

/ˈdɒmənəns
(əv ðə left ˈheməsfɪə)/

převaha (levé hemisféry)

eager to learn /ˌiːɡə tə ‘lɜːn/ žíznivý po vědomostech
enthusiastic /ɪnˌθjuːziˈæstɪk/ nadšený
excel at /ɪkˈsel ət/ vynikat v
gift for /ɡɪft fə/ talent na
hard-working /ˌhɑːdˈwɜːkɪŋ/ pracovitý
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incapable of doing sth /ɪnˌkeɪpəbəl əv ˈduːɪŋ 
ˌsʌmθɪŋ/

neschopný něco udělat

inquisitive /ɪnˈkwɪzətɪv/ zvídavý
(innate) ability to do sth /(ɪˌneɪt) əˌbɪlɪti tə ˈduː

ˌsʌmθɪŋ/
(vrozená) schopnost něco 
dělat

logical way of thinking /ˌlɒdʒɪkəl ˌweɪ əv ‘θɪŋkɪŋ/ logické myšlení
motivate others /ˈməʊtəveɪt ˌʌðəz/ motivovat druhé
natural inclination /ˌnætʃərəl ˌɪŋkləˈneɪʃən/ přirozený sklon
self-motivated /ˌself ˈməʊtəveɪtəd/ vnitřně motivovaný
struggle with (Maths) /ˌstrʌɡəl wɪð (‘mæθs)/ mít problémy s 

(matematikou)
studious /ˈstjuːdiəs/ pilně studující

Personality / Osobnost

communicator /kəˈmjuːnəkeɪtə/ komunikátor
cooperative /kəʊˈɒpərətɪv/ spolupracující, vstřícný
fair-minded /ˌfeəˈmaɪndɪd/ spravedlivý
fun to be with /ˌfʌn tə ‘bi wɪð/ je s ním/ní zábava
(be) fun-loving /(bi) ˈfʌn ˌlʌvɪŋ/ rád se bavit
gregarious/sociable /ɡrɪˈɡeəriəs/ˈsəʊʃəbəl/ společenský
level-headed /ˌlevəl ˈhedɪd/ rozumný
persistent /pəˈsɪstənt/ vytrvalý
popular /ˈpɒpjələ/ oblíbený
self-confi dent /ˌself ˈkɒnfədənt/ sebevědomý
sensible/rational /ˈsensəbəl/ˈræʃənəl/ rozumný/racionální
sporty /ˈspɔːti/ sportovní
tactful /ˈtæktfəl/ taktní
team-player /ˌtiːm ˈpleɪə/ týmový hráč
well-organised /ˌwel ˈɔːɡənaɪzd/ systematický

Feelings and emotions / Pocity a emoce

be relieved /ˌbi rɪˈliːvd/ oddechnout si
confused /kənˈfjuːzd/ zmatený
frustrated /frʌˈstreɪtəd/ frustrovaný, znechucený
lose oneʻs temper /ˌluːz wʌnz ˈtempə/ ztratit nervy
scared /skeəd/ vystrašený
terrifi ed /ˈterəfaɪd/ vyděšený
thrilled /θrɪld/ nadšený
trust /trʌst/ důvěra
upset (at the thought of 
doing sth)

/ˌʌpˈset (ət ðə ˌθɔːt əv ˈduːɪŋ 
ˌsʌmθɪŋ)/

smutný (při představě 
něčeho)
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Social life / Společenský život

be supportive /ˌbi səˈpɔːtɪv/ poskytovat podporu/
být někomu oporou?

charity/social/
environmental event

/ˈtʃærəti/ˈsəʊʃəl/ 
ɪnˌvaɪrənˈmentl ɪˌvent/

charitativní/společenská/
ekologická akce

chat /tʃæt/ rozhovor, povídání
circle of friends /ˌsɜːkəl əv ‘frendz/ okruh přátel
form relationships /ˌfɔːm riˈleɪʃənʃɪps/ navazovat vztahy
interaction with other 
people

/ˌɪntərˌækʃən wɪð ˌʌðə 
ˈpiːpəl/

kontakt s ostatními lidmi

Memory / Paměť

(earliest) memory /(ˌɜːliəst) ˈmeməri/ (první) vzpomínka
keep a good memory /ˌkiːp ə ɡʊd ˈmeməri/ trénovat dobrou paměť
lose your memory /ˌluːz jə ˈmeməri/ ztratit paměť
memorable /ˈmemərəbəl/ památný
memorise /ˈmeməraɪz/ naučit se nazpaměť
recall/remember sth 
vividly/in detail

/rɪˌkɔːl/rɪˌmembə ˌsʌmθɪŋ 
ˈvɪvɪdli/ɪn ˈdiːteɪl/

vybavit/pamatovat si na 
něco živě/detailně

remember/forget 
doing sth

/rɪˌmembə/fəˌɡet ˈduːɪŋ 
ˌsʌmθɪŋ/

pamatovat si/zapomenout, 
že jsme něco udělali

remember/forget 
to do sth

/rɪˌmembə/fəˌɡet tə ˈduː 
ˌsʌmθɪŋ/

vzpomenout si/zapomenout 
něco udělat

slip one‘s  mind /ˌslɪp wʌnz ‘maɪnd/ vypadnout z něčí paměti

Speculating and recommending / Spekulování a doporučování

admire /ədˈmaɪə/ obdivovat
appear to be /əˈpɪə tə bi/ zdát se být
assume /əˈsjuːm/ předpokládat
based on/judging by sth /beɪst ɒn/ˈdʒʌdʒɪŋ baɪ 

ˌsʌmθɪŋ/
soudě podle něčeho

be regarded as /ˌbi riˈɡɑːdɪd əz/ být považován za
clear/obvious /klɪə/ˈɒbviəs/ jasný/zjevný
clearly /ˈklɪəli/ jasně, evidentně
conclude /kənˈkluːd/ usoudit
conclusion /kənˈkluːʒən/ závěr
confi rm /kənˈfɜːm/ potvrdit
considering /kənˈsɪdərɪŋ/ uvážíme-li, že
contribute to 
a discussion

/kənˈtrɪbjuːt tə ə dɪˈskʌʃən/ přispět do diskuze

(dis)agree /(ˌdɪs)ə’griː/ (ne)souhlasit
hesitate /ˈhezəteɪt/ váhat
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it looks/seems as if/
as though...

/ɪt ‘lʊks/‘siːmz əz ɪf/
əz ðəʊ/

vypadá to, jako by...

nominate /ˈnɒməneɪt/ nominovat
nominee /ˌnɒməˈniː/ nominovaná osoba
notice /ˈnəʊtɪs/ všimnout si
point of view /ˌpɔɪnt əv ‘vjuː/ úhel pohledu
prove /pruːv/ dokázat
realise /ˈrɪəlaɪz/ uvědomit si
suggest /səˈdʒest/ navrhnout
the chances are that … /ðə ˈtʃɑːnsɪz ɑː ðæt/ vše ukazuje na to, že…

Phrasal verbs / Frázová slovesa

catch up /ˌkætʃ ‘ʌp/ dohonit
do away with /ˌduː əˈweɪ wɪð/ zbavit se
do up /ˌduː ‘ʌp/ upravit
fall behind with 
(your homework)

/ˌfɔːl bɪ’haɪnd wɪð 
(jə ˌhəʊmwɜːk)/

být pozadu s (úkoly)

get on with 
(your homework)

/ˌget ‘ɒn wɪð 
(jə ˌhəʊmwɜːk)/

pokračovat s (úkoly)

go on to (further studies) /ˌgəʊ ‘ɒn tə (ˌfɜːðə ‘stʌdiz)/ pokračovat (ve studiu)
hand in (an assignment) /ˌhænd ‘ɪn (ən əˌsaɪnmənt)/ odevzdat (úkol)
hang out (with) /ˌhæŋ ‘aʊt (wɪð)/ trávit čas (s)
look forward to 
(new challenges)

/ˌlʊk ‘fɔːwəd tə 
(njuː ˌtʃælɪndʒɪz)/

těšit se na (nové výzvy)

put forward /ˌpʊt ˈfɔːwəd/ navrhnout
put off /ˌpʊt ‘ɒf/ odložit na později
set off /ˌset ‘ɒf/ vyrazit někam
set up /ˌset ‘ʌp/ něco domluvit
soak up (knowledge) /ˌsəʊk ‚ʌp (ˈnɒlɪdʒ)/ vstřebat (znalosti)

Other / Jiné

access to /ˈækses tə/ přístup k
accurately /ˈækjərətli/ přesně
adjoining /əˈdʒɔɪnɪŋ/ vedlejší
asset /ˈæset/ přednost
avoid doing sth /əˌvɔɪd ˈduːɪŋ ˌsʌmθɪŋ/ vyhýbat se něčemu
be involved in /bi ɪnˈvɒlvd ɪn/ být zapojený do
current /ˈkʌrənt/ aktuální
do harm /ˌduː ‘hɑːm/ uškodit
drama /ˈdrɑːmə/ drama, divadlo
dramatic /drəˈmætɪk/ dramatický
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dramatise /ˈdræmətaɪz/ dramatizovat
enable sb to do sth /ɪˈneɪbəl ˌsʌmbɒdi tə ˌduː 

ˌsʌmθɪŋ/
umožnit někomu něco 
udělat

expect sb to do sth /ɪkˈspekt ˌsʌmbɒdi tə ˌduː 
ˌsʌmθɪŋ/

očekávat, že někdo něco 
udělá

familiar /fəˈmɪliə/ známý
familiarise /fəˈmɪliəraɪz/ seznámit (se)
familiarity /fəˌmɪliˈærəti, fəˌmɪliˈærɪti/ obeznámenost, znalost
force sb to do sth/
make sb do sth

/fɔːs ˌsʌmbɒdi tə ˌduː 
ˌsʌmθɪŋ/‘meɪk ˌsʌmbɒdi 
ˌduː ˌsʌmθɪŋ/

přinutit/přimět někoho něco 
udělat

fulfi l one‘s wish /fʊlˌfɪl wʌnz ‘wɪʃ/ splnit si své přání
initiate /ɪˈnɪʃieɪt/ započít, zahájit
inspiration /ˌɪnspəˈreɪʃən/ inspirace
inspired by sth /ɪnˈspaɪəd baɪ ˌsʌmθɪŋ/ inspirovaný něčím
keep doing sth /ˌkiːp ˈduːɪŋ ˌsʌmθɪŋ/ nepřestávat něco dělat
left-handed /ˌleft ˈhændɪd/ levoruký
left-hander /ˌleft ˈhændə/ levák
let sb do sth /let ˌsʌmbɒdi ˌduː ˌsʌmθɪŋ/ dovolit někomu něco udělat
manage to do sth /ˈmænɪdʒ tə ˌduː ˌsʌmθɪŋ/ zvládnout něco udělat
minimally invasive /ˌmɪnɪməli ɪnˈveɪsɪv/ minimálně invazivní
outdated /ˌaʊtˈdeɪtəd/ zastaralý
personal /ˈpɜːsənəl/ osobní
personalise /ˈpɜːsənəlaɪz/ přizpůsobit
personally /ˈpɜːsənəli/ osobně
piece of news /ˌpiːs əv ‘njuːz/ novinka, zpráva
reach one‘s  goal /ˌriːtʃ wʌnz ‘ɡəʊl/ dosáhnout svého cíle
recognisable /rekəgˌnaɪzəbəl/ rozpoznatelný
recognise /ˈrekəɡnaɪz/ rozpoznat
recognition /ˌrekəɡˈnɪʃən/ poznání
replace /rɪˈpleɪs/ nahradit
represent /ˌreprɪˈzent/ představovat
revolutionary work /ˌrevəˌluːʃənəri ‘wɜːk/ přelomová práce/dílo
shake-up /ˈʃeɪk ʌp/ restrukturalizace
surprisingly /səˈpraɪzɪŋli/ překvapivě
swap /swɒp/ vyměnit
tackle sth /ˈtækəl ˌsʌmθɪŋ/ vypořádat se s něčím
tend to do sth /ˌtend tə ‘duː ˌsʌmθɪŋ/ obvykle něco dělat, mít 

tendenci něco dělat
threat /θret/ hrozba
urge sb to do sth /ɜːdʒ ˌsʌmbɒdi tə ˌduː 

ˌsʌmθɪŋ/
naléhat na někoho, aby 
něco udělal
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vessel /ˈvesəl/ plavidlo
vision /ˈvɪʒən/ vize
visual /ˈvɪʒuəl/ vizuální
visualise /ˈvɪʒuəlaɪz/ představit si
waste time doing sth /ˌweɪst taɪm ˈduːɪŋ ˌsʌmθɪŋ/ plýtvat časem na něco
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UNIT 2 – IT TAKES ALL SORTS
Family members / Rodinní příslušníci

cousin /ˈkʌzən/ sestřenice/bratranec
(distant) relative /(ˌdɪstənt) ˈrelətɪv/ (vzdálený) příbuzný
ex-wife/ex-boyfriend /ˌeksˈwaɪf/ˌeksˈbɔɪfrend/ bývalá manželka/bývalý 

přítel
extended family /ɪkˌstendəd ˈfæməli/ širší okruh rodiny
fi rstborn /ˈfɜːstbɔːn/ prvorozený
generation /ˌdʒenəˈreɪʃən/ generace
godmother/godparents /ˈɡɒdˌmʌðə/ˈɡɒdˌpeərənts/ kmotra/kmotři
godson /ˈɡɒdsʌn/ kmotřenec
great-grandson/great-
grandmother/great-
grandparents

/ˌɡreɪtˈɡrænsʌn/ 
ˌɡreɪtˈɡrænˌmʌðə/
ˌɡreɪtˈ ɡrænˌpeərənts/

pravnuk/prababička/
praprarodiče

great-uncle /ˌɡreɪtˈʌŋkəl/ prastrýc
half-brother/half-sister /ˈhɑːfˌbrʌðə/ˈhɑːfˌsɪstə/ nevlastní bratr/sestra
immediate family /ɪˌmiːdiət ˈfæməli/ nejbližší rodina
late husband /ˌleɪt ‘hʌzbənd/ zesnulý manžel
only child /ˌəʊnli ‘tʃaɪld/ jedináček
siblings /ˈsɪblɪŋz/ sourozenci
single mother/single 
parent

/ˌsɪŋɡəl ˈmʌðə/ˌsɪŋɡəl 
ˈpeərənt/

svobodná matka/svobodný 
rodič

stepchild /ˈsteptʃaɪld/ nevlastní dítě
stepfather /ˈstepfɑːðə/ otčím
widowed /ˈwɪdəʊd/ ovdovělý

Life stages, life events / Životní etapy, životní události

adolescence /ˌædəˈlesəns/ dospívání
adolescent (adj) /ˌædəˈlesənt/ dospívající
adolescent (n) /ˌædəˈlesənt/ dospívající (člověk)
adulthood /ˈædʌlthʊd/ dospělost
become an adult /bɪˌkʌm ən ˈædʌlt/ dospět
childhood /ˈtʃaɪldhʊd/ dětství
come of age /ˌkʌm əv ‘eɪdʒ/ dosáhnout plnoletosti
expect a baby /ɪkˌspekt ə ˈbeɪbi/ čekat miminko
fall in love (with) /ˌfɔːl ɪn ‘lʌv (wɪð)/ zamilovat se (do)
get married (to) /ˌget ‘mærid (tə)/ vzít si (někoho)
grow old /ˌɡrəʊ ‘əʊld/ zestárnout
grown-up /ˌɡrəʊn ˈʌp/ dospělý
join the army /ˌdʒɔɪn ði ˈɑːmi/ vstoupit do armády
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leave home /ˌliːv ‘həʊm/ odejít z domu
leave school /ˌliːv ‘skuːl/ odejít ze školy
vote /vəʊt/ hlasovat

Relationships / Vztahy

adore/worship /əˈdɔː/ˈwɜːʃɪp/ obdivovat
be attracted to/fancy /bi əˈtræktɪd tə/ˈfænsi/ být přitahován/myslet si na
be madly in love with /bi ˌmædli ɪn ‘lʌv wɪð/ být do někoho blázen
be obsessed with /bi əbˈsest wɪð/ být někým posedlý
casual acquaintance /ˌkæʒuəl əˈkweɪntəns/ náhodný známý
couple /ˈkʌpəl/ pár
end a relationship /ˌend ə rɪˈleɪʃənʃɪp/ ukončit vztah
engagement /ɪnˈɡeɪdʒmənt/ zasnoubení
gender-based 
stereotypes

/ˌdʒendəˌbeɪst ‘steriəˌtaɪps/ stereotypy založené 
na pohlaví

get/have sb’s undivided 
attention

/ˌɡet/ˌhæv ˌsʌmbɒdiz 
ˌʌndɪˌvaɪdəd əˈtenʃən/

mít něčí výhradní pozornost

give attention /ˌɡɪv əˈtenʃən/ věnovat pozornost
heartbreak /ˈhɑːtbreɪk/ zlomené srdce
lenient /ˈliːniənt/ mírný, shovívavý
long-distance relationship /ˌlɒŋ ˌdɪstənts rɪˈleɪʃənʃɪp/ vztah na dálku
lose touch /ˌluːz ‘tʌtʃ/ ztratit kontakt
love at fi rst sight /ˌlʌv ət ˌfɜːst ‘saɪt/ láska na první pohled
love of sb’s life /ˌlʌv əv ˌsʌmbɒdiz ‘laɪf/ životní láska
make a fool of sb /ˌmeɪk ə ‘fuːl əv ˌsʌmbɒdi/ udělat z někoho blázna, 

hlupáka
make an impression on sb /ˌmeɪk ən ɪmˈpreʃən ɒn 

ˌsʌmbɒdi/
udělat na někoho dojem

marriage /ˈmærɪdʒ/ manželství
propose /prəˈpəʊz/ požádat o ruku
respect each other /rɪˈspekt iːtʃ ˌʌðə/ respektovat jeden druhého
romance /rəʊˈmæns/ románek
shower sb with praise /ˌʃaʊə ˌsʌmbɒdi wɪð ‘preɪz/ zahrnovat někoho chválou
single /ˈsɪŋɡəl/ svobodný
start seeing sb /ˌstɑːt ˈsiːɪŋ ˌsʌmbɒdi/ začít s někým chodit
stereotyping /steriəˌtaɪpɪŋ/ stereotypizace
unconditional /ˌʌnkənˈdɪʃənəl/ bezpodmínečný

Celebrations / Oslavy

be the centre of attention /bi ðə ˌsentə əv əˈtenʃən/ být v centru pozornosti
birthday cake /ˈbɜːθdeɪ keɪk/ narozeninový dort
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blessing /ˈblesɪŋ/ požehnání
celebrate /ˈseləbreɪt/ oslavit
coming of age party/
ceremony

/ˌkʌmɪŋ əv ‘eɪdʒ ˌpɑːti/ 
ˌserəməni/

oslava plnoletosti

custom /ˈkʌstəm/ zvyk
DJ /ˌdiːˈdʒeɪ/ DJ
festival /ˈfestəvəl/ festival, svátek
fi reworks /ˈfaɪəwɜːks/ ohňostroj
formalities /fɔː’mælətiz/ formality
gathering /ˈɡæðərɪŋ/ shromáždění, setkání
get dressed up /ˌɡet ˌdrest ‘ʌp/ elegantně se obléknout, 

přestrojit se
have a lump in one’s 
throat

/hæv ə ˌlʌmp ɪn wʌnz ‘θrəʊt/ mít v krku knedlík

have the time of one’s life /hæv ðə ˌtaɪm əv wʌnz ‘laɪf/ výborně se bavit
highlight /ˈhaɪlaɪt/ zlatý hřeb
make a fuss of sb /ˌmeɪk ə ‘fʌs əv ˌsʌmbɒdi/ rozmazlovat někoho
make a speech /ˌmeɪk ə ‘spiːtʃ/ mít proslov
mass /mæs/ mše
moving /ˈmuːvɪŋ/ dojemný
once in a lifetime 
experience

/ˌwʌns ɪn ə ˌlaɪftaɪm 
ɪkˈspɪəriəns/

jedinečný zážitek

priest /priːst/ kněz
propose a toast /prəˌpəʊz ə ‘təʊst/ pronést přípitek
have a party /hæv ə ‘pɑːti/ mít oslavu, večírek
reception /rɪˈsepʃən/ recepce, oslava
shower sb with gifts /ˌʃaʊə ˌsʌmbɒdi wɪð ‘ɡɪfts/ zahrnovat někoho dárky
shrine /ʃraɪn/ svatyně
spiritual side /spɪrətʃuəl saɪd/ duchovní stránka
stage /steɪdʒ/ etapa
unforgettable /ˌʌnfəˈɡetəbəl/ nezapomenutelný
worth the effort /ˌwɜθ ði ˈefət/ stát za námahu

Personality, feelings, emotions / Osobnost, pocity, emoce

act your age /ˌækt jər ‘eɪdʒ/ chovat se adekvátně věku
aggressive /əˈɡresɪv/ agresivní
argumentative /ˌɑːɡjəˈmentətɪv/ hádavý
attentive /əˈtentɪv/ pozorný
bitterly disappointed /ˌbɪtəli ˌdɪsəˈpɔɪntəd/ hořce zklamaný
burst into tears /ˌbɜːst ˌɪntə ‘tɪəz/ propuknout v pláč
bursting with confi dence /ˌbɜːstɪŋ wɪð ˈkɒnfədəns/ překypující sebevědomím
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carefree /ˈkeəfriː/ bezstarostný
compassionate /kəmˈpæʃənət/ soucitný
considerate /kənˈsɪdərət/ ohleduplný
creative /kriˈeɪtɪv/ kreativní, tvořivý
easy-going /ˌiːzi ˈɡəʊɪŋ/ pohodový
embarrassment /ɪmˈbærəsmənt/ stud, rozpaky
emotional /ɪˈməʊʃənəl/ emotivní
enthusiastic /ɪnˌθjuːziˈæstɪk/ nadšený
envy /ˈenvi/ závist
faithful (friend) /ˌfeɪθfəl (‘frend)/ věrný (přítel)
fussy /ˈfʌsi/ náročný, vybíravý
generosity /ˌdʒenəˈrɒsəti/ štědrost
get emotional /ˌɡet ɪˈməʊʃənəl/ rozrušit se
independent /ˌɪndəˈpendənt/ nezávislý
jealous of /dʒeləs əv/ žárlivý na
joy /dʒɔɪ/ radost
keep a secret /ˌkiːp ə ˈsiːkrət/ udržet tajemství
kindness /ˈkaɪndnəs/ laskavost
outgoing personality /aʊtˌɡəʊɪŋ ˌpɜːsəˈnæləti/ přátelská povaha
(painfully) shy /(ˌpeɪnfəli) ‘ʃaɪ/ (nepříjemně) stydlivý
passionate about /pæʃənət əˌbaʊt/ nadšený pro
perfectionist /pəˈfekʃənəst/ perfekcionista
protective /prəˈtektɪv/ ochranářský
rebel /ˈrebəl/ rebel
reliable /rɪˈlaɪəbəl/ spolehlivý
responsible /rɪˈspɒnsəbəl/ zodpovědný
rude /ruːd/ hrubý, nezdvořilý
sceptical /ˈskeptɪkəl/ skeptický
self-centred /ˌself ˈsentəd/ egocentrický
self-doubt /ˌself ˈdaʊt/ pochybnosti o sobě
self-sacrifi ce /ˌself ˈsækrɪfaɪs/ sebeobětování
selfi sh /ˈselfɪʃ/ sobecký
sense of humour /ˌsens əv ˈhjuːmə/ smysl pro humor
sensible /ˈsensəbəl/ rozumný
set high standards 
for yourself

/set ˌhaɪ ‘stændədz 
fə jəˌself/

mít na sebe vysoké nároky

spoilt /spɔɪlt/ rozmazlený
strength /streŋθ/ silná stránka
strict /strɪkt/ přísný
swallow your pride /ˌswɒləʊ jə ‘praɪd/ spolknout svoji hrdost
vivid imagination /ˌvɪvəd ɪˌmædʒəˈneɪʃən/ živá představivost
well-behaved /ˌwel biˈheɪvd/ slušně vychovaný
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Body language / Řeč těla

catch sb‘s eye /ˌkætʃ ˌsʌmbɒdiz ‘aɪ/ zaujmout někoho
crane your neck /ˌkreɪn jə ‘nek/ natahovat krk
discerning eyes /dɪˌsɜːnɪŋ ‘aɪz/ bystrý zrak
gaze /ɡeɪz/ zírat
gesture /ˈdʒestʃə/ gesto
giggle /ˈɡɪɡəl/ chichotat se
lock the eyes on sth /ˌlɒk ði ‘aɪz ɒn ˌsʌmθɪŋ/ zadívat se na něco
look hard/intently/
fi xedly

/ˌlʊk ‘hɑːd/ɪn’tentli/ 
‘fɪksɪdli/

dívat se upřeně/
soustředěně/strnule

lose sight of sb/sth /ˌluːz ‘saɪt əv ˌsʌmbɒdi/ 
ˌsʌmθɪŋ/

ztratit někoho/něco z očí

shake your head /ˌʃeɪk jə ‘hed/ potřást hlavou
shrug /ʃrʌɡ/ pokrčení rameny
stare /steə/ zírat
strained voice /ˌstreɪnd ‘vɔɪs/ napjatý hlas
suppress /sə’pres/ potlačit
suppression /sə’preʃən/ potlačení
yell /jel/ křičet

Phrasal verbs / Frázová slovesa

blow out (the candles) /ˌbləʊ ‘aʊt (ðə ‘kændlz)/ sfouknout (svíčky)
boss around /ˌbɒs ə’raʊnd/ sekýrovat
bring up (a child) /ˌbrɪŋ ‘ʌp (ə ‘tʃaɪld)/ vychovat (dítě)
dive/plunge into (the sea) /ˌdaɪv/ˌplʌndʒ ‘ɪntə (ðə ‘siː)/ ponořit se do (moře)
drift apart /ˌdrɪft ə’pɑːt/ vzdálit se
fall for /fɔːl fə/ zamilovat se do (někoho)
go out (with) /ˌgəʊ ‘aʊt (wɪð)/ chodit (s)
grow up /ˌgrəʊ ‘ʌp/ vyrůst
hear from /hɪə frəm/ dostat zprávu od někoho
leave out /ˌliːv ‘aʊt/ vynechat
look back on /ˌlʊk ‘bæk ɒn/ vzpomínat na
meet up (with) /ˌmiːt ‘ʌp (wɪð)/ sejít se (s)
pluck up (courage) /ˌplʌk ‘ʌp (ˌkʌrɪdʒ)/ sebrat (odvahu)
pull off /ˌpʊl ‘ɒf/ podařit se
put on /ˌpʊt ‘ɒn/ obléci si
split up (with) /ˌsplɪt ‘ʌp (wɪð)/ rozejít se (s)
take off /ˌteɪk ‘ɒf/ vzlétnout, svléknout si
tell off /ˌtel ‘ɒf/ vynadat
turn out /ˌtɜːn ‘aʊt/ dopadnout
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Other / Jiné

abduct /əbˈdʌkt/ unést
abduction /æb’dʌkʃən/ únos
accustomed to sth /ə’kʌstəmd tə ˌsʌmθɪŋ/ zvyklý na něco
alike /ə’laɪk/ stejně, stejný
associated with sth /ə’səʊsieɪtɪd wɪð ˌsʌmθɪŋ/ spojovaný s něčím
challenge /ˈtʃæləndʒ/ výzva
challenging /ˈtʃæləndʒɪŋ/ náročný
conceive /kənˈsiːv/ vymyslet, domnívat se
concept /ˈkɒnsept/ koncept
cope /kəʊp/ zvládat
daydream /ˈdeɪdriːm/ snít, představovat si
disappear without a trace /ˌdɪsəˌpɪə wɪðˌaʊt ə ‘treɪs/ zmizet beze stopy
disappearance /ˌdɪsəˈpɪərəns/ zmizení
explode /ɪkˈspləʊd/ vybouchnout
explosion /ɪkˈspləʊʒən/ výbuch
focused on sth /fəʊkəst ɒn ˌsʌmθɪŋ/ zaměřený na něco
get the hang of sth /ˌɡet ðə ‘hæŋ əv ˌsʌmθɪŋ/ přijít něčemu na kloub
go missing /ˌɡəʊ ˈmɪsɪŋ/ zmizet, být nezvěstný
have a frog in your throat /ˌhæv ə ‘frɒɡ ɪn jə θrəʊt/ mít vyschlo v krku
have a go /ˌhæv ə ‘ɡəʊ/ zkusit
have a lot on your mind/
plate

/ˌhæv ə ˌlɒt ɒn jə ‘maɪnd/ 
‘pleɪt/

mít hodně (starostí/
povinností)

illustrate /ˈɪləstreɪt/ ilustrovat
illustration /ˌɪləˈstreɪʃən/ ilustrace
it takes all sorts (to make 
a world)

/ɪt teɪks ɔːl ˌsɔːts (tə meɪk 
ə ‘wɜːld)/

lidé jsou různí

lose count of sth /ˌluːz ‘kaʊnt əv ˌsʌmθɪŋ/ ztratit přehled o něčem
measure /ˈmeʒə/ měřit
numerous /ˈnjuːmərəs/ početný
nun /nʌn/ jeptiška
outweigh /ˌaʊt’weɪ/ převažovat
permanent condition /ˌpɜːmənənt kənˈdɪʃən/ permanentní stav
propose a motion /prəˌpəʊz ə ˈməʊʃən/ navrhnout krok
recognise /ˈrekəɡnaɪz/ rozpoznat
recognition /ˌrekəɡˈnɪʃən/ poznání
regardless of sth /rɪˈɡɑːdləs əv ˌsʌmθɪŋ/ bez ohledu na něco
take /teɪk/ vzít
take a course /ˌteɪk ə ‘kɔːs/ přihlásit se do kurzu, 

směřovat (k něčemu)
take a day off /ˌteɪk ə deɪ ‘ɒf/ vzít si den volna
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take part /ˌteɪk ‘pɑːt/ zúčastnit se
take place /ˌteɪk ‘pleɪs/ konat se
take risks /ˌteɪk ‘rɪsks/ riskovat
unexpectedly/
out of the blue

