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01 WORD LIST • PERSONALITY
Personality
able to  /ˈeɪbəl tə/  schopný
adorable  /əˈdɔːrəbəl/  rozkošný
ambitious  /æmˈbɪʃəs/  ctižádostivý
arrogant  /ˈærəɡənt/  arogantní, domýšlivý
bad-tempered  /ˌbæd ˈtempəd/  mrzutý, nevrlý
boring  /ˈbɔːrɪŋ/  nudný
brave  /breɪv/  statečný
bravery  /ˈbreɪvəri/  statečnost
caring  /ˈkeərɪŋ/  starostlivý, laskavý
cheerful  /ˈtʃɪəfəl/  veselý, dobře naladěný
clever  /ˈklevə/  chytrý
confident   /ˈkɒnfədənt/  sebejistý
cooperative  /kəʊˈɒpərətɪv/  ochotný spolupracovat
cowardly  /ˈkaʊədli/  zbabělý
crazy  /ˈkreɪzi/  ztřeštěný, bláznivý
dishonest  /dɪsˈɒnəst/  nepoctivý, nečestný
disloyal  /dɪsˈlɔɪəl/  neloajální
dull  /dʌl/  hloupý, nudný
emotional  /ɪˈməʊʃənəl/  citově založený
energetic  /ˌenəˈdʒetɪk/  energický
enthusiastic  /ɪnˌθjuːziˈæstɪk/  nadšený, zanícený
experienced  /ɪkˈspɪəriənst/  zkušený
fair  /feə/  poctivý, slušný
fit  /fɪt/  zdravý, fit
friendly  /ˈfrendli/  přátelský
funny  /ˈfʌni/  zábavný, legrační
generosity  /ˌdʒenəˈrɒsəti/  štědrost, velkorysost
generous  /ˈdʒenərəs/  štědrý, velkorysý
good at   /ˈɡʊd ət/  dobrý v čem
grumpy  /ˈɡrʌmpi/  nevrlý, mrzutý
hard-working  /ˌhɑːd ˈwɜːkɪŋ/  pracovitý
helpful  /ˈhelpfəl/  nápomocný, ochotný
honest  /ˈɒnəst/  čestný
inexperienced  /ˌɪnɪkˈspɪəriənst/  nezkušený
insensitive  /ɪnˈsensətɪv/  necitlivý
interesting  /ˈɪntrəstɪŋ/  zajímavý
irresponsible  /ˌɪrɪˈspɒnsəbəl/  nezodpovědný
kind  /kaɪnd/  laskavý
laziness  /ˈleɪzɪnəs/  lenost
lazy  /ˈleɪzi/  líný
loyal to  /ˈlɔɪəl tə/  loajální k čemu / ke komu
loyalty  /ˈlɔɪəlti/  loajalita, věrnost
mean  /miːn/  lakomý, zlý
miserable  /ˈmɪzərəbəl/  nešťastný, sklíčený, protivný
modest  /ˈmɒdəst/  skromný
modesty  /ˈmɒdəsti/  skromnost
negative about  /ˈneɡətɪv əˌbaʊt/  odmítavý k čemu
optimistic  /ˌɒptəˈmɪstɪk/  optimistický
outgoing  /ˌaʊtˈɡəʊɪŋ/  společenský, extrovertní
pessimistic  /ˌpesəˈmɪstɪk/  pesimistický
popular  /ˈpɒpjələ/  populární
positive  /ˈpɒzətɪv/  kladný
responsibility  /rɪˌspɒnsəˈbɪləti/  zodpovědnost
responsible for  /rɪˈspɒnsəbəl fə/  zodpovědný za co
selfish  /ˈselfɪʃ/  sobecký
sensible  /ˈsensəbəl/  rozumný
sensitive to  /ˈsensətɪv tə/  citlivý na co
serious  /ˈsɪəriəs/  vážný, seriózní
shy  /ʃaɪ/  stydlivý, nesmělý
sociable  /ˈsəʊʃəbəl/  společenský
stupid  /ˈstjuːpəd/  hloupý
successful  /səkˈsesfəl/  úspěšný
uncommunicative  /ˌʌnkəˈmjuːnɪkətɪv/  nesdílný, uzavřený
uncooperative  /ˌʌnkəʊˈɒpərətɪv/  nespolupracující
unfair  /ˌʌnˈfeə/  nespravedlivý, nečestný
unfit  /ʌnˈfɪt/  nezpůsobilý, nejsoucí ve formě
unhelpful  /ʌnˈhelpfəl/  neochotný, neužitečný
unkind  /ˌʌnˈkaɪnd/  nelaskavý
unpopular  /ʌnˈpɒpjələ/  neoblíbený
unsuccessful  /ˌʌnsəkˈsesfəl/  neúspěšný

Feelings and emotion
bad mood  /ˌbæd ˈmuːd/  špatná nálada
crazy about  /ˈkreɪzi əˌbaʊt/  blázen do čeho
disappointed with  /ˌdɪsəˈpɔɪntəd wɪð/  zklamaný čím
inspired by  /ɪnˈspaɪəd baɪ/  inspirovaný čím
interested in  /ˈɪntrəstəd ɪn/  be interested in sth – zajímat se o co
involved in  /ɪnˈvɒlvd ɪn/  be involved in sth – mít něco 

společného s čím
keen on  /ˈkiːn ɒn/  be keen on sth – zajímat se o co, mít rád co
obsessed with  /əbˈsest wɪð/  posedlý čím
passionate about  /ˈpæʃənət əˌbaʊt/  zapálený pro co
serious about  /ˈsɪəriəs əˌbaʊt/  be serious about sth – vážně se 

zabývat čím

Clothes
casual clothes  /ˌkæʒuəl ˈkləʊðz/  neformální/ležérní oblečení
designer clothes  /dɪˈzaɪnə kləʊðz/  autorská móda
hoodie  /ˈhʊdi/  mikina s kapucí
jacket  /ˈdʒækət/  sako, bunda
skinny jeans  /ˌskɪni ˈdʒiːnz/  přiléhavé džíny
suit  /suːt/  oblek, kostým
sweatpants  /ˈswetpænts/  tepláky
tie  /taɪ/  kravata
uniform  /ˈjuːnəfɔːm/  uniforma
winter coat  /ˌwɪntə ˈkəʊt/  zimní kabát

Other 
adapt to  /əˈdæpt tə/  přizpůsobit se čemu
admire  /ədˈmaɪə/  obdivovat
argue  /ˈɑːɡjuː/  hádat se
avoid  /əˈvɔɪd/  vyhnout se
can’t afford  /kɑːnt əˈfɔːd/  nemoci si dovolit
can’t stand doing  /ˌkɑːnt stænd ˈduːɪŋ/  nesnášet (činnost)
care about  /ˈkeə əˌbaʊt/   mít zájem, stát o co
charity  /ˈtʃærəti/  dobročinnost, dobročinná organizace
developing country  /dɪˌveləpɪŋ ˈkʌntri/  rozvojová země
elderly  /ˈeldəli/  starší (lidé), senioři
experience  /ɪkˈspɪəriəns/  zkušenost
get a job  /ˌɡet ə ˈdʒɒb/  získat zaměstnání
have sth in common  /hæv ˌsʌmθɪŋ ɪn ˈkɒmən/  mít něco 

společného
healthy  /ˈhelθi/  zdravý
homeless  /ˈhəʊmləs/  bez domova
housework  /ˈhaʊswɜːk/  domácí práce
human rights  /ˌhjuːmən ˈraɪts/  lidská práva
identity  /aɪˈdentəti/  identita
impress  /ɪmˈpres/  udělat dojem, zapůsobit
inspire  /ɪnˈspaɪə/  inspirovat
make a good impression  /meɪk ə ɡʊd ɪmˈpreʃən/ udělat dobrý 

dojem
opportunity  /ˌɒpəˈtjuːnəti/  příležitost
peace  /piːs/  mír
priority /praɪˈɒrɪti/ priorita 
prison  /ˈprɪzən/  vězení
refuse to do sth  /rɪˈfjuːz tə duː ˌsʌmθɪŋ/  odmítnout něco udělat
role model  /ˈrəʊl ˌmɒdl/  vzor, příklad 
spend money on  /ˌspend ˈmʌni ɒn/  utrácet peníze za co
spend time  /spend ˈtaɪm/  trávit čas 
stereotype  /ˈsteriətaɪp/  stereotyp
survey  /ˈsɜːveɪ/  průzkum, anketa
take risks  /ˌteɪk ˈrɪsks/  riskovat
team-player  /ˈtiːm ˌpleɪə/  týmový hráč
unhealthy  /ʌnˈhelθi/  nezdravý
voluntary work  /ˈvɒləntəri wɜːk/  dobrovolná práce
volunteer  /ˌvɒlənˈtɪə/  dobrovolník
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02 WORD LIST • INVENTION
ecologist  /ɪˈkɒlədʒəst/  ekolog
ecology  /ɪˈkɒlədʒi/  ekologie
engineer  /ˌendʒəˈnɪə/  inženýr, technik
environment  /ɪnˈvaɪrənmənt/  životní prostředí
evolution  /ˌiːvəˈluːʃən/  evoluce
evolve  /ɪˈvɒlv/  vyvíjet se
exploration  /ˌekspləˈreɪʃən/  průzkum
explore  /ɪkˈsplɔː/  zkoumat, provádět průzkum
find a cure  /ˌfaɪnd ə ˈkjʊə/  najít lék
geologist  /dʒiˈɒlədʒɪst/  geolog
geology  /dʒiˈɒlədʒi/  geologie
global warming  /ˌɡləʊbəl ˈwɔːmɪŋ/  globální oteplování
imagination  /ɪˌmædʒəˈneɪʃən/  fantazie, představivost
imagine  /ɪˈmædʒən/  představit si
make a discovery  /ˌmeɪk ə dɪsˈkʌvəri/  udělat objev
(marine) biologist  /(məˌriːn) baɪˈɒlədʒəst/  (mořský) biolog
(marine) biology  /(məˌriːn) baɪˈɒlədʒi/  (mořská) biologie
mathematician  /ˌmæθəməˈtɪʃən/  matematik
mathematics  /ˌmæθəˈmætɪks/  matematika
nature  /ˈneɪtʃə/  příroda
observation  /ˌɒbzəˈveɪʃən/  pozorování
observe  /əbˈzɜːv/  pozorovat
oxygen  /ˈɒksɪdʒən/  kyslík
physicist  /ˈfɪzəsəst/  fyzik
physics  /ˈfɪzɪks/  fyzika
preservation  /ˌprezəˈveɪʃən/  ochrana, uchování
preserve  /prɪˈzɜːv/  uchovat, ochraňovat
protect  /prəˈtekt/  chránit
protection  /prəˈtekʃən/  ochrana
researcher  /riˈsɜːtʃə/  výzkumný pracovník, badatel
science  /ˈsaɪəns/  věda
scientist  /ˈsaɪəntəst/  vědec
solution  /səˈluːʃən/  řešení
solve  /sɒlv/  řešit
technology  /tekˈnɒlədʒi/  technika, technologie

