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VÝSLOVNOST
znak výslovnost příklad
ɪ jako české „i“ big [bɪɡ] velký
ʊ jako české „u“ yellow [ˈjeləʊ] žlutá
ə nepřízvučná hláska, podobná té, kterou v češtině vyslovíme 

při samostatné výslovnosti „b“, „t“
sister [ˈsɪstə] sestra

ɜ: vyslovujeme jako předešlou, ale dlouze turtle [ˈtɜːtl] želva
æ otevřené „e“ (ústa otevřená jako na „a“, ale vyslovíme „e“) dad [dæd] otec
: prodlužuje samohlásku two [tu ]ː dva
w zaokrouhlíme rty jako při zvuku „o“, ale vyslovíme „v“ white [waɪt] bílý
ŋ nosová hláska jako u českého „sklenka“, v angličtině před 

„k“ a „g“, které se obvykle nevysloví
pink [pɪŋk] růžový

θ neznělé „th“—špička jazyka se lehce dotkne horních zubů 
a vysloví se „s“

three [θriː ] tři

ð znělé „th“—špička jazyka je u kořene horních zubů 
a vyslovíme „dz“

this [ˈðɪs] toto

ɒ ústa otevřeme na „a“, zaokrouhlíme rty a vyslovíme „o“ dog [dɒɡ] pes
ʌ jako české „a“ mum [mʌm] maminka
ʃ jako české „š“ fi sh [fɪʃ] ryba
tʃ jako české „č“ chair [tʃeə] židle
dʒ jako české „dž“ juice [dʒuːs] džus

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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ROADMAP B1
Anglicko-český slovníček

Anglicko-český slovníček

UNIT 1 Live and learn

1.1 Vocabulary 4.1

accessible /əkˈsesəbəl/ přístupný, dostupný 

appeal /əˈpiːl/ líbit se

appealing /əˈpiːlɪŋ/ přitažlivý

armour /ˈɑːmə/ brnění

attend a lecture /əˌtend ə ˈlektʃə / účastnit se přednášky

be of interest to /ˌbi əv ˈɪntrəst tə/ být zajímavý pro (koho)

bully /ˈbʊli/ tyran

chemical composition /ˌkemɪkəlˌkɒmpəˈzɪʃən/ chemické složení

core /kɔː/ povinné předměty

deepen your knowledge /ˌdiːpən jəˈnɒlɪdʒ/ prohloubit si znalost

design /dɪˈzaɪn/ design, návrh

disruptive /dɪsˈrʌptɪv/ rušivý

dyslexic /dɪsˈleksɪk/ dyslektik

engaging /ɪnˈɡeɪdʒɪŋ/ okouzlující, poutavý

enrol on a course /ɪnˌrəʊl ɒn ə ˈkɔːs/ zapsat se do kurzu/před-
mětu

fall behind /ˌfɔːl bɪˈhaɪnd/ zaostávat, být pozadu

get a degree /ˌɡet ə dɪˈɡriː/ vystudovat, získat titul 

get a scholarship /ˌɡet ə ˈskɒləʃɪp/ dostat stipendium

get expelled (from school) /ˌɡetɪkˈspeld (frəm ˌskuːl)/ být vyloučen (ze školy)

get top marks /ˌɡet tɒp ˈmɑːks/ dostat nejlepší známky

gifted /ˈgɪftɪd/ nadaný, talentovaný

give a lecture /ˌɡɪv ə ˈlektʃə/ mít přednášku, přednášet

give up on /ˌɡɪv ˈʌp ɒn/ odepsat (koho), zlomit hůl 
nad (kým)

go into /ˌɡəʊ ˈɪntə/ dát se na (co), začít s (čím)

go on to /ˌɡəʊ ˈɒn tə/ pokračovat, následně dělat 
(co)

graduate /ˈɡrædʒueɪt/ absolvovat, vystudovat

have a passion for /ˌhæv ə ˈpæʃən fə/ mít vášeň pro (co)

have an impact on /ˌhæv ən ˈɪmpæktɒn/ mít dopad na (co)

hero /ˈhɪərəʊ/ hrdina

inclined towards /ɪnˈklaɪnd təˌwɔːdz/ nakloněný (čemu)

keen to do sth /ˌkiːn tə ˈduː ˌsʌmθɪŋ/ zapálený do (čeho)

lenient /ˈliːniənt/ shovívavý
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Anglicko-český slovníček

major in /ˈmeɪdʒə(r) ɪn/ mít jako hlavní obor (co)

management /ˈmænɪdʒmənt/ management

music industry /ˈmjuːzɪk ˌɪndəstri/ hudební průmysl

nutrition /njuːˈtrɪʃən/ výživa

principle /ˈprɪnsəpəl/ zákon (vědní)

scrape through /ˌskreɪp ˈθruː/ prolézt s odřenýma ušima

self-disciplined /ˌself ˈdɪsɪplɪnd/ disciplinovaný, ukázněný

settle down /ˌsetl ˈdaʊn/ usadit se

sit an exam /ˌsɪt ən ɪɡˈzæm/ dělat zkoušku

strict /strɪkt/ striktní, přísný

swot /swɒt/ šprt

villain /ˈvɪlən/ ničema, darebák

work in the field of /ˌwɜːk ɪn ðə ˈfiːldəv/ pracovat v oblasti (čeho)

write a dissertation /ˌraɪt ə ˌdɪsəˈteɪʃən/ napsat dizertační/absolvet-
skou práci

youth culture /ˈjuːθ ˌkʌltʃə/ kultura mládeže

1.2 Grammar 4.2

annoying /əˈnɔɪ-ɪŋ/ otravný

complain about /kəmˈpleɪn əˌbaʊt/ stěžovat si na (co)

disturb /dɪˈstɜːb/ rušit

educationalist /ˌedjʊˈkeɪʃənəlɪst/ pedagog

fidget /ˈfɪdʒət/ vrtět se

hand in /hænd ˈɪn/ odevzdat

handwriting /ˈhændˌraɪtɪŋ/ rukopis, písmo

learning disorder /ˈlɜːnɪŋ dɪsˌɔːdə/ porucha učení

lose your temper /ˌluːz jə ˈtempə/ ztratit nervy

make a successful living /ˌmeɪk əsəkˌsesfəl ˈlɪvɪŋ/ úspěšně se živit

pay attention in class /ˌpeɪ əˌtenʃənɪn ˈklɑːs/ dávat pozor v hodině

1.3 Listening 4.3

accurately /ˈækjərətli/ přesně

association /əˌsəʊsiˈeɪʃən/ asociace (významová)

chase /tʃeɪs/ honit

earliest memory /ˌɜːliəst ˈmeməri/ první vzpomínka

give a speech /ˌɡɪv ə ˈspiːtʃ/ pronést řeč

have a clear memory of /ˌhæv ə ˌklɪəˈmeməri əv/ mít jasnou vzpomínku na 
(co, koho)

have a distant memory of /ˌhæv əˌdɪstənt ˈmeməri əv/ mít dávnou/vzdálenou vzpo-
mínku na (co, koho)
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have a good memory for /ˌhæv əˌɡʊd ˈmeməri fə/ mít dobrou paměť na (co)

have a memory like a sieve /ˌhæv əˈmeməri laɪk ə ˌsɪv/ mít děravou paměť

have a photographic me-
mory 

/ˌhævə ˌfəʊtəˌɡræfɪk ˈmeməri/ mít fotografickou paměť

have a terrible memory for /ˌhæv əˌterəbəl ˈmeməri fə/ mít špatnou paměť na (co)

have a vague memory of /ˌhæv əˌveɪɡ ˈmeməri əv/ mít matnou vzpomínku na 
(co, koho)

have a vivid memory of /ˌhæv əˌvɪvəd ˈmeməri əv/ mít živou vzpomínku na (co, 
koho)

improve your memory /ɪmˌpruːv jəˈmeməri/ zlepšit si paměť 

jog your memory /ˌdʒɒɡ jə ˈmeməri/ osvěžit si paměť 

lose your memory /ˌluːz jə ˈmeməri/ ztratit paměť 

make up /ˌmeɪk ˈʌp/ vymyslet si

memorise /ˈmeməraɪz/ zapamatovat si, naučit se 
zpaměti

narrative /ˈnærətɪv/ vyprávění, příběh

squirt /skwɜːt/ stříkat, vytrysknout

visualise /ˈvɪʒuəlaɪz/ představit si

witness /ˈwɪtnəs/ být svědkem (čeho)

1.4 Reading 4.4

a great deal /ə ˈɡreɪt diːl/ spousta

academic training /ˌækəˈdemɪkˌtreɪnɪŋ/ akademické vzdělání

acquire a skill /əˌkwaɪə(r) ə ˈskɪl/ osvojit si dovednost

advance /ədˈvɑːns/ pokrok

bang on the head /ˌbæŋ ɒn ðə ˈhed/ rána do hlavy

be found unconscious /bi ˌfaʊndʌnˈkɒnʃəs/ být nalezen v bezvědomí

be hit by lightning /bi ˌhɪt baɪˈlaɪtnɪŋ/ být zasažen bleskem

be left unconscious /bi ˌleftʌnˈkɒnʃəs/ být nechán v bezvědomí

be made up of /bi ˌmeɪd ˈʌp əv/ být tvořen (čím)

be struck by lightning /bi ˌstrʌk baɪˈlaɪtnɪŋ/ být zasažen bleskem

be the brains behind sth 
/bi ðə ˈbreɪnz bɪˌhaɪnd 
ˌsʌmθɪŋ/ být mozkem (firmy, projektu)

boot /buːt/ kufr (u auta)

brainstorm /ˈbreɪnstɔːm/ hledat nové nápady a řešení

brainy /ˈbreɪni/ inteligentní

bring about /ˌbrɪŋ əˈbaʊt/ způsobit

charge royalties /ˌtʃɑːdʒ ˈrɔɪəltiz/ účtovat si autorský honorář

come out of a coma /ˌkʌm ˌaʊt əv əˈkəʊmə/ probrat se z bezvědomí
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Anglicko-český slovníček

compensate for /ˈkɒmpənseɪt fə/ kompenzovat, vyvážit (co)

complex /ˈkɒmpleks/ komplexní

develop a desire /dɪˌveləp ə dɪˈzaɪə/ vybudovat si touhu

essential part /ɪˈsenʃəl ˌpɑːt/ nezbytná součást

fall into a coma /ˌfɔːl ˌɪntʊ ə ˈkəʊmə/ upadnout do bezvědomí

feel an urge /ˌfiːl ən ˈɜːdʒ/ cítit naléhavou potřebu/
nutkání

geometric pattern /ˌdʒiːəˌmetrɪkˈpætən/ geometrický vzorec

get an urge /ˌɡet ən ˈɜːdʒ/ dostat naléhavou potřebu/
nutkání

have a brainwave /ˌhæv ə ˈbreɪnweɪv/ dostat nápad

have sth on the brain /ˌhæv ˌsʌmθɪŋɒn ðə ˈbreɪn/ pořád myslet na (co)

knock sb out /ˌnɒk ˌsʌmbɒdi ˈaʊt/ způsobit (komu) ztrátu 
vědomí

lose consciousness /ˌluːz ˈkɒnʃəsnəs/ ztratit vědomí

modest /ˈmɒdəst/ skromný

nerve cell /ˈnɜːv sel/ nervová buňka

neurotransmitter /ˌnjʊərəʊtrænzˈmɪtə/ neurotransmiter

number theorist /ˈnʌmbə ˌθɪərəst/ teoretik čísel

overnight /ˌəʊvəˈnaɪt/ přes noc

payphone /ˈpeɪfəʊn/ telefonní automat

personality /ˌpɜːsəˈnæləti/ osobnost

rack your brains /ˌræk jə ˈbreɪnz/ lámat si hlavu 

recall /rɪˈkɔːl/ vzpomenout si

recover from an injury /rɪˌkʌvə frəmən ˈɪndʒəri/ zotavit se ze zranění

regain consciousness /rɪˌɡeɪnˈkɒnʃəsnəs/ nabýt vědomí

release /rɪˈliːs/ vypustit

remain a mystery /rɪˌmeɪn ə ˈmɪstəri/ zůstat záhadou

remarkable /rɪˈmɑːkəbəl/ pozoruhodný

savant syndrome /ˈsævənt ˌsɪndrəʊm/ syndrom učence

sharpen a skill /ˌʃɑːpən ə ˈskɪl/ zdokonalit dovednost

solve a mystery /ˌsɒlv ə ˈmɪstəri/ vyřešit záhadu

suffer an injury /ˌsʌfər ən ˈɪndʒəri/ utrpět zranění

telephone exchange /ˌteləfəʊnɪksˈtʃeɪndʒ/ telefonní ústředna

unlock /ʌnˈlɒk/ odemknout

vision /ˈvɪʒən/ vidění, zrak

wire /waɪə/ drát
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1.5 Grammar 4.5

clumsy /ˈklʌmzi/ nemotorný, neohrabaný

enable /ɪˈneɪbəl/ umožnit

fancy /ˈfænsi/ chtít (co), mít chuť na (co)

handedness /ˈhændɪdnəs/ preference ruky

hemisphere /ˈheməsfɪə/ hemisféra

left-handed /ˌleft ˈhændɪd/ levoruký

left-hander /ˌleft ˈhændə/ levák

natural inclination /ˌnætʃərəlˌɪŋkləˈneɪʃən/ přirozený sklon

perception /pəˈsepʃən/ vnímání

swap /swɒp/ vyměnit

tend to do sth /ˈtend tə ˌduː ˌsʌmθɪŋ/ mít tendenci k (čemu)

urge sb to do sth 
/ˈɜːdʒ ˌsʌmbɒdi təˌduː 
ˌsʌmθɪŋ/ tlačit (koho) do (čeho)

1.6 Speaking 4.6

appear /əˈpɪə/ zdát se, jevit se

based on /ˈbeɪst ɒn/ založený na (čem)

certainly /ˈsɜːtnli/ jistě

certainty /ˈsɜːtnti/ jistota

clearly /ˈklɪəli/ jasně

confused /kənˈfjuːzd/ zmatený

definitely /ˈdefɪnətli/ určitě, rozhodně

determined /dɪˈtɜːmənd/ odhodlaný

enthusiastic /ɪnˌθjuːziˈæstɪk/ nadšený

expression /ɪkˈspreʃən/ výraz

hard to be sure /ˈhɑːd tə bi ˌʃɔː/ těžké být si jistý

intend to /ɪnˈtend tə/ mít v úmyslu, hodlat

judging by /ˈdʒʌdʒɪŋ baɪ/ soudě podle (čeho)

obvious /ˈɒbviəs/ zřejmý

pedestrian /pəˈdestriən/ chodec

pull out /ˌpʊl ˈaʊt/ vyjet, rozjet se

relieved /rɪˈliːvd/ cítící úlevu

thrilled /θrɪld/ nadšený

uncertainty /ʌnˈsɜːtnti/ nejistota

1.7 Use of English 4.7

address /əˈdres/ adresovat

announcement /əˈnaʊnsmənt/ oznámení
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Anglicko-český slovníček

assembly hall /əˈsembli ˌhɔːl/ aula

be up to your eyes in /bi ˈʌp tə jəˌaɪz ɪn/ být hodně zaneprázdněný 
(čím)

chapel /ˈtʃæpəl/ kaple

consist of /kənˈsɪst əv/ skládat se z (čeho)

custom /ˈkʌstəm/ zvyk

confiscate /ˈkɒnfɪskeɪt/ zabavit

dazzle /ˈdæzl̩/ oslnit

deal with /ˈdiːl wɪð/ řešit (co), vypořádat se 
s (čím)

delighted /dɪˈlaɪtəd/ potěšen

demolish /dɪˈmɒlɪʃ/ zbourat

exchange student /ɪksˈtʃeɪndʒˌstjuːdənt/ výměnný student

exchange trip /ɪksˈtʃeɪndʒ ˌtrɪp/ výměnný studijní výlet

get-together /ˈɡet təˌɡeðə/ sraz

greet /ɡriːt/ pozdravit, přivítat

guided tour /ˌɡaɪdɪd ˈtʊə/ komentovaná prohlídka

hold /həʊld/ uspořádat

host family /ˈhəʊst ˌfæməli/ hostitelská rodina

in honour of /ɪn ˈɒnər əv/ u příležitosti (čeho), na 
počest (koho)

incidentally /ˌɪnsəˈdentəli/ mimochodem

leave sth out /ˌliːv ˌsʌmθɪŋ ˈaʊt/ vynechat (co)

omit /əʊˈmɪt/ vynechat

postpone /pəʊsˈpəʊn/ odsunout, odložit

pull down /ˌpʊl ˈdaʊn/ zbourat

put sth off /ˌpʊt ˌsʌmθɪŋ ˈɒf/ odsunout, odložit

put up with /ˌpʊt ˈʌp wɪð/ snášet, tolerovat (co, koho)

reception /rɪˈsepʃən/ recepce (společenská 
událost)

refreshments /riˈfreʃmənts/ občerstvení

reject /rɪˈdʒekt/ odmítnout

reprimand /ˈreprəmɑːnd/ napomenout

require /rɪˈkwaɪə/ vyžadovat

tell sb off /ˌtel ˌsʌmbədi ˈɒf/ vynadat (komu)

the Crown Jewels /ðə ˌkraʊn ˈʤu:əlz/ korunovační klenoty

turn sb down /ˌtɜːn ˌsʌmbɒdi ˈdaʊn/ odmítnout (koho)

welcome party /ˈwelkəm ˌpɑːti/ uvítací party
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welcome speech /ˈwelkəm ˌspi:tʃ/ uvítací řeč

1.8 Writing 4.8

apply for a position /əˌplaɪ fər əpəˈzɪʃən/ ucházet se o pozici

at your convenience /ət jəkənˈviːniəns/ jak se to vám/tobě bude 
hodit

be passionate about /bi ˈpæʃənətəˌbaʊt/ být vášnivým (kým), být 
zapálený do (čeho)

childcare /ˈtʃaɪldkeə/ péče o děti

competent user of /ˌkɒmpɪtəntˈjuːzər əv/ kompetentní uživatel (čeho)

considerable /kənˈsɪdərəbəl/ značný

contribute to /kənˈtrɪbjuːt tə/ přispět k (čemu)

coordinate /kəʊˈɔːdəneɪt/ koordinovat, sladit

covering letter /ˌkʌvərɪŋ ˈletə/ průvodní dopis

dedicated member of /ˌdedɪkeɪtɪdˈmembər əv/ oddaný člen (čeho)

excellent command of /ˌeksələntkəˈmɑːnd əv/ vynikající znalost (čeho)

gain work experience /ˌɡeɪn wɜːkɪkˈspɪəriəns/ získat pracovní zkušenost(i)

health and safety regulations /ˌhelθən ˈseɪfti ˌreɡjuˌleɪʃənz/ zdravotní a bezpečnostní 
předpisy

image editing software /ˌɪmɪdʒˈedɪtɪŋ ˌsɒftweə/ program na úpravu obrázků

in response to /ɪn rɪˈspɒns tə/ jako odpověď na (co)

kindergarten /ˈkɪndəɡɑːtn/ školka

lead a team /ˌliːd ə ˈtiːm/ vést tým

leadership skills /ˈliːdəʃɪp ˌskɪlz/ vůdcovské dovednosti

meet deadlines /ˌmiːt ˈdedlaɪnz/ dodržet/stihnout termín

part-time job /ˌpɑːt ˈtaɪm ˈdʒɒb/ práce na částečný úvazek

practical experience of /ˌpræktɪkəlɪkˈspɪəriəns əv/ praktická zkušenost s (čím)

preschoolers /priːˈskuːlə/ předškoláci

proven ability to /ˌpruːvən əˈbɪləti tə/ ověřená schopnost 

pursue a career /pəˌsjuː ə kəˈrɪə/ usilovat o kariéru, věnovat 
se kariéře

relevant /ˈreləvənt/ podstatný, relevantní

sit in on /sɪt ˈɪn/ účastnit se (čeho), přihlížet

staff /stɑːf/ personál

summer job /ˈsʌmə dʒɒb/ brigáda

supervise /ˈsuːpəvaɪz/ dohlížet

valuable /ˈvæljuəbəl/ cenný

volunteer /ˌvɒlənˈtɪə/ dobrovolník, dobrovolničit

welcome an opportunity /ˌwelkəm ənˌɒpəˈtjuːnəti/ uvítat příležitost
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Anglicko-český slovníček

well suited /ˌwel ˈsuːtɪd/ dobře se k sobě hodící

well-developed /ˌwel diˈveləpt/ dobře rozvinutý

work alongside /ˈwɜːk əˌlɒŋˌsaɪd/ pracovat společně s (kým)

work placement /ˈwɜːk ˌpleɪsmənt/ pracovní stáž, praxe

UNIT 2

2.1 Vocabulary 4.9

adventurous /ədˈventʃərəs/ dobrodružný

affectionate /əˈfekʃənət/ láskyplný, vřelý

agreeable /əˈɡriːəbəl/ sympatický, příjemný

daring /ˈdeərɪŋ/ odvážný, smělý

excel in /ɪkˈsel ɪn/ vynikat v (čem)

fair-minded /ˌfeə ˈmaɪndɪd/ spravedlivý

feel strongly about sth /ˌfiːl ˈstrɒŋliəˌbaʊt ˌsʌmθɪŋ/ mít jasný názor na (co)

