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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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Anglicko-český slovníček

UNIT 1

1A GRAMMAR AND VOCABULARY

be stuck /ˌbi ˈstʌk/ být uvíznutý, zaseknutý

build relationships /ˌbɪld rɪˈleɪʃənʃɪps/ budovat vztahy

buzz (v) /bʌz/ bzučet, vibrovat 

capture (n) /ˈkæptʃə/ zajetí

carry a message /ˌkæri ə ˈmesɪdʒ/ přenést (doručit) zprávu

come to light /ˌkʌm tə ˈlaɪt/ vyjít najevo

contribute (v) /kənˈtrɪbjuːt/ přispět

communicate face-to-face /kəˈmjuːnɪkeɪt ˌfeɪs tə ˈfeɪs/ komunikovat osobně/tváří 
v tvář

convey a message /kənˌveɪ ə ˈmesɪdʒ/ předat vzkaz

deliver a message /dɪˌlɪvər ə ˈmesɪdʒ/ doručit zprávu

essential (adj) /ɪˈsenʃəl/ nezbytný, základní

establish contact with sb 
/ɪˌstæblɪʃ ˈkɒntækt wɪθ ˌsʌm-
bɒdi/ navázat kontakt s kým

get a response /ˌget ə rɪˈspɒns/ dostat odpověď

go out (lights) /ˌɡəʊ ˈaʊt (laɪts)/ přestat svítit, vypnout (světla)

hail (v) /heɪl/ oslavovat, vychvalovat

ingenious (adj) /ɪnˈdʒiːniəs/ důmyslný

keep/stay in touch with sb 
/ˌkiːp /steɪ ɪn ˈtʌtʃ wɪθ ˌsʌm-
bɒdi/ zůstat v kontaktu s kým

lose contact/touch with sb
/ˌluːz ˈkɒntækt ˈtʌtʃ wɪθ ˌsʌm-
bɒdi/ ztratit kontakt s kým

maintain contact with sb 
/meɪnˌteɪn ˈkɒntækt wɪθ 
ˌsʌmbɒdi/ udržovat kontakt s kým

make contact with sb /ˌmeɪk ˈkɒntækt wɪθ ˌsʌmbɒdi/ navázat kontakt s kým

means of communication /ˌmiːnz əv kəˌmjuːnɪˈkeɪʃən/ komunikační prostředek/
prostředky

pass on a message /ˌpɑːs ˈɒn ə ˌmesɪdʒ/ poslat dál zprávu/vzkaz

rapidly (adv) /ˈræpɪdli/ rychle, rapidně

rare (adj) /reə/ vzácný

share knowledge /ˌ ʃeə ˈnɒlɪdʒ/ sdílet vědomosti, znalosti

since the dawn of time /ˌsɪns ðə ˈdɔːn əv ˌtaɪm/ od počátku časů

smoke signals (n) /ˈsməʊk ˌsɪɡnəlz/ kouřové signály

speed up (phr v) /ˌspiːd ˈʌp/ zrychlit

spot a problem /ˌspɒt ə ˈprɒbləm/ zpozorovat problém

spread the message /ˌspred ðə ˈmesɪdʒ/ rozšířit zprávu
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Anglicko-český slovníček

stay in touch /ˌsteɪ ɪn ˈtʌtʃ/ zůstat v kontaktu

text (v) /tekst/ napsat zprávu

text messaging / ˈtekst ˌmesɪdʒɪŋ/ posílání textových zpráv

toss (v) /tɒs/ hodit, vyhodit

turn out (phr v) /ˌtɜːn ˈaʊt/ dopadnout, ukázat se

without a doubt /wɪðˌaʊt ə ˈdaʊt/ nepochybně, bez pochyb

1B READING AND VOCABULARY

alien civilisation /ˌeɪliən ˌsɪvəlaɪˈzeɪʃən/ mimozemská civilizace

assume (v) /əˈsjuːm/ předpokládat

assumption (n) /əˈsʌmpʃən/ předpoklad

being (n) /ˈbiːɪŋ/ bytost

billion (num) /ˈbɪljən/ miliarda

brand-new (adj) /ˌbrænd ˈnjuː/ úplně nový

bring about (phr v) /ˌbrɪŋ əˈbaʊt/ způsobit

by chance /ˌbaɪ ˈtʃɑːns/ náhodou

come across (phr v) /ˌkʌm əˈkrɒs/ narazit na (koho, co)