Space exploration 
astronaut  /ˈæstrənɔːt/  astronaut
astronomy  /əˈstrɒnəmi/  astronomie
atmosphere  /ˈætməsfɪə/  atmosféra
black hole  /ˌblæk ˈhəʊl/  černá díra
capsule  /ˈkæpsjuːl/  kabina (např. astronauta v raketě), schránka
commander  /kəˈmɑːndə/  velitel
explosion  /ɪkˈspləʊʒən/  výbuch
fuel tank  /ˈfjuːəl tæŋk/  palivová nádrž
gravity  /ˈɡrævəti/  gravitace
hatch  /hætʃ/  okénko, poklop
launch  /lɔːntʃ/  vypustit
mission control  /ˌmɪʃən kənˈtrəʊl/  řídící středisko vesmírných letů
moon  /muːn/  měsíc
on board  /ɒn ˈbɔːd/  na palubě
orbit  /ˈɔːbət/  obíhat, kroužit
parachute  /ˈpærəʃuːt/  padák
planet  /ˈplænət/  planeta
space  /speɪs/  vesmír
spacecraft  /ˈspeɪs-krɑːft/  kosmická loď
splash down  /ˌsplæʃ ˈdaʊn/  přistát na vodě

Other 
breathe a sigh of relief  /ˌbriːð ə saɪ əv rɪˈliːf/  vydechnout úlevou
carry out  /ˌkæri ˈaʊt/  vykonávat, provádět
cheer  /tʃɪə/  jásat, vítat
come up with  /ˌkʌm ˈʌp wɪð/  přijít s čím, navrhnout
figure out  /ˌfɪɡər ˈaʊt/  vymyslet
find a solution  /ˌfaɪnd ə səˈluːʃən/  najít řešení
fix a problem  /ˌfɪks ə ˈprɒbləm/  vyřešit problém
follow events  /ˌfɒləʊ ɪˈvents/  sledovat události
get home  /ˌɡet ˈhəʊm/  vrátit se domů
go crazy  /ˌɡəʊ ˈkreɪzi/  šílet
on duty  /ɒn ˈdjuːti/  ve službě
raise your hand  /ˌreɪz jɔː ˈhænd/  zvednout ruku
run out  /ˌrʌn ˈaʊt/  vypotřebovat, vyčerpat, docházet
spend hours  /ˌspend ˈaʊ‿əz/  trávit dlouhé hodiny

Inventions 
antibiotics  /ˌæntibaɪˈɒtɪks/  antibiotika
camera  /ˈkæmərə/  fotoaparát, kamera
communications satellite  /kəˌmjuːnɪˈkeɪʃənz ˌsætəlaɪt/  

telekomunikační družice
credit card  /ˈkredət kɑːd/  kreditní karta
GPS  /ˌdʒiː piː ˈes/  navigace GPS
jet engine  /ˈdʒet ˌendʒən/  proudový motor
mobile phone  /ˌməʊbaɪl ˈfəʊn/  mobilní telefon
nuclear power  /ˌnjuːkliə ˈpaʊə/ jaderná energie
radar  /ˈreɪdɑː/  radar
refrigerator  /rɪˈfrɪdʒəreɪtə/  lednice
robot  /ˈrəʊbɒt/  robot
television  /ˈteləˌvɪʒən/  televize
washing machine  /ˈwɒʃɪŋ məˌʃiːn/  pračka

Computers and phones 
attach a photo  /əˌtætʃ ə ˈfəʊtəʊ/  připojit fotografii
battery  /ˈbætəri/  baterie
blog  /blɒɡ/  blog
broadband  /ˈbrɔːdbænd/  širokopásmové připojení k internetu 
click on (an icon)  /ˌklɪk ɒn (ən ˈaɪkɒn)/  kliknout (na ikonu)
crash  /kræʃ/  spadnout (např. o síti), přestat fungovat
desktop computer  /ˌdesktɒp kəmˈpjuːtə/  stolní počítač
digital  /ˈdɪdʒətl/  digitální, číslicový
document  /ˈdɒkjəmənt/  dokument
download music  /ˌdaʊnˌləʊd ˈmjuːzɪk/  stáhnout hudbu
e-book  /ˈiː bʊk/  elektronická kniha
e-ink  /ˈiː ɪŋk/  elektronický inkoust
electronic  /ˌelɪkˈtrɒnɪk/  elektronický
email  /ˈiː meɪl/  email
follow sb on Twitter  /ˌfɒləʊ ˌsʌmbədi ɒn ˈtwɪtə/  sledovat 

někoho na Twitteru
go dead  /ˌɡəʊ ˈded/  vybít se (o baterii)
go online  /ˌɡəʊ ɒnˈlaɪn/  připojit se k internetu
hang up  /ˌhæŋ ˈʌp/  zavěsit
icon  /ˈaɪkɒn/  ikona
Internet server  /ˈɪntənet ˌsɜːvə/  internetový server
keyboard  /ˈkiːbɔːd/  klávesnice
laptop  /ˈlæptɒp/  laptop, notebook
log on  /ˌlɒɡ ˈɒn/  přihlásit se, připojit se
menu  /ˈmenjuː/  menu, nabídka
mouse  /maʊs/  myš
open a document  /ˌəʊpən ə ˈdɒkjəmənt/  otevřít dokument
password  /ˈpɑːswɜːd/  heslo
scanner  /ˈskænə/  skener
screen  /skriːn/  obrazovka
scroll up/down  /ˌskrəʊl ˈʌp/ˈdaʊn/  jet nahoru/dolů (po webové 

stránce)
search engine  /ˈsɜːtʃ ˌendʒən/  vyhledávač
social networking site  /ˌsəʊʃəl ˈnetwɜːkɪŋ saɪt/  sociální síť
switch on  /ˌswɪtʃ ˈɒn/  zapnout
text message  /ˈtekst ˌmesɪdʒ/  textová zpráva, SMS
tweet /twiːt/ tweet, tweetovat
update your profile  /ʌpˌdeɪt jɔː ˈprəʊfaɪl/  aktualizovat svůj profil
username  /ˈjuːzəneɪm/  uživatelské jméno
virus  /ˈvaɪərəs/  virus
visit a website  /ˌvɪzət ə ˈwebsaɪt/  navštívit webovou stránku

Science 
analyse  /ˈænəlaɪz/  analyzovat
analysis  /əˈnæləsəs/  analýza
archaeologist  /ˌɑːkiˈɒlədʒɪst/  archeolog
archaeology  /ˌɑːkiˈɒlədʒi/  archeologie
chemicals  /ˈkemɪkəlz/  chemikálie
chemist  /ˈkeməst/  chemik
chemistry  /ˈkeməstri/  chemie
collect evidence  /kəˌlekt ˈevədəns/  shromažďovat důkazy
data /ˈdeɪtə/  údaje, data
discover  /dɪsˈkʌvə/  objevit
discovery  /dɪsˈkʌvəri/  objev
do experiments  /ˌduː ɪkˈsperɪmənts/  dělat pokusy
do research  /ˌduː rɪˈsɜːtʃ/  provádět výzkum
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03 WORD LIST • THE ARTS
Art 
abstract  /ˈæbstrækt/  abstraktní
art gallery  /ˈɑːt ˌɡæləri/  umělecká galerie
artist /ˈɑːtɪst/ umělec 
black and white  /ˌblæk ənd ˈwaɪt/  černobílý
brush  /brʌʃ/  štětec
colour  /ˈkʌlə/  barva
exhibition  /ˌeksəˈbɪʃən/  výstava
landscape  /ˈlændskeɪp/  krajina, krajinomalba
museum  /mjuːˈziəm/  muzeum
(oil) painting  /(ˈɔɪl) ˌpeɪntɪŋ/  (olejo)malba
paint  /peɪnt/  malovat
painter  /ˈpeɪntə/  malíř
photo/photograph  /ˈfəʊtəʊ/ˈfəʊtəgrɑːf/  fotografie
photographer  /fəˈtɒɡrəfə/  fotograf
photography  /fəˈtɒɡrəfi/  fotografování (umění, obor)
portrait  /ˈpɔːtrət/  portrét
sculptor  /ˈskʌlptə/  sochař
sculpture  /ˈskʌlptʃə/  socha, plastika
street art  /ˈstriːt ˌɑːt/  street art, pouliční umění
street artist  /ˈstriːt ˌɑːtɪst/ pouliční umělec
studio  /ˈstjuːdiəʊ/  ateliér