(be) full of oneself /(bi) fʊl əv wʌnˈself/ (být) zahleděný do sebe

good-natured /ɡʊd ˈneɪtʃəd/ dobrácký, srdečný

have a love of learning /ˌhəv ə lʌv əvˈlɜːnɪŋ/ mít lásku k učení

honest /ˈɒnəst/ upřímný

hopeless /ˈhəʊpləs/ zoufalý, bez naděje

humble /ˈhʌmbəl/ pokorný, skromný

imaginative /ɪˈmædʒənətɪv/ nápaditý

insecure /ˌɪnsɪˈkjʊə/ nejistý

intellectual /ˌɪntəˈlektʃuəl/ intelektuální

kind-hearted /ˌkaɪnd ˈhɑːtəd/ dobrosrdečný

laid-back /ˌleɪd ˈbæk/ pohodový, uvolněný

larger than life /ˈlɑːdʒə ðən ˌlaɪf/ hrdinský, nadpozemský, 
okouzlující

level-headed /ˌlevəlˈhedɪd/ rozumný, rozvážný

make sb feel at ease /meɪk ˌsʌmbɒdiˌfiːl ət ˈiːz/ zajistit, že se někdo cítí 
v pohodě

moody /ˈmuːdi/ náladový

party /ˈpɑːti/ party

pay attention to detail /ˌpeɪ ˌəˈtenʃəntə ˈdiːteɪl/ klást důraz na detail

perceptive /pəˈseptɪv/ vnímavý

plan in advance /ˌplæn ɪn ədˈvɑːns/ plánovat dopředu

self-centred /ˌself ˈsentəd/ sebestředný

self-conscious /ˌself ˈkɒnʃəs/ nesmělý, stydící se

10 |

U
N

IT
 2

G
R

A
M

A
TI

K
A

ZK
O

U
ŠK

O
V

É 
ST

R
A

TE
G

IE



self-critical /ˌself ˈkrɪtɪkəl/ sebekritický

short-tempered /ˌʃɔːt ˈtempəd/ vznětlivý

small talk /ˈsmɔːl tɔːk/ nezávazná společenská 
konverzace

sociable /ˈsəʊʃəbəl/ společenský

speak up /ˌspiːk ˈʌp/ ozvat se 

spontaneous /spɒnˈteɪniəs/ spontánní

strong-willed /ˌstrɒŋ ˈwɪld/ neústupný, mající silnou vůli

tactful /ˈtæktfəl/ taktní

the life and soul of the party /ðə ˌlaɪf ən ˌsəʊl əv ðə ˈpɑːti/ duše party/oslavy, bavič

think outside the box /ˈθɪŋk aʊtˈsaɪdðə ˈbɒks/ přemýšlet kreativně, mimo 
zaběhnuté vzorce

thorough /ˈθʌrə/ pečlivý

trusting /ˈtrʌstɪŋ/ důvěřivý

witty /ˈwɪti/ vtipný, zábavný

2.2 Grammar 4.10

assume /əˈsjuːm/ předpokládat, domnívat se

compassionate /kəmˈpæʃənət/ soucitný, milosrdný

drift apart /ˌdrɪft əˈpɑːt/ vzdalovat se jeden druhému

late /leɪt/ pozdě

long-distance relationship /ˌlɒŋˌdɪstəns rɪˈleɪʃənʃɪp/ vztah na dálku

lose touch /ˌluːz ˈtʌtʃ/ ztratit kontakt

love at first sight /ˌlʌv ət ˌfɜːst ˈsaɪt/ láska na první pohled

make an impression /ˌmeɪk ənɪmˈpreʃən/ udělat dojem

mantelpiece /ˈmæntlpiːs/ krbová římsa

pluck up the courage /ˌplʌk ʌp ðəˈkʌrɪdʒ/ sebrat odvahu

propose to sb /prəˈpəʊz tə ˌsʌmbɒdi/ požádat o ruku (koho)

remain /rɪˈmeɪn/ zůstat

separate from sb /ˈsepəreɪt frəmˌsʌmbɒdi/ odloučit se od (koho)

slip down /slɪp daʊn/ sklouznout

widowed /ˈwɪdəʊd/ ovdovělý

2.3 Listening 4.11

addiction /əˈdɪkʃən/ závislost

adore /əˈdɔː/ obdivovat

be attracted to /bi əˈtræktɪd tə/ být přitahovaný (kým, čím)

confusion /kənˈfjuːʒən/ zmatení

fall for /ˌfɔːl ˈfə/ zamilovat se do (koho)
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Anglicko-český slovníček

fall in love with /ˌfɔːl ɪn ˈlʌv wɪð/ zamilovat se do (koho)

fancy sb /ˈfænsi/ jet po někom (hovorové)

feature /ˈfiːtʃə/ rys, znak

generosity /ˌdʒenəˈrɒsəti/ velkorysost

go out with /ˌɡəʊ ˈaʊt wɪð/ chodit s (kým)

heartbroken /ˈhɑːtˌbrəʊkən/ mající zlomené srdce

(be) madly in love with /(bi) ˌmædli ɪnˈlʌv wɪð/ (být) bláznivě zamilován do 
(koho)

measure /ˈmeʒə/ (z)měřit 

novelist /ˈnɒvəlɪst/ autor románů

(be) obsessed with /(bi) əbˈsest wɪð/ (být) posedlý (čím, kým)

passionate /ˈpæʃənət/ vášnivý

pleasure /ˈpleʒə/ potěšení

pressure /ˈpreʃə/ tlak

reduced /rɪˈdjuːst/ snížený

relationship /rɪˈleɪʃənʃɪp/ vztah

see sb /ˈsiː ˌsʌmbɒdi/ vídat se (s kým)

self-sacrifice /ˌself ˈsækrɪfaɪs/ sebeobětování

shrine /ʃraɪn/ svatyně

split up with /ˌsplɪt ˈʌp wɪð/ rozejít se s (kým)

unconditional /ˌʌnkənˈdɪʃənəl/ bezpodmínečný, nepodmí-
něný

worship /ˈwɜːʃɪp/ uctívat

2.4 Reading 4.12

adjust /əˈdʒʌst/ upravit

agonizing /ˈæɡənaɪzɪŋ/ mučivý, bolestný

astonishment /əˈstɒnɪʃmənt/ údiv

bachelor pad /ˈbætʃələ ˌpæd/ bejvák svobodného muže 
(hovorové)

be up to sth /bi ˈʌp tə ˌsʌmθɪŋ/ mít na co (schopnosti)

bend /bend/ ohnout

bloodcurdling /ˈblʌdˌkɜːdlɪŋ/ hrůzostrašný, strašlivý

box-office success /ˌbɒks ˌɒfɪssəkˈses/ kasovní trhák

brighten /ˈbraɪtn/ rozzářit se

broad accent /ˌbrɔːd ˈæksənt/ silný přízvuk

carer /ˈkeərə/ pečovatel/pečovatelka

chest /tʃest/ hruď 

collarless /ˈkɒlələs/ bez límce
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confidently /ˈkɒnfɪdəntli/ s jistotou

contorted /kənˈtɔːtɪd/ zkroucený, zkřivený

crack /kræk/ prasklina

crouch down /ˈkraʊtʃ ˌdaʊn/ dřepnout si, skrčit se

cushioned /ˈkʊʃənd/ vycpaný

deaf /def/ hluchý

decent /ˈdiːsənt/ (dostatečně) oblečený

deceptively /diˈseptɪvli/ zdánlivě

dependent /dɪˈpendənt/ závislý

disabled /dɪsˈeɪbəld/ invalidní, zdravotně posti-
žený

emerge /ɪˈmɜːdʒ/ objevit se

entirely /ɪnˈtaɪəli/ zcela

face a challenge /ˌfeɪs ə ˈtʃæləndʒ/ čelit výzvě

faint /feɪnt/ omdlít

feeble /ˈfiːbəl/ slabý, chabý

fence /fens/ plot

find common ground /ˌfaɪnd ˌkɒmənˈɡraʊnd/ najít společnou řeč

firmly /ˈfɜːmli/ pevně

flicker across /ˈflɪkər əˌkrɒs/ mihnout se (výraz po obli-
čeji)

flinch /flɪntʃ/ ucuknout

footrest /ˈfʊtrest/ podnožka

from the corner of your eye /frəm ðəˌkɔːnər əv jɔːr ˈaɪ/ koutkem oka

furnished /ˈfɜːnɪʃt/ zařízený, vybavený

gaze /ɡeɪz/ zírat

get yourself into /ˌɡet jɔːˌself ˈɪntə/ dostat se do (situace)

give a wave /ˌɡɪv ə ˈweɪv/ mávnout

glance /ɡlɑːns/ letmo pohlédnout

glimpse /ɡlɪmps/ zahlédnout

grimace /ˈɡrɪməs/ (za)šklebit se

grip /ɡrɪp/ uchopit, sevřít

have nothing in common /ˌhævˌnʌθɪŋ ɪn ˈkɒmən/ nemít nic společného

hesitate /ˈhezəteɪt/ váhat

keyhole /ˈkiːhəʊl/ klíčová dírka

knuckle /ˈnʌkəl/ kloub

let out a groan /ˌlet aʊt ə ˈɡrəʊn/ vydat zasténání

make an effort /ˌmeɪk ən ˈefət/ snažit se
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Anglicko-český slovníček

manipulate /məˈnɪpjəleɪt/ manipulovat

minder /ˈmaɪndə/ dozor, dohled

neurotic /njʊˈrɒtɪk/ neurotik, neurotický

passage /ˈpæsɪdʒ/ pasáž

peaceful /ˈpiːsfəl/ klidný

peep /piːp/ nakouknout

peer /pɪə/ mžourat

position /pəˈzɪʃən/ umístit

push through /ˌpʊʃ ˈθruː/ prosadit, protlačit

put sb in a head-lock /pʊt ˌsʌmbɒdiɪn ə ˈhed lɒk/ chytit do kravaty (koho)

screenwriter /ˈskriːnˌraɪtə/ scénárista

scrubs /skrʌbz/ zdravotnický oděv

shaggy /ˈʃæɡi/ rozcuchaný, střapatý

sheepskin /ˈʃiːpˌskɪn/ ovčí kůže

solidly built /ˌsɒlɪdli ˈbɪlt/ dobře stavěný (člověk)

spacious /ˈspeɪʃəs/ prostorný

stare /steə/ zírat, civět

steadily /ˈstedəli/ klidně, stabilně

stiffen /ˈstɪfən/ ztuhnout

straighten /ˈstreɪtn/ narovnat

swallow /ˈswɒləʊ/ spolknout

tasteful /ˈteɪstfəl/ vkusný

tilt /tɪlt/ naklonit (se)

tremulous /ˈtremjələs/ rozechvělý, roztřesený

twist your mouth /ˌtwɪst jə ˈmaʊθ/ zkroutit pusu

uncharacteristically /ʌnˌkærɪktəˈrɪstɪkli/ netypicky, nezvykle

unearthly /ʌnˈɜːθli/ nelidský

unkempt /ˌʌnˈkempt/ neučesaný, neupravený

wonder /ˈwʌndə/ přemýšlet, uvažovat

wood burner /ˈwʊd ˌbɜːnə/ kamna

wool throw /ˌwʊl ˈθrəʊ/ vlněný přehoz

2.5 Grammar 4.13

accustomed to /əˈkʌstəmd tə/ zvyklý na (co)

argumentative /ˌɑːɡjəˈmentətɪv/ hádavý

attentive /əˈtentɪv/ pozorný

boss sb around /ˌbɒs ˌsʌmbɒdi əˈraʊnd/ komandovat (koho)

bursting with confidence /ˌbɜːstɪŋwɪð ˈkɒnfɪdəns/ překypovat sebevědomím
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carefree /ˈkeəfriː/ bezstarostný, pohodový

carry out research /ˌkæri ˌaʊt rɪˈsɜːtʃ/ provést výzkum

(be) the centre of attention /(bi) ðəˌsentər əv əˈtenʃən/ být centrem pozornosti

feel left out /ˌfiːl ˈleft ˌaʊt/ cítit se opomíjený

firstborn /ˈfɜːstbɔːn/ prvorozený

fussy eater /ˌfʌsi ˈiːtə/ vybíravý jedlík

protective /prəˈtektɪv/ ochranářský, starostlivý

reliable /rɪˈlaɪəbəl/ spolehlivý

sibling /ˈsɪblɪŋ/ sourozenec

undivided attention /ˌʌndɪˌvaɪdədəˈtenʃən/ plná pozornost

well-behaved /ˌwel biˈheɪvd/ dobře vychovaný

2.6 Speaking 4.14

all of a sudden /ˌɔːl əv ə ˈsʌdn/ náhle

attend a workshop /əˌtend əˈwɜːkʃɒp/ účastnit se workshopu

funnily /ˈfʌnəli/ podivně, legračně

get the hang of /ˌɡet ðə ˈhæŋ əv/ přijít na kloub (čemu)

have a go /ˌhəv ə ˈɡəʊ/ zkusit

initially /ɪˈnɪʃəli/ nejprve, na začátku

memorable /ˈmemərəbəl/ nezapomenutelný

out of the blue /ˌaʊt əv ðə ˈbluː/ z ničeho nic 

pour with rain /ˌpɔː wɪð ˈreɪn/ lít jako z konve

predictably /prɪˈdɪktəbli/ dle očekávání

unexpectedly /ˌʌnɪkˈspektɪdli/ nečekaně

2.7 Use of English 4.15

accidents happen /ˈæksɪdəntsˌhæpən/ nehody se stávají

binge-watch /ˈbɪndʒ wɒtʃ/ shlédnout více dílu seriálu 
najednou

bitterly disappointed /ˌbɪtəliˌdɪsəˈpɔɪntəd/ hořce zklamán

break the law /ˌbreɪk ðə ˈlɔː/ porušit zákon

burst into tears /ˌbɜːst ˈɪntə ˈtɪəz/ propuknout v slzy

casual acquaintance /ˌkæʒuələˈkweɪntəns/ známý

common sense /ˌkɒmən ˈsens/ selský rozum

deeply depressed /ˌdiːpli dɪˈprest/ hluboce deprimován

deeply disappointed /ˌdiːpliˌdɪsəˈpɔɪntəd/ hluboce zklamán

equally important /ˌiːkwəliɪmˈpɔːtənt/ stejně důležitý

free spirit /ˌfriː ˈspɪrət/ svobodný duch, samorost

full-time course /ˌfʊl taɪm ˈkɔːs/ denní studium
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Anglicko-český slovníček

go out /ˌɡəʊ ˈaʊt/ jít ven, vyrazit si

good company /ˌɡʊd ˈkʌmpəni/ dobrá společnost

hang around /ˌhæŋ əˈraʊnd/ poflakovat se

have a baby /ˌhæv ə ˈbeɪbi/ mít dítě

have a day off /ˌhæv ə ˈdeɪ ɒf/ vzít si den volna

have a laugh /ˌhæv ə ˈlɑːf/ zasmát se

have a shower /ˌhæv ə ˈʃaʊə/ dát si sprchu, osprchovat se

healthy lifestyle /ˌhelθi ˈlaɪfstaɪl/ zdravý životní styl

high standards /ˌhaɪ ˈstændədz/ vysoké standardy

highly intelligent /ˌhaɪli ɪnˈtelədʒənt/ vysoce inteligentní

keep quiet /ˌkiːp ˈkwaɪət/ mlčet

like-minded /ˌlaɪk ˈmaɪndɪd/ podobně smýšlející/zalo-
žený

look miserable /ˌlʊk ˈmɪzərəbəl/ vypadat mizerně

loud and clear /ˌlaʊd ən ˈklɪə/ jasně a zřetelně

meet the requirements /ˌmiːt ðərɪˈkwaɪəmənts/ splnit požadavky

miserable /ˈmɪzərəbəl/ mizerný, nešťastný

nasty habit /ˌnɑːsti ˈhæbɪt/ zlozvyk

neat and tidy /ˌniːt ən ˈtaɪdi/ čistý a uklizený

painfully shy /ˌpeɪnfəli ˈʃaɪ/ příšerně stydlivý

perfectly normal /ˌpɜːfɪktli ˈnɔːməl/ naprosto normální

post a video /ˌpəʊst ə ˈvɪdiəʊ/ zveřejnit/postovat video

quiet life /ˈkwaɪət ˌlaɪf/ klidný život

reach an agreement /ˌriːtʃ ənəˈɡriːmənt/ dojít ke shodě

roar with laughter /ˌrɔː wɪð ˈlɑːftə/ válet se smíchy

roommate /ˈruːmˌmeɪt/ spolubydlící

sense of humour /ˌsens əv ˈhjuːmə/ smysl pro humor

set high standards /set ˌhaɪ ˈstændədz/ nastavit vysoké standardy

share an interest /ˌʃeər ən ˈɪntrəst/ sdílet zájem

shrug your shoulders /ˌʃrʌɡ jəˈʃəʊldəz/ pokrčit rameny

sleep badly /ˌsliːp ˈbædli/ špatně spát

smile politely /ˌsmaɪl pəˈlaɪtli/ zdvořile se usmát

soulmate /ˈsəʊlmeɪt/ spřízněná duše

spare room /ˌspeə ˈruːm/ neobsazený/rezervní pokoj

strong feeling /ˌstrɒŋ ˈfiːlɪŋ/ silný pocit

supremely confident /sʊˌpriːmliˈkɒnfədənt/ naprosto jistý

turn up /ˌtɜːn ˈʌp/ objevit se, dorazit
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vivid imagination /ˌvɪvədɪˌmædʒəˈneɪʃən/ živá fantazie

2.8 Writing 4.16

apparently /əˈpærəntli/ zjevně

attract sb’s attention /əˌtræktˌsʌmbədiz əˈtenʃən/ přilákat (čí) pozornost

come of age /ˌkʌm əv ˈeɪdʒ/ stát se plnoletým, dospět

cope with /ˈkəʊp wɪð/ zvládnout (co), vypořádat se 
s (čím)

differ /ˈdɪfə/ lišit se

embarrassment /ɪmˈbærəsmənt/ trapas, ostuda

envy /ˈenvi/ závist, závidět

for the common good /fər ðə ˌkɒmənˈɡʊd/ pro všeobecné blaho

gender-based stereotype /ˌdʒendəˌbeɪst ˈsteriətaɪp/ stereotyp založený na 
pohlaví

gossip /ˈɡɒsɪp/ drb

heartbreak /ˈhɑːtbreɪk/ hluboký žal, zármutek

hold sb’s attention /ˌhəʊld ˌsʌmbədizəˈtenʃən/ udržet pozornost (čí)

in equal measure /ɪn ˌiːkwəl ˈmeʒə/ ve stejné míře

outweigh /aʊtˈweɪ/ převážit

regardless of /rɪˈɡɑːdləs əv/ bez ohledu na (co)

roller coaster ride /ˈrəʊlə ˌkəʊstəˌraɪd/ jízda na horské dráze

self-doubt /ˌself ˈdaʊt/ nedostatek sebedůvěry

UNIT 3

3.1 Vocabulary 4.17

ancient /ˈeɪnʃənt/ antický, starověký, prastarý

at the roundabout /ət ðəˈraʊndəbaʊt/ na kruhovém objezdu

at the town hall /ət ðə ˈtaʊn ˌhɔːl/ u radnice

at the traffic lights /ət ðə ˈtræfɪkˌlaɪts/ na semaforech

ban /bæn/ zakázat

bustling /ˈbʌsəlɪŋ/ uspěchaný, chaotický

cobbled street /ˈkɒbəld ˌstriːt/ dlážděná ulice

cycle lane /ˈsaɪkəl ˌleɪn/ cyklistický pruh

daily commute /ˌdeɪli kəˈmjuːt/ denní dojíždění

destination /ˌdestəˈneɪʃən/ destinace, cílová stanice

determined /dɪˈtɜːmɪnd/ odhodlaný

drainage system /ˈdreɪnɪdʒ ˌsɪstəm/ odtokový systém

early hours /ˈɜːli ˈaʊəz/ brzké ranní hodiny

| 17

ZK
O

U
ŠK

O
V

É STR
A

TEG
IE

U
N

IT 3
G

R
A

M
A

TIK
A



Anglicko-český slovníček

emission /ɪˈmɪʃən/ emise

famed for /ˈfeɪmd fə/ slavný, proslulý (čím)

fine sb /faɪn ˌsʌmbədi/ dát pokutu (komu)

flourish /ˈflʌrɪʃ/ vzkvétat

get a facelift /ɡet ə ˈfeɪslɪft/ dostat vylepšený vzhled

home town /ˌhəʊmˈtaʊn/ rodné město

in decline /ɪn dɪˈklaɪn/ na sestupu

in the city centre /ɪn ðə ˌsɪti ˈsentə/ v centru města

in the park /ɪn ðə ˈpɑːk/ v parku

in the suburbs /ɪn ðə ˈsʌbɜːbz/ na předměstí

inhabitant /ɪnˈhæbɪtənt / obyvatel

limit /ˈlɪmət/ limit

mayor /meə/ starosta

medieval /ˌmediˈiːvəl/ středověký

noise pollution /ˈnɔɪz pəˌluːʃən/ hlukové znečištění

on the border /ɒn ðə ˈbɔːdə/ na hranici

on the coast /ɒn ðə ˈkəʊst/ na pobřeží

on the outskirts /ɒn ði ˈaʊtskɜːts/ na přesměstí, na periferii

on-street parking /ɒn striːt ˈpɑːkɪŋ/ parkování na ulici

open-air market /ˌəʊpənˌeəˈmɑːkət/ trh pod širým nebem

pavement /ˈpeɪvmənt / chodník

pedestrian zone /pəˌdestriən ˈzəʊn/ pěší zóna

pedestrianisation /pəˈdestriənaɪzeɪʃən/ upřednostňování chodců ve 
veřejném prostoru

picturesque /ˌpɪktʃəˈresk/ malebný

popular with /ˈpɒpjələ wɪð/ oblíbený u (koho)

preserve /prɪˈzɜːv/ zachovat

quaint /kweɪnt/ malebný, starobylý

reliable network /rɪˌlaɪəbəl ˈnetwɜːk/ spolehlivá síť

replace /rɪˈpleɪs/ nahradit

rolling hills /ˌrəʊlɪŋ ˈhɪlz/ vlnící se kopce, kopcovitá 
krajina

scenery /ˈsi:nəri / scenérie

shabby /ˈʃæbi/ omšelý

smooth /smuːð/ hladký

surface /ˈsɜːfəs/ povrch

street furniture /ˈstri:t ˌfɜ:nɪtʃə/ pouliční nábytek
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surround /səˈraʊnd/ obklopit

tarmac /ˈtɑːmæk/ asfalt

tweet /twiːt/ cvrlikat

underground car park /ˌʌndəɡraʊndˈkɑː pɑːk/ podzemní parkoviště

urban /ˈɜːbən/ městský

urban development /ˌɜːbən dɪˈveləpmənt/ městská výstavba

vibrant /ˈvaɪbrənt/ živý, pulzující

vibrant colour /ˌvaɪbrənt ˈkʌlə/ jasná barva

within 500 metres /wɪðˌɪn faɪvˌhʌndrəd ˈmiːtəz/ v dosahu 500 metrů

within easy reach /wɪðˌɪn ̜iːzi ˈriːtʃ/ snadno dostupný

within walking distance /wɪðˌɪnˌwɔːkɪŋ ˈdɪstəns/ v pěší vzdálenosti

3.2 Grammar 4.18

chart /tʃɑːt/ monitorovat, sledovat

embark on /ɪmˈbɑːk ɒn/ nalodit se na (co)

first aid course /ˌfɜːst ˈeɪd kɔːs/ kurz první pomoci

route /ruːt/ trasa

set off /ˌset ˈɒf/ vyrazit

take a chance /ˌteɪk ə ˈtʃɑːns/ risknout to

top-of-the-range /ˌtɒp əv ðəˈreɪndʒ/ špičkový

voyage of a lifetime /ˌvɔɪ-ɪdʒ əv əˈlaɪftaɪm/ životní plavba

3.3 Listening 4.19

affordable /əˈfɔːdəbəl/ cenově dostupný

casino /kəˈsi:nəʊ / casino

co-housing /kəʊ ˈhaʊzɪŋ/ spolu-bydlení (blízké sou-
sedské bydlení)

communal /ˈkɒmjənəl/ komunitní, společný

communal house /ˌkɒmjənəl ˈhaʊs/ společný dům

disposable income /dɪˌspəʊzəbəlˈɪŋkʌm/ disponibilní příjem

dock /dɒk/ dok

domestic chore /dəˌmestɪk ˈtʃɔː/ domácí práce

homeowner /ˈhəʊmˌəʊnə/ vlastník domu/bytu

household /ˈhaʊshəʊld/ domácnost

household appliance /ˌhaʊshəʊldəˈplaɪəns/ domácí spotřebič

housing development /ˌhaʊzɪŋdɪˈveləpmənt/ sídliště, obytná zástavba

light fixture /ˈlaɪt ˌfɪkstʃə/ svítidlo

multi-storey car park /ˌmʌltɪ-ˌstɔːriˈkɑː pɑːk/ několikapatrové parkoviště

neighbourly /ˈneɪbəli/ sousedský
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Anglicko-český slovníček

profitable /ˈprɒfətəbəl/ ziskový, výhodný

provider /prəˈvaɪdə/ poskytovatel

resident /ˈrezɪdənt/ rezident, obyvatel

residential area /ˌrezəˌdenʃəl ˈeəriə/ rezidenční/obytná čtvrť 

run low on sth /ˈrʌn ləʊ ɒnˌsʌmθɪŋ/ nemít už moc (čeho)

second home /ˌsekənd ˈhəʊm/ druhý domov

self-contained flat /ˌself kənˌteɪndˈflæt/ soběstačný byt

smart house /ˌsmɑːt ˈhaʊs/ chytrý dům

social housing /ˈsəʊʃəl ˌhaʊzɪŋ/ sociální bydlení

solar panel /ˌsəʊlə ˈpænl/ solární panel

sustainable /səˈsteɪnəbəl/ udržitelný

store /stɔː/ patro

tower block /ˈtaʊə blɒk/ výšková budova, věžák

well-established /ˌwel ɪˈstæblɪʃt/ dobře zavedený

wireless /ˈwaɪələs/ bezdrátový

3.4 Reading 4.20

alert /əˈlɜːt/ ostražitý, bdělý

be/become second nature 
to sb

/biˌ/bɪˌkʌm sekənd ˈneɪtʃə tə 
ˌsʌmbɒdi/

být/stát se druhou přiroze-
ností (komu)