diagram (n) /ˈdaɪəɡræm/ schéma, graf, diagram

distant (adj) /ˈdɪstənt/ vzdálený

enormous (adj) /ɪˈnɔːməs/ obrovský

estimate (v) /ˈestəmət/ odhadovat

evolve (v) /ɪˈvɒlv/ vyvíjet (se)

extraterrestrial (adj,n) /ˌekstrətəˈrestriəl/ mimozemský, mimozemšťan 

fear sb/sth (v) /ˈfɪə ˌsʌmbɒdi/ ˌsʌmθɪŋ/ bát se koho/čeho

figure out (phr v) /ˌfɪɡər ˈaʊt/ přijít na (co), vymyslet 

gaze (v) /ɡeɪz/ zírat, civět

get across (phr v) /ˌɡet əˈkrɒs/ vysvětlit, objasnit

given that /ˈɡɪvən ðæt/ jelikož; vzhledem k tomu, že

gold-plated (adj) /ˌɡəʊld ˈpleɪtəd/ pozlacený

habitable (adj) /ˈhæbətəbəl/ obyvatelný

hazardous (adj) /ˈhæzədəs/ nebezpečný, riskantní

highly likely /ˌhaɪli ˈlaɪkli/ vysoce pravděpodobný

humanity (n) /hjuːˈmænəti/ lidstvo, lidé

humankind (n) /ˌhjuːmənˈkaɪnd/ lidstvo

insurmountable (adj) /ˌɪnsəˈmaʊntəbəl/ nepřekonatelný

launch into space /ˌlɔːntʃ ˌɪntə ˈspeɪs/ odpálit, vyslat do vesmíru

linguist (n) /ˈlɪŋɡwɪst/ lingvista, jazykovědec

make out (phr v) /ˌmeɪk ˈaʊt/ rozeznat, rozluštit
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nuisance (n) /ˈnjuːsəns/ otrava, nepříjemnost

outer space (n) /ˌaʊtə ˈspeɪs/ vesmír, meziplanetární 
prostor

pass on (phr v) /ˌpɑːs ˈɒn/ poslat dál

physicist (n) /ˈfɪzɪsɪst/ fyzik

pick up (phr v) /ˌpɪk ˈʌp/ chytat (signál)

point out (phr v) /ˌpɔɪnt ˈaʊt/ upozornit, poukázat na (co)

process (v) /ˈprəʊses/ zpracovat

put together (phr v) /ˌpʊt təˈɡeðə/ dát dohromady, sestavit

radio dish /ˈreɪdiəʊ ˌdɪʃ/ radioteleskop

random (adj) /ˈrændəm/ náhodný

realm (n) /relm/ oblast

ridiculous (adj) /rɪˈdɪkjələs/ směšný

sophisticated (adj) /səˈfɪstɪkeɪtɪd/ sofistikovaný, důmyslný

spacecraft /ˈspeɪskrɑːft/ vesmírné plavidlo, kosmická 
loď 

species (n) /ˈspiːʃiːz/ druh (živočišný apod.)

spell out (phr v) /ˌspel ˈaʊt/ objasnit, jasně vyložit 

subtly (adv) /ˈsʌtlɪ/ nepatrně, mírně, lehce

superior (adj) /suːˈpɪəriə/ lepší, nadřazený, kvalitnější

take in (phr v) /ˌteɪk ˈɪn/ chápat, porozumět

vital (adj) /ˈvaɪtəl/ životně důležitý, nepostra-
datelný

wipe out (phr v) /ˌwaɪp ˈaʊt/ vyhladit, úplně zničit

1C VOCABULARY 5.3

approachable (adj) /əˈprəʊtʃəbəl/ přístupný, přívětivý

break the ice /ˌbreɪk ði ˈaɪs/ prolomit ledy, osmělit se, 
udělat první krok

come across as (phr v) /ˌkʌm əˈkrɒs əz/ působit dojmem (jakým)

comment on sth /ˈkɒment ɒn ˌsʌmθɪŋ/ okomentovat (co)

create a bond/ connection /kriˌeɪt ə ˈbɒnd/kəˈnekʃən/ vytvořit pouto/spojení

fire questions at sb /ˌfaɪə ˈkwestʃənz ət ˌsʌmbɒdi/ chrlit otázky na koho

friends for life /ˈfrendz fə ˌlaɪf/ kamarádi na život a na smrt, 
přátelé na celý život

get a word in edgeways /ˌget ə ˈwɜːd ɪn ˌedʒweɪz/ dostat se (konečně) ke slovu

give (somebody) an impre-
ssion 

/ˌɡɪv (ˌsʌmbɒdi) ən ɪmˈpreʃən/ působit dojmem (na koho)