Types of books and films 
action film  /ˈækʃən fɪlm/  akční film
adaptation  /ˌædæpˈteɪʃən/  adaptace, zpracování
adventure film  /ədˈventʃə fɪlm/  dobrodružný film
autobiography  /ˌɔːtəbaɪˈɒɡrəfi/  vlastní životopis, autobiografie
biography /baɪˈɒɡrəfi/  životopis
classic  /ˈklæsɪk/  klasika
comedy  /ˈkɒmədi/  komedie
cookbook  /ˈkʊkbʊk/  kuchařka
crime story/film  /ˈkraɪm ˌstɔːri/fɪlm/  kriminální příběh/film
documentary  /ˌdɒkjəˈmentəri/  dokument
drama  /ˈdrɑːmə/  drama
encyclopedia  /ɪnˌsaɪkləˈpiːdiə/  encyklopedie
fairy tale  /ˈfeəri teɪl/  pohádka
fantasy novel/film  /ˈfæntəsi ˌnɒvəl/ˌfɪlm/  fantaskní román/film
ghost story  /ˈɡəʊst ˌstɔːri/  strašidelný příběh
historical drama  /hɪˌstɒrɪkəl ˈdrɑːmə/  historické drama
horror  /ˈhɒrə/  horor
musical  /ˈmjuːzɪkəl/  muzikál
novel  /ˈnɒvəl/  román
play  /pleɪ/  divadelní hra
poetry  /ˈpəʊətri/  poezie
romantic comedy  /rəʊˌmæntɪk ˈkɒmədi/  romantická komedie
romantic fiction  /rəʊˌmæntɪk ˈfɪkʃən/  romantický příběh
science fiction novel/film  /ˌsaɪəns ˈfɪkʃən ˌnɒvəl/ˌfɪlm/  

vědeckofantastický román/film
short story  /ˌʃɔːt ˈstɔːri/  povídka
thriller  /ˈθrɪlə/  napínavý příběh
travel guide  /ˈtrævəl ɡaɪd/  cestovatelský průvodce
war film  /ˈwɔː fɪlm/  válečný film
western  /ˈwestən/  western

Film, theatre, books
act  /ækt/  hrát
acting  /ˈæktɪŋ/  hra, herecký výkon
animation  /ˌænəˈmeɪʃən/  animace
author  /ˈɔːθə/  autor
award-winning  /əˈwɔːd ˌwɪnɪŋ/  oceněný, vyznamenaný cenou
based on  /ˈbeɪst ɒn/  na základě
best-seller  /ˌbestˈselə/  bestseler
book/film review  /ˈbʊk/ˈfɪlm rɪˌvjuː/  knižní/filmová recenze
camera  /ˈkæmərə/  kamera
central character  /ˌsentrəl ˈkærəktə/  hlavní/ústřední postava
chapter  /ˈtʃæptə/  kapitola
costume  /ˈkɒstjʊm/  kostým
dialogue  /ˈdaɪəlɒɡ/  dialog
direct  /dəˈrekt/  režírovat
filming  /ˈfɪlmɪŋ/  natáčení
give a good performance as … /ɡɪv ə ˌɡʊd pəˈfɔːməns əz/  

podat dobrý výkon jako…
hold your attention  /ˌhəʊld jɔːr əˈtenʃən/  udržet pozornost
lead actor  /ˌliːd ˈæktə/  herec v hlavní roli
literary critic  /ˌlɪtərəri ˈkrɪtɪk/  literární kritik

movie  /ˈmuːvi/  film
novelist  /ˈnɒvələst/  autor románů, prozaik
perform  /pəˈfɔːm/  předvádět, vystupovat
performance  /pəˈfɔːməns/  vystoupení, výkon
play the role of  /ˌpleɪ ðə ˈrəʊl əv/  hrát roli
playwright  /ˈpleɪraɪt/  dramatik
plot  /plɒt/  zápletka, děj
poem  /ˈpəʊɪm/  báseň
poet  /ˈpəʊət/  básník
producer  /prəˈdjuːsə/  producent
scene  /siːn/  scéna
screenplay / script  /ˈskriːnpleɪ / skrɪpt/  scénář
scriptwriter  /ˈskrɪptˌraɪtə/  scenárista
setting  /ˈsetɪŋ/  výprava, aranžmá
soundtrack  /ˈsaʊndtræk/  hudební doprovod
special effects  /ˌspeʃəl əˈfekts/  speciální efekty
stage  /steɪdʒ/  scéna, jeviště
storyline  /ˈstɔːrilaɪn/  příběh, děj
suspense  /səˈspens/  napětí
take place in  /ˌteɪk ˈpleɪs ɪn/  odehrávat se v
tension  /ˈtenʃən/  napětí
verse  /vɜːs/  sloka, verš
violence  /ˈvaɪələns/  násilí
writer  /ˈraɪtə/  spisovatel
X-rated  /ˈeks ˌreɪtəd/  nevhodný pro mládež, nepřístupný

Music
album  /ˈælbəm/  album
band  /bænd/  skupina
classical music  /ˌklæsɪkəl ˈmjuːzɪk/  vážná hudba
composer  /kəmˈpəʊzə/  skladatel
hit  /hɪt/  hit
instrument  /ˈɪnstrəmənt/  hudební nástroj
jazz  /dʒæz/  džez
live  /laɪv/  naživo
music award  /ˈmjuːzɪk əˌwɔːd/  hudební ocenění
music festival  /ˈmjuːzɪk ˌfestəvəl/  hudební festival
opera  /ˈɒpərə/  opera
piano  /piˈænəʊ/  klavír, piano
singer  /ˈsɪŋə/  zpěvák
song  /sɒŋ/  píseň
songwriter  /ˈsɒŋˌraɪtə/  autor písní
symphony  /ˈsɪmfəni/  symfonie
the charts  /ðə ˈtʃɑːts/  žebříček, hitparáda
track  /træk/  zvuková stopa
vocal range  /ˌvəʊkəl ˈreɪndʒ/  hlasový rozsah

TV and media
comedian  /kəˈmiːdiən/  komik
episode  /ˈepəsəʊd/  díl, epizoda
journalist  /ˈdʒɜːnələst/  novinář
newspaper article  /ˈnjuːsˌpeɪpə ˌɑːtɪkəl/  novinový článek
report  /rɪˈpɔːt/  reportáž, příspěvek
sitcom  /ˈsɪtkɒm/  sitcom
TV presenter  /ˌtiː ˈviː prɪˌzentə/  televizní moderátor

Description 
amazing  /əˈmeɪzɪŋ/  úžasný
amusing  /əˈmjuːzɪŋ/  zábavný
boring  /ˈbɔːrɪŋ/  nudný
brilliant /ˈbrɪliənt/ skvělý 
emotional  /ɪˈməʊʃənəl/  dojemný, citový
enjoyable  /ɪnˈdʒɔɪəbəl/  příjemný
entertaining  /ˌentəˈteɪnɪŋ/  zábavný
excellent /ˈeksələnt/ vynikající 
factual  /ˈfæktʃuəl/  přesný, věcný
funny  /ˈfʌni/  legrační
great /ɡreɪt/ ohromný, úžasný 
inspiring  /ɪnˈspaɪərɪŋ/  podnětný, inspirující
moving  /ˈmuːvɪŋ/  dojemný
perfect  /ˈpɜːfekt/ perfektní, skvělý 
predictable  /prɪˈdɪktəbəl/  předvídatelný
relaxing  /rɪˈlæksɪŋ/  nenáročný, oddechový
true-life  /ˌtruː ˈlaɪf/  pravdivý, ze života
unoriginal  /ˌʌnəˈrɪdʒɪnəl/  nepůvodní
unrealistic  /ˌʌnrɪəˈlɪstɪk/  nerealistický
wonderful  /ˈwʌndəfə/l/ báječný, skvělý
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Types of houses
bungalow  /ˈbʌŋɡələʊ/  přízemní domek, bungalov
cottage  /ˈkɒtɪdʒ/  chalupa, chata
detached house  /dɪˌtætʃt ˈhaʊs/  samostatný dům
eco-house  /ˈiːkəʊ haʊs/  ekologický dům
flat  /flæt/  byt
houseboat  /ˈhaʊsbəʊt/  obytný člun, hausbót
semi-detached house  /ˌsemidɪˌtætʃt ˈhaʊs/  dvojdomek
studio apartment  /ˌstjuːdiəʊ əˈpɑːtmənt/  garsoniéra
terraced house  /ˌterəst ˈhaʊs/  řadový domek

Location 
in a village  /ˌɪn ə ˈvɪlɪdʒ/  ve vesnici
in the city centre  /ˌɪn ðə ˌsɪti ˈsentə/  v centru města
in the countryside  /ˌɪn ðə ˈkʌntrisaɪd/  na venkově
in the suburbs  /ˌɪn ðə ˈsʌbɜːbz/  na předměstí
near the sea  /ˌnɪə ðə ˈsiː/  u moře
on a housing estate  /ˌɒn ə ˈhaʊzɪŋ ɪˌsteɪt/  na sídlišti
on the edge of the city  /ˌɒn ði ˈedʒ əv ðə ˈsɪti/  na okraji města

Building materials 
brick  /brɪk/  cihla
concrete  /ˈkɒŋkriːt/  beton
mud  /mʌd/  bláto, bahno
stone  /stəʊn/  kámen
wood  /wʊd/  dřevo