/ˌʌnɪkˈspektɪdli/ 
ˌaʊt əv ðə ‘bluː/

neočekávaně/znenadání

wary of sth /weəri əv ˌsʌmθɪŋ/ opatrný na něco
weird /wɪəd/ divný
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UNIT 3 – A PLACE TO LIVE
Townscape and landscape / Město a krajina

at the mouth of a river /ət ðə ˌmaʊθ əv ə ˈrɪvə/ u ústí řeky
benefi t from /ˈbenəfɪt frəm/ mít z něčeho prospěch
breathtaking view /ˌbreθteɪkɪŋ ‘vjuː/ dechberoucí výhled
built-up/urban area /ˌbɪltʌp/ˌɜːbən ˈeəriə/ zastavěná/městská oblast
bustling city /ˌbʌsəlɪŋ ˈsɪti/ rušné město
busy harbour /ˌbɪzi ˈhɑːbə/ rušný přístav
canal /kəˈnæl/ kanál
casino /kəˈsiːnəʊ/ kasino
city’s best kept secret /ˌsɪtiz best kept ˈsiːkrət/ nejlépe utajené místo 

ve městě
cityscape /ˈsɪtiskeɪp/ městská krajina
clean air /ˌkliːn ‘eə/ čistý vzduch
cool /kuːl/ skvělý
cosmopolitan /ˌkɒzməˈpɒlətən/ kosmopolitní
dense forest /ˌdens ˈfɒrəst/ hustý les
designer shops /dɪˈzaɪnə ʃɒps/ značkové obchody
dramatic/impressive/
iconic skyline

/drəˌmætɪk/ɪmˌpresɪv/ 
aɪˌkɒnɪk ˈskaɪlaɪn/

dramatické/působivé/
věhlasné panorama

dull/hectic/vibrant 
nightlife

/ˌdʌl/ˌhektɪk/ˌvaɪbrənt 
ˈnaɪtlaɪf/

nudný/hektický/pulzující 
noční život

famous monument/
landmark

/ˌfeɪməs ˈmɒnjəmənt/ 
ˈlændmɑːk/

známá památka

gleaming skyscrapers /ˌɡliːmɪŋ ˈskaɪˌskreɪpəz/ zářivé mrakodrapy
historical heart of the city /hɪˌstɒrɪkəl ˌhɑːt əv ðə ˈsɪti/ historické srdce města
immigrant /ˈɪməɡrənt/ imigrant
industrial area /ɪnˈdʌstriəl ˌeəriə/ průmyslová oblast
inner city area /ˌɪnə ˌsɪti ˈeəriə/ vnitřní město
job opportunities /dʒɒb ˌɒpəˌtjuːnətiz/ pracovní příležitosti
leafy neighborhood /ˌliːfi  ‘neɪbəhʊd/ okolí se spoustou zeleně
living costs /ˈlɪvɪŋ kɒsts/ životní náklady
main sights /ˌmeɪn ‘saɪts/ hlavní památky
market square /ˈmɑːkət skweə/ tržiště
mouth-watering food /ˌmaʊθ ˌwɔːtərɪŋ ‘fuːd/ lahodně vypadající jídlo
multicultural population /ˌmʌltiˌkʌltʃərəl ˌpɒpjəˈleɪʃən/ multikulturní obyvatelstvo
narrow/cobbled/quaint 
backstreets

/ˌnærəʊ/ˌkɒbəld/ˌkweɪnt 
‘bækˌstriːts/

úzké/dlážděné/malebné 
uličky

nightclub /ˈnaɪtklʌb/ noční klub
open spaces /ˌəʊpən ˈspeɪsɪz/ otevřená prostranství
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packed with partygoers /ˌpækt wɪð ˈpɑːtiˌɡəʊəz/ plný lidí na večírku
population /ˌpɒpjəˈleɪʃən/ obyvatelstvo
pride yourself on sth/
boast sth

/praɪd jəˈself ɒn 
ˌsʌmθɪŋ/‘bəʊst ˌsʌmθɪŋ/

být na něco hrdý/chlubit se 
něčím

renowned for /rɪˈnaʊnd fə/ slavný něčím
river bank /ˈrɪvə bæŋk/ břeh řeky
ruined castle /ˌruːənd ˈkɑːsəl/ zřícenina hradu
sports facilities /spɔːts fəˌsɪlətiz/ sportovní zařízení
sprawling /ˈsprɔːlɪŋ/ táhnoucí se
steep hill /ˌstiːp ‘hɪl/ strmý kopec
steeped in history /ˌstiːpt ɪn ˈhɪstəri/ prodchnutý historií
welcome visitors with 
open arms

/ˌwelkəm ˌvɪzɪtəz wɪð 
ˌəʊpən ‘ɑːmz/

přivítat návštěvníky 
s otevřenou náručí

wide range of (cultures/
languages/food/arts)

/ˌwaɪd ˌreɪndʒ əv (ˈkʌltʃəz/ 
‘læŋgwɪdʒɪz/‘fuːd/‘ɑːts)/

široká škála (kultur/jazyků/
jídla/umění)

world-class restaurant /ˌwɜːld ˌklɑːs ˈrestərɒnt/ restaurace světové úrovně
youth employment /juːθ ɪmˌplɔɪmənt/ zaměstnanost mladých
youth friendly /ˌjuːθ ˈfrendli/ otevřený k mladým
youthful /ˈjuːθfəl/ mladistvý

City transport / Doprava ve městě

cycle lane /ˈsaɪkəl leɪn/ pruh pro cyklisty
easy to get around (by 
bike)

/ˌiːzi tə ˌɡet əˌraʊnd (baɪ 
‘baɪk)/

dobře dopravně dostupný 
(na kole)

multi-storey car park /ˌmʌlti ˌstɔːri ‘kɑː pɑːk/ patrový parkovací dům
reliable network of 
(buses)

/rɪˌlaɪəbəl ˌnetwɜːk əv 
(ˈbʌsɪz)/

spolehlivý systém 
(autobusových spojení)

(state-of-the-art) public 
transport system

/(ˌsteɪt əv ði ˌɑːt) ˌpʌblɪk 
ˈtrænspɔːt ˌsɪstəm/

(nejmodernější) systém 
veřejné dopravy

streetcar/tram /ˈstriːtkɑː/‘træm/ tramvaj
subway/underground /ˈsʌbweɪ/ˈʌndəɡraʊnd/ metro
traffi c jam /ˈtræfɪk dʒæm/ dopravní zácpa

Culture / Kultura

art gallery /ɑːt ˌɡæləri/ umělecká galerie
art installation /ɑːt ɪnstəˌleɪʃən/ umělecká instalace
fashion /ˈfæʃən/ móda
incredible/fi rst-class arts 
and music scene

/ɪnˌkredəbəl/ˌfɜːst ˌklɑːs ˌɑːts 
ənd ˈmjuːzɪk siːn/

neuvěřitelná/prvotřídní 
umělecká a hudební scéna

live music /ˌlaɪv ˈmjuːzɪk/ živá hudba
modern art /ˌmɒdn ‘ɑːt/ moderní umění
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museum night /mjuːˈziəm naɪt/ muzejní noc
street art /striːt ɑːt/ pouliční umění

Types of houses and estates / Typy domů a zástavby

Freedom Ship /ˈfriːdəm ʃɪp/ název projektu plovoucího 
města, dosl. Loď svobody

hall of residence /ˌhɔːl əv ˈrezədəns/ univerzitní koleje
housing estate/(co-)
housing development

/ˈhaʊzɪŋ ɪˌsteɪt/(kəʊ)ˌhaʊzɪŋ 
dɪˈveləpmənt/

sídliště/projekt sdíleného 
bydlení 

residential area /ˌrezəˈdenʃəl ˌeəriə/ obytná oblast
second home /ˌsekənd ‘həʊm/ druhý dům/chata
self-contained fl at/house /ˌself kənˌteɪnd ‘fl æt/‘haʊs/ samostatný byt/dům
smart house/home /ˌsmɑːt ‘haʊs/‘həʊm/ chytrý dům
tall/ten-storey building /ˌtɔːl/ˌten ˌstɔːri ˈbɪldɪŋ/ vysoká/desetipatrová 

budova
tower block /ˈtaʊə blɒk/ věžák

Looking for/sharing accommodation / Hledání/sdílení bydlení

afford /əˈfɔːd/ dovolit si
affordable /əˈfɔːdəbəl/ cenově dostupný
bill /bɪl/ účet
campus /ˈkæmpəs/ univerzitní areál
communal house/meal/
kitchen

/ˌkɒmjənəl ‘haʊs/‘miːl/ 
ˈkɪtʃən/

společný dům/jídlo/kuchyň

communal way of living /ˌkɒmjənəl ˌweɪ əv ˈlɪvɪŋ/ žít ve sdílené domácnosti
compromise (n; v) /ˈkɒmprəmaɪz/ kompromis; dělat 

kompromisy
convenient /kənˈviːniənt/ vhodný, pohodlný
daily commute /ˌdeɪli kəˈmjuːt/ každodenní dojíždění
decorate /ˈdekəreɪt/ vymalovat, vyzdobit
decoration /ˌdekəˈreɪʃən/ výzdoba
domestic chores /dəˌmestɪk ‘tʃɔːz/ domácí práce
go halves/share/
split the cost

/ˌɡəʊ ‘hɑːvz/ʃeə/
ˌsplɪt ðə ‘kɒst/

jít napůl/podělit se 
o náklady

hometown /ˌhəʊmˈtaʊn/ rodné město
included in the rental 
price

/ɪnˌkluːdəd ɪn ðə ˌrentl 
‘praɪs/

zahrnutý v ceně nájmu

kitchen/cooking facilities /ˈkɪtʃən/ˈkʊkɪŋ fəˌsɪlətiz/ kuchyň/vybavení na vaření
living space /ˈlɪvɪŋ speɪs/ obytný prostor
located /ləʊ’keɪtɪd/ umístěný
location /ləʊˈkeɪʃən/ poloha
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maintain order /meɪnˌteɪn ˈɔːdə/ udržovat pořádek
messy /ˈmesi/ nepořádný, chaotický
neighbourly relations /ˌneɪbəli rɪˈleɪʃənz/ sousedské vztahy
noisy /ˈnɔɪzi/ hlučný
on each fl oor /ɒn ˌiːtʃ ‘fl ɔː/ na každém patře
privacy /ˈprɪvəsi/ soukromí
provide accommodation /prəˌvaɪd əˌkɒməˈdeɪʃən/ poskytovat ubytování
rent (v; n) /rent/ pronajímat; pronájem
resident /ˈrezədənt/ obyvatel
run-down/respectable 
neighbourhood

/ˌrʌn daʊn/rɪˌspektəbəl 
ˈneɪbəhʊd/

zanedbaná/slušná čtvrť

safe /seɪf/ bezpečný
security /sɪˈkjʊərəti/ bezpečnost
sense of community /ˌsens əv kəˈmjuːnəti/ pocit sounáležitosti
share a bedroom/fl at /ˌʃeə ə ˈbedrʊm/‘fl æt/ bydlet v jednom pokoji/bytě
shared (fridge/bathroom) /ˌʃeəd (‘frɪdʒ/ˈbɑːθrʊm)/ společná (lednice/koupelna)
size /saɪz/ velikost
slob /slɒb/ lenoch
supervisor /ˈsuːpəvaɪzə/ dozor
unmade bed /ʌnˌmeɪd ‘bed/ neustlaná postel
untidy /ʌnˈtaɪdi/ nepořádný
washing/laundry /ˈwɒʃɪŋ/ˈlɔːndri/ prádlo
within walking/cycling 
distance

/wɪðˌɪn ˌwɔːkɪŋ/ˌsaɪklɪŋ 
ˈdɪstəns/

v dojezdové vzdálenosti 
(pěšky/na kole)

On board of a space station / Na palubě vesmírné stanice

arrive on board /əˌraɪv ɒn ‘bɔːd/ nastoupit na palubu
astronaut /ˈæstrənɔːt/ kosmonaut
at (100 km) per hour /ət (ˌwʌn ˌhʌndrəd 

ˌkɪləmiːtəz) pə ‘aʊə/
při rychlosti (100 km) 
za hodinu

at an altitude of… /ət ən ˈæltətjuːd əv/ ve výšce…
attach /əˈtætʃ/ připojit
bathed in light /ˌbeɪðɪd ɪn ‘laɪt/ zalitý světlem
bedtime schedule /ˈbedtaɪm ˌʃedjuːl/ harmonogram spánku
blinding light /ˌblaɪndɪŋ ‘laɪt/ oslňující světlo
cabin /ˈkæbən/ kabina
circle /ˈsɜːkəl/ kruh, obíhat v kruhu
communication system /kəˌmjuːnəˈkeɪʃən ˌsɪstəm/ komunikační systém
cruising height /ˌkruːzɪŋ ‘haɪt/ výška oběžné dráhy
daylight /ˈdeɪlaɪt/ denní světlo
disrupt the body clock /dɪsˌrʌpt ðə ˈbɒdi klɒk/ narušit biologické hodiny
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electrical power /ɪˌlektrɪkəl ˈpaʊə/ elektrická energie
feeling of motion /ˌfi ːlɪŋ əv ˈməʊʃən/ pocit pohybu
globe /ɡləʊb/ zeměkoule
gravity /ˈɡrævəti/ gravitace
ground /ɡraʊnd/ země
heavens /ˈhevənz/ nebe
in mid air /ɪn ˌmɪd ‘eə/ ve vzduchu
in the night sky /ɪn ðə ˌnaɪt ‘skaɪ/ na noční obloze
ISS (International Space 
Station)

/ˌaɪ es ‘es (ˌɪntəˌnæʃənəl 
‘speɪs ˌsteɪʃən)/

Mezinárodní vesmírná 
stanice

lose muscle power/the 
sense of smell/taste

/ˌluːz ˈmʌsəl ˌpaʊə/ðə ˌsens əv 
‘smel/‘teɪst/

ztratit sílu/čich/chuť

mission controller /ˈmɪʃən kənˌtrəʊlə/ vedoucí mise
on the horizon /ˌɒn ðə həˈraɪzən/ na horizontu
orbit (v; n) /ˈɔːbət/ kroužit po oběžné dráze; 

oběžná dráha
panoramic view /ˌpænəˌræmɪk ‘vju:/ panoramatický výhled
permanent crew /ˌpɜːmənənt ‘kruː/ stálá posádka
power source /ˈpaʊə sɔːs/ zdroj energie
put down the shutters /pʊt ˌdaʊn ðə ˈʃʌt əz/ stáhnout rolety
refl ect off sth /rɪˈfl ekt ɒf ˌsʌmθɪŋ/ odrážet něco
rise /raɪz/ vycházet (o slunci)
shoot /ʃuːt/ vystřelit
sleeping bag /ˈsliːpɪŋ bæɡ/ spací pytel
solar panels /ˌsəʊlə ˈpænəlz/ solární panely
spacewalk /ˈspeɪswɔːk/ procházka vesmírem
speed /spiːd/ rychlost
transition /trænˈzɪʃən/ přeměna
wandering star /ˌwɒndərɪŋ ‘stɑː/ bludná hvězda
weightlessness/
weightless conditions

/ˈweɪtləsnəs/ˌweɪtləs 
kənˈdɪʃənz/

stav beztíže

Sea travel / Cestování po moři

chart the route /ˌtʃɑːt ðə ‘ruːt/ naplánovat trasu
embark on a voyage /ɪmˌbɑːk ɒn eɪ ˈvɔɪɪdʒ/ vydat se na cestu
sail /seɪl/ plachtit
top of the range 
technology

/ˌtɒp əv ðə ˌreɪndʒ 
tekˈnɒlədʒi/

nejpokročilejší technologie

travel down the coast of 
(Mexico)

/ˌtrævəl daʊn ðə ˌkəʊst əv 
(ˈmeksəkəʊ)/

procestovat pobřeží 
(Mexika)

trip/voyage of a lifetime /ˌtrɪp/ˌvɔɪɪdʒ əv ə ˈlaɪftaɪm/ nejlepší cesta života
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Phrasal verbs / Frázová slovesa
get down to (work) /ˌget ‘daʊn tə (wɜːk)/ dostat se k (práci)
hold onto /ˌhəʊld ‘ɒntə/ držet se něčeho
look out for /ˌlʊk ‘aʊt fə/ dávat pozor na
look up to /ˌlʊk ‘ʌp tə/ vzhlížet k
nod off /ˌnɒd ‘ɒf/ usnout
rely on /rɪ’laɪ ɒn/ spoléhat se na
set off /ˌset ‘ɒf/ vyrazit
settle down /ˌsetl ‘daʊn/ uložit se (ke spánku)
soak up /ˌsəʊk ‘ʌp/ vysušit

Other / Jiné

alarm clock /əˈlɑːm klɒk/ budík
at least /ˌət ‘liːst/ alespoň
back to back /ˌbæk tə ‘bæk/ zády k sobě
balance /ˈbæləns/ rovnováha
be in a hurry /ˌbi ɪn ə ˈhʌri/ spěchat
be in awe of sth /ˌbi ɪn ‘ɔː əv ˌsʌmθɪŋ/ užasnout nad něčím
be made up of sth /ˌbi meɪd ‘ʌp əv ˌsʌmθɪŋ/ skládat se z něčeho
bin bag /ˌbɪn bæɡ/ pytel na odpadky
bother /ˈbɒðə/ obtěžovat se
cardboard /ˈkɑːdbɔːd/ kartón
coppery /ˈkɒpəri/ měděný
disposable /dɪˈspəʊzəbəl/ jednorázový
dispose /dɪˈspəʊz/ vyhodit
downside/drawback/
minus

/ˈdaʊnsaɪd/ˈdrɔːbæk/ 
ˈmaɪnəs/

nevýhoda/zápor

face to face /ˌfeɪs tə ‘feɪs/ tváří v tvář
feature /ˈfi ːtʃə/ mít nějakou vlastnost, 

obsahovat
gain experience /ˌɡeɪn ɪkˈspɪəriəns/ získat zkušenosti
impose /ɪmˈpəʊz/ nařídit
in time /ˌɪn ‘taɪm/ včas
interfere /ˌɪntəˈfɪə/ narušovat
investment opportunity /ɪnˈvestmənt ˌɒpəˌtjuːnəti/ investiční příležitost
moist wipes /ˌmɔɪst ‘waɪps/ vlhčené ubrousky
offset/balanced by /ˈɒfset/ˈbælənst baɪ/ vyvážený něčím
on the outside /ˌɒn ðə aʊtˈsaɪd/ zvnějšku
persuasive /pəˈsweɪsɪv/ přesvědčivý
plain/exotic food /ˌpleɪn/ɪɡˌzɒtɪk ‘fuːd/ obyčejné/exotické jídlo
prevent /prɪˈvent/ zabránit
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profi t /ˈprɒfət/ zisk, užitek
profi table /ˈprɒfətəbəl/ ziskový
reassuring /ˌriːəˈʃʊərɪŋ/ uklidňující
respect /rɪˈspekt/ úcta
self-disciplined /ˌself ˈdɪsəplɪnd/ disciplinovaný
sensation /senˈseɪʃən/ senzace, pocit
sense /sens/ smysl
splash /splæʃ/ stříkat
stale /steɪl/ starý, okoralý, seschlý
suit /suːt/ hodit se
suitable /ˈsuːtəbəl/ vhodný
sustain /səˈsteɪn/ udržet
sustainable /səˈsteɪnəbəl/ udržitelný
take your breath away /ˌteɪk ðə ‘breθ əˌweɪ/ vzít někomu dech
to be honest /tə bi ˈɒnəst/ upřímně řečeno
tricky /ˈtrɪki/ složitý, ošidný
upside/benefi t/plus /ˈʌpsaɪd/ˈbenəfɪt/plʌs/ výhoda/klad
wet /wet/ namočit
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UNIT 4 – THE COST OF LIVING
Types of shops / Druhy obchodů

baker’s /beɪkəz/ pekařství
bookshop /bʊkʃɒp/ knihkupectví
boutique /buːˈtiːk/ butik
branch /brɑːntʃ/ pobočka
butcher’s /bʊtʃəz/ řeznictví
chain of (cafés/
supermarkets)

/ˌtʃeɪn əv (‘kæfeɪz/ 
ˈsuːpəˌmɑːkɪts)/

řetězec (kaváren/
supermarketů)

charity shop /ˈtʃærəti ʃɒp/ obchod s použitými věcmi, 
jehož výtěžek jde na charitu

chemist’s /ˈkeməsts/ lékárna, drogérie
department store /dɪˈpɑːtmənt stɔː/ obchodní dům
fl orist’s /fl ɒrɪsts/ květinářství
greengrocer’s /griːŋˌgrəʊsəz/ zelinářství
hardware store /ˈhɑːdweə stɔː/ železářství
jeweller’s /dʒuːələz/ klenotnictví
junk shop /dʒʌŋk ʃɒp/ vetešnictví
newsagent’s /njuːzˌeɪdʒənts/ trafi ka
pet shop /pet ʃɒp/ chovatelské potřeby
shopping mall/centre /ˈʃɒpɪŋ mɔːl/ˌsentə/ nákupní centrum

Buying and selling / Nakupování a prodávání

advertising /ˈædvətaɪzɪŋ/ reklama, propagace
attract customers /əˌtrækt ˈkʌstəməz/ přilákat zákazníky
counter /ˈkaʊntə/ kasa
demand for /dɪˈmɑːnd fə/ poptávka po
fi ll a gap in the market /fɪl ə ˌɡæp ɪn ðə ˈmɑːkət/ zaplnit mezeru na trhu
launch/release /lɔːntʃ/rɪˈliːs/ uvést na trh
new shopping experience /ˌnjuː ˈʃɒpɪŋ ɪkˌspɪəriəns/ nový zážitek z nakupování
niche market /ˌniːʃ ˈmɑːkət/ tržní nika (specifi cký 

segment trhu)
on sale /ˌɒn ‘seɪl/ v prodeji
promote a product /prəˌməʊt ə ˈprɒdʌkt/ propagovat výrobek
reputation /ˌrepjəˈteɪʃən/ pověst
serve customers /ˌsɜːv ˈkʌstəməz/ obsluhovat zákazníky
specialise in sth /ˈspeʃəlaɪz ɪn ˌsʌmθɪŋ/ specializovat se na něco
stock /stɒk/ být zásoben něčím 
store-keeper /stɔː kiːpə/ majitel obchodu
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supply/monopolise the 
market

/səˌplaɪ/məˌnɒpəlaɪz ðə 
ˈmɑːkət/

dodávat na trh/získat 
monopol na trhu

trade /treɪd/ obchod, obchodovat
treat yourself to sth /triːt jəˌself tə ˌsʌmθɪŋ/ dopřát si něco

Auctions and market places / Aukce a trhy

antiques market /æn’tiːks ˌmɑːkət/ trh se starožitnostmi
auction house /ˈɔːkʃən haʊs/ aukční dům
auctioneer /ˌɔːkʃəˈnɪə/ dražitel
bid for sth /bɪd fə ˌsʌmθɪŋ/ podat nabídku na něco
car boot sale /kɑː buːt seɪl/ výprodej z auta
fl ea market /fl iː ˌmɑːkət/ bleší trh
market stall /ˈmɑːkət stɔːl/ stánek na trhu
market stallholder /ˌmɑːkət ˈstɔːlˌhəʊldə/ trhovec
online auction /ˌɒnlaɪn ˈɔːkʃən/ online aukce

Money and prices / Peníze a ceny

affl uent /ˈæfl uənt/ zámožný
borrow /ˈbɒrəʊ/ vypůjčit si
broke /brəʊk/ na mizině
cash /kæʃ/ hotovost
charge /tʃɑːdʒ/ účtovat si
cheat /tʃiːt/ podvádět
cost an arm and a leg /ˌkɒst ən ˌɑːm ənd ə ‘leɡ/ stát hodně peněz
cost of living /ˌkɒst əv ˈlɪvɪŋ/ životní náklady
cost/be worth a fortune /ˌkɒst/bi ˌwɜːθ ə ˈfɔːtʃən/ stát/mít cenu celého jmění
credit card details /ˈkredət kɑːd ˌdiːteɪəlz/ údaje z kreditní karty
discounted price /dɪsˌkaʊntɪd ‘praɪs/ zlevněná cena
earn a living /ˌɜːn ə ˈlɪvɪŋ/ vydělávat si na živobytí
good/great value for 
money

/ˌgʊd/ˌgreɪt ˌvæljuː fə ˈmʌni/ dobrý/skvělý poměr ceny 
a kvality

have money to burn /ˌhæv ˈmʌni tə bɜːn/ mít peníze na rozhazování
hourly fee /ˌaʊəli ‘fi ː/ hodinová sazba
in debt /ˌɪn ‘det/ v dluzích
make a fortune /ˌmeɪk ə ˈfɔːtʃən/ vydělat jmění
make ends meet /ˌmeɪk endz ‘miːt/ vyjít s penězi
open a bank account /ˌəʊpən ə ‘bæŋk əˌkaʊnt/ otevřít si bankovní účet
overpriced /ˌəʊvəˈpraɪst/ předražený
owe sb money /ˌəʊ ˌsʌmbɒdi ˈmʌni/ dlužit někomu peníze
pay through the nose /ˌpeɪ θruː ðə ‘nəʊz/ zaplatit příliš, nechat se 

obrat
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pocket money /ˈpɒkət ˌmʌni/ kapesné
reasonably-priced /ˌriːzənəbli ‘praɪst/ za rozumnou cenu
reduce the price /rɪˌdjuːs ðə ‘praɪs/ snížit cenu
spend a lot of money on 
sth

/ˌspend ə lɒt əv ˈmʌni ɒn 
ˌsʌmθɪŋ/

utratit za něco hodně peněz

thirty percent off /ˌθɜːti pəˌsent ‘ɒf/ třicetiprocentní sleva
transfer /trænsˈfɜː/ převést, přehrát 

(do počítače)
withdraw money /wɪðˌdrɔː ˈmʌni/ vybrat peníze

Goods / Zboží

antiques /æn’tiːks/ starožitnosti
bracelet /ˈbreɪslət/ náramek
brand/label /brænd/ˈleɪbəl/ značka
bric-a-brac /ˈbrɪk ə ˌbræk/ cetky
consumer goods /kənˈsjuːmə ɡʊdz/ spotřební zboží
designer clothes /dɪˈzaɪnə kləʊðz/ autorská móda
domestic clutter /dəˌmestɪk ˈklʌtə/ harampádí, veteš
electrical goods /ɪˈlektrɪkəl ɡʊdz/ elektronické zboží
evening/party/
wedding dress

/ˈiːvnɪŋ/ˈpɑːti/ 
ˈwedɪŋ dres/

večerní/společenské/
svatební šaty

fashion /ˈfæʃən/ móda
item /ˈaɪtəm/ položka, věc
jewellery /ˈdʒuːəlri/ šperky
ornament /ˈɔːnəmənt/ ozdoba
perfume /ˈpɜːfjuːm/ parfém
pre-owned/
second-hand/
used goods

/ˌpriːˌəʊnd/ 
ˌsekəndˌhænd/ 
ˌjuːst ‘ɡʊdz/

použité zboží/zboží z druhé 
ruky

vintage piece /ˈvɪntɪdʒ piːs/ starožitný, retro kousek

Adjectives / Přídavná jména

affordable /əˈfɔːdəbəl/ cenově dostupný
fashionable/trendy /fæʃənəbəl/‘trendi/ módní/trendy
fun /fʌn/ zábavný
hard-wearing /ˌhɑːd ˈweərɪŋ/ odolný
high quality /ˌhaɪ ˈkwɒləti/ velmi kvalitní
one-off /ˌwʌn ˈɒf/ jedinečný, vyrobený jen 

v jednom kuse
quirky /ˈkwɜːki/ výstřední
unwanted /ʌnˈwɒntəd/ nechtěný, nežádoucí
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vintage /ˈvɪntɪdʒ/ retro, vintage

Complaints / Stížnosti

apologise /əˈpɒlədʒaɪz/ omluvit se
complain /kəmˈpleɪn/ stěžovat si
demand /dɪˈmɑːnd/ požadovat
draw sb‘s attention to sth /ˌdrɔː ˌsʌmbədiz 

əˈtenʃən tə ˌsʌmθɪŋ/
upozornit někoho na něco

exchange /ɪksˈtʃeɪndʒ/ vyměnit
fault /fɔːlt/ chyba, porucha
incident /ˈɪnsədənt/ případ, situace
investigate the matter /ɪnˌvestəɡeɪt ðə ˈmætə/ prozkoumat záležitost
make a formal complaint 
about sth

/ˌmeɪk ə ˌfɔːməl kəmˈpleɪnt 
əˌbaʊt ˌsʌmθɪŋ/

podat formální stížnost 
na něco

receipt /rɪˈsiːt/ účtenka
reconsider your policies /ˌriːkənˌsɪdə jə ‘pɒləsiz/ přehodnotit svůj přístup
refuse /rɪˈfjuːz/ odmítnout
response /rɪˈspɒns/ odpověď