blanket /ˈblæŋkət/ přikrývka

blazing /ˈbleɪzɪŋ/ žhavý

canvas camp bed /ˌkænvəs ˌkæmpˈbed/ plátěné skládací lůžko

carve wood /ˌkɑːv ˈwʊd/ vyřezávat dřevo

central heating /ˌsentrəl ˈhiːtɪŋ/ centrální, ústřední topení

cramped /kræmpt/ stísněný

damp /dæmp/ vlhký

directions /dəˈrekʃənz/ pokyny, instrukce

drag /dræɡ/ táhnout

draughty /ˈdrɑːfti/ kde táhne (místnost, dům)

en suite bathroom /ɒn ˌswiːtˈbɑːθrʊm/ koupelna se vstupem 
z ložnice

enjoy your own company /ɪnˌdʒɔɪ jərəʊn ˈkʌmpəni/ užívat si být sám/sama se 
sebou

fireplace /ˈfaɪəpleɪs/ ohniště

fitted kitchen /ˌfɪtəd ˈkɪtʃən/ kuchyň na míru

flickering fire /ˌflɪkərɪŋ ˈfaɪə/ mihotající se oheň

flint and steel /ˈflɪnt ən ˌstiːl/ pazourek a ocílka

have a hairy moment /ˌhæv ə ˌheəriˈməʊmənt/ zažít děsivý moment

20 |

U
N

IT
 3

G
R

A
M

A
TI

K
A

ZK
O

U
ŠK

O
V

É 
ST

R
A

TE
G

IE



inaccessible /ˌɪnəkˈsesəbəl/ nepřístupný

keep a cool head /ˌkiːp ə ˈkuːl ˌhed/ udržet si chladnou hlavu

keep your wits about you /ˌkiːp jəˈwɪts əˌbaʊt jə/ vzít rozum do hrsti

kit /kɪt/ výbava

minimalist /ˈmɪnɪməlɪst/ minimalista, minimalistický

not be everyone’s cup of tea /nɒt biˌɛvrɪwʌnz ˌkʌp əv ˈtiː/ nebýt každého šalkem kávy

practise what you preach /ˌpræktɪswɒt jə ˈpriːtʃ/ dělat to, co člověk sám káže

rely on /rɪˈlaɪ ɒn/ spolehnout se na (co, koho)

remote /rɪˈməʊt/ vzdálený, odlehlý

run wild /ˈrʌn ˌwaɪld/ volně pobíhat

running water /ˌrʌnɪŋ ˈwɔːtə/ tekoucí voda

sauna /sɔːnə/ sauna

snug /snʌɡ/ útulný, příjemný

supplies /səˈplaɪz/ zásoby

tan a skin /ˌtæn ə ˈskɪn/ vydělávat kůži

tribe /traɪb/ kmen (domorodců)

trunk /trʌŋk/ kufr, bedna

wilderness /ˈwɪldənəs/ divočina

3.5 Grammar 4.21

bin bag /ˈbɪn ˌbæɡ/ pytel na odpadky

disgusting /dɪsˈɡʌstɪŋ/ nechutný

drawer /drɔː/ šuplík

excuse /ɪkˈskjuːz/ omluvit

laundry basket /ˈlɔːndri ˌbɑːskət/ koš na prádlo

nightmare /ˈnaɪtmeə/ noční můra

pile /paɪl/ hromada

slob /slɒb/ čuně

stale /steɪl/ tvrdý, okoralý

3.6 Speaking 4.22

agree /əˈɡriː/ souhlasit

compromise /ˈkɒmprəmaɪz/ kompromis

course of action /ˌkɔːs əv ˈækʃən/ postup

go halves /ˌɡəʊ ˈhɑːvz/ dělit se na polovic

hall of residence /ˌhɔːl əv ˈrezədəns/ studentská kolej

meet halfway /ˌmiːt ˌhɑːfˈweɪ/ přistoupit na kompromis, 
vyjít vstříc (komu)

object /əbˈdʒekt/ namítat
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Anglicko-český slovníček

privacy /ˈprɪvəsi/ soukromí

rent /rent/ nájem

security /sɪˈkjʊərəti/ bezpečnost

share a room /ˌʃeər ə ˈruːm/ sdílet pokoj

split the cost /ˌsplɪt ðə ˈkɒst/ rozdělit si náklady

3.7 Use of English 4.23

breathtaking /ˈbreθˌteɪkɪŋ/ dechberoucí

inn /ɪn/ hostinec, hospoda

movie set /ˈmuːvi ˌset/ plac (filmový)

shoot /ʃuːt/ natáčet

stunning /ˈstʌnɪŋ / ohromný, senzační

tourist spot /ˈtʊərɪst ˌspɒt/ turistická atrakce

3.8 Writing 4.24

all in all/all things conside-
red

/ˌɔːl ɪnˈɔːl/ˌɔːl θɪŋz kənˈsɪdəd/ celkem vzato

appreciate /əˈpriːʃieɪt/ ocenit 

argue for/against sth /ˈɑːɡjuː fə /əˌɡenst ˌsʌmθɪŋ/ argumentovat pro/proti 
(čemu)

average cost /ˌævərɪdʒ ˈkɒst/ průměrná cena

balance /ˈbæləns/ vyvažovat

benefit /ˈbenəfɪt/ výhoda

bills /bɪlz/ účty

common /ˈkɒmən/ společný

convenient /kənˈviːniənt/ pohodlný, výhodný

convincing /kənˈvɪnsɪŋ/ přesvědčivý

downside/drawback /ˈdaʊnsaɪd/ˈdrɔːbæk/ nevýhoda

equally /ˈiːkwəli/ stejně

experience /ɪkˈspɪəriəns/ zažít

go missing /ɡəʊ ˈmɪsɪŋ/ ztratit se

interfere /ˌɪntəˈfɪə/ zasahovat

kitchen facilities /ˌkɪtʃən fəˈsɪlɪtiz/ kuchyňské vybavení

likewise /ˈlaɪk-waɪz/ podobně, rovněž

maintain order /meɪnˈteɪn ˌɔːdə/ zachovat pořádek

on balance /ɒn ˈbæləns/ celkem vzato, celkově

potential /pəˈtenʃəl/ potenciální

persuasive /pəˈsweɪsɪv/ přesvědčivý

pros and cons /ˌprəʊz ən ˈkɒnz/ klady a zápory, pro a proti
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rental price /ˌrentl ˈpraɪs/ cena nájemného

sense of community /ˌsens əvkəˈmjuːnəti/ pocit sounáležitosti

supervisor /ˈsuːpəvaɪzə/ dozor, vedoucí

supportive /səˈpɔːtɪv/ nápomocný, podporující

UNIT 4

4.1 Vocabulary 4.25

average /ˈævərɪdʒ/ průměr, průměrný

bargain price /ˈbɑːɡən ˌpraɪs/ výhodná cena

be on a limited budget /bi ɒn əˈlɪmɪtɪd ˈbʌdʒət/ mít omezený rozpočet

carbon emission /ˈkɑːbən ɪˌmɪʃən/ uhlíkové emise

cautious /ˈkɔːʃəs/ opatrný, obezřetný

chain store /ˈtʃeɪn stɔː/ obchodní řetězec

check up on /ˌtʃek ˈʌp ɒn/ ověřit si (co), informovat se 
o (čem)

clothing industry /ˈkləʊðɪŋ ˌɪndəstri/ oděvní průmysl

cut down on /ˌkʌt ˈdaʊn ɒn/ omezit (co)

decompose /ˌdiːkəmˈpəʊz/ rozložit se

delivery /dɪˈlɪvəri/ doručení

double /ˈdʌbəl/ dvojnásobek

enter your PIN /ˈentə jə ˈpɪn/ vložit svůj PIN

ethical values /ˌeθɪkəl ˈvæljuːz/ etické hodnoty

employment policy /ɪmˈplɔɪməntˌpɒləsi/ politika zaměstnanosti

environmental impact /ɪnˌvaɪrənˌmentlˈɪmpækt/ dopad na životní prostředí

garment /ˈɡɑːmənt/ oděv

generate /ˈdʒenəreɪt/ vyrobit, generovat

go bargain-hunting /ˌɡəʊ ˌbɑːɡənˈhʌntɪŋ/ jít lovit slevy

have a bad reputation /ˌhæv ə bædˌrepjəˈteɪʃən/ mít špatnou reputaci

high street /ˈhaɪ striːt/ hlavní třída/dostupná móda

impulse purchase /ˈɪmpʌls ˌpɜːtʃəs/ neplánovaný, spontánní 
nákup

latest /ˈleɪtɪst/ nejnovější

life expectancy /laɪf ɪkˈspektənsi/ průměrná délka života

local brands /ˈləʊkəl brændz/ lokální značky

look out for /ˈlʊk aʊt fə/ dívat se po (čem)

mass-produced product /ˌmæsprəˈdjuːst ˌprɒdʌkt/ produkt vyráběný ve velkém 
množství
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Anglicko-český slovníček

online shopping /ˌɒnlaɪn ˈʃɒpɪŋ/ online nakupování

opt for /ˈɒpt fə/ vybrat si, zvolit (co)

pay out /ˌpeɪ ˈaʊt/ vyplatit, vydat (velkou 
částku)

pick-up /ˈpɪk ʌp/ vyzvednutí

polluter /pəˈluːtə/ znečišťovatel

put sth aside /pʊt ˌsʌmθɪŋ əˈsaɪd/ dát stranou (co)

responsible attitude /rɪˌspɒnsəbəlˈætətjuːd/ zodpovědný přístup

responsibly /rɪˈspɒnsəbli/ zodpovědně

send sth back /ˌsend ˌsʌmθɪŋ ˈbæk/ poslat zpět (co)

shop around /ˌʃɒp əˈraʊnd/ dívat se po obchodech

shop locally /ˌʃɒp ˈləʊkəli/ nakupovat u lokálních 
prodejců

sportswear /ˈspɔːtsweə/ sportovní oblečení

spring up /ˌsprɪŋ ˈʌp/ objevit se, vzniknout

support local producers /səˌpɔːtˌləʊkəl prəˈdjuːsəz/ podporovat lokální výrobce

synthetic fabric /ˌsɪnˈθetɪk ˈfæbrɪk/ syntetická/umělá látka

tempting /ˈtemptɪŋ/ lákavý

textile waste /ˌtekstaɪl ˈweɪst/ textilní odpad

throw-away society /ˌθrəʊ əˈweɪsəˌsaɪəti/ konzumní společnost

treat yourself to /ˈtriːt jɔːˌself tə/ dopřát si (co)

4.2 Grammar 4.26

be concerned about /bi kənˈsɜːndəˌbaʊt/ mít starost o (koho, co)

dye your hair /ˌdaɪ jɔː ˈheə/ barvit si vlasy

form a band /ˌfɔːm ə ˈbænd/ sestavit skupinu

hold sth up /ˌhəʊld ˌsʌmθɪŋ ˈʌp/ zdržet (koho, co)

risky /ˈrɪski/ riskantní

staff entrance /ˌstɑːf ˈentrəns/ služební vchod

stage /steɪdʒ/ pódium

transfer money /ˌtrænsˈfɜː ˈmʌni/ převést/poslat peníze

4.3 Listening 4.27

antiques market /ænˈtiːks ˌmɑːkət/ trh starožitnostní

auction house /ˈɔːkʃən haʊs/ aukční síň 

bric-a-brac /ˈbrɪk ə ˌbræk/ cetky, tretky

car boot sale /ˌkɑː ˈbuːt seɪl/ výprodej z auta, bleší trh

checked bag /ˌtʃekt ˈbæɡ/ odbavené zavazadlo

claim sth /ˈkleɪm ˌsʌmθɪŋ/ žádat, vyžadovat
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clutter /ˈklʌtə/ haraburdí

domestic /dəˈmestɪk/ domácí

fashionable /ˈfæʃənəbəl/ módní

flea market /ˈfliː ˌmɑːkət/ bleší trh

get hold of /ˌɡet ˈhəʊld əv/ sehnat (koho, co)

lost property /ˌlɒst ˈprɒpəti/ ztracený majetek

market stall /ˈmɑːkət ˌstɔːl/ stánek (na trhu)

old-fashioned /ˌəʊld ˈfæʃənd/ staromódní

online auction /ˌɒnlaɪn ˈɔːkʃən/ online aukce

ornament /ˈɔːnəmənt/ ozdoba, ozdobný předmět

personal belongings /ˌpɜːsənəlbɪˈlɒŋɪŋz/ osobní věci (majetek)

pre-owned goods /ˌpriː ˈəʊnd ˌɡʊdz/ zboží z druhé ruky

reasonably-priced /ˌriːzənəbli ˈpraɪst/ za rozumnou cenu

rotten food /ˌrɒtn ˈfuːd/ shnilé jídlo

second-hand clothes /ˌsekənd ˌhændˈkləʊðz/ oblečení z druhé ruky

stall holder /ˈstɔːl ˌhəʊldə/ majitel stánku

unclaimed /ˌʌn ˈkleɪmd/ nevyzvednutý

unwanted /ʌnˈwɒntɪd/ nechtěný

used goods trade /ˌjuːzd ˌɡʊdz ˈtreɪd/ obchod s použitým zbožím

4.4 Reading 4.28

afford to do sth /əˈfɔːd tə duːˌsʌmθɪŋ/ moct si dovolit dělat (co)

annoying /əˈnɔɪ-ɪŋ/ otravný

annual /ˈænjuəl/ každoroční

available /əˈveɪləbəl/ k dispozici

be broke /bi ˈbrəʊk/ být bez peněz

be loaded /bi ˈləʊdəd/ být ve vatě (hovorově)

be rolling in money /bi ˌrəʊlɪŋ ɪnˈmʌni/ topit se v penězích

be short of money /bi ˌʃɔːt əv ˈmʌni/ mít málo peněz

be well-off /bi ˌwel ˈɒf/ být zajištěný

bid /bɪd/ cenová nabídka

bid for sth (in an auction) /ˈbɪd fəˌsʌmθɪŋ (ɪn ən ˈɔːkʃən)/ učinit nabídku (při dražbě)

broadcast /ˈbrɔːdkɑːst/ vysílat

business empire /ˈbɪznəs ˌempaɪə/ obchodní impérium

catch the bug /ˌkætʃ ðə ˈbʌɡ/ když člověka něco chytne 
(přeneseně)

cause /kɔːz/ věc, cíl (společného zájmu)

come up for auction /ˌkʌm ˌʌp fərˈɔːkʃən/ přijít na řadu v aukci
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Anglicko-český slovníček

consumer behaviour /kənˌsjuːməbɪˈheɪvjə/ chování spotřebitelů

contribute /kənˈtrɪbjuːt/ přispět

cuddly /ˈkʌdli/ plyšový, roztomilý

cult following /ˌkʌlt ˈfɒləʊɪŋ/ skalní přívrženci, fanoušci 
kultovního filmu apod. 

disability /ˌdɪsəˈbɪləti/ hendikep

disabled /dɪsˈeɪbəld/ hendikepovaný

donate /dəʊˈneɪt/ darovat

enterprising /ˈentəpraɪzɪŋ/ podnikavý

entertainer /ˌentəˈteɪnə/ bavič, komik

fetch /fetʃ/ vynést (kolik peněz)

find it hard to make ends 
meet

/ˌfaɪnd ɪt ˈhɑːd tə ˌmeɪk ˌendz 
ˈmiːt/ shledat těžké vyjít s penězi

fundraise for charity /ˈfʌndˌreɪz fəˌtʃærəti/ vybírat peníze na charitu

have money to burn /hæv ˈmʌni təˌbɜːn/ mít peněz jako želez

hold an auction /ˌhəʊld ən ˈɔːkʃən/ uspořádat aukci

human trafficking /ˌhjuːmənˈtræfɪkɪŋ/ obchodování s lidmi

hyped /haɪpt/ vyhypovaný, medializovaný

increase (your) earnings /ɪnˌkriːs (jər)ˈɜːnɪŋz/ zvýšit (svůj) výdělek

in demand /ɪn dɪˈmɑːnd/ být žádaný

jar /dʒɑː/ sklenice, nádoba

label /ˈleɪbəl/ značka

leftover /ˈleftəʊvə/ zbytek

limited edition /ˌlɪmɪtɪd ɪˈdɪʃən/ limitovaná edice

live from hand to mouth /ˌlɪv frəmˌhænd tə ˈmaʊθ/ žít z ruky do pusy

make a fortune /ˌmeɪk ə ˈfɔːtʃən/ vydělávat jmění

make a profit /ˌmeɪk ə ˈprɒfɪt/ vykázat zisk

make money /ˌmeɪk ˈmʌni/ vydělávat peníze

meaning of life /ˈmiːnɪŋ əv ˌlaɪf/ smysl života

on trend /ɒn ˈtrend/ trendy, žádaný

place a bid /pleɪs əˈbɪd/ učinit nabídku

publicity stunt /pʌˈblɪsəti ˌstʌnt/ pokus o zviditelnění, divadlo 
(pro veřejnost apod.) 

put sth up for sale /ˌpʊt ˌsʌmθɪŋ ʌpfə ˈseɪl/ nabídnout k prodeji, dát do 
dražby

raise money /ˌreɪz ˈmʌni/ vybírat peníze

refuse /rɪˈfjuːz/ odmítnout

resell /ˌriːˈsel/ znovu prodat
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reveal /rɪˈviːl/ odhalit

shredder /ˈʃredə/ skartovačka

step in /step ɪn/ zasáhnout

streetwear /striːtweə/ streetwear

sum of money /ˌsʌm əv ˈmʌni/ suma peněz

take on a challenge /ˌteɪk ˌɒn əˈtʃæləndʒ/ přijmout výzvu

winning bid /ˈwɪnɪŋ ˌbɪd/ vítězná nabídka

wheelchair /ˈwiːltʃeə/ kolečkové křeslo

value /ˈvæljuː/ hodnota

4.5 Grammar 4.29

bother /ˈbɒðə/ obtěžovat (se)

bracelet /ˈbreɪslət/ náramek

exchange /ɪksˈtʃeɪndʒ/ vyměnit

in advance /ɪn ədˈvɑːns/ předem

it’s a pity/it’s a shame /ɪts ə ˈpɪti/ɪtsə ˈʃeɪm/ to je škoda

rash /ræʃ/ vyrážka

receipt /rɪˈsiːt/ účet

take sth back /ˌteɪk ˌsʌmθɪŋ ˈbæk/ vrátit (co)

4.6 Speaking 4.30

can’t be bothered to do sth 
/ˌkɑːntbi ˌbɒðəd tə ˈduː 
ˌsʌmθɪŋ/ nechce se mi (co)

choice /tʃɔɪs/ volba

delivery truck /dɪˈlɪvəri ˌtrʌk/ dodávka

eye-catching /ˈaɪ ˌkætʃɪŋ/ nápadný

get the message /ˌɡet ðə ˈmesɪdʒ/ dostat zprávu, pochopit

halfway across town /ˌhɑːfˈweɪ əˈkrɒs ˌtaʊn/ přes půl města

interact with sb /ˌɪntərˈækt wɪð ˌsʌmbədi/ spolupracovat s (kým), 
interagovat

justify /ˈdʒʌstɪfaɪ/ obhájit

leaflet /ˈliːflət/ leták

locally grown /ˌləʊkəli ˈɡrəʊn/ lokálně vypěstovaný

miraculous /mɪˈrækjələs/ zázračný

on second thoughts /ɒn ˌsekəndˈθɔːts/ ale na druhou stranu (když 
změním názor)

order sth online /ˌɔːdə ˌsʌmθɪŋˈɒnlaɪn/ objednat online (co)

poorly /ˈpɔːli/ špatně, chabě

take effort /teɪk ˈefət/ stát úsilí

time-consuming /ˈtaɪm kənˌsjuːmɪŋ/ časově náročný
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Anglicko-český slovníček

4.7 Use of English 4.31

a penny saved is a penny 
earned

/əˈpeni ˌseɪvd əz ə ˈpeni ˌɜːnd/ kdo šetří, má za tři

allowance /əˈlaʊəns/ kapesné

attitude /ˈætətjuːd/ postoj

disadvantaged /ˌdɪsədˈvɑːntɪdʒd/ znevýhodněný

financial advisor /fəˈnænʃəl ədˌvaɪzə/ finanční poradce

gain /ɡeɪn/ získat

get a discount /ˈɡet ə ˈdɪskaʊnt/ dostat slevu

guidance /ˈɡaɪdəns/ rada, poučení

interest on a loan /ˌɪntrəst ɒn ə ˈləʊn/ úrok u půjčky

luxurious /ləɡˈʒʊəriəs/ luxusní

miss an opportunity /ˌmɪs ənˌɒpəˈtjuːnəti/ promarnit příležitost

money-off voucher/coupon /ˌmʌni ɒfˈvaʊtʃə/ˈkuːpɒn/ voucher/kupón na slevu

open a bank account /ˌəʊpən ə ˈbæŋkəˌkaʊnt/ založit si bankovní účet

permit /pəˈmɪt/ povolit

pocket money /ˈpɒkət ˌmʌni/ kapesné

reduction in the price /rɪˈdʌkʃən ɪnðə ˌpraɪs/ sleva na ceně

run a seminar /ˌrʌn ə ˈsemənɑː/ vést seminář

save for a rainy day /ˌseɪv fər ə ˈreɪnideɪ/ šetřit si na horší časy

save up for /ˌseɪv ˈʌp fə/ šetřit (si) na (co)

savings account /ˈseɪvɪŋz əˌkaʊnt/ spořící účet

stock of /stɒk əv/ zásoby (čeho)

succeed in /səkˈsiːd ɪn/ uspět v (čem)

waste money /ˌweɪst ˈmʌni/ plýtvat penězi

4.8 Writing 4.32

accuse sb of /əˈkjuːz ˌsʌmbɒdi əv/ obvinit (koho) z (čeho)

approach /əˈprəʊtʃ/ přiblížit se, přistoupit

bowling alley /ˈbəʊlɪŋ ˌæli/ bowlingová dráha

discriminate against sb 
/dɪˈskrɪməneɪt əˌɡenst ˌsʌm-
bɒdi/ diskriminovat (koho)

draw sb’s attention to /ˌdrɔː ˌsʌmbədiz əˈtenʃən tə/ přitáhnout (čí) pozornost 
k (čemu)

embarrassing /ɪmˈbærəsɪŋ/ trapný

feel offended /fiːl əˈfendəd/ cítit se uražený, dotčený

hang out /ˌhæŋ ˈaʊt/ potloukat se

humiliated /hjuːˈmɪlieɪtɪd/ ponížený
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incident /ˈɪnsɪdənt/ incident

kick sb out /ˌkɪk ˌsʌmbɒdi ˈaʊt/ vyhodit, vykopnout (koho)

make a complaint /meɪk ə kəmˈpleɪnt/ stěžovat si

on behalf /ɒn bɪˈhɑːf/ jménem

overreaction /ˌəʊvəriˈækʃən/ přehnaná reakce

policy /ˈpɒləsi/ politika (způsob jednání)

reason with /ˈriːzən wɪð/ domluvit (komu), přesvědčo-
vat (koho)

reconsider /ˌriːkənˈsɪdə/ znovu zvážit

security guard /sɪˈkjʊərəti ˌɡɑːd/ ostraha

threaten /ˈθretn/ hrozit

treat sb unfairly /ˌtriːt ˌsʌmbədiˌʌnˈfeəli/ chovat se nefér (ke komu)

upset /ˌʌpˈset/ rozčilený

UNIT 5

5.1 Vocabulary 4.33

achieve a goal /əˌtʃiːv ə ˈɡəʊl/ dosáhnout cíle

burn out /ˌbɜːn ˈaʊt/ vyhořet

carry out /ˌkæri ˈaʊt/ vykonat, provést

commit to /kəˈmɪt tə/ zavázat se k (čemu)