Description 
comfortable  /ˈkʌmftəbəl/  pohodlný
cosy  /ˈkəʊzi/  útulný
lots of natural light  /lɒts əv ˌnætʃərəl ˈlaɪt/  spousta přirozeného 

světla
modern  /ˈmɒdn/  moderní
open-plan  /ˌəʊpən ˈplæn/  otevřený prostor
spacious  /ˈspeɪʃəs/  prostorný
traditional  /trəˈdɪʃənəl/  tradiční

Inside a house
basement  /ˈbeɪsmənt/  suterén, sklep
bedside table  /ˌbedsaɪd ˈteɪbəl/  noční stolek
bookcase  /ˈbʊk-keɪs/  knihovna
bookshelf  /ˈbʊkʃelf/  police na knihy
carpet  /ˈkɑːpət/  koberec
ceiling  /ˈsiːlɪŋ/  strop
central heating  /ˌsentrəl ˈhiːtɪŋ/  ústřední topení
cooker  /ˈkʊkə/  sporák
couch  /kaʊtʃ/  pohovka, gauč
cupboard  /ˈkʌbəd/  skříňka, příborník
duvet  /ˈduːveɪ/  prošívaná přikrývka
electricity  /ɪˌlekˈtrɪsəti/  elektřina
floor  /flɔː/  podlaha, patro
floorboard  /ˈflɔːbɔːd/  podlahové prkno
fridge  /frɪdʒ/  lednice
kitchen sink  /ˌkɪtʃən ˈsɪŋk/  dřez
lamp  /læmp/  lampa, světlo
shelf  /ʃelf/  police
single bed  /ˌsɪŋɡəl ˈbed/  postel, jednolůžko
sofa  /ˈsəʊfə/  pohovka
stairs  /steəz/ schody, schodiště
toilet  /ˈtɔɪlət/  WC, toaleta
wardrobe  /ˈwɔːdrəʊb/  šatní skříň
windowsill  /ˈwɪndəʊˌsɪl/  okenní parapet
wood-burner  /ˈwʊd ˌbɜːnə/  kamna na dřevo
worktop  /ˈwɜːk tɒp/  pracovní deska

Outside a house 
back door  /ˌbæk ˈdɔː/  zadní dveře
balcony /ˈbælkəni/ balkón 
front door  /ˌfrʌnt ˈdɔː/  vstupní dveře
garage  /ˈɡærɪdʒ/  garáž
path  /pɑːθ/  cestička, pěšina
patio  /ˈpætiəʊ/  terasa, atrium
pond  /pɒnd/  jezírko, vodní nádrž
porch  /pɔːtʃ/  veranda
roof  /ruːf/  střecha
shed  /ʃed/  kůlna
sky-light  /ˈskaɪlaɪt/  světlík, vikýř
solar panel  /ˌsəʊlə ˈpænl/  solární panel
stone wall  /ˌstəʊn ˈwɔːl/  kamenná zeď

Places in the city and in the country 
beach  /biːtʃ/  pláž
bridge  /brɪdʒ/  most
canal  /kəˈnæl/  kanál
canyon  /ˈkænjən/  kaňon
castle  /ˈkɑːsəl/  hrad, zámek
coast  /kəʊst/  pobřeží
harbour  /ˈhɑːbə/  přístav
hill  /hɪl/  kopec
island  /ˈaɪlənd/  ostrov
monument  /ˈmɒnjəmənt/  pomník, památka
mountain  /ˈmaʊntən/  hora
rainforest  /ˈreɪnfɒrəst/  deštný prales
reef  /riːf/  útes
river  /ˈrɪvə/  řeka
rock  /rɒk/  skála
ruins  /ˈruːənz/  ruiny, zříceniny
slums  /slʌmz/  brlohy, slumy
square  /skweə/  náměstí
statue  /ˈstætʃuː/  socha
temple  /ˈtempəl/  chrám
valley  /ˈvæli/  údolí

Tourism
a must  /ə ˈmʌst/  nutnost, nezbytnost
accommodation  /əˌkɒməˈdeɪʃən/  ubytování
attract tourists  /əˌtrækt ˈtʊərɪsts/  přitahovat turisty
attraction  /əˈtrækʃən/  atrakce
breathtaking view  /ˌbreθteɪkɪŋ ˈvjuː/  úchvatný pohled 
entertainment  /ˌentəˈteɪnmənt/  zábava
historic site  /hɪˌstɒrɪk ˈsaɪt/  historická památka
host  /həʊst/  hostit, hostitel
local speciality  /ˌləʊkəl ˌspeʃiˈæləti/  místní specialita
nightlife  /ˈnaɪtlaɪf/  noční život
sights  /saɪts/  památky, pozoruhodnosti
tourist destination  /ˈtʊərəst destəˌneɪʃən/  turistický cíl

Phrases with make and do
do the cooking  /ˌduː ðə ˈkʊkɪŋ/  vařit
do the gardening  /ˌduː ðə ˈɡɑːdnɪŋ/  zahradničit
do the housework  /ˌduː ðə ˈhaʊswɜːk/  dělat domácí práce
do the ironing  /ˌduː ði ˈaɪənɪŋ/  žehlit
do the shopping  /ˌduː ðə ˈʃɒpɪŋ/  nakupovat
do the washing  /ˌduː ðə ˈwɒʃɪŋ/  prát prádlo
do the washing-up  /ˌduː ðə ˌwɒʃɪŋ ˈʌp/  mýt nádobí
do your best  /ˌduː jɔː ˈbest/  vynasnažit se
do your homework  /ˌduː jɔː ˈhəʊmwɜːk/  dělat domácí úkoly
make a complaint  /ˌmeɪk ə kəmˈpleɪnt/  stěžovat si
make a decision  /ˌmeɪk ə dɪˈsɪʒən/  udělat rozhodnutí
make a mess  /ˌmeɪk ə ˈmes/  udělat nepořádek
make a noise  /ˌmeɪk ə ˈnɔɪz/  dělat hluk
make dinner  /ˌmeɪk ˈdɪnə/  udělat oběd
make your bed  /ˌmeɪk jɔː ˈbed/  ustlat si

Other 
architecture  /ˈɑːkətektʃə/  architektura
awesome /ˈɔːsəm/ úžasný 
busy  /ˈbɪzi/  rušný, zaměstnaný
dominate  /ˈdɒməneɪt/  čnít, dominovat
house-warming party  /ˈhaʊswɔːmɪŋ ˌpɑːti/  oslava při 

nastěhování do nového domu/bytu
impressive  /ɪmˈpresɪv/  působivý
move (house)  /ˌmuːv (ˈhaʊs)/  přestěhovat se
narrow  /ˈnærəʊ/  úzký
natural wonder  /ˌnætʃərəl ˈwʌndə/  přírodní div
neighbour  /ˈneɪbə/  soused
neighbourhood  /ˈneɪbəhʊd/  sousedství, okolí, čtvrť
population  /ˌpɒpjəˈleɪʃən/  obyvatelstvo
public transport system  /ˌpʌblɪk ˈtrænspɔːt ˌsɪstəm/  systém 

veřejné dopravy
selection  /səˈlekʃən/  výběr
shallow  /ˈʃæləʊ/  mělký
spectacular  /spekˈtækjələ/  velkolepý, efektní
teddy bear  /ˈtedi beə/  medvídek (hračka)
trading centre  /ˈtreɪdɪŋ ˌsentə/  obchodní centrum
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get a place at university  /ɡet ə ˌpleɪs ət ˌjuːnəˈvɜːsəti/  získat 

místo na universitě
get a reply  /ˌɡet ə rɪˈplaɪ/  dostat odpověď
get a tattoo  /ˌɡet ə təˈtuː/  dát se tetovat
get better  /ˌɡet ˈbetə/  zlepšit se
get cold  /ˌɡet ˈkəʊld/  ochladit/ochlazovat se
get dark  /ˌɡet ˈdɑːk/  stmívat se
get exhausted  /ˌɡet ɪɡˈzɔːstəd/  vyčerpat se
get good marks  /ˌɡet ɡʊd ˈmɑːks/  dostat dobré známky
get home  /ˌɡet ˈhəʊm/  dostat se / přijít / vrátit se domů
get ill  /ˌɡet ˈɪl/  onemocnět
get into trouble  /ˌɡet ˌɪntə ˈtrʌbəl/  dostat se do potíží
get into university  /ˌɡet ˌɪntə ˌjuːnəˈvɜːsəti/  dostat se na 

univerzitu
get late  /ˌɡet ˈleɪt/  připozdívat se
get nervous  /ˌɡet ˈnɜːvəs/  znervóznět
get on with  /ˌɡet ˈɒn wɪð/  vycházet s někým
get out of  /ˌɡet ˈaʊt əv/  dostat se z
get ready  /ˌɡet ˈredi/  připravit se
get rid of sth  /ˌɡet ˈrɪd əv ˌsʌmθɪŋ/  zbavit se něčeho
get stressed about sth  /ˌɡet ˈstrest əˌbaʊt ˌsʌmθɪŋ/  něčím se 

stresovat
get there  /ˈɡet ðeə/  dostat se někam
get tired  /ˌɡet ˈtaɪəd/  unavit se
get to school  /ˌɡet tə ˈskuːl/  dorazit do školy
get to the station  /ˌɡet tə ðə ˈsteɪʃən/  přijet na nádraží/stanici
get to work  /ˌɡet tə ˈwɜːk/  dorazit do práce
get up  /ˌɡet ˈʌp/  vstát

