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01 WORD LIST • LOOKS
Personality 
adventurous  /ədˈventʃərəs/   odvážný, 

dobrodružný
aggressive  /əˈɡresɪv/   agresivní 
arrogant  /ˈærəɡənt/   arogantní, domýšlivý
brave  /breɪv/   statečný
caring  /ˈkeərɪŋ/   starostlivý
charming  /ˈtʃɑːmɪŋ/   okouzlující, půvabný
cheeky  /ˈtʃiːki/   drzý
childish  /ˈtʃaɪldɪʃ/   dětinský
creative  /kriˈeɪtɪv/   tvořivý
dynamic  /daɪˈnæmɪk/   dynamický
easy-going  /ˌiːzi ˈɡəʊɪŋ/   bezstarostný
fascinating  /ˈfæsəneɪtɪŋ/   úžasný, fascinující
friendly  /ˈfrendli/   přátelský
hard-working  /ˌhɑːd ˈwɜːkɪŋ/   pracovitý
imaginative  /ɪˈmædʒənətɪv/   nápaditý
immature  /ˌɪməˈtʃʊə/   nezralý, nevyspělý
jealous  /ˈdʒeləs/   žárlivý
kind  /kaɪnd/   laskavý
lazy  /ˈleɪzi/   líný
mature  /məˈtʃʊə/   zralý, vyspělý
mischievous  /ˈmɪstʃɪvəs/   škodolibý, 

zlomyslný
nervous  /ˈnɜːvəs/   nervózní
open to sth  /ˈəʊpən tə ˌsʌmθɪŋ/   otevřený, 

přístupný něčemu
outgoing  /ˌaʊtˈɡəʊɪŋ/   společenský
reliable  /rɪˈlaɪəbəl/   spolehlivý
realistic  /rɪəˈlɪstɪk/   realistický
rude  /ruːd/   neslušný, hrubý
selfish  /ˈselfɪʃ/   sobecký
sense of humour  /ˌsens əv ˈhjuːmə/   smysl 

pro humor
sophisticated  /səˈfɪstəkeɪtəd/   kultivovaný, 

sofistikovaný
tolerant  /ˈtɒlərənt/   tolerantní

Appearance and age
adorable  /əˈdɔːrəbəl/   roztomilý, rozkošný
attractive  /əˈtræktɪv/   přitažlivý
bald  /bɔːld/   plešatý
baldness  /ˈbɔːldnəs/   plešatost
blue-/brown-eyed  /ˌbluː/ˌbraʊn ˈaɪd/   

modro-/hnědooký
cheek  /tʃiːk/   tvář
chin  /tʃɪn/   brada
cool  /kuːl/   skvělý, senzační
curly/straight/dark/short/long hair  /ˌkɜːli/

ˌstreɪt/ˌdɑːk/ˌʃɔːt/ˌlɒŋ ˈheə/   kudrnaté/rovné/
tmavé/krátké/dlouhé vlasy

cute  /kjuːt/   roztomilý
dark-/fair-/long-/short-haired  /ˌdɑːk/ˌfeə/

ˌlɒŋ/ˌʃɔːt ˈheəd/   tmavovlasý / světlovlasý / 
s dlouhými/krátkými vlasy

dark-/lighter-/pale-skinned  /ˌdɑːk/ˌlaɪtə/
ˌpeɪl ˈskɪnd/   s tmavou/světlejší/bledou pletí

dimples  /ˈdɪmplz/   důlky (ve tváři)
facial features  /ˌfeɪʃəl ˈfiːtʃəz/   rysy obličeje
fat  /fæt/   tlustý
freckles  /ˈfrekəlz/   pihy
good-looking  /ˌɡʊd ˈlʊkɪŋ/   pohledný
gorgeous  /ˈɡɔːdʒəs/   nádherný
in his early/mid/late twenties  /ɪn ɪz ˌɜːli/

ˌmɪd/ˌleɪt ˈtwentiz/   je mu něco (málo) přes 
dvacet / asi pětadvacet / bude mu skoro 
třicet let

in his teens  /ɪn ɪz ˈtiːnz/   je ve věku 
dospívání, mezi třinácti a devatenácti lety

make-up  /ˈmeɪkʌp/   make-up, líčení
medium height  /ˌmiːdiəm ˈhaɪt/   středně 

vysoký
middle-aged  /ˌmɪdəl ˈeɪdʒd/   ve středním věku
mysterious  /mɪˈstɪəriəs/   záhadný
overweight  /ˌəʊvəˈweɪt/   s nadváhou
red-headed  /ˌred ˈhedəd/   zrzavý
scruffy  /ˈskrʌfi/   neupravený, zanedbaný
short  /ʃɔːt/   malé postavy
skinny  /ˈskɪni/   vyzáblý, hubený
slim  /slɪm/   štíhlý

smart  /smɑːt/   elegantní
stylish  /ˈstaɪlɪʃ/   stylový
well-built  /ˌwel ˈbɪlt/   podsaditý
well-dressed  /ˌwel ˈdrest/   hezky oblečený

Clothes and accessories
bangle  /ˈbæŋɡəl/   náramek (pevný, ve tvaru 

obroučky)
baseball cap  /ˈbeɪsbɔːl kæp/   kšiltovka
boots  /buːts/   boty (vysoké)
bracelet  /ˈbreɪslət/   náramek
casual/formal clothes  /ˌkæʒuəl/ˌfɔːməl 

ˈkləʊðz/   neformální/formální oblečení
coat  /kəʊt/   kabát
cotton  /ˈkɒtn/   bavlna
designer dress  /dɪˈzaɪnə dres/   šaty od 

módního návrháře
fashionable  /ˈfæʃənəbəl/   módní
fleece  /fliːs/   flís
flying jacket  /ˈflaɪɪŋ ˌdʒækət/   kožená bunda 

s kožešinovou podšívkou
gloves  /ɡlʌvz/   rukavice
hat  /hæt/   klobouk, pletená čepice
high-heeled  /ˌhaɪ ˈhiːəld/   s vysokými podpatky
jeans  /dʒiːnz/   džíny
jumper  /ˈdʒʌmpə/   svetr
leather   /ˈleðə/   kožený, kůže
look  /lʊk/   vzhled
patterned  /ˈpætənd/   vzorovaný
scarf  /skɑːf/   šála, šátek
shirt  /ʃɜːt/   košile
shorts  /ʃɔːts/   kraťasy
silver ring  /ˌsɪlvə ˈrɪŋ/   stříbrný prsten
striped  /straɪpt/   pruhovaný
suit   /suːt/   oblek
sunglasses  /ˈsʌnˌɡlɑːsəz/   sluneční brýle
sweatshirt  /ˈswetʃɜːt/   mikina
T-shirt  /ˈtiː ʃɜːt/   tričko
tie  /taɪ/   kravata
top  /tɒp/   vršek, vrchní díl oblečení
trainers  /ˈtreɪnəz/   sportovní boty
trousers  /ˈtraʊzəz/   kalhoty
vintage  /ˈvɪntɪdʒ/   retro styl
waistcoat  /ˈweɪskəʊt/   vesta (např. k obleku)
woollen  /ˈwʊlən/   vlněný

Clothes and appearance – verbs and  
verb phrases
be the image of  /ˌbi ðə ˈɪmɪdʒ əv/   být 

ztělesněním, představovat
dress casually/smartly/fashionably/well/ 

in black  /ˌdres ˈkæʒuəli/ˈsmɑːtli/ˈfæʃənəbli/
ˈwel/ɪn ˈblæk/   oblékat se neformálně/
elegantně/moderně/pěkně/do černého

fit  /fɪt/   padnout, sedět (o oblečení)
get changed  /ˌɡet ˈtʃeɪndʒd/   převléknout se
get dressed/undressed  /ˌɡet ˈdrest/

ˌʌnˈdrest/   obléknout se / svléknout se
look  /lʊk/   vypadat
look like sb  /ˈlʊk laɪk ˌsʌmbɒdi/   vypadat 

jako někdo
match  /mætʃ/   hodit se, ladit
put on  /ˌpʊt ˈɒn/   vzít si na sebe
resemble sb  /rɪˈzembəl ˌsʌmbɒdi/   

připomínat někoho, podobat se někomu
suit  /suːt/   slušet
try on  /ˌtraɪ ˈɒn/   zkoušet si
wear  /weə/   nosit

Relationships
always be there for  /ˌɔːlwəz bi ˈðeə fə/   být 

vždy někomu oporou
close friend  /ˌkləʊs ˈfrend/   blízký přítel
date  /deɪt/   schůzka, rande
fall out with   /ˌfɔːl ˈaʊt wɪð/   nepohodnout 

se s někým
get on well with   /ˌɡet ɒn ˈwel wɪð/   dobře 

vycházet s někým
hang out with   /ˌhæŋ ˈaʊt wɪð/   trávit čas 

s někým

have a lot in common with   /hæv ə ˌlɒt 
ɪn ˈkɒmən wɪð/   mít hodně společného 
s někým

have a good relationship with   /hæv ə ˌɡʊd 
rɪˈleɪʃənʃɪp wɪð/   mít s někým dobrý vztah

have similar interests  /hæv ˌsɪmələ ˈɪntrəsts/   
mít podobné zájmy

have an argument  /ˌhæv ən ˈɑːɡjəmənt/   
pohádat se

look after sb  /ˌlʊk ˈɑːftə ˌsʌmbədi/   starat se 
o někoho

lose touch with  /ˌluːz ˈtʌtʃ wɪð/   ztratit s 
někým kontakt

opposite sex  /ˌɒpəzət ˈseks/   opačné pohlaví
socialise with  /ˈsəʊʃəlaɪz wɪð/   s někým se 

stýkat (společensky)
stop seeing each other  /ˌstɒp ˈsiːɪŋ iːtʃ 

ˌʌðə/   přestat se spolu vídat

Family members
ancestor  /ˈænsəstə/   předek
ex-husband/ex-wife  /ˌeks ˈhʌzbənd/ˌeks 

ˈwaɪf/   bývalý manžel / bývalá manželka
father-in-law/mother-in-law  /ˈfɑːðər ɪn ˌlɔː/

ˈmʌðər ɪn ˌlɔː/   tchán/tchyně
great-grandfather/great-grandmother   

/ˌɡreɪt ˈɡrændˌfɑːðə/ˌɡreɪt ˈɡrænˌmʌðə/   
pradědeček/prababička

great-great-grandfather/great-great-
grandmother  /ˌɡreɪt ˌɡreɪt ˈɡrændˌfɑːðə/ 
ˌɡreɪt ˌɡreɪt ˈɡrænˌmʌðə/   pra-pradědeček/
pra-prababička

great-great-grandson/great-great-
granddaughter  /ˌɡreɪt ˌɡreɪt ˈɡrænsʌn/
ˌɡreɪt ˌɡreɪt ˈɡrænˌdɔːtə/   pra-pravnuk/pra-
pravnučka

half-brother/half-sister  /ˈhɑːf ˌbrʌðə/
ˈhɑːf ˌsɪstə/   nevlastní bratr/sestra (se 
kterými máme společnou matku nebo otce)

nephew  /ˈnefjuː/   synovec
niece  /niːs/   neteř
second husband/wife  /ˌsekənd ˈhʌzbənd/

ˈwaɪf/   druhý manžel / druhá manželka
son-in-law/daughter-in-law  /ˈsʌn ɪn ˌlɔː/

ˈdɔːtər ɪn ˌlɔː/   zeť/snacha
stepbrother/stepsister  /ˈstepbrʌðə/

ˈstepsɪstə/   nevlastní bratr/sestra (bez 
pokrevního příbuzenství)

stepfather/stepmother  /ˈstepfɑːðə/
ˈstepmʌðə/   nevlastní otec/matka

stepson/stepdaughter  /ˈstepsʌn/ˈstepdɔːtə/   
nevlastní syn/dcera

uncle/aunt  /ˈʌŋkəl/ɑːnt/   strýc/teta

Other
exception  /ɪkˈsepʃən/   výjimka
eyesight  /ˈaɪsaɪt/   zrak
gene  /dʒiːn/   gen
inherit sth from sb  /ɪnˈherət ˌsʌmθɪŋ frəm 