conscientious /ˌkɒnʃiˈenʃəs/ svědomitý, pečlivý

conscientiousness /ˌkɒntʃiˈentʃəsnəs/ svědomitost

develop a habit /dɪˌveləp ə ˈhæbɪt/ vypěstovat si návyk

do sth day in, day out /ˌduː ˌsʌmθɪŋˈdeɪ ɪn ˌdeɪ aʊt/ dělat (co) den co den

employment possibilities /ɪmˌplɔɪməntˌpɒsəˈbɪlɪtiz/ možnosti zaměstnání

enter the job market /ˌentə ðə ˈdʒɒbˌmɑːkət/ vstoupit na trh práce

enthusiasm /ɪnˈθjuːziæzəm/ nadšení

enthusiastic /ɪnˌθjuːziˈæstɪk/ nadšený

fulfil an objective /fʊlˈfɪl ənəbˈdʒektɪv/ splnit cíl

get down to /ɡet daʊn tə/ pustit se do (čeho), začít 
s (čím)

goal /ɡəʊl/ cíl

improve your career pro-
spects

/ɪmˌpruːv jə kəˈrɪə ˌprɒspekts/ zlepšit si své kariérní vy-
hlídky

increase your output /ɪnˌkriːs jərˈaʊtpʊt/ zvýšit svůj výkon

keep at /kiːp ət/ pokračovat v (čem), nevzdá-
vat (co)
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Anglicko-český slovníček

knowledge /ˈnɒlɪdʒ/ znalost

knowledgeable /ˈnɒlɪdʒəbəl/ erudovaný, dobře informo-
vaný

map sth out /mæp ˌsʌmθɪŋ aʊt/ naplánovat (co), rozvrhnout

objective /əbˈdʒektɪv/ cíl

outline /ˈaʊtlaɪn/ nastínit, načrtnout

overwork /ˌəʊvəˈwɜːk/ přepracovat se

overworked /ˌəʊvəˈwɜːkt/ přepracovaný

pick up a new skill /ˌpɪk ˌʌp ə njuːˈskɪl/ pochytit novou dovednost

punctual /ˈpʌŋktʃuəl/ přesný, dochvilný

punctuality /ˌpʌŋktʃuˈæləti/ přesnost, dochvilnost

purpose /ˈpɜːpəs/ účel

purposeful /ˈpɜːpəsfəl/ cílevědomý, odhodlaný

put a lot of effort into /ˌpʊt ə lɒt əvˈefət ˌɪntə/ vložit hodně úsilí do (čeho)

put sth off /ˌpʊt ˌsʌmθɪŋ ˈɒf/ odkládat (co)

put your heart into sth /ˌpʊt jə ˈhɑːtˌɪntə ˌsʌmθɪŋ/ dát své srdce do (čeho)

reach your full potential /ˌriːtʃ jə fʊlpəˈtenʃəl/ naplnit svůj potenciál

set sth out /ˌset ˌsʌmθɪŋ ˈaʊt/ vytknout  si za cíl, rozhod-
nout se udělat (co)

single-minded /ˌsɪŋɡəl ˈmaɪndɪd/ cílevědomý, soustředěný 
(jen na jedno)

single-mindedness /ˌsɪŋɡəl ˈmaɪndɪdnəs/ cílevědomost, soustředěnost 
na jednu věc

skilled /skɪld/ kvalifikovaný

speak your mind /ˌspiːk jə ˈmaɪnd/ mluvit upřímně, říci svůj 
názor

take sth up /ˌteɪk ˌsʌmθɪŋ ˈʌp/ nastoupit (do zaměstnání), 
začít se věnovat (čemu)

think for yourself /ˌθɪŋk fə jɔːˈself/ samostatně přemýšlet

time management /ˈtaɪmˌmænɪdʒmənt/ organizování času

to-do list /tə ˈduː ˌlɪst/ to-do list

work to a deadline /ˌwɜːk tə əˈdedlaɪn/ pracovat do nejzazšího 
termínu

work towards /ˌwɜːk təˈwɔːdz/ usilovat o (co)

5.2 Grammar 4.34

answer the phone /ˈɑːnsə ðə ˌfəʊn/ zvednout telefon

interview /ˈɪntəvjuː/ mít pohovor (s kým)

references /ˈrɛfrənsɪz/ reference, doporučení

struggle to do sth /ˈstrʌɡl tə ˌduːˌsʌmθɪŋ/ snažit se, usilovat o (co)
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weakness /ˈwiːknəs/ slabost

5.3 Listening 4.35

alternative energy /ɔːlˌtɜːnətɪvˈenədʒi/ alternativní energie

applied science /əˌplaɪd ˈsaɪəns/ aplikovaná věda

be at risk /bi ətˈrɪsk/ být v ohrožení

be constant/unchanged /biˈkɒnstənt/ʌnˈtʃeɪndʒd/ být konstatní, neměnný/ne-
změněný

benefit /ˈbenəfɪt/ mít užitek, profitovat z (čeho)

commute to work /kəˌmjuːt tə ˈwɜːk/ dojíždět do práce

concerned about /kənˈsɜːnd əˈbaʊt/ mající obavy o (koho, co)

dental patient /ˌdentl ˈpeɪʃənt/ zubní pacient

do an apprenticeship /ˌduː ənəˈprentəsʃɪp/ být v učení, vyučit se

elderly /ˈeldəli/ postarší

fulfilling /fʊlˈfɪlɪŋ/ uspokojující, naplňující

gradual drop/decline in /ˌɡrædʒuəlˈdrɒp/dɪˈklaɪn ɪn/ postupný pokles (čeho)

gradual rise/increase in /ˌɡrædʒuəlˈraɪz/ˈɪnkriːs ɪn/ postupný nárůst (čeho)

graduate /ˈɡrædʒuət/ absolvovat, vystudovat

growing number /ˌɡrəʊɪŋ ˈnʌmbə/ rostoucí číslo

handle sb /ˈhændl ˌsʌmbədi/ zacházet s (kým), zvládnout 
(koho)

high-powered job /ˌhaɪ ˈpaʊ‿əddʒɒb/ významná práce

lucrative /ˈluːkrətɪv/ lukrativní, výnosný

marked rise/increase in /ˌmɑːkt ˈraɪz/ˈɪnkriːs ɪn/ zřetelný nárůst (čeho)

medical advances /ˌmedɪkələdˈvɑːnsɪz/ pokroky v medicíně

rapid drop/decline in /ˌræpɪd ˈdrɒp/dɪˈklaɪn ɪn/ rychlý pokles (čeho)

recruit /rɪˈkruːt/ provádět nábor

relevant /ˈreləvənt/ podstatný, relevantní

remain constant/unchanged /rɪˌmeɪnˈkɒnstənt/ʌnˈtʃeɪndʒd/ zůstat konstantní, neměnný/
nezměněný

replace /rɪˈpleɪs/ nahradit

retail /ˈriːteɪl/ maloobchod

secure /sɪˈkjʊə/ zabezpečit, zabezpečný

sharp drop/decline in /ˌʃɑːp ˈdrɒp/dɪˈklaɪn ɪn/ průdký pokles (čeho)

sharp rise/increase in /ˌʃɑːp ˈraɪz/ˈɪnkriːs ɪn/ prudký nárůst (čeho)

stable /ˈsteɪbəl/ stabilní

steady drop/decline in /ˌstedi ˈdrɒp/dɪˈklaɪn ɪn/ stálý pokles (čeho)

steady rise/increase in /ˌstedi ˈraɪz/ˈɪnkriːs ɪn/ stálý růst (čeho)

take sth over /ˌteɪk ˌsʌmθɪŋ ˈəʊvə/ převzít (co)
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Anglicko-český slovníček

take sth apart /ˌteɪk ˌsʌmθɪŋ əˈpɑːt/ rozebrat (co)

tedious /ˈtiːdiəs/ únavný, jednotvárný

trainee /ˌtreɪˈniː/ zaučující se nováček

wind turbine /ˈwɪnd ˌtɜːbaɪn/ větrná turbína

5.4 Reading 4.36

adaptable /əˈdæptəbəl/ přizpůsobivý

approval /əˈpruːvəl/ souhlas, schválení

at a rapid rate /ət ə ˌræpɪd ˈreɪt/ v rychlém tempu

attendance in the office /əˈtendənsɪn ði ˌɒfɪs/ přítomnost v kanceláři

be in charge /bi ɪn ˈtʃɑːdʒ/ řídit (co), mít na starost (co)

be suited to /bi ˈsuːtɪd tə/ být vhodný pro (co)

be wired differently /bi ˈwaɪədˌdɪfrəntli/ být jiný než ostatní

career guidance /kəˈrɪə ˌɡaɪdəns/ profesní poradenství

career path /kəˈrɪə ˌpɑːθ/ profesní dráha

combine /kəmˈbaɪn/ kombinovat

counsellor /ˈkaʊnsələ/ poradce

curious about /ˈkjʊəriəs əˌbaʊt/ zvědavý na (co)

dismiss sb /dɪsˈmɪs ˌsʌmbɒdi əz/ propustit (koho)

diversity /daɪˈvɜːsəti/ různorodost, rozmanitost

essential /ɪˈsenʃəl/ základní, nepostradatelný

find your niche /ˌfaɪnd jə ˈniːʃ/ najít si to pravé místo (za-
městnání)

flake /fleɪk/ nespolehlivý člověk (hovo-
rové)

flexitime/flexible working /ˈfleksitaɪm/ ˈfleksəbəl ˌwɜːkɪŋ/ pružná pracovní doba

focus on your strengths /ˌfəʊkəs ɒnjə ˈstreŋθs/ zaměřit se na své silné 
stránky

freelancer /ˈfriːˌlɑːnsə/ osoba pracující na volné 
noze

have a vocation /ˌhæv ə vəʊˈkeɪʃən/ mít poslání (povolání)

have one true calling /ˌhæv wʌn ˌtruːˈkɔːlɪŋ/ mít pravé poslání

identify /aɪˈdentɪfaɪ/ rozpoznat, identifikovat

imaginative /ɪˈmædʒənətɪv/ vynalézavý

intersection /ˌɪntəˈsekʃən/ křižovatka, protnutí

jack of all trades, master of 
none 

/ˌdʒæk əv ɔːl ˈtreɪdz ˌmɑːstər 
əv ˈnʌn/

člověk, který umí všechno 
(všeuměl), ale zároveň nic

job-sharing /ˈdʒɒb ˌʃeərɪŋ/ sdílení práce

keep your options open /ˌkiːp jɔːrˌɒpʃənz ˈəʊpən/ nechat si otevřená zadní 
vrátka
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lack purpose /ˌlæk ˈpɜːpəs/ postrádat smysl

multipotentialite /ˈmʌltɪpəˌtenʃɪˈælaɪt/ člověk s mnoha schopnost-
mi

on a day-to-day basis /ɒn əˌdeɪ tə ˌdeɪ ˈbeɪsɪs/ na denní bázi, každý den se 
opakující

part-timer /ˌpɑːt ˈtaɪmə/ člověk pracující na částečný 
úvazek

polymath /ˈpɒlɪmæθ/ vzdělanec

quitter /ˈkwɪtə/ člověk, který se snadno 
vzdává

range of interests /ˌreɪndʒ əvˈɪntrəsts/ škála zájmů

reflect the need /rɪˌflekt ðə ˈniːd/ odrážet potřebu 

reinforce /ˌriːənˈfɔːs/ posílit, upevnit

rigid /ˈrɪdʒɪd/ pevný, rigidní

seemingly /ˈsiːmɪŋli/ zdánlivě

self-employment /self ɪmˈplɔɪmənt/ práce na volné noze

settle on /ˈsetl ɒn/ rozhodnout se pro (co)

split the work /ˌsplɪt ðə ˈwɜːk/ rozdělit si práci

step out of your comfort 
zone 

/ˌstepaʊt əv jə ˈkʌmfət ˌzəʊn/ vyjít ze své komfortní zóny

stick to /stɪk tə/ vytrvat, vydržet u (čeho)

thrive /θraɪv/ prosperovat, dařit se

unrelated /ˌʌnrɪˈleɪtɪd/ nesouvisející (s čím)

unwilling /ʌnˈwɪlɪŋ/ neochotný

work flexibly /ˌwɜːk ˈfleksəbli/ pracovat flexibilně

workforce /ˈwɜːkfɔːs/ pracovní síla, všichni zaměst-
nanci (firmy)

workplace /ˈwɜːkpleɪs/ pracoviště

5.5 Grammar 4.37

abandon /əˈbændən/ opustit

add /æd/ přidat

admit /ədˈmɪt/ přiznat

apologise /əˈpɒlədʒaɪz/ omluvit se

assure /əˈʃʊə/ ujistit

beg /beɡ/ prosit (naléhavě)

blame /bleɪm/ vinit

brat /bræt/ spratek

claim /kleɪm/ tvrdit

congratulate /kənˈɡrætʃəleɪt/ gratulovat
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Anglicko-český slovníček

convince /kənˈvɪns/ přesvědčit

demand /dɪˈmɑːnd/ žádat, požadovat

deny /dɪˈnaɪ/ popřít

encourage /ɪnˈkʌrɪdʒ/ podpořit

explain /ɪkˈspleɪn/ vysvětlit

family counselling /ˌfæməliˈkaʊnsəlɪŋ/ rodinné poradenství

financial support /ˌfəˈnænʃəl səˈpɔːt/ finanční podpora

fund /fʌnd/ financovat

household rules /ˌhaʊshəʊld ˈruːlz/ pravidla domácnosti

insist /ɪnˈsɪst/ trvat (na čem)

neglected /nɪ ˈɡlektɪd/ zanedbaný

object /əbˈdʒekt/ předmět

order /ˈɔːdə/ objednat

persuade /pəˈsweɪd/ přesvědčit

reckon /ˈrekən/ myslet si

remind /rɪˈmaɪnd/ připomenout

relax the rules /rɪˌlæks ðə ˈruːlz/ rozvolnit pravidla

spoilt /spɔɪlt/ rozmazlený

sue sb /ˈsjuː ˌsʌmbɒdi/ zažalovat (koho)

suggest /səˈdʒest/ navrhnout

take sb to court /ˌteɪk ˌsʌmbɒdi təˈkɔːt/ dát (koho) k soudu

turn eighteen /ˌtɜːn eɪˈti:n/ oslavit osmnáctiny

urge /ɜːdʒ/ naléhat

voluntarily /ˈvɒləntərəli/ dobrovolně

warn /wɔːn/ varovat

work things out /ˌwɜːk ˌθɪŋz ˈaʊt/ vyřešit (věci, situaci)

5.6 Speaking 4.38

battery /ˈbætəri/ baterie

break off /ˌbreɪk ˈɒf/ ulomit (se)

fuel /ˈfjuːəl/ palivo

have no clue /ˌhæv nəʊ ˈkluː/ nemít tušení

it’s worth a try /ɪts ˌwɜːθ ə ˈtraɪ/ stojí to za pokus

lock /lɒk/ zamknout, zámek

on purpose /ɒn ˈpɜːpəs/ úmyslně, schválně

solution /səˈluːʃən/ řešení

solve a problem /ˌsɒlv ə ˈprɒbləm/ vyřešit problém

spill /spɪl/ rozlít
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switch sth on/off /ˌswɪtʃ ˌsʌmθɪŋˈɒn/ˈɒf/ zapnout/vypnout (co)

5.7 Use of English 4.39

acquire /əˈkwaɪə/ získat

be tied up with /bi ˌtaɪd ˈʌp wɪð/ být zaneprázdněný (čím)

bring sb up /ˌbrɪŋ ˌsʌmbɒdi ˈʌp/ vychovat (koho)

casual /ˈkæʒuəl/ náhodný, příležitostný

clear-out /ˈklɪəraʊt/ vyklizení

come down to /ˌkʌm ˈdaʊn tə/ spočívat v (čem)

come up against /ˌkʌm ʌp əˈɡenst/ muset čelit (čemu)

come up with /ˌkʌm ˈʌp wɪð/ přijít s (nápadem, myšlen-
kou)

downpour /ˈdaʊnpɔː/ liják

drop out of /ˌdrɒp ˈaʊt əv/ nedokončit (co), zanechat

dropout /ˈdrɒpaʊt/ odpadlík (ze studií)

entrepreneur /ˌɒntrəprəˈnɜː/ podnikatel

get on with /ˌɡet ˈɒn wɪð/ vycházet s (kým)

get out of /ˌɡet ˈaʊt əv/ vyhnout se (čemu)

get round to /ˌɡet ˈraʊnd tə/ dostat se k (čemu), najít si 
čas na (co)

grow out of /ˌɡrəʊ ˈaʊt əv/ vyrůst z, vzejít z (čeho)

keep up with /ˌkiːp ˈʌp wɪð/ držet krok s (kým)

leave sb behind /ˌliːv ˌsʌmbɒdibɪˈhaɪnd/ opustit (koho) 

letdown /ˈletdaʊn/ zklamání

look down on /ˌlʊk ˈdaʊn ɒn/ dívat se spatra na (koho)

look up to /ˌlʊk ˈʌp tə/ vzhlížet ke (komu)

make up for /ˌmeɪk ˈʌp fə/ vynahradit (co komu)

off-putting /ˈɒfˌpʊtɪŋ/ odrazující

outset /ˈaʊtset/ začátek

put up with /ˌpʊt ˈʌp wɪð/ snášet (koho, co)

rejection /rɪˈdʒekʃən/ odmítnutí

run out of /ˌrʌn ˈaʊt əv/ spotřebovat (co)

run-down /ˌrʌn ˈdaʊn/ zchátralý

stand up for /ˌstænd ˈʌp fə/ postavit se za (koho)

take off /ˌteɪk ˈɒf/ uchytit se

upbringing /ˈʌpˌbrɪŋɪŋ/ výchova

warm-up /ˈwɔːm ʌp/ zahřátí

5.8 Writing 4.40
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Anglicko-český slovníček

acknowledge /əkˈnɒlɪdʒ/ uznat

appreciated /əˈpriːʃɪeɪtɪd/ oceněný

examine/explore an issue /ɪɡˌzæmɪn/ ɪkˌsplɔːr ən ˈɪʃuː/ zabývat se záležitostí, 
otázkou

in terms of /ɪn ˈtɜːmz əv/ co se týče (čeho), z hlediska 
(čeho)

intention /ɪnˈtenʃən/ záměr

lead to /ˈliːd tə/ vést k

level of commitment /ˌlevəl əvkəˈmɪtmənt/ stupeň oddanosti, míra 
angažovanosti

limited /ˈlɪmɪtɪd/ omezený

outcome /ˈaʊtkʌm/ výsledek

question /ˈkwestʃən/ otázka, zpochybnit 

school-leaver /ˌskuːl ˈliːvə/ absolvent

stimulating /ˈstɪmjəleɪtɪŋ/ stimulující, podnětný

survey /ˈsɜːveɪ/ průzkum

transferable skills /trænsˌfɜːrəbəlˈskɪlz/ přenosné dovednosti

undeniably /ˌʌndɪˈnaɪəbli/ nesporně

viewpoint /ˈvjuːpɔɪnt/ hledisko

with regard to /wɪð rɪˈɡɑːd tə/ ohledně (čeho)

UNIT 6

6.1 Vocabulary 4.41

accurate /ˈækjərət/ přesný

alarming /əˈlɑːmɪŋ/ znepokojující

alarmingly /əˈlɑːmɪŋli/ znepokojivě

appeal to /əˈpiːl tə/ žádat (na kom)

awash with information /əˌwɒʃ wɪðˌɪnfəˈmeɪʃən/ zaplavený informacemi

believable /bəˈliːvəbəl/ uvěřitelný

bombarded with information /bɒmˌbɑːdɪd wɪð ˌɪnfəˈmeɪʃən/ bombardovaný informacemi

burst into flames /ˌbɜːst ˌɪntə ˈfleɪmz/ začít náhle hořet, vzplát

check the accuracy /tʃek ði ˈækjərəsi/ zkontrolovat přesnost

cleaning solution /ˈkliːnɪŋ səˌluːʃən/ čisticí prostředek

clear commitment /ˌklɪə kəˈmɪtmənt/ zřejmý závazek

close /kləʊs/ blízko, blízký

closely /ˈkləʊsli/ blízce
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GRAMATIKA

critical /ˈkrɪtɪkəl/ kritický

critically /ˈkrɪtɪkli/ kriticky

deliberate /dɪˈlɪbərət/ úmyslný

deliberately /dɪˈlɪbərətli/ úmyslně

distinct feeling /dɪˌstɪŋkt ˈfiːlɪŋ/ jasný pocit

distort the truth /dɪˌstɔːt ðə ˈtruːθ/ překroutit pravdu

double-check facts /ˌdʌbəl ˌtʃekˈfækts/ překontrolovat fakta

evaluate sources /ɪˌvæljueɪt ˈsɔːsɪz/ vyhodnotit zdroje

examine sth closely /ɪɡˌzæmɪnˌsʌmθɪŋ ˈkləʊsli/ pečlivě (si) prozkoumat, 
prohlédnout (co)

eye-catching story /ˌaɪ ˌkætʃɪŋ ˈstɔːri/ poutavý příběh

fake news /ˌfeɪk ˈnjuːz/ fake news, falešné zprávy

falsehood /ˈfɔːlshʊd/ nepravdivost, lež

for commercial gain /fə kəˌmɜːʃəlˈɡeɪn/ pro komerční zisk

for political gain /fə pəˌlɪtɪkəl ˈɡeɪn/ pro politický zisk

gut feeling /ˌɡʌt ˈfiːlɪŋ/ vnitřní pocit

have an agenda /ˌhæv ən əˈdʒendə/ mít program

ignite /ɪɡˈnaɪt/ zažehnout, vznítit se

inaccurate /ɪnˈækjərət/ nepřešný

knowing /ˈnəʊɪŋ/ znalý (věci)

knowingly /ˈnəʊɪŋli/ vědomě, úmyslně

long-term commitment /ˌlɒŋ tɜːmkəˈmɪtmənt/ dlouhodobý závazek

made-up /ˌmeɪd ˈʌp/ vymyšlený

manipulate the media /məˌnɪpjəleɪtðə ˈmiːdiə/ zmanipulovat média

mislead/misinform people /ˌmɪsˌliːd/mɪsɪnˌfɔːm ˈpiːpəl/ dezinfomovat lidi

misleading /mɪsˈliːdɪŋ/ zavádějící, klamný

newsworthy story /ˌnjuːzˌwɜːðiˈstɔːri/ příběh zajímavý pro média

not take a story at face value 
/nɒtˌteɪk ə ˌstɔːri ət ˌfeɪs 
ˈvæljuː/

nebrat příběh jako bernou 
minci

on a daily basis /ɒn ə ˌdeɪli ˈbeɪsɪs/ denně, každý den

on a regular basis /ɒn ə ˌreɡjələˈbeɪsɪs/ pravidelně

operating theatre /ˈɒpəreɪtɪŋ ˌθɪətə/ operační sál

print-based media /ˌprɪnt beɪstˈmiːdiə/ tištěná média

question facts /ˈkwestʃən ˌfækts/ zpochybnit fakta

reliable/reputable source /rɪˌaɪəbəl/ˌrepjətəbəl ˈsɔːs/ spolehlivý/uznávaný zdroj

remarkable /rɪˈmɑːkəbəl/ pozoruhodný

remarkably /rɪˈmɑːkəbli/ pozoruhodně
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GRAMATIKA