Other 
background  /ˈbækɡraʊnd/  pozadí, zázemí
be friendly with  /ˌbi ˈfrendli wɪð/  přátelit se s 
beanbag  /ˈbiːnbæɡ/  sedacívak
blinds  /blaɪndz/  žaluzie, zatemnění 
carry on  /ˌkæri ˈɒn/  pokračovat
chill out  /ˌtʃɪl ˈaʊt/  relaxovat, uvolnit se
collect  /kəˈlekt/  sbírat
collection  /kəˈlekʃən/  sbírka
community  /kəˈmjuːnəti/  společenství/komunita
compete against  /kəmˈpiːt əˌɡenst/  soupeřit/soutěžit s
conditions /kənˈdɪʃənz/  podmínky 
decide  /dɪˈsaɪd/  rozhodnout
decision  /dɪˈsɪʒən/  rozhodnutí
donate  /dəʊˈneɪt/  darovat/podpořit, obvykle finančním darem
donation  /dəʊˈneɪʃən/  dar, darování
exhaust  /ɪɡˈzɔːst/  vyčerpat
exhaustion  /ɪɡˈzɔːstʃən/  vyčerpání
explain  /ɪkˈspleɪn/  vysvětlit 
explanation  /ˌekspləˈneɪʃən/  vysvětlení
flexible  /ˈfleksəbəl/  flexibilní, přizpůsobivý, pružný
follow your interests  /ˌfɒləʊ jɔːr ˈɪntrəsts/  jít (si) za svými zájmy
fundraising  /ˈfʌndˌreɪzɪŋ/  získávání peněz (na charitu, apod.)
have a good time  /ˌhæv ə ˌɡʊd ˈtaɪm/  dobře se bavit
invest  /ɪnˈvest/  investovat
isolate  /ˈaɪsəleɪt/  izolovat
isolation  /ˌaɪsəˈleɪʃən/  izolace
keep a promise  /ˌkiːp ə ˈprɒməs/  dodržet slib
meet up with  /ˌmiːt ˈʌp wɪð/  setkat se s
on your own  /ˌɒn jɔːr ˈəʊn/  sám/sama/samostatně
provide  /prəˈvaɪd/  poskytnout, dát
provision  /prəˈvɪʒən/  poskytnutí, zabezpečení
put on  /ˌpʊt ˈɒn/  vložit/dát na
reach  /riːtʃ/  dosáhnout
relax  /rɪˈlæks/  relaxovat
remote  /rɪˈməʊt/  vzdálený, dálkový
rigid  /ˈrɪdʒəd/  neměnný, přísný
scrape  /skreɪp/  škrábat
stumble into  /ˈstʌmbəl ˌɪntu/  náhodou narazit na
summit  /ˈsʌmət/  vrchol (zde: hory)
swipe card  /ˈswaɪp kɑːd/  magnetická karta
take it easy  /ˌteɪk ɪt ˈiːzi/  brát s nadhledem
take off  /ˌteɪk ˈɒf/  sundat, svléknout
uncluttered  /ˌʌnˈklʌtəd/  přehledný, uspořádaný
waste of time  /ˌweɪst əv ˈtaɪm/  ztráta času

Subjects and courses 
Architecture  /ˈɑːkətektʃə/  architektura
Art  /ɑːt/ umění
Art History /ˈɑːt ˌhɪstəri/  dějiny umění
Design and Technology  /dɪˌzaɪn ənd tekˈnɒlədʒi/  design 

a technologie výroby
Engineering  /ˌendʒəˈnɪərɪŋ/  strojírenství/stavebnictví
English  /ˈɪŋɡlɪʃ/  angličtina
Geography  /dʒiˈɒɡrəfi/  zeměpis
Law  /lɔː/  právo
Maths /mæθs/  matematika 
Medicine  /ˈmedsən/  lékařství
Music  /ˈmjuːzɪk/  hudební výchova
Physical Education (PE)  /ˌfɪzɪkəl ˌedjʊˈkeɪʃən (ˌpiːˈiː)/  tělesná 

výchova
Reading  /ˈriːdɪŋ/  čtení
Science  /ˈsaɪəns/  přírodovědné předměty / věda
Writing  /ˈraɪtɪŋ/  psaní, sloh

School 
A levels  /ˈeɪ ˌlevəlz/  vyšší stupeň závěrečné středoškolské 

zkoušky v UK
ability  /əˈbɪləti/  schopnost
attend a school  /əˌtend ə ˈskuːl/  chodit do školy
bully  /ˈbʊli/  šikanovat
canteen  /kænˈtiːn/  jídelna
classmate  /ˈklɑːsmeɪt/  spolužák
classroom  /ˈklɑːsrʊm/  třída
compulsory  /kəmˈpʌlsəri/  povinný
demanding  /dɪˈmɑːndɪŋ/  náročný
discipline  /ˈdɪsəplən/  disciplína, obor
do a subject  /ˌduː ə ˈsʌbdʒɪkt/  studovat  předmět
do/take an exam  /ˌduː/ˌteɪk ən ɪɡˈzæm/  skládat zkoušku
drop a subject  /ˈdrɒp ə ˌsʌbdʒɪkt/  přestat chodit na určitý 

předmět / přestat se jej učit
educate  /ˈedjʊkeɪt/  vzdělávat
education  /ˌedjʊˈkeɪʃən/  vzdělání
elementary school  /ˌeləˈmentəri skuːl/  základní škola, obvykle 

první stupeň
fail an exam  /ˌfeɪl ən ɪɡˈzæm/  propadnout u zkoušky
field trip  /ˈfiːld trɪp/  školní výlet, exkurze
grade/mark  /ɡreɪd/mɑːk/  stupeň/známka
learn by heart / memorise  /ˌlɜːn baɪ ˈhɑːt / ˈmeməraɪz/  učit se 

nazpaměť / memorovat
leave school  /ˌliːv ˈskuːl/  opustit školu
literate  /ˈlɪtərət/  gramotný
miss/skip lessons  /mɪs/ˌskɪp ˈlesənz/  vynechat hodinu / nejít na 

hodinu
pass an exam  /ˌpɑːs ən ɪɡˈzæm/  složit zkoušku
playground  /ˈpleɪɡraʊnd/  hřiště
primary school  /ˈpraɪməri skuːl/  základní škola (obvykle do 10–11 let)
revise  /rɪˈvaɪz/  zopakovat (učivo)
revision  /rɪˈvɪʒən/  opakování
schedule  /ˈʃedjuːl/  rozvrh
school gate  /ˌskuːl ˈɡeɪt/  školní brána
school uniform  /ˌskuːl ˈjuːnəfɔːm/  školní uniforma
schoolwork  /ˈskuːlwɜːk/  školní práce/učivo/nauka
secondary school  /ˈsekəndəri skuːl/  střední škola
single-sex school  /ˌsɪŋɡəl seks ˈskuːl/  škola buď pouze 

chlapecká, nebo pouze dívčí
subject  /ˈsʌbdʒɪkt/  předmět
take a break  /ˌteɪk ə ˈbreɪk/  udělat si přestávku
timetable  /ˈtaɪmˌteɪbəl/  rozvrh hodin

University 
academic  /ˌækəˈdemɪk/  akademický
academy  /əˈkædəmi/  akademie
apply for (a place)  /əˌplaɪ fər (ə ˈpleɪs)/  žádat/ucházet se o (místo)
diploma  /dəˈpləʊmə/  diplom
do a course  /ˌduː ə ˈkɔːs/  absolvovat kurz
entrance exam  /ˈentrəns ɪɡˌzæm/  přijímací zkouška
gap year  /ˈɡæp jɪə/  volný rok (přerušení studia)
tuition fee  /tjuˈɪʃən fiː/  školné

Phrases with get 
get a good job  /ˌɡet ə ˌɡʊd ˈdʒɒb/  získat dobrou práci
get a lot out of sth  /ˌɡet ə ˈlɒt aʊt əv ˌsʌmθɪŋ/  hodně si 

z něčeho odnést

sarka.mikova
Zvýraznění
delete this (, obvykle první stupeň)

sarka.mikova
Zvýraznění
delete this

sarka.mikova
Lístek s poznámkou
replace the translation with: sedací vak

sarka.mikova
Zvýraznění
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06 WORD LIST • WORKING LIFE
Jobs 
accountant  /əˈkaʊntənt/  účetní
actor  /ˈæktə/  herec
airline pilot  /ˈeəlaɪn ˌpaɪlət/  pilot letadla
babysitter/childminder  /ˈbeɪbiˌsɪtə/ˈtʃaɪldˌmaɪndə/  někdo na 

hlídání dětí / chůva
banker  /ˈbæŋkə/  bankéř
beautician  /bjuːˈtɪʃən/  kosmetička
builder  /ˈbɪldə/  stavební dělník, stavitel, stavbař
bus driver  /ˈbʌs ˌdraɪvə/  řidič autobusu
businessman  /ˈbɪznəsmən/  obchodník, podnikatel
camp supervisor  /ˈkæmp ˌsuːpəvaɪzə/  vedoucí na táboře/