ˌsʌmbɒdi/   zdědit něco po někom
left handedness  /ˌleft ˈhændɪdnəs/   

levorukost
left-/right-handed  /ˌleft/ˌraɪt ˈhændɪd/   

levoruký/pravoruký
look as if/as though  /ˈlʊk əz ɪf/əz ðəʊ/   

vypadat jako by / jako když
look out!  /ˌlʊk ˈaʊt/   dávej pozor!
look up  /ˌlʊk ˈʌp/   vzhlížet, dívat se nahoru
pass sth on  /ˌpɑːs ˌsʌmθɪŋ ˈɒn/   předat něco 

dál
report on sth  /rɪˈpɔːt ɒn ˌsʌmθɪŋ/   podat 

zprávu o něčem
she’d make a great …  /ʃid meɪk ə ɡreɪt…/   

byla by z ní úžasná…
short-sighted  /ˌʃɔːt ˈsaɪtəd/   krátkozraký
take after sb  /ˌteɪk ˈɑːftə ˌsʌmbɒdi/   být po 

někom
unique  /juːˈniːk/   jedinečný
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02 WORD LIST • JUST DO IT!
Types of sport 
archery  /ˈɑːtʃəri/  lukostřelba
athletics  /æθˈletɪks/  atletika
boxing  /ˈbɒksɪŋ/  box
canoeing  /kəˈnuːɪŋ/  kanoistika
competitive sport  /kəmˌpetətɪv ˈspɔːt/  

závodní/vrcholový sport 
cycling  /ˈsaɪklɪŋ/ cyklistika
extreme sport  /ɪkˌstriːm ˈspɔːt/  extrémní 

sport 
hockey  /ˈhɒki/  (pozemní) hokej 
ice hockey  /ˈaɪs ˌ hɒki/  lední hokej 
individual/team sport  /ˌɪndəˈvɪdʒuəl/ˈtiːm 

spɔːt/  individuální/týmový sport 
indoor/outdoor  sport  /ˈɪndɔː/ˌaʊtˈdɔː 

spɔːt/  halový/venkovní sport 
jogging  /ˈdʒɒɡɪŋ/  jogging 
karate  /kəˈrɑːti/  karate 
kung fu  /ˌkʌŋ ˈfuː/  kung fu 
long jump  /ˈlɒŋ dʒʌmp/  skok do dálky 
motor racing  /ˈməʊtə ˌreɪsɪŋ/  

automobilové závody 
rowing /ˈrəʊɪŋ/  veslování 
sailing  /ˈseɪlɪŋ/  plachtění 
skating  /ˈskeɪtɪŋ/  bruslení 
skiing  /ˈskiːɪŋ/  lyžování 
snowboarding  /ˈsnəʊbɔːdɪŋ/  jízda na 

snowboardu 
swimming  /ˈswɪmɪŋ/  plavání 
(table) tennis  /(ˈteɪbəl) ˈtenɪs/  (stolní) tenis 
wind-surfing  /ˈwɪnd ˌsɜːfɪŋ/  windsurfing 
wrestling  /ˈreslɪŋ/  zápas 

Places where you do sport
athletics track  /æθˈletɪks træk/  atletická 

dráha 
basketball/volleyball court  /ˈbɑːskətbɔːl/

ˈvɒlibɔːl kɔːt/  hřiště na basketbal/volejbal 
boxing/wrestling ring  /ˈbɒksɪŋ/ˈreslɪŋ 

rɪŋ/  ring (pro box, zápas)
cricket/football/rugby/hockey pitch   

/ˈkrɪkət/ˈfʊtbɔːl/ˈrʌɡbi/ˈhɒki pɪtʃ/  hřiště 
na kriket/fotbal/ragby/pozemní hokej 

cycle/motor racing track  /ˈsaɪkəl/ˈməʊtə 
ˌreɪsɪŋ træk/  cyklistická/automobilová 
závodní dráha 

golf course  /ˈɡɒlf kɔːs/  golfové hřiště 
gym  /dʒɪm/  tělocvična, posilovna 
ice rink  /ˈaɪs rɪŋk/  kluziště 
(Olympic) swimming pool  /(əˌlɪmpɪk) 

ˈswɪmɪŋ puːl/  (olympijský) plavecký stadion 
sailing club  /ˈseɪlɪŋ klʌb/  jachtařský klub 
ski resort  /ˈskiː rɪˌzɔːt/  lyžařské středisko 
(ski) slope  /(ˈskiː) sləʊp/  sjezdovka 
squash/tennis court  /ˈskwɒʃ/ˈtenəs kɔːt/  

tenisový/squashový kurt 
stadium  /ˈsteɪdiəm/  stadion 

Sports equipment
badminton/squash/tennis racket   

/ˈbædmɪntən/ˈskwɒʃ/ˈtenəs ˌrækət/  
badmintonová/squashová/tenisová raketa 

baseball/cricket bat  /ˈbeɪsbɔːl/ˈkrɪkət 
bæt/  basebalová/kriketová pálka 

golf club  /ˈɡɒlf klʌb/  golfová hůl
helmet  /ˈhelmət/  přilba, helma 
hockey stick  /ˈhɒki stɪk/  hokejka 
kit  /kɪt/  vybavení, výstroj 
(snow)board  /(ˈsnəʊ)bɔːd/  snowboard 
table tennis bat  /ˈteɪbəl ˌtenəs bæt/  pálka 

na stolní tenis 
trainers  /ˈtreɪnəz/  sportovní boty 

People in sport
athlete  /ˈæθliːt/  atlet 
captain  /ˈkæptən/  kapitán 

coach/trainer  /kəʊtʃ/ˈtreɪnə/  trenér 
fan  /fæn/  fanoušek 
footballer  /ˈfʊtbɔːlə/  fotbalista 
goalkeeper  /ˈɡəʊlˌkiːpə/  brankář 
opponent  /əˈpəʊnənt/  protivník 
opposing team  /əˌpəʊzɪŋ ˈtiːm/  tým 

protihráčů 
player  /ˈpleɪə/  hráč 
referee  /ˌrefəˈriː/  rozhodčí, soudce 
rival  /ˈraɪvəl/  soupeř 
runner  /ˈrʌnə/  běžec 
spectator  /spekˈteɪtə/  divák (ve sportu) 
team-mate  /ˈtiːm meɪt/   spoluhráč 

Types of sports competitions 
cycle race  /ˈsaɪkəl reɪs/  cyklistický závod 
FA Cup  /ˌef ˈeɪ kʌp/  Anglický pohár 
final  /ˈfaɪnəl/  finále 
league  /liːɡ/  liga 
(long-distance) race  /(ˌlɒŋ ˈdɪstəns) reɪs/  

(vytrvalostní) závod 
marathon  /ˈmærəθən/  maraton 
match  /mætʃ/  zápas 
Paralympics / Paralympic Games   

/ˌpærəˈlɪmpɪks/ˌpærəˈlɪmpɪk ɡeɪmz/  
paralympiáda / paralympijské hry 

sporting/sports event  /ˈspɔːtɪŋ/ˈspɔːts 
ɪˌvent/  sportovní disciplína/událost 

tournament  /ˈtʊənəmənt/  turnaj 
walking race  /ˈwɔːkɪŋ reɪs/  závod v chůzi 

Competing in sports
beat an opponent/the champion   

/ˌbiːt ən əˈpəʊnənt/ðə ˈtʃæmpiən/  porazit 
protivníka/šampiona 

blow a whistle  /ˌbləʊ ə ˈwɪsəl/  zapískat na 
píšťalku 

bounce/catch/hit/kick/pass/throw a ball   
/baʊns/kætʃ/hɪt/kɪk/pɑːs/θrəʊ ə ˈbɔːl/  
odrazit/chytit/trefit/kopnout/přihrát/hodit míč 

break a world record  /breɪk ə ˌwɜːld 
ˈrekɔːd/  překonat světový rekord 

chase after sb  /ˈtʃeɪs ˌɑːftə ˌsʌmbɒdi/  
honit někoho 

come first/second/last  /ˌkʌm ˈfɜːst/
ˈsekənd/ˈlɑːst/  umístit se na prvním/
druhém/posledním místě 

compete  /kəmˈpiːt/  závodit, soutěžit 
dive for the ball  /ˌdaɪv fə ðə ˈbɔːl/  

vrhnout se po míči
do sport  /ˌduː ˈspɔːt/  dělat sport 
enter a competition  /ˌentər ə 

ˌkɒmpəˈtɪʃən/  přihlásit se do soutěže
gold/silver/bronze medal  /ˌɡəʊld/ˈsɪlvə/

ˌbrɒnz ˈmedl/  zlatá/stříbrná/bronzová 
medaile

keep/stay fit  /ˌkiːp/ˌsteɪ ˈfɪt/  udržovat se /
zůstat fit

keep/stay in shape /ˌkiːp/ˌsteɪ ɪn ˈʃeɪp/  
udržovat se / zůstat v kondici 

lead (n; v)  /liːd/  čelo závodu, vedení; vést 
lose a match/a game  /ˌluːz ə ˈmætʃ/ə 

ˈɡeɪm/  prohrát zápas/hru 
lose a point  /ˌluːz ə ˈpɔɪnt/  ztratit bod 
overtake  /ˌəʊvəˈteɪk/  předjet, předhonit
position  /pəˈzɪʃən/  pozice
qualify for  /ˈkwɒləfaɪ fɔː(r)/  kvalifikovat 

se do
score (n; v)  /skɔː/  skóre; skórovat
score a goal/a point  /ˌskɔːr ə ˈɡəʊl/ə 

ˈpɔɪnt/  vstřelit branku, získat bod
set a new (world) record  /ˌset ə njuː 

(ˌwɜːld) ˈrekɔːd/  vytvořit nový (světový) rekord
speed  /spiːd/  rychlost
speed up  /ˌspiːd ˈʌp/  zrychlit
take part in  /ˌteɪk ˈpɑːt ɪn/  zúčastnit se

training session  /ˈtreɪnɪŋ ˌseʃən/  
sportovní soustředění, trénink

win a prize/a match/a game  /ˌwɪn ə 
ˈpraɪz/ə ˈmætʃ/ə ˈɡeɪm/  vyhrát cenu/zápas/
hru

win a point  /ˌwɪn ə ˈpɔɪnt/  získat bod

Injuries and disabilities
ache   /eɪk/  bolest
break your neck  /ˌbreɪk jə ˈnek/  zlomit 

si vaz
disabled  /dɪsˈeɪbəld/  handicapovaný, 

znevýhodněný
fall over/have a fall  /ˌfɔːl ˈəʊvə/ˌhæv ə 

ˈfɔːl/  spadnout, upadnout
get injured  /ˌɡet ˈɪndʒəd/  zranit se
(spinal) injury  /(ˈspaɪnl) ˌɪndʒəri/  poranění 

(páteře)
hurt yourself  /ˈhɜːt jɔːˌself/  ublížit si, 

poranit se
overcome your disability  /ˌəʊvəˌkʌm jə 

ˌdɪsəˈbɪləti/  překonat svůj handicap
prosthetic leg  /prɒsˌθetɪk ˈleɡ/  protéza nohy
tragedy  /ˈtrædʒədi/  tragédie
wheelchair  /ˈwiːltʃeə/  invalidní vozík

Personal qualities
caring  /ˈkeərɪŋ/  starostlivý, pečlivý
courage  /ˈkʌrɪdʒ/  odvaha
courageous  /kəˈreɪdʒəs/  odvážný
determination  /dɪˌtɜːməˈneɪʃən/  odhodlání
determined  /dɪˈtɜːmənd/  odhodlaný
generosity  /ˌdʒenəˈrɒsəti/  štědrost, 

velkorysost
generous  /ˈdʒenərəs/  štědrý, velkorysý
inspiration  /ˌɪnspəˈreɪʃən/  inspirace
inspiring  /ɪnˈspaɪərɪŋ/  inspirující, podnětný
likeable  /ˈlaɪkəbəl/  sympatický, příjemný
modest  /ˈmɒdəst/  skromný
modesty  /ˈmɒdəsti/  skromnost
passion  /ˈpæʃən/  vášeň, zaujetí
passionate  /ˈpæʃənət/  vášnivý, zaujatý
positive  /ˈpɒzətɪv/  pozitivní, dobře naladěný
positive attitude  /ˌpɒzətɪv ˈætətjuːd/  

pozitivní přístup

Other
achieve  /əˈtʃiːv/  dosáhnout, získat
become a member of (a club)  /bɪˌkʌm ə 