Jeans / Džíny

Production process / Výrobní postup
blast with sand /ˌblɑːst wɪð ‘sænd/ pískovat (bělicí technika 

obrušování pískem)
chemical/toxic/
natural dye

/ˌkemɪkəl/ˌtɒksɪk/ 
ˌnætʃərəl ‘daɪ/

chemické/toxické/přírodní 
barvivo

dense/stiff/
mass-produced cloth

/ˌdens/ˌstɪf/ 
mæs prəˌdjuːst ‘klɒθ/

silná/pevná/masově 
vyráběná látka

dye /daɪ/ barvivo
indigo dye /ˈɪndɪɡəʊ daɪ/ indigově modré barvivo
labour-intensive/
modern/traditional 
methods of production

/ˌleɪbər ɪnˌtentsɪv/ 
ˌmɒdn/trəˌdɪʃənəl 
ˌmeθədz əv prəˈdʌkʃən/

náročné/moderní/tradiční 
výrobní postupy

produce /prəˈdjuːs/ vyrábět
producer /prəˈdjuːsə/ výrobce
production cycle/
techniques

/prəˈdʌkʃən ˌsaɪkəl/ 
tekˌniːks/

výrobní cyklus/postupy

Look and style / Vzhled a styl
baggy /bægi/ volný
bootcut /buːtkʌt/ na koncích rozšířené
copper rivet /ˌkɒpə ˈrɪvət/ měděný nýt
cotton /ˈkɒtn/ bavlna



27

ZK
O

U
ŠK

O
V

É
 S

TR
A

TE
G

IE
G

R
A

M
A

TI
K

A
U

N
IT

 4

cropped jeans /ˌkrɒpt ‘dʒiːnz/ ustřižené, zkrácené džíny
deep/rich/intense colour /ˌdiːp/ˌrɪtʃ/ɪnˌtens ˈkʌlə/ tmavá/sytá/intenzivní barva
design /dɪˈzaɪn/ vzor
fade /feɪd/ vyblednout
feel /fi ːl/ cítit (na dotek)
fl ared jeans /ˌfl eəd ‘dʒiːnz/ džíny do zvonu
skinny /skɪni/ na tělo, velmi úzké
stiff/stretch denim /ˌstɪf/ˌstretʃ ˈdenəm/ pevná/pružná džínovina
straight-leg /ˌstreɪt ‘leg/ s rovnými nohavicemi
tight /taɪt/ těsné, upnuté 

Phrasal verbs / Frázová slovesa

bring out /ˌbrɪŋ ‘aʊt/ uvést na trh
deal with (customers) /dɪəl wɪð (ˈkʌstəməz)/ jednat se (zákazníky)
fork out (£10) /ˌfɔːk ‘aʊt (ten paʊndz)/ zaplatit, “vyklopit” (10 liber)
go off /ˌgəʊ ‘ɒf/ zkazit se (o jídle)
hang out /ˌhæŋ ‘aʊt/ strávit, pobýt
keep (costs) down /ˌkiːp ‘(kɒsts) daʊn/ udržet (náklady) nízko
knock (a few pounds) off 
(the price)

/ˌnɒk (ə fjuː paʊndz) ‘ɒf 
(ðə praɪs)/

srazit (pár liber) z (ceny)

rely on /rɪ’laɪ ɒn/ spoléhat se na
rip off /ˌrɪp ‘ɒf/ obrat, oškubat (při placení)
run out (of) /ˌrʌn ‘aʊt (əv)/ dojít (něco došlo), vyčerpat
save up /ˌseɪv ‘ʌp/ našetřit
shop around /ˌʃɒp ə’raʊnd/ nakupovat
sign up /ˌsaɪn ‘ʌp/ zapsat, registrovat se
snap up (a bargain) /ˌsnæp ‘ʌp (ə ˈbɑːɡɪn)/ skočit po (výhodné koupi)
splash out on /ˌsplæʃ ‘aʊt ɒn/ utrácet za
take/send (an item) 
back

/ˌteɪk/ˌsend (æn ˈaɪtəm) 
‘bæk/

reklamovat/poslat zboží 
zpět

Other / Jiné

abandon /əˈbændən/ opustit
accuse (of) /əˈkjuːz (əv)/ obvinit (z)
be banned from doing 
sth

/bi ‘bænd frəm ˌduːɪŋ 
ˌsʌmθɪŋ/

mít něco zakázáno

be bound to do sth /bi ˌbaʊnd tə ‘duː ˌsʌmθɪŋ/ určitě něco udělat
be committed to sth /bi kəˈmɪtəd tə ˌsʌmθɪŋ/ zavázat se k něčemu
be hooked on sth /bi ‘hʊkt ɒn ˌsʌmθɪŋ/ propadnout něčemu
be permitted to do sth /bi pəˌmɪtɪd tə ‘duː ˌsʌmθɪŋ/ mít něco dovoleno
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checked/unclaimed 
luggage

/ˌtʃekt/ʌnˌkleɪmd ˈlʌɡɪdʒ/ odbavená/nevyzvednutá 
zavazadla

chemical /ˈkemɪkəl/ chemický
compress /kəmˈpres/ stlačit
concern /kənˈsɜːn/ obava
craze (for) /kreɪz (fə)/ šílenství (po)
digest /daɪˈdʒest/ trávit, zažívat
digestive system /daɪˈdʒestɪv ˌsɪstəm/ trávicí systém
discriminate against /dɪˈskrɪməneɪt əˌɡenst/ diskriminovat někoho vůči 

někomu
domestic/long-haul/
international fl ight

/dəˌmestɪk/ˌlɒŋˌhɔːl/ 
ˌɪntəˌnæʃənəl ‘fl aɪt/

vnitrostátní/dlouhý/
mezinárodní let

enthusiasm /ɪnˈθjuːziæzəm/ nadšení
enthusiast /ɪnˈθjuːziæst/ nadšenec
enthusiastic /ɪnˌθjuːziˈæstɪk/ nadšený
environment /ɪnˈvaɪrənmənt/ životní prostředí
environmental /ɪnˌvaɪrənˈmentl/ ekologický
environmentalist /ɪnˌvaɪrənˈmentələst/ ekolog
expert (n; adj) /ˈekspɜːt/ odborník; odborný
expertise /ˌekspɜːˈtiːz/ odbornost
fertiliser /fɜːtɪˌlaɪzə/ hnojivo
fi sh pedicure /fɪʃ ˌpedɪkjʊə/ rybí pedikúra
go missing /ˌɡəʊ ˈmɪsɪŋ/ ztratit se
go mouldy/rotten /ˌɡəʊ ˈməʊldi/ˈrɒtn/ zplesnivět/zkazit se
go red in the face /ɡəʊ ˌred ɪn ðə ‘feɪs/ zčervenat v obličeji
hips /hɪps/ boky
humiliated /hjuː’mɪlieɪtɪd/ ponížený
increase /ɪnˈkriːs/ zvýšit
intellectual/private 
property

/ˌɪntəˌlektʃuəl/ˌpraɪvət 
ˈprɒpəti/

duševní/soukromé 
vlastnictví

likely /ˈlaɪkli/ pravděpodobný
loss of feeling /ˌlɒs əv ˈfi ːlɪŋ/ ztráta citu
lost property /ˌlɒst ˈprɒpəti/ ztráty a nálezy
major/root/common 
cause

/ˌmeɪdʒə/ˌruːt/ˌkɒmən 
‘kɔːz/

hlavní/původní/častá příčina

member of staff /ˌmembə əv ‘stɑːf/ člen personálu
offended /əˈfendəd/ uražený
on behalf of sb /ɒn bɪˈhɑːf əv ˌsʌmbɒdi/ něčím jménem
opt for sth /ɒpt fə ˌsʌmθɪŋ/ zvolit něco
perfect /ˈpɜːfɪkt/ dokonalý
perfection /pəˈfekʃən/ dokonalost
perfectionist /pəˈfekʃənəst/ perfekcionista
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personal belongings /ˌpɜːsənəl bɪ’lɒŋɪŋz/ osobní věci
pesticide /ˈpestɪsaɪd/ pesticid
productive /prəˈdʌktɪv/ výkonný
rebellious /rɪˈbeljəs/ vzpurný, nepřizpůsobivý
recent /ˈriːsənt/ nedávný
risky /ˈrɪski/ riskantní
security alarm /sɪˈkjʊərəti əˈlɑːm/ bezpečnostní alarm
security guard /sɪˈkjʊərəti gɑːd/ ostraha
stolen goods /ˌstəʊlən ‘gʊdz/ ukradené zboží
stroke /strəʊk/ úder
succeed in doing sth /səkˌsiːd ɪn ˈduːɪŋ ˌsʌmθɪŋ/ být v něčem úspěšný
threaten /ˈθretn/ vyhrožovat
to make matters worse /tə ˌmeɪk ˌmætəz ‘wɜːs/ aby toho nebylo málo, 

co je ještě horší
tongue piercing /ˌtʌŋ ˈpɪəsɪŋ/ piercing v jazyku
tradition /trəˈdɪʃən/ tradice
traditional /trəˈdɪʃənəl/ tradiční
traditionalist /trəˈdɪʃənələst/ tradicionalista
trendsetter /ˈtrendˌsetə/ průkopník
waist /weɪst/ pas
wardrobe /ˈwɔːdrəʊb/ šatní skříň
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UNIT 5 – THE WORLD AT YOUR FEET
Jobs / Povolání

accountant /əˈkaʊntənt/ účetní
beautician /bjuːˈtɪʃən/ kosmetička
caretaker /ˈkeəˌteɪkə/ správce, dozorce
civil servant /ˌsɪvəl ˈsɜːvənt/ státní úředník
detective /dɪˈtektɪv/ detektiv
lifestyle photographer /ˈlaɪfstaɪl fəˌtɒɡrəfə/ fotograf každodenního 

života
offi cial ambassador /əˌfɪʃəl æmˈbæsədə/ ofi ciální ambasador
park ranger /pɑːk ˌreɪndʒə/ strážce parku
wind turbine technician /wɪnd ˌtɜːbaɪn tekˌnɪʃən/ technik větrných turbín

Career / Kariéra

accept a post /əkˌsept ə ‘pəʊst/ přijmout místo
application /ˌæplɪˈkeɪʃən/ žádost, přihláška
apply for sth /əˈplaɪ fə ˌsʌmθɪŋ/ ucházet se o něco
available /əˈveɪləbəl/ dostupný
be in charge of sth /bi ɪn ‘tʃɑːdʒ əv ˌsʌmθɪŋ/ vést něco
be responsible for sth /bi rɪˈspɒnsəbəl fə ˌsʌmθɪŋ/ být za něco zodpovědný
candidate /ˈkændədət/ kandidát
career prospects/
options

/kəˈrɪə ˌprɒspekts/ 
ˌɒpʃənz/

kariérní vyhlídky

colleague /ˈkɒliːɡ/ kolega
commute to work /kəˌmjuːt tə ‘wɜːk/ dojíždět do práce
contract /ˈkɒntrækt/ smlouva
create a vacancy/vacant 
post

/kriˌeɪt ə ˈveɪkənsi/ˌveɪkənt 
‘pəʊst/

vytvořit volné pracovní 
místo

dedicate yourself to sth /ˈdedəkeɪt jəˌself tə ˌsʌmθɪŋ/ věnovat se něčemu
degree /dɪˈɡriː/ titul
dismiss /dɪsˈmɪs/ propustit
do an apprenticeship /ˌduː ən əˈprentəsʃɪp/ být na praxi
duties /djuːtiz/ povinnosti
employ/hire /ɪmˈplɔɪ/‘haɪə/ zaměstnat
employee /ɪmˈplɔɪiː/ zaměstnanec
employer /ɪmˈplɔɪə/ zaměstnavatel
experience of restaurant 
work

/ɪkˌspɪəriəns əv ˈrestərɒnt 
wɜːk/

zkušenosti s prací v 
restauraci

expire /ɪkˈspaɪə/ vypršet
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express interest in sth/
concern about sth

/ɪkˌspres ˈɪntrəst ɪn ˌsʌmθɪŋ/ 
kənˈsɜːn əˌbaʊt ˌsʌmθɪŋ/

vyjádřit zájem/obavu o něco

fi ll a vacancy/vacant 
post

/ˌfɪl ə ˈveɪkənsi/ˌveɪkənt 
‘pəʊst/

obsadit volnou pracovní 
pozici

fi nd employment /ˌfaɪnd ɪmˈplɔɪmənt/ najít práci
gain skills/qualifi cations /ˌɡeɪn ‘skɪlz/ˌkwɒlɪfɪˈkeɪʃənz/ získat dovednosti/kvalifi kaci
graduate /ˈɡrædʒuət/ absolvent
interpersonal skills /ˌɪntəˌpɜːsənəl ‘skɪlz/ interpersonální dovednosti 
interview (n; v) /ˈɪntəvjuː/ pohovor; vést pohovor
interviewee /ˌɪntəvjuˈiː/ uchazeč u pohovoru
interviewer /ˈɪntəvjuːə/ tazatel u pohovoru
involve /ɪnˈvɒlv/ zahrnovat
job opportunities /dʒɒb ˌɒpəˌtjuːnətiz/ pracovní příležitosti
(key/primary) 
responsibilities

/(ˌkiː/ˌpraɪməri) 
rɪˌspɒnsəˈbɪlətiz/

(klíčové/primární) povinnosti

leave a job /ˌliːv ə ‘dʒɒb/ odejít z práce
living expenses /ˈlɪvɪŋ ɪkˌspensɪz/ životní náklady
living standards /ˈlɪvɪŋ ˌstændədz/ životní úroveň
long-term future /ˌlɒŋ tɜːm ˈfjuːtʃə/ dlouhodobá budoucnost
medical/teaching 
profession/post

/ˈmedɪkəl/ˈtiːtʃɪŋ prəˌfeʃən/ 
pəʊst/

lékařská/učitelská profese/
pozice

morning person /ˈmɔːnɪŋ ˌpɜːsən/ ranní ptáče
motivate yourself to do 
sth

/ˈməʊtəveɪt jəˌself tə duː 
ˌsʌmθɪŋ/

motivovat se k něčemu

motivation /ˌməʊtəˈveɪʃən/ motivace
pay packet of ... /peɪ pækət ˌəv/ výplata v hodnotě ...
perk /pɜːk/ benefi t, pracovní výhoda
place of work /ˌpleɪs əv ‘wɜːk/ místo zaměstnání
position/post /pəˈzɪʃən/pəʊst/ pozice
prepare a shortlist of 
candidates

/prɪˈpeə ə ˈʃɔːtˌlɪst əv 
ˈkændɪdeɪts/

připravit užší seznam 
kandidátů

promote /prəˈməʊt/ povýšit
recruit (v; n) /rɪˈkruːt/ najmout; nováček 

v zaměstnání
recruitment /riˈkruːtmənt/ nábor
reference /ˈrefərəns/ reference, doporučení
relevant /ˈreləvənt/ relevantní, důležitý
replace /rɪˈpleɪs/ nahradit
require /rɪˈkwaɪə/ vyžadovat
requirements /rɪ’kwaɪəmənts/ požadavky
retail /ˈriːteɪl/ maloobchod
retain sb as… /rɪ’teɪn ˌsʌmbɒdi əz/ nechat si někoho jako…
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retire /rɪˈtaɪə/ odejít do důchodu
review (v; n) /rɪˈvjuː/ posuzovat; recenze, 

hodnocení
reviewer /rɪˈvjuːə/ recenzent
(rigorous) application/
selection process

/(ˌrɪɡərəs) ˌæplɪˈkeɪʃən/ 
səˈlekʃən ˌprəʊses/

(důkladné) přijímací/
výběrové řízení

run a competition /ˌrʌn ə ˌkɒmpəˈtɪʃən/ vypsat konkurz
salary /ˈsæləri/ plat
sense of achievement /ˌsens əv əˈtʃiːvmənt/ pocit úspěchu
sense of adventure /ˌsens əv ədˈventʃə/ pocit dobrodružství
stable profession /ˌsteɪbəl prəˈfeʃən/ stabilní profese
(successful) applicant /(səkˌsesfəl) ˈæplɪkənt/ (úspěšný) uchazeč
suit your qualifi cations /ˌsuːt jə ˌkwɒlɪfɪˈkeɪʃənz/ odpovídat něčí kvalifi kaci
target the youth market/
the college sector

/ˌtɑːɡət ðə ‘juːθ ˌmɑːkət/ 
ðə ˈkɒlɪdʒ ˌsektə/

cílit na mladé lidi/univerzitní 
studenty

terms and conditions /ˌtɜːmz ənd kənˈdɪʃənz/ smluvní podmínky
tourism industry /ˈtʊərɪzəm ˌɪndəstri/ turistický průmysl
training /ˈtreɪnɪŋ/ školení
unemployment /ˌʌnɪmˈplɔɪmənt/ nezaměstnanost
VIP event /ˌviː aɪ ˈpiː ɪˌvent/ akce pro VIP
weaknesses /ˈwiːknəsɪz/ slabé stránky
work freelance /ˌwɜːk ˈfriːlɑːns/ pracovat na volné noze
work from home /ˌwɜːk frəm ‘həʊm/ pracovat z domova
workforce /ˈwɜːkfɔːs/ pracovní síla
working hours /ˈwɜːkɪŋ ˌaʊəz/ pracovní doba

Adjectives / Přídavná jména

challenging/demanding /ˈtʃæləndʒɪŋ/dɪˈmɑːndɪŋ/ náročný
fulfi lling/rewarding /fʊlˈfɪlɪŋ/rɪˈwɔːdɪŋ/ naplňující
high-powered /ˌhaɪ ˈpaʊəd/ zodpovědný, důležitý
lucrative/well-paid /ˈluːkrətɪv/ˌwel ˈpeɪd/ dobře placený
monotonous/tedious /məˈnɒtənəs/ˈtiːdiəs/ monotónní/nudný
part-time /ˌpɑːt ˈtaɪm/ na částečný úvazek
poorly-paid /ˌpɔːli ‘peɪd/ špatně placený
secure/stable /sɪˈkʊə/ˈsteɪbəl/ jistý/stabilní
unsatisfying /ʌn’sætɪsfaɪɪŋ/ neuspokojující

University courses / Univerzitní obory

Accountancy /əˈkaʊntənsi/ účetnictví
Architecture /ˈɑːkətektʃə/ architektura
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Business studies/
Management

/ˈbɪznəs ˌstʌdiz/ 
ˈmænɪdʒmənt/

obchod/management

Economics /ˌekəˈnɒmɪks/ ekonomie
Engineering /ˌendʒəˈnɪərɪŋ/ strojírenství
Law /lɔː/ právo
Medicine /ˈmedsən/ lékařství
Nursing /ˈnɜːsɪŋ/ ošetřovatelství
Philosophy /fəˈlɒsəfi / fi lozofi e
Primary School Teaching /ˈpraɪməri skuːl ˌtiːtʃɪŋ/ učitelství pro 1. st. ZŠ

Gender roles, family issues / Genderové role, rodinné problémy

abandon /əˈbændən/ opustit
be engaged in sth /bi ɪnˈɡeɪdʒd ɪn ˌsʌmθɪŋ/ být v něčem zapojený
childcare/child-rearing 
duties

/ˈtʃaɪldkeə/‘tʃaɪld ˌrɪərɪŋ 
ˌdjuːtiz/

povinnosti při výchově dětí

disagreement /ˌdɪsəˈɡriːmənt/ rozepře, nesouhlas
do the housework/
domestic work/
domestic duties/
household chores/
household tasks

/ˌduː ðə ˈhaʊswɜːk/ 
dəˈmestɪk wɜːk/dəˌmestɪk 
‘djuːtiz/ˈhaʊshəʊld tʃɔːz/ 
ˈhaʊshəʊld tɑːsks/

dělat domácí práce

dual-income/two-income 
family

/ˌdjuːəl ˌɪŋkʌm/ˌtuː ˌɪŋkʌm 
ˈfæməli/

rodina se dvěma příjmy

family counselling /ˌfæməli ˈkaʊnsəlɪŋ/ rodinná terapie
fund /fʌnd/ fi nancovat
homemaker /ˈhəʊmˌmeɪkə/ žena/muž v domácnosti
neglect /nɪˈɡlekt/ zanedbávat
overworked /ˌəʊvəˈwɜːkt/ přepracovaný
primary breadwinner /ˌpraɪməri ˈbredˌwɪnə/ hlavní živitel rodiny
privacy /ˈprɪvəsi/ soukromí
put pressure on sb /ˌpʊt ˈpreʃə ɒn ˌsʌmbɒdi/ vyvíjet na někoho tlak
quarrel /ˈkwɒrəl/ hádat se
reject sb‘s demands /rɪˌdʒekt ˌsʌmbɒdiz 

diˈmɑːndz/
odmítnout něčí požadavky

relax the house rules/
household rules

/rɪˌlæks ðə ˌhaʊs ‘ruːlz/ 
ˌhaʊshɒld ‘ruːlz/

uvolnit domácí pravidla

run late /ˌrʌn ‘leɪt/ mít zpoždění
run the home /ˌrʌn ðə ‘həʊm/ vést domácnost
sacrifi ce /ˈsækrəfaɪs/ oběť
siblings /ˈsɪblɪŋz/ sourozenci
socioeconomic 
background

/ˌsəʊsiəʊekəˌnɒmɪk 
ˈbækɡraʊnd/

socioekonomické prostředí
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spoilt brat /ˌspɔɪlt ‘bræt/ rozmazlený spratek
take sb/sth to court/
sue sb (for sth)

/ˌteɪk ˌsʌmbɒdi/ 
ˌsʌmθɪŋ tə ‘kɔːt/‘sjuː ˌsʌmbɒdi 
(fə ˌsʌmθɪŋ)/

soudit se s někým/žalovat 
někoho (kvůli něčemu)

turn (eighteen) /ˌtɜːn (ˌeɪ’tiːn)/ dosáhnout (osmnácti) let

Statistics / Statistika

average /ˈævərɪdʒ/ průměrný
be unchanged/remain 
constant

/ˌbi ʌnˈtʃeɪndʒd/rɪˌmeɪn 
ˈkɒnstənt/

zůstávat beze změny

gradual decline in/
drop in the number of

/ˌɡrædʒuəl dɪˌklaɪn ɪn/ 
ˌdrɒp ɪn ðə ˈnʌmbə əv/

postupné snížení počtu 
něčeho

marked increase/
sharp rise in sth

/ˌmɑːkt ɪnˈkriːs/ 
ˌʃɑːp ‘raɪz ɪn ˌsʌmθɪŋ/

výrazný/strmý vzrůst něčeho

recent fi gures /ˌriːsənt ‘fɪgəz/ nejnovější údaje
sharp drop in/rapid 
decline in sth

/ˌʃɑːp ‘drɒp ɪn/ˌræpəd 
dɪˈklaɪn ɪn ˌsʌmθɪŋ/

strmý/rychlý pokles něčeho

steady rise in/growing 
number of sth

/ˌstedi ‘raɪz ɪn/ˌɡrəʊɪŋ 
ˈnʌmbə əv ˌsʌmθɪŋ/

postupný růst počtu něčeho

Phrasal verbs / Frázová slovesa

carry out (a study) /ˌkæri ‘aʊt (ə ˈstʌdi)/ provést (studii)
come across as (polite) /ˌkʌm ə’krɒs əz (pəˈlaɪt)/ dělat dojem (zdvořilého 

člověka)
cut out /ˌkʌt ‘aʊt/ vypadnout, přestat fungovat
deal with /dɪəl wɪð/ řešit
draw up (a list) /ˌdrɔː ‘ʌp (ə ˈlɪst)/ sestavit (seznam)
embark on (household 
tasks)

/ɪm’bɑːk ɒn (ˈhaʊsˌhəʊld 
tɑːsks)/

pustit se do (domácích 
prací)

fall out /ˌfɔːl ‘aʊt/ pohádat se
get away with /ˌget ə’weɪ wɪð/ vyváznout z
get on /ˌget ‘ɒn/ vycházet/mít dobrý vztah, 

pokračovat
get out of /ˌget ‘aʊt əv/ dostat se z
give in /ˌgɪv ‘ɪn/ vzdát se
hang on /ˌhæŋ ‘ɒn/ vydržet
keep sb on (as...) /ˌkiːp ˈsʌmbədi ‘ɒn (æz)/ nechat si někoho (jako...)
kick/throw out /ˌkɪk/ˌθrəʊ ‘aʊt/ vykopnout, vyrazit
lay off /ˌleɪ ‘ɒf/ propustit
lead to /liːd tə/ vést k
look down on /ˌlʊk ‘daʊn ɒn/ dívat se na někoho spatra
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look up to /ˌlʊk ‘ʌp tə/ vzhlížet k
make up /ˌmeɪk ‘ʌp/ vymyslet si
make up for /ˌmeɪk ‘ʌp fə/ vynahradit
pick up (new skills) /ˌpɪk ‘ʌp (njuː skɪlz)/ osvojit si (nové dovednosti)
put off /ˌpʊt ‘ɒf/ odkládat na později
step down (from a job) /ˌstep ‘daʊn (frɒm ə dʒɒb)/ odstoupit (z pozice)
take off /ˌteɪk ‘ɒf/ svléknout si
take on /ˌteɪk ‘ɒn/ vzít, nabrat
take in /ˌteɪk ‘ɪn/ pochopit
take up (a post) /ˌteɪk ‘ʌp (ə pəʊst)/ obsadit (pozici)
try out /ˌtraɪ ‘aʊt/ vyzkoušet
turn down /ˌtɜːn ‘daʊn/ odmítnout
work (things) out /ˌwɜːk (θɪŋz) ‘aʊt/ vyřešit (něco)

Other / Jiné

at dawn /ˌət ‘dɔːn/ za svítání
at last /ˌət ‘lɑːst/ konečně
at once /ˌət ‘wʌns/ okamžitě
at present /ˌət ‘prezənt/ v současnosti
at risk /ˌət ‘rɪsk/ v ohrožení
attract /ə’trækt/ přitahovat
be immersed in sth /bi ɪ’mɜːst ɪn ˌsʌmθɪŋ/ být do něčeho ponořen
be short of money /bi ˌʃɔːt əv ‘mʌni/ mít nedostatek peněz
benefi t (n; v) /ˈbenəfɪt/ prospěch; mít z něčeho 

prospěch
blame /bleɪm/ vinit
campaign /kæm’peɪn/ kampaň
campaigner /kæm’peɪnə/ účastník kampaně
collective responsibility /kəˌlektɪv rɪˌspɒnsəˈbɪləti/ kolektivní zodpovědnost
congratulate /kən’grætjʊleɪt/ gratulovat
consequently/
in consequence/
as a consequence

/kɒnsɪkwəntli/ 
ɪn ‘kɒnsɪkwəns/ 
əz ə ‘kɒnsɪkwəns/

následně/ v důsledku

dull /dʌl/ nudný
fortunate /fɔːtʃənət/ šťastný (mající štěstí), 

příznivý
indigenous culture /ɪnˌdɪdʒɪnəs ‘kʌltʃə/ domorodá kultura
memoir /memwɑː/ paměti, monografi e
miserable /mɪzərəbl/ mizerný, nešťastný
object /əb’dʒekt/ namítat
outcome /aʊtkʌm/ výsledek
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persuade /pə’sweɪd/ přesvědčit
phenomenon /fə’nɒmɪnən/ jev, fenomén
provide reassurance /prəˌvaɪd ˌriːə’ʃɔːrəns/ poskytnout ujištění
stimulating /stɪmjʊleɪtɪŋ/ stimulující, podnětný
tough /tʌf/ tvrdý
warn /wɔːn/ varovat
well-off /ˌwel ‘ɒf/ bohatý
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UNIT 6 – TRUE OR FALSE
Appearance / Vzhled

acne /ˈækni/ akné
bags under the eyes /bæɡz ˌʌndə ði aɪz/ kruhy pod očima
bleach/dye your hair /ˌbliːtʃ/ˌdaɪ jə ‘heə/ odbarvit/nabarvit si vlasy
(blue-/hazel-/wide-)eyed /(ˌbluː/ˌheɪzəl/ˌwaɪd)‘aɪd/ s modrýma/oříškovýma/

velkýma očima
change your hairstyle /ˌtʃeɪndʒ jə ˈheəstaɪl/ změnit účes
colour-change contact 
lenses

/ˌkʌlə tʃeɪndʒ ˈkɒntækt 
ˌlenzɪz/

barevné kontaktní čočky

features /fi ːtʃəz/ rysy
fi ne lines /faɪn ‘laɪnz/ jemné vrásky
furrowed brow /ˌfʌrəʊd ‘braʊ/ vrásčité čelo
greying hair /ˌɡreɪɪŋ ‘heə/ šedivějící vlasy
imperfection /ˌɪmpə’fekʃən/ nedokonalost
mole/beauty spot /məʊl/ˈbjuːti spɒt/ mateřské znaménko/

piha krásy
outfi t /ˈaʊtfɪt/ oděv, oblečení pro určitou 

příležitost
scar /skɑː/ jizva
(pale-/olive-/dark-)
skinned

/(ˌpeɪl/ˌɒləv/ˌdɑːk) ‘skɪnd/ s bledou/olivovou/tmavou 
pletí

plastic surgery /ˌplæstɪk ˈsɜːdʒəri/ plastická operace
(thin-/round-)faced /(ˌθɪn/ˌraʊnd) ‘feɪst/ s úzkým/kulatým obličejem
(untidy-)looking /(ʌnˌtaɪdi) ˈlʊkɪŋ/ neupravený
(wavy-/ginger-/grey-/fair-)
haired