have a laugh /ˌhəv ə ˈlɑːf/ zasmát se

have the last word /ˌhəv ðə ˌlɑːst ˈwɜːd/ mít poslední slovo
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Anglicko-český slovníček

hit it off (with somebody) /ˌhɪt ɪt ˈɒf (wɪθ ˌsʌmbɒdi)/ rychle se skamarádit (s kým), 
"sednout si"

insincere (adj) /ˌɪnsɪnˈsɪə/ neupřímný

jump down sb’s throat 
/ˌdʒʌmp ˈdaʊn ˌsʌmbɒdiz 
ˈθrəʊt/

rozčileně reagovat na to, co 
někdo řekl

let something drop /ˌlet ˌsʌmθɪŋ ˈdrɒp/ přestat se bavit (o čem), 
opustit téma

make a favourable impre-
ssion 

/ˌmeɪk ə ˌfeɪvərəbəl ɪmˈpreʃən/ udělat příznivý dojem

make eye contact /ˌmeɪk ˈaɪ ˌkɒntækt/ navázat oční kontakt 

make small talk /ˌmeɪk ˈsmɔːl ˌtɔːk/ nezávazně konverzovat

pay a compliment /ˌpeɪ ə ˈkɒmpləmənt/ složit kompliment 

put sb on the spot /ˌpʊt ˌsʌmbɒdi ɒn ðə ˈspɒt/ nutit někoho odpovědět na 
složitou otázku a ztrapnit ho

strike up a conversation /ˌstraɪk ˈʌp ə ˌkɒnvəˈseɪʃən/ navázat konverzaci, rozhovor

take to sb /ˈteɪk tə ˌsʌmbɒdi/ oblíbit si koho

1D GRAMMAR 5.4

air conditioning /ˈeə kənˌdɪʃənɪŋ/ klimatizace

annoying (adj) /əˈnɔɪɪŋ/ otravný, protivný

bet (v) /bet/ vsadit se

boiling hot /ˌbɔɪlɪŋ ˈhɒt/ strašné vedro

fussy (adj) /ˈfʌsi/ puntičkářský, příliš náročný

have (no) taste in sth /ˌhəv (nəʊ) ˈteɪst ɪn ˌsʌmθɪŋ/ (ne)mít vkus na co

unbearable (adj) /ʌnˈbeərəbəl/ nesnesitelný

1E LISTENING AND VOCABULARY

annoyed (adj) /əˈnɔɪd/ naštvaný, rozčilený

apparently (adv) /əˈpærəntli/ zjevně, zřejmě

astonished (adj) /əˈstɒnɪʃt/ udivený, ohromený

be conscious of sth /ˌbi ˈkɒnʃəs əv ˌsʌmθɪŋ/  být si vědomý čeho

bewildered (adj) /bɪˈwɪldəd/ zmatený, celý paf

clench jaws /ˌklentʃ ˈdʒɔːs/ zatnout čelisti

confused (adj) /kənˈfjuːzd/ zmatený

devastated (adj) /ˈdevəsteɪtɪd/ zdrcený, otřesený

ecstatic (adj) /ɪkˈstætɪk/ radostí bez sebe, unešený

emotional intelligence /ɪˌməʊʃənəl ɪnˈtelədʒəns/ emoční inteligence

empathy (n) /ˈempəθi/ empatie

EQ (emotional quotient) (n) 
/ˌi: ˈkjuː (ɪˌməʊʃənəl 
ˈkwəʊʃənt)/ emoční kvocient

exasperated (adj) /ɪɡˈzɑːspəreɪtɪd/ rozhořčený, rozčilený
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fixed (adj) /fɪkst/ stálý, neměnný

get into conflict /ˌɡet ˌɪntə ˈkɒnflɪkt/ dostat se do konfliktu

grunt (v) /ɡrʌnt/ zabručet, odseknout

IQ (intelligence quotient) (n) 
/ˌaɪ ˈkjuː (ɪnˌtelədʒəns 
ˈkwəʊʃənt)/ inteligenční kvocient