vychovatel
carer  /ˈkeərə/  pečovatel
carpenter  /ˈkɑːpəntə/  tesař
computer programmer  /kəmˈpjuːtə ˌprəʊɡræmə/  programátor
design consultant  /dɪˈzaɪn kənˌsʌltənt/  designér, dekoratér
DJ  /ˈdiː ˌdʒeɪ/  diskžokej
doctor  /ˈdɒktə/  lékař
driving instructor  /ˈdraɪvɪŋ ɪnˌstrʌktə/  instruktor autoškoly
electrician  /ɪˌlekˈtrɪʃən/  elektrikář
engineer  /ˌendʒəˈnɪə/  inženýr, technik 
estate agent  /ɪˈsteɪt ˌeɪdʒənt/  obchodník s realitami, realitní makléř
flight attendant  /ˈflaɪt əˌtendənt/  letuška/stevard
hairdresser  /ˈheəˌdresə/  kadeřnice
interpreter  /ɪnˈtɜːprətə/   tlumočník
journalist  /ˈdʒɜːnələst/  novinář
lifeguard  /ˈlaɪfɡɑːd/  plavčík
mechanic  /mɪˈkænɪk/  mechanik
model  /ˈmɒdl/  modelka
musician  /mjuːˈzɪʃən/  hudebník
nurse  /nɜːs/  zdravotní sestra/ošetřovatel
office assistant  /ˈɒfəs əˌsɪstənt/  asistent v kanceláři
photographer  /fəˈtɒɡrəfə/  fotograf
plumber  /ˈplʌmə/  instalatér
police officer  /pəˈliːs ˌɒfəsə/  policista
politician  /ˌpɒləˈtɪʃən/  politik
receptionist  /rɪˈsepʃənəst/  recepční
scientist  /ˈsaɪəntəst/  vědec
secondary school teacher  /ˈsekəndəri skuːl ˌtiːtʃə/  učitel SŠ
secretary  /ˈsekrətəri/  sekretář(ka), tajemník
shop assistant  /ˈʃɒp əˌsɪstənt/  prodavač
skiing instructor  /ˈskiːɪŋ ɪnˌstrʌktə/  lyžařský instruktor
specialist  /ˈspeʃələst/  specialista
taxi driver  /ˈtæksi ˌdraɪvə/  řidič taxi
tourist guide  /ˈtʊərəst ɡaɪd/  průvodce turistů
travel agent  /ˈtrævəl ˌeɪdʒənt/  agent cestovní kanceláře

Employment 
apply for a job  /əˌplaɪ fər ə ˈdʒɒb/  žádat o práci
banking  /ˈbæŋkɪŋ/ bankovnictví 
boss  /bɒs/  šéf
candidate  /ˈkændədət/  kandidát
career  /kəˈrɪə/  kariéra
communication skills  /kəˌmjuːnəˈkeɪʃən skɪlz/  komunikační 

dovednosti  
conference call  /ˈkɒnfərəns kɔːl/  (telefonní) konferenční hovor
contact details  /ˈkɒntækt ˌdiːteɪlz/  kontaktní údaje
CV  /ˌsiː ˈviː/  životopis
employee  /ɪmˈplɔɪ-iː/  zaměstnanec
employer  /ɪmˈplɔɪə/  zaměstnavatel
finish work  /ˌfɪnɪʃ ˈwɜːk/  dokončit práci
have a job  /ˌhæv ə ˈdʒɒb/  mít práci
holiday job  /ˈhɒlɪdeɪ ˈdʒɒb/  práce o prázdninách (brigáda)
interview  /ˈɪntəvjuː/  pohovor
job advert/advertisement  /ˈdʒɒb ˌædvɜːt/ədˌvɜːtɪsmənt/  pracovní 

inzerát
look for a job  /ˌlʊk fər ə ˈdʒɒb/  hledat práci
male-dominated job  /ˌmeɪl ˌdɒmɪneɪtɪd ˈdʒɒb/  převážně mužská 

práce/povolání
manual job  /ˌmænjuəl ˈdʒɒb/  manuální/fyzická práce
marketing /ˈmɑːkɪtɪŋ/ marketing 
office  /ˈɒfəs/  kancelář
oil industry  /ˈɔɪl ˌɪndəstri/ ropný průmysl 
part-time job  /ˌpɑːt taɪm ˈdʒɒb/  práce na částečný úvazek
personal skills  /ˌpɜːsənəl ˈskɪlz/  individuální/osobní dovednosti
position  /pəˈzɪʃən/  pozice, místo
profession  /prəˈfeʃən/  povolání

promotion  /prəˈməʊʃən/  povýšení
retail  /ˈriːteɪl/  maloobchod, drobný prodej
retire  /rɪˈtaɪə/  odejít do důchodu
self-confidence  /ˌself ˈkɒnfɪdənts/  sebedůvěra
start work  /ˌstɑːt ˈwɜːk/  začít pracovat
training  /ˈtreɪnɪŋ/  školení
university degree  /ˌjuːnəˈvɜːsəti dɪˌɡriː/  univerzitní titul
work experience  /ˈwɜːk ɪkˌspɪəriəns/  pracovní zkušenost
work full-time  /ˌwɜːk fʊl ˈtaɪm/  pracovat na plný úvazek

Collocations – terms and conditions 
be badly paid  /bi ˌbædli ˈpeɪd/  být špatně placen
be/work in (IT)  /ˌbi/ˌwɜːk ɪn (ˌaɪˈtiː)/  pracovat v (IT)
be on your feet all day  /ˌbi ɒn jɔː ˈfiːt ɔːl deɪ/  být celý den na 

nohou
be self-employed  /ˌbi ˌself ɪmˈplɔɪd/  pracovat jako samostatně 

výdělečná osoba
be well-paid  /ˌbi ˌwel ˈpeɪd/  být dobře placen
do physical work  /ˌduː ˈfɪzɪkəl ˌwɜːk/  vykonávat fyzickou práci
do/work flexible hours  /ˌduː/ˌwɜːk ˌfleksəbəl ˈaʊ‿əz/  mít 

pohyblivou pracovní dobu
do/work long hours  /ˌduː/ˌwɜːk lɒŋ ˈaʊ‿əz/  mít dlouhou pracovní 

dobu
do/work overtime  /ˌduː/ˌwɜːk ˈəʊvətaɪm/  pracovat přes čas
do/work regular office hours  /ˌduː/ˌwɜːk ˌreɡjələr ˈɒfəs ˌaʊ‿əz/  

mít pravidelnou pracovní dobu
do/work shifts  /ˌduː/ˌwɜːk ʃɪfts/  pracovat na směny
get a bonus  /ˌɡet ə ˈbəʊnəs/  dostat prémie
get/earn a high/an average salary  /ˌɡet/ˌɜːn ə ˌhaɪ/ən ˌævərɪdʒ 

ˈsæləri/  vydělávat/mít  vysoký/průměrný  plat
get/earn low wages  /ˌɡet/ˌɜːn ˌləʊ ˈweɪdʒɪz/  vydělávat/mít 

nízkou mzdu 
get/have a pay rise  /ˌɡet/ˌhæv ə ˈpeɪ raɪz/  dostat přidáno
get/have/take a day off  /ˌɡet/ˌhæv/ˌteɪk ə deɪ ˈɒf/  dostat/mít/

vzít si den volna
get/have/take five weeks’ paid holiday  /ˌɡet/ˌhæv/ˌteɪk faɪv 

wiːks ˌpeɪd ˈhɒlɪdeɪ/  dostat/mít/vzít si pět týdnů placené 
dovolené

get/have/take time off  /ˌɡet/ˌhæv/ˌteɪk taɪm ˈɒf/  dostat/mít/vzít 
si nějakou dobu volno

work for/at (Citibank)  /ˌwɜːk fə/ət (ˈsɪtibæŋk)/  pracovat pro/v 
(Citibank)

work for (a construction company)  /ˌwɜːk fər (ə kənˈstrʌkʃən 
ˌkʌmpəni)/  pracovat pro (stavební firmu)

work from home  /ˌwɜːk frəm ˈhəʊm/  pracovat z domova
work in (a hospital/advertising)  /ˌwɜːk ɪn (ə ˈhɒspɪtəl/

ˈædvətaɪzɪŋ)/  pracovat v (nemocnici/reklamě)
work in/as part of a team  /ˌwɜːk ɪn/əz ˌpɑːt əv ə ˈtiːm/  

pracovat v / být součástí týmu
work outside  /ˌwɜːk aʊtˈsaɪd/  pracovat venku
work with your hands  /ˌwɜːk wɪð jɔː ˈhændz/  pracovat rukama/

fyzicky

Other 
be a fast learner  /bi ə ˌfɑːst ˈlɜːnə/  rychle se učit
be dependent on  /ˌbi dɪˈpendənt ɒn/  být závislý na
benefit  /ˈbenəfɪt/  benefit / zaměstnanecká výhoda
deal with sth  /ˈdɪəl wɪð ˌsʌmθɪŋ/ zabývat se čím 
driving licence  /ˈdraɪvɪŋ ˌlaɪsəns/  řidičský průkaz
enclose  /ɪnˈkləʊz/ přiložit/vložit
find out  /ˌfaɪnd ˈaʊt/  zjistit
foreign  /ˈfɒrən/  cizí, zahraniční
give up  /ˌgɪv ˈʌp/  vzdát něco, vzdát se, přestat s něčím
grow  /ɡrəʊ/  růst
have a shave  /ˌhæv ə ˈʃeɪv/  oholit se 
native  /ˈneɪtɪv/  rodný
set up  /ˌset ˈʌp/  založit
shelter  /ˈʃeltə/  přístřeší, útočiště
sum up  /ˌsʌm ˈʌp/  shrnout
throw out  /ˌθrəʊ ˈaʊt/  vyhodit, zamítnout
waste  /weɪst/  odpad
work sth out  /ˌwɜːk ˌsʌmθɪŋ ˈaʊt/  vymyslet/vypracovat něco
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07 WORD LIST • SHOPPING
Types of shops 
baker’s  /ˈbeɪkəz/  pekařství
bookstore  /ˈbʊkstɔː/  knihkupectví
butcher’s  /ˈbʊtʃəz/  řeznictví
charity shop  /ˈtʃærəti ʃɒp/  obchod/prodejna charity
clothes shop  /ˈkləʊðz ʃɒp/  oděvy
designer shop  /dɪˈzaɪnə ʃɒp/  obchod s autorskou módou
greengrocer’s  /ˈgriːŋgrəʊsəz/  obchod ovoce-zelenina
jeweller’s  /ˈdʒuːələz/  klenotnictví
newsagent’s  /ˈnjuːzˌeɪdʒənts/  novinový stánek, trafika
pet shop  /ˈpet ʃɒp/  chovatelské potřeby
shoe shop  /ˈʃuː ʃɒp/  obuv
shopping centre/mall  /ˈʃɒpɪŋ ˌsentə/mɔːl/  obchodní centrum
store  /stɔː/  obchod, prodejna
supermarket  /ˈsuːpəˌmɑːkət/  supermarket
toy shop  /ˈtɔɪ ʃɒp/  hračkářství