spark /spɑːk/ jiskra

spread fake news /ˌspred ˌfeɪkˈnjuːz/ šířit fake news

tackle a problem /ˌtækəl ə ˈprɒbləm/ zvládnout problém

tamper with photos /ˌtæmpə wɪðˈfəʊtəʊz/ manipulovat s fotkami

trust your instincts /ˌtrʌst jərˈɪnstɪŋkts/ věřit svým instinktům

winnings /ˈwɪnɪŋz/ peněžitá výhra

6.2 Grammar 4.42

flat tyre /ˈflæt taɪə/ prázdná pneumatika

invent a story /ɪnˌvent ə ˈstɔːri/ vymyslet si příběh

oversleep /ˌəʊvəˈsliːp/ zaspat

starving /ˈstɑːvɪŋ/ hladový

subtitles /ˈsʌbˌtaɪtlz/ titulky

6.3 Listening 4.43

alteration /ˌɔːltəˈreɪʃən/ změna, úprava

animal cruelty /ˌænəməl ˈkruːəlti/ týrání zvířat

animal rights /ˌænəməl ˈraɪts/ práva zvířat

anonymity /ˌænəˈnɪməti/ anonymita

authenticate /ɔːˈθentɪkeɪt/ ověřit, potvrdit pravost

authority /ɔːˈθɒrəti/ autorita

background /ˈbækɡraʊnd/ pozadí

bar code /ˈbɑː kəʊd/ čárový kód

butcher /ˈbʊtʃə/ řezník

commit an offence /kəˌmɪt ən əˈfens/ spáchat přestupek

confirm /kənˈfɜːm/ potvrdit

equality /ɪˈkwɒləti/ rovnost

ethical issue /ˌeθɪkəl ˈɪʃuː/ etický problém

express /ɪkˈspres/ vyjádřit

fairness /ˈfeərnəs/ spravedlnost

float away /ˌfləʊt əˈweɪ/ odlétnout 

genuine /ˈdʒenjuɪn/ opravdový

identity /aɪˈdentəti/ identita

make a statement /ˌmeɪk əˈsteɪtmənt/ učinit prohlášení

out of reach /aʊt əv riːtʃ/ mimo dosah, nedosažitelný

paintbrush /ˈpeɪntbrʌʃ/ malířský štětec

peaceful protest /ˌpiːsfəl ˈprəʊtest/ mírumilovný protest

protect your identity /prəˌtekt jəraɪˈdentəti/ chránit svou identitu
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protestor /prəˈtɛstə/ protestující, odpůrce

raise awareness /ˌreɪz əˈweənəs/ zvýšit povědomí

recognised /ˈrekəgnaɪzd/ uznávaný

remain anonymous /rɪˌmeɪnəˈnɒnəməs/ zůstat v anonymitě

stencil /ˈstensəl/ šablona

strong belief /strɒŋ bəˈliːf/ silná víra

substitute /ˈsʌbstətjuːt/ nahradit

treatment of animals /ˌtriːtmənt əvˈænɪməlz/ zacházení se zvířaty

unconfirmed rumour /ˌʌnkənˌfɜːmdˈruːmə/ nepotvrzená fáma

underlying message /ˌʌndəˌlaɪ-ɪŋ ˈmesɪdʒ/ skryté sdělení, poselství

6.4 Reading 4.44

airbrush /ˈeəbrʌʃ/ retušovat

at arm’s length /ət ˈɑːmz ˌleŋθ/ na délku paže (od těla)

become mainstream /bɪˌkʌmˈmeɪnstriːm/ stát se běžný

blurred /blɜːd/ rozmazaný, neostrý

body dysmorphic disorder /ˌbɒdidɪsˈmɔːfɪk dɪsˌɔːdə/ dysmorfická porucha

capture a memorable 
moment

/ˌkæptʃər ə ˈmemərəbəl 
ˌməʊmənt/ zachytit památný okamžik

crop images /ˌkrɒp ˈɪmɪdʒɪz/ oříznout obrázky

cute /kjuːt/ roztomilý, hezký

date back to /ˈdeɪt ˌbæk tə/ pocházet z doby

declare /dɪˈkleə/ prohlásit

defect /ˈdiːfekt/ vada, nedostatek

duchess /ˈdʌtʃəs/ vévodkyně

duck-face /ˈdʌkfeɪs/ duck face, výraz s našpule-
nou pusou

facial /ˈfeɪʃəl/ obličejový

gain popularity /ˌɡeɪn ˌpɒpjəˈlærəti/ získat popularitu

harmless /ˈhɑːmləs/ neškodný

have a habit of /ˌhæv ə ˈhæbɪt əv/ mít ve zvyku (co) 

in focus/out of focus /ɪn ˈfəʊkəs/aʊtəv ˈfəʊkəs/ zaostřený/nezaostřený

lens /lenz/ čočka, objektiv

make a claim /ˌmeɪk ə ˈkleɪm/ vznést nárok (na co)

mental health problem/
condition

/ˌmentl ˈhelθ ˌprɒbləm/
kənˌdɪʃən/

problém s duševním zdra-
vím

origin /ˈɒrɪdʒɪn/ původ

originate /əˈrɪdʒəneɪt/ vzniknout
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GRAMATIKA

pose for a photo /ˌpəʊz fər ə ˈfəʊtəʊ/ pózovat na fotku

refer to /rɪˈfɜː tə/ odkazovat na (co)

retouch images /ˌriːˌtʌtʃ ˈɪmɪdʒɪz/ retušovat fotky

seek /siːk/ hledat, vyhledat

shake sth off /ˌʃeɪk ˌsʌmθɪŋ ˈɒf/ setřást (co), zbavit se (čeho)

sharp /ʃɑːp/ ostrý

shot /ʃɒt/ snímek

snap /snæp/ fotka

snap a selfie /ˌsnæp ə ˈselfi/ cvaknout/vyfotit selfie

take a shot/a snap /ˌteɪk ə ˈʃɒt/ə ˈsnæp/ vyfotit fotku

tousle /ˈtaʊzəl/ rozcuchat

treat /triːt/ vyléčit

trigger /ˈtrɪɡə/ spustit, vyvolat

wink /wɪŋk/ mrknout 

zoom in/zoom out /ˌzuːm ˈɪn/ˌzuːmˈaʊt/ přiblížit/oddálit

6.5 Grammar 4.45

fictional character /ˌfɪkʃənəlˈkærəktə/ smyšlená postava

screen /skriːn/ plátno

6.6 Speaking 4.46

awareness-raising campaign /əˈweənəs ˌreɪzɪŋ kæmˌpeɪn/ kampaň zvyšující povědomí

convinced /kənˈvɪnst/ přesvědčený

creature /ˈkriːtʃə/ stvoření, tvor

desirable /dɪˈzaɪərəbəl/ žádoucí, vhodný

do harm /ˌduː ˈhɑːm/ ublížit

emphasise /ˈemfəsaɪz/ zdůraznit

engage with /ɪnˈɡeɪdʒ wɪð/ zapojit se do (čeho)

firmly /ˈfɜːmli/ pevně

for the sake of /fə ðə ˈseɪk əv/ kvůli (komu, čemu), v zájmu 
(koho, čeho)

frankly /ˈfræŋkli/ upřímně

fur /fɜː/ kožešina

fur trade /fɜː treɪd/ obchod s kožešinami

general public /ˌdʒenərəl ˈpʌblɪk/ široká veřejnost

glamorous /ˈɡlæmərəs/ okouzlující, atraktivní

hand out leaflets /ˌhænd ˌaʊt ˈliːflɪts/ rozdávat letáky

involvement /ɪnˈvɒlvmənt/ účast, zapojení
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make a difference /ˌmeɪk ə ˈdɪfərəns/ mít význam

make your point /ˌmeɪk jə ˈpɔɪnt/ vyjádřit svůj názor

member of the public /ˌmembər əvðə ˈpʌblɪk/ veřejnost

obviously /ˈɒbviəsli/ zřejmě 

peacefully /ˈpiːsfəli/ pokojně

petition /pəˈtɪʃən/ petice

prevent from /prɪˈvent ˌfrəm/ zabránit, předejít (čemu)

promote awareness /prəˌməʊtəˈweənəs/ zvýšit povědomí

protest march /ˈprəʊtest ˌmɑːtʃ/ protestní pochod

public figure /ˌpʌblɪk ˈfɪɡə/ veřejně známá osobnost

receive criticism /rɪˌsiːv ˈkrɪtəsɪzəm/ obdržet kritiku

regrettably /rɪˈɡretəbli/ bohužel, naneštěstí

take notice of /ˌteɪk ˈnəʊtɪs əv/ všímat si (čeho), věnovat 
pozornost (čemu)

vital /ˈvaɪtl/ životně důležitý, nezbytný

6.7 Use of English 4.47

background /ˈbækɡraʊnd/ pozadí

backup /ˈbækʌp/ podpora

blood-red /ˈblʌd red/ krvavě rudá

blow-by-blow /ˌbləʊ baɪ ˈbləʊ/ podrobný, detailní

breaking news /ˌbreɪkɪŋ ˈnjuːz/ mimořádné zprávy

broad-shouldered /ˌbrɔːd ˈʃəʊldəd/ mající široká ramena

bush /bʊʃ/ křoví

car company /ˌkɑː ˈkʌmpəni/ automobilová firma

charcoal-grey /ˈtʃɑːkəʊl ˌɡreɪ/ uhlově šedá

commercial break /kəˌmɜːʃəl ˈbreɪk/ komerční přestávka

company car /ˌkʌmpəni ˈkɑː/ firemní auto

copy editor /ˈkɒpi ˌedɪtə/ redaktor

crack down on /ˌkræk ˈdaʊn ɒn/ posvítit si, došlápnout si na 
(koho, co)

crackdown on /ˈkrækdaʊn ɒn/ zákrok, zásah proti (komu)

curly-haired /ˌkɜːli ˈheəd/ mající kudrnaté vlasy

dash /dæʃ/ spěchat, letět

deep sea /diːp ˈsiː/ hlubokomořský

fact-checker /ˌfækt ˈtʃekə/ kontrolor faktů

far-fetched /ˌfɑː ˈfetʃt/ přitažený za vlasy, nepravdě-
podobný
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GRAMATIKA

flat-footed /ˌflæt ˈfʊtɪd/ mající ploché nohy, neohra-
baný

float /fləʊt/ vznášet se

foreign affairs /ˌfɒrɪn əˈfeəz/ zahraniční události 

frill /frɪl/ volánek

green screen /ˌɡriːn ˈskriːn/ zelené plátno/obrazovka

health check /ˈhelθ ˌtʃek/ zdravotní prohlídka

heartwarming /ˈhɑːtˌwɔːmɪŋ/ u srdce hřející, dojemný

hideous /ˈhɪdiəs/ škaredý, strašný

high-quality /ˌhaɪ ˈkwɒləti/ vysoce kvalitní

ill-advised /ˌɪl ədˈvaɪzd/ nerozumný

irresistible /ˌɪrɪˈzɪstəbəl/ neodolatelný

kind-hearted /ˌkaɪnd ˈhɑːtɪd/ dobrosrdečný

lemon-yellow /ˌlemən ˈjeləʊ/ citronově žlutá

lifetime supply /ˌlaɪftaɪm səˈplaɪ/ doživotní zásoba

lime-green /ˌlaɪm ˈɡriːn/ limetkově zelená

long-legged /ˌlɒŋ ˈleɡəd/ dlouhonohý

makeup /ˈmeɪkʌp/ makeup

mess up /ˌmes ˈʌp/ pokazit, zvorat

morning show /ˌmɔːnɪŋ ˈʃəʊ/ ranní pořad

mouth-watering /ˈmaʊθ ˌwɔːtərɪŋ/ z něhož se sbíhají sliny

news anchor /ˌnjuːz ˈæŋkə/ moderátorka/moderátor 
zpráv

news station /ˌnjuːz ˈsteɪʃən/ zpravodajská stanice

news stories /ˌnjuːz ˈstɔːriz/ zpravodajské reportáže

newsreader /ˈnjuːzˌriːdə/ hlasatel/hlasatelka zpráv

nonstop /ˌnɒnˈstɒp/ neustále

nut-brown /ˌnʌt ˈbraʊn/ oříškově hnědá

on air /ɒn ˈeə/ naživo

ordeal /ɔːˈdiːl/ utrpení

overwhelmed /ˌəʊvəˈwelmd/ ohromený, přemožený

overview /ˈəʊvəvjuː/ přehled

present-day /ˈprezənt deɪ/ současný, dnešní

rehearse /rɪˈhɜːs/ zkoušet, nacvičovat

report on /rɪˈpɔːt ɒn/ ohlásit (co), podat zprávu 
o (čem)

rosy-cheeked /ˌrəʊzi ˈtʃiːkt/ růžolící

short-lived /ˌʃɔːt ˈlɪvd/ mající krátkého trvání

sky-blue /ˌskaɪ ˈbluː/ blankytně modrá42 |
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snow-white /ˌsnəʊ ˈwaɪt/ sněhově bílá

state-of-the-art /ˌsteɪt əv ði ˈɑːt/ nejmodernější

stripe /straɪp/ pruh, proužek

sunburnt /ˈsʌnbɜːnt/ spálený od slunce

superimpose /ˌsuːpərɪmˈpəʊz/ překrýt

tangled up /ˈtæŋɡəld ʌp/ zašmodrchaný

thin-lipped /ˌθɪn ˈlɪpt/ mající úzké rty

tongue-tied /ˈtʌŋ ˌtaɪd/ neschopný slova

thorny /ˈθɔːni/ trnitý

TV station /ˌtiː ˈviː ˌsteɪʃən/ televizní stanice

unheard-of /ʌnˈhɜːd ɒv/ neslýchaný, nevídaný

unhurt /ʌnˈhɜːt/ nezraněný

user-friendly /ˌjuːzə ˈfrendli/ uživatelsky přívětivý

waist-high /ˌweɪst ˈhaɪ/ vysoký do pasu

weather-beaten /ˈweðə ˌbiːtn/ ošlehaný větrem

weatherproof /ˈweðəpruːf/ odolný vůči povětrnostním 
vlivům

withdraw /wɪðˈdrɔː/ stáhnout, odstranit

worn-out /ˌwɔːn ˈaʊt/ vyčerpaný

voice recognition /ˈvɔɪs rekəɡˌnɪʃən/ rozpoznání hlasu

6.8 Writing 4.48

dark /dɑːk/ temný, zlověstný

enter a competition /ˌentər əˌkɒmpəˈtɪʃən/ zúčastnit se soutěže

family ties /ˈfæməli taɪz/ rodinné vazby

genre /ˈʒɒnrə/ žánr

go missing /ˌɡəʊ ˈmɪsɪŋ/ ztratit se

gripping /ˈɡrɪpɪŋ/ napínavý

heavily influenced /ˌhevəli ˈɪnflʊənst/ silně ovlivněný

hilarious /hɪˈleəriəs/ velmi legrační

nostalgic /nɒˈstældʒɪk/ nostalgický

opening scene /ˌəʊpənɪŋ ˈsiːn/ úvodní scéna

plot /plɒt/ zápletka

predictable /prɪˈdɪktəbəl/ předvídatelný

soundtrack /ˈsaʊndtræk/ soundtrack

spoiler /ˈspɔɪlə/ spoiler

spot /spɒt/ zahlédnout, zpozorovat

terrifying /ˈterəfaɪ-ɪŋ/ děsivý
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GRAMATIKA

threaten /ˈθretn/ hrozit, vyhrožovat

twists and turns /ˌtwɪsts ən ˈtɜːnz/ zvraty a zápletky

unforgettable /ˌʌnfəˈɡetəbəl/ nezapomenutelný

villain /ˈvɪlən/ zloduch, záporná postava

well-reviewed /ˌwel rɪˈvjuːd/ s dobrými recenzemi

UNIT 7

7.1 Vocabulary 4.49

acceptance speech /əkˈseptənsˌspiːtʃ/ děkovná řeč

acid /ˈæsɪd/ kyselina

addition /əˈdɪʃən/ přídavek, dodatek

algorithm /ˈælɡərɪðəm/ algorytmus

apply /əˈplaɪ/ pužít, aplikovat

atom /ˈætəm/ atom

award a prize /əˌwɔːd ə ˈpraɪz/ udělit ocenění

base /beɪs/ základ, báze

become an expert in /bɪˌkʌm ənˈekspɜːt ɪn/ stát se expertem na (co)

calculation /ˌkælkjəˈleɪʃən/ výpočet, kalkulace

capable of doing sth /ˈkeɪpəbəl əvˌduːɪŋ ˌsʌmθɪŋ/ schopný (čeho)

coin a term /kɔɪn ə tɜːm/ vymyslet, poprvé použít 
termín

collaborate with /kəˈlæbəreɪt wɪð/ spolupracovat s

collect /kəˈlekt/ sbírat

contribution /ˌkɒntrəˈbjuːʃən/ příspěvek, přínos

credit sb with /ˈkredɪt ˌsʌmbɒdi wɪð/ připsat ve prospěch (koho)

discriminate against sb
/dɪˈskrɪməneɪt əˌɡenst ˌsʌm-
bɒdi/ diskriminovat (koho)

division /dəˈvɪʒən/ rozdělení

electron /ɪˈlektrɒn/ elektron

element /ˈeləmənt/ prvek

equation /ɪˈkweɪʒən/ rovnice

extinct /ɪkˈstɪŋkt/ vyhynulý

fellow scientists /ˌfeləʊ ˈsaɪəntɪsts/ kolegové vědci

fossil /ˈfɒsəl/ zkamenělina, fosílie

fraction /ˈfrækʃən/ zlomek

gain recognition /ˌɡeɪn ˌrekəɡˈnɪʃən/ získat uznání

44 |

U
N

IT
 7

G
R

A
M

A
TI

K
A

ZK
O

U
ŠK

O
V

É 
ST

R
A

TE
G

IE



gender gap /ˈdʒendə ɡæp/ propast (rozdíl) mezi pohla-
vími

have access to /ˌhæv ˈækses tə/ mít přístup k (čemu)

have an aptitude for /ˌhæv ənˈæptɪtjuːd fə/ mít vlohy, talent pro (co)

injustice /ɪnˈdʒʌstəs/ nespravedlnost, křivda

make a contribution /ˌmeɪk əˌkɒntrəˈbjuːʃən/ přispět, zasloužit se (o co)

make reference to/refer to /ˌmeɪkˈrefərəns tə/rɪˈfɜː tə/ odkazovat k (čemu)/na (co) 

marine reptile /məˈriːn ˌreptaɪl/ mořský plaz

molecular structure /məˈlekjələˌstrʌktʃə/ molekulární struktura

multiplication /ˌmʌltəpləˈkeɪʃən/ násobení

name sth after sb /ˈneɪm ˌsʌmθɪŋˌɑːftə ˌsʌmbɒdi/ pojmenovat (co) po (kom)

nucleus /ˈnjuːkliəs/ jádro

outer space /ˈaʊtə speɪs/ vesmír, meziplanetární 
prostor

periodic table /ˌpɪəriˈɒdɪk ˈteɪbəl/ periodická tabulka

provided (that) /prəˈvaɪdəd (ðæt)/ pokud, za předpokladu (že)

radioactivity /ˌreɪdiəʊækˈtɪvəti/ radioaktivita

radiation /ˌreɪdiˈeɪʃən/ záření, radiace

receive a mention /rɪˌsiːv ə ˈmenʃən/ být zmíněn

recognise an achievement /ˌrekəɡnaɪz ən əˈtʃiːvmənt/ ocenit úspěch

relativity /ˌreləˈtɪvəti/ relativita

remarkable /rɪˈmɑːkəbəl/ pozoruhodný

see the potential /ˌsiː ðə pəˈtenʃəl/ vidět potenciál

subtraction /səbˈtrækʃən/ odčítání

supervisor /ˈsuːpəvaɪzə/ vedoucí

theory of relativity /ˌθɪəri əvˌreləˈtɪvəti/ teorie relativity

value /ˈvæljuː/ hodnota

velocity /vəˈlɒsəti/ rychlost (fyzikální)

win the respect /ˌwɪn ðə rɪˈspekt/ získat respekt

7.2 Grammar 4.50

ban /bæn/ zakázat, zákaz

bleep /bliːp/ pípat

periodically /ˌpɪəriˈɒdɪkli/ pravidelně

plug /ˈplʌɡ/ zapojit

unplug /ʌnˈplʌɡ/ odpojit

7.3 Listening 4.51

(be) on the rise /ˌ(bi) ɒn ðə ˈraɪz/ (být) na vzestupu

bring in /ˌbrɪŋ ˈɪn/ zavést
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GRAMATIKA

come out /ˌkʌm ˈaʊt/ vejít ve známost

commuter /kəˈmjuːtə/ dojíždějící

distracted /dɪˈstræktɪd/ rozrušený, roztěkaný, roz-
ptýlený

exit /ˈeɡzɪt/ výjezd

figure /ˈfɪɡə/ číslo, údaj

figure sth out /ˌfɪɡə ˌsʌmθɪŋ ˈaʊt/ přijít na (co), vymyslet (co)

go in for /ˌɡəʊ ˈɪn fə/ dělat (co), věnovat se (čemu)

look up directions /ˌlʊk ˌʌpdaɪˈrekʃənz/ hledat si cestu

moped /ˈməʊped/ moped

motorway /ˈməʊtəweɪ/ dálnice

offence /əˈfens/ přestupek

offender /əˈfendə/ pachatel

price range /ˈpraɪs ˌreɪndʒ/ cenové rozpětí

reveal /rɪˈviːl/ odhalit

robbery /ˈrɒbəri/ loupež

route /ruːt/ cesta, trasa

sat-nav /ˈsæt næv/ satelitní navigace

security measures /sɪˈkjʊərəti ˌmɛʒəz/ bezpečnostní opatření

stick to /ˈstɪk tə/ zůstat u (čeho)

storage /ˈstɔːrɪdʒ/ úložiště

store /stɔː/ uložit

sufficient /səˈfɪʃənt/ dostatečný

take advantage of /ˌteɪk ədˈvɑːntɪdʒəv/ využít (co)

talk sb into /ˌtɔːk ˌsʌmbədi ˈɪntə/ přemluvit, ukecat (koho) do 
(čeho)

target /ˈtɑːɡət/ vybrat si za cíl, zaměřit se na 
(koho, co)

theft /θeft/ krádež

throw sth in /ˌθrəʊ ˌsʌmθɪŋ ˈɪn/ přihodit zdarma

top-of-the-range /ˌtɒp əv ðə ˈreɪndʒ/ nejlepší, nejkvalitnější

turn around /ˌtɜːn əˈraʊnd/ otočit se

urge sb to do sth 
/ˈɜːdʒ ˌsʌmbədi təˈduː 
ˌsʌmθɪŋ/

pobízet, nabádat (koho) 
k (čemu)

wind sb up /ˌwaɪnd ˌsʌmbədi ˈʌp/ štvát, rozčilovat (koho), vyto-
čit (koho)

word processing /ˈwɜːd ˌprəʊsesɪŋ/ zpracování textu

7.4 Reading 4.52
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advice /ədˈvaɪs/ rada

advisable /ədˈvaɪzəbəl/ vhodný, záhodný

advise /ədˈvaɪz/ poradit

allergy /ˈælədʒi/ alergie

apply /əˈplaɪ/ týkat se, aplikovat

archaea /ɑːˈkiːə/ archea

asthma /ˈæsmə/ astma

autism /ˈɔːtɪzəm/ autismus

beneficial /ˌbenəˈfɪʃəl/ přínosný, prospěšný

benefit /ˈbenəfɪt/ užitek, prospěch

biodiversity /ˌbaɪəʊdaɪˈvɜːsəti/ biodiverzita

boost /buːst/ podpořit, povzbudit

cell /sel/ buňka

chopping board /ˈtʃɒpɪŋ ˌbɔːd/ prkénko na krájení

cleanliness /ˈklenlinəs/ čistota

community /kəˈmjuːnəti/ společenství

condition /kənˈdɪʃən/ potíže, onemocnění

depression /dɪˈpreʃən/ deprese

derived /dɪˈraɪvd/ odvozený

detach /dɪˈtætʃ/ oddělit, odloučit

diabetes /ˌdaɪəˈbiːtiːz/ cukrovka

digest /daɪˈdʒest/ trávit

digestion /daɪˈdʒestʃən/ trávení

digestive system /daɪˈdʒestɪv ˌsɪstəm/ trávicí soustava

essentials /ɪˈsentʃəlz/ nezbytnosti, základní věci

excessive /ɪkˈsesɪv/ nadměrný, přílišný

exposed /ɪkˈspəʊzd/ vystavený (čemu)