livid (adj) /ˈlɪvɪd/ rozzuřený

nod (v) /nɒd/ přikývnout

piece of research /ˌpi:s əv rɪˈsɜːtʃ/ jeden výzkum

problem-solve (v) /ˈprɒbləm ˌsɒlv/ vyřešit problém

put oneself in sb’s shoes 
/ˌpʊt wʌnˌself ˌɪn ˌsʌmbɒdiz 
ˈʃuːz/

představit si koho na čím 
místě, vžít se do koho

reason (v) /ˈriːzən/  usoudit

release negative emotions /rɪˌliːs ˌneɡətɪv ɪˈməʊʃəns/ vypustit negativní emoce

self-aware (adj) /ˌself əˈweə/ uvědomující si sebe sama

self-awareness (n) /ˌself əˈweənəs/ sebeuvědomění

significant (adj) /sɪɡˈnɪfɪkənt/ významný

snap (v) /snæp/ odseknout, vyštěknout

take responsibility for sth 
/ˌteɪk rɪˌspɒnsəˈbɪləti fə 
ˌsʌmθɪŋ/ vzít zodpovědnost za co

tense (adj) /tens/ napjatý

terrified (adj) /ˈterɪfaɪd/ vyděšený

thrilled (adj) /θrɪld/ unešený, nadšený

to a large degree /ˌtʊ ə ˌlɑːdʒ dɪˈɡriː/ do velké míry

extent  /ɪkˈstent/ rozsah, závažnost, míra

1F SPEAKING 5.6

annoyance (n) /əˈnɔɪəns/ naštvání, obtíž

anxiety /æŋˈzaɪəti/ úzkost

be fed up with sth /ˌbi fed ˈʌp wɪð ˌsʌmθɪŋ/ mít plné zuby čeho

be heartbroken /ˌbi ˈhɑːtˌbrəʊkən/ mít zlomené srdce

be worried sick about sth /ˌbi ˌwʌrid ˈsɪk əˌbaʊt ˌsʌmθɪŋ/ strašně se bát o co

blame sb for sth /ˈbleɪm ˌsʌmbɒdi fə ˌsʌmθɪŋ/ vinit koho z čeho

breathe a sigh of relief /ˌbriːð ə ˌsaɪ əv rɪˈliːf/ vydechnout úlevou, cítit 
pocit úlevy

be concerned about sth /ˌbi kənˈsɜːnd əˌbaʊt ˌsʌmθɪŋ/ mající starost/obavy o co

disbelief (n) /ˌdɪsbəˈliːf/ pochyby, nedůvěra

drive sb up the wall /ˌdraɪv ˌsʌmbɒdi ˈʌp ðə ˈwɔːl/ vytáčet koho do nepříčet-
nosti

feel blue /ˌfiːl ˈbluː/ být smutný
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Anglicko-český slovníček

feel down in the dumps /ˌfiːl ˈdaʊn ɪn ðə ˈdʌmps/ být psychicky na dně, cítit se 
pod psa

get on sb’s nerves /ˌɡet ˈɒn ˌsʌmbɒdiz ˈnɜːvz/ lézt komu na nervy

get out of here /ˌɡet ˈaʊt əv ˌhɪə/ vypadnout odsud

have had it up to here with 
sth 

/həv ˌhæd ɪt ˈʌp tə ˌhɪə wɪð 
ˌsʌmθɪŋ/

mít už čeho po krk/plné 
zuby/dost

keep sb up at night /ˌkiːp ˌsʌmbɒdi ˈʌp ət ˌnaɪt/ nemoct v noci spát (kvůli 
čemu)

relief (n) /rɪˈliːf/ úleva

walk on air /ˌwɔːk ɒn ˈeə/ vznášet se (štěstím)

weight off (one’s) mind /ˌweɪt ˈɒf (wʌnz) ˌmaɪnd/ spadnout (komu) kámen ze 
srdce

1G WRITING 5.7

be better off /ˌbi ˌbetər ˈɒf/ mít se lépe, být na tom lépe

be dead impressed /ˌbi ˌded ɪmˈprest/ být ohromen

be off /ˌbi ˈɒf/ jet/jít (pryč)

convinced (adj) /kənˈvɪnst/ přesvědčený

cross (adj) /krɒs/ naštvaný

half-term (n) /ˌhɑːf ˈtɜːm/ semestrální volno

lead role /ˈliːd ˌrəʊl/ hlavní role

loads of work /ˌləʊdz əv ˈwɜːk/ spousta práce

long time no see /ˌlɒŋ ˈtaɪm ˌnəʊ ˌsiː/ dlouho jsme se neviděli

nauseous (adj) /ˈnɔːziəs/ mající žaludeční nevolnost

put on a musical /ˌpʊt ˈɒn ə ˌmjuːzɪkəl/ uvést muzikál

reckon (v) /ˈrekən/ počítat, myslet si

rehearse (v) /rɪˈhɜːs/ zkoušet

relieved (adj) /rɪˈliːvd/ pociťující úlevu

step out (phr v) /ˌstep ˈaʊt/ vyjít, vystoupit (před publi-
kum)