/(ˌweɪvi/ˌdʒɪndʒə/ˌɡreɪ/ˌfeə)
ˈheəd/

s (vlnitými/zrzavými/šedými/
světlými) vlasy

wear a wig /ˌweə ə ‘wɪɡ/ nosit paruku
(well-/elegantly-)dressed /(ˌwel/ˈˌelɪɡəntli) ‘drest/ (hezky/elegantně) oblečený
wrinkle-free skin /ˌrɪŋkəl friː ‘skɪn/ pleť bez vrásek
wrinkle /rɪŋkəl/ vráska

Truth, falsehood and manipulation / Pravda, klam a manipulace

adopt a new identity /əˌdɒpt ə njuː aɪˈdentəti/ přijmout novou identitu
airbrushed /eəbrʌʃt/ retušovaný (fotografi e)
authentic/inauthentic /ɔːˈθentɪk/ˌɪnɔːˈθentɪk/ pravdivý/nepravdivý
authenticate /ɔːˈθentɪkeɪt/ ověřit, prokázat pravost
be in no doubt that … /ˌbi ɪn ˌnəʊ ‘daʊt ðæt/ nemít pochyb, že…
be taken in/be deceived /bi ˌteɪkən ‘ɪn/ˌbi dɪ’siːvd/ být napálen/podveden
believable /bəˈliːvəbəl/ uvěřitelný
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claim/pretend to be sb /ˌkleɪm/prɪˌtend tə ‘bi 
ˌsʌmbɒdi/

tvrdit/předstírat, že jsem 
někým

create an illusion /kriˌeɪt ən ɪˈluːʒən/ vytvořit iluzi
deceive (the public) /dɪˌsiːv (ðə ˈpʌblɪk)/ oklamat (veřejnost)
digital alteration /ˌdɪdʒɪtəl ˌɒl’təreɪʃən/ digitální úprava
digitally improved /ˌdɪdʒɪtəli ɪm’pruːvd/ digitálně vylepšený
discover /dɪsˈkʌvə/ objevit
disguise /dɪsˈɡaɪz/ přestrojení
distort/hide the truth 
about sth

/dɪˌstɔːt/ˌhaɪd ðə ‘truːθ 
əˌbaʊt/

zkreslit/skrýt pravdu 
o něčem

doctored /dɒktəd/ zfalšovaný
fake /feɪk/ upravený (fotografi e), 

falešný, padělaný
false identity /ˌfɔːls aɪˈdentəti/ falešná identita
far-fetched /ˌfɑː ‘fetʃt/ přitažený za vlasy, přehnaný
genuine /ˈdʒenjuən/ pravý, skutečný
honest /ˈɒnəst/ poctivý, upřímný
honesty /ˈɒnəsti/ poctivost, upřímnost
imposter /ɪmˈpɒstə/ podvodník, člověk vydávající 

se za někoho jiného
in reality /ˌɪn riˈæləti/ ve skutečnosti
invent a story /ɪnˌvent ə ˈstɔːri/ vymyslet si historku
liar /ˈlaɪə/ lhář
lie (to) /laɪ (tə)/ lhát (někomu)
make sb aware of sth /ˌmeɪk ˌsʌmbɒdi əˈweə 

əv ˌsʌmθɪŋ/
uvědomit někoho o něčem

manipulate the truth/
public opinion

/məˌnɪpjəleɪt ðə ‘truːθ/ 
ˌpʌblɪk əˈpɪnjən/

manipulovat pravdou/
veřejným míněním

misleading image /mɪsˌliːdɪŋ ‘ɪmɪdʒ/ zavádějící obrázek, 
fotografi e

mysterious /mɪˈstɪəriəs/ záhadný
mystery /ˈmɪstəri/ záhada
objective /əbˈdʒektɪv/ objektivní
sensationalise /sen’seɪʃənəlaɪz/ udělat (z něčeho) senzaci
solemn promise /ˌsɒləm ‘prɒmɪs/ závažný slib
solemnly promise /ˌsɒləmli ˈprɒməs/ vážně, slavnostně slíbit, 

přísahat
suspicion /səˈspɪʃən/ podezření
swear under oath /ˌsweə ˌʌndə ‘əʊθ/ prohlásit pod přísahou, 

přísahat
take sth at face value /ˌteɪk ˌsʌmθɪŋ ət ˌfeɪs 

‘væljuː/
brát něco za bernou minci
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take sth out of 
the context

/ˌteɪk ˌsʌmθɪŋ ‘aʊt əv 
ðə ‘kɒntekst/

vytrhnout něco z kontextu

tell lies/the truth /ˌtel ‘laɪz/ðə ‘truːθ/ lhát/mluvit pravdu
trick /trɪk/ podvod
white lie /ˌwaɪt ‘laɪ/ milosrdná lež

Personality, emotions, attitude / Osobnost, emoce, postoj

admit one’s mistake /ədˌmɪt wʌnz məˈsteɪk/ přiznat něčí chybu
appear unamused /əˌpɪə ʌnə’mjuːzd/ nevypadat pobaveně
approve /əˈpruːv/ schválit
become worldly-wise /bɪˌkʌm ˌwɜːldli ˈwaɪz/ stát se světaznalým
convinced /kənˈvɪnst/ přesvědčený
embrace/hug /ɪmˈbreɪs/hʌɡ/ obejmout
express your views /ɪkˌspres jə ‘vjuːz/ vyjádřit své názory
kind-hearted /ˌkaɪnd ˈhɑːtəd/ dobrosrdečný, laskavý
loyal /ˈlɔɪəl/ věrný
loyalty /ˈlɔɪəlti/ věrnost
naive /naɪˈiːv/ naivní
perfect (adj) /ˈpɜːfɪkt/ dokonalý
perfect (v) /pəˈfekt/ zdokonalit
perfection /pəˈfekʃən/ dokonalost
perfectionist /pəˈfekʃənəst/ perfekcionista
puzzled by sth /ˈpʌzəld baɪ ˌsʌmθɪŋ/ zmatený něčím
reject /rɪˈdʒekt/ odmítnout, zamítnout
role model /rəʊl ˌmɒdl/ životní vzor
self-esteem /ˌself ɪˈstiːm/ sebeúcta
self-image /ˌself ˈɪmɪdʒ/ mínění o sobě samém
sombre /ˈsɒmbə/ vážný, pochmurný
stony-faced /ˌstəʊni ˈfeɪst/ s kamennou tváří
strong belief /ˌstrɒŋ bəˈliːf/ silné přesvědčení, názor
stupid /ˈstjuːpəd/ hloupý
stupidity /stjuːˈpɪdəti/ hloupost
sympathetic /ˌsɪmpəˈθetɪk/ soucitný, podporující
sympathise /ˈsɪmpəθaɪz/ sympatizovat, přiklánět se k 
sympathiser /ˈsɪmpəθaɪzə/ stoupenec, přívrženec
sympathy /ˈsɪmpəθi/ soucit, pochopení
take pride in sth /ˌteɪk ‘praɪd ɪn ˌsʌmθɪŋ/ být na něco hrdý
take responsibility (for) /ˌteɪk rɪˌspɒnsəˈbɪləti (fə)/ převzít zodpovědnost (za)
take sth for granted /ˌteɪk ˌsʌmθɪŋ fɔː ˈɡrɑːntɪd/ brát něco jako 

samozřejmost
take sth with a pinch of 
salt

/ˌteɪk ˌsʌmθɪŋ wɪð ə ˌpɪntʃ əv 
‘sɔːlt/

brát něco s rezervou
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trust /trʌst/ důvěra
trustworthy /ˈtrʌstˌwɜːði/ důvěryhodný
two-faced /ˌtuː ‘feɪst/ pokrytecký, falešný
wise /waɪz/ moudrý
worldly-wise /ˌwɜːldli ˈwaɪz/ světaznalý, protřelý

Ethical issues / Morální problémy

anonymity /ˌænəˈnɪməti/ anonymita
anti-fur protest /ˌænti ‘fɜː ˌprəʊtest/ protest proti používání 

kožešin
anti-war /ˌænti ‘wɔː/ protiválečný
authorities /ɔː’θɒrɪtiz/ úřady, vláda
avoid fur products /əˌvɔɪd ‘fɜː ˌprɒdʌkts/ vyhýbat se kožešinovým 

výrobkům
awareness-raising 
campaign

/əˈweənəs ˌreɪzɪŋ 
kæmˌpeɪn/

osvětová kampaň

benefi t society /ˌbenəfɪt ˌsəˈsaɪəti/ být ku prospěchu 
společnosti

benefi t to society /ˌbenəfɪt tə ˌsəˈsaɪəti/ přínos společnosti
break the law /ˌbreɪk ðə ‘lɔː/ porušit zákon
drug abuse /drʌɡ əˌbjuːs/ zneužívání drog
equal /ˈiːkwəl/ rovný, rovnocenný
equality /ɪˈkwɒləti/ rovnocennost
expose unacceptable 
behaviour

/ɪkˌspəʊz ˌʌnəkˌseptəbəl 
bɪˈheɪvjə/

odhalit nepřijatelné chování

fair treatment /ˌfeə ˈtriːtmənt/ spravedlivé jednání
fairness /ˈfeərnəs/ spravedlnost
freedom of speech /ˌfriːdəm əv ‘spiːtʃ/ svoboda slova
get public fi gures 
involved

/ɡet ˌpʌblɪk ‘fɪgəz ɪnˌvɒlvd/ zapojit veřejně známé 
osobnosti

hunt animals for sport /hʌnt ˌænɪməlz fə ‘spɔːt/ lovit zvířata jako sport
involvement of public 
fi gures

/ɪnˌvɒlvmənt əv ˌpʌblɪk 
‘fɪgəz/

zapojení veřejně známých 
osobností

member of the public /ˌmembə əv ðə ˈpʌblɪk/ zástupce veřejnosti
peaceful protest /ˌpiːsfəl ˈprəʊtest/ nenásilný, poklidný protest
petition /pəˈtɪʃən/ petice
pro-(anonymity/fairness) /ˌprəʊ (ˌænəˈnɪməti/ 

ˈfeərnəs)/
pro (anonymitu/
spravedlnost)

promote awareness /prəˌməʊt əˈweənəs/ šířit, zvyšovat povědomí
protest (v) /prə’test/ protestovat
protest march /ˈprəʊtest mɑːtʃ/ protestní pochod
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public safety /ˌpʌblɪk ˈseɪfti/ veřejné bezpečí 
racism /ˈreɪsɪzəm/ rasismus
respect (v; n) /rɪˈspekt/ ctít, respektovat; úcta, 

respekt
right to (privacy) /ˌraɪt tə (ˈprɪvəsi)/ právo na (soukromí)
stop the practice of sth /ˌstɒp ðə ˈpræktəs əv 

ˌsʌmθɪŋ/
zastavit nějaké postupy

test cosmetics 
on animals

/ˌtest kɒzˌmetɪks 
ɒn ˈænɪməlz/

testovat kosmetiku 
na zvířatech

violence /ˈvaɪələns/ násilí
wrong /rɒŋ/ špatný, nesprávný

Phrasal verbs / Frázová slovesa

blend into /blend ˌɪntə/ zapadnout, splynout s
come across /ˌkʌm ə’krɒs/ narazit (na něco), 

náhodou něco objevit
cover up /ˌkʌvə ‘ʌp/ zakrýt
end up /ˌend ‘ʌp/ skončit
go through /gəʊ θruː/ procházet
hand out /ˌhænd ‘aʊt/ rozdávat
keep up (a lie) /ˌkiːp ‘ʌp (ə laɪ)/ pokračovat (ve lži)
look into /ˌlʊk ‘ɪntə/ prozkoumat
pass yourself off as sb /ˌpɑːs jəˌself ‘ɒf əz ˈsʌmbədi/ vydávat se za někoho
pick up /ˌpɪk ‘ʌp/ vyzvednout (někoho) 

odněkud
run away /ˌrʌn ə’weɪ/ utéci
see through /siː θruː/ prohlédnout
settle in /ˌsetl ‘ɪn/ zvyknout si
stand for /stænd fə/ zastávat se něčeho, 

hájit něco
take in /ˌteɪk ‘ɪn/ napálit, obelstít
turn up /ˌtɜːn ‘ʌp/ objevit se
zoom in (on) /ˌzuːm ‘ɪn (ɒn)/ zaměřit se (na)

Other / Jiné

assumed to be dead /əˌsjuːmd tə bi ‘ded/ považovaný, prohlášený 
za mrtvého

be reunited with sb /bi ˌriːjuː’naɪtɪd wɪð 
ˌsʌmbɒdi/

znovu se s někým setkat, 
shledat se

clearly /ˈklɪəli/ evidentně, zřejmě
conversely/in contrast /kənˈvɜːsli/ɪn ˈkɒntrɑːst/ naopak
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crew /kruː/ personál, posádka
deepen your knowledge /ˌdiːpən jə ˈnɒlɪdʒ/ prohloubit si znalosti
distinct /dɪˈstɪŋkt/ výrazný, odlišný
employable /ɪmˈplɔɪəbəl/ zaměstnatelný
enigma /ɪˈnɪɡmə/ tajemství
enigmatic /ˌenɪɡˈmætɪk/ tajemný
explore/examine/
consider an issue

/ɪkˌsplɔː/ɪɡˌzæmən/ 
kənˌsɪdə ən ˈɪʃuː/

pátrat po/zkoumat/
zvážit problém

fame /feɪm/ sláva
far-reaching 
consequences

/ˌfɑː ˌriːtʃɪŋ  ‘kɒnsɪkwənsɪz/ dalekosáhlé důsledky

get in the way /ˌɡet ɪn ðə ‘weɪ/ postavit se do cesty
grant /ɡrɑːnt/ poskytnout, udělit
have a fl at tyre /ˌhæv ə ˌfl æt ‘taɪə/ píchnout pneumatiku
ill-advised /ˌɪl ədˈvaɪzd/ neuvážený
ill-timed /ˌɪl ˈtaɪmd/ špatně načasovaný
in terms of /ɪn ‘tɜːmz əv/ co se týče
in the public eye /ɪn ðə ˌpʌblɪk ‘aɪ/ na očích veřejnosti
lawmaker /ˈlɔːmeɪkə/ zákonodárce
leadership /ˈliːdəʃɪp/ vedení
light-hearted /ˌlaɪt ˈhɑːtəd/ veselý, bezstarostný
long-lost /ˌlɒŋ ˈlɒst/ dávno ztracený, neviděný
missing person’s fl yer /ˌmɪsɪŋ ‘pɜːsənz ˌfl aɪə/ leták s informacemi 

o pohřešované osobě
(model) citizen /(ˌmɒdl) ˈsɪtəzən/ (vzorný) občan
obviously /ˈɒbviəsli/ očividně, zřejmě
orphan /ˈɔːfən/ sirotek
orphanage /ˈɔːfənɪdʒ/ dětský domov, sirotčinec
oversleep /ˌəʊvəˈsliːp/ zaspat
pointless /ˈpɔɪntləs/ bezpředmětný, zbytečný
pose (for) /pəʊz (fɔː)/ pózovat (pro)
private investigator /ˌpraɪvət ɪnˈvestəɡeɪtə/ soukromý detektiv
question a fact /ˈkwestʃən ə fækt/ zpochybnit fakt
regrettably/sadly /rɪˈɡretəbli/ˈsædli/ bohužel
representative /ˌreprɪˈzentətɪv/ zástupce
reunion /riːˈjuːnjən/ opětovné shledání
right from the start /ˌraɪt frəm ðə ‘stɑːt/ od samého začátku
satisfy people’s curiosity /ˌsætəsfaɪ ˌpiːpəlz ˌkjʊəriˈɒsəti/uspokojit lidskou zvědavost
sb‘s fl esh and blood /ˌsʌmbɒdiz ˌfl eʃ ənd ‘blʌd/ vlastní krev
serve a useful purpose /ˌsɜːv ə ˌjuːsfəl ˈpɜːpəs/ sloužit užitečné věci
shot /ʃɒt/ snímek
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signifi cant /sɪɡˈnɪfɪkənt/ významný
sinister /ˈsɪnəstə/ podivný, zlověstný
streetwise /ˈstriːtwaɪz/ protřelý, znalý ulice
strengthen /ˈstreŋθən/ posílit
tax-free /ˌtæks ˈfriː/ bez daně
trauma /ˈtrɔːmə/ trauma, duševní šok
unanswered question /ʌnˌɑːnsəd ˈkwestʃən/ nezodpovězená otázka
unattainable /ˌʌnəˈteɪnəbəl/ nedosažitelný
underlying message /ˌʌndəˌlaɪɪŋ ˈmesɪdʒ/ skryté poselství
unlikely to happen /ʌnˌlaɪkli tə ˈhæpən/ nepravděpodobné, 

že se stane
unprepared /ˌʌnprɪˈpeəd/ nepřipravený
viewpoint/point of view /ˈvjuːpɔɪnt/ˌpɔɪnt əv ‘vjuː/ úhel pohledu
vital /ˈvaɪtl/ nezbytný
with regard to /wɪð rɪˈɡɑːd tə/ s ohledem na
working life /ˌwɜːkɪŋ ‘laɪf/ pracovní život
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UNIT 7 – LOG ON
Electronic communication / Elektronická komunikace

access information/
knowledge

/ˌækses ˌɪnfəˈmeɪʃən/ 
ˈnɒlɪdʒ/

získat informace/znalosti

access to (the Internet/
online content)

/ˌækses tə (ði ˈɪntənet/ 
ˌɒnlaɪn ˈkɒntent)/

přístup k (Internetu/online 
obsahu)

accessibility/availability /əkˌsesəˈbɪləti/əˌveɪləˈbɪləti/ dostupnost/dosažitelnost
adjust /əˈdʒʌst/ upravit, přizpůsobit, seřídit
alert (n; v) /əˈlɜːt/ upozornění; upozornit
anti-virus software /æntiˌ vaɪərəs ‘sɒft weə/ antivirový software
application/app /ˌæplɪˈkeɪʃən/æp/ aplikace
attach a fi le /əˌtætʃ ə ‘faɪl/ přiložit soubor
bleep /bliːp/ pípat
bookmark a site/
a webpage

/bʊkmɑːk ə saɪt/ 
ə ˌwebpeɪdʒ/

označit si webovou stránku 
jako oblíbenou

browse the net/a website /ˌbraʊz ðə ‘net/ə ˈwebsaɪt/ brouzdat po internetu/
webové stránce

built-in technology /ˌbɪlt ɪn tekˈnɒlədʒi/ zabudovaná technologie
collect data /kəˌlekt ˈdeɪtə/ shromažďovat data
contribute to wikis/
forums/readers’ 
comments sections

/kənˌtrɪbjuːt tə ˈwɪkiz/ 
ˈfɔːrəmz/ˌriːdəz ˈkɒments 
ˈsekʃənz/

přispívat na wiki/fóra/
do komentářů čtenářů

control the volume /kənˌtrəʊl ðə ˈvɒljuːm/ ovládat hlasitost
data analysis /ˈdeɪtə əˌnæləsɪs/ analýza dat
device /dɪˈvaɪs/ zařízení, přístroj
download music/e-books /daʊnˌləʊd ˈmjuːzɪk/ˈiː bʊks/ stahovat hudbu/e-knihy
external drive /ɪkˌstɜːnl ‘draɪv/ externí disk
fi tness/activity app/
tracker

/fɪtnəs/æk’tɪvɪti æp/ 
ˌtrækə/

aplikace zaznamenávající 
sportovní aktivity

follow sb 
(on Twitter)

/ˌfɒləʊ ˌsʌmbɒdi (ɒn ˈtwɪtə)/ sledovat někoho 
(na Twitteru)

generate /ˈdʒenəreɪt/ vytvořit, vygenerovat
google sth /ˈɡuːɡəl ˌsʌmθɪŋ/ najít něco na Googlu, 

“vygooglovat” něco 
handset /ˈhændset/ sluchátko telefonu
hard drive /hɑːd draɪv/ pevný disk
headset /ˈhedset/ sluchátka
Internet connection 
speed

/ˌɪntənet kəˈnekʃən spiːd/ rychlost připojení 
k internetu

landline /ˈlændˌlaɪn/ pevná linka
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narrative camera /ˌnærətɪv ˈkæmərə/ kamera, která automaticky 
pořizuje snímky 
v pravidelných časových 
intervalech

on the web/on Twitter /ˌɒn ðə ‘web/ɒn ˈtwɪtə/ na webu/na Twitteru
online platform /ˌɒnlaɪn ˈplætfɔːm/ internetová platforma
password /ˈpɑːswɜːd/ heslo
personalised /pɜːsənəlaɪzd/ personalizovaný, 

přizpůsobený
post a comment/a link /ˌpəʊst ə ˈkɒment/ə ‘lɪŋk/ zveřejnit komentář/odkaz
privacy issues /ˈprɪvəsi ˌɪʃuːz/ problémy s ochranou 

soukromí
push a button /ˌpʊʃ ə ˈbʌtn/ stisknout tlačítko
record /rɪ’kɔːd/ nahrát
remote control /rɪˌməʊt kənˈtrəʊl/ dálkové ovládání
sat-nav (satellite 
navigation system)/GPS

/ˈsæt næv (ˌsætəlaɪt 
ˌnævəˈɡeɪʃən ˌsɪstəm)/ 
ˌdʒiː piː ˈes/

satelitní navigace/GPS

save a fi le/an attachment /seɪv ə faɪl/ən əˌtætʃmənt/ uložit soubor/přílohu
scan sb‘s profi le /ˌskæn ˌsʌmbɒdiz ˈprəʊfaɪl/ prohlédnout si něčí profi l
search results /sɜːtʃ rɪˌzʌlts/ výsledky vyhledávání
sensor  /sensə/ senzor
share a link/a Facebook 
post

/ˌʃeə ə ‘lɪŋk/ə ˈfeɪsbʊk 
pəʊst/

sdílet odkaz/příspěvek 
na Facebooku

smart technology /ˌsmɑːt tekˈnɒlədʒi/ chytrá technologie
smartphone /ˈsmɑːtfəʊn/ chytrý telefon
social media /ˌsəʊʃəl ˈmiːdiə/ sociální média
software developer /ˈsɒftweə dɪˌveləpə/ vývojář softwaru
store /stɔː/ ukládat
surf the Internet /ˌsɜːf ði ˈɪntənet/ surfovat po internetu
text sb /tekst ˌsʌmbɒdi/ napsat někomu SMS
track /træk/ sledovat
transmit /trænzˈmɪt/ přenést
type /taɪp/ psát na klávesnici
unplug /ʌnˈplʌɡ/ odpojit (od elektřiny)
update your status/
profi le

/ʌpˌdeɪt jə ‘steɪtəs/ 
ˈprəʊfaɪl/

aktualizovat svůj status/
profi l

upload a photo/a video 
clip

/ʌpˌləʊd ə ˈfəʊtəʊ/ə ˈvɪdiəʊ 
klɪp/

nahrát fotku/videoklip

vibrate /vaɪˈbreɪt/ vibrovat
virtual /ˈvɜːtʃuəl/ virtuální
voice command /vɔɪs kəˌmɑːnd/ hlasové ovládání
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wearable technology /ˌweərəbəl tekˈnɒlədʒi/ nositelná elektronika
www/World Wide Web /ˌdʌbljuː dʌbljuː ‘dʌbljuː/ 

ˌwɜːld ‘waɪd web/
www

Health and addictions / Zdraví a závislosti

addicted to sth /əˈdɪktəd tə ˌsʌmθɪŋ/ závislý na něčem
anxiety /æŋˈzaɪəti/ úzkost
breathe (deeply) /ˌbriːð (ˈdiːpli)/ dýchat (zhluboka)
circulation /ˌsɜːkjəˈleɪʃən/ oběh (např. krevní)
condition /kən’dɪʃən/ stav, onemocnění
count calories /ˌkaʊnt ˈkæləriz/ počítat kalorie
deprive sb of sth /dɪˈpraɪv ˌsʌmbɒdi 

əv ˌsʌmθɪŋ/
připravit někoho o něco

diabetes /ˌdaɪəˈbiːtiːz/ cukrovka
drug addict /drʌɡ ˌædɪkt/ narkoman
excess weight /ˌekses ‘weɪt/ nadváha
eye strain/sore eyes /aɪ streɪn/ˌsɔːr ‘aɪz/ bolavé oči
heart rate monitor /hɑːt reɪt ˌmɒnɪtə/ monitor srdečního tepu
high blood pressure /ˌhaɪ ‘blʌd ˌpreʃə/ vysoký krevní tlak
insomnia /ɪnˈsɒmniə/ nespavost
joint pain /dʒɔɪnt peɪn/ bolest kloubů
(minor) ailments /(ˌmaɪnə) ˈeɪəlmənts/ (menší, méně závažné) 

onemocnění, indispozice
obese /əʊˈbiːs/ obézní
obesity /əʊ’biːsɪti/ obezita
obsessed with sth /əb’sest wɪð ˌsʌmθɪŋ/ posedlý něčím
obsessive behaviour /əbˌsesɪv bɪˈheɪvjə/ posedlost, obsedantní 

chování
overweight /ˌəʊvəˈweɪt/ s nadváhou, obézní
repetitive stress injury /rɪˌpetətɪv ‘stres ˌɪndʒəri/ poškození z opakovaného 

namáhání
sedentary lifestyle /ˌsedəntəri ˈlaɪfstaɪl/ sedavý způsob života
sleep disorder /sliːp dɪsˌɔːdə/ porucha spánku
sore elbow/wrist/thumb/
hip

/ˌsɔː ˈelbəʊ/‘rɪst/θʌm/ 
‘hɪp/

bolavý loket/zápěstí/palec/
bok

suffer from sth /ˈsʌfə frəm ˌsʌmθɪŋ/ trpět něčím
surgeon /ˈsɜːdʒən/ chirurg
take a (deep) breath /ˌteɪk ə (ˌdiːp) ‘breθ/ (zhluboka) se nadechnout
weight gain /weɪt ɡeɪn/ přibývání na váze
withdrawal symptoms /wɪðˈdrɔːəl ˌsɪmptəmz/ abstinenční příznaky
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Science and statistics / Věda a statistika

AD (Anno Domini) /ˌeɪ ˈdiː (ænəʊ ‘dɒmɪnaɪ)/ n. l. (našeho letopočtu)
advancement /ədˈvɑːnsmənt/ pokrok, rozvoj
Arabic numerals /ˌærəbɪk ˈnjuːmərəlz/ arabské číslice
arithmetic /əˈrɪθmətɪk/ aritmetika
artifi cial intelligence /ˌɑːtɪˌfɪʃəl ɪn’telɪdʒəns/ umělá inteligence
astrology /əˈstrɒlədʒi/ astrologie
BC (Before Christ) /ˌbiː ˈsiː (bɪfɔː ‘kraɪst)/ př. n. l. (před naším 

letopočtem)
breakthrough /ˈbreɪkθruː/ průlom
contribute to /kənˈtrɪbjuːt tə/ přispět k
grow rapidly /ˌɡrəʊ ˈræpədli/ rychle růst
high point /ˌhaɪ ‘pɔɪnt/ vrchol, zlatý hřeb
increase/be on the rise /ɪnˈkriːs/ˌbi ɒn ðə ‘raɪz/ vzrůstat/být na vzestupu
increasing/decreasing 
number

/ɪnˌkriːsɪŋ/dɪˌkriːsɪŋ ˈnʌmbə/ vzrůstající/klesající počet

irregular shape /ɪˌreɡjələ ‘ʃeɪp/ nepravidelný tvar
limited/unlimited /ˈlɪmətəd/ʌnˈlɪmətəd/ omezený/neomezený
make a discovery /ˌmeɪk ə dɪsˈkʌvəri/ udělat objev
mathematical symbol /mæθəˌmætɪkəl ˈsɪmbəl/ matematický symbol
mathematician /ˌmæθəməˈtɪʃən/ matematik
measure /ˈmeʒə/ měřit
odd/even numbers /ˌɒd/ˌiːvən ˈnʌmbəz/ lichá/sudá čísla
robotics /rəʊ’bɒtɪks/ robotika
scholar /ˈskɒlə/ učenec, vzdělanec
sharp fall/rise (in) /ˌʃɑːp ‘fɔːl/‘raɪz (ɪn)/ strmý propad/růst (něčeho)
technological 
development

/ˌteknəˌlɒdʒɪkəl 
dɪˈveləpmənt/

technologický pokrok

theory of relativity /ˌθɪəri əv ˌreləˈtɪvəti/ teorie relativity
vast/enormous amount /ˌvɑːst/ɪˌnɔːməs əˈmaʊnt/ obrovské množství
volume /ˈvɒljuːm/ objem

What the body does / Mimika, gesta, polohy těla

beam /biːm/ zářit, usmívat se
browse /braʊz/ prohlížet
cast an eye over /ˌkɑːst ən ‘aɪ ˌəʊvə/ podívat, mrknout se na
frown /fraʊn/ mračit se
slouch /slaʊtʃ/ hrbit se
stare at /steə ət/ zírat na
wander around /ˌwɒndə əˈraʊnd/ bloudit
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Phrasal verbs / Frázová slovesa

bring in /ˌbrɪŋ ‘ɪn/ zavést
come out /ˌkʌm ‘aʊt/ vyjít, být zveřejněn
consist of /kən’sɪst əv/ skládat se z
dash around /ˌdæʃ ə’raʊnd/ honit se
do without /ˌduː wɪ’ðaʊt/ obejít se bez
feed into /fi ːd ˌɪntə/ proudit do
fi gure out /ˌfɪgər ‘aʊt/ přijít na něco
go on and on about sth /ˌgəʊ ˌɒn ənd ‘ɒn əˌbaʊt 