ˈmembər əv (ə ˌklʌb)/  stát se členem (klubu)
challenge  /ˈtʃæləndʒ/  výzva
copy   /ˈkɒpi/  napodobovat
crash through  /ˈkræʃ ˌθruː/  řítit se skrz
devastated  /ˈdevəsteɪtəd/  zničený
fulfil your ambitions  /fʊlˌfɪl jər 

æmˈbɪʃənz/  splnit si své ambice/cíle
give (sth) up  /ˌɡɪv (ˌsʌmθɪŋ) ˈʌp/  vzdát 

něco
grow up  /ˌɡrəʊ ˈʌp/  vyrůst
join a club  /ˌdʒɔɪn ə ˈklʌb/  vstoupit do klubu
keep up with sb  /ˌkiːp ˈʌp wɪð ˌsʌmbədi/  

držet krok s někým, vyrovnat se někomu
look up to sb  /ˌlʊk ˈʌp tə ˌsʌmbədi/  

obdivně k někomu vzhlížet 
make up  /ˌmeɪk ˈʌp/  vymýšlet si 
make your mind up  /ˌmeɪk jə ˈmaɪnd ʌp/  

rozhodnout se 
miss the chance  /̩mɪs ðə ˈtʃɑːns/  

promeškat příležitost 
play a role  /̩pleɪ ə ˈrəʊl/  hrát roli 
role model  /ˈrəʊl ˌmɒdl/  vzor, příklad 
set out on sth  /̩set ˈaʊt ɒn ˌsʌmθɪŋ/  začít, 

zahájit něco 
take sth up  /̩ teɪk ˌsʌmθɪŋ ʌ̍p/  začít se 

něčemu věnovat 
triumph  /ˈtraɪəmf/  triumf 
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03 WORD LIST • GOING PLACES
Means of transport
canoe  /kəˈnuː/   kanoe
car  /kɑː/   auto  
(cargo) ship  /(ˈkɑːɡəʊ) ʃɪp/   (nákladní) loď
double-decker (bus)  /ˌdʌbəl ˈdekə (bʌs)/   

patrový autobus
(express) train  /(ɪkˈspres) treɪn/   (expresní) 

vlak
ferry  /ˈferi/   trajekt
(fishing) boat  /(ˈfɪʃɪŋ) bəʊt/   (rybářský) člun
helicopter  /ˈheləkɒptə/   vrtulník
jeep  /dʒiːp/   džíp
plane  /pleɪn/   letadlo

Air/Road/Sea travel
airport  /ˈeəpɔːt/   letiště
arrive  /əˈraɪv/   přijet, přiletět, připlout
baggage reclaim  /ˌbæɡɪdʒ ˈrɪkleɪm/   výdej 

zavazadel
board a ship/a plane/a ferry  /ˌbɔːd ə ˈʃɪp/ 

ə ˈpleɪn/ə ˈferi/   nastoupit na loď / do letadla 
/ na trajekt

boarding pass  /ˈbɔːdɪŋ pɑːs/   palubní 
vstupenka

book a ticket / a flight / a hotel room  /ˌbʊk 
ə ˈtɪkət/ə ˈflaɪt/ə həʊˈtel ruːm/   rezervovat si 
jízdenku / let / hotelový pokoj

car journey  /ˈkɑː ˌdʒɜːni/   cesta autem
catch a train/a bus/a plane  /ˌkætʃ ə ˈtreɪn/ 

ə ˈbʌs/ə ˈpleɪn/   stihnout/použít vlak/
autobus/letadlo

check-in desk  /ˈtʃekɪn desk/   odbavovací 
přepážka

collect your luggage  /kəˌlekt jə ˈlʌɡɪdʒ/   
vyzvednout si zavazadla

cross a sea/a river  /ˌkrɒs ə ˈsiː/ə ˈrɪvə/   
přeplout moře/řeku

cross Europe  /ˌkrɒs ˈjʊərəp/  přejet Evropu
departure lounge  /dɪˈpɑːtʃə laʊndʒ/    

odletová hala
destination  /ˌdestəˈneɪʃən/  cíl, destinace
fasten your seat belt  /ˌfɑːsən jə ˈsiːt belt/   

zapnout si bezpečnostní pás 
fly  /flaɪ/   letět
gate  /ɡeɪt/   brána
get off  /ˌɡet ˈɒf/   vystoupit
go abroad  /ˌɡəʊ əˈbrɔːd/   jet do zahraničí
go away  /ˌɡəʊ əˈweɪ/   odjet
go through passport control/security   

/ˌɡəʊ θruː ˈpɑːspɔːt kənˌtrəʊl/sɪˈkjʊərəti/   
projít pasovou/bezpečnostní kontrolou

GPS  /ˌdʒiː piː ˈes/   navigace GPS
land   /lænd/   přistát
map  /mæp/   mapa
miss a train/a bus/a flight  /ˌmɪs ə ˈtreɪn/ə 

ˈbʌs/ə ˈflaɪt/   zmeškat vlak/autobus/let
overhead locker  /ˌəʊvəhed ˈlɒkə/    

uzavíratelná skříňka (nad hlavou v letadle)
passenger  /ˈpæsɪndʒə/   cestující
reach your destination  /ˌriːtʃ jə 

ˌdestəˈneɪʃən/   dorazit do cíle
reservation  /ˌrezəˈveɪʃən/   rezervace
return journey  /rɪˈtɜːn ˌdʒɜːni/   zpáteční cesta
route  /ruːt/   cesta, trasa
sail   /seɪl/   plavit se, plachtit
security check  /sɪˈkjʊərəti tʃek/   

bezpečnostní kontrola
set off (on a journey)  /ˌset ˈɒf (ɒn ə ˈdʒɜːni)/   

vydat se (na cestu)
stop over  /ˌstɒp ˈəʊvə/   zastavit se na trase
take off  /ˌteɪk ˈɒf/   vzlétnout
terminal  /ˈtɜːmənəl/   terminál
ticket  /ˈtɪkət/   lístek, jízdenka
traffic jam  /ˈtræfɪk dʒæm/   dopravní zácpa
traffic pollution  /ˈtræfɪk pəˌluːʃən/   

znečištění způsobené dopravou
travel agent  /ˈtrævəl ˌeɪdʒənt/   zaměstnanec 

cestovní kanceláře
travel by train/bus  /ˌtrævəl baɪ ˈtrain/ˈbʌs/   

cestovat vlakem/autobusem

travel company  /ˈtrævəl ˌkʌmpəni/   cestovní 
společnost

travel insurance  /ˈtrævəl ɪnˌʃʊərəns/   
cestovní pojištění

traveller  /ˈtrævələ/   cestovatel

Types of trips
beach/seaside holiday  /ˈbiːtʃ/ˈsiːsaɪd 

ˈhɒlɪdeɪ/   dovolená/prázdniny na pláži / 
u moře

bus trip  /ˈbʌs trɪp/   výlet/cesta autobusem
business trip  /ˈbɪznəs trɪp/   služební cesta
city break  /ˈsɪti breɪk/   krátká dovolená ve 

velkoměstě
cruise  /kruːz/   okružní plavba
go backpacking  /ˌɡəʊ ˈbækˌpækɪŋ/   cestovat 

s batohem
overland tour  /ˌəʊvəlænd ˈtʊə/   dobrodružná 

cesta po souši
safari  /səˈfɑːri/   safari
school holiday  /ˌskuːl ˈhɒlɪdeɪ/   školní 

prázdniny
school trip  /ˈskuːl trɪp/   školní výlet
skiing holiday  /ˈskiːɪŋ ˈhɒlɪdeɪ/   dovolená 

na lyžích
trekking  /ˈtrekɪŋ/   dlouhá pěší túra

On holiday
adventure  /ədˈventʃə/   dobrodružství
camp  /kæmp/   tábořit
campsite  /ˈkæmpsaɪt/   kemp, tábořiště
embassy  /ˈembəsi/   velvyslanectví
guide book  /ˈɡaɪd bʊk/   knižní průvodce
holidaymaker  /ˈhɒlɪdeɪiˌmeɪkə/   rekreant
location  /ləʊˈkeɪʃən/   umístění, oblast
overcrowded  /ˌəʊvəˈkraʊdəd/   přeplněný
outdoor activities  /ˌaʊtdɔː ækˈtɪvɪtiz/   

venkovní aktivity
put up a tent  /pʊt ˌʌp ə ˈtent/   postavit stan
row   /rəʊ/   veslovat
seaside/beach resort  /ˈsiːsaɪd/ˈbiːtʃ rɪˌzɔːt/   

letovisko u moře/na pláži
see the sights  /ˌsiː ðə ˈsaɪts/   prohlížet si  

památky/zajímavosti
single room  /ˌsɪŋɡəl ˈruːm/   jednolůžkový 

pokoj
ski resort  /ˈskiː rɪˌzɔːt/   lyžařské středisko
(three-star) hotel  /ˌθriː stɑː həʊˈtel/   

(tříhvězdičkový) hotel
stay in/at  /ˈsteɪ ɪn/ət/   být ubytovaný, 

pobývat v
stay over  /ˌsteɪ ˈəʊvə/   zdržet se
tourism  /ˈtʊərɪzəm/   turistika, turistický 

průmysl
tour guide  /ˈtʊə ɡaɪd/   průvodce
tour leader  /ˈtʊə ˌliːdə/   vedoucí zájezdu
youth hostel  /ˈjuːθ ˌhɒstl/   turistická 

ubytovna

Animals
bear  /beə/   medvěd
buffalo  /ˈbʌfələʊ/   bizon
cheetah  /ˈtʃiːtə/   gepard
domestic animal  /dəˌmestɪk ˈænəməl/   

domácí zvíře
eagle  /ˈiːɡəl/   orel
elephant  /ˈeləfənt/   slon
giraffe  /dʒəˈrɑːf/   žirafa
leopard  /ˈlepəd/   leopard
lion  /ˈlaɪən/   lev
ostrich  /ˈɒstrɪtʃ/   pštros
penguin  /ˈpeŋɡwən/   tučňák
pet  /pet/   domácí mazlíček
puma  /ˈpjuːmə/   puma
rhinoceros  /raɪˈnɒsərəs/   nosorožec
roar (n; v)  /rɔː/   řev, řvát
tiger  /ˈtaɪɡə/   tygr
wolf  /wʊlf/   vlk
zebra  /ˈziːbrə/   zebra
zoo  /zuː/   zoo

Landscape
blood-red sunset  /ˌblʌd red ˈsʌnset/   západ 

slunce zbarvený dokrvava
bush  /bʊʃ/   buš, keř, křoví
calm  /kɑːm/   klidný
cascade   /kæˈskeɪd/   kaskádovitě stékat
dense/thick forest  /ˌdens/ˌθɪk ˈfɒrəst/   hustý 

les
hillside  /ˈhɪlsaɪd/   úbočí kopce, svah
lake  /leɪk/   jezero
mountain  /ˈmaʊntən/   hora
ocean  /ˈəʊʃən/   oceán
overlooking  /ˌəʊvəˈlʊkɪŋ/   s vyhlídkou na
sky  /skaɪ/   obloha
sparkling lights  /ˌspɑːklɪŋ ˈlaɪts/   zářící světla
steep hill  /ˌstiːp ˈhɪl/   strmý kopec
stunning/amazing/perfect view of/over sth 

/ˌstʌnɪŋ/əˌmeɪzɪŋ/ˌpɜːfɪkt/ˈvjuː əv/ˌəʊvə 
ˌsʌmθɪŋ/   ohromující/úžasný/překrásný 
výhled na něco

unspoilt  /ˌʌnˈspɔɪəlt/   čistý, nezkažený
valley  /ˈvæli/   údolí
waterfall  /ˈwɔːtəfɔːl/   vodopád