tedious (adj)  /ˈtiːdiəs/ únavný, jednotvárný

tutor (n) /ˈtjuːtə/ vyučující na vysoké škole

 / /  

UNIT 2

2A GRAMMAR AND VOCABULARY

advances in sth /ədˈvɑːnsəs ɪn ˌsʌmθɪŋ/ pokroky v čem

alternative to sth /ɔːlˈtɜːnətɪv tə ˌsʌmθɪŋ/ alternativa, náhrada čeho

artificial intelligence /ˌɑːtɪˈfɪʃəl ɪnˈtelədʒəns/ umělá inteligence
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as a consequence /əz ə ˈkɒnsəkwəns/ následkem čeho, v důsledku 
čeho

result of /rɪˈzʌlt əv/ výsledek (čeho)

be bound to /ˌbi ˈbaʊnd tə/ jistě, určitě

be due to /ˌbi ˈdjuː tə/ nastat kvůli/díky čemu

be likely/unlikely to /ˌbi ˈlaɪkli/ˌbi ˈlaɪkli/ pravděpodobně, asi/neprav-
děpodobně

be sure to /ˌbi ˈʃɔː tə/ určitě

bring about (phr v) /ˌbrɪŋ əˈbaʊt/ způsobit 

cause (n, v) /kɔːz/ příčina, způsobit

countless (adj) /ˈkaʊntləs/ nesčetný

driverless car /ˈdraɪvələs ˌkɑː/ auto bez řidiče

drop steadily /ˈdrɒp ˌstedəli/ stabilně/stále klesat

dystopia (n) /dɪsˈtəʊpiə/ antiutopie

dystopian (adj) /dɪsˈtəʊpɪən/ antiutopický

face sth /ˈfeɪs ˌsʌmθɪŋ/ čelit čemu

fight over sth /ˌfaɪt ˈəʊvə ˌsʌmθɪŋ/ bojovat o co

give rise to sth /ˌɡɪv ˈraɪz tə ˌsʌmθɪŋ/ dát vzniknout čemu, vyvolat, 
zapříčinit

human error (n) /ˌhjuːmən ˈerə/ lidská chyba

improvement (n) /ɪmˈpruːvmənt/ zlepšení, vylepšení

increasingly (adv) /ɪnˈkriːsɪŋli/ stále více, čím dál tím více

key reason /ˈkiː ˌriːzən/ hlavní příčina

lead to sth /ˈliːd tə ˌsʌmθɪŋ/ vést k čemu

life expectancy (n)  /ˌlaɪf ɪkˈspektənsi/ průměrná délka života

nutrition (n) /njuːˈtrɪʃən/ výživa

obvious (adj) /ˈɒbviəs/ zjevný

permanent (adj) /ˈpɜːmənənt/ trvalý

predict (v) /prɪˈdɪkt/ předpovídat

projection (n) /prəˈdʒekʃən/ projekce, promítání

reduce (v) /rɪˈdjuːs/ snížit, omezit, zmenšit

reduction (n) /rɪˈdʌkʃən/ snížení, omezení, zmenšení

result from/in sth /rɪˈzʌlt frəm/ɪn ˌsʌmθɪŋ/
pramenit, vyplývat z čeho/
vést k čemu, mít za následek 
co

semi-skilled job /ˌsemiˈskɪld ˌdʒɒb/ polokvalifikovaná práce

switch (v) /swɪtʃ/ změnit, přejít (k čemu)

synthetic protein /sɪnˌθetɪk ˈprəʊtiːn/ umělá bílkovina/protein
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Anglicko-český slovníček