Places in town, services 
aquarium  /əˈkweəriəm/  akvárium, podmořský svět
cinema  /ˈsɪnəmə/  kino
manicure  /ˈmænəkjʊə/  manikúra
museum  /mjuːˈziəm/  muzeum
post office  /ˈpəʊst ˌɒfəs/  pošta
theatre  /ˈθɪətə/  divadlo
theme park  /ˈθiːm pɑːk/  zábavní park
the dentist  /ðə ˈdentəst/  zubař, zubařská ordinace
the doctor  /ðə ˈdɒktə/  lékař, ordinace lékaře
wedding chapel  /ˈwedɪŋ ˌtʃæpəl/  svatební kaple

Goods 
beauty products  /ˈbjuːti ˌprɒdʌkts/  kosmetické výrobky
boots  /buːts/  boty, obvykle kotníčkové nebo vysoké
carpet  /ˈkɑːpət/  koberec
electrical goods  /ɪˈlektrɪkəl ɡʊdz/  elektrospotřebiče
face cream  /ˈfeɪs kriːm/  krém na obličej
friendship bracelet  /ˈfrendʃɪp ˌbreɪslət/  náramek přátelství
game console  /ˈɡeɪm kənˌsəʊl/  herní konzole
headphones  /ˈhedfəʊnz/  sluchátka
leisurewear  /ˈleʒəweə/  sportovní oděvy/oděvy pro volný čas
light bulb    /ˈlaɪt bʌlb/  žárovka
plant  /plɑːnt/  rostlina
purse  /pɜːs/  peněženka
sandals  /ˈsændəlz/  sandály 
swimwear  /ˈswɪmweə/  plavky
toiletries  /ˈtɔɪlətriz/  toaletní potřeby
trainers  /ˈtreɪnəz/  sportovní obuv
vacuum cleaner  /ˈvækjuəm ˌkliːnə/  vysavač

Shopping
advertising  /ˈædvətaɪzɪŋ/  reklama
branding  /ˈbrændɪŋ/  vytváření značky
broken  /ˈbrəʊkən/  rozbitý
buy on impulse  /ˌbaɪ ɒn ˈɪmpʌls/  kupovat impulsivně, náhle se 

rozhodnout pro nákup
changing room  /ˈtʃeɪndʒɪŋ ruːm/  zkušební kabinka
complain  /kəmˈpleɪn/  stěžovat si
complaint  /kəmˈpleɪnt/  stížnost, reklamace
consumer  /kənˈsjuːmə/  zákazník, konzument
damaged  /ˈdæmɪdʒd/  poškozený
delivery  /dɪˈlɪvəri/  rozvoz/dodávka zboží
economical  /ˌekəˈnɒmɪkəl/  ekonomický, úsporný
fashionable  /ˈfæʃənəbəl/  módní
faulty  /ˈfɔːlti/  vadný, kazový
fit  /fɪt/ padnout, pasovat 
out of stock  /ˌaʊt əv ˈstɒk/  vyprodaný
package  /ˈpækɪdʒ/  balíček/balení
packaging  /ˈpækɪdʒɪŋ/  obal, obalový materiál
product  /ˈprɒdʌkt/  výrobek
quality  /ˈkwɒləti/  kvalita, jakost
reduced  /rɪˈdjuːst/  zlevněný
replacement  /rɪˈpleɪsmənt/  výměna zboží
sell-by date  /ˈsel baɪ deɪt/  datum prodeje
sell out  /ˌsel ˈaʊt/  vyprodat
service  /ˈsɜːvəs/  služba, servis
size /saɪz/ velikost, rozměr
suit  /suːt/  hodit se, slušet
try on  /ˌtraɪ ˈɒn/  vyzkoušet, zkusit si
value  /ˈvæljuː/  hodnota, cena

Shopping and services – collocations and useful phrases 
attract attention  /əˌtrækt əˈtenʃən/  přitahovat pozornost
close an account  /ˌkləʊz ən əˈkaʊnt/  zavřít účet/konto
do some research  /ˌduː səm rɪˈsɜːtʃ/  dělat průzkum/výzkum
do the shopping  /ˌduː ðə ˈʃɒpɪŋ/  nakupovat
exchange sth for sth  /ɪksˈtʃeɪndʒ ˌsʌmθɪŋ fə ˌsʌmθɪŋ/  vyměnit 

něco za něco
get a refund  /ˌɡet ə ˈriːfʌnd/  dostat zpět peníze
go shopping  /ˌɡəʊ ˈʃɒpɪŋ/  jít nakupovat
go window shopping  /ˌɡəʊ ˌwɪndəʊ ˈʃɒpɪŋ/  jít obhlížet výklady
have a sale  /ˌhæv ə ˈseɪl/  dělat výprodej
I can’t afford it  /aɪ ˌkɑːnt əˈfɔːd ɪt/  nemohu si to dovolit
keep the receipt  /ˌkiːp ðə rɪˈsiːt/  ponechat si paragon/účtenku
on (special) offer  /ɒn (ˌspeʃəl) ˈɒfə/  ve speciální nabídce
pay attention to  /ˌpeɪ əˈtenʃən tə/  věnovat pozornost / dát 

pozor na
pick up a bargain  /ˌpɪk ʌp ə ˈbɑːɡən/  udělat výhodnou koupi
shop online  /ˌʃɒp ɒnˈlaɪn/  nakupovat po internetu
some parts are missing  /səm ˌpɑːts ə ˈmɪsɪŋ/  některé části chybí
trust sb with sth  /ˈtrʌst ˌsʌmbədi wɪð ˌsʌmθɪŋ/  svěřit někomu něco

Partitives
a bottle of perfume  /ə ˌbɒtl əv ˈpɜːfjuːm/  flakon/lahvička 

parfému
a bottle of shampoo/mineral water  /ə ˌbɒtl əv ʃæmˈpuː/ 

ˌmɪnərəl ˈwɔːtə/  lahev šamponu/minerálky
a bunch of flowers  /ə ˌbʌntʃ əv ˈflaʊ‿əz/  kytice
a bunch of grapes/bananas  /ə ˌbʌntʃ əv ˈgreɪps/bəˈnɑːnəz/  hrozen 

vína/trs banánů
a can of beans/cola/tomatoes  /ə ˌkæn əv ˈbiːnz/ˈkəʊlə/

ˈtəˈmɑːtəʊz/  konzerva fazolí/ plechovka coly/rajčat
a jar of jam/instant coffee/mayonnaise  /ə ˌdʒɑːr əv ˈdʒæm/

ˌɪnstənt ˈkɒfi/ˌmeɪəˈneɪz/  (zavařovací) sklenice džemu / sklenice 
s rozpustnou kávou / sklenice majonézy

a packet of biscuits/tea/crisps  /ə ˌpækət əv ˈbɪskɪts/ˈtiː/ˈkrɪsps/  
balíček sušenek/čaje, sáček chipsů

a pair of jeans/skis/scissors  /ə ˌpeər əv ˈdʒiːnz/ˈskiːz/ˈsɪzəz/  
jedny džíny/jeden pár lyží/jedny nůžky

Personality and emotions
anger  /ˈæŋɡə/  hněv
angry  /ˈæŋɡri/  rozhněvaný
creation  /kriˈeɪʃən/  tvorba, výtvor
creative  /kriˈeɪtɪv/  tvořivý, tvůrčí
elegance  /ˈelɪɡəns/  elegance
elegant  /ˈeləɡənt/  elegantní
excitement  /ɪkˈsaɪtmənt/  vzrušení, rozčilení
greed  /ɡriːd/  nenasytnost, chtivost, chamtivost
greedy  /ˈɡriːdi/  nenasytný, chtivý, chamtivý
honest  /ˈɒnəst/  čestný, poctivý
honesty  /ˈɒnəsti/  poctivost
jealous  /ˈdʒeləs/  žárlivý
jealousy  /ˈdʒeləsi/  žárlivost
loyal  /ˈlɔɪəl/  loajální, věrný
loyalty  /ˈlɔɪəlti/  loajalita, věrnost
mysterious  /mɪˈstɪəriəs/  mysteriozní, tajemný, záhadný
mystery  /ˈmɪstəri/  záhada
passion  /ˈpæʃən/  vášeň, zápal
passionate  /ˈpæʃənət/  vášnivý, zanícený

Other
competitive  /kəmˈpetətɪv/  konkurenceschopný
focus on  /ˈfəʊkəs ɒn/  zaměřit se na
make a living  /ˌmeɪk ə ˈlɪvɪŋ/  vydělávat (si) na živobytí
market  /ˈmɑːkət/  trh
old-fashioned  /ˌəʊld ˈfæʃənd/  staromódní
protect the environment  /prəˌtekt ði ɪnˈvaɪrənmənt/  chránit 