Other
admire  /ədˈmaɪə/   obdivovat
belongings  /bɪˈlɒŋɪŋz/   osobní věci
bench  /bentʃ/   lavička
deal with  /ˈdiːl wɪð/   zabývat se něčím
exile  /ˈeksaɪl/   exil, vyhnanství
gaze at  /ˈɡeɪz ət/   zírat na
grumpy  /ˈɡrʌmpi/   nabručený, nevrlý
helpless  /ˈhelpləs/   bezmocný
highlight  /ˈhaɪlaɪt/   zlatý hřeb, 

nejvýznamnější událost
hire  /haɪə/   najmout, pronajmout si
home town  /ˌhəʊm ˈtaʊn/   rodné město
look through (a book)  /ˈlʊk θruː (ə ˈbʊk)/   

projít, prohlédnout si (knihu)
main square  /ˌmeɪn ˈskweə/   centrální 

náměstí
memorable  /ˈmemərəbəl/   památný, 

nezapomenutelný
move on to  /ˌmuːv ˈɒn tə/   přejít, přesunout 

se k
on the loose  /ˌɒn ðə ˈluːs/   volně se 

pohybovat
pillow  /ˈpɪləʊ/   polštář
put up with sth  /ˌpʊt ˈʌp wɪð ˌsʌmθɪŋ/   

smířit se s něčím
ranger  /ˈreɪndʒə/   strážce parku
ride (a horse)  /raɪd (ə ˈhɔːs)/   jet (na koni)
snow boots  /ˈsnəʊ buːts/   boty do sněhu
spoil  /spɔɪl/   pokazit
spot  /spɒt/   místo
stamp  /stæmp/   razítko, známka
survive  /səˈvaɪv/   přežít
sword  /sɔːd/   meč
tissue  /ˈtɪʃuː/   papírový kapesník
turn up  /ˌtɜːn ˈʌp/   objevit se
unexpected  /ˌʌnɪkˈspektəd/    nečekaný
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Meat, fish and seafood
bacon  /ˈbeɪkən/   slanina
beef  /biːf/   hovězí
chicken  /ˈtʃɪkən/   kuře
ham  /hæm/   šunka
prawns  /prɔːnz/   krevety
red meat  /̩ red ˈmiːt/   červené maso
salmon  /ˈsæmən/   losos
sardines  /̩ sɑː̍ diːnz/   sardinky
shellfish  / ʃ̍elˌfɪʃ/   jedlý měkkýš, korýš
tuna  /ˈtjuːnə/   tuňák

Fruit
apple  /ˈæpəl/   jablko
avocado  /̩ ævə̍ kɑːdəʊ/   avokádo
banana  /bə̍ nɑːnə/   banán
grapefruit  / ɡ̍reɪpfruːt/   grep
grape  /ɡreɪp/   hroznové víno
kiwi  /ˈkiːwiː/   kiwi
mango  /ˈmæŋɡəʊ/   mango
melon  /ˈmelən/   meloun
orange  /ˈɒrəndʒ/   pomeranč

Vegetables
beetroot  /ˈbiːtruːt/   červená řepa
broccoli  /ˈbrɒkəli/   brokolice
Brussels sprouts  /ˈbrʌsəlz spraʊts/   

růžičková kapusta
cabbage  /ˈkæbɪdʒ/   hlávkové zelí, kapusta
carrot  /ˈkærət/   mrkev
cauliflower  /ˈkɒlɪ̩ flaʊə/   květák
celery  /ˈseləri/   celer
chilli  /ˈtʃɪli/   chilli paprička
corn  /kɔːn/   kukuřice
garlic  / ɡ̍ɑːlɪk/   česnek
green beans  /̩ɡriːn ˈbiːnz/   zelené fazolky
lettuce  /ˈletəs/   hlávkový salát
olive  /ˈɒləv/   oliva
onion  / ʌ̍njən/   cibule
potato  /pə̍ teɪtəʊ/   brambora
red pepper  /̩ red ˈpepə/   červená paprika
soya  /ˈsɔɪə/   soja
spinach  /ˈspɪnɪdʒ/   špenát
tomato  /tə̍ mɑːtəʊ/   rajče

Dairy products
butter  /ˈbʌtə/   máslo 
cheese  /tʃiːz/   sýr
cream  /kriːm/   smetana
milk  /mɪlk/   mléko

Other products
(brown) sugar  /(ˌbraʊn) ʃ̍ʊɡə/   (třtinový) cukr
crisps  /krɪsps/   lupínky, chipsy
egg  /eɡ/   vejce
jam  /dʒæm/   zavařenina, džem
mushroom  /ˈmʌʃruːm/   houba
olive oil  /ˈɒləv ɔɪl/   olivový olej
rice  /raɪs/   rýže
salt  /sɔːlt/   sůl
(white) bread  /(ˌwaɪt) ˈbred/   (bílý) chléb 

Drinks
coffee  /ˈkɒfi/   káva
fizzy drink  /̩ fɪzi ˈdrɪŋk/   šumivý nápoj
juice  /dʒuːs/   ovocná šťáva, džus
water  /ˈwɔːtə/   voda

Dishes
chips  /tʃɪps/   hranolky
fast food  /̩ fɑːst ˈfuːd/   rychlé občerstvení
(green) salad  /(ˌɡriːn) ˈsæləd/   (zelený) salát
(Indian) curry  /( ɪ̩ndiən) ˈkʌri/   (indické) kari
omelette  /ˈɒmlət/   omeleta
pasta sauce  /ˈpæstə sɔːs/   omáčka na 

těstoviny
pizza  /ˈpiːtsə/   pizza
pudding  /ˈpʊdɪŋ/   nákyp
risotto  /rɪ̍ zɒtəʊ/   rizoto
sandwich  /ˈsænwɪdʒ/   sendvič

scrambled egg  /̩ skræmbld ˈeɡ/   míchaná 
vejce

steak  /steɪk/   řízek, biftek, steak
(vegetable) soup  /(ˈvedʒtəbəl) suːp/   

(zeleninová) polévka

Sweets and desserts
apple pie  /ˈæpəl paɪ/   jablečný koláč
biscuit  /ˈbɪskət/   sušenka
cake  /keɪk/   koláč, dort
chocolate mousse  /̩ tʃɒklət ˈmuːs/   

čokoládová pěna
(dark) chocolate  /(ˌdɑːk) ˈtʃɒklət/   (tmavá) 

čokoláda 
fruit salad  /ˈfruːt ˌsæləd/   ovocný salát
ice cream  /̩ aɪs ˈkriːm/   zmrzlina

Meals
breakfast  /ˈbrekfəst/   snídaně
dinner  /ˈdɪnə/   (nejčastěji) večeře
lunch  /lʌntʃ/   oběd
main course  /̩ meɪn ˈkɔːs/   hlavní chod
snack  /snæk/   lehké jídlo, svačina
starter  /ˈstɑːtə/   předkrm
supper  /ˈsʌpə/   večeře

Adjectives describing food
bitter  /ˈbɪtə/   hořký
boiled  /bɔɪəld/   vařený
cold  /kəʊld/   studený
cooked  /kʊkt/   uvařený
crispy  /ˈkrɪspi/   křupavý
delicious/yummy  /dɪ̍ lɪʃəs/̍ jʌmi/   lahodný, 

chutný
disgusting  /dɪs ɡ̍ʌstɪŋ/   odporný
dried  /draɪd/   sušený
edible  /ˈedəbəl/   jedlý
fattening  /ˈfætnɪŋ/   kalorický
firm  /fɜːm/   tuhý
fresh  /freʃ/   čerstvý
fried  /fraɪd/   smažený
frozen  /ˈfrəʊzən/   mražený
greasy  / ɡ̍riːsi/   mastný
healthy  /ˈhelθi/   zdravý
hot/spicy  /hɒt/̍ spaɪsi/   pálivý/kořeněný
juicy  /ˈdʒuːsi/   šťavnatý
mild  /maɪld/   jemný, slabý
raw  /rɔː/   syrový
ripe  /raɪp/   zralý
roast  /rəʊst/   pečený
rotten  /ˈrɒtn/   shnilý 
salty  /ˈsɔːlti/   slaný
smelly  /ˈsmeli/   páchnoucí
sour  /saʊə/   kyselý
strong  /strɒŋ/   silný, výrazný
sweet  /swiːt/   sladký
tasty  /ˈteɪsti/   chutný
stale  /steɪl/   ztvrdlý, okoralý
tinned  /tɪnd/   konzervovaný
ugly  / ʌ̍ɡli/   ošklivý
unripe  /̩ʌnˈraɪp/   nezralý
warm  /wɔːm/   teplý

Cooking and serving food
add  /æd/   přidat
boil  /bɔɪl/   vařit 
chop (up)  /̩ tʃɒp ( ʌ̍p)/   nasekat
cook  /kʊk/   vařit, připravovat
cut up  /̩kʌt ʌ̍p/   nakrájet
flavour  (n; v)  /ˈfleɪvə/   chuť; ochutit
freeze  /friːz/   zmrazit
fry  /fraɪ/   smažit
heat  /hiːt/   ohřát
ingredient  /ɪn ɡ̍riːdiənt/   přísada
jar  /dʒɑː/   sklenice (např. zavařovací)
loaf  /ləʊf/   bochník
mash (up)  /̩ mæʃ ʌ̍p/   rozmačkat
mix  /mɪks/   smíchat
mixture  /ˈmɪkstʃə/   směs
oven  / ʌ̍vən/   trouba

packet  /ˈpækət/   balíček
pan/saucepan  /pæn/̍ sɔː spən/   pánev/kastrol
peel (n; v)  /piːl/    slupka; (o)loupat
plate  /pleɪt/   talíř
portion  /ˈpɔ ʃːən/   porce
pour  /pɔː/   lít
press  /pres/   lisovat
recipe  /ˈresəpi/   recept (na přípravu jídla)
roast  /rəʊst/   péci (maso)
serve  /sɜːv/   podávat, servírovat
slice (n; v)  /slaɪs/    plátek; nakrájet na plátky
smell  /smel/   vonět, čichat
spoon  /spuːn/   lžíce, vařečka
taste (n; v)  /teɪst/   chuť; ochutnávat, chutnat
texture  /ˈtekstʃə/   struktura, konzistence

Food and health
animal products  /ˈænəməl ˌprɒdʌkts/   

živočišné produkty
balanced diet  /̩bælənst ˈdaɪət/   vyvážená 

strava
be allergic to  /bi ə̍ lɜːdʒɪk tə/   být alergický 

na něco
eating habits  /ˈiːtɪŋ ˌhæbɪts/   stravovací 

návyky
energy boost  /ˈenədʒi buːst/   energetická 

bomba
fresh produce  /̩ freʃ ˈprɒdjuːs/   čerstvé 

produkty
grease  /ɡriːs/   tuk
heavy/light meal  /̩hevi/̩ laɪt ˈmiːl/   těžké/

lehké jídlo
(healthy) lifestyle  /(ˌhelθi) ˈlaɪfstaɪl/   (zdravý) 

životní styl 
lose weight  /̩ luːz ˈweɪt/   hubnout
nutritionist  /njuː̍ trɪʃənəst/   výživový poradce
protein  /ˈprəʊtiːn/   bílkovina
vegan  /ˈviːɡən/   vegan
vegetarian  /̩vedʒə̍ teəriən/   vegetarián
vitamin  /ˈvɪtəmən/   vitamín

In a restaurant
bill  /bɪl/   účet
chef  /ʃef/   šéfkuchař
cook  /kʊk/   kuchař
cuisine  /kwɪ̍ ziːn/   kuchyně (způsob vaření)
menu  /ˈmenjuː/   jídelní lístek
order (n; v)  / ɔ̍ːdə/   objednávka; objednat si
waiter  /ˈweɪtə/   číšník

Other
consumer  /kənˈsjuːmə/    zákazník
cookery course/lessons  /ˈkʊkəri kɔːs/

ˌlesənz/   kuchařský kurz
crust  /krʌst/   kůrka
eat up  /̩ iːt ʌ̍p/   dojíst, sníst
feed  /fiːd/   krmit, nakrmit
filling  /ˈfɪlɪŋ/  náplň
force  /fɔːs/   nutit
fussy  /ˈfʌsi/   vybíravý
go up  /̩ɡəʊ ʌ̍p/   stoupat
go without  /̩ɡəʊ wɪðˈaʊt/    nemít
leftovers  /ˈleftˌəʊvəz/   zbytky jídla
put off  /̩ pʊt ˈɒf/   odradit
refuse  /rɪ̍ fjuːz/   odmítnout
throw away  /̩θrəʊ ə̍ weɪ/   vyhodit
waste (n; v)  /weɪst/   odpad; plýtvat
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Geographical features
bay  /beɪ/   zátoka
coast  /kəʊst/   pobřeží
continent  /ˈkɒntənənt/   světadíl
dam  /dæm/    přehrada, umělá vodní nádrž
desert  /ˈdezət/   poušť
flow   /fləʊ/   téci, plynout
foothills  /ˈfʊthɪlz/   podhůří, předhůří
glacier  / ɡ̍læsiə/   ledovec
island  /ˈaɪlənd/   ostrov
locate  /ləʊˈkeɪt/   umístit, nalézt
location  /ləʊˈkeɪʃən/   poloha, místo
mountain range  /ˈmaʊntən reɪndʒ/   pohoří, 

horské pásmo
overlook  /̩əʊvə̍ lʊk/   mít výhled/vyhlídku na
peninsula  /pə̍ nɪnsjələ/   poloostrov
rainforest  /ˈreɪnfɒrɪst/   deštný prales
river bank  /ˈrɪvə bæŋk/   říční břeh
sea  /siː/   moře
valley  /ˈvæli/   údolí
volcano  /vɒl̍ keɪnəʊ/    sopka