ˌsʌmθɪŋ/
mluvit o něčem pořád 
dokola

have nothing on /ˌhæv ˌnʌθɪŋ ‘ɒn/ nemít nic v plánu
kick back /ˌkɪk ‘bæk/ udělat si pauzu, dát si 

pohov
log on /ˌlɒg ‘ɒn/ přihlásit se
talk sb into (doing) sth /ˌtɔːk ˌsʌmbədi ‘ɪntə (ˌduːɪŋ) 

ˌsʌmθɪŋ/
přemluvit někoho k něčemu

tear sb away from sth /ˌteə ˌsʌmbədi ə’weɪ frəm 
ˌsʌmθɪŋ/

odtrhnout někoho od 
něčeho

think over /ˌθɪŋk ‘əʊvə/ promyslet
wind up /ˌwɪnd ‘ʌp/ rozčilovat, mást

Other / Jiné

accuracy /ˈækərəsi/ správnost, přesnost
actual /ˈæktʃuəl/ skutečný
actually /ˈæktʃuəli/ vlastně, ve skutečnosti
address an issue/problem /əˌdres ən ˈɪʃuː/ˈprɒbləm/ zabývat se problémem
alone /əˈləʊn/ sám
and so on /ənd ˌsəʊ ‘ɒn/ a tak dále
arise /əˈraɪz/ nastat, vzniknout
at sb‘s disposal /ət ˌsʌmbədiz dɪˈspəʊzəl/ někomu k dispozici
at the expense of sth /ət ði ɪkˈspens əv ˌsʌmθɪŋ/ na úkor něčeho
at your fi ngertips /ət jə ˈfɪŋɡətɪps/ na dosah ruky
ban /bæn/ zakázat, zákaz
benefi cial /ˌbenəˈfɪʃəl/ výhodný
benefi t (n) /benəfɪt/ prospěch
benefi t from /benɪfɪt frəm/ mít z něčeho prospěch
biased /ˈbaɪəst/ zaujatý
complement /ˈkɒmplɪmənt/ doplnit
compliment /ˈkɒmplɪmənt/ kompliment, pochvala
comprise /kəmˈpraɪz/ zahrnovat
conscientious /ˌkɒnʃiˈenʃəs/ svědomitý, pečlivý
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conscious /ˈkɒnʃəs/ vědomý
constant /ˈkɒnstənt/ neustálý
constantly/at all times /ˈkɒnstəntli/ət ɔːl ‘taɪmz/ neustále, pořád
continual /kənˈtɪnjuəl/ nepřetržitý
continuous assessment /kənˌtɪnjuəs əˈsesmənt/ průběžné hodnocení
current /ˈkʌrənt/ současný
currently /ˈkʌrəntli/ v současné době, 

momentálně
dependant /dɪˈpendənt/ závislý člověk, vyživovaná 

osoba
dependent on /dɪˈpendənt ɒn/ závislý na
distracting /dɪ’stræktɪŋ/ rušivý
distraction /dɪˈstrækʃən/ vyrušení
economic /ˌekəˈnɒmɪk/ ekonomický
economical /ˌekəˈnɒmɪkəl/ úsporný, šetrný
eventually /ɪˈventʃuəli/ nakonec
(face-to-face) socialising /(ˌfeɪs tə ˈfeɪs)  ‘səʊʃəlaɪzɪŋ/ chození do společnosti 

(v reálném životě)
focus on sth /ˈfəʊkəs ɒn ˌsʌmθɪŋ/ soustředit se na něco
focused /ˈfəʊkəst/ soustředěný
for hours on end /fə ˌaʊəz ɒn ‘end/ na/po celé hodiny
genial /ˈdʒiːniəl/ přátelský, srdečný
have a (bad) effect on /ˌhæv ə (bæd) ɪˈfekt ɒn/ mít (špatný) vliv na
help with sth /help wɪð ˌsʌmθɪŋ/ pomoc s něčím
historic /hɪˈstɒrɪk/ historicky významný
historical /hɪˈstɒrɪkəl/ historický (původem 

v minulosti)
in an instant /ˌɪn ən ˈɪnstənt/ v mžiku, ve chvilce
inactivity /ˌɪnækˈtɪvəti/ nečinnost, nedostatek 

pohybu
include /ɪnˈkluːd/ zahrnovat
instant /ˈɪnstənt/ moment, okamžitý
keep/lose track of time /ˌkiːp/ˌluːz ˌtræk əv ‘taɪm/ mít/ztratit pojem o čase
lately /ˈleɪtli/ v poslední době
lay /leɪ/ položit
lead to /liːd tə/ vést k
lie /laɪ/ ležet, lhát
lifespan /ˈlaɪfspæn/ životnost, délka života
line sb‘s pockets /ˌlaɪn ˌsʌmbɒdiz ‘pɒkɪts/ namastit si kapsu (nečestně)
lone /ləʊn/ jediný, sám
lonely /ˈləʊnli/ osamělý
loose /luːs/ volný
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occasion /əˈkeɪʒən/ příležitost (zvláštní)
on a daily/hourly basis /ɒn ə ˌdeɪli/ˌaʊəli ˈbeɪsəs/ každý den/každou hodinu 

(opakovaně)
on purpose /ˌɒn ˈpɜːpəs/ schválně
on time /ˌɒn ‘taɪm/ na čas 
opportunity /ˌɒpəˈtjuːnəti/ příležitost (k něčemu)
play a crucial/vital role 
in sth

/ˌpleɪ ə ˌkruːʃəl/ˌvaɪtl ‘rəʊl 
ɪn ˌsʌmθɪŋ/

hrát v něčem klíčovou/
zásadní roli

predict /prɪˈdɪkt/ předpovídat
raise /reɪz/ vznést, zvednout
rediscover /ˌriːdɪ’skʌvə/ znovu nalézt
revolutionise /ˌrevəˈluːʃənaɪz/ zcela změnit, způsobit 

převrat
safe in the knowledge 
that

/ˌseɪf ɪn ðə ˈnɒlɪdʒ ðæt/ s vědomím, že

security measures /sɪˈkjʊərəti ˌmeʒəz/ bezpečnostní opatření
short/limited attention 
span

/ˌʃɔːt/ˌlɪmətəd əˈtenʃən 
spæn/

krátký/omezený rozsah 
pozornosti

stay on top of sth /ˌsteɪ ɒn ‘tɒp əv ˌsʌmθɪŋ/ mít přehled o něčem, být 
o něčem dobře informovaný

supplement /ˈsʌpləmənt/ doplnit, rozšířit
the next frontier /ðə ˌnekst frʌn’tɪə/ další krok, fáze
travel light /ˌtrævəl ‘laɪt/ cestovat nalehko
undeniable /ˌʌndɪˈnaɪəbəl/ nezpochybnitelný
undeniably /ˌʌndɪˈnaɪəbli/ nepochybně
use sth to your advantage /ˌjuːz ˌsʌmθɪŋ tə jər 

ədˈvɑːntɪdʒ/
použít něco ke svému 
prospěchu

visible /ˈvɪzəbəl/ viditelný
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UNIT 8 – AROUND THE GLOBE
Geographical features / Krajinné prvky

bay /beɪ/ zátoka
cave/cavern /keɪv/ˈkævən/ jeskyně
cliff /klɪf/ útes
coast /kəʊst/ pobřeží
coastal region /ˈkəʊstl ˌriːdʒən/ pobřežní oblast
coastline /ˈkəʊstlaɪn/ pobřeží, linie pobřeží 
current /ˈkʌrənt/ proud
dam /dæm/ přehrada
diverse landscape /daɪˌvɜːs ˈlændskeɪp/ rozmanitá krajina
foothills /ˈfʊthɪlz/ podhůří
glacier /ˈɡlæsiə/ ledovec
gyre/whirlpool /ˈdʒaɪə/ˈwɜːlpuːl/ vír
ice cap /aɪs kæp/ (permanentní) ledová 

pokrývka
(lush) forest /(ˌlʌʃ) ˈfɒrəst/ (bujný) les
(majestic) mountains /(məˌdʒestɪk) ˈmaʊntɪnz/ (majestátní) hory
natural wonder /ˌnætʃərəl ˈwʌndə/ přírodní div
pond /pɒnd/ rybník
(sandy) beach /(ˌsændi) ‘biːtʃ/ (písečná) pláž
seabed /ˈsiːbed/ mořské dno
seashore /ˈsiːʃɔː/ mořské pobřeží
stream /striːm/ potok, říčka
tide /taɪd/ příliv a odliv
(vast) desert /(ˌvɑːst) ˈdezət/ (rozlehlá) poušť
wave /weɪv/ vlna

Describing location / Popis polohy

above/below the surface /əˌbʌv/bɪˌləʊ ðə ˈsɜːfəs/ nad/pod povrchem
cover /ˈkʌvə/ pokrývat
deep in the forest /ˌdiːp ɪn ðə ˈfɒrəst/ hluboko v lese
high in the mountains /ˌhaɪ ɪn ðə ˈmaʊntɪnz/ vysoko v horách
in the northern/southern/
eastern/western part of 
an island/country

/ɪn ðə ˌnɔːðən/ˌsʌðən/ 
ˌiːstən/ˌwestən pɑːt əv 
ən ˈaɪlənd/ˈkʌntri/

v severní/jižní/východní/
západní části ostrova/země

inland from sth /ˈɪnlənd frəm ˌsʌmθɪŋ/ směrem do vnitrozemí 
od něčeho

lie /laɪ/ ležet
mainland /ˈmeɪnlənd/ pevnina
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off the coast /ˌɒf ðə ‘kəʊst/ u pobřeží
on the (east/west) coast 
(of Australia)

/ɒn ðə (ˌiːst/ˌwest) ˌkəʊst 
(əv ɒˈstreɪliə)/

na (východním/západním) 
pobřeží (Austrálie)

surrounded by sth /səˈraʊndɪd baɪ ˌsʌmθɪŋ/ obklopený něčím
to the north/south/east/
west of sth

/tə ðə ‘nɔːθ/‘saʊθ/‘iːst/‘west 
əv ˌsʌmθɪŋ/

na sever/jih/východ/západ 
od něčeho

underground /ˈʌndəɡraʊnd/ podzemí

Animals / Zvířata

camel /ˈkæməl/ velbloud
chimpanzee /ˌtʃɪmpænˈziː/ šimpanz
domestic/farm/
wild animal

/dəˌmestɪk/ˌfɑːm/ 
ˌwaɪld ˈænəməl/

domácí/hospodářské/
divoké zvíře

jellyfi sh /ˈdʒelifɪʃ/ medúza
lizard /ˈlɪzəd/ ještěrka
(marine) mammal /(məˌriːn) ˈmæməl/ (mořský) savec
owl /aʊl/ sova
rabbit /ˈræbɪt/ králík
(sea) creature /(‘siː) ˌkriːtʃə/ (mořský) tvor
seabird /ˈsiːbɜːd/ mořský pták
sea lion /ˈsi: ˌlaɪən/ lachtan, lvoun
sheep /ʃiːp/ ovce
turtle /ˈtɜːtl/ želva
whale /weɪl/ velryba

Describing animals / Popis zvířat

adorable/lovable /ə’dɔːrəbl/‘lʌvəbl/ rozkošný/roztomilý
aggressive towards 
sb/sth

/əˈɡresɪv təˌwɔːdz ˌsʌmbɒdi/ 
ˌsʌmθɪŋ/

agresivní vůči někomu/
něčemu

agile /ædʒaɪl/ hbitý, čilý
be competitive against sb /bi kəmˈpetətɪv əˌɡenst 

ˌsʌmbɒdi/
soutěžit s někým, 
konkurovat si s někým

behaviour /bɪˈheɪvjə/ chování
childhood/adolescence /ˈtʃaɪldhʊd/ˌædəˈlesəns/ dětství/dospívání
develop powerful bonds /dɪˌveləp ˌpaʊəfəl ‘bɒndz/ vyvinout silné vazby
do well in intelligence 
tests

/duː ˌwel ɪn ɪnˈtelədʒəns 
tests/

vynikat v testech inteligence

domesticate /dəˈmestikeɪt/ ochočit
(extremely) violent /(ɪkˌstriːmli) ˈvaɪələnt/ (extrémně) násilný
evolve /ɪˈvɒlv/ rozvinout se
follow the crowd /ˌfɒləʊ ðə ‘kraʊd/ jít s davem
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food chain /fuːd tʃeɪn/ potravinový řetězec
form (stable) communities /ˌfɔːm (ˌsteɪbəl) kə’mjuːnətiz/ vytvářet (stálé) komunity
gentle /ˈdʒentl/ mírný
graceful /ˈɡreɪsfəl/ ladný, elegantní
in the wild /ˌɪn ðə ‘waɪld/ v divočině
independent of (sb/sth) /ˌɪndəˈpendənt əv (ˌsʌmbɒdi/ 

ˌsʌmθɪŋ)/
nezávislý na (někom/něčem)

(living) species /(ˌlɪvɪŋ) ˈspiːʃiːz/ (žijící) druh
lay eggs /ˌleɪ ‘eɡz/ klást vajíčka
male/female /meɪl/ˈfi ːmeɪl/ samec/samice
natural habitat /ˌnætʃərəl ˈhæbətæt/ přirozené prostředí
nesting area /ˈnestɪŋ ˌeəriə/ oblast hnízdění
playful /ˈpleɪfəl/ hravý
prey /preɪ/ kořist
rival gang /ˌraɪvəl ‘ɡæŋ/ konkurenční skupina
rookery /ˈrʊkəri/ hnízdiště, kolonie
sea life /siː laɪf/ mořský život
social /ˈsəʊʃəl/ společenský
social relationships /ˌsəʊʃəl riˈleɪʃənʃɪps/ sociální vztahy
stupid /ˈstjuːpəd/ hloupý
tame /teɪm/ krotký
undervalued /ˌʌndəˈvæljuːd/ podceněný
useful to society /ˌjuːsfəl tə səˈsaɪəti/ užitečný pro společnost
wise /waɪz/ moudrý, rozumný

Environmental problems and protection / 

Problémy a ochrana životního prostředí

acid rain /ˌæsɪd ‘reɪn/ kyselý déšť
(air) pollution /(‘eə) pəˌluːʃən/ znečištění (vzduchu)
atmosphere /ˈætməsfɪə/ atmosféra
average temperature /ˌævərɪdʒ ˈtemprətʃə/ průměrná teplota
behave responsibly /bɪˌheɪv rɪˈspɒnsəbli/ chovat se zodpovědně
carbon dioxide /ˌkɑːbən daɪˈɒksaɪd/ oxid uhličitý
carbon emissions /ˈkɑːbən iˌmɪʃənz/ emise uhlíku
climate change /ˈklaɪmət tʃeɪndʒ/ klimatická změna
consume /kənˈsjuːm/ konzumovat
contaminant /kənˈtæmɪnənt/ znečišťující látka
drift /drɪft/ nechat se unášet proudem
dump unwanted rubbish /ˌdʌmp ʌnˌwɒntəd ˈrʌbɪʃ/ vysypat nežádoucí odpad
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environmental group /ɪnˌvaɪrənˈmentl ɡruːp/ skupina ochránců životního 
prostředí

environmental impact /ɪnˌvaɪrənˌmentl ˈɪmpækt/ vliv na životní prostředí
environmentalist /ɪnˌvaɪrənˈmentəlɪst/ ekolog
erosion /ɪˈrəʊʒən/ eroze
establish national parks /ɪˌstæblɪʃ ˌnæʃənəl ‘pɑːks/ zakládat národní parky
extract /ɪkˈstrækt/ těžit
fl oating barrier /ˌfl əʊtɪŋ ˈbæriə/ plovoucí zábrana
fossil fuel /ˈfɒsəl ˌfjuːəl/ fosilní/pevné palivo
fresh water /ˌfreʃ ˈwɔːtə/ sladká voda
funding /ˈfʌndɪŋ/ fi nancování
garbage patch /ˈɡɑːbɪdʒ pætʃ/ odpadková skvrna
gas /ɡæs/ plyn
global warming /ˌɡləʊbəl ˈwɔːmɪŋ/ globální oteplování
hazard /ˈhæzəd/ riziko, nebezpečí
industrial/non-
biodegradable waste

/ɪnˌdʌstriəl/nɒn 
ˌbaɪəʊdɪˌɡreɪdəbəl ‘weɪst/

průmyslový/biologicky 
nerozložitelný odpad

industrialisation /ɪnˌdʌstriəlaɪˈzeɪʃən/ industrializace
(local/marine) wildlife /(ˌləʊkəl/məˌriːn) ˈwaɪldlaɪf/ (místní/mořská) divoká 

příroda
make efforts /ˌmeɪk ˈefəts/ snažit se
melt /melt/ tát
(negative) impact /(ˌneɡətɪv) ˈɪmpækt/ (negativní) dopad
nutrient /ˈnjuːtriənt/ živina
oil well /ˌɔɪl wel/ ropný vrt
onshore/offshore oilfi eld /ˌɒnʃɔ:/ɒfˌʃɔː ˈɔɪlfi ːld/ ropné pole na pevnině/

na moři
(plastic) pollution/
pollution from sth 

/(ˌplæstɪk) pəˌluːʃən/pə‘luːʃən 
frəm ˌsʌmθɪŋ/

znečištění (plastovým 
odpadem)/znečištění něčím

plastic waste /ˌplæstɪk ‚weɪst/ plastový odpad
pollutant /pəˈluːtənt/ znečišťující látka, škodlivina
pollute /pəˈluːt/ znečistit
pro-nuclear /prəʊ ˈnjuːkliə/ podporující jadernou 

energii
recycle /ˌriːˈsaɪkəl/ recyklovat
release toxins/chemical 
substances

/rɪˌliːs ˈtɒksɪnz/ˌkemɪkəl 
‘sʌbstənsɪz/

uvolňovat toxické/chemické 
látky

renewable energy /rɪˌnjuːəbəl ˈenədʒi/ obnovitelná energie
rise (by one degree 
Celsius)

/ˌraɪz (baɪ wʌn dɪˌɡri: 
ˈselsiəs)/

vzrůst, stoupnout (o jeden 
stupeň Celsia)

rise in sea level/rising sea 
level

/ˌraɪz ɪn ‘siː ˌlevəl/ˌraɪzɪŋ ‘siː 
ˌlevəl/

zvyšování mořské hladiny
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rubbish tip/landfi ll /ˈrʌbɪʃ tɪp/ˈlændfɪl/ skládka odpadu
rubbish/garbage/litter/
waste/debris

/ˈrʌbɪʃ/ˈɡɑːbɪdʒ/ˈlɪtə/ 
weɪst/ˈdebriː/

odpadky/smetí/suť

sewage /ˈsjuːɪdʒ/ splašky, odpadní vody
solution /səˈluːʃən/ řešení
toxic /ˈtɒksɪk/ toxický
toxin /ˈtɒksən/ toxin, toxická látka
(wildlife) protection /(ˈwaɪldlaɪf) prəˌtekʃən/ ochrana (volné přírody)

Extreme weather, natural disasters / 

Extrémní počasí, přírodní katastrofy

baking/burning/scorching 
temperatures

/ˌbeɪkɪŋ/ˌbɜːnɪŋ/ˌskɔːtʃɪŋ 
ˈtempərətʃəz/

extrémně vysoké/úmorné 
teploty

drought /draʊt/ sucho
fl ood /fl ʌd/ povodeň
landslide /ˈlændslaɪd/ sesuv půdy
starvation /stɑːˈveɪʃən/ vyhladovění, smrt hladem

Travelling and tourism / Cestování a turistika

area of natural beauty /ˌeəriə əv ˈnætʃərəl ˌbjuːti/ oblast přírodních krás
around the globe /əˌraʊnd ðə ‘ɡləʊb/ kolem světa
cross /krɒs/ překročit, přeplout
cultural heritage /ˌkʌltʃərəl ˈherətɪdʒ/ kulturní dědictví
degrade /dɪˈɡreɪd/ rozložit se
deserted/barren/desolate 
wilderness

/dɪˌzɜːtəd/ˌbærən/ˌdesələt 
ˈwɪldənəs/

opuštěná/neúrodná/pustá 
divočina

distant/remote/
inaccessible region

/ˌdɪstənt/rɪˌməʊt/
ˌɪnəkˌsesəbəl ˈriːdʒən/

odlehlá/zapadlá/
nepřístupná oblast

empty/bleak/inhospitable 
place

/ˌempti/ˌbliːk/ˌɪnhɒˌspɪtəbəl 
‘pleɪs/

vylidněné/pochmurné/
nehostinné místo

facilities for tourists /fəˌsɪlətiz fə ˈtʊərɪsts/ zařízení pro turisty
hunt (for sth) /hʌnt (fə ˌsʌmθɪŋ)/ lovit, pátrat (po něčem)
goal (of the journey) /ɡəʊl (əv ðə ˌdʒɜːni)/ cíl (cesty)
limit tourism /ˌlɪmət ˈtʊərɪzəm/ omezit turismus
lose all sense of space/
time

/ˌluːz ɔːl sens əv ‘speɪs/
‘taɪm/

ztratit veškerý pojem 
o prostoru/čase

navigation error /ˌnævəˈɡeɪʃən ˌerə/ chyba v navigaci
path /pɑːθ/ cestička, stezka
picturesque /ˌpɪktʃəˈresk/ malebný
reach your destination /ˌriːtʃ jə ˌdestəˈneɪʃən/ dorazit do cíle
resort /rɪˈzɔːt/ letovisko
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speedboat /ˈspiːdbəʊt/ motorový člun
survive /səˈvaɪv/ přežít
sustainable tourism /səˌsteɪnəbəl ˈtʊərɪzəm/ udržitelný turismus
tough/punishing/
arduous journey

/ˌtʌf/ˌpʌnɪʃɪŋ/ˌɑːdjuəs 
ˈdʒɜːni/

drsná/vyčerpávající/náročná 
cesta

tour operator /tʊə ˌɒpəreɪtə/ cestovní kancelář
tourist destination /ˈtʊərəst ˌdestəˈneɪʃən/ turistická destinace, cíl
travelling companion /ˈtrævəlɪŋ kəmˌpænjən/ společník na cestách
visitor /ˈvɪzətə/ návštěvník

Phrasal verbs / Frázová slovesa

break up into (smaller 
particles)

/ˌbreɪk ‘ʌp ɪntə (ˌsmɔːlə 
‘pɑːtɪklz)/

rozpadnout se na (menší 
částečky)

follow around /ˌfɒləʊ ə’raʊnd/ následovat, chodit všude za 
někým

go around /ˌgəʊ ə’raʊnd/ obejít
set off/set out /ˌset ‘ɒf/‘aʊt/ vyrazit
sit around /ˌsɪt ə’raʊnd/ posedávat
turn around and around /ˌtɜːn ə’raʊnd ənd ə’raʊnd/ točit se pořád dokola

Other / Jiné

approval /əˈpruːvəl/ souhlas
around/approximately /əˈraʊnd/əˈprɒksɪmətli/ okolo, přibližně
challenge /ˈtʃæləndʒ/ výzva
challenging /ˈtʃæləndʒɪŋ/ náročný
common misconception /ˌkɒmən ˌmɪskənˈsepʃən/ častý omyl
crystal /ˈkrɪstl/ křišťál
distance yourself from 
sb/sth

/ˈdɪstəns jəˌself frəm 
ˌsʌmbɒdi/ˌsʌmθɪŋ/

distancovat se od někoho/
něčeho

food poisoning /fuːd ˌpɔɪzənɪŋ/ otrava jídlem
geologist /dʒiˈɒlədʒɪst/ geolog
grown /ɡrəʊn/ vzrostlý
growth /ɡrəʊθ/ růst, rozvoj
incomparable /ɪnˈkɒmpərəbəl/ nesrovnatelný
inherent /ɪnˈhərənt/ spjatý s, vlastní
injured /ˈɪndʒəd/ zraněný
injury /ˈɪndʒəri/ zranění
mineral /ˈmɪnərəl/ minerál
poison /ˈpɔɪzən/ jed
poisonous /ˈpɔɪzənəs/ jedovatý
pursue /pəˈsjuː/ pronásledovat
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rag /ræɡ/ hadr
ragged /ˈræɡəd/ v potrhaných šatech
scientifi c research /ˌsaɪənˌtɪfɪk rɪˈsɜːtʃ/ vědecký výzkum
seed /siːd/ semeno
take a chance /ˌteɪk ə ‘tʃɑːns/ riskovat, využít příležitost
thirst /θɜːst/ žízeň
thirsty /ˈθɜːsti/ žíznivý
undoubtedly /ʌnˈdaʊtɪdli/ bezesporu
unlike something /ʌnˈlaɪk ˌsʌmθɪŋ/ na rozdíl od něčeho
vastness /vɑːstnəs/ rozlehlost, obrovská rozloha



58

ZK
O

U
ŠK

O
V

É
 STR

A
TEG

IE
G

R
A

M
A

TIK
A

U
N

IT 1
ZK

O
U

ŠK
O

V
É

 STR
A

TEG
IE

G
R

A
M

A
TIK

A

GRAMATIKA

0.1  Present tenses – review

Přítomný čas prostý (Present Simple)

Přítomný čas prostý používáme, když mluvíme o:
• pravidelných činnostech: 

I always drive to work. / Do práce jezdím vždy autem.
• stavech a stálých situacích: 

The chef doesn‘t come from Italy. / Šéfkuchař nepochází z Itálie.
• se slovesy vyjadřujícími pocity (hate, like, love atd.), stav mysli (believe, know, 

need, prefer, remember, seem, think, understand, want atd.) nebo smyslové 
vnímání (feel, hear, see atd.):
Do you prefer Indian food or Chinese food? / 
Máš raději indické nebo čínské jídlo?

Přítomný čas průběhový (Present Continuous)

Přítomný čas průběhový používáme, když mluvíme o:
• dějích, které právě probíhají:

Most of the guests are sitting on the outdoor patio at the moment. / 
Většina hostů právě sedí na venkovní terase.

• dočasných situacích:
I‘m working at Tuco‘s bar during the summer break. / 
O těchto prázdninách pracuji v baru u Tuca.

Předpřítomný čas prostý (Present Perfect Simple)

Předpřítomný čas prostý používáme, když mluvíme o dějích a situacích, které:
• skončily v minulosti, ale jejich výsledek vidíme v přítomnosti (a nevíme nebo není 

podstatné, kdy přesně se staly):
I‘ve made coffee. Would you like some? / Udělal/a jsem kávu. Dáš si trochu?

• začaly v minulosti a pokračují až doteď:
How long have you owned this restaurant? / 
Jak dlouho už vlastníš tuto restauraci?

Předpřítomný čas průběhový (Present Perfect Continuous)

Předpřítomný čas průběhový používáme, když mluvíme o:
• dějích, které začaly v minulosti a pokračují až doteď:

Zoe has been sleeping since two o‘clock. / Zoe spí už od dvou hodin.
• dějích, které po nějakou dobu trvaly (a možná stále trvají) a jejichž důsledek 

vidíme nyní:
I‘m tired because I‘ve been cleaning the house all day. / 
Jsem unavený/á, protože jsem celý den uklízel/a dům.
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Předpřítomný čas prostý a průběhový 
(Present Perfect Simple vs Present Perfect Continuous)

Předpřítomný čas průběhový používáme, když chceme zdůraznit průběh děje:
I‘ve been baking biscuits all morning. / Pekl/a jsem sušenky celé dopoledne.

Předpřítomný čas prostý používáme, když chceme zdůraznit výsledek ukončeného 
děje:
I‘ve baked 200 biscuits. / Upekl/a jsem 200 sušenek.

0.2  Past tenses – review

Minulý čas prostý (Past Simple)

Minulý čas prostý používáme, když mluvíme o:
• dějích a situacích, které začaly a také skončily v minulosti, často s uvedením času:

We bought this house in 2013. / Tento dům jsme koupili v roce 2013.
• sledu událostí, které se staly jedna po druhé:

Messi kicked the ball and it fl ew into the net. / 
Messi kopl do míče a ten vletěl do sítě.

Minulý čas průběhový (Past Continuous)

Minulý čas průběhový používáme, když mluvíme o:
• dějích, které zrovna probíhaly v určitém čase v minulosti:

‘What were you doing at eight yesterday evening?‘ ‘I was watching a football 
game on TV.‘ / „Co jsi dělal/a včera večer v osm hodin?“ „Díval/a jsem se na 
fotbalový zápas v televizi.“

• dějích, jejichž průběh byl přerušen jiným kratším dějem (pro kratší děj používáme 
minulý čas prostý):
When she was skiing down the slope, another skier crashed into her. / 
Když sjížděla sjezdovku, narazil do ní jiný lyžař.

• pozadí nějaké události:
On the day of the match the sun was shining and a light breeze was blowing. / 
V den zápasu svítilo slunce a vanul lehký větřík.

Předminulý čas prostý (Past Perfect Simple)

Předminulý čas prostý používáme pro děje, které se staly před konkrétním časovým 
údajem nebo nějakou další konkrétní událostí v minulosti (pro níž používáme minulý 
čas prostý):
The party had fi nished by midnight. / Párty skončila ještě před půlnocí. 
Owen had scored two goals before the coach decided to substitute him. / 
Owen dal dva góly, ještě než se jej trenér rozhodl nahradit. 
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0.3  Conditionals • wish and if only

Podmínkové věty (Conditionals)

• Podmínkové věty nultého typu (Zero Conditional): if/when + přítomný čas prostý, 
přítomný čas prostý používáme pro trvale platné skutečnosti:
If the temperature drops below zero, water freezes. / 
Když teplota klesne pod nulu, voda zmrzne.
When babies are hungry, they cry. / Když jsou děti hladové, pláčou.