fight off /ˌfaɪt ˈɒf/ odrazit, zahnat

fingerprint /ˈfɪŋɡəˌprɪnt/ otisk prstu

fumes /fjuːmz/ výpary

fungi /ˈfʌŋɡiː/ houby, plísně

genetic factor /dʒəˌnetɪk ˈfæktə/ genetický faktor

germ /dʒɜːm/ bakterie

grow in number /ˌɡrəʊ ɪn ˈnʌmbə/ narůst (počet)

gut /ɡʌt/ střevo

harm /hɑːm/ ublížit, uškodit

harmful /ˈhɑːmfəl/ škodlivý
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GRAMATIKA

hidden away /ˌhɪdn əˈweɪ/ schovaný, skrytý

immune system /ɪˈmjuːn ˌsɪstəm/ imunitní systém

infection /ɪnˈfekʃən/ infekce

impact /ˈɪmpækt/ dopad, vliv

instant /ˈɪnstənt/ okamžitý

irritant /ˈɪrətənt/ dráždidlo, dráždivá látka

linked back to /ˈlɪŋkt bæk tə/ související s (čím)

lung condition /ˈlʌŋ kənˌdɪʃən/ plicní onemocnění

medicate /ˈmedɪkeɪt/ léčit

medicinal /məˈdɪsənəl/ léčivý

medicine /ˈmedsən/ medicína, léčivo

microbe /ˈmaɪkrəʊb/ mikrob

microbiome /ˌmaɪkrəʊˈbaɪəʊm/ mikrobiom

nervous system /ˈnɜːvəs ˌsɪstəm/ nervová soustava

nurture /ˈnɜːtʃə/ pěstovat, živit

nutrients /ˈnjuːtriənts/ živiny

obesity /əʊˈbiːsəti/ obezita

pathogen /ˈpæθədʒən/ patogen

pollen allergy /ˈpɒlən ˌælədʒi/ pylová alergie

provide /prəˈvaɪd/ poskytnout

raw /rɔː/ syrový

regulate /ˈreɡjəleɪt/ regulovat, upravovat

regulation /ˌreɡjəˈleɪʃən/ regulace

regulatory /ˌreɡjəˈleɪtəri/ regulační

respiratory system /rɪˈspɪrətəriˌsɪstəm/ dýchací soustava

respond /rɪˈspɒnd/ odpovědět, reagovat

response /rɪˈspɒns/ odpověď, reakce

responsive /rɪˈspɒnsɪv/ vnímavý, reagující

rinse /rɪns/ opláchnout

risk of infection /ˌrɪsk əv ɪnˈfekʃən/ nebezpečí infekce

rub /rʌb/ třít, promnout

saliva /səˈlaɪvə/ sliny, slina

sanitation /ˌsænəˈteɪʃən/ hygienická opatření

sanitiser /ˈsænətaɪzə/ dezinfekční prostředek

skip /skɪp/ přeskočit, vynechat

slobbery /ˈslɒbəri/ uslintaný
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soil /sɔɪl/ půda

spotless /ˈspɒtləs/ bez poskvrnky, perfektně 
čistý

strike a balance /straɪk ə ˈbæləns/ dosáhnout rovnováhy

surface /ˈsɜːfəs/ povrch

thoroughly /ˈθʌrəli/ důkladně, detailně

7.5 Grammar 4.53

advancement /ədˈvɑːnsmənt/ pokrok

breakthrough /ˈbreɪkθruː/ průlom

decreasing /diːˈkriːsɪŋ/ klesající

even number /ˌiːvən ˈnʌmbə/ sudé číslo

increasing /ɪnˈkriːsɪŋ/ rostoucí

invent /ɪnˈvent/ vynalézt

leap out /ˌliːp ˈaʊt/ vyskočit

measure /ˈmeʒə/ změřit

numeral /ˈnjuːmərəl/ číslovka, číslice

odd number /ˌɒd ˈnʌmbə/ liché číslo

scholar /ˈskɒlə/ vědec, vzdělanec

unlimited /ʌnˈlɪmətəd/ neomezený

volume /ˈvɒljuːm/ objem

7.6 Speaking 4.54

artificial intelligence /ˌɑːtɪˈfɪʃəlɪnˈtelədʒəns/ umělá inteligence

clarification /ˌklærəfəˈkeɪʃən/ objasnění, vysvětlení

exhibition /ˌeksəˈbɪʃən/ výstava

fully-automated /ˌfʊli ˈɔːtəmeɪtəd/ plně automatizovaný

kick back /kɪk bæk/ orazit si, dát si pohov

mind-blowing /ˈmaɪnd ˌbləʊɪŋ/ neuvěřitelný, ohromující

perform an operation /pəˌfɔːm ənˌɒpəˈreɪʃən/ provést operaci

range of movement /ˌreɪndʒ əvˈmuːvmənt/ rozsah pohybu

remote /rɪˈməʊt/ vzdálený, dálkový

robotic surgeon /rəʊˌbɒtɪk ˈsɜːdʒən/ robotický chirurg

scary /ˈskeəri/ děsivý

steady /ˈstedi/ klidný, stabilní

surgical unit /ˈsɜːdʒɪkəl ˌjuːnət/ chirurgická jednotka

voice command /ˈvɔɪs kəˌmɑːnd/ hlasový příkaz

7.7 Use of English 4.55

account for /əˈkaʊnt fə/ vysvětlit, objasnit (co)
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GRAMATIKA

actually /ˈæktʃuəli/ vlastně

advance /ədˈvɑːns/ postupovat

affect /əˈfekt/ ovlivnit, postihnout

after all /ˈɑːftər ɔːl/ vždyť, konec konců

alike /əˈlaɪk/ podobný

alone /əˈləʊn/ sám, samotný

arise /əˈraɪz/ nastat, vzniknout

assure /əˈʃʊə/ ujistit

breath /breθ/ dech

breathe /briːð/ dýchat

cite /saɪt/ citovat

civilian /səˈvɪljən/ civilista

commercial aircraft /kəˌmɜːʃəlˈeəkrɑːft/ dopravní letoun

comprise /kəmˈpraɪz/ sestávat, skládat se z (čeho)

conscious /ˈkɒnʃəs/ vědomý

consist of /kənˈsɪst əv/ skládat se z (čeho)

currently /ˈkʌrəntli/ momentálně

data /ˈdeɪtə/ data, údaje

date /deɪt/ datum, termín

dependant /dɪˈpendənt/ závislá/vyživovaná osoba 
v rodině

dependent /dɪˈpendənt/ závislý

desert /ˈdezət/ poušť 

dessert /dɪˈzɜːt/ dezert

determine /dɪˈtɜːmɪn/ určit

economic /ˌekəˈnɒmɪk/ ekonomický

economical /ˌekəˈnɒmɪkəl/ úsporný, hospodárný

effect /ɪˈfekt/ účinek, efekt

emigrate /ˈeməɡreɪt/ emigrovat

ensure /ɪnˈʃʊə/ zajistit

eventually /ɪˈventʃuəli/ nakonec

exact /ɪɡˈzækt/ přesný

finally /ˈfaɪnəl-i/ konečně

gather /ˈɡæðə/ shromáždit (se)

genial /ˈdʒiːniəl/ vlídný

historic /hɪˈstɒrɪk/ historický (dějinný)
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historical /hɪˈstɒrɪkəl/ historický (skutečně existující 
v minulosti)

ice cap /ˈaɪs kæp/ ledová čepice

immigrate /ˈɪmɪɡreɪt/ imigrovat, přistěhovat se

in a nutshell /ɪn ə ˈnʌtʃel/ v kostce, stručně

include /ɪnˈkluːd/ zahrnovat, obsahovat

insure /ɪnˈʃʊə/ pojistit (si/se)

lastly /ˈlɑːstli/ nakonec, na závěr

lately /ˈleɪtli/ poslední dobou, nedávno

lay /leɪ/ položit

lie /laɪ/ ležet, lhát

likely /ˈlaɪkli/ pravděpodobný

locate /ləʊˈkeɪt/ lokalizovat, najít, umístit

lone /ləʊn/ sám, osamocený

lonely /ˈləʊnli/ osamělý

loose /luːs/ volný

lose /luːz/ ztratit

migrate /maɪˈɡreɪt/ stěhovat se, migrovat

occasion /əˈkeɪʒən/ příležitost, událost

opportunity /ˌɒpəˈtjuːnəti/ příležitost, šance

practice /ˈpræktɪs/ cvičení, praxe

practise /ˈpræktɪs/ procvičovat

precede /prɪˈsiːd/ předcházet

principal /ˈprɪnsəpəl/ ředitel, ředitelka

principle /ˈprɪnsəpəl/ princip

proceed /prəˈsiːd/ pokračovat, postupovat

rainfall /ˈreɪnfɔːl/ dešťové srážky

raise /reɪz/ zvednout, zvýšit

receiver /rɪˈsiːvə/ přijímač, sluchátko

rise /raɪz/ vzestup, nárůst

sensible /ˈsensəbəl/ rozumný

sensitive /ˈsensətɪv/ citlivý

sight /saɪt/ zrak, dohled

site /saɪt/ místo, stránka

source of gravity /ˌsɔːs əv ˈɡrævəti/ zdroj gravitace

submarine /ˈsʌbməriːn/ ponorka
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GRAMATIKA

take sth into account /ˌteɪk ˌsʌmθɪŋˌɪntʊ əˈkaʊnt/ vzít v potaz (co)

weather /ˈweðə/ počasí

whether /ˈweðə/ jestli

7.8 Writing 4.56

basement /ˈbeɪsmənt/ suterén

gasp /ɡɑːsp/ zalapat po dechu

giggle /ˈɡɪɡəl/ hihňat se, chichotat se

glow /ɡləʊ/ zářit

headquarters /ˈhedˌkwɔːtəz/ ústředí

piercing /ˈpɪəsɪŋ/ piercing

scream /skriːm/ řvát, kříčet

sigh /saɪ/ vzdychnout, povzdychnout si

snap /snæp/ vyštěknout, odseknout

sob /sɒb/ vzlykat

whisper /ˈwɪspə/ šeptat

yell /jel/ ječet, křičet

UNIT 8
8.1 Vocabulary 4.57

biodegradable /ˌbaɪəʊdɪˈɡreɪdəbəl/ biologicky odbouratelný

breeding ground /ˈbriːdɪŋ ɡraʊnd/ zdroj, živná půda

built-up area /ˌbɪltˌʌp ˈeəriə/ hustě zastavěná oblast

contamination /kənˌtæməˈneɪʃən/ zamoření, znečištění

countryside /ˈkʌntrisaɪd/ venkov, příroda

current /ˈkʌrənt/ proud

discard /dɪsˈkɑːd/ vyhodit

ditch /dɪtʃ/ příkop

eco-warrior /ˈiːkəʊˌwɒriə/ ekologický aktivista

extinction /ɪkˈstɪŋkʃən/ vyhynutí

food chain /ˈfuːd ˌtʃeɪn/ potravní řetězec

foothills /ˈfʊtˌhɪl/ předhůří

gust of wind /ˌɡʌst əv ˈwɪnd/ poryv větru

hatch /hætʃ/ vylíhnout se, vyklubat

(have a) narrow escape /(hæv ə)ˌnærəʊ ɪˈskeɪp/ (uniknout) o vlásek

in captivity /ɪn kæpˈtɪvəti/ v zajetí
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irreparable damage /ɪˌrepərəbəlˈdæmɪdʒ/ nenapravitelná škoda

leafy /ˈliːfi/ ozeleněný

litter /ˈlɪtə/ smetí, odpadky

meadow /ˈmedəʊ/ louka

migration /maɪˈɡreɪʃən/ migrace

natural habitat /ˌnætʃərəl ˈhæbɪtæt/ přirozené prostředí, místo 
výskytu

on the loose /ɒn ðə ˈluːs/ na svobodě

orchard /ˈɔːtʃəd/ sad

park warden /ˌpɑːk ˈwɔːdn/ správce parku

patch /pætʃ/ skvrna

plain /pleɪn/ pláň, planina

plastic waste /ˌplæstɪk ˈweɪst/ plastový odpad

ploughed field /ˌplaʊd ˈfiːld/ zorané pole

predator /ˈpredətə/ predátor

prey /preɪ/ kořist

release into the wild /rɪˌliːs ˌɪntə ðəˈwaɪld/ vypustit do divočiny

reunite /ˌriːjuːˈnaɪt/ znovu se shledat

roam /rəʊm/ toulat se

set free /set friː/ osvobodit

single-use plastics /ˌsɪŋɡəl juːsˈplæstɪks/ plasty na jedno použití

stream /striːm/ potok

tern /tɜːn/ rybák

thriving population /ˌθraɪvɪŋˌpɒpjəˈleɪʃən/ úspěšná, prosperující po-
pulace

trapped /træpt/ uvěznený

trash /træʃ/ odpad

8.2 Grammar 4.58

campsite /ˈkæmpsaɪt/ kemp

for a change /fər ə ˈtʃeɪndʒ/ pro změnu

lounge /laʊndʒ/ polehávat, hovět si

raft /rɑːft/ raft

sunbed /ˈsʌnbed/ lehátko

sunscreen /ˈsʌnskriːn/ opalovací krém

white water rafting /ˌwaɪt ˌwɔːtəˈrɑːftɪŋ/ rafting na divoké vodě

8.3 Listening 4.59
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GRAMATIKA

adolescence /ˌædəˈlesəns/ dospívání

adolescent /ˌædəˈlesənt/ dospívající

affectionate /əˈfekʃənət/ láskyplný, vřelý

agile /ˈædʒaɪl/ hbitý, bystrý

bird-brained /ˈbɜːd ˌbreɪnd/ hloupý

bond /bɒnd/ pouto

competition /ˌkɒmpəˈtɪʃən/ soutěž, konkurence

competitive /kəmˈpetətɪv/ soutěživý

conceive /kənˈsiːv/ vymyslet

deception /dɪˈsepʃən/ klam, podvod

deceptive /dɪˈseptɪv/ klamný, zavádějící

developed /dɪˈveləpt/ vyvinutý

domesticate /dəˈmestəkeɪt/ ochočit, domestikovat

doubt /daʊt/ pochybnost, pochybovat

embrace /ɪmˈbreɪs/ obejmout, vzít do náručí

establish a community /ɪˌstæblɪʃ əkəˈmjuːnəti/ založit společenství

extend a territory /ɪkˌstend ə ˈterətəri/ rozšířit teritorium

gentle /ˈdʒentl/ jemný

hug /hʌɡ/ obejmout

loner /ˈləʊnə/ samotář

mindlessly /ˈmaɪndləsli/ bezmyšlenkovitě

misconception /ˌmɪskənˈsepʃən/ mylná představa

notion /ˈnəʊʃən/ představa, pojem

playful /ˈpleɪfəl/ hravý

please /pliːz/ potěšit

recognition skills /ˌrekəɡˈnɪʃən ˌskɪlz/ dovednosti rozpoznávání

reputable /ˈrepjətəbəl/ s dobrou pověstí, uznávaný

reputation /ˌrepjəˈteɪʃən/ pověst, reputace

resemblance /rɪˈzembləns/ podobnost, podoba

resemble /rɪˈzembəl/ podobat se, připomínat

undervalued /ˌʌndəˈvæljuːd/ podhodnocený

undoubtedly /ʌnˈdaʊtɪdli/ nepochybně

wise /waɪz/ moudrý

8.4 Reading 4.60

a storm is brewing /ə stɔːm əzˈbruːwɪŋ/ schyluje se k bouři

adrift /əˈdrɪft/ unášený (proudem)
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aftermath /ˈɑːftəmæθ/ následky, dozvuky

avalanche /ˈævəlɑːntʃ/ lavina

battered /ˈbætəd/ otlučený

begin the ascent/descent /bɪˈɡɪn ðəəˈsent/dɪˈsent/ započít výstup/sestup

believable /bəˈliːvəbəl/ uvěřitelný, věrohodný

blind /blaɪnd/ slepý

blizzard /ˈblɪzəd/ sněhová bouře

captivating /ˈkæptəveɪtɪŋ/ úchvatný

deforestation /diːˌfɒrəˈsteɪʃən/ odlesňování

disaster movie /dɪˈzɑːstə ˌmuːvi/ katastrofický film

drought /draʊt/ sucho

earthquake /ˈɜːθkweɪk/ zemětřesení

electricity-generating /ɪˌlekˈtrɪsətiˌʤɛnəreɪtɪŋ/ generující elektřinu

extreme hunger /ɪkˌstriːm ˈhʌŋɡə/ extrémní hlad

extreme poverty /ɪkˌstriːm ˈpɒvəti/ extrémní chudoba

famine /ˈfæmɪn/ hladomor

fee /fiː/ poplatek

gale-force wind /ˌɡeɪl fɔːs ˈwɪndz/ velmi silný, prudký vítr

gripping tale /ˌɡrɪpɪŋ ˈteɪl/ napínavý příběh

harness /ˈhɑːnəs/ ovládnout, zapřáhnout

harsh reminder /ˌhɑːʃ rɪˈmaɪndə/ krutá připomínka

hurricane /ˈhʌrɪkən/ hurikán

life-threatening injuries /ˌlaɪfˌθretənɪŋ ˈɪnʤəriz/ život ohrožující zranění

on a positive note /ɒn ə ˈpɒzətɪvˌnəʊt/ v pozitivním duchu

on the edge of your seat /ɒn ði ˈedʒəv jə ˌsiːt/ nemohoucí se odtrhnout

overturn /ˌəʊvəˈtɜːn/ převrátit

physically demanding /ˌfɪzɪklidɪˈmɑːndɪŋ/ fyzicky náročný

rough /rʌf/ hrubý, přibližný

severe weather conditions /səˌvɪəˈweðə kənˌdɪʃənz/ drsné povětrnostní pod-
mínky

snowfall /ˈsnəʊfɔːl/ sněhové srážky

spare parts /ˌspeə ˈpɑːts/ náhradní díly

split up /ˌsplɪt ˈʌp/ rozdělit

(be) swept overboard /(bi) ˌsweptˈəʊvəbɔːd/ (být) smeten přes palubu

suffer agony /ˌsʌfər ˈæɡəni/ projít utrpením

summit /ˈsʌmɪt/ vrcholek
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GRAMATIKA

tsunami /tsʊˈnɑːmi/ tsunami

twist /twɪst/ zvrat

water tank /ˈwɔːtə ˌtæŋk/ vodní nádrž

whiteout /ˈwaɪtaʊt/ splývání obzoru

wildfire /ˈwaɪldfaɪə/ přírodní požár

windmill /ˈwɪndˌmɪl/ větrný mlýn

8.5 Grammar 4.61

accusation /ˌækjəˈzeɪʃən/ obvinění

carbon dioxide /ˌkɑːbən daɪˈɒksaɪd/ oxid uhličitý

devastating scene /ˈdevəsteɪtɪŋ ˌsiːn/ šokující výjev

flood /flʌd/ povodeň

funding /ˈfʌndɪŋ/ financování, finanční zdroje

greenhouse effect /ˈɡriːnhaʊs ɪˌfekt/ skleníkový efekt

industrialisation /ɪnˌdʌstriəlaɪˈzeɪʃən/ industrializace

ridiculous /rɪˈdɪkjələs/ směšný

8.6 Speaking 4.62

astonishingly /əsˈtɒnɪʃɪŋli/ úžasně, ohromně

astounding /əˈstaʊndɪŋ/ ohromný, šokující

audience /ˈɔːdiəns/ obecenstvo

awe-inspiring /ˈɔːr ɪnˌspaɪərɪŋ/ úžasný

cave/cavern /keɪv/ˈkævən/ jeskyně

demolish /dɪˈmɒlɪʃ/ zbourat

diameter /daɪˈæmɪtə/ průměr

drain /dreɪn/ odvést (kapalinu), odvodnit 

miner /ˈmaɪnə/ důlní dělník, horník

natural wonder /ˌnætʃərəl ˈwʌndə/ přírodní zázrak

wonder /ˈwʌndə/ přemýšlet, lámat si hlavu 

8.7 Use of English 4.63

anti-nuclear /ˌænti ˈnjuːkliə/ protiatomový

anti-social /ˌænti ˈsəʊʃəl/ nespolečenský

carbohydrates /ˌkɑːbəʊˈhaɪdreɪts/ uhlovodany, sacharidy

comforting /ˈkʌmfətɪŋ/ uklidňující

curl up /ˌkɜːl ˈʌp/ stočit se do klubíčka

disallow /ˌdɪsəˈlaʊ/ neuznat, zamítnout

disapprove /ˌdɪsəˈpruːv/ nesouhlasit, neschvalovat

disbelieve /ˌdɪsbəˈliːv/ nevěřit
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downturn /ˈdaʊntɜːn/ pokles

hyperactive /ˌhaɪpərˈæktɪv/ hyperaktivní

hypersensitive /ˌhaɪpəˈsensətɪv/ přecitlivělý

illegal /ɪˈliːɡəl/ nelegální

illiterate /ɪˈlɪtərət/ negramotný

illogical /ɪˈlɒdʒɪkəl/ nelogický

immature /ˌɪməˈtʃʊə/ nezralý

improbable /ɪmˈprɒbəbəl/ nepravděpodobný

inadequate /ɪnˈædəkwət/ nedostatečný

incapable /ɪnˈkeɪpəbəl/ neschopný

irrelevant /ɪˈreləvənt/ nepodstatný

irresponsible /ˌɪrɪˈspɒnsəbəl/ nezodpovědný

misbehave /ˌmɪsbɪˈheɪv/ zlobit

misinformation /ˌmɪsɪnfəˈmeɪʃən/ mylná informace

misjudge /ˌmɪsˈdʒʌdʒ/ špatně posoudit

multicultural /ˌmʌltiˈkʌltʃərəl/ multikulturní

multipurpose /ˌmʌltiˈpɜːpəs/ víceúčelový

nap /næp/ zdřímnutí

off-balance /ˌɒf ˈbæləns/ vyvedený z rovnováhy

off-colour /ˌɒf ˈkʌlə/ necítící se ve své kůži

onstage /ˌɒnˈsteɪdʒ/ na jevišti

outdo /aʊtˈduː/ předčit

outnumber /aʊtˈnʌmbə/ převyšovat počtem

overactive /ˌəʊvərˈæktɪv/ hyperaktivní

overestimate /ˌəʊvərˈestəmeɪt/ přecenit

overpaid /ˌəʊvəˈpeɪd/ přeplacený

post-match /ˌpəʊst mætʃ/ pozápasový

pre-election /ˌpriː ɪˈlekʃən/ předvolební

pre-storm /ˌpriː stɔːm/ předbouřkový

pro-democracy /ˌprəʊ dɪˈmɒkrəsi/ prodemokratický

raindrop /ˈreɪndrɒp/ dešťová kapka

recall /rɪˈkɔːl/ vzpomenout si

reconsider /ˌriːkənˈsɪdə/ znovu uvážit

remarry /ˌriːˈmæri/ znovu se oženit/vdát

renewable /rɪˈnjuːəbəl/ obnovitelný
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GRAMATIKA

self-awareness /ˌself əˈweənəs/ sebeuvědomění

self-esteem /ˌself ɪˈstiːm/ sebeúcta

self-obsessed /ˌself əbˈsest/ sebestředný

sharpness /ˈʃɑːpnəs/ bystrost, břitkost

substandard /ˌsʌbˈstændəd/ podřadný

unable /ʌnˈeɪbəl/ neschopný

unaware /ˌʌnəˈweə/ nevědomý

uncomfortable /ʌnˈkʌmftəbəl/ nepohodlný

uncontrollable /ˌʌnkənˈtrəʊləbəl/ nekontrolovatelný, neovla-
datelný

underestimate /ˌʌndərˈestɪmeɪt/ podcenit

understaffed /ˌʌndəˈstɑːft/ s nedostatkem zaměstnanců

undo /ʌnˈduː/ rozepnout, rozvázat

unemployment /ˌʌnɪmˈplɔɪmənt/ nezaměstnanost

unsafe /ˌʌnˈseɪf/ nebezpečný

unusual /ʌnˈjuːʒuəl/ neobvyklý

unwilling /ʌnˈwɪlɪŋ/ neochotný

upturn /ˈʌptɜːn/ vzestup

violent /ˈvaɪələnt/ násilný

8.8 Writing 4.64

coastline /ˈkəʊstlaɪn/ pobřežní čára

concession /kənˈseʃən/ přípustka, ústupek

cultural heritage /ˌkʌltʃərəl ˈherətɪdʒ/ kulturní dědictví

diverse landscape /daɪˌvɜːsˈlændskeɪp/ různorodá krajina

facilities /fəˈsɪlɪtiz/ zařízení, vybavení

lay eggs /ˌleɪ ˈeɡz/ snášet vejce

natural beauty /ˌnætʃərəl ˈbjuːti/ přírodní krása

nesting beach /ˈnestɪŋ ˌbiːtʃ/ hnízdící pláž

speedboat /ˈspiːdbəʊt/ rychlý motorový člun

sustainable tourism /səˌsteɪnəbəlˈtʊərɪzəm/ udržitelný turismus

take priority /ˌteɪk praɪˈɒrəti/ mít přednost

tourist resort /ˈtʊərɪst rɪˌzɔːt/ turistický rezort

wildlife protection /ˈwaɪldlaɪfprəˌtekʃən/ ochrana zvířat ve volné 
přírodě
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 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 violu.