Weather and natural disasters
climate  /ˈklaɪmət/   klima, podnebí
crack  /kræk/   trhlina, prasklina
destroy  /dɪ̍ strɔɪ/    zničit
destruction  /dɪ̍ strʌkʃən/   zničení, zkáza
drought  /draʊt/   sucho
erupt  /ɪ̍ rʌpt/    vybuchnout
evacuate  /ɪ̍ vækjueɪt/   evakuovat
evacuation  /ɪ̩vækjuˈeɪʃən/   evakuace
explode  /ɪkˈspləʊd/   vybuchnout
(extinct/active) volcano  /(ɪkˌstɪŋkt/̩ æktɪv) 

vɒl̍ keɪnəʊ/   (vyhaslá/aktivní) sopka
extreme weather  /ɪkˌstriːm ˈweðə/   

extrémní počasí
flood (n; v)  /flʌd/   povodeň/záplava; zaplavit
flooding  /ˈflʌdɪŋ/   záplava, povodeň
forecaster  /ˈfɔː̩ kɑːstə/   zde: meteorolog
ground  /ɡraʊnd/   zem
hurricane  /ˈhʌrəkən/   hurikán
(major) earthquake  /(ˌmeɪdʒər) ɜ̍ːθkweɪk/   

(velké) zemětřesení
meteorology  /̩ miːtiə̍ rɒlədʒi/   meteorologie
predict  /prɪ̍ dɪkt/   předpokládat, předvídat
prediction  /prɪ̍ dɪkʃən/    předpověď
rain  /reɪn/   déšť
rescuer  /ˈreskjuː ‿ə/   zachránce
river burst its banks  /̩ rɪvə bɜːst ɪts ˈbæŋks/   

řeka vystoupila/vylila se z břehů
send out hot rocks  /send ˌaʊt hɒt ˈrɒks/      

chrlit horké kameny
shake  /ʃeɪk/    otřásat se
strike (n; v)  /straɪk/   úder; udeřit
(strong) wind  /(ˌstrɒŋ) ˈwɪnd/   (silný) vítr
tornado  /tɔː̍ neɪdəʊ/   tornádo
tsunami  /tsʊˈnɑːmi/   tsunami
tsunami zone  /tsʊˈnɑːmi zəʊn/   oblast/zóna 

tsunami
volcanic eruption  /vɒlˌkænɪk ɪ̍ rʌpʃən/   

sopečný výbuch
wave  /weɪv/   vlna
weather centre  /ˈweðə ˌsentə/   

meteorologická stanice
weather forecast  /ˈweðə ˌfɔːkɑːst/   

předpověď počasí

Communities
benefit from  /ˈbenəfɪt frəm/   mít z něčeho 

prospěch
beggar  /ˈbeɡə/   žebrák
bring a story to the global community   

/̩brɪŋ ə ˈstɔːri tə ðə ˌɡləʊbəl kə̍ mjuːnəti/   
představit příběh celému světu

capital city  /̩kæpətl ˈsɪti/    hlavní město
country  /ˈkʌntri/   země
economic growth  /̩ekənɒmɪk ɡ̍rəʊθ/    

ekonomický růst
elect  /ɪ̍ lekt/   zvolit
electricity  /ɪ̩ lekˈtrɪsəti/   elektřina

export  /ɪkˈspɔːt/   vyvážet
get access to  /̩ɡet ˈækses tə/   získat přístup k
health care  /ˈhelθ keə/   zdravotní péče
industrial area  /ɪnˌdʌstriəl ˈeəriə/   

průmyslová oblast
inhabitant  /ɪnˈhæbətənt/   obyvatel
leader  /ˈliːdə/   vůdce
local community  /̩ ləʊkəl kə̍ mjuːnəti/   místní 

komunita
make contact with  /̩ meɪk ˈkɒntækt wɪð/    

navázat kontakt s někým
megacity  /ˈmeɡəsɪti/    megaměsto
outside world  /̩ aʊtsaɪd ˈwɜːld/   vnější svět
overpopulation  /̩əʊvəˌpɒpjʊˈleɪʃən/   

přelidnění
population  /̩ pɒpjə̍ leɪʃən/    populace
poverty  /ˈpɒvəti/   chudoba
production  /prə̍ dʌkʃən/   výroba
provide  /prə̍ vaɪd/   dodávat, poskytovat
raise awareness of sth  /̩ reɪz ə̍ weənəs əv 

ˌsʌmθɪŋ/   zvýšit povědomí o něčem
running water  /̩ rʌnɪŋ ˈwɔːtə/   tekoucí voda
standard of living  /̩ stændəd əv ˈlɪvɪŋ/   

životní úroveň
tribal chief  /̩ traɪbəl ˈtʃiːf/    kmenový náčelník
tribal people  /̩ traɪbəl ˈpiːpəl/   členové/

příslušníci kmene
tribe  /traɪb/    kmen
way of life  /̩weɪ əv ˈlaɪf/   způsob života

Environmental issues
(air) pollution  /(ˈeə) pəˌlu ʃːən/   znečištění 

(vzduchu)
air quality  /ˈeə ˌkwɒləti/   kvalita ovzduší
climate change  /ˈklaɪmət tʃeɪndʒ/   změna 

klimatu
deforestation  /diː̩ fɒrə̍ steɪʃən/   odlesnění
endangered (plants/species/wildlife)   

/ɪnˌdeɪndʒəd (ˈplɑːnts/̍ spi ʃːiːz/̍ waɪldlaɪf)/   
ohrožené (rostliny/druhy/divoká zvířata)

environment  /ɪnˈvaɪrənmənt/   životní 
prostředí

global warming  /̩ɡləʊbəl ˈwɔːmɪŋ/   globální 
oteplení/oteplování

illegal logging  /ɪ̩ liːɡəl ˈlɒɡɪŋ/   nelegální 
těžba dřeva

low-energy light bulb  /ləʊ ˌenədʒi ˈlaɪt 
bʌlb/    úsporná žárovka

melt  /melt/   tát
on a global scale  /ɒn ə ˌɡləʊbəl ˈskeɪl/    

v celosvětovém měřítku
organic  /ɔː̍ɡænɪk/   ekologický, organický, 

bio
produce crops  /prəˌdjuːs ˈkrɒps/    

produkovat zemědělské plodiny
public transport  /̩ pʌblɪk ˈtrænspɔːt/   veřejná 

doprava
recreate  /̩ riːkri̍ eɪt/   znovu vytvořit, obnovit
recycle  /̩ riː̍ saɪkəl/   recyklovat
recycling bin  /riː̍ saɪklɪŋ bɪn/    popelnice na 

recyklovaný odpad
renewable energy  /rɪ̩ njuːəbəl ˈenədʒi/   

obnovitelná energie
save energy/electricity  /̩ seɪv ˈenədʒi/

ɪ̩ lekˈtrɪsəti/    šetřit energii/elektřinu
solar panel  /̩ səʊlə ˈpænl/   solární panel

Animals
bite   /baɪt/   kousnout
cage  /keɪdʒ/   klec
cattle  /ˈkætl/   dobytek
dolphin  /ˈdɒlfən/   delfín
feed  /fiːd/   krmit
female elephant/gorilla  /̩ fiːmeɪl ˈeləfənt/

ɡə̍ rɪlə/    slonice/gorilí samice
goat  /ɡəʊt/    koza
herd  /hɜːd/   stádo
shark  /ʃɑːk/   žralok
trunk  /trʌŋk/   chobot
whale  /weɪl/   velryba

Modern technology
bring alive  /̩brɪŋ ə̍ laɪv/   oživit
gadget  / ɡ̍ædʒət/   důmyslné zařízení
innovation  /̩ ɪnə̍ veɪʃən/   inovace
instant communication  /̩ ɪnstənt 

kəˌmjuːnə̍ keɪʃən/   okamžitá komunikace/
spojení

interactive map  /̩ ɪntər̩ æktɪv ˈmæp/   
interaktivní mapa

Internet connection  / ɪ̍ntənet kəˌnekʃən/    
internetové připojení/spojení

satellite technology  /ˈsætəlaɪt tekˌnɒlədʒi/   
satelitní technologie

set up  /̩ set ʌ̍p/   založit
share   /ʃeə/   dělit se, sdílet
upload  /ʌpˈləʊd/   nahrát
virtual  /ˈvɜːtʃuəl/   virtuální

Other
affect  /ə̍ fekt/   dotknout se, ovlivnit
bicycle rack  /ˈbaɪsɪkl ræk/   stojan na kola
come across  /̩kʌm ə̍ krɒs/   narazit na, 

náhodně se setkat
expand  /ɪkˈspænd/   rozšířit, rozvinout, 

expandovat
explore  /ɪkˈsplɔː/   prozkoumat
headquarters  /ˈhedˌkwɔːtəz/   ústředí
make a complete recovery  /̩ meɪk ə 

kəmˌpliːt rɪ̍ kʌvəri/   úplně se uzdravit
owe  /əʊ/   vděčit
reduce  /rɪ̍ djuːs/   snížit, redukovat
reduction  /rɪ̍ dʌkʃən/   redukce
surgeon  /ˈsɜːdʒən/    chirurg
surround  /sə̍ raʊnd/   obklopovat
unconscious  /ʌnˈkɒnʃəs/   (v) bezvědomí
vertical  /ˈvɜːtɪkəl/    svislý
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Parts of the body
ankle  /ˈæŋkəl/    kotník
arm  /ɑːm/    paže
back  /bæk/    záda
bone  /bəʊn/    kost
bottom  /ˈbɒtəm/    zadek
calf  /kɑːf/    lýtko
cheek  /tʃiːk/    tvář
chest  /tʃest/    hruď, hrudník
elbow  /ˈelbəʊ/    loket
eyebrows  /ˈaɪbraʊz/    obočí
finger  /ˈfɪŋɡə/    prst (ruky)
fingernail  /ˈfɪŋɡəneɪl/    nehet
foot/feet  /fʊt/fiːt/    noha/nohy
forehead  /ˈfɒrəd/    čelo
heel  /hiːl/    pata
jaw  /dʒɔː/    čelist
knee  /niː/    koleno
lips  /lɪps/    rty
neck  /nek/    krk
rib  /rɪb/    žebro
shoulder  / ʃ̍əʊldə/    rameno
stomach  /ˈstʌmək/    žaludek
tooth/teeth  /tuːθ/tiːθ/    zub/zuby
thigh  /θaɪ/    stehno
thumb  /θʌm/    palec (ruky)
toe  /təʊ/    prst na noze
tongue  /tʌŋ/    jazyk
waist  /weɪst/    pas
wrist  /rɪst/    zápěstí

Injuries
black eye  /̩blæk ˈaɪ/    monokl
bleed (n; v)  /bliːd/    krvácení; krvácet
break your leg/your arm/a rib  /̩breɪk jə 

ˈleɡ/jər ɑ̍ːm/ə ˈrɪb/    zlomit si nohu/paži/žebro
break (n; v)   /breɪk/    zlomenina; zlomit
broken leg/bone  /̩brəʊkən ˈleɡ/̍ bəʊn/    

zlomená noha/kost
bruise (n; v)  /bruːz/    modřina, podlitina; 

pohmoždit
bruised elbow  /̩bruːzd ˈelbəʊ/    pohmožděný 

loket
burn your tongue/finger  /̩bɜːn jə ˈtʌŋ/

ˈfɪŋɡə/    spálit si jazyk/prst
burn  /bɜːn/    spálenina, popálenina
burnt finger  /̩bɜːnt ˈfɪŋɡə/    popálený prst
cut your hand/lip  /̩kʌt jə ˈhænd/̍ lɪp/     