unskilled job /ˌʌnˈskɪld ˌdʒɒb/ nekvalifikovaná práce

water shortage (n) /ˈwɔːtə ˌ ʃɔːtɪdʒ/ nedostatek vody

with any luck /wɪð ˌeni ˈlʌk/ se štěstím

2B VOCABULARY 5.9

acid rain (n) /ˌæsɪd ˈreɪn/ kyselý déšť 

bind sth together /ˈbaɪnd ˌsʌmθɪŋ təˌɡeðə/ držet pohromadě co, spo-
jovat co

deforestation (n) /diːˌfɒrəˈsteɪʃən/ odlesňování

endangered species /ɪnˌdeɪndʒəd ˈspiːʃiːz/ ohrožený druh/druhy

exhaust fumes /ɪɡˈzɔːst ˌfjuːmz/ výfukové plyny

extinction (n)  /ɪkˈstɪŋkʃən/ vymření, vyhynutí

for safety reasons /fə ˈseɪfti ˌriːzənz/ z bezpečnostních důvodů

fossil fuel (n) /ˈfɒsəl ˌfjuːəl/ fosilní palivo

global heating /ˌɡləʊbəl ˈhiːtɪŋ/ globální oteplování

greenhouse effect (n) /ˌɡriːnhaʊs ɪˈfekt/ skleníkový efekt

habitat loss (n) /ˌhæbətæt ˈlɒs/ ztráta přirozeného prostředí

industrial waste /ɪnˌdʌstriəl ˈweɪst/ průmyslový odpad

ozone layer (n) /ˈəʊzəʊn ˌleɪə/ ozonová vrstva

pollute (v) /pəˈluːt/ znečistit

provide sth (v) /prəˈvaɪd ˌsʌmθɪŋ/ poskytnout co

renewable energy /rɪˌnjuːəbəl ˈenədʒi/ obnovitelná energie

sealed container /ˌsiːld kənˈteɪnə/ zapečetěná nádoba

soil erosion (n) /ˈsɔɪl ɪˌrəʊʒən/ půdní eroze

store (v) /stɔː/ skladovat, uchovávat

threat to sth (n) /ˈθret tə ˌsʌmθɪŋ/ hrozba pro co

toxic waste (n) /ˌtɒksɪk ˈweɪst/ toxický/jedovatý odpad

vehicle emissions (n) /ˌviːɪkəl ɪˈmɪʃənz/ emise z dopravních pro-
středků

water scarcity (n) /ˈwɔːtə ˌskeəsəti/ nedostatek vody, nouze o 
vodu

wind turbine (n) /ˈwɪnd ˌtɜːbaɪn/ větrná turbína

2C LISTENING AND VOCABULARY

benefit sb (v) /ˈbenəfɪt ˌsʌmbɒdi/ přinášet prospěch komu

blistering heat /ˌblɪstərɪŋ ˌhiːt/ spalující horko

temperature /ˌtemprətʃə/ teplota

carbon dioxide (n) /ˌkɑːbən daɪˈɒksaɪd/ oxid uhličitý

freak weather /ˌfriːk ˈweðə/ rozmarné/bláznivé počasí

gale-force wind /ˈɡeɪlˌfɔːs ˌwɪnd/ velmi silný/prudký vítr
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gradual (adj) /ˈɡrædʒuəl/ postupný