• Podmínkové věty prvního typu (First Conditional): if + přítomný čas prostý, 
will/could/might + infi nitiv používáme pro děje a situace, které se stanou 
v budoucnosti za určitých podmínek:
If you leave a message, they‘ll call you back. / 
Když zanecháte zprávu, zavolají vám zpět.

• Podmínkové věty druhého typu (Second Conditional): if + minulý čas prostý, 
would/could/might + infi nitiv používáme pro nepravděpodobné děje a situace 
v přítomnosti nebo budoucnosti:
Would you tell him the truth if he asked you? / 
Řekl/a bys mu pravdu, když by se tě zeptal?

• Podmínkové věty třetího typu (Third Conditional): if + předminulý čas, would/
could/might + have + příčestí minulé používáme pro děje a situace v minulosti, 
ke kterým nedošlo:
If you had accepted my help, you would have avoided a lot of trouble. / 
Kdybys býval/a přijal/a mou pomoc, býval/a by sis ušetřil/a řadu nepříjemností.

Vyjádření přání (wish and if only)

• Vazbu wish/if only + minulý čas prostý používáme k vyjádření lítosti nebo 
nespokojenosti se situací v přítomnosti:
John wishes he didn‘t have to sell the house. / 
John by byl raději, kdyby ten dům nemusel prodávat. 
If only I could help you. / Kéž bych ti tak mohl/a pomoci.

• Vazbu wish/if only + would + infi nitiv používáme k vyjádření rozčilení nad situací 
v přítomnosti, kterou bychom chtěli změnit. Obvykle se používá se situacemi, 
které však změnit nebo ovlivnit nemůžeme:
I wish they‘d stop playing loud music in the evenings. / 
Přál/a bych si, aby večer přestali pouštět hudbu nahlas.
If only you‘d come back to me. / Kéž by ses ke mně vrátil/a.

• Wish a if only mají velmi podobný význam, ale if only je důraznější, vyjadřuje 
hlubší lítost.

• K vyjádření lítosti nad situací v minulosti používáme wish/if only + předminulý čas:
Wish I hadn‘t bought this dress – it‘s awful. / 
Neměla jsem si kupovat tyto šaty – jsou ošklivé.
It‘s too late now. If only I‘d followed my dad‘s advice. / 
Teď už je moc pozdě. Měl/a jsem poslechnout mého tátu.
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0.4  Modal verbs for speculation

• Pro vyjádření domněnky o situaci v přítomnosti nebo budoucnosti používáme 
modální slovesa must/might/may/could/might not/may not/can’t + infi nitiv.

• Pro vyjádření domněnky o situaci v minulosti používáme modální slovesa must/
might/may/could/might not/may not/can’t + have + příčestí minulé.

• Must vyjadřuje silné přesvědčení hraničící s jistotou, že něco je nebo byla pravda:
There must be something wrong with the engine. / 
S tím motorem je jistě něco v nepořádku.
She must have made a mistake in her calculations. / 
Musela udělat chybu ve svých propočtech.

• Might, may a could vyjadřují možnost, že něco je, bude nebo bylo možné nebo 
pravděpodobné:
This might/may/could be the article I‘m looking for. / 
To by mohl být ten článek, který hledám.
Scientists disagree on what might/may/could happen to the Earth in the future. / 
Vědci se rozcházejí v názorech na to, co by se mohlo na Zemi v budoucnu stát.
Life on Earth might/may/could have originated from another planet. / 
Život na Zemi mohl vzniknout z jiné planety.

• Might not a may not vyjadřují nejistou možnost, že něco není, nebude nebo 
nebyla pravda:
Black holes might not/may not exist at all. / 
Černé díry pravděpodobně vůbec neexistují.
Here are some facts you may not/might not have heard about. / 
Zde je několik faktů, o kterých jsi pravděpodobně neslyšel/a.

• Can’t vyjadřuje silné přesvědčení hraničící s jistotou, že něco není nebo nebyla 
pravda:
He can‘t be English; his accent is too strong. / 
On jistě není Angličan; jeho přízvuk je příliš silný.
This book can‘t have been written by a real expert. / 
Tato kniha jistě nebyla napsána skutečným odborníkem.
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0.5  Reported Speech

Oznamovací věty (Statements)

K vyjádření toho, co řekl někdo jiný, používáme často nepřímou řeč (Reported 
Speech) se slovesy např. say a tell a spojkou that (kterou však lze vypustit). Sloveso 
tell se vždy pojí s předmětem:
‘I bought a bunch of fl owers for my wife.‘ ➞ He told me/said (that) he had bought 
a bunch of fl owers for his wife.
„Koupil jsem kytici pro svoji ženu.“ ➞ Řekl mi, že koupil kytici pro svoji ženu.

V nepřímé řeči dochází ke změnám:
• času:

Přímá reč 
(Direct Speech)

Nepřímá reč 
(Reported Speech)

Present Simple
Rose: ‚I do the shopping at weekends.’

Past Simple
Rose said (that) she did the shopping 
at weekends.

Present Continuous
Rose: ‚I am doing the shopping.’

Past Continuous
Rose said (that) she was doing 
the shopping.

Present Perfect
Rose: ‚I have already done 
the shopping.’

Past Perfect
Rose said (that) she had already done 
the shopping.

Past Simple
Rose: ‚I didn’t do the shopping 
this morning.’

Past Perfect
Rose said (that) she hadn’t done 
the shopping that morning.

Past Perfect
Rose: ‚I hadn’t done any shopping 
before the party.’

Past Perfect
Rose said (that) she hadn’t done 
any shopping before the party. 

can/can’t
Rose: ‚I can’t do the shopping.’

could/couldn’t
Rose said (that) she couldn’t do 
the shopping.

will/won’t
Rose: ‚I won’t do the shopping 
on my own.’

would/wouldn’t
Rose said (that) she wouldn’t do 
the shopping on her own.

be going to
Rose: ‚I’m going to do the shopping 
on Saturday.’

was/were going to
Rose said (that) she was going to do 
the shopping on Saturday. 
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• příslovečných určení času a místa (v závislosti na kontextu):

Přímá reč (Direct Speech) Nepřímá reč (Reported Speech)

now at that time/then

today that day

yesterday the day before/the previous day

two hours ago two hours earlier/before

tomorrow the next day/the following day

here there

• ukazovacích, osobních, předmětných a přivlastňovacích zájmen 
(v závislosti na kontextu):

Přímá reč (Direct Speech) Nepřímá reč (Reported Speech)

this/these that/those

I/we he/she/they

me/us him/her/them

my his/her

our their

Tázací věty (Questions)

Otázky v nepřímé řeči jsou uvozeny slovesy jako ask, enquire nebo want to know 
a dochází v nich ke stejným změnám jako v oznamovacích větách (časy, zájmena, 
příslovečná určení času a místa atd.). Slovosled v otázkách v nepřímé řeči je stejný 
jako u oznamovacích vět (podmět předchází slovesu).
• Zjišťovací otázky (Yes/No questions) v nepřímé řeči jsou uvozeny spojkou if nebo 

whether:
‘Can I speak to the manager?‘ ➞ The customer asked if/whether he could speak 
to the manager.  / 
„Mohu mluvit s vedoucím?“ ➞ Zákazník se zeptal, zda může mluvit s vedoucím.
‘Do you often watch fi lms on TV?‘ ➞ I asked her if/whether she often watched 
fi lms on TV. / 
„Díváš se často na fi lmy v televizi?“ ➞ Zeptal/a jsem si jí, zda se často dívá 
na fi lmy v televizi.

• U doplňovacích otázek (Wh- questions) v nepřímé řeči je tázací zájmeno 
zachováno (např. who, what, how, where, when):
‘How many bottles of cola did you buy?‘ ➞ I asked my son how many bottles of 
cola he had bought. / 
„Kolik lahví coly jsi koupil?“ ➞ Zeptal/a jsem se svého syna, kolik lahví coly koupil.
‘When are you coming back?‘ ➞ Dorothy wanted to know when I was coming 
back. / 
„Kdy se vracíš?“ ➞ Dorothy chtěla vědět, kdy se vracím.
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Rozkazovací věty (Imperatives)

Rozkazovací věty, tedy např. příkazy nebo žádosti, jsou v nepřímé řeči uvozeny slovesy 
jako ask, tell apod., po nichž následuje předmět a vazba (not) to + infi nitiv:
‘Please refund my money.‘ ➞ The customer asked the manager to refund his money. /
„Prosím, vraťte mi peníze.“ ➞ Zákazník požádal vedoucího, aby mu vrátil jeho peníze.
‘Don‘t apply the cream more than twice a day.‘ ➞ The shop assistant advised the 
customer not to apply the cream more than twice a day. / 
„Nenanášejte ten krém častěji než dvakrát denně.“ ➞ Prodavač doporučil 
zákazníkovi, aby nenanášel krém častěji než dvakrát denně.

0.6  Articles

Neurčitý člen a/an (Indefi nite article a/an)

A/an používáme s počitatelnými podstatnými jmény v jednotném čísle:
• když o něčem mluvíme poprvé:

There is a piano in the school hall. / Na chodbě školy je piano. 
• když mluvíme o blíže neurčené jedné věci z mnoha:

I need a new laptop. / Potřebuji nový notebook.
• když uvádíme něčí povolání:

Brad is an actor. / Brad je herec.
• v ustálených vazbách se slovesem have (např. have a chat/a walk/a sleep/a talk/

a think):
Let‘s have a look around. / Pojďme se porozhlédnout kolem.

• v ustálených vazbách uvádějících čas, frekvenci, rychlost nebo cenu za určitou 
jednotku:
twice a year / dvakrát ročně
100 miles an hour / 100 mil za hodinu
£1.50 a kilo / £1.50 za kilo



65

ZK
O

U
ŠK

O
V

É
 S

TR
A

TE
G

IE
G

R
A

M
A

TI
K

A
U

N
IT

 1
ZK

O
U

ŠK
O

V
É

 S
TR

A
TE

G
IE

G
R

A
M

A
TI

K
A

Určitý člen the (Defi nite article the)

The používáme s počitatelnými podstatnými jmény v jednotném i množném čísle 
a s nepočitatelnými podstatnými jmény:
• když mluvíme o něčem, co jsme už dříve zmiňovali:

There is a piano in the school hall. The piano is very old. / 
Na chodbě školy je piano. To piano je velmi staré.

• když mluvíme o něčem, co mluvčí i posluchač znají:
Let‘s go to the restaurant we went to last week. / 
Pojďme do té restaurace, kde jsme byli minulý týden.

• když mluvíme o něčem jedinečném:
The sun sets at 7 p. m. / Slunce zapadá v sedm hodin večer. 
Who is the music director of La Scala? / Kdo je hudební režisér v La Scale?

• se slovy theatre, cinema a radio:
I love going to the theatre. / Moc rád/a chodím do divadla.
I heard it on the radio today. / Dnes jsem to slyšel/a v rádiu.

• se slovy morning, afternoon a evening (ale ne noon):
Let‘s watch a DVD in the evening. / Pojďme se večer dívat na DVD.

• s hudebními nástroji, pokud mluvíme o tom, že na ně někdo hraje:
Jane plays the fl ute and the trumpet. / Jane hraje na fl étnu a na trumpetu.

• se 3. stupněm přídavných jmen:
the most famous / nejznámější

• s řadovými číslovkami:
the third / třetí

• s některými názvy států (pokud je název v množném čísle nebo obsahuje obecné 
jméno):
the Netherlands / Nizozemsko
the United States / Spojené státy
the United Kingdom / Spojené království
the Czech Republic / Česká republika

• s pohořími, řekami, moři, oceány, souostrovími a pouštěmi:
the Himalayas / Himaláje
the Thames / Temže
the Red Sea / Rudé moře
the Bahamas / Bahamské ostrovy
the Sahara / Sahara
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Nulový člen (Zero article)

Člen nepoužíváme:

• s nepočitatelnými podstatnými jmény a s počitatelnými podstatnými jmény 
v množném čísle, když mluvíme o něčem obecně:
Music is very important in my life. / Hudba hraje velmi důležitou roli v mém životě.
Pete loves ice cream. / Pete miluje zmrzlinu.
Pop stars are often demanding and self-centered. / 
Popové hvězdy jsou často zhýčkané a sebestředné.

• s denními jídly:
Let‘s have dinner. / Pojďme se navečeřet.

• s názvy kontinentů, většiny států, měst (výjimka: the Hague / Haag), jezer, ostrovů 
a hor:
Europe / Evropa
Great Britain / Velká Británie
Manchester / Manchester
Lake Superior / Hořejší jezero
Easter Island / Velikonoční ostrov
Mount Everest / Mount Everest

0.7  Comparative structures

Přídavná jména (Adjectives)

Druhý a třetí stupeň přídavných jmen tvoříme následovně:

Přídavná jména (Adjectives) Druhý stupeň 
(Comparative)

Třetí stupeň 
(Superlative)

Jednoslabičná
young
nice
hot 

younger
nicer
hotter

the youngest
the nicest
the hottest

Jedno- a 
dvojslabičná 
zakončená na -y

pretty
dry

prettier
drier

the prettiest
the driest 

Dvoj- a víceslabičná dangerous more
dangerous

the most 
dangerous

Nepravidelná
good
bad
far 

better
worse
further

the best
the worst
the furthest
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• less/méně + přídavné jméno:
Marie is less ambitious than Tess. / Marie je méně ambiciózní než Tess.

• the least/nejméně + přídavné jméno:
His last book was the least interesting. / 
Jeho poslední kniha byla nejméně zajímavá.

Příslovce (Adverbs)

Druhý a třetí stupeň příslovcí tvoříme následovně:

Příslovce (Adverbs) Druhý stupeň 
(Comparative)

Třetí stupeň 
(Superlative)

Většina příslovcí quietly
carefully

more quietly
more carefully

the most quietly
the most carefully

Příslovce identická 
s přídavným jménem

hard
near
early
late
fast

harder
nearer
earlier
later
faster

the hardest
the nearest
the earliest
the latest
the fastest

Nepravidelná

well
badly
far
little
a lot/much

better
worse
further
less
more

the best
the worst
the furthest
the least
the most 

• less/méně + příslovce:
From now on this page will be updated less regularly. / 
Od této chvíle bude tato stránka aktualizována méně pravidelně.

• the least/nejméně + příslovce:
This country is one of the least effectively governed countries in the world. / 
Tato země je jedna z nejméně efektivně řízených zemí světa.

Další vazby pro srovnávání (Other forms of comparison)

• Pro srovnání dvou lidí, věcí nebo činností můžeme použít spojku than:
The inside of the hospital is more modern than the outside. / 
Vnitřní prostory nemocnice jsou modernější než ty venkovní.
Does brown hair grow more quickly than blonde hair? / 
Rostou hnědé vlasy rychleji než blonďaté?

• Použít lze také vazbu (not) as + přídavné jméno/příslovce + as:
Your essay is not as good as mine. / Tvoje esej není tak dobrá jako ta moje.
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• Pro vyjádření malého rozdílu mezi dvěma lidmi, věcmi nebo činnostmi můžeme 
před druhým stupněm přídavného jména nebo příslovce použít a little/a bit/
slightly:
Boys are a bit more likely than girls to be born early. / 
Chlapci se o trochu pravděpodobněji rodí dříve než děvčata.
The event was received slightly more positively than the previous one. / 
Událost byla přijata o něco pozitivněji než ta předchozí.

• Pro vyjádření velkého rozdílu můžeme před druhým stupněm přídavného jména 
nebo příslovce použít quite a bit/far/much/a lot:
We‘re going to need a much more powerful telescope. / 
Budeme potřebovat mnohem výkonnější dalekohled.
The new system works far better than everyone expected. / 
Nový systém funguje daleko lépe, než všichni předpokládali.

• Pokud chceme vyjádřit, že máme něčeho nedostatek, používáme vazbu not + 
přídavné jméno/příslovce + enough. Pokud chceme vyjádřit, že máme něčeho 
příliš, používáme vazbu too + přídavné jméno/příslovce.
The new version of this video game is still not realistic enough. / 
Nová verze této videohry ještě stále není dost realistická.
I didn‘t play well enough to win. / Nehrál/a jsem tak dobře, abych vyhrál/a.
The survivors were too exhausted to answer any questions. / 
Přeživší byli natolik vyčerpáni, že nemohli zodpovědět žádné otázky.
We left the hotel too early to have breakfast there. / 
Opustili jsme hotel příliš brzy na to, abychom si tam dali snídani.

• Pro vyjádření dvou souvisejících změn stejného rozsahu, z nichž jedna vede 
k druhé, používáme vazbu the + druhý stupeň, the + druhý stupeň.
The sooner you get here, the better. / Čím dříve se tam dostaneš, tím lépe.
The harder I try, the worse the situation becomes. / 
Čím více se snažím, tím horší to je.

0.8  The Passive; have something done

Trpný rod (The Passive)

• Trpný rod používáme, pokud je děj samotný důležitější než jeho původce:
The presidential election will be held in July. / 
Prezidentské volby se budou konat v červenci.

• Pokud chceme doplnit informaci o původci děje, použijeme předložku by:
The telephone was invented in 1876 by Alexander Graham Bell. / 
Telefon byl vynalezen v roce 1876 Alexandrem Grahamem Bellem.
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• Trpný rod tvoříme pomocí správného tvaru slovesa to be a příčestí minulého 
významového slovesa:

Present Simple Coffee is grown and exported by over fi fty 
developing countries.

Present Continuous The report is still being examined.

Past Simple When was the Willis Tower built?

Past Continuous At 11 p.m. the suspect was still being questioned.

Present Perfect A new community centre has just been opened 
in my town.

Past Perfect I found out that my application had been accepted.

will Over 1,000 companies will be affected by the new 
regulations. 

have something done

Pro vyjádření toho, že za nás / pro nás něco udělal někdo jiný (obvykle odborník nebo 
dodavatel), používáme vazbu have + předmět + příčestí minulé. Srovnejte tyto dvě 
věty:
After the burglary the Jacksons changed their locks. / 
Po vloupání Jacksonovi vyměnili zámky. (Vyměnili je sami.)
After the burglary the Jacksons had their locks changed. / 
Po vloupání si Jacksonovi nechali vyměnit zámky. (Najali si na to zámečníka.)

Present Simple We have the offi ce cleaned twice a week.

Present Continuous Why are you having your windows replaced? 

Past Simple We had all the installations checked.

Past Continuous Last year in June my neighbours were having their 
house painted.

Present Perfect Have you ever had your nails done?

will When will you have your tyres changed?

be going to I’m going to have a burglar alarm installed. 

Sloveso have lze obvykle nahradit také slovesem get:
We had the documents translated. = We got the documents translated. / 
Nechali jsme ty dokumenty přeložit.



70

ZK
O

U
ŠK

O
V

É
 STR

A
TEG

IE
G

R
A

M
A

TIK
A

ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK

U
N

IT 1
ZK

O
U

ŠK
O

V
É

 STR
A

TEG
IE

G
R

A
M

A
TIK

A

GRAMATIKA

1.2  Present and past habits

Když mluvíme o něčích zvycích nebo typickém chování, používáme:
• přítomný čas prostý nebo minulý čas prostý, když mluvíme o opakovaných dějích 

nebo stavech v přítomnosti nebo minulosti:
When I get home, I do my homework and then practise the violin. / 
Když přijdu domů, udělám si úkoly a pak cvičím na housle.
My grandfather picked me up from school every day. / Můj děda mě vyzvedával 
každý den ze školy.

• vazbu used to + infi nitiv, když mluvíme o stavech (např. se slovesy be, have, 
believe, like) nebo dějích, které probíhaly pravidelně v minulosti, ale v přítomnosti 
již neprobíhají. Tuto vazbu nepoužíváme, když mluvíme o dějích v minulosti, které 
se odehrály pouze jednou:
When I was your age, I used to be very eager to learn. / 
Když jsem byl/a stejně starý/á jako ty, byl/a jsem velmi horlivý/á se učit.
I didn‘t use to fall behind with my schoolwork. / 
S učením jsem nebýval/a pozadu.
Did you use to like Chemistry? / Měl/a jsi rád/a chemii?

• vazbu would + infi nitiv, když mluvíme o dějích nebo něčím typickém chování 
v minulosti (ale ne o stavech):
Our Maths teacher would give us loads of homework. / 
Náš učitel matematiky nám dával spoustu domácích úkolů.

• vazbu will + infi nitiv, když mluvíme o dějích nebo něčím typickém chování 
v přítomnosti (ale ne o stavech):
She‘ll watch TV or play games all day instead of studying for her exams. / 
Celé dny se dívá na televizi nebo hraje hry místo toho, aby se učila na zkoušky.
Pozn.: Slovesa will/would v těchto významech nepoužíváme v otázkách.

• přítomný čas průběhový nebo minulý čas průběhový s příslovcem always, když si 
stěžujeme na něčí chování:
She‘s always putting things off and is never on time. / 
Neustále věci odkládá a nikdy nechodí včas.
My neighbours were always complaining about the noise. / 
Moji sousedi si stále stěžovali na hluk.

1.5  Verb patterns

Tyto slovesné vazby jsou nejčastější:
• sloveso + to + infi nitiv, např. agree, arrange, can’t afford, decide, intend, learn, 

manage, offer, prefer, refuse, remember, seem, tend:
I decided to leave school and fi nd a job. / 
Rozhodl/a jsem se nechat školy a najít si práci.
My sister agreed to help me with my homework. / 
Moje sestra souhlasila, že mi pomůže s úkoly.
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• sloveso + předmět + to + infi nitiv, např. advise, allow, cause, enable, encourage, 
expect, force, remind, urge, warn:
Robert‘s mother encouraged him to study Law. / 
Robertova matka ho nabádala, aby studoval práva.
The teacher reminded us not to use our mobile phones during lessons. / 
Učitel nás upozornil, abychom v hodinách nepoužívali mobilní telefony.

• sloveso + předmět + infi nitiv bez to, např. make, let:
Do his parents let him hang out with his friends? / 
Dovolí mu jeho rodiče chodit ven s kamarády?
My parents used to make me do a lot of house chores. / Moji rodiče mne nutili 
dělat spoustu domácích prací.

• sloveso + tvar slovesa s koncovkou -ing, např. admit, avoid, can’t help, can’t 
stand, enjoy, fancy, imagine, keep, miss, practise, spend/waste time, stop:
I can‘t stand wearing a school uniform. / Nesnáším nošení školní uniformy. 
She recently stopped eating fast food, and she feels better already. / 
Nedávno se přestala stravovat ve fast foodech a již se cítí lépe. 

• sloveso + tvar slovesa s koncovkou -ing / to + infi nitiv:
Po slovesech begin, continue, hate, intend, like, love, prefer a start můžeme 
použít jak tvar slovesa s koncovkou -ing, tak i to + infi nitiv. Význam se nemění 
nebo pouze velice málo:
I started playing chess. I started to play chess. / Začal/a jsem hrát šachy. 
He intends using the school website. He intends to use the school website. / 
Hodlá začít používat školní internetové stránky.

Změna významu (Change in meaning)

• Po slovesech remember, stop, forget a try můžeme použít jak tvar slovesa 
s koncovkou -ing, tak i to + infi nitiv. Význam věty se však mění:
Jenny remembers locking the door. / Jenny si vzpomíná, že dveře zamkla. 
Jenny remembers to lock the door. / Jenny nikdy nezapomene zamknout dveře.
Dad‘ll forget giving me the money. / Táta zapomene, že mi dal peníze.
Dad‘ll forget to give me the money. / Táta mi zapomene dát peníze..
Liz stopped drinking coffee. / Liz přestala pít kávu.
Liz stopped to drink some coffee. / Liz se zastavila, aby si dala kávu.
I tried turning the computer off and on again, but it didn‘t help. / 
Pokusil/a jsem se počítač vypnout a znovu zapnout, ale nepomohlo to. 
I tried to turn the computer off, but the shutdown command didn‘t work. / 
Snažil/a jsem se vypnout počítač, ale příkaz „vypnout“ nefungoval.

• Slovesa feel, hear, see a watch + infi nitiv bez to používáme, když chceme říci, že 
jsme byli svědky celé události od začátku až do konce:
I watched Mary paint a picture. / Viděl/a jsem Mary namalovat obraz. 
(Viděl/a jsem ji začít malovat, v průběhu malování i dokončit obraz.)

• Slovesa feel, hear, see a watch + tvar slovesa s koncovkou -ing používáme, když 
chceme říct, že jsme byli svědky pouze části z celé události:
I watched Mary painting a picture. / Viděl/a jsem Mary, když malovala obraz. 
(Když jsem ji viděl/a, Mary zrovna malovala obraz.)
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2.2  Past Perfect Simple and Continuous

Předminulý čas prostý (Past Perfect Simple)

Předminulý čas prostý používáme:
• pro děje, které se staly před konkrétním časovým údajem nebo nějakou další 

konkrétní událostí v minulosti (pro níž obvykle používáme minulý čas prostý):
When I arrived at the wedding reception, the bride‘s father had already made his 
speech. / Když jsem dorazil/a na svatební hostinu, nevěstin otec již měl proslov za 
sebou. 
By the age of sixteen, he had learnt to speak three foreign languages. / 
Než mu bylo 16 let, naučil se mluvit třemi cizími jazyky.

• pro stavy, které trvaly po nějakou dobu ještě před jinou událostí v minulosti:
When my parents got married, they had known each other for fi fteen years. / 
Když se moji rodiče brali, znali se 15 let.

Předminulý čas průběhový (Past Perfect Continuous)

Předminulý čas průběhový používáme pro děje, které probíhaly až do určité události 
v minulosti (nebo skončily krátce před ní):
The guests had been waiting in front of the church for forty minutes before the bus 
picked them up. / Hosté čekali před kostelem 40 minut, než je autobus vyzvedl. 
We hadn‘t been thinking about selling the house, but then we got this great offer. / 
O prodeji domu jsme neuvažovali, ale pak jsme dostali tuto skvělou nabídku.
How long had you been watching me before I woke up? / 
Jak dlouho jsi mě pozoroval, než jsem se probudila?

Kladné věty 
(Affi rmative)

Záporné věty 
(Negative)

I/You/
He/She/It/
We/They

had been sleeping.
I/You/
He/She/It/
We/They

hadn‘t been 
(had not 
been)

sleeping.

Otázky zjišťovací 
(Yes/No questions)

Krátké odpovědi 
(Short answers)

Had
I/you/
he/she/it/
we/they

been sleeping? Yes, I/you/he/she/it/we/they had.
No, I/you/he/she/it/we/they hadn‘t.

Otázky doplňovací 
(Wh- questions)

Otázky podmětné 
(Subject questions)

How 
long had

I/you/
he/she/it/
we/they

been sleeping? Who had been sleeping?
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Předminulý čas prostý nebo průběhový 
(Past Perfect Simple vs Past Perfect Continuous)

• Předminulý čas prostý používáme:
• pro dokončené děje:

My father had visited his Scottish relatives twice before he fi nally went to 
live with them. / Můj otec navštívil dvakrát své skotské příbuzné, než s nimi 
nakonec začal žít.

• pro situace za použití stavových sloves (např. be, have, know, see, believe):
I had never seen such a magnifi cent church before I visited St Paul‘s 
Cathedral. / Nikdy předtím jsem neviděl tak velkolepý kostel, dokud jsem 
nenavštívil katadrálu svatého Pavla.

• Předminulý čas průběhový používáme, když mluvíme o dějích, ale nikoliv 
o stavech. Zdůrazňujeme spíše dobu trvání děje, než jeho výsledek:
We had been waiting for three hours when they fi nally arrived. / 
Čekali jsme tři hodiny, když konečně přijeli.

2.5  Relative clauses

Určující vztažné věty (Defi ning relative clauses)

• Určující vztažné věty obsahují informace, které jsou pro význam věty zásadní 
(bez nich hlavní věta ztrácí smysl):
A stepfather is a man who is married to your mother but isn‘t your father. / 
Nevlastní otec je muž, který se ožení s tvou matkou, ale není tvůj otec.

• Určující vztažné věty od zbytku věty neoddělujeme čárkami:
The girl who is sitting next to the bride is her sister Kerry. / 
Dívka, která sedí vedle nevěsty, je její sestra Kerry.

• Určující vztažné věty mohou být uvozeny slovy:
• who nebo that, když mluvíme o lidech:

Mrs Wilkes is the person who/that moved in last week. / 
Pan Wilkes je ten, který se přistěhoval minulý týden.

• which nebo that, když mluvíme o věcech:
Would you like to see the house which/that is for sale? / 
Chtěli byste vidět ten dům, který je na prodej?

• whose, když přivlastňujeme:
I know a girl whose parents own a yacht. / 
Znám dívku, jejíž rodiče vlastní jachtu.
You shouldn‘t drive a car whose bumper is about to fall off. / 
Neměl/a bys řídit auto, jehož nárazník může každou chvíli odpadnout.

• where, když mluvíme o místech:
This is the place where my parents fi rst met. / 
To je to místo, kde se moji rodiče poprvé potkali.

• Vztažná zájmena who, which a that můžeme vynechat, pokud po nich následuje 
podstatné jméno nebo zájmeno:
He is the man (who/that) I want to marry. / On je ten muž, kterého si chci vzít.
ALE: This is the man who/that wants to marry me. / 
To je ten muž, který si mě chce vzít.
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Neurčující vztažné věty (Non-defi ning relative clauses)

• Neurčující vztažné věty vždy obsahují vztažné zájmeno:
Hector, who is a brilliant actor, took the main role. / 
Hector, který je vynikajícím hercem, vzal hlavní roli.

• Poskytují nějakou dodatečnou informaci, bez níž věta stále dává smysl:
Jill, who used to be my neighbour, is going to marry my nephew. / 
Jill, která bývala mou sousedkou, si bude brát mého synovce.