říznout se do ruky/rtu
cut  /kʌt/    říznutí / řezná rána
cut finger/hand/lip  /̩kʌt ˈfɪŋɡə/̍ hænd/̍ lɪp/    

pořezaný prst/ruka/ret
dislocate your shoulder/thumb  /̩dɪsləkeɪt 

jə ʃ̍əʊldə/̍ θʌm/    vykloubit si rameno/palec
dislocated shoulder/thumb  /̩dɪsləkeɪtɪd 

ʃ̍əʊldə/̍ θʌm/    vykloubené rameno/palec
dislocation  /̩dɪslə̍keɪʃən/    vykloubení, vymknutí
get a few cuts/bruises/scratches  /̩ɡet ə 

fjuː ˈkʌts/̍ bruːzɪz/̍ skrætʃɪz/    udělat si pár 
řezných ran/modřin/odřenin

scratch your knees/neck  /̩ skrætʃ jə ˈniːz/
ˈnek/   odřít si kolena / škrábnout se na krku

scratches on your legs  /̩ skrætʃɪz ɒn jə 
ˈleɡz/    odřeniny na nohách

sprain/twist your ankle/wrist/knee   
/̩ spreɪn/̩ twɪst jər ˈæŋkəl/̍ rɪst/̍ niː/    vymknout/ 
vyvrtnout si kotník/zápěstí/koleno

sprain (n)  /spreɪn/    vymknutí, podvrtnutí
sprained ankle  /̩ spreɪnd ˈæŋkəl/   podvrtnutý 

kotník
sting (n; v)  /stɪŋ/    štípnutí/štípanec; štípnout
sunburn  /ˈsʌnbɜːn/   spálení sluncem
swollen  /ˈswəʊlən/   opuchlý

Illnesses and symptoms
asthma  /ˈæsmə/    astma
be sick with  /̩bi ˈsɪk wɪð/   být nemocný s/na
catch (a disease)  /̩kætʃ (ə dɪ̍ ziːz)/    chytit 

(nemoc)
condition  /kənˈdɪʃən/    kondice, stav

contagious  /kənˈteɪdʒəs/   nakažlivý, přenosný
cough  /kɒf/    kašel
deadly  /ˈdedli/   zhoubný, smrtelný
develop/get symptoms  /dɪ̩veləp/̩ɡet 

ˈsɪmptəmz/   mít příznaky
die  /daɪ/   zemřít
fall/get ill (with sth)  /̩ fɔːl/̩ɡet ɪ̍l (wɪð 

ˌsʌmθɪŋ)/   rozstonat se / onemocnět (něčím)
feel dizzy/sick  /̩ fiːl ˈdɪzi/̍ sɪk/    mít závrať / 

pociťovat nevolnost
feel well/weak  /̩ fiːl ˈwel/̍ wiːk/   cítit se 

dobře/slabý
fever  /ˈfiːvə/   horečka
flu  /fluː/   chřipka
get (malaria)  /̩ɡet (mə̍ leəriə)/   dostat 

(malárii) / onemocnět (malárií)
get worse  /̩ɡet ˈwɜːs/   zhoršit se
have a pain in your back/leg/chest  /hæv 

ə ˌpeɪn ɪn jə ˈbæk/̍ leɡ/̍ tʃest/   mít bolest zad/
nohy/na hrudi

have a temperature  /̩hæv ə ˈtemprətʃə/   mít 
teplotu

have no appetite  /̩hæv nəʊ ˈæpətaɪt/   nemít 
chuť k jídlu

hay fever  /ˈheɪ ˌfiːvə/   senná rýma
headache  /ˈhedeɪk/   bolest hlavy
heart attack  /ˈhɑːt əˌtæk/   infarkt
hurt   /hɜːt/   zranit
indigestion  /̩ ɪndɪ̍ dʒestʃən/   zažívací potíže
infection  /ɪnˈfekʃən/   infekce
kill  /kɪl/   zabít
lose your voice  /̩ luːz jə ˈvɔɪs/   ztratit hlas
malaria  /mə̍ leəriə/   malárie
nosebleed  /ˈnəʊzbliːd/   krvácení z nosu
rash  /ræʃ/   vyrážka
runny nose  /̩ rʌni ˈnəʊz/    rýma
(seriously) ill  /(ˌsɪəriəsli) ɪ̍l/   (vážně) nemocný
sickness  /ˈsɪknəs/   nevolnost
sore throat  /̩ sɔː ˈθrəʊt/   bolest v krku
stomachache  /ˈstʌməkeɪk/    bolest žaludku
virus  /ˈvaɪərəs/   virus
vomit  /ˈvɒmət/   zvracet
vomiting  /ˈvɒmətɪŋ/   zvracení
weight problems  /ˈweɪt ˌprɒbləmz/   

problémy s váhou

Treatment
breathe in and out  /briːð ɪ̩n ənd ˈaʊt/    

nadechnout a vydechnout
cure (n; v)  /kjʊə/    léčba, kúra; (vy)léčit
diagnose  /ˈdaɪəɡnəʊz/    diagnostikovat
diagnosis  /̩daɪəɡˈnəʊsəs/    diagnóza
do a blood test  /̩duː ə ˈblʌd test/    udělat 

krevní test
examine  /ɪɡˈzæmən/    vyšetřit
eye drops  /ˈaɪ drɒps/    oční kapky
first aid  /̩ fɜːst ˈeɪd/   první pomoc
get better  /̩ɡet ˈbetə/    cítit se lépe, 

uzdravovat se
give sb an injection  /̩ɡɪv ˌsʌmbɒdi ən 

ɪnˈdʒekʃən/    dát někomu injekci
go on a diet  /̩ɡəʊ ɒn ə ˈdaɪət/    držet dietu
(herbal) medicine  /(ˌhɜːbəl) ˈmedsən/    

(bylinný) lék
hospital  /ˈhɒspɪtl/   nemocnice
inject  /ɪnˈdʒekt/   dát injekci, vstříknout
make an appointment  /meɪk ən 

ə̍ pɔɪntmənt/    objednat se (k lékaři) 
open wide  /̩əʊpən ˈwaɪd/  široce otevřít 
operation  /̩ɒpə̍ reɪʃən/    operace
patient  /ˈpeɪʃənt/    pacient
prescribe  /prɪ̍ skraɪb/    předepsat
prescription  /prɪ̍ skrɪpʃən/    lékařský předpis, 

recept
prevent  /prɪ̍ vent/    předejít, zabránit
prevention  /prɪ̍ venʃən/    prevence
put ice on sth  /pʊt ˈaɪs ɒn ˌsʌmθɪŋ/  

zaledovat, dát na něco led
put a plaster on sth  /̩ pʊt ə ˈplɑːstə ɒn 

ˌsʌmθɪŋ/    dát na něco náplast

recover (from a disease)  /rɪ̍ kʌvə (frəm ə 
dɪ̍ ziːz)/    uzdravit se (z nemoci)

recovery  /rɪ̍ kʌvəri/    zotavení, uzdravení
rescue team  /ˈreskjuː tiːm/    tým záchranářů
save lives  /̩ seɪv ˈlaɪvz/    zachraňovat životy
see a doctor  /̩ siː ə ˈdɒktə/    navštívit lékaře
stop the blood flowing  /stɒp ðə ˈblʌd 

ˌfləʊɪŋ/    zastavit krvácení
take (antihistamine) tablets  /teɪk 

(ˌæntɪ̍ hɪstəmiːn) ˌtæbləts/    užívat léky 
(antihistaminika)

take sb’s temperature  /̩ teɪk ˌsʌmbɒdiz 
ˈtemprətʃə/    změřit někomu teplotu

treat  /triːt/    léčit

Charity events
cycle race  /ˈsaɪkəl reɪs/    cyklistický závod
cycle (n; v)  /ˈsaɪkəl/     jízdní kolo; jezdit na 

kole
donate  /dəʊˈneɪt/    darovat, věnovat
foundation  /faʊnˈdeɪʃən/    nadace, fond
in memory of sb  /ɪn ˈmeməri əv ˌsʌmbɒdi/    

na něčí památku
marathon  /ˈmærəθən/    maraton
participant  /pɑː̍ tɪsəpənt/    účastník
raise money for sth  /̩ reɪz ˈmʌni fə ˌsʌmθɪŋ/    

vybírat na něco peníze
set up a webpage  /̩ set ʌp ə ˈwebpeɪdʒ/    

založit internetové stránky
sponsor   /ˈspɒnsə/    sponzor
take part in  /̩ teɪk ˈpɑːt ɪn/    zúčastnit se

Common idioms
break sb’s heart  /̩breɪk ˌsʌmbɒdiz ˈhɑːt/    

zlomit někomu srdce
can’t believe your eyes  /kɑːnt bɪ̩ liːv jər 

ˈaɪz/   nevěřit vlastním očím
give sb a hand  /̩ɡɪv ˌsʌmbɒdi ə ˈhænd/    

pomoci někomu
laugh your head off  /̩ lɑːf jə ˈhed ɒf/    válet 

se smíchy, div se nepotrhat smíchy
on the tip of your tongue  /ɒn ðə ˌtɪp əv jə 

ˈtʌŋ/    mít něco na jazyku
pull sb’s leg  /̩ pʊl ˌsʌmbɒdiz ˈleɡ/    tahat 

někoho za nos

Other
be in favour of sth/opposed to sth  /

bi ɪn ˈfeɪvə əv ˌsʌmθɪŋ/ə̍ pəʊzd tə ˌsʌmθɪŋ/    
přiklánět se k něčemu, být pro co / 
oponovat, být proti něčemu

consider  /kənˈsɪdə/    uvažovat
cut off  /̩kʌt ˈɒf/    useknout
disapprove of sth  /̩dɪsə̍ pruːv əv ˌsʌmθɪŋ/    

nesouhlasit, být proti něčemu
express sb’s support for/disapproval 

of sth  /ɪkˌspres ˌsʌmbɒdiz sə̍ pɔːt fə/
ˌdɪsə̍ pruːvəl əv ˌsʌmθɪŋ/    vyjádřit svoji 
podporu/nesouhlas s něčím

get  /ɡet/    dostat
get on (your bike)  /̩ɡet ˈɒn (jə ˈbaɪk)/    

nasednout (na kolo)
get out of  /̩ɡet ˈaʊt əv/    vyjít z
insist on (doing sth)  /ɪnˈsɪst ɒn (ˌdu ɪːŋ 

ˌsʌmθɪŋ)/    trvat na (vykonání něčeho)
lack of sth  /ˈlæk əv ˌsʌmθɪŋ/    nedostatek 

něčeho
mosquito net  /mə̍ skiːtəʊ net/    moskytiéra
penknife  /ˈpen-naɪf/    kapesní nůž
risk   /rɪsk/    riziko
rope  /rəʊp/    provaz, lano
safety  /ˈseɪfti/    bezpečí, bezpečnost, 

bezpečnostní
survivor  /sə̍ vaɪvə/    přeživší
trap   /træp/   uváznout, být někde chycen
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07 WORD LIST • IN THE SPOTLIGHT
Types of TV and TV programmes
cable television  /̩keɪbəl ˈteləvɪʒən/   

kabelová televize
chat show  /ˈtʃæt ʃəʊ/   talk show
documentary  /̩dɒkjə̍ mentəri/   

dokumentární pořad
music programme  /ˈmjuːzɪk ˌprəʊɡræm/   

hudební program
quiz/game show  /ˈkwɪz/̍ ɡeɪm ʃəʊ/   kvíz / 

soutěžní pořad
satellite television  /̩ sætəlaɪt ˈteləvɪʒən/   

satelitní televize
soap opera  /ˈsəʊp ˌɒpərə/   nekonečný seriál
sports programme  /ˈspɔːts ˌprəʊɡræm/   

sportovní program
talent/music competition  /ˈtælənt/̍ mjuːzɪk 

ˌkɒmpəˌtɪʃən/   talentová/hudební soutěž
the news / current affairs  /ðə ˈnjuːz/̩kʌrənt 