greenhouse gas /ˌɡriːnhaʊs ˌɡæs/ skleníkový plyn

heat wave /ˈhi:t weɪv/ vlna vedra/veder

heavy snow/rain /ˌhevi ˈsnəʊ/ˈrein/ silné sněžení/déšť 

humidity (n) /hjuːˈmɪdəti/ vlhkost

rise sharply /ˈraɪz ˌ ʃɑːpli/ prudce stoupat/zvedat se

scorching temperature /ˈskɔːtʃɪŋ ˌtemprətʃə/ horká/spalující teplota

soaring (adj) /ˈsɔːrɪŋ/ prudce stoupající

solar activity /ˌsəʊlə ækˈtɪvəti/  sluneční aktivita

sub-zero temperature /ˌsʌb ˈzɪərəʊ ˈtemprətʃə/ teplota pod nulou

temporary (adj) /ˈtempərəri/ dočasný

torrential rain /təˈrenʃəl ˈreɪn/ prudký/přívalový déšť 

variation (n) /ˌveəriˈeɪʃən/ rozdíl, odchylka 

2D READING AND VOCABULARY

allocate (v) /ˈæləkeɪt/ přidělit, rozdělit

amphibian (n) /æmˈfɪbiən/ obojživelník

anteater (n) /ˈæntˌiːtə/ mravenečník

anthropologist (n) /ˌænθrəˈpɒlədʒɪst/ antropolog

appeal to sb (v)  /əˈpiːl tə ˌsʌmbɒdi/ líbit se komu

backbone (n) /ˈbækbəʊn/ páteř

be under threat /ˌbi ˌʌndə ˈθret/ být v ohrožení

beak (n) /biːk/ zobák

become/ go extinct /bɪˌkʌm/ ˌɡəʊ ɪkˈstɪŋkt/ vyhynout

beneficial effect /ˌbenɪˈfɪʃəl ɪˈfekt/ blahodárný/prospěšný efekt

blue whale (n) /ˈbluː ˌweɪl/ plejtvák obrovský

chemical pesticides /ˌkemɪkəl ˈpestɪsaɪdz/ chemické pesticidy

claw (n) /klɔː/ dráp, pařát, klepeto

concrete (n) /ˈkɒŋkriːt/ beton

conservation (n) /ˌkɒnsəˈveɪʃən/ ochrana, ochranářství

critically endangered /ˌkrɪtɪkli ɪnˈdeɪndʒəd/ kriticky ohrožený

crustacean (n) /krʌˈsteɪʃən/ korýš

cuddly (adj) /ˈkʌdli/ roztomilý, mazlivý

damp (adj) /dæmp/ vlhký

defence mechanism (n) /dɪˈfens ˌmekənɪzəm/ obranný mechanismus

feed on sth (phr v) /ˌfiːd ˈɒn ˌsʌmθɪŋ/ žít z čeho, přiživovat se na 
čem

fin (n) /fɪn/ ploutev
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Anglicko-český slovníček

food chain /ˈfuːd tʃeɪn/ potravní řetězec

furry (adj) /ˈfɜːri/ chlupatý, srstnatý

get swept /ˌget ˈswept/ být smeten, shrnut (např. 
do sítě)

highly prized (adj) /ˌhaɪli ˈpraɪzd/ vysoce ceněný

in captivity /ˌɪn kæpˈtɪvəti/ v zajetí

in danger of extinction /ɪn ˈdeɪndʒər əv / v nebezpečí vyhynutí

extinction (n)  / ɪkˈstɪŋkʃən/ vyhynutí, vymření

invertebrate (n) /ɪnˈvɜːtəbrət/ bezobratlovec

lead poisoning (n) /ˈled ˌpɔɪzənɪŋ/ otrava olovem

make up (phr v) /ˌmeɪk ˈʌp/ tvořit

mammal (n) /ˈmæməl/ savec

marine (adj) /məˈriːn/  mořský

megafauna (n) /ˌmeɡəˈfɔːnə/ velká zvířata

natural predator /ˌnætʃərəl ˈpredətə/ přirozený predátor

nocturnal (adj) /nɒkˈtɜːnl/ noční

ocean floor /ˌəʊʃən ˈflɔː/ dno oceánu

omen (n) /ˈəʊmən/ znamení, předzvěst

pangolin (n) /pæŋˈgəʊlɪn/ luskoun

poacher (n) /ˈpəʊtʃə/ pytlák

preservation (n) /ˌprezəˈveɪʃən/ ochrana (přírody)

prevent sth (v) /prɪˈvent ˌsʌmθɪŋ/ zabránit, předejít (čemu)

primate (n) /ˈpraɪmeɪt/ primát

pygmy tarsier (n) /ˌpɪgmi ˈtɑːsɪə/ nártoun

raise money /ˌreɪz ˈmʌni/ vybírat peníze

reintroduce (v) /ˌriːɪntrəˈdjuːs/ znovu uvést

reptile (n) /ˈreptaɪl/ plaz

research evidence /rɪˈsɜːtʃ ˌevɪdəns/ důkaz(y) podložené výzku-
mem

scale (n) /skeɪl/ šupina

skeleton (n) /ˈskelətən/ kostra

slimy (adj) /ˈslaɪmi/ slizký, slizovitý 

slippery (adj) /ˈslɪpəri/ kluzký, klouzavý

solitary (adj)   /ˈsɒlətəri/ samotářský

spread of disease /ˌspred əv dɪˈziːz/ šíření nemoci

toxic waste (n) /ˌtɒksɪk ˈweɪst/ toxický/jedovatý odpad

vertebrate (n) /ˈvɜːtəbrət/ obratlovec
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vulnerable (adj) /ˈvʌlnərəbəl/ zranitelný

water pressure (n) /ˈwɔːtə ˌpreʃə/ vodní tlak

wingspan (n) /ˈwɪŋspæn/ rozpětí křídel

2E SPEAKING 5.12

be on the fence (about sth) 
/ˌbi ɒn ðə ˈfens (əˌbaʊt 
ˌsʌmθɪŋ)/

být na vážkách (ohledně 
čeho), být nerozhodný

be on the right/wrong track /ˌbi ɒn ðə ˌraɪt/rɒŋ ˈtræk/ být na správné/špatné cestě

be spot on /ˌbi ˌspɒt-ˈɒn/ být úplně přesný

be torn between /ˌbi ˈtɔːn bɪˌtwiːn/ být rozpolcený, nemoci se 
rozhodnout (mezi čím)

get a grant /ˌɡet ə ˈgrɑːnt/ dostat grant/příspěvek

get your idea off the ground /ˌɡet jə aɪˈdɪə ɒf ðə ˌɡraʊnd/ odstartovat/zrealizovat svůj 
nápad