• Od zbytku věty jsou odděleny čárkami:
The new fi lm, which stars Leonardo DiCaprio, will be a huge success. / 
Nový fi lm, kde hraje Leonardo DiCaprio, bude mít veliký úspěch.

• Jsou uvozeny stejnými vztažnými zájmeny jako určující vztažné věty kromě that:
Ed, who lives in Montreal, couldn't come to the funeral. / Ed, který žije 
v Montrealu, nemohl přijít na pohřeb.
Joyce‘s new Lexus, which she bought last month, cost a fortune. / 
Joycin nový Lexus, který si minulý měsíc koupila, stál celé jmění.
St Mary‘s Church, where the wedding is going to be held, was built in 1645. / 
Kostel svaté Marie, kde se svatba bude konat, byl postaven v roce 1645.
Yesterday I bumped into Angus White, whose brother is studying Medicine. / 
Včera jsem narazil/a na Anguse Whitea, jehož bratr studuje medicínu.

• Neurčující vztažné věty se mohou vztahovat také k celému obsahu hlavní věty. 
V tomto případě jsou uvozeny zájmenem which (což):
Tom was late for Thanksgiving dinner again, which made his mother furious. / 
Tom přišel na večeři na Den díkůvzdání opět pozdě, což rozzuřilo jeho matku.
The bartender continued to stare at me, which I found extremely annoying. / 
Barman na mě upřeně zíral, což mi bylo velmi nepříjemné. 

Zkrácené vztažné věty (Reduced relative clauses)

• Místo vztažného zájmena a slovesa můžeme použít také jen příčestí přítomné 
v činném rodě nebo příčestí minulé v trpném rodě:
Elderly people living alone (=who live alone) should have friends or family to care 
for them. / Starší lidé, kteří žijí sami, by měli mít přátele nebo rodinu, kteří se o ně 
postarají.
Children raised (= who were raised) in a bilingual environment may begin to 
speak a littler later. / Děti, které jsou vychovávány v dvojjazyčném prostředí, 
mohou začít mluvit o něco později.

• Zkracovat lze vztažné věty určující i neurčující:
Do you know the man talking (= who is talking) to Mr Schwartz? / 
Znáte toho muže, který mluví s panem Schwartzem? (určující) 
Rich people, accustomed (= who are accustomed) to luxurious living, will never 
understand poor people. / Bohatí lidé, kteří jsou zvyklí na život v luxusu, nikdy 
neporozumí chudým. (neurčující)
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3.2  Future forms

Budoucí čas průběhový (Future Continuous)

Budoucí čas průběhový používáme:
• pro děje, které budou zrovna probíhat v určitém čase v budoucnosti:

This time tomorrow we‘ll be fl ying to the Maldives. / 
Zítra touto dobou poletíme na Maledivy.

• pro naplánované nebo opakované děje, události a situace v budoucnosti:
I‘ll be going to the supermarket after work. / 
Po práci půjdu do supermarketu.

• ve zdvořilých otázkách nebo žádostech:
Will you be doing the fi rst aid course this month? / 
Uděláš si kurz první pomoci tento měsíc?
Will you be using your car tomorrow? / 
Budeš zítra potřebovat auto? (protože já bych si ho rád půjčil)

Kladné věty 
(Affi rmative)

Záporné věty 
(Negative)

I/You/
He/She/It/
We/They

'll (will) be sleeping.
I/You/
He/She/It/
We/They

won’t 
(will not) 
be

sleeping.

Otázky zjišťovací  
(Yes/No questions)

Krátké odpovědi 
(Short answers)

Will
I/you/
he/she/it/
we/they

be sleeping? Yes, I/you/he/she/it/we/they will.
No, I/you/he/she/it/we/they won’t.

Otázky doplňovací
(Wh- questions)

Otázky podmětné 
(Subject questions)

How 
long will

I/you/
he/she/it/
we/they

be sleeping? Who will be sleeping?

Předbudoucí čas prostý (Future Perfect Simple)

Předbudoucí čas prostý používáme pro děje nebo situace, které budou dokončeny 
před konkrétním časovým údajem v budoucnosti:
They will have crossed the border by fi ve o‘clock. / Překročí hranice do pěti hodin.
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Kladné věty 
(Affi rmative)

Záporné věty 
(Negative)

I/You/
He/She/It/
We/They

’ll 
(will) have

fi nished by 
10 o’clock. 

I/You/
He/She/It/
We/They

won’t 
(will not) 
have

fi nished by 
10 o’clock.

Otázky zjišťovací  
(Yes/No questions)

Krátké odpovědi 
(Short answers)

Will
I/you/
he/she/
it/we/they

have fi nished by 
10 o’clock?

Yes, I/you/he/she/it/we/they will.
No, I/you/he/she/it/we/they won’t.

Otázky doplňovací
(Wh- questions)

Otázky podmětné 
(Subject questions)

When will
I/you/
he/she/
it/we/they

have 
fi nished? Who will 

have
fi nished by 
10 o‘clock?

Předbudoucí čas průběhový (Future Perfect Continuous)

Předbudoucí čas průběhový používáme pro děje nebo situace, které budou probíhat 
po nějakou dobu před nějakou jinou událostí v budoucnosti:
By the end of the year we will have been living in Toronto for eight years. / 
Na konci roku to bude 8 let, co žijeme v Torontu.

Kladné věty 
(Affi rmative)

Záporné věty 
(Negative)

I/You/
He/She/It/
We/They

’ll 
(will)

have been 
working for 
10 hours.

I/You/
He/She/It/
We/They

won‘t 
(will not)

have been 
working for 
10 hours.

Otázky zjišťovací  
(Yes/No questions)

Krátké odpovědi 
(Short answers)

Will
I/you/
he/she/
it/we/they

have been 
working for 
10 hours?

Yes, I/you/he/she/it/we/they will.
No, I/you/he/she/it/we/they won‘t.

Otázky doplňovací
(Wh- questions)

Otázky podmětné 
(Subject questions)

How 
long will

I/you/
he/she/
it/we/they

have been 
working? Who will

have been 
working 
for 10 hours?

Ve větách s předbudoucím časem prostým a předbudoucím časem průběhovým 
často používáme tato příslovečná určení času:
• by 2030/next month/next year / do roku 2030/příštího měsíce/příštího roku
• by then / do tehdy
• by the time / do té doby
• in two days/three weeks/one month‘s time/ten years‘time / 

za dva dny/tři týdny/měsíc/10 let
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3.5  Quantifi ers

Zájmena 
neurčitá 
vyjadřující 
množství 
(Quantifi ers)

Počitatelná podstatná jména 
(Countable nouns)

Nepočitatelná podstatná jména 
(Uncountable nouns)

every, each, 
all / 
každý, všichni

each/every
Each/Every book cost £10.

all
All the books were quite cheap. All the furniture was quite cheap. 

most / většina most
Most books were quite cheap. Most of the furniture was quite cheap.

whole / celý whole
I’ve read the whole book.

many, much, 
a great deal 
of, a lot of, 
lots of, loads 
of, plenty of / 
hodně, mnoho, 
spousta

many
Have you got many books? 

I haven’t got many books.

a lot of/lots of/loads of/plenty of
I’ve got a lot of/lots of/loads of/plenty 
of books.

much/a great deal of
Have you got much/a great deal of 
furniture?
I haven’t got much/a great deal of 
furniture.

I’ve got a lot of/lots of/loads of/plenty 
of furniture.

a number of, 
several, a few, 
a couple of, 
a little, some 
/ pár, několik, 
trochu, nějaké

a number of/several/a few/a couple of
I’ve got a number of/several/a few/
a couple of books.

some
I’ve got some books.

a little
I’ve got a little furniture.

I’ve got some furniture.

few, little / 
málo

few
I’ve got very few books.

little
I’ve got little furniture.

both / oba both
Both these books are mine.

either / 
kterýkoliv 
(ze dvou)

either
You can buy either book.

neither / ani 
jeden (ze dvou)

neither
Neither book was expensive.

no, none of / 
žádný (z více)

no
I’ve got no books.

none of
None of the books belongs to me.

I’ve got no furniture.

None of the furniture belongs to me.
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• A few a a little mají podobný význam jako some, vyjadřují neurčitý počet – 
„několik, pár“. Naproti tomu few a little znamenají „málo“, tedy „méně, než 
bychom chtěli“:
We‘re staying in London for a few days. / Zůstaneme v Londýně několik dní.
He has few interests outside his work. / Vedle své práce má jen málo zájmů.
Don‘t worry, we still have a little time left. / 
Žádný strach, stále ještě máme trochu času.
Unfortunately, there is little hope of success. / 
Naneštěstí je tam malá naděje na úspěch.

• Následující výrazy se vždy používají s předložkou of: a number of, a couple of, 
a great deal of, a lot of, lots of, loads of, plenty of, none of.

• Všechna ostatní zájmena neurčitá vyjadřující množství (quantifi ers) kromě no 
a every lze použít s předložkou of, pokud za nimi následuje osobní, přivlastňovací 
nebo ukazovací zájmeno s podstatným jménem nebo určitý člen the:
Most shops/Most of the shops were open. / Většina obchodů byla otevřená.
John spent most of his life on a farm. / John strávil většinu svého života na farmě. 
Most research/Most of the research was carried out in the USA. / 
Většina výzkumů byla provedena v USA.
A few of us took a taxi home. / Někteří z nás jeli domů taxíkem.

Jiný, další, ostatní (another/other/others)

another + počitatelné podstatné jméno v jednotném čísle nebo zájmeno one:
Can I have another cup of tea? / Mohu dostat ještě jeden šálek čaje?
We‘re visiting one museum today and another one tomorrow. / Dnes jdeme do 
jednoho muzea, zítra navštívíme jiné.

other + podstatné jméno v množném čísle nebo zájmeno ones:
I‘ve got other doubts, too. / Mám i jiné pochyby.
These rolls are stale. Have you got any other ones? / 
Tyto rohlíky jsou okoralé. Máte ještě jiné?

the others:
Are you alone? Where are the others? / Jsi sám/sama? Kde jsou ostatní?

• Another používáme, když chceme vyjádřit „další, ještě jednu“ osobu nebo věc 
stejného druhu.

• Other používáme, když chceme vyjádřit, že se jedná o „jiné, odlišné“ lidi nebo 
věci než ty, o kterých jsme již mluvili.

• The other používáme pro označení druhé ze dvou osob nebo věcí, o níž jsme 
ještě nemluvili.

• The others používáme pro označení všech lidí nebo věcí ve skupině kromě té, 
o níž jsme již mluvili.
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4.2 Question tags and reply questions

Tázací dovětky (Question tags)

• Tázací dovětky jsou krátké otázky připojené ke konci věty, pomocí nichž žádáme 
potvrzení (s klesající intonací) nebo pokládáme otázku (se vzrůstající intonací).

• Tázací dovětky tvoříme pomocí pomocného slovesa, např. be, have, do, nebo 
modálního slovesa, např. can, should, a zájmena odpovídajícího podmětu 
předchozí věty (např. I, you, she, they).

• Tázací dovětky ke kladným větám bývají většinou záporné:
You‘ve already been to this café, haven‘t you? / 
Ty už jsi v této kavárně byl/a, že ano?
They made a formal complaint, didn‘t they? / Podali ofi ciální stížnost, že ano?

• Tázací dovětky k záporným větám bývají většinou kladné:
She can‘t swim, can she? / Ona neumí plavat, že ne?
You aren‘t going to reduce the price, are you? / 
Nebudete snižovat cenu, že ne?

• Tázací dovětek k větám s I am zní aren’t I? :
I’m late, aren’t I? / Jdu pozdě, že ano?

• K rozkazovacím větám používáme tázací dovětek will you? :
Wait for me here, will you? / Počkej na mě tady, ano?
Don‘t spend too much, will you? / Neutrácej příliš, ano?

• Tázací dovětek k větám s let’s zní shall we? :
Let‘s meet for a coffee later, shall we? / Sejdeme se na kávu později, ano?

• K větám, kde je podmětem zájmeno something nebo nothing, používáme tázací 
dovětek se zájmenem it. Pokud je podmětem zájmeno nothing, je tázací dovětek 
vždy kladný:
Something is wrong, isn‘t it? / Něco je špatně, že ano?
Nothing can be done, can it? / Nemůžeme nic udělat, že ne?

• K větám s příslovci jako never, rarely, seldom, hardly nebo barely je tázací dovětek 
kladný:
I hardly know you, do I? / Skoro tě neznám, že ano?
They never listen to you, do they? / Nikdy tě neposlouchají, že ano?

• K větám, kde je podmětem everybody, everyone, no one nebo nobody, 
používáme tázací dovětky se zájmenem they a slovesem v množném čísle. Pokud 
je podmětem no one nebo nobody, je tázací dovětek vždy kladný:
Everybody/Everyone will ask questions, won't they? / 
Všichni se budou ptát, že ano? 
Nobody/No one signed up for the dressmaking course, did they? / 
Do kurzu šití se nikdo nezapsal, že ne? 
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• K větám kde je podmětem zájmeno that, používáme tázací dovětky se zájmenem 
it:
That‘s your new car over there, isn‘t it? / Támhle je tvé nové auto, že ano? 

• K větám s vazbou there is/there are (ve všech časech) opakujeme v tázacím 
dovětku zájmeno there:
There was a security alarm in the store, wasn‘t there? / V tom obchodě se spustil 
zabezpečovací alarm, že ano?
There won‘t be any problems with the complaint, will there? / S tou stížností 
nebudou žádné problémy, že ne? 

Tázací reakce (Reply questions)

Tázacími reakcemi vyjadřujeme zájem o to, co někdo říká, a žádáme o další 
informace:
• Reakce na kladné věty mají kladný tvar:

‘I went to the gym yesterday.‘ ‘Did you?‘ / 
„Včera jsem byl/a v posilovně.“„Opravdu?“
‘Your dad lent me some money.‘ ‘Did he?‘ / 
„Tvůj táta mi půjčil peníze.“ „Skutečně?“

• Reakce na záporné věty mají záporný tvar:
‘Chris and Lisa aren‘t fl ying to Japan after all.‘ ‘Aren‘t they?‘ / 
„Chris a Lisa nakonec do Japonska neletí.“ „Opravdu ne?“
‘I never buy shoes online.‘ ‘Don‘t you?‘ / 
„Nikdy nenakupuji boty přes internet.“ „Skutečně ne?“

4.5 Present and past modal structures

Přítomnost (The present)

Pro vyjádření rady, nutnosti nebo naopak toho, že něco nutné není, používáme:
• should/shouldn’t a ought to/oughtn’t to:

You should/ought to eat more fruit and vegetables. / 
Měl/a bys jíst více ovoce a zeleniny.
You shouldn’t/oughtn’t to spend so much on clothes. / 
Neměl/a bys utrácet tolik peněz za oblečení.

• must/mustn’t:
You must try fi sh spa – it‘s really wonderful! / 
Musíš vyzkoušet rybičkovou pedikúru – je to vážně úžasné!
You mustn‘t spoil me like this – you‘re too generous. / 
Nesmíš mě tak rozmazlovat – jsi příliš štědrý/á.
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• need to/needn’t/don’t need to:
You need to study harder to pass this exam. / 
Musíš intenzivněji studovat, abys udělal/a tu zkoušku.
I can hear you, you needn‘t/don‘t need to shout. / Já tě slyším, nemusíš křičet. 

• had better/had better not:
You‘d better check the price online before you buy a phone here. / 
Raději se nejdříve podívej na cenu na internetu, než si koupíš telefon zde.
You‘d better not be late this time. / Tentokrát bys raději neměl/a přijít pozdě.

Minulost (The past)

• Když chceme vyjádřit, že něco bylo nebo nebylo nutné, používáme had to/didn’t 
have to:
Ella‘s car broke down, so she had to take a taxi. / 
Ellino auto se porouchalo, musela jet taxíkem.
Luckily, I didn‘t have to wait long. / Naštěstí jsem nemusel/a čekat dlouho.

• Pro vyjádření rady, lítosti nebo kritiky ohledně něčeho, co se stalo nebo nestalo, 
používáme ought (not) to/should (not) + have + příčestí minulé:
We should have booked/ought to have booked a different hotel. This one is 
terrible. / Měli jsme si zarezervovat jiný hotel. Tenhle je příšerný.
My parents shouldn‘t have sold/oughtn‘t to have sold their camper van. / 
Moji rodiče neměli prodávat svůj karavan.

• Když chceme vyjádřit, že něco nebylo nutné, můžeme použít také vazbu didn’t 
need to + infi nitiv nebo needn’t have + příčestí minulé. Mezi oběma vazbami je 
však rozdíl:
I didn‘t need to cook dinner for the children yesterday because they were away. / 
Nemusel/a jsem včera vařit dětem večeři, protože nebyly doma. 
(Neuvařil/a jsem ji.)
I needn‘t have cooked dinner for the children yesterday because they weren‘t 
hungry and didn‘t touch anything. / Včera jsem nemusel/a vařit dětem večeři, 
protože nebyly hladové a ani se jí nedotkly. (Uvařil/a jsem ji, ale bylo to zbytečné.)

• Must a had better se v minulosti nepoužívají.
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5.2 Reported Speech

• V nepřímé řeči dochází ke změnám:
• příslovečných určení času a místa (v závislosti na kontextu)
• ukazovacích, osobních a předmětných zájmen a přivlastňovacích přídavných 

jmen (v závislosti na kontextu)
• většiny časů v kladných větách a otázkách, ale jen pokud je uvozovací sloveso 

v minulém čase (např. he said, she told me, he asked).

• Pokud je uvozovací sloveso v přítomném čase (např. přítomný čas prostý nebo 
předpřítomný čas), slovesné časy v nepřímé řeči se nemění:
‘I'm not satisfi ed with your performance.‘ ➞ The teacher has said she is not 
satisfi ed with my performance. / 
„Nejsem spokojený s tvým výkonem.“ ➞ Učitel řekl, že není spokojený s mým 
výkonem. 
‘How do you handle stress?‘ ➞ She wants to know how I handle stress. / 
„Jak se vypořádáváš se stresem?“ ➞ Chce vědět, jak se vypořádávám se stresem.

• I pokud je uvozovací sloveso v minulém čase, v nepřímé řeči se nemění:
• slovesa v předminulém čase prostém a průběhovém:

‘Before my resignation I had been working on an environmental project.‘ ➞ 
The candidate said that before his resignation he had been working 
on an environmental project. / 
„Před mou rezignací jsem pracoval na ekologickém projektu.“ ➞ Kandidát 
řekl, že před svou rezignací pracoval na ekologickém projektu.

 ‘Had you ever been to a job interview before that last one?‘ ➞ I asked my 
neighbour if she had ever been to a job interview before that last one. / 
„Byla jsi někdy předtím na pracovním pohovoru?“ ➞ Zeptal jsem se sousedky, 
zda byla někdy předtím na pracovním pohovoru.

• modální slovesa would, should, could, might a must:
‘During the interview you should try to make eye contact.‘ ➞ The advisor told 
me that during the interview I should try to make eye contact. / 
„Během pohovoru by ses měl/a snažit udržovat oční kontakt.“ ➞ Poradce mi 
doporučil, abych se během pohovoru snažil/a udržovat oční kontakt. 

 ‘We must all try harder.‘ ➞ The manager said that we must all try harder.  / 
„Všichni se musíme více snažit.“ ➞ Manažer řekl, že se všichni musíme více 
snažit.
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5.5  Reporting verbs

Říkat (say and tell)

Slovesa say a tell obvykle používáme k vyjádření toho, co někdo řekl:
• say

He said (that) he was getting married. / Řekl, že se bude ženit.
• say + to + předmět

He said to me (that) he was getting married. / Řekl mi, že se bude ženit.
• tell + předmět

He told me (that) he was getting married. / Řekl mi, že se bude ženit. 

Slovesa bez přímého předmětu (Verbs without a direct object)

• sloveso + (that) (např. add, admit, agree, claim, complain, deny, explain, insist, 
promise, propose, recommend, regret, suggest):
‘I wasted a lot of money.‘ ➞ Sue complained (that) she had wasted a lot of 
money. / 
„Utratila jsem spoustu peněz.“ ➞ Sue si postěžovala, že utratila spoustu peněz.

• sloveso + to + infi nitiv (např. agree, claim, decide, offer, promise, refuse, 
threaten):
‘I‘ll hire two new employees.‘ ➞ The manager decided to hire two new 
employees.  / 
„Najmu dva nové zaměstnance.“ ➞ Manažer se rozhodl, že najme dva nové 
zaměstnance.

• sloveso + tvar slovesa s koncovkou -ing (např. admit, deny, propose, recommend, 
regret, suggest):
‘I didn't take the money.‘ ➞ The cashier denied taking the money. / 
„Nevzal/a jsem ty peníze.“ ➞ Pokladní popřel/a, že by ty peníze vzal/a.

• sloveso + předložka + tvar slovesa s koncovkou -ing (např. apologise for, insist on, 
object to):
‘I‘m sorry I was rude.“ ➞ I apologised for being rude. / 
„Je mi líto, že jsem byl/a hrubý/á.“ ➞ Omluvil/a jsem se za to, že jsem byl/a 
hrubý/á.
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Slovesa s přímým předmětem (Verbs with a direct object)

• sloveso + předmět + (that) (např. advise, assure, convince, inform, persuade, 
promise, remind, tell, warn):
‘The meeting will start in an hour.‘ ➞ The secretary reminded them (that) the 
meeting would start in an hour. / 
„Jednání začíná za hodinu.“ ➞ Sekretářka je upozornila, že jednání začíná za 
hodinu.

• sloveso + předmět + to + infi nitiv (např. advise, ask, beg, convince, encourage, 
invite, order, persuade, recommend, remind, tell, warn, urge):
‘You really should apply for this job.‘ ➞ Everybody encouraged me to apply 
for that job. / 
„Opravdu by ses měl ucházet o tuto práci.“ ➞ Všichni mě nabádali, abych se o tu 
práci ucházel.

• sloveso + předmět + předložka + tvar slovesa s koncovkou -ing (např. accuse sb 
of, blame sb for, criticise sb for, congratulate sb on, praise sb for, suspect sb of, 
thank sb for):
‘It‘s your fault that the car was damaged.‘ ➞ Joe‘s boss blames him for 
damaging the car. / 
„Je to tvoje chyba, že to auto bylo poškozeno.“ ➞ Joeův šéf ho obviňuje 
z poškození auta. 
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6.2  Conditional clauses – alternatives to if

V podmínkových větách nultého (Zero Conditional), prvního (First Conditional), 
druhého (Second Conditional) a třetího (Third Conditional) typu můžeme použít 
následující spojky a výrazy:
• if/pokud

If we had retouched the photo, you would have looked younger. / 
Kdybychom bývali tu fotku upravili, býval/a bys vypadal/a mladší.

• unless/pokud ne
I won‘t tell you what happened if you don‘t promise to keep it secret. ➞ I won‘t 
tell you what happened unless you promise to keep it secret. / 
Nepovím ti, co se stalo, pokud mi neslíbíš, že to nikomu neřekneš.

• provided (that), providing (that)/za předpokladu, že
You can go with us if you pay for your own meals. ➞ You can go with us provided 
that you pay for your own meals. / Můžeš jít s námi, pokud za své jídlo zaplatíš.

• Imagine… nebo Suppose/Supposing… / Dejme tomu, že... nebo Řekněme, že... 
(v otázkách):
If someone published a private email from you on Facebook, would you be 
angry?
Imagine/Suppose/Supposing someone published a private email from you 
on Facebook, would you be angry? / Kdyby někdo zveřejnil soukromý e-mail 
od tebe na Facebooku, byl/a bys naštvaný/á?

Inverze (Inversion)

• Inverzi, tedy obrácený slovosled, používáme ve formálním jazyce, zejména 
v psaném textu. Zdůrazňujeme jí řečnickou povahu věty.

• Inverzi lze použít ve větách s pomocnými slovesy were a had. Sloveso were se 
používá i pro první a třetí osobu jednotného čísla:
If it were my photograph, I wouldn‘t let anyone publish it. ➞ Were it my 
photograph, I would not let anyone publish it. / Kdyby to byla moje fotografi e, 
nedovolil bych nikomu ji zveřejnit.
If I had considered all the aspects more carefully, I would probably have made 
the right decision. ➞ Had I considered all the aspects more carefully, I would 
probably have made the right decision. / Kdybych byl/a zvážil/a všechny aspekty 
důkladněji, pravděpodobně bych udělal/a správné rozhodnutí.

• Inverzi lze použít i ve větách s modálním slovesem should, pokud chceme vyjádřit, 
že podmínka je poměrně nepravděpodobná. Všimněte si, že should v těchto 
větách nevyjadřuje povinnost:
If you are dissatisfi ed with the product, you are entitled to a refund. (nejméně 
formální) ➞ If you should be dissatisfi ed with the product, you are entitled to 
a refund. (formálnější) ➞ Should you be dissatisfi ed with the product, you are 
entitled to a refund. (nejformálnější) / Pokud jste s produktem nespokojeni, máte 
právo na vrácení peněz.



86

ZK
O

U
ŠK

O
V

É
 STR

A
TEG

IE
G

R
A

M
A

TIK
A

ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK

U
N

IT 1
ZK

O
U

ŠK
O

V
É

 STR
A

TEG
IE

G
R

A
M

A
TIK

A

GRAMATIKA

• Pokud ve vedlejší větě použijeme inverzi, nelze pomocná slovesa v záporu 
zkracovat:
If I hadn‘t told the police the truth, an innocent person would have been 
arrested. ➞ Had I not told the police the truth, an innocent person would have 
been arrested. / Pokud bych býval/a neřekl/a policii pravdu, bývala by byla 
uvězněna nevinná osoba.

6.5 Mixed conditionals

Podmínkové věty druhého (Second Conditional) a třetího (Third Conditional) typu lze 
spojit a vytvořit tak smíšenou podmínkovou větu prvního nebo druhého typu.

Smíšené podmínkové věty prvního typu: 
if + minulý čas prostý, would/wouldn’t have + příčestí minulé 

Smíšené podmínkové věty prvního typu používáme pro nepravděpodobné stavy 
a situace s výsledkem v minulosti:
If Sergio didn‘t speak English with an Italian accent, he wouldn‘t have been 
recognised and arresteed last month. / 
Kdyby Sergio nemluvil anglicky s italským přízvukem, býval by nebyl minulý měsíc 
identifi kován a zatčen. (Ale protože mluví s přízvukem, byl zatčen.)
If I was taller, I would have got the main role in the school play. / 
Kdybych byl/a vyšší, býval/a bych dostal/a hlavní roli ve školní hře. 
(Ale roli jsem nedostal/a, protože nejsem vyšší.)

Smíšené podmínkové věty druhého typu: 
if + předminulý čas, would/wouldn’t + infi nitiv 

Smíšené podmínkové věty druhého typu používáme pro děje a události v minulosti, 
ke kterým nedošlo, s výsledkem nebo důsledky v přítomnosti:
If she hadn‘t split up with Harold two years ago, Gina wouldn‘t be so unhappy now. / 
Kdyby se bývala před dvěma lety s Heroldem nerozešla, nebyla by Gina teď  tak 
nešťastná. (Ale rozešla se s ním a nyní je nešťastná.)
He would be a free man now if the police had stopped looking for him then. / 
Byl by nyní volný, kdyby po něm tehdy policie bývala přestala pátrat. (Ale policie po 
něm nepřestala pátrat, a proto není volný.)

Stejně jako u ostatních typů podmínkových vět můžeme i ve smíšených 
podmínkových větách místo would použít could, might nebo should.
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7.2  Advanced passive forms

Trpný rod s modálními slovesy (Passive forms with modal structures)

Trpný rod můžeme použít:
• s modálními slovesy v přítomném čase (modální sloveso + be + příčestí minulé):

The project must be completed by tomorrow. / 
Projekt musí být dokončen do zítra.
Mobile phones may be used as directed by the staff. / 
Mobilní telefony mohou být zaměstnanci používány dle instrukcí.

• s modálními slovesy v minulém čase (modální sloveso + have been + příčestí 
minulé):
The competition should have been cancelled after the accident. / 
Po té nehodě měla být soutěž zrušena.
The server couldn‘t have been repaired properly yesterday. / 
Server nemohl být včera řádně opraven.
Her Facebook profi le must have been removed because I can‘t fi nd it. / 
Její profi l na Facebooku musel být odstraněn, neboť ho nemůžu najít.

Trpný rod se slovesy se dvěma předměty 
(Passive forms with verbs that take two objects)

• Některá slovesa (např. ask, bring, buy, give, hand, offer, pay, promise, sell, send, 
show, teach, tell atd.) se pojí s přímým i nepřímým předmětem:
The general manager promised John (přímý předmět) a pay rise (nepřímý 
předmět). / Generální ředitel slíbil Johnovi zvýšení platu.
The pupils gave the teacher (přímý předmět) a bunch of fl owers (nepřímý 
předmět). / Žáci dali učitelce kytici.