• vazbu used to + infinitiv, když mluvíme o stavech (např. se slovesy be, have, 
believe, like) nebo dějích, které probíhaly pravidelně v minulosti, ale v přítom-
nosti již neprobíhají. Tuto vazbu nepoužíváme, když mluvíme o dějích v minu-
losti, 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. / Při hodinách jsem nebý-
val/a pozadu. 
Did you use to like Chemistry? / Měl jsi rád/a chemii?

• vazbu would + infinitiv, 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 + infinitiv, 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.
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GRAMATIKA

 1.5 Verb patterns

Tyto slovesné vazby jsou nejčastější:

• sloveso + to + infinitiv, např. agree, arrange, can’t afford, decide, intend, learn, 
manage, offer, prefer, refuse, remember, seem, tend: 
I decided to leave school and find a job. / Rozhodl/a jsem se necaht školy 
a najít si práci. 
My sister agreed to help me with my homework. / Moje sestra souhlasila, že mi 
pomůže s úkoly.

• sloveso + předmět + to + infinitiv, např. advise, allow, cause, enable, encour-
age, expect, force, remind, urge, warn: 
Robert´s mother encouraged him to study Law. / Robertova matka ho nabáda-
la, aby studoval právo. 
The teacher reminded us not to use our mobile phones during lessons. / Učitel 
nás upozornil, abychom v hodinách nepoužívali mobilní telefon.

• sloveso + předmět + infinitiv bez to, např. make, let: 
Do his parents let him hang out with his friends? / Dovolí mu jeho rodiče cho-
dit 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 + infinitiv: 
Po slovesech begin, continue, hate, intend, like, love, prefer a start můžeme 
použít jak tvar slovesa s koncovkou -ing, tak i to + infinitiv. 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

• Po slovesech remember, stop, forget a try můžeme použít jak tvar slovesa 
s koncovkou -ing, tak i to + infinitiv. 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. 

60 |

U
N

IT
 1

G
R

A
M

A
TI

K
A

ZK
O

U
ŠK

O
V

É 
ST

R
A

TE
G

IE



Dad´ll forget giving me the money. / Táta zapomene, že mi dal peníze. 
Dad´ll forget to give me the money. / Táta zapomene dát mi 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. / Poku-
sil/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. / Sna-
žil/a jsem se vypnout počítač, ale příkaz „vypnout“ nefungoval.)

• Slovesa feel, hear, see a watch + infinitiv 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. (Vi-
děl/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.)

 1.7 Register – formal and informal language

Formální jazyk (Formal language) se používá v oficiálních dokumentech, dopisech/
emailech a pozvánkách. Příjemci jsou většinou osoby, které velmi dobře neznáme. 
V mluveném projevu se obvykle vyskytuje v prezentacích, proslovech a oznámeních.  

Neformální/ hovorový jazyk (Informal language) se používá v soukromé konverza-
ci, dopisech/emailech, zprávách a pohledech. Příjemci jsou většinou blízké osoby 
nebo kamarádi. 

Formální a neformální jazyk se vyjadřuje prostřednictvím příslušných gramatických 
struktur a vhodné slovní zásoby.  

Gramatika (Grammar)

• Formální jazyk používá úplné slovesné tvary (full verb forms), neformální jazyk 
zkrácené tvary (contractions), např.: 
I am contacting you… - I´m contacting you… / Kontaktuji Vás… - Kontaktuji 
Tě…

• Ve formálním jazyce se nepoužívají zkratky (abbreviation), ale v hovorovém 
je používáme: Could you do it as soon as possible? – Could you do it ASAP? / 
Mohl bys to udělat hned jak to bude možné? 
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• Ve formálním jazyce se více používá trpný rod (passive voice) a nepřímá řeč 
(indirect speech), zatímco v hovorovém činný rod (active voice) a přímá řeč 
(direct speech):  
The dissertation must be submitted today. – You must submit the dissertation 
today. / Disertační práce musí být odevzdaná dnes. – Disertační práci musíš 
odevzdat dnes.  
It is said that spinach is healthy. – They say that spinach is healthy. / Říká se, že 
špenát je zdravý. – Říkají, že špenát je zdravý. 

• Ve formálním jazyce se také více používají nepřímé otázky (indirect questions) 
začínající výrazy: I was wondering … (přemýšlel jsem …), Could you tell me 
…? (Mohli byste mi říct …?), Do you happen to know …? (Nevíte náhodou 
…?).

• V hovorové řeči se používají přímé otázky (direct questions):  
I was wondering if there are enough volunteers. – Are there enough volun-
teers? / Přemýšlel jsem, zda je přihlášených dost dobrovolníků. – Přihlásilo se 
dost dobrovolníků? 

Slovní zásoba (Vocabulary)

• Ve formálním jazyce se používají složitější výrazy a abstraktní podstatná jména, 
zatímco v hovorovém jsou výrazy nebo přídavná jména jednodušší: 
employment opportunities – a chance to get a job / pracovní příležitosti – šan-
ce získat práci  
Is it possible to be happy? – Is happiness possible? / Je možné být šťastný? – 
Je štěstí možné? 

• Mnoho slov formálního jazyka je odvozeno z Latiny, např. to depart (odejít), 
to cease (přestat). V hovorovém jazyce se používají více slova anglo-saského 
původu, např. to go (jít), to stop (zastavit). 

• Ve formálním jazyce se používají běžná slovesa (common verb), např. appear 
(objevit se) a v hovorovém více frázová slovesa, např. turn up (objevit se). 

• Ve formálním jazyce se používají složitější předložkové fráze: in favour of (ve 
prospěch, pro) a naopak v hovorovém jednoduší: for (pro). 

• Příkladem formálních spojovacích výrazů jsou furthermore (dále, navíc) 
a however (nicméně, avšak) a neformálních and (a) a but (ale). 
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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 fifteen 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 udá-
losti 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 beem thinking about selling the house, but then we got this great offer. 
/ O prodeji domu jsme neuvažovali, ale pak jsme dostali skvělou nabídku. 
How long had you been watching me before I woke up? / Jak dlouho jsi mě pozo-
roval, než jsem se probudila?

Kladné věty (Affirmative) Záporné věty (Negative)

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

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

Hadn´t been 
(had not been) 

sleeping.

Otázky zjišťovací (Yes/No questions) Krátké odpovědi (Short answers)

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

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 a 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 finally went to live 
with them. / Můj otec navštívil dvakrát své skotské příbuzné předtím, než s nimi 
nakonec začal žít.

• pro děje za použití stavových sloves (např. be, have, know, see, believe): 
I had never seen such a magnificent church before I visited St Paul´s Cathedral. 
/ Nikdy předtím jsem neviděl tak velkolepý kostel, dokud jsem nenavštívil kata-
drálu svatého Pavla.

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

 

 2.5 Relative clauses

Určující vztažné věty (Defining relative clauses)

• Určující vztažné věty obsahují informace, které jsou pro význam věty zásadní 
(bez nich hlavní věta nedává 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. 
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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 first met. / To je to místo, kde se moji 
rodiče poprvé potkali.

• Vztažná zájmena who, which a that můžeme vynechat, pokud po nich následu-
je 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. 

Neurčující vztažné věty (Non-defining 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 film, which stars Leonardo DiCprio, will be a huge success. / Nový 
film, kde hraje Leonardo DiCaprio, bude mít veliký úspěch.

• Jsou uvozeny stejnými vztažnými zájmeny jako určující vztažné věty kromě 
that: 
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. / 
Číšník na mě upřeně zíral, což mi bylo velmi nepříjemné. 
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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 accuustomed) to luxurious living, will 
never understand poor people. / Bohatí lidé, kteří jsou zvyklí na život v luxusu, 
nikdy neporozumí chudým. (neurčující)

 

 2.7 Collocations

Kolokace - slovní spojení (Collocations) je spojení dvou a více slov, která spolu 
tvoří víceslovný ustálený výraz (lexikální jednotku). Jejich význam je odvozen od 
významu jednotlivých slov, podobně jako u idiomů. 

Kolokace můžeme rozdělit do dvou kategorií: 

1. slabé (weak), když jedno slovo může vytvářet mnoho kolokací s jinými lexi-
kálními jednotkami, např. take a photo/notes/a break / vyfotit fotku/dělat si 
poznámky/udělat si pauzu.

2. silné (strong), když jednotlivá slova netvoří mnoho jiných kolokací, např. com-
mon sense / selský/zdravý rozum. 

Kolokace se obvykle tvoří z více než dvou slov, např. healthy lifestyle – lead a heal-
thy lifestyle / zdravý životný styl – vést/žít zdravý životný styl. 

Když používáme kolokace správně, náš ústní a písemný projev zní přirozeněji. 

Typy kolokací (Types of collocations): 

• adjective + noun (přídavné jméno + podstatné jméno) 
My brother has a vivid imagination. / Můj bratr má bujnou představivost.  
I only wear these earrings on social occasions. / Tyto náušnice nosím jenom na 
společenské události. 

• verb + noun (sloveso + podstatné jméno) 
Try not to lose touch with your friends after high school. / Pokus se neztratit 
kontakt s kamarády ze střední školy.  
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Make sure you keep an eye on Maggie. / Nezapomeň dávat pozor na Maggie. 

• noun + verb (podstatné jméno + sloveso)  
Be careful when the doors open so that you don´t get hit. / Buď opatrný, aby 
ses nepraštil, když se dveře otevřou. 
Snow has been falling heavily recently. / V poslední době hodně padal sníh. 

• noun (of, and, for) + noun (podstatné jméno (z/a/pro) + podstatné jméno) 
Tim´s desire for knowledge is impressive. / Tomova touha po vědomostech je 
úchvatná.  
What´s your home town like? / Jak vypadá tvé rodné město? 

• verb + adjective/numeral (sloveso + přídavné jméno/číslovka) 
Who came first? / Kdo přišel první?  
You looked beautiful at the ball. / Na plese jsi vypadala nádherně. 

• adjective + adjective (přídavné jméno + přídavné jméno) 
The rooms looked neat and tidy. / Pokoje vypadaly čisté a uklizené.  
We were told loud and clear what to do in an emergency. / Jasně a zřetelně 
nám bylo řečeno, co máme dělat v krizové situaci. 

• verb + adverb (sloveso + příslovce) 
Hold tightly onto me when you´re going down those stairs. / Drž se mě pevně, 
když sestupuješ ze schodů.  
She smiled politely. / Zdvořile se usmála. 

• adverb + adjective (příslovce + přídavné jméno) 
We want to rent a fully furnished flat. / Chceme si pronajmout kompletně 
zařízený byt.  
It´s perfectly normal that you´re afraid of the operation. / Je zcela normální, že 
se obáváš operace.

 

 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 flying to the Maldives. / Zítra touto dobou poletí-
me 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.
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• ve zdvořilých otázkách nebo žádostech: 
Will you be doing the first 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 (Affirmative) 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 be
I/you/he/
she/it/
we/they

sleeping? Who will be sleeping?

Předbudoucí čas prostý (Future Perfect Simple)

Předbudoucí čas prostý používáme pro děje nebo situace, které budou dokonče-
ny před konkrétním časovým údajem v budoucnosti: 
They will have crossed the border by five o´clock. / Překročí hranice do pěti hodin. 
 

Kladné věty (Affirmative) Záporné věty (Negative)

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

´ll (will 
have)

finished by 10 
o´clock. 

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

won´t (will not) 
have

finished 
by 10 
o´clock. 

Otázky zjišťovací (Yes/No questions) Krátké odpovědi (Short answers)

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

have
finished 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 finished? Who
will 
have

finished by 10  
o´clock?
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Předbudoucí čas průběhový (Future Perfect Continuous)

Předbudoucí čas průběhový používáme pro děje nebo situace, které budou probí-
hat 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 (Affirmative) 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/we/they/ 
he/she/it

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 týd-

ny/měsíc/10 let
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 3.5 Quantifiers

Zájmena neurčitá vyjadřující 
množství (Quantifiers)

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/seve-
ral/a few/a couple of
I´ve got a number of/seve-
ral/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 be-
longs 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 (quantifiers) kromě no a eve-
ry 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 už 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 už mluvili.
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 3.7 Determiners 

Determinátory (Determiners) jsou slova, která stojí před podstatným jménem 
a blíže specifikují, k čemu přesně se toto podstatné jméno vztahuje. 

Both 

Both (oba, obě, obojí) se používá k označení dvou lidí nebo věcí. Může stát před 
počitatelnými podstatnými jmény nebo zájmeny: 

Both (of the) cities are interesting. / Obě města jsou zajímavá. 

I´ve visited both of them. / Navštívil jsem obě. 

Each, every and all

• Each, every (každý): each odkazuje na členy určité skupiny s důrazem na kaž-
dého člena jako na jednotlivce. Tím se jeho použití liší od every, které zname-
ná všeobecně každý a používá se, když mluvíme o celé skupině tří nebo více 
lidí/věcí (podobně jako all). Each může na rozdíl od every stát i samostatně, tj. 
nemusí po něm následovat podstatné jméno: 
Each tourist learnt to say a few words in the tribe´s native language. / Každý 
turista se naučil říct pár slov jazyka domorodého kmene.  
The tourists listened attentively to every word the guide said. / Turisté pozorně 
poslouchali každé slovo, které průvodce řekl. 

• Every a all (ale ne each) můžou být modifikovány příslovci almost, nearly, prac-
tically (téměř/skoro):  
Kate has seen nearly every art gallery. / Katka viděla téměř každou uměleckou 
galerii. 

• All (vše, všichni) se používá s podstatnými jmény a zájmeny v množném čísle 
(plural nouns or pronouns) a označuje tři a více věcí/lidí:  
All (of) the guidebooks were interesting. / Všechny cestovní příručky byly 
zajímavé. 
All of them were interesting. / Všechny byly zajímavé. 

• Za both, each (one), every one a all je možné použít of, když stojí před: 
buď osobním zájmenem (personal pronoun) nebo přivlastňovacím či uka-
zovacím zájmenem + podstatným jménem v množném čísle (possessive or 
demonstrative pronoun + plural noun) 
nebo určitým členem the + podstatným jménem v množném čísle (definite 
article the + plural noun): 
Both maps were useful. / Obě mapy byly užitečné.  
Both of my maps were useful. / Obě moje mapy byly užitečné.  
Both of the maps were useful. / Obě ty mapy byly užitečné.  
Both of them were useful. / Obě byly užitečné. 
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All and whole

• Whole (celý) se používá s počitatelnými podstatnými jmény v jednotném čísle:  
I spent a whole day on the beach. / Strávil jsem celý den na pláži. 

• All (vše, celý, všechno, veškerý) se obvykle používá s nepočitatelnými podstat-
nými jmény. Pokud je použito s počitatelnými podstatnými jmény, odkazuje na 
časové období: 
All the accommodation is booked. / Veškeré ubytování je zarezervováno.  
He stayed there all winter. / Zůstal tam celou zimu. 

 
Another, other, the other(s), the other ones

• Another (další, ještě jeden, jiný) se používá s podstatnými jmény v jednotném 
čísle a se zájmenem one:  
Let´s think about another place to meet. / Pojďme vymyslet jiné místo setkání.  
I´ve already had a sandwich, so I don´t want another one. / Už jsem měl sen-
dvič, takže už nechci další. 

• Other (jiný, další) se používá s počitatelnými podstatnými jmény v množném 
čísle, s nepočitatelnými podstatnými jmény a se zájmenem ones: 
We need other people to help us. / Potřebujeme další lidi, aby nám pomohli.  
I think you should pick other furniture – it should be easy to clean. / Myslím, že 
by sis měl vybrat jiný nábytek – měl by se dát jednoduše udržovat čistý.  
These curtains are ugly. We need other ones. / Tyto závěsy jsou škaredé. Potře-
bujeme jiné. 

• The other (ten druhý, ostatní) se používá s počitatelnými podstatnými jmény 
se zájmenem one/ones: 
Odkazuje též na jednu věc/člověka ze dvou:  
I booked this hotel because the other ones are full. / Rezervoval jsem tento 
hotel, protože ty ostatní jsou obsazené.  
Can you show me the other side of your hand? / Můžeš mi ukázat tu druhou 
stranu tvé ruky? 

• The others (jiní, ostatní, druzí) stojí samostatně, nestojí za ním žádné podstat-
né jméno ani zájmeno:  
I can see some tourists from our group. Where are the others? / Vidím nějaké 
turisty z naší skupiny. Kde jsou ostatní?

• Each other/one another 
Each other (jeden druhého) a one another (navzájem) se používají, když chce-
me popsat vztah nebo činnost, která byla vykonána dvěma nebo více lidmi, 
a když je podmět jiná osoba/věc než předmět (nejsou stejné):  
The tourists helped each other (one another) with their bags. / Turisté pomáha-
li jeden druhému (si navzájem) s taškami.
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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 v kladných větách bývají většinou záporné: 
You´ve already been to this cafe, haven´t you? / Ty už jsi v této kavárně byl/a, že 
ano? 
They made a formal complaint, didn´t they? / Podali oficiální stížnost, že ano?

• Tázací dovětky v záporných větách 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 ve větách s I am zní aren’t I?: 
I´m late, aren´t I? / Jdu pozdě, že ano?

• V rozkazovacích větách 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 ve větách s let’s zní shall we?: 
Let´s meet for a coffe later, shall we?  / Sejdeme se u kávy později, ano?

• Ve větách, 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?

• Ve větách 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?

• Ve větách, kde je podmětem everybody, everyone, no one nebo nobody, po-
užíváme 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?  
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Nobody/No one signed up for the dressmaking course, did they? / Do kurzu 
šití se nikdo nezapsal, že ne? 

• Ve větách, 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? 

• Ve větách 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 spus-
til 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 infor-
mace:

• 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.´ ´Skuteč-
ně?´

• reakce na záporné věty mají záporný tvar: 
Chris and Lisa aren´t flying to Japan after all.´ ´Aren´t they?´ / ´Chris a Lisa nako-
nec do Japonska neletí. ´ ´Opravdu ne?´ 
´I never buy shoes online.´ ´Don´t you?´ / ´Nikdy nenakupuji boty online.´ ´Sku-
tečně 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 vice ovoce 
a zeleniny. 
You shouldn´t/oughtn´t to spend so much on clothes. / Neměl/a bys utrácet 
tolik peněz za oblečení.
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• must/mustn’t: 
You must try fish spa – it´s really wonderful! / Musíš vyzkoušet rybičkovou pedik-
úru – je to vážně úžasné! 
You mustn´t spoil me like this – you´re too generous. / Nemusíš mě tak rozmaz-
lovat – jsi příliš štědrý/á.

• need to/needn’t/don’t need to: 
You need to study harder to pass this exam. / Musíš intenzivněji studovat, abys 
udělal 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 ceny 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 nesta-
lo, 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 + infinitiv 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. (Neu-
vařil/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 zbyteč-
né.)

• Must a had better se v minulosti nepoužívají.
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 4.7 Modality – alternative structures

Alternativní vazby se používají na vyjádření modality v případech, kdy se modální 
slovesa obvykle nepoužívají, např. v minulém a budoucím čase nebo ve větných 
strukturách s infinitivem:  
I must help him. / Musím mu pomoct.  
I had to/was obliged to help him. / Musel jsem/Bylo mou povinností mu pomoct. 

Pravděpodobnost (Probability)

se může vyjádřit pomocí modálních sloves: can, can´t, could, may, might, must  

• be likely/unlikely to do that (pravděpodobně to udělat/neudělat) 
Tim is likely to sell the house. / Tim pravděpodobně prodá dům.  
It was unlikely that Jenny´s offer would win. / Nebylo pravděpodobné, že 
Jennina nabídka vyhraje. 

• be bound to do (muset, jistě, určitě)  
You´re bound to feel nervous before the auction. / Určitě se cítíš nervózní před 
aukcí. 

• be sure to do (jistě, nepochybně) 
She is sure to pay a lot if she wants to buy that flat. / Jistě zaplatí hodně, když 
chce koupit ten byt. 

• be certain to do (jistě něco udělat) 
The manager is certain to ask difficult questions. / Manažer se jistě zeptá na 
náročné otázky. 

Schopnost (Ability)

se může vyjádřit pomocí modálních sloves: can, can´t, could 

• be able/unable to do (být schopen/neschopen něco udělat) 
Zoe was unable to open a bank account. / Zoe nebyla schopna otevřít bankov-
ní účet. 

• manage to do (zvládnout něco udělat) 
Will you manage to help her? / Zvládneš jí pomoct? 

• succeed in doing (povést se, uspět v něčem) 
I succeeded in exchanging the trousers with no receipt. / I bez účtenky se mi 
povedlo vyměnit kalhoty.

Povolení (Permission)

se může vyjádřit pomocí modálních sloves: can, could, may 

• be allowed to do (smět, mít povoleno udělat) 
Will I be allowed to join the club? / Bude mi dovoleno se (Budu se moci) 
přidat do klubu?
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• be permitted to do (mít povolení něco udělat) 
Students were permitted to open a charity shop. / Studenti získali povolení 
k otevření dobročinného obchodu. 

Zákaz (Prohibition)

se může vyjádřit pomocí modálních sloves: can´t, couldn´t, may not, shouldn´t, 
mustn´t 

• not to be allowed to do (nesmět, nemít povoleno něco dělat) 
The school shop isn´t allowed to sell any sweets. / Školní bufet nemá povoleno 
(nesmí) prodávat žádné sladkosti. 

• be forbidden to do/from doing (být zakázáno něco dělat) 
Guests are forbidden to use the pool after 11 p.m. / Hostům je zakázáno pou-
žívat bazén po 23.00. 

• be banned from doing (mít/ být zakázáno něco dělat) 
Students were banned from taking food into the room. / Studentům bylo zaká-
záno nosit jídlo na pokoje. 

Povinnost (Obligation) 

se může vyjádřit pomocí modálních sloves: must, should a: 

• have to do (muset, mít povinnost něco udělat) 
We have to pay for extra luggage. / Musíme zaplatit za zavazadla navíc. 

• need to do (potřebovat něco udělat) 
We need to borrow money to go on a holiday. / Potřebujeme si půjčit peníze, 
abychom mohli jet na dovolenou. 

• ought to do (měl/a bych něco udělat) 
Producers ought to choose names for their products carefully. / Výrobci by 
měli vybírat názvy svých výrobků pečlivě. 
Ought to je semi-modální sloveso (semi-modal verb). Ačkoliv se, na rozdíl od 
modálních sloves, používá s to + infinitiv, má podobné vlastnosti jako modální 
slovesa. 