go with (phr v) /ˌɡəʊ ˈwɪð/ vybrat

grab sb /ˈɡræb ˌsʌmbɒdi/ chytit, brát koho (ve smyslu 
zaujmout)

have second thoughts /ˌhəv ˌsekənd ˈθɔːts/ začít mít pochybnosti (o 
čem)

make a decision /ˌmeɪk ə dɪˈsɪʒən/ udělat/učinit rozhodnutí

make an impact /ˌmeɪk ən ˈɪmpækt/ mít dopad, ovlivnit

make up your mind /ˌmeɪk ˈʌp jə ˌmaɪnd/  rozmyslet se

put your finger on so-
mething 

/ˌpʊt ˌjə ˈfɪŋɡə ɒn ˌsʌmθɪŋ/ přijít na důvod čeho

reusable (adj) /ˌriːˈjuːzəbəl/ znovu použitelný

single-use (adj) /ˈsɪŋɡəl juːz/ jednorázový

2F GRAMMAR 5.13

auditorium (n) /ˌɔːdəˈtɔːriəm/ sál, posluchárna

average consumer /ˌævərɪdʒ kənˈsjuːmə/ průměrný spotřebitel

clothing item /ˌkləʊðɪŋ ˈaɪtəm/ kus oděvu

customise (v) /ˈkʌstəmaɪz/ upravit dle potřeb, uzpů-
sobit

denim (n) /ˈdenɪm/ denim, džínovina

double (v) /ˈdʌbəl/ zdvojnásobit

garment (n) /ˈɡɑːmənt/ oděv

generate (v) /ˈdʒenəreɪt/ generovat, vytvořit

on display /ɒn dɪˈspleɪ/ vystavený

purchase (v) /ˈpɜːtʃɪs/ koupit

set up a business /ˌset ˈʌp ə ˌbɪznəs/ založit společnost, podnikání

window display (n) /ˈwɪndəʊ dɪˌspleɪ/ výloha

2G WRITING AND VOCABULARY
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Anglicko-český slovníček

address a problem /əˌdres ə ˈprɒbləm/ poukázat na problém

aisle (n) /aɪl/ ulička

appealing (adj) /əˈpiːlɪŋ/ líbivý, atraktivní

as a matter of urgency /əz ə ˌmætər əv ˈɜːdʒənsi/ naléhavě, nutně

ban (v) / bæn/ zakázat

biodegradable (adj) /ˌbaɪəʊdɪˈɡreɪdəbəl/ biologicky odbouratelný

bothered (adj) /ˈbɒðəd/ trápící se

charge sb (v) /ˈtʃɑːdʒ ˌsʌmbɒdi/ (na)účtovat komu

cut down on sth (phr v) /ˌkʌt ˈdaʊn ɒn ˌsʌmθɪŋ/ omezit co

deal with a problem /ˌdiːl wɪð ə ˈprɒbləm/ (vy)řešit problém, zabývat se 
problémem

detach (v) /dɪˈtætʃ/ oddělit

devise a solution /dɪˌvaɪz ə səˈluːʃən/ vymyslet, navrhnout řešení

disposable (adj) /dɪˈspəʊzəbəl/ na jedno použití, jednorá-
zový

draw (sb’s) attention to sth 
/ˌdrɔː (ˌsʌmbɒdiz) əˈtenʃən tə 
ˌsʌmθɪŋ/ upozornit (koho) na co

edible (adj) /ˈedəbəl/ jedlý

ethical practices /ˌeθɪkəl ˈpræktɪsəz/ etické praktiky

express (your) concern 
about sth 

/ɪkˌspres (jə) kənˈsɜːn əˌbaʊt 
ˌsʌmθɪŋ/

vyjádřit (své) znepokojení 
o co

face a problem /ˌfeɪs ə ˈprɒbləm/ čelit problému

find sth unacceptable /faɪnd ˌsʌmθɪŋ ˌʌnəkˈseptəbəl/ shledat co nepřijatelným

fundamental (adj) /ˌfʌndəˈmentl/ základní, zásadní

implement (v) /ˈɪmpləment/ zavést, implementovat, 
realizovat

landfill (n) /ˈlændfɪl/ skládka

offer a solution /ˌɒfə ə səˈluːʃən/ nabídnout řešení

plastic coating /ˌplæstɪk ˈkəʊtɪŋ/ plastová svrchní vrstva

plastic lining /ˌplæstɪk ˈlaɪnɪŋ/ plastová vnitřní vrstva

pressing problem /ˌpresɪŋ ˈprɒbləm