ə̍ feəz/   zprávy/aktuality
TV channel  /̩ tiː ˈviː ˌtʃænl/   televizní kanál
TV network  /̩ tiː ˈviː ˌnetwɜːk/   televizní síť
TV series/serial  /̩ tiː ˈviː ˌsɪəriːz/̩ sɪəriəl/   

televizní seriál

TV shows
adaptation  /̩ ædæpˈteɪʃən/   adaptace
audience  / ɔ̍ːdiəns/   diváci, obecenstvo, 

publikum
audition (n; v)  /ɔː̍ dɪʃən/   konkurz; účastnit se 

konkurzu, vyslechnout při konkurzu umělce
band  /bænd/   skupina, kapela
broadcast   /ˈbrɔːdkɑːst/   vysílání, přenos
challenge  /ˈtʃæləndʒ/   výzva
coach   /kəʊtʃ/   kouč, instruktor
compete  /kəmˈpiːt/   soutěžit
competition  /̩kɒmpə̍ tɪʃən/   soutěž
competitor  /kəmˈpetətə/   soutěžící
contest  /ˈkɒntest/   soutěž
contestant  /kənˈtestənt/   účastník soutěže
direct  /də̍ rekt/   režírovat
edit  /ˈedət/   sestříhat (film)
edition  /ɪ̍ dɪʃən/   redakce, vydání
editor  /ˈedətə/   redaktor/ka, šéfredaktor, 

filmový střihač
eliminate  /ɪ̍ lɪməneɪt/   eliminovat, vyřadit
enter a competition  /̩entər ə ˌkɒmpə̍ tɪʃən/   

vstoupit do soutěže
entertain  /̩entə̍ teɪn/   bavit
entertainer  /̩entə̍ teɪnə/   bavič
entertainment  /̩entə̍ teɪnmənt/   zábava
episode  /ˈepəsəʊd/   epizoda, díl
fail  /feɪl/   propadnout, neuspět
female/male artist  /̩ fiːmeɪl/̩meɪl ɑ̍ːtəst/   

umělkyně/umělec
hidden camera  /̩hɪdn ˈkæmərə/   skrytá kamera
judge (n; v)  /dʒʌdʒ/   porotce, člen poroty; 

posuzovat, hodnotit
live   /laɪv/   živě
panel  /ˈpænl/   porota
perform  /pə̍ fɔːm/   vystupovat, hrát
performance  /pə̍ fɔːməns/   vystoupení, 

představení, inscenace
performer  /pə̍ fɔːmə/   vystupující, umělec, 

interpret
present  /prɪ̍ zent/   představit
presentation  /̩ prezənˈteɪʃən/   uvedení, 

prezentace
presenter  /prɪ̍ zentə/   hlasatel, moderátor
produce  /prə̍ djuːs/   vyrobit, natočit, 

produkovat
producer  /prə̍ djuːsə/   producent
production  /prə̍ dʌkʃən/   produkce
professional  /prə̍ feʃənəl/   profesionál, 

profesionální
recording contract  /rɪ̍ kɔːdɪŋ ˌkɒntrækt/   

kontrakt/smlouva na nahrávání
rehearsal  /rɪ̍ hɜːsəl/   zkouška (divadelní)
reunion show  /riː̍ juːnjən ʃəʊ/   závěrečné 

setkání (např. všech původních účastníků 
reality show, kteří byli postupně vyřazováni)

scene  /siːn/   scéna
screenplay  /ˈskriːnpleɪ/   scénář
script  /skrɪpt/   text hry
solo artist  /ˈsəʊləʊ ˌɑːtəst/   sólista
TV director  /̩ tiː ˈviː də̍ rektə/   televizní 

režisér
viewer  /ˈvjuːə/   televizní divák
vote off  /̩vəʊt ˈɒf/   odhlasovat vyřazení 
vote online/by telephone/by text  /̩vəʊt 

ɒnˈlaɪn/baɪ ˈteləfəʊn/baɪ ˈtekst/   hlasovat po 
internetu/telefonu/pomocí SMS

win the title/prize  /̩wɪn ðə ˈtaɪtl/̍ praɪz/   
vyhrát titul/cenu

winner  /ˈwɪnə/   vítěz

Video blogging
advertiser  /ˈædvətaɪzə/   inzerent
advertising  /ˈædvətaɪzɪŋ/   reklama, inzerce
autobiographical  /̩ɔːtəbaɪə̍ɡræfɪkəl/   

autobiografický
broadband connection  /̩brɔːdbænd 

kə̍ nekʃən/   širokopásmové připojení
connected to  /kə̍ nektəd tə/   připojený do 

/ k(e)
device  /dɪ̍ vaɪs/   zařízení, přístroj
engage emotions  /ɪnˌɡeɪdʒ i̍ məʊʃənz/   

vzbuzovat emoce
feedback  /ˈfiːdbæk/   zpětná vazba 
file  /faɪl/   soubor
follow a vlog  /̩ fɒləʊ ə ˈvlɒɡ/   sledovat 

videoblog
go viral  /̩ɡəʊ ˈvaɪərəl/   nekontrolovatelně se 

šířit po internetu
interact  /̩ ɪntərˈækt/   komunikovat
Internet superstar  /̩ ɪntənet ˈsuːpəstɑː/   

hvězda internetu
issue  / ɪ̍ʃuː/   otázka, problém, záležitost
link  /lɪŋk/   spojení, odkaz
post  /pəʊst/   publikovat na internetu
publicise  /ˈpʌbləsaɪz/   zveřejňovat
relate to sth  /rɪ̍ leɪt tə ˌsʌmθɪŋ/   týkat se něčeho
royalty  /ˈrɔɪəlti/   tantiémy, autorský honorář
screen  /skriːn/   obrazovka
share sth with sb  / ʃ̍eə ˌsʌmθɪŋ wɪð 

ˌsʌmbɒdi/   dělit/podělit se o něco s někým
social networking site  /̩ səʊʃəl ˈnetwɜːkɪŋ 

saɪt/   sociální síť
subscriber  /səbˈskraɪbə/   předplatitel
switch off  /̩ swɪtʃ ˈɒf/   vypnout
tell a story  /̩ tel ə ˈstɔːri/   vyprávět historku/

příběh
topic  /ˈtɒpɪk/   téma
update  /ʌpˈdeɪt/   aktualizovat
upload  /ʌpˈləʊd/   nahrát
video camera  /ˈvɪdiəʊ ˌkæmərə/  videokamera
view (n; v)  /vjuː/   pohled, záběr; vidět, dívat 

se na
viral  /ˈvaɪərəl/   nekontrolovatelně se šířící
viral video  /̩vaɪərəl ˈvɪdiəʊ/ nekontrolovatelně 

se šířící video na internetu
vlog (video blog)  /vlɒɡ (ˈvɪdiəʊ blɒɡ)/   vlog 

(videoblog)
vlogger (video blogger)  /ˈvlɒgə (ˈvɪdiəʊ 

ˌblɒɡə)/   videobloger
webcam  /ˈwebkæm/   internetová kamera

Talking about celebrities 
be nominated for an Oscar  /bi ˌnɒmɪneɪtɪd 

fər ən ˈɒskə/   být nominován na Oskara
be on a diet  /̩bi ɒn ə ˈdaɪət/   držet dietu
blow a kiss  /̩bləʊ ə ˈkɪs/   poslat polibek
date sb  /ˈdeɪt ˌsʌmbɒdi/   chodit s někým
end a relationship  /̩end ə rɪ̍ leɪʃənʃɪp/   

ukončit vztah
ex  /eks/   bývalý partner
fashion designer  /ˈfæʃən dɪ̩ zaɪnə/   módní 

návrhář
fiancé  /fi̍ ɒnseɪ/   snoubenec
have a good chance of winning  /hæv ə ɡʊd 

ˌtʃɑːns əv ˈwɪnɪŋ/   mít dobrou šanci na výhru

in the spotlight  /̩ ɪn ðə ˈspɒtlaɪt/   v centru 
zájmu, ve světlech reflektorů

interview sb  / ɪ̍ntəvjuː ˌsʌmbɒdi/   udělat 
s někým rozhovor

movie business  /ˈmuːvi ˌbɪznəs/   filmový 
průmysl

Oscar ceremony  /ˈɒskə ˌserəməni/   
předávání Oskarů

photo session  /ˈfəʊtəʊ ˌseʃən/  focení
put on weight  /̩ pʊt ɒn ˈweɪt/   přibrat
split up with sb  /̩ splɪt ʌ̍p wɪð ˌsʌmbɒdi/   

rozejít se s někým

Reporting verbs
add  /æd/   dodat
claim  /kleɪm/   prohlásit
explain  /ɪkˈspleɪn/   vysvětlit
point out  /̩pɔɪnt ˈaʊt/   vyzdvihnout, upozornit
reply  /rɪ̍ plaɪ/   odpovědět
suggest  /sə̍ dʒest/   navrhnout

Extreme adjectives
amazing  /ə̍ meɪzɪŋ/   úžasný, překvapivý
awful  / ɔ̍ːfəl/   hrozný, otřesný
brilliant  /ˈbrɪljənt/   vynikající, brilantní
essential  /ɪ̍ senʃəl/   zásadní
fascinating  /ˈfæsəneɪtɪŋ/   fascinující
gorgeous  / ɡ̍ɔːdʒəs/   fantastický, senzační, 

velkolepý
hilarious  /hɪ̍ leəriəs/   nesmírně legrační, 

k popukání
identical  /aɪ̍ dentɪkəl/   identický, totožný
impossible  /ɪmˈpɒsəbəl/   nemožný
ridiculous  /rɪ̍ dɪkjələs/   směšný, absurdní

Other
addicted to  /ə̍ dɪktəd tə/   závislý na
agree to do sth  /ə̍ɡriː tə duː ˌsʌmθɪŋ/   

souhlasit s vykonáním nějaké činnosti
ask for permission  /̩ɑːsk fə pə̍ mɪʃən/   

požádat o povolení
attend  /ə̍ tend/   navštěvovat, účastnit se
come across  /̩kʌm ə̍ krɒs/   setkat se s čím, 

narazit na
come to  /ˈkʌm tə/   dojít k (něčemu)
come up with  /̩kʌm ʌ̍p wɪð/   přijít (s něčím), 

navrhnout
critic  /ˈkrɪtɪk/   kritik
fake  /feɪk/  napodobenina, podvrh, falzifikát
festival-goer  /ˈfestəvəl ˌɡəʊə/   návštěvník 

festivalu
genius  /ˈdʒiːniəs/   génius
get into sth  / ɡ̍et ɪ̩ntə ˌsʌmθɪŋ /   začít s něčím
in fact  /̩ ɪn ˈfækt/   ve skutečnosti
keep up with  /̩kiːp ʌ̍p wɪð/   držet krok, jít s 

dobou, pokračovat
live up to/match sb’s expectations  /lɪv ˌʌp 

tə/̩mætʃ ˌsʌmbɒdiz ˌekspekˈteɪʃənz/   splnit/
naplnit něčí očekávání

make a living from sth  /̩ meɪk ə ˈlɪvɪŋ frəm 
ˌsʌmθɪŋ/   mít/udělat si z něčeho živobytí

make money through sth  /̩ meɪk ˈmʌni θruː 
ˌsʌmθɪŋ/   vydělat na něčem

publish  /ˈpʌblɪʃ/   zveřejnit, publikovat
respond  /rɪ̍ spɒnd/   odpovědět, reagovat
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Personality and emotions
courage  /ˈkʌrɪdʒ/   odvaha
courageous  /kə̍ reɪdʒəs/   odvážný
cruel  /ˈkruːəl/   krutý  
cruelty  /ˈkruːəlti/   krutost
determination  /dɪ̩ tɜːmə̍ neɪʃən/   rozhodnost, 

odhodlanost
determined  /dɪ̍ tɜːmənd/   rozhodný, 

odhodlaný
enthusiasm  /ɪnˈθjuːziæzəm/   nadšení, elán
enthusiastic  /ɪn θ̩juːzi̍ æstɪk/   nadšený, 

zapálený
generosity  /̩dʒenə̍ rɒsəti/   štědrost, 

velkorysost
generous  /ˈdʒenərəs/   štědrý, velkorysý
helpful  /ˈhelpfəl/   ochotný, úslužný
helpfulness  /ˈhelpfəlnəs/   ochota
honest  /ˈɒnəst/   čestný, poctivý
honesty  /ˈɒnəsti/   čestnost, poctivost
honourable  /ˈɒnərəbəl/   vážený, počestný
hopeful  /ˈhəʊpfəl/   nadějný, slibný
imaginative  /ɪ̍ mædʒənətɪv/   nápaditý, mající 