• be obliged to do (mít povinnost něco udělat) 
Is he obliged to pay for the damage? / Je povinen zaplatit za škodu? 

• be required to do (být požadováno, aby se udělalo) 
They are required to be punctual. / Požaduje se po nich, aby byli dochvilní. 

• be supposed to do (předpokládat, očekávat, že někdo něco udělá) 
You´re supposed to sign both copies. / Očekává se (od tebe), že podepíšeš 
obě kopie.

• be meant to do (předpokládat, zamýšlet udělat) 
I meant to text you but I forgot. / Chtěl jsem ti napsat zprávu, ale zapomněl 
jsem.
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 5.2 Reported Speech

• V nepřímé řeči (Reported Speech) dochází ke změnám:

 » příslovečných určení času a místa (v závislosti na kontextu)

 » ukazovacích, osobních, přivlastňovacích a předmětových zájmen (v závis-
losti 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 satisfied with your performance.´ The teacher has said she is not 
satisfied 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?´  Chtěla vědět, jak se vypořádávám se stre-
sem.

• 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 sou-
sedky, 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 all must 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 + infinitiv (např. agree, claim, decide, offer, promise, refuse, threa-
ten): 
´I´ll hire two new employees.´  The manager decided to hire two new em-
ployees.  
´Najmu dva nové zaměstnance.´  Manažer se rozhodl, že najme dva nové 
zaměstnance.

• sloveso + tvar slovesa s koncovkou -ing (např. admit, deny, propose, re-
commend, regret, suggest): 
´I didn´t take the money.´  The cashier denied taking the money. 
´Nevzal jsem ty peníze. ´  Pokladní odmítl, že by vzal ty peníze.

• 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.´  Omlouvám se za to, že jsem byl/a hrubý/á.

Slovesa s přímým předmětem (Verbs with a direct object)

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

• sloveso + předmět + to + infinitiv (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 
ucházel o tuto práci.

• 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 dama-
ging the car. 
´Je to tvoje chyba, že to auto bylo poškozeno.´  Joeův šéf ho obviňuje z po-
škození auta.  

 5.7 Phrasal verbs – advanced points

Trojslovná frázová slovesa (Three-part phrasal verbs)

Trojslovná frázová slovesa se obvykle skládají z běžného slovesa (common verb) 
+ různých adverbiálních/ předložkových částic (variety of adverbial/prepositional 
particles):  
Tom dropped out of school after failing his exams. / Tom skončil se školou po tom, 
co neudělal zkoušku.  
You should stand up for what you believe in. / Měl by sis stát za tím, čemu věříš.  
Kate couldn´t keep up with other students. / Katce se nedařilo držet krok (tempo) 
s ostatními studenty. 
Trojslovná frázová slovesa jsou neoddělitelná; předmět (podstatné jméno nebo 
zájmeno) stojí vždy za frázovým slovesem: 
We are sure to come up against a lot of opposition. / Jsme si jisti, že narazíme na 
velký odpor.

BUT NOT: We are sure to come up a lot of opposition against.

Tvorba slov z frázových sloves (Word building with phrasal verbs)

• Podstatná jména (Nouns) 
- verb + adverbial/prepositional particle (sloveso + adverbiální/předložková 
částice): clear out – a clear-out (vyklidit – vyklizení), let sb down – a letdown 
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(zklamat – zklamání), warm sth up – a warm-up (ohřát – rozehřátí, rozcvička), 
burn out – burnout (vyhořet – vyhoření, syndrom vyhoření)   
I had a clear-up because I needed more space for some new equipment. / 
Udělal jsem generální úklid, protože jsem potřeboval místo pro nové vybavení.  
A friend of mine took a year out to avoid burnout. / Můj kamarád si udělal rok 
pauzu, aby se vyhnul syndromu vyhoření.  
U těchto podstatných jmen je přízvuk na slovesné části. 
 
- adverbial/prepositional particle + verb (adverbiální/předložková částice + 
sloveso): bring up – upbringing (vychovávat – výchova), pour down – downpour 
(pršet, lít – liják), set out – outset (vyrazit – začátek, úvod), put in – input (vložit – 
vstup, přínos, vklad) 
Please, allow me to say a few words at the outset. / Prosím dovolte mi říct pár 
slov úvodem.  
They had the greatest input into our company. / Měli pro naši společnost nej-
větší přínos.  
U těchto podstatných jmen je přízvuk na částici. 

• Přídavná jména (Adjectives) 
- adverbial/prepositional particle + verb + -ing (adverbiální/předložková 
částice + sloveso + -ing): put off – off-putting (odradit – odrazující), lift up – 
uplifting (zvednout – povznášející), stand out – outstanding (vyčnívat – vynikající, 
výjimečný) 
Our teacher told us an uplifting story. / Náš učitel nám vyprávěl povznášející 
příběh.  
For such outstanding work, you deserve a pay rise. / Zasloužíš si zvýšení platu 
za tak vynikající práci.  
 
- verb (Past Participle) + adverbial/prepositional particle (sloveso (příčestí 
minulé) + adverbiální/předložková částice): run down – run-down (zmenšovat, 
omezovat – vyčerpaný, zchátralý), build up – built-up (vybudovat, stavět – vybu-
dovaný, zastavěný), wear out – worn-out (opotřebovat, obnosit se – obnošený, 
opotřebený) 
You are driving through a built-up area. / Projíždíš zastavěnou oblastí.  
The boys grew up in this run-down building you see. / Kluci vyrůstali v této 
zchátralé budově, na kterou se díváš. 

Zapamatujte si: Předtím, než použijete podstatná a přídavná jména odvozena od 
frázových sloves, zkontrolujte si jejich pravopis ve slovníku.
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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 typu (Third Conditional) můžeme použít 
následující spojky:

• 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, dokud my 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 pro-
vided that you pay for your own meals. / Můžeš jít s námi, pokud za své jídlo 
zaplatíš.

• Imagine… nebo Suppose/Supposing…/dejme tomu, řekněme (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 email 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 fotografie, 
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 as-
pekty důkladněji, pravděpodobně bych udělal/a správné rozhodnutí.
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• 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 dissatisfied with the product, you are entitled to a refund. (nejméně 
formální)  If you should be dissatisfied with the product, you are entitled to 
a refund. (formálnější)  Should you be dissatisfied with the product, you are 
entitled to a refund. (nejformálnější) / Pokud jste s produktem nespokojeni, 
máte právo na vrácení peněz.

• 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 arres-
ted.  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 uvězněna 
nevinná osoba. 

 6.5 Mixed conditionals

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

Smíšené podmínkové věty prvního typu (Mixed conditionals Type I): 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 identifikován a uvězen. (ale protože mluví 
s přízvukem, byl zatknut.) 
If I was taller, I would have got the main role in the school play. / Kdybych byl/a vyš-
ší, býval/a bych dostal/a hlavní roli ve školní hře. (ale roli jsem nedostal/a, protože 
nejsem vyšší.)

Smíšené podmínkové věty druhého typu (Mixed conditionals Type II): if + předminulý 
čas, would/wouldn’t + infinitiv

Smíšené podmínkové věty druhého typu používáme pro stavy a situace v minulos-
ti, 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 
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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 podmínko-
vých větách místo would použít could, might nebo should.

 6.7 Compound nouns and adjectives

Složená podstatná jména (Compound nouns)

Složená podstatná jména se obvykle skládají ze dvou slov. První slovo popisuje 
nebo modifikuje druhé, např. time travel = travel in time (cestování v čase) a travel 
time = travel duration (čas strávený cestováním). 

Struktura složených podstatných jmen: 

• noun + noun (podstatné jméno + podstatné jméno) 
We always watch a news bulletin first thing in the morning. / Jako první věc po 
ránu se vždy díváme na zpravodajství.

• adjective + noun (přídavné jméno + podstatné jméno) 
Everybody should be interested at least a little bit in foreign affairs. / Každý by 
se měl alespoň trochu zajímat o zahraniční dění. 

• verb-ing + noun (sloveso s ing + podstatné jméno) 
Have you seen my reading glasses? / Neviděl si moje brýle na čtení?

• preposition + noun (předložka + podstatné jméno) 
Our local radio station is located on the outskirt of town. / Naše místní rádiová 
stanice se nachází na předměstí. 

• podstatná jména odvozena od frázových sloves 
Don´t forget to ring me if you need any backup. / Nezapomeň mi zatelefono-
vat, kdybys potřeboval podporu.  

Složená podstatná jména se píšou jako jedno slovo, dvě oddělená slova nebo dvě 
slova s pomlčkou. 

Složená přídavná jména (Compound adjectives)

Struktura složených přídavných jmen: 

• numeral + noun (číslovka + podstatné jméno) 
We were extremely tired after the twenty-hour flight to Australia. / Byli jsme 
extrémně vyčerpaní po čtyřiadvacetihodinovém letu do Austrálie. 

• adjective + noun (přídavné jméno + podstatné jméno) 
The setting of the film is present-day London. / Film se odehrává v současném 
Londýně. 
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• noun + adjective (podstatné jméno + přídavné jméno) 
The evening blood-red sun promises good weather the next day. / Když je 
večer krvavě rudé slunce, další den bude hezké počasí.

• noun/adjective/adverb + -ed/-ing participle (podstatné/přídavné jméno/pří-
slovce + -ed/-ing příčestí) 
It was such a heart-warming message. / Byla to taková potěšující zpráva.  
I got tongue-tied when I saw that so many people came to hear me speak. / 
Oněměl jsem, když jsem viděl, kolik lidí si mě přišlo poslechnout. 

• verb + preposition/adverb (sloveso + předložka/příslovce) 
Nowadays, there are a lot of made-up stories on social media. / Dnes se na 
sociálních sítích objevuje hodně vymyšlených příběhů. 

Složená přídavná jména se obvykle píšou s pomlčkou. Některá se tvoří z více než 
dvou slov, např. fifteen-year-old (patnáctiletý), state-of-the-art (nejmodernejší).

Zapamatujte si: podstatné jméno ve složeném přídavném jméně je obvykle v jed-
notném čísle:  
two-minute conversation (dvouminutová konverzace) 
flat-footed people (lidé s plochýma nohama)   
BUT NOT: two-minutes conversation, flat-feeted people 
 

 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 neho-
dě měla být soutěž zrušena. 
The server couldn´t have been repaired properly yesterday. / Server nemohl 
být včera řádně opraven. 
Her Facebook profile must have been removed because I can´t find it. / Její  
profil na Facebooku musel být odstraněn, neboť ho nemůžu najít.
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Trpný rod se slovesy s 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 před-
mět). / Generální ředitel slíbil Johnovi zvýšení platu. 
The pupils gave the teacher (přímý předmět) a bunch of flowers (nepřímý před-
mět). /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 přislí-
beno ředitelem Johnovi. (Podmět se stává z přímého předmětu, důraz je kladen na: 
John.) 
A bunch of flower 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 flowers.)

The teacher was given a bunch of flowers by the pupils. / Žáci dali kytici učitelce. 
(Podmět se stává z přímého předmětu, důraz je kladen na: the teacher.)

Trpný rod s infinitivem a tvarem slovesa s koncovkou -ing (Passive infinitive 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 + infinitiv (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.
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Trpný rod se slovesy s dvěma předměty (Passive forms with verbs that take two objects)

V trpném rodě po slovesu make používáme vazbu to + infinitiv: 
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 mum 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.

• podmět + sloveso v trpném rodě (v přítomném nebo minulém čase) + to + 
infinitiv: 
People consider wearable technology to be the future of computing.  Wea-
rable technology is considered to be the future of computing.  
Lidé považují přenosnou elektroniku za budoucnost počítačové technologie. 
 Přenosná 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.  Man-
dle 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 zeměstřešení 
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zabilo více než 1 000 lidí. 
The press previously reported that the company´s profit had reached £100 mi-
llion.  The company´s profit was previously reported to have reached £100 
million. 
Tisk již dříve napsal, že zisk společnosti dosáhl 100 miliónů liber.  Již dříve 
bylo ohlášeno, 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 krá-
lovství 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 inven-
tors who invented various light sources before Edison.  
Lidé se domnívají, že více než dvacet vynálezců objevilo různé zdroje světla 
ještě před Edisonem.  Prý bylo ještě před Edisonem více než dvacet vynález-
ců, kteří objevili různé zdroje světla. 

 7.7 Easily confused words

Lehce zaměnitelná slova (Easily confused words)  

• Slova, která vypadají nebo znějí podobně, ale mají odlišný význam:  
cite = quote (citovat), site = place (místo), sight = view (výhled, pohled)  
conscious = aware/awake (vědomý), conscientious = dutiful (svědomitý) 
dessert = sth sweet (dezert), desert = dry land with no vegetation (poušť) 
late = unpunctual (pozdě, nedochvilný), lately = recently (nedávno) 
principal = main, head teacher (hlavní, ředitel školy), principle = rule (pravidlo) 
proceed = go ahead (jít napřed), precede = come first (předcházet) 
sensible = reasonable (rozumný), sensitive = delicate (citlivý) 
weather = atmospheric conditions (počasí), whether = if (jestli, zda) 
The principal talked to the parents. / Ředitel mluvil s rodiči.  
The principle of being a vegetarian is not eating meat. / Principem vegetarián-
ství je, že se nejí maso. 
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• Slova, která vypadají nebo znějí podobně a mají podobný význam (obvykle 
mají stejný slovotvorný základ):  
alike = similar (podobný), likely = probable (pravděpodobný)  
advise = give advice (radit), advice = noun (rada) 
alone = on your own (sám), lone = one (jediný), lonely = alone and unhappy 
(osamělý)  
assure = promise that sth will happen (ujistit), ensure = make certain (zajistit), 
insure = provide insurance (pojistit)  
breathe = draw breath (dýchat), breath = noun (dech) 
dependant = sb dependent on sth/sb else (závislá, vyživovaná osoba), depen-
dent = needing sth to exist (závislý, odkázaný) 
economic = related to the economy (ekonomický), economical = cost-effective 
(úsporný)  
effect = result (výsledek), affect = influence sth/sb (ovlivnit) 
historical = relating to the study the past (historický), historic = important as 
part of the past (dějinný, historicky významný) 
lay = put sth down, např. on a bed (položit něco na postel), lie =  be placed 
flat, např. on a bed (ležet na posteli) 
migrate = move (stěhovat se), immigrate = move to another country (imigro-
vat, přistěhovat se do jiné země), emigrate = move out of a country (vystěhovat 
se ze země) 
raise = lift/move sth higher (zvednout něco), rise = increase (zvýšit se, narůst), 
arise = happen (objevit se, vzniknout) 
Please, lay your phones on the desks. / Prosím, položte své telefony na lavici.  
My grandfather likes to lie on the couch after lunch. / Dědeček rád leží na 
gauči po obědě. 

• Slova, která vypadají nebo znějí odlišně, ale mají podobný význam:  
after all – finally – lastly – eventually (konečně/nakonec) 
comprise – consist of – include (zahrnovat/obsahovat) 
occasion – opportunity (příležitost)  
After all, it´s simple. / Nakonec je to jednoduché.  
Finally/Eventually, he started the car. / Nakonec nastartoval auto.  
Finally/Lastly, add some salt. / Nakonec přidej sůl.  
The course comprises/consists of a coursebook and a CD. / Kurz obsahuje 
učebnici a CD.  
The course includes a CD. / Kurz zahrnuje CD.  
It was the only opportunity. / Byla to jediná příležitost.  
I bought it for a special occasion. / Koupil jsem si to na speciální příležitost. 

• „Falešní přátelé“ (False friends) jsou slova, která vypadají nebo znějí podobně 
v angličtině a jiném cizím jazyce (češtině), ale mají jiný význam: 
data = information (údaje) 
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I lost all the data. / Ztratil jsem všechny údaje.  
date = a point in time (datum, rande) 
I´d like to fix the date. / Rád bych si sjednal schůzku.  
realise = know/understand (uvědomovat si, rozumět)  
Do you realise how dangerous it is? / Uvědomuješ si, jak je to nebezpečné?  
carry out = do, perform (udělat, vykonat) 
We used to carry out a lot of experiments. / Kdysi jsme dělali mnoho experi-
mentů.  
actually = in fact (vlastně, ve skutečnosti) 
This flat looks smaller, but actually is bigger. / Tento byt vypadá menší, ale ve 
skutečnosti je větší.  
currently = now (teď, nyní, v současné době)  
The company currently employs 1,000 people. / Společnost v současné době 
zaměstnává 1 000 lidí.

 

 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 ekology. / 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 zachrá-
nit mořské živočichy před vymřením. 
If only I didn´t have to work so much. / Kéž bych nemusel/a pracovat tak těžce. 
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 bu-
doucnosti 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 autem. 
It´s high time you started recycling your rubbish. / Je nejvyšší čas, abys za-
čal/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, kdy-
bychom přešli na bio ovoce a zeleninu. 
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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 + před-
minulý 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 městská 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. 

 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 flood victims clean up the debris.  All we did was (to) help the 
flood 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. 
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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 + pod-
mět + významové sloveso:

He had never been so devastated.  Never had he been so devastateed. / Nikdy 
nebyl tak zničen. 

We rarely hear about such powerful mother and child bonds in animals.  Rarely 
we hear about such powerful mother and child bonds in animals. / Málokdy u zvířat 
slýcháváme o tak silných vazbách matek na mláďata.

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.  

 8.7 Word families – prefixes

Předpony (Prefixes) 

Různé předpony se můžou přidat ke slovotvornému základu jednoho slova a tím 
vytváří nové významy, např. take – retake (opakovat) a overtake (předjet, předběh-
nout). 

Nejpoužívanější předpony: 

• un-, in-, dis-, il-, im-, ir- se obvykle přidávají k přídavným jménům a vytvoří 
přídavné jméno s opačným (záporným) významem.   
Předpona il- se používá nejčastěji s přídavným jmény začínajícími na l, ir- 
s přídavným jmény začínajícími na r, im- začínajícími na p, b a m: unwilling 
(neochotný), incurable (nevyléčitelný), disobedient (neposlušný), illegible 
(nečitelný), immoral (nemorální), impatient (netrpělivý), irrelevant (irrelevantní). 

• un-, dis- se používá se slovesy a vytvoří opačný (záporný) význam: unlock  
(odemknout), discontinue (ukončit, přerušit). 

• re- označuje dělat něco znovu: reapply (znovu požádat), rebuild (přestavět, 
obnovit). 

• hyper- označuje něco extrémního: hypertension (hypertenze), hypersensitive 
(přecitlivělý)
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• mis- označuje něco špatné nebo zlé: misunderstand (špatně pochopit), misbe-
have (chovat se neslušně), mismanagement (špatná správa, špatné hospoda-
ření). 

• on- označuje konkrétní místo a off- „mimo toto místo“: onshore (na pevnině), 
offshore (na moři), on-site (na místě, v lokalitě), off-site (mimo lokalitu). 

• out- obvykle stojí před slovesem a znamená „více než nebo lepší“: outlive 
(přežít), outnumber (převýšit počtem).

• over- znamená příliš a under- málo: overdeveloped (příliš rozvinutý), underde-
veloped (málo rozvinutý, zaostalý), overweight (obézní, nadváha), underweight 
(podvyživený, podvýživa).

• anti- znamená proti a pro- ve prospěch někoho/něčeho: anti-social (asociální), 
anti-ageing (proti stárnutí), pro-family (pro rodinu), pro-ecological (proekolo-
gický). 

• pre- znamená před a post- po: preschool (předškolní, školka), pre-tax (před 
zdaněním), post-tax (po zdanění), post-match (po zápase). 

• self- označuje činnost, která je vykonána pro sebe nebo sebou samým: self-
-control (sebeovládání), self-portrait (autoportrét).

• sub- znamená něco méněcenné nebo nižší: sub-standard (podřadné kvality), 
sub-zero (pod nulou).

• up- znamená růst, zlepšení a down- pokles: upturn (vzestup, rozmach), down-
turn (pokles).
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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). Cvičení, která jsou 
vhodná pro přípravu na maturitu, jsou v každé lekci označena jako FOCUS ON 
MATURITA.
V maturitním testu a ve výše zmiňovaných mezinárodních zkouškách (tedy i ve vaší 
učebnici a pracovním sešitě) se bude objevovat několik typů úloh. Na následují-
cích 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 soustřeďte 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 zkontro-
lujte. 

ČEHO SE VYVAROVAT

• Nebojte se, pokud některým slovům nerozumíte. K tomu, abyste úlohu úspěš-
ně 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 mož-
nost 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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ZKOUŠKOVÉ STRATEGIE

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 pravdě-
podobně 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 slyše-
ného. Nejste-li si s výběrem odpovědi jistí, zkuste odpovědi z nabídky postup-
ně 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 zce-
la 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 hle-
daná informace pravděpodobně nachází.

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

• Buďte 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 identifikovat osobu nebo místo, 
snažte se při poslechu zachytit typické výrazy s lidmi a místy obvykle spojova-
né. Někdy vám může pomoci najít správnou odpověď i jediná charakteristická 
fráze.

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

• Nenechte se zmást, pokud o stejném problému v nahrávce hovoří více mluv-
čích. Při výběru odpovědi se soustřeďte jen na osobu, která je v otázce zmíně-
na, 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 předsta-
vu, 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 fotografií a jiných vizuálních doplň-
ků.

• 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).
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ZKOUŠKOVÉ STRATEGIE

• 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 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.

• Soustřeďte 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 vyřaďte 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 mož-
nosti, které nevyužijete. Budete je muset vyřadit.

• Před přiřazováním si text orientačně rychle pročtěte, abyste si udělali obrá-
zek, 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, pří-
padně 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 pravděpo-
dobně 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 dopl-
něných 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. Meze-
rami 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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ZKOUŠKOVÉ STRATEGIE

2 DOPLŇOVÁNÍ BEZ NABÍDKY ODPOVĚDÍ 

• Přečtěte si nejprve celý text, abyste získali představu, o čem pojednává. Meze-
rami 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 slove-
so 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. Meze-
rami se v této chvíli nezabývejte.

• Dobře si rozmyslete, jak z daného slova vytvořit nové tak, aby se do věty ho-
dilo 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 doplně-
ná 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.  

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 sloho-
vému útvaru (např. správné použití formálních nebo neformálních výrazových 
prostředků).

• Zkontrolujte si, že vaše práce obsahuje úvod, stať a závěr, že jste text uspořá-
dali 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 od-
stavcích, 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 
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ZKOUŠKOVÉ STRATEGIE

úplné a rozvité věty, vhodné spojovací výrazy a rozvitá souvětí. 

Ústní projev (Speaking)
Příprava na ústní část zkoušky vyžaduje dobře porozumět smyslu a účelu rozhovo-
ru, kterého se máte účastnit.  

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 zopa-
kování otázky. Pak ji po něm zopakujte nebo parafrázujte. Před zodpovězením 
otázky můžete také použít výrazy, které vám poskytnou více času na rozmyšle-
nou – např. Let me think…, It´s difficult to say…

• V úlohách, kde máte úkol vyřešit ve dvojici, myslete na to, že prostor pro vyjá-
dření 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 před-
časně 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 použí-
vat 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 
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myslíte, že by vám je zkoušející mohl položit. Mluvte a odpovídejte co nejpři-
rozeněji.

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

Ventures Books je výhradní zástupce nakladatelství Pearson pro ČR a zároveň 
distributor dalších světových ELT nakladatelů. Poskytujeme kompletní nabídku 
materiálů pro výuku angličtiny, učebnice, slovníky, zjednodušenou četbu, digi-
tální nástroje, testování znalostí.

www.venturesbooks.cz

Nakupujte na e-shopu shop.venturesbooks.cz
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četba pro oživení 
a doplnění výuky 
angličtiny

Gold Series 
Oblíbená učebnice 
pro přípravu zkoušky 
Cambridge English
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středních škol 
a gymnázií,  
koncipovaná jako 
komplexní příprava 
na jazykové zkoušky

MyGrammarLab 
Unikátní výuka  
gramatiky —
spojení knihy,  
on-line cvičení  
a mobilní aplikace