životní prostředí
reduce poverty  /rɪˌdjuːs ˈpɒvəti/  zmírnit chudobu
secure  /sɪˈkʊə/  bezpečný
security  /sɪˈkjʊərəti/  bezpečnost
trade  /treɪd/  obchod, obchodovat
wealthy  /welθi/  zámožný, majetný, bohatý
wealth  /ˈwelθ/  bohatství, majetek
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Society and politics 
African American  /ˌæfrɪkən əˈmerɪkən /  Afroameričan
black community  /ˌblæk kəˈmjuːnəti /  černošská společnost/

komunita
Board of Education  /ˌbɔːd əv ˌedjʊˈkeɪʃən/  odbor školství
capital city  /ˌkæpətl ˈsɪti/  hlavní město
citizen  /ˈsɪtəzən/  občan/ka, obyvatel/ka
Civil Rights Movement  /ˌsɪvəl ˈraɪts ˌmuːvmənt/  hnutí za 

občanská práva
constitutional monarchy  /ˌkɒnstəˌtjuːʃənəl ˈmɒnəki/  konstituční 

monarchie
corruption  /kəˈrʌpʃən/  korupce
declare  /dɪˈkleə/  vyhlásit, prohlásit
democracy  /dɪˈmɒkrəsi/  demokracie
discriminate  /dɪˈskrɪməneɪt/  diskriminovat
discrimination  /dɪˌskrɪməˈneɪʃən/  diskriminace
equal  /ˈiːkwəl/  rovný s, stejný, rovnocenný
fight for  /ˈfaɪt fə/  bojovat za
freedom  /ˈfriːdəm/  svoboda
general elections  /ˌdʒenərəl iˈlekʃənz/  všeobecné volby
head of government  /ˌhed əv ˈɡʌvəmənt/  předseda vlády
head of state  /ˌhed əv ˈsteɪt/  hlava státu
human race  /ˌhjuːmən ˈreɪs/  lidská rasa
humiliate  /hjuːˈmɪlieɪt/  ponížit, pokořit
humiliation  /hjuːˌmɪliˈeɪʃən/  ponížení, potupa
make a speech  /ˌmeɪk ə ˈspiːtʃ/  pronést řeč
Nobel Peace Prize  /nəʊˌbel ˈpiːs praɪz/  Nobelova cena za mír
political system  /pəˌlɪtɪkəl ˈsɪstəm/  politický systém/zřízení
Prime Minister  /ˌpraɪm ˈmɪnəstə/  premiér
racial discrimination  /ˌreɪʃəl dɪˌskrɪməˈneɪʃən/  rasová 

diskriminace
racial segregation  /ˌreɪʃəl ˌseɡrɪˈɡeɪʃən/  rasová segregace
racism  /ˈreɪsɪzəm/  rasismus
run a campaign  /ˌrʌn ə kæmˈpeɪn/  vést kampaň
segregate  /ˈseɡrɪɡeɪt/  segregovat, vyloučit
segregation  /ˌseɡrɪˈɡeɪʃən/  segregace, vyloučení
separate  /ˈsepəreɪt/  separovat, oddělit
separation  /ˌsepəˈreɪʃən/  separace, oddělení
sexism  /ˈseksɪzəm/  sexismus
slave  /sleɪv/  otrok
slave trade  /ˈsleɪv treɪd/  obchod s otroky
slavery  /ˈsleɪvəri/  otroctví, otrokářství
statistics  /stəˈtɪstɪks/  statistika
the Supreme Court  /ðə sʊˌpriːm ˈkɔːt/  Nejvyšší soud
tax  /tæks/  daň
terrorism  /ˈterərɪzəm/  terorismus
unemployment  /ˌʌnɪmˈplɔɪmənt/  nezaměstnanost
vote  /vəʊt/  volit, hlasovat

Crime 
arson  /ˈɑːsən/  žhářství
assassinate  /əˈsæsəneɪt/  zavraždit, spáchat atentát 
assassination  /əˌsæsəˈneɪʃən/  vražda, atentát
break into  /ˈbreɪk ˌɪntə/  vloupat se
break the law  /breɪk ðə ˈlɔː/  porušit zákon
burglary  /ˈbɜːɡləri/  vloupání
burgle  /ˈbɜːɡəl/  vloupat se do
car crime  /ˈkɑː kraɪm/  zločiny spojené s automobily
commit a crime  /kəˌmɪt ə ˈkraɪm/  spáchat zločin
crime scene  /ˈkraɪm siːn/  místo činu
cyberbullying  /ˈsaɪbəˌbʊliɪŋ/  kyberšikana
damage public property  /ˌdæmɪdʒ ˌpʌblɪk ˈprɒpəti/  

poškozovat/ničit veřejný majetek
deal drugs  /ˌdiːl ˈdrʌɡz/  šířit drogy, obchodovat s nimi
drug dealing  /ˈdrʌɡ ˌdiːlɪŋ/  prodej drog
gang  /ɡæŋ/  gang
graffiti  /ɡræˈfiːti/  graffiti
hacking  /ˈhækɪŋ/  nezákoné, proniknutí do počítače/počítačové 

sítě/programu
illegal  /ɪˈliːɡəl/  ilegální, nezákonný
mug   /mʌɡ/  přepadnout a oloupit 
mugging  /ˈmʌɡɪŋ/  přepadení a oloupení (venku, v parku, na ulici)
murder  /ˈmɜːdə/  vražda, vraždit
murder rates  /ˈmɜːdə reɪts/  počet vražd
mystery  /ˈmɪstəri/  záhada

online piracy  /ˌɒnlaɪn ˈpaɪərəsi/  internetové pirátství
pirate  /ˈpaɪərət/  nelegálně okopírovat, ukrást
rob  /rɒb/  okrást, oloupit, vyloupit
robbery  /ˈrɒbəri/  krádež, loupež
set fire to  /ˌset ˈfaɪə tə/  podpálit
shoplift  /ˈʃɒpˌlɪft/  krást v obchodě
shoplifting  /ˈʃɒpˌlɪftɪŋ/  krádeže v obchodě
steal  /stiːl/  ukrást
theft  /θeft/  krádež
vandalise  /ˈvændəlaɪz/  devastovat, ničit
vandalism  /ˈvændəlɪzəm/  vandalismus
victim  /ˈvɪktəm/  oběť

Criminals
arsonist  /ˈɑːsənəst/  žhář
burglar  /ˈbɜːɡlə/  zloděj, pachatel vloupání
drug dealer  /ˈdrʌɡ ˌdiːlə/  drogový dealer
mugger  /ˈmʌɡə/  násilník, pouliční zloděj
murderer  /ˈmɜːdərə/  vrah
pickpocket  /ˈpɪkˌpɒkɪt/  kapsář
pirate  /ˈpaɪərət/  pirát
robber  /ˈrɒbə/  lupič, zloděj
shoplifter  /ˈʃɒpˌlɪftə/  zloděj v obchodě
thief  /θiːf/  zloděj
vandal  /ˈvændl/  vandal

Justice 
appear in court  /əˌpɪə ɪn ˈkɔːt/  dostavit se k soudu
arrest  /əˈrest/  zatknout, vzít do vazby
case  /keɪs/  případ
catch  /kætʃ/  chytit
collect evidence  /kəˌlekt ˈevədəns/  sbírat důkazy
community service  /kəˈmjuːnəti ˌsɜːvəs/  veřejně prospěšné práce
court  /kɔːt/  soud
guilty  /ˈɡɪlti/  vinen
identity  /aɪˈdentəti/  identita, totožnost
innocent  /ˈɪnəsənt/  nevinný
interview victims/witnesses  /ˌɪntəvju ˈvɪktɪmz /ˈwɪtnəsɪz /  

vyslýchat oběti/svědky
judge  /dʒʌdʒ/  soudce
police officer  /pəˈliːs ˌɒfəsə/  policista
prison  /ˈprɪzən/  vězení
punish  /ˈpʌnɪʃ/  potrestat
report a crime  /rɪˌpɔːt ə ˈkraɪm/  ohlásit zločin
search  /sɜːtʃ/  pátrat
sentence  /ˈsentəns/  rozsudek, odsoudit
suspect  /ˈsʌspekt/  podezřelý
witness  /ˈwɪtnəs/  svědek

Body language 
bite your nails  /ˌbaɪt jɔː ˈneɪəlz/  kousat si nehty
blink your eyes  /ˌblɪŋk jɔːr ˈaɪz/  mrkat
cross your arms  /ˌkrɒs jɔːr ˈɑːmz/  založit si ruce
fiddle with your hair  /ˌfɪdl wɪð jɔː ˈheə/  hrát si s vlasy
liar  /ˈlaɪə/  lhář
lie  /laɪ/  lhát, lež
raise your eyebrows  /ˌreɪz jɔːr ˈaɪbraʊz/  zvednout obočí
stare at  /ˈsteər ət/  zírat na
tell a lie  /ˌtel ə ˈlaɪ/  lhát, říkat lži
tell the truth  /ˌtel ðə ˈtruːθ/  říkat pravdu

Other
boring  /ˈbɔːrɪŋ/  nudný
convincing  /kənˈvɪnsɪŋ/  přesvědčivý
effective  /ɪˈfektɪv/  skutečný, ve skutečnosti / účinný
fake  /feɪk/  zfalšovaný, falešný; napodobenina
false  /fɔːls/  nepravdivý, falešný
fascinating  /ˈfæsəneɪtɪŋ/  fascinující
genuine  /ˈdʒenjuən/  pravý, originální
life savings  /ˌlaɪf ˈseɪvɪŋz/  životní úspory
shocking  /ˈʃɒkɪŋ/  šokující
true  /truː/  skutečný, pravdivý

sarka.mikova
Zvýraznění
replace "nezákoné" with "nezákonné" and omit comma the correct version: nezákonné proniknutí do počítače/počítačové sítě/programu 