velkou představivost
kindness  /ˈkaɪndnəs/   laskavost, dobrota
lonely  /ˈləʊnli/   osamělí (lidé)
loyal  /ˈlɔɪəl/   loajální, věrný
loyalty  /ˈlɔɪəlti/   loajalita, věrnost
materialistic  /məˌtɪəriə̍ lɪstɪk/   materialistický
modest  /ˈmɒdəst/   skromný
modesty  /ˈmɒdəsti/   skromnost
optimistic  /̩ɒptəmɪstɪk/   optimistický
patient  /ˈpeɪʃənt/   trpělivý
polite  /pə̍ laɪt/   slušný, zdvořilý
qualities  /ˈkwɒlətiz/   přednosti, vlastnosti
reliable  /rɪ̍ laɪəbəl/   spolehlivý, důvěryhodný
selfish  /ˈselfɪʃ/   sobecký, egoistický
sensitive  /ˈsensətɪv/   citlivý
stupid  /ˈstjuːpəd/   hloupý
stupidity  /stjuː̍ pɪdəti/   hloupost
sympathetic  /̩sɪmpə̍ θetɪk/   soucitný, chápající
well-mannered  /̩wel ˈmænəd/   způsobný, 

dobře vychovaný

Acts of kindness
appreciate  /ə̍ pri ʃːieɪt/   ocenit, cenit si, vážit si
barefoot  /ˈbeəfʊt/   bos  
be fortunate / less fortunate  /̩bi ˈfɔːtʃənət/

les ˈfɔːtʃənət/   mít štěstí / méně štěstí
be reunited with one’s family  /bi 

ˌri jːuː̩ naɪtɪd wɪð ˌwʌnz ˈfæməli/   shledat se 
s rodinou

beg  /beɡ/   žebrat  
beggar  /ˈbeɡə/   žebrák
benefit  /ˈbenəfɪt/   užitek, prospěch
call on sb  /ˈkɔːl ɒn ˌsʌmbɒdi/   navštívit 

někoho
collect money  /kə̩ lekt ˈmʌni/   vybírat peníze
collection  /kə̍ lekʃən/   sbírka  
collection cup  /kə̍ lekʃən kʌp/   kasička na 

vybírání peněz
do a good deed  /̩duː ə ˌɡʊd ˈdiːd/   udělat 

dobrý skutek
donate  /dəʊˈneɪt/   darovat, věnovat
donation  /dəʊˈneɪʃən/   dar
elderly people  /ˈeldəli ˌpiːpəl/   staří lidé/

senioři
friendship  /ˈfrendʃɪp/   přátelství
give sb a hand  /̩ɡɪv ˌsʌmbɒdi ə ˈhænd/   

pomoci někomu
help sb out  /̩help ˌsʌmbɒdi ˈaʊt/   vypomoci 

někomu
homeless  /ˈhəʊmləs/   bezdomovec, bez 

domova
inspire  /ɪnˈspaɪə/   inspirovat
jobless  /ˈdʒɒbləs/   nezaměstnaný
offer sb a reward/a job  /̩ɒfə ˌsʌmbɒdi 

ə rɪ̍ wɔːd/ə ˈdʒɒb/   nabídnout někomu 
odměnu/práci

organise a sale  /̩ɔːɡənaɪz ə ˈseɪl/   
organizovat výprodej

put a smile on sb’s face  /̩pʊt ə ˈsmaɪl ɒn 
ˌsʌmbɒdiz ˌfeɪs/   vykouzlit úsměv na něčí tváři

raise money for charity  /reɪz ˌmʌni fə 
ˈtʃærəti/   vybírat peníze na charitu

second-hand clothes  /̩ sekəndˌhænd 
ˈkləʊðz/   oblečení z druhé ruky

shelter  / ʃ̍eltə/   přístřeší, útulek
show your appreciation  /̩ʃəʊ jər 

əˌpri ʃːi̍ eɪʃən/   vyjádřit vděčnost 
sleep rough  /̩sliːp ˈrʌf/   spát pod širým nebem
the blind  /ðə ˈblaɪnd/   nevidomý, slepý
the deaf  /ðə ˈdef/   hluchý
voluntary work  /ˈvɒləntəri wɜːk/   

dobrovolnická práce
warm sb’s heart  /̩wɔːm ˌsʌmbɒdiz ˈhɑːt/   

hřát někoho u srdce

Crime
arrest   /ə̍ rest/   zatknout
break the rules/the law  /̩breɪk ðə ˈruːlz/ðə 

ˈlɔː/   porušovat předpisy/pravidla/zákon
burglar alarm  /ˈbɜːɡlər əˌlɑːm/   alarm proti 

vloupání
burglary  /ˈbɜːɡləri/   vloupání (obvykle do 

domu)
burgle  /ˈbɜːɡəl/   vloupat se/vyloupit
case  /keɪs/   případ
cell  /sel/   cela
commit a murder/a crime  /kəˌmɪt ə ˈmɜːdə/ 

ə ˈkraɪm/   spáchat vraždu/zločin
criminal damage  /̩krɪmənəl ˈdæmɪdʒ/   

škody/újma způsobená zločinem
death penalty  /ˈdeθ ˌpenlti/   trest smrti
dig a tunnel  /̩dɪɡ ə ˈtʌnl/   kopat tunel
escape /ɪ̍ skeɪp/   uprchnout, zmizet
escape attempt/attempted escape   

/ɪ̍ skeɪp ə̩ tempt/ə̩ temptɪd ɪ̍ skeɪp/   pokus o útěk
exclude sb from school  /ɪkˌskluːd ˌsʌmbɒdi 

frəm ˈskuːl/   vyloučit někoho ze školy
follow  /ˈfɒləʊ/   sledovat
imprison  /ɪmˈprɪzən/   uvěznit
investigate sth  /ɪnˈvestəɡeɪt ˌsʌmθɪŋ/   

vyšetřovat, prošetřovat něco
judge (n; v)  /dʒʌdʒ/   soudce; soudit
lock (n; v)  /lɒk/   zámek; zamknout
lock sb up  /̩ lɒk ˌsʌmbɒdi ( ʌ̍p)/   zavřít 

někoho, dostat pod zámek
murderer  /ˈmɜːdərə/   vrah
policeman/policewoman/police officer   

/pə̍ liː smən/pə̍ liː sw̩ʊmən/pə̍ liː s ɒ̩fəsə/   
policista/policistka

prison guard  /ˈprɪzən ɡɑːd/   vězeňská stráž
prisoner  /ˈprɪzənə/   vězeň
punish  /ˈpʌnɪʃ/   potrestat
question  /ˈkwestʃən/   vyslýchat, vyšetřovat
release from prison  /rɪ̩ liːs frəm ˈprɪzən/   

propustit z vězení
robbery  /ˈrɒbəri/   krádež, loupež (obvykle 

i ozbrojená, např. do banky)
security firm  /sɪ̍ kjʊərəti fɜːm/   bezpečnostní 

firma
security lights  /sɪ̍ kjʊərəti laɪts/   

bezpečnostní světla
sentence (n)  /ˈsentəns/   rozsudek, trest
sentence sb to (death/prison)  /̩sentəns 

ˌsʌmbɒdi tə (ˈdeθ/̍ prɪzən)/   odsoudit někoho 
k (trestu smrti/vězení)

steal  /stiːl/   krást
suspect (n)  /ˈsʌspekt/   podezřelý
suspect (v)  /sə̍ spekt/   podezírat
theft  /θeft/   krádež
violence  /ˈvaɪələns/   násilí
young offender  /̩ jʌŋ ə̍ fendə/   mladistvý 

delikvent, provinilec

State and society
abolish  /ə̍ bɒlɪʃ/   zrušit, zakázat
authorities  /ɔː̍ θɒrətiz/   úřady, správa
behave badly  /bɪ̩ heɪv ˈbædli/   špatně se 

chovat

citizen  /ˈsɪtəzən/   občan
constitution  /̩kɒnstə̍ tju ʃːən/   ústava, konstituce
elect  /ɪ̍ lekt/   volit
employ  /ɪmˈplɔɪ/   zaměstnávat
(full-time/part-time) employment   

/(ˌfʊl taɪm/̩ pɑːt taɪm) ɪmˈplɔɪmənt/   
zaměstnání na plný/částečný úvazek

government  / ɡ̍ʌvəmənt/   vláda
immigrant  / ɪ̍məɡrənt/   přistěhovalec
majority  /mə̍ dʒɒrəti/   většina
neighbourhood  /ˈneɪbəhʊd/   sousedství
politician  /̩ pɒlə̍ tɪʃən/   politik
public institution  /̩ pʌblɪk ɪ̩nstə̍ tju ʃːən/   

veřejná instituce
press conference  /ˈpres ˌkɒnfərəns/   tisková 

konference
statistics  /stə̍ tɪstɪks/   statistika

Collocations with make
make a fool of sb  /̩ meɪk ə ˈfuːl əv ˌsʌmbɒdi/   

dělat si z někoho blázny
make a noise  /̩ meɪk ə ˈnɔɪz/   dělat hluk
make a point  /̩ meɪk ə ˈpɔɪnt/   poznamenat, 

učinit poznámku
make an example of sb  /̩ meɪk ən ɪɡˈzɑːmpəl 

əv ˌsʌmbɒdi/   dávat někoho za příklad 
make an excuse  /̩ meɪk ən ɪkˈskjuːs/   

vymlouvat se 
make (cars/doors)  /̩ meɪk (ˈkɑːz/̍ dɔːz)/   

vyrábět (auta/dveře)
make sb do sth  /̩ meɪk ˌsʌmbɒdi ˈduː 

ˈsʌmθɪŋ/   přimět někoho něco udělat
make sb happy/sad/angry  /̩ meɪk ˌsʌmbɒdi 

ˈhæpi/̍ sæd/̍ æŋɡri/   udělat někoho šťastným / 
rozesmutnit někoho / rozhněvat někoho

make sb’s day  /̩ meɪk ˌsʌmbɒdiz ˈdeɪ/   udělat 
někomu radost, udělat někoho šťastným

make sth easier/harder  /̩ meɪk ˌsʌmθɪŋ 
ˈiːziə/ˈhɑːdə/   něco zjednodušit/zpřísnit

Other
average   /ˈævərɪdʒ/   průměr
be impressed by sth  /̩bi ɪmˈprest baɪ 

ˌsʌmθɪŋ/   být něčím ohromen
curious  /̍ kjʊəriəs/   zvědavý
drown  /draʊn/   utonout, utopit se
engage  /ɪn ɡ̍eɪdʒ/   zasnoubit se
engagement  /ɪn ɡ̍eɪdʒmənt/   zasnoubení
engagement ring  /ɪn ɡ̍eɪdʒmənt rɪŋ/   

zásnubní prsten
groan  /ɡrəʊn/   reptat
hold sth against your ear  /ˈhəʊld ˌsʌmθɪŋ 

əˌɡenst jər ɪ̍ə/   držet něco u ucha
incident  / ɪ̍nsədənt/   incident, nehoda
lift sb onto their feet  /ˈlɪft ˌsʌmbɒdi ˌɒntə 

ðeə ˈfiːt/   postavit někoho na nohy
on average  /ɒn ˈævərɪdʒ/   v průměru
point of view  /̩ pɔɪnt əv ˈvjuː/   úhel pohledu
promote  /prə̍ məʊt/   dělat reklamu
put your arms round sb  /̩ pʊt jər ɑ̍ːmz 

ˌraʊnd ˌsʌmbɒdi/   obejmout někoho
put your hands over your ears  /̩ pʊt jə 

ˈhændz ˌəʊvə jər ɪ̍əz/   zacpat si uši
random  /ˈrændəm/   namátkou, nahodile
release sb from hospital  /rɪ̩ liːs ˌsʌmbɒdi 

frəm ˈhɒspɪtl/   propustit někoho 
z nemocnice

stressful  /ˈstresfəl/   stresující
take hold of sb’s arm  /teɪk ˌhəʊld əv 

ˌsʌmbɒdiz ɑ̍ːm/   chytit někoho za ruku
tune a radio  /̩ tjuːn ə ˈreɪdiəʊ/   naladit rádio
turn up the volume  /tɜːn ˌʌp ðə ˈvɒljuːm/   

zvýšit hlasitost, pustit hlasitěji
white noise  /̩waɪt ˈnɔɪz/   šumění 

(v nenaladěném přijímači) 
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