• Podle toho, co chceme zdůraznit, můžeme větu v trpném rodě začít buď přímým, 
nebo nepřímým předmětem:
A pay rise was promised to John by the general manager. / 
Johnovi bylo ředitelem přislíbeno zvýšení platu. 
(Podmět se stává z nepřímého předmětu, důraz je kladen na: a pay rise.)
John was promised a pay rise by the general manager. / 
Zvýšení platu bylo přislíbeno ředitelem Johnovi. 
(Podmět se stává z přímého předmětu, důraz je kladen na: John.)
A bunch of fl owers was given to the teacher by the pupils. / 
Učitelce dali žáci kytici. 
(Podmět se stává z nepřímého předmětu, důraz je kladen na: a bunch of fl owers.)
The teacher was given a bunch of fl owers by the pupils. / 
Žáci dali kytici učitelce. 
(Podmět se stává z přímého předmětu, důraz je kladen na: the teacher.)
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Trpný rod s infi nitivem a tvarem slovesa s koncovkou -ing 
(Passive infi nitive and -ing forms)

• Po slovesech a vazbách, po nichž následuje tvar slovesa s koncovkou -ing (např. 
be interested in, can’t stand, don’t mind, enjoy, get tired of, hate, like/dislike, 
love, miss), tvoříme trpný rod pomocí vazby being + příčestí minulé:
My teacher doesn‘t mind being asked millions of questions. / 
Mému učiteli nevadí, když dostává milión otázek. 
I got tired of being criticised for my ideas. / 
Jsem už unavený z toho, když kritizují moje nápady.

• Po slovesech a vazbách, po nichž následuje to + infi nitiv (např. can’t afford, 
choose, decide, hope, need, prefer, pretend, refuse, want, would like), tvoříme 
trpný rod pomocí vazby to be + příčestí minulé:
Millions of people hope to be cured of the disease. / 
Milióny lidí doufají, že budou vyléčeni z té nemoci. 
At some point your son will need to be told the truth. / 
Přijde čas, kdy budete muset říct vašemu synovi pravdu.

Trpný rod s vazbou make sb do sth (The Passive of make sb do sth)

• V trpném rodě po slovesu make (s významem donutit, přimět) používáme 
vazbu to + infi nitiv:
My mum made me clean my room. / 
Moje maminka mě donutila uklidit si svůj pokoj. (činný rod)
I was made to clean my room (by my mum). / 
Byl/a jsem donucen/a (), abych si uklidil/a svůj pokoj. (trpný rod)

7.5  Passive reporting structures

Neosobní vazby v trpném rodě (Impersonal passive structures)

Když mluvíme o všeobecném mínění či názorech, používáme slovesa jako agree, 
believe, claim, consider, expect, feel, hope, know, report, say, think, understand atd. 
a následující vazby:

• it + sloveso v trpném rodě (v přítomném nebo minulém čase) + that:
People generally claim that optimists live longer. ➞ It is generally claimed that 
optimists live longer.  / 
Lidé všeobecně tvrdí, že optimisté žijí déle. ➞ Všeobecně se tvrdí, že optimisté žijí 
déle.
People believed that mathematics was the link between God and the world. ➞ 
It was believed that mathematics was the link between God and the world.  / 
Lidé věřili, že matematika je spojením mezi Bohem a světem. ➞ Věřilo se, že 
matematika je spojením mezi Bohem a světem.
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• podmět + sloveso v trpném rodě (v přítomném nebo minulém čase) + to + 
infi nitiv:
People consider wearable technology to be the future of computing. ➞ 
Wearable technology is considered to be the future of computing.  / 
Lidé považují nositelnou elektroniku za budoucnost počítačové technologie. ➞ 
Nositelná elektronika je považována za budoucnost počítačové technologie.
People know that almonds protect against diabetes and high blood pressure. ➞ 
Almonds are known to protect against diabetes and high blood pressure.  / 
Lidé vědí, že madle chrání před diabetem a vysokým krevním tlakem. ➞ Mandle 
jsou známé jako ochrana před diabetem a vysokým krevním tlakem.

• podmět + sloveso v trpném rodě (v přítomném nebo minulém čase) + to have + 
příčestí minulé:
People believe that the earthquake has killed more than 1,000 people. ➞ 
The earthquake is believed to have killed more than 1,000 people.  / 
Lidé věří, že zemětřesení zabilo více než 1 000 lidí. ➞ Věří se, že zemětřesení 
zabilo více než 1 000 lidí.
The press previously reported that the company‘s profi t had reached £100 million. 
➞ The company‘s profi t was previously reported to have reached £100 million. 
/ Tisk již dříve napsal, že zisk společnosti dosáhl 100 miliónů liber. ➞ Již dříve bylo 
zveřejněno, že zisk společnosti dosáhl 100 miliónů liber.

• there + sloveso v trpném rodě (v přítomném nebo minulém čase) + to be:
People expect that there will be a rise in the number of jobs offered across the 
UK. ➞ There is expected to be a rise in the number of jobs offered across the 
UK. / Lidé předpokládají, že počet nabízených pracovních míst ve Spojeném 
království stoupne. ➞ Předpokládá se, že počet nabízených pracovních míst ve 
Spojeném království stoupne.

• there + sloveso v trpném rodě (v přítomném nebo minulém čase) + to have been:
People think that there were over twenty inventors who invented various light 
sources before Edison. ➞ There are thought to have been over twenty inventors 
who invented various light sources before Edison.  / Lidé se domnívají, že více než 
dvacet vynálezců objevilo různé zdroje světla ještě před Edisonem. ➞ Ještě před 
Edisonem prý bylo více než dvacet vynálezců, kteří objevili různé zdroje světla. 
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8.2  Unreal past and regrets 
– wish, if only, it’s time and would rather

Přítomnost a budoucnost (Present and future)

• K vyjádření lítosti nad situací v přítomnosti, kterou nelze změnit, používáme wish/if 
only + podmět + minulý čas prostý:
I wish I knew more about ecology. / Přál/a bych si vědět více o ekologii.
I wish oceans weren‘t used as rubbish tips. / 
Přál/a bych si, aby oceány nebyly využívány jako skládky.
If only we could save sea animals from starvation. / 
Kéž bychom mohli zachránit mořské živočichy před vyhladověním.
If only I didn‘t have to work so much. / Kéž bych nemusel/a tolik pracovat.
Wish a if only mají velmi podobný význam, ale if only je důraznější, vyjadřuje 
hlubší lítost.

• Když chceme vyjádřit názor, že někdo by měl v přítomnosti nebo blízké 
budoucnosti něco udělat, používáme vazbu it’s (high) time + předmět + minulý 
čas prostý:
It‘s high time people stopped driving cars in cities. / 
Je nejvyšší čas, aby lidé přestali jezdit ve městech auty.
It‘s high time you started recycling your rubbish. / 
Je nejvyšší čas, abys začal/a recyklovat odpad.

• Když chceme vyjádřit, že bychom byli rádi, kdyby někdo v přítomnosti nebo blízké 
budoucnosti něco udělal, používáme would rather + předmět + minulý čas prostý:
I‘d rather we switched to organic fruit and vegetables. / 
Byl/a bych raději, kdybychom přešli na bio ovoce a zeleninu.
My mum would rather I didn‘t eat in my room. / 
Moje maminka by byla raději, kdybych nejedl/a ve svém pokoji.

Minulost (Past)

K vyjádření lítosti nad situací v minulosti používáme wish/if only + podmět + 
předminulý čas:
I wish we had done more to prevent this tragedy. / 
Kéž bychom bývali udělali více, abychom předešli této tragédii.
My ex-boyfriend wishes we hadn‘t broken up. / 
Můj bývalý přítel si přeje, abychom se bývali nerozešli.
If only the city council hadn‘t reduced the funds for environmental protection. / 
Kéž by městs ká rada bývala nesnížila dotace na ochranu životního prostředí. 
If only I had listened to you when you advised me not to go on that expedition! / 
Kéž bych tě býval/a poslechl/a, když jsi mě zrazoval/a od účasti na té expedici.
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8.5  Emphasis – cleft sentences and inversion

Vytýkací konstrukce (Cleft sentences)

• Vytýkací konstrukce používáme, když chceme zdůraznit původce, místo, čas nebo 
příčinu děje:
I love helping other people. 
➞ What I really love is helping other people. /
Rád/a pomáhám ostatním lidem. 
➞ Co opravdu miluji, je pomáhat ostatním lidem.

• Tyto věty jsou uvozeny slovy what, it nebo all:
The company covered up the scandal. 
➞ What the company did was (to) cover up the scandal. /
Společnost zatajila ten skandál. 
➞ Společnost udělala to, že zatajila ten skandál.

 I raised the subject of sewege being dumped into the river. 
➞ It was me who raised the subject of sewege being dumped into the river. /
Přišel/Přišla jsem s tématem vypouštění splašek do řeky. 
➞ Byl/a jsem to já, kdo přišel s tématem vypouštění splašek do řeky.

 We helped the fl ood victims clean up the debris. 
➞ All we did was (to) help the fl ood victims clean up the debris. /
Pomohli jsme obětem povodně s úklidem sutin. 
➞ Vše, co jsme udělali, bylo to, že jsme pomohli obětem povodně 
s úklidem sutin.

 You need love. ➞ All you need is love. /
Potřebuješ lásku. ➞ Vše, co potřebuješ, je láska.

Inverze (Inversion)

• Inverzi používáme ve větách, které začínají zápornými příslovci (např. never, rarely, 
seldom, hardly, barely, scarcely, no sooner) nebo vazbami s no nebo not (např. 
under no circumstances, on no condition, on no account, at no time, in no way, 
not until, not only). Kladné oznamovací věty zde mají slovosled a tvar slovesa 
stejný jako u otázek: záporné příslovce/vazba s no nebo not + pomocné sloveso + 
podmět + významové sloveso:
He had never been so devastated. 
➞ Never had he been so devastated. /
Nikdy nebyl tak zničen.

 We rarely hear about such powerful mother and child bonds in animals. 
➞ Rarely do we hear about such powerful mother and child bonds in animals. /
Málokdy u zvířat slýcháváme o tak silných vazbách mezi matkou a mládětem.
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 She had not only survived the disaster, but she had saved two other people 
as well. 
➞ Not only had she survived the disaster, but she had saved two other people 
as well. /
Nejenže to neštěstí přežila, ale navíc zachránila další dva lidi.

 You are not permitted to leave the building under any circumstances. 
➞ Under no circumstances are you permitted to leave the building. /
Nemáte povoleno opustit budovu za žádných okolností.
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ZKOUŠKOVÉ STRATEGIE

Pracovní sešit k učebnici Focus vám přináší cvičení, která vám pomohou nejen 
při přípravě na českou maturitní zkoušku, ale i při přípravě na mezinárodní jazykové 
zkoušky, např. Cambridge English: Preliminary (PET), Cambridge English: First (FCE), 
Trinity a PTE (Pearson Test of English).
Pracovní sešit obsahuje cvičení, která vás budou připravovat na všechny části zkoušky: 
poslech (Listening), čtení (Reading), test jazykové kompetence (Use of English), ústní 
projev (Speaking) i písemný projev (Writing).
V maturitním testu a ve výše zmiňovaných mezinárodních zkouškách (tedy i ve vaší 
učebnici a pracovním sešitě) se bude objevovat několik typů úloh. Na následujících 
stránkách naleznete užitečné tipy a rady, jak k jednotlivým typům zkouškových úloh 
přistupovat.

Poslech (Listening)

JAK POSTUPOVAT

• Před poslechem si pečlivě pročtěte zadání a všechny otázky/výroky. Následně 
se pokuste odhadnout obsah toho, co uslyšíte (např. kolik mluvčích uslyšíte, jaké 
slovní obraty budou asi používat apod.).

• Nezapomeňte, že nahrávku uslyšíte dvakrát. Během prvního poslechu si čtěte 
otázky/výroky a dělejte si k nim vlastní poznámky.

• Před druhým poslechem si pročtěte otázky znovu a soustřeď te se zejména na ty, 
které jste buď nezodpověděli vůbec, nebo u kterých si odpovědí nejste jisti.

• Během druhého poslechu vše doplňte, případně opravte a následně zkontrolujte.

ČEHO SE VYVAROVAT

• Nebojte se, pokud některým slovům nerozumíte. K tomu, abyste úlohu úspěšně 
splnili, nemusíte rozumět úplně každému slovu.

• Pokud nerozumíte některé části nahrávky hned napoprvé, nevzdávejte se. Další 
šanci budete mít při druhém poslechu. Navíc vám pomůže i to, že jste porozuměli 
ostatním částem nahrávky.

• Nevěnujte příliš času otázkám, na které neumíte odpovědět. Budete mít možnost 
se k nim vrátit později. Přejděte raději k další otázce.

• Žádnou otázku nenechávejte bez odpovědi. Nejste-li si jisti, zkuste odpověď 
odhadnout.
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1  ÚLOHY S VÝBĚREM ODPOVĚDÍ 

• Pamatujte si, že otázky jsou obvykle kladeny ve stejném pořadí, v jakém jsou 
v nahrávce řazeny informace, ke kterým se otázky vztahují.

• Při prvním poslechu si na otázky stručně odpovězte vlastními slovy. Pak svoji 
odpověď porovnejte s odpověďmi v nabídce a vyberte tu, která se s vaší nejvíce 
shoduje.

• Pozor na odpovědi, které vypadají a znějí téměř identicky jako informace 
v nahrávce – často jsou nesprávné. Každá z nabízených odpovědí se 
pravděpodobně k nahrávce bude nějakým způsobem vztahovat, ale jen jedna 
bude konkrétní otázce vyhovovat naprosto přesně. Všímejte si zejména synonym, 
antonym a vět v záporu.

• Někdy není odpověď v nahrávce řečená přímo, ale je nutno odvodit ji 
ze slyšeného. Nejste-li si s výběrem odpovědi jistí, zkuste odpovědi z nabídky 
postupně vyřazovat: nejprve vyberte ty, které jsou zcela jistě nesprávné, pak ty, 
které jsou méně pravděpodobné, až vám zbyde jen jedna možnost.

• U úloh vztažených k rozhovoru dávejte pozor, aby se otázka a odpověď týkala 
správného mluvčího. Můžete slyšet i další z možností v nabídce odpovědí, 
nebudou však patřit k osobě, na niž jste tázáni.

2  DOPLŇOVÁNÍ VĚT 

• V testu se mohou objevit úlohy, kdy doplňujete větu, obvykle jedním až pěti slovy. 
Slova, která máte použít, v nahrávce určitě zazní, ale zbytek věty, která je ve vašem 
odpovědním archu, bude parafrázován (tj. vyjádřen jinými slovy).

• Jestliže doplňujete běžná slova, bude k uznání odpovědi požadován i zcela 
bezchybný pravopis. Jména mohou být hláskována, poslouchejte proto pečlivě. 
Nepřesný pravopis, např. u složitých zeměpisných názvů, které nebyly hláskovány, 
může být tolerován.

• Před prvním poslechem si věty k doplňování pečlivě přečtěte, abyste měli 
představu, o čem nahrávka je. To vám také pomůže rozpoznat část poslechu, 
ve kterém se hledaná informace pravděpodobně nachází.

• Snažte se z vět odhadnout, jaké informace máte zachytit – zda půjde o osobu, 
místo, číselný údaj, datum, jméno apod.

• Buď te opatrní – někdy můžete mít správný odhad, že půjde např. o jméno. 
V nahrávce ale může zaznít několik jmen za sebou a jen jedno z nich se bude do 
kontextu doplňované věty hodit.
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3  PŘIŘAZOVÁNÍ ODPOVĚDÍ 

• Pokud potřebujete v nahrávce k řešení úlohy identifi kovat osobu nebo místo, 
snažte se při poslechu zachytit typické výrazy s lidmi a místy obvykle spojované. 
Někdy vám může pomoci najít správnou odpověď i jediná charakteristická fráze.

• Máte-li za úkol přiřad it k určitým částem nahrávky vždy jednu klíčovou větu 
z daného výběru, snažte se shrnout si pro sebe obsah každé části a pak přiřadit tu 
větu, která obsahu dané části nejvíce odpovídá.

• Nenechte se zmást, pokud o stejném problému v nahrávce hovoří více mluvčích. 
Při výběru odpovědi se soustřeď te jen na osobu, která je v otázce zmíněna, 
a na její postoj. Názor ostatních mluvčích není pro odpověď na zadanou otázku 
relevantní.

• Někdy je lépe se během prvního poslechu zaměřit jen na hlavní myšlenku 
a teprve poté si přečíst možné odpovědi. Vyzkoušejte si, která strategie vám 
vyhovuje lépe.

Čtení (Reading)

JAK POSTUPOVAT

• Než začnete řešit úlohy v části věnované čtení, přečtěte si pečlivě pokyny. Zadání 
úkolu ovlivní, jak při čtení a práci s textem bude nejlepší postupovat.

• Snažte se rozpoznat, o jaký druh textu se jedná. To vám pomůže odhadnout, jaké 
informace můžete očekávat.

• Text před odpověďmi na otázky celý přečtěte a udělejte si rámcovou představu, 
o čem je. Toto rychlé seznámení se s textem vám později pomůže identifi kovat, ve 
které části máte hledat odpovědi na zadané otázky.

• Všímejte si v textu všeho, co vám pomůže mu porozumět – různých narážek, 
odkazů, titulků, případných doprovodných fotografi í a jiných vizuálních doplňků.

• První věta v odstavci vám napoví, jaký bude jeho obsah.

• Podtrhávejte si ty části textu, které se k otázkám vztahují – ať už jednotlivá slova, 
fráze, věty nebo i celé odstavce.

ČEHO SE VYVAROVAT

• Nesnažte se porozumět každému slovu. Proto, abyste úlohu splnili, to není 
potřeba. Pokuste se neznámá slova odhadnout (např. z kontextu, mluvnického 
tvaru, podobnosti s jinými slovy či jiným jazykem).

• Žádnou otázku nenechávejte bez odpovědi. Nejste-li si jisti, zkuste odpověď 
odhadnout.
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• Nevěnujte příliš času jednomu dílčímu úkolu nebo otázce. Pamatujte, že čas je 
striktně vymezen a vy během něj musíte vyřešit a zodpovědět všechny úlohy.

1  ÚLOHY S VÝBĚREM ODPOVĚDÍ 

• Vyberte části textu, které se vztahují k zadaným otázkám. Nezapomeňte, že může 
jít o části různě dlouhé – od jednoho slova přes frázi až po celý odstavec.

• Soustřeď te se v odstavci nebo větě na detaily. Nesprávná odpověď se často 
liší od správné pouze v detailu – například sloveso je v jiném čase, informace 
v nabízené odpovědi není úplná, případně se shoduje jen částečně.

• Pamatujte, že nabízené odpovědi nejsou doslovnou citací z textu, ale jsou 
parafrázované, objevují se v nich synonyma a další opisy.

• Nenechte se zmást nabídkou velmi podobně znějících možností. Jen jedna 
možnost přesně odpovídá a je ta správná.

• Nejprve vyřaď te možnosti, u kterých jste si jisti, že jsou nesprávné. Nakonec 
ze zbylých možností vyberte tu, kterou považujete za správnou.

2  PŘIŘAZOVÁNÍ ODPOVĚDÍ 

• Jeden typ řešení této úlohy zahrnuje doplňování vět do označených volných míst 
v textu.

• Je důležité nezapomenout, že v tomto typu úloh je nabídka navýšena o možnosti, 
které nevyužijete. Budete je muset vyřadit.

• Před přiřazováním si text orientačně rychle pročtěte, abyste si udělali obrázek, 
o čem text je. Mezery v textu určené k doplnění zatím ignorujte. Teprve následně 
se k nim pokuste najít odpovídající věty a jimi mezery doplnit. Pomohou vám 
slova, jež jednotlivým mezerám předcházejí, a také slova, která bezprostředně 
po nich následují.

• Může být užitečné zaměřit se na slova, která nějak odkazují na předchozí, 
případně následující větu v textu. Například zájmeno může odkazovat na osobu, 
která je zmíněna v předchozí větě.

• V dalším typu této úlohy budete mít za úkol přiřadit podle popisu různé osoby 
k daným textům či výroky k odstavcům v textu. Zde je důležité, abyste byli schopni 
text rychle pročíst a najít odpovídající informace.

• Nerozhodujte se ukvapeně, pouze na základě jediného slova, které se zdá být 
správnou odpovědí. Nezapomeňte, že hledaná informace bude pravděpodobně 
parafrázovaná.
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Jazyková kompetence (Use of English)

JAK POSTUPOVAT

• Dříve než začnete číst text, pozorně si přečtěte zadání úlohy a příklad správné 
odpovědi, který je u každé úlohy uveden. Pomohou vám lépe pochopit, jak máte 
postupovat.

• Pokud má text nadpis, přečtěte si ho, abyste si utvořili představu, o čem článek 
pojednává.

• Jde-li o doplňování do mezer v textu, přečtěte si nejprve celý text 
i bez doplněných informací a snažte se pochopit hlavní myšlenku.

ČEHO SE VYVAROVAT

• Nesnažte se porozumět každému slovu. Proto, abyste úlohu splnili, to není 
potřeba. Pokuste se neznámá slova odhadnout (např. z kontextu, mluvnického 
tvaru, podobnosti s jinými slovy či jiným jazykem).

• Žádnou otázku nenechávejte bez odpovědi. Nejste-li si jisti, zkuste odpověď 
odhadnout.

• Nevěnujte příliš času jednomu dílčímu úkolu nebo otázce. Pamatujte, že čas je 
striktně vymezen a vy během něj musíte vyřešit a zodpovědět všechny úlohy.

1  UZAVŘENÉ ÚLOHY S VÝBĚREM ODPOVĚDÍ 

• Přečtěte si nejprve celý text, abyste získali představu, o čem pojednává. Mezerami 
se v této chvíli nezabývejte.

• Tento typ úloh ověřuje znalost různých druhů slov. Úkolem je například utvořit 
správné frázové sloveso, vybrat vhodný spojovací výraz nebo volit mezi slovy 
s podobným významem.

• Pozorně si přečtěte všechny nabízené možnosti, než se rozhodnete, kterou z nich 
vyberete jako odpověď.

• Než se rozhodnete pro správnou odpověď, přečtěte si také text před a za 
mezerami. Může vám napovědět, který výraz je vhodný (zaměřte se např. 
na spojovací výrazy, zájmena, přídavná jména nebo příslovce).

• Nezapomeňte na to, že vámi zvolený výraz se musí do věty hodit po stránce 
mluvnické i významové.

• Když úlohu dokončíte, vždy si text znovu přečtěte a přesvědčte se, že dává smysl.
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2  DOPLŇOVÁNÍ BEZ NABÍDKY ODPOVĚDÍ 

• Přečtěte si nejprve celý text, abyste získali představu, o čem pojednává. Mezerami 
se v této chvíli nezabývejte.

• Tento typ úloh ověřuje znalost různých druhů slov. Úkolem je například utvořit 
správné frázové sloveso, doplnit vhodný spojovací výraz, člen, pomocné sloveso 
apod.

• Než se rozhodnete pro správnou odpověď, přečtěte si také text 
před a za mezerami. Napoví vám, který slovní druh je vhodný.

• Nezapomeňte na to, že vámi zvolený výraz se musí do věty hodit po stránce 
mluvnické i významové.

• Když úlohu dokončíte, vždy si text znovu přečtěte a přesvědčte se, že dává smysl.

3  ODVOZOVÁNÍ SLOV 

• Přečtěte si nejprve celý text, abyste získali představu, o čem pojednává. Mezerami 
se v této chvíli nezabývejte.

• Dobře si rozmyslete, jak z daného slova vytvořit nové tak, aby se do věty hodilo 
z mluvnického hlediska – zda se jedná o přídavné jméno, příslovce apod. Zvažte 
také jeho význam, např. jde-li o slovo s pozitivním nebo negativním zabarvením.

• Mějte na paměti, že kromě doplnění předpon nebo přípon může být potřeba 
provést ve slově i jiné další změny.

• Když úlohu dokončíte, vždy si text znovu přečtěte a přesvědčte se, že dává smysl.

4  TRANSFORMACE VĚT 

• Vždy si pozorně přečtěte první větu a přesvědčte se, že dobře rozumíte jejímu 
významu. Druhá věta, vámi doplněná, musí vždy co nejpřesněji zachovávat význam 
té původní.

• Větu, kterou máte doplnit, si také přečtěte velmi pozorně, protože její dané části 
mají zásadní vliv na to, jakým způsobem budete postupovat. Všímejte si všech 
změn slovesných časů, zda je sloveso v jednotném nebo množném čísle, zda jde 
o zápor, otázku apod.

• Nezapomeňte na to, že počet doplňovaných slov je omezený. Vždy si doplněná 
slova spočítejte – máte-li jich příliš, udělali jste někde chybu. Stažené tvary sloves 
(např. don‘t) se počítají jako dvě slova.
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Písemný projev (Writing)
U typické zkouškové úlohy na úrovni B1/B2 máte za úkol napsat jeden nebo dva 
krátké slohové útvary. Může se jednat například o článek, příběh, recenzi, zprávu, esej, 
neformální dopis nebo e-mail. Délka textu závisí na typu zkoušky.
Při plnění tohoto úkolu myslete na to, komu je text určen, a používejte odpovídající 
jazykové prostředky. Další doporučení a příklady najdete v tomto pracovním sešitě 
v části nazvané FUNCTION PHRASE BANK na str. 123–127.

JAK POSTUPOVAT

• Zamyslete se nad tím, jaký slohový útvar máte napsat. Dříve než začnete psát, si 
stručně v bodech poznamenejte charakteristické znaky daného útvaru.

• Přečtěte si pozorně všechny informace, které máte do textu zahrnout. Zapište si 
také užitečné výrazy, fráze a gramatické struktury, které se vám mohou hodit.

• Připravte si osnovu – jaké informace zahrnete do jednotlivých odstavců. Pokud 
máte čas, poznamenejte si i několik klíčových vět.

• Zkontrolujte si, že jste do textu zahrnuli všechny požadované informace.

• Nezapomeňte na vhodné spojovací výrazy, aby váš projev byl srozumitelný a aby 
v něm myšlenky na sebe logicky navazovaly.

• Dodržujte styl písemného projevu tak, aby odpovídal požadovanému slohovému 
útvaru (např. správné použití formálních nebo neformálních výrazových 
prostředků).

• Zkontrolujte si, že vaše práce obsahuje úvod, stať a závěr, že jste text uspořádali 
do odstavců a že jste dodrželi předepsaný počet slov.

• Nakonec nezapomeňte zkontrolovat gramatiku a pravopis.

ČEHO SE VYVAROVAT

• Držte se povoleného počtu slov. Je lépe kontrolovat počet slov už v průběhu 
práce a text přitom zkracovat nebo prodlužovat, než seškrtávat na polovinu text 
již napsaný. Rozmyslete si počet slov, která použijete v jednotlivých odstavcích, již 
při psaní konceptu.

• Snažte se vyhnout opakování stejné informace, připravovali byste se tak o čas. 
Opakování má vliv i na to, kolik slov vám pak zbyde z celkového povoleného 
množství.

• Snažte se nepoužívat stejné fráze a výrazy vícekrát. Uplatňujte bohatou slovní 
zásobu a širokou škálu mluvnických prostředků.

• Nepoužívejte neúplné věty. K tomu, aby váš byl text soudržný, potřebujete úplné 
a rozvité věty, vhodné spojovací výrazy a rozvitá souvětí.
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Ústní projev (Speaking)
Příprava na ústní část zkoušky vyžaduje dobře porozumět smyslu a účelu rozhovoru, 
kterého se máte účastnit. Pro úspěšné zvládnutí ústních interaktivních úloh využijte 
rady obsažené v části FUNCTION PHRASE BANK (str. 128 – 130), VOCABULARY BANK 
(str. 131 – 150) a příslušná cvičení PRACTICE EXERCISES (str. 151 – 159).

JAK POSTUPOVAT

• Pozorně poslouchejte otázky zkoušejícího. Někdy jsou tyto otázky uvedeny 
ve vašem zkouškovém sešitě.

• Držte se dané otázky a při své odpovědi vždy mluvte k věci.

• Pokud si nejste jistí, že jste otázce dobře porozuměli, požádejte zkoušejícího o její 
zopakování.

• Jestliže potřebujete více času na rozmyšlenou, požádejte zkoušejícího 
o zopakování otázky. Pak ji po něm zopakujte nebo parafrázujte. Před 
zodpovězením otázky můžete také použít výrazy, které vám poskytnou více času 
na rozmyšlenou – např. Let me think…, It‘s diffi cult to say…

• V úlohách, kde máte úkol vyřešit ve dvojici, myslete na to, že prostor pro vyjádření 
musíte mít oba. Snažte se, aby váš ústní projev v rozhovoru nepřevládal, ale 
zároveň aby byl dostatečný pro posouzení vaší jazykové úrovně.

• Jste-li vyzváni, abyste společně s vaším partnerem u zkoušky prodiskutovali 
nějakou otázku, spolupracujte s ním a ptejte se na jeho názor. Snažte se, aby váš 
rozhovor působil přirozeně jako skutečná konverzace.

• Zkoušející musí dodržovat časový limit pro jednotlivé části zkoušky. Pokud vás 
přeruší, je to proto, že už mluvíte déle, než je třeba.

• Snažte se svůj ústní projev co nejvíce rozvinout, abyste nemuseli skončit 
předčasně ještě před limitem. Je lépe, když vás zkoušející přeruší, protože mluvíte 
dlouho, než když už nemáte co říci.

• Pokud si nemůžete vzpomenout na nějaký výraz, nepanikařte. Snažte se používat 
strategie, které vám pomohou sdělit, co máte na mysli (např. použijte slovo 
s podobným významem nebo věc popište).

ČEHO SE VYVAROVAT 

• Vyhněte se opakování stejných frází stále dokola. Ukažte, že máte bohatou slovní 
zásobu a umíte používat širokou škálu mluvnických prostředků. 

• Nesnažte se naučit nazpaměť věty nebo odpovědi na otázky, o kterých si myslíte, 
že by vám je zkoušející mohl položit. Mluvte a odpovídejte co nejpřirozeněji.

• U zkoušky nežádejte zkoušejícího, aby vám něco vysvětloval. Smí vám pouze 
otázku zopakovat.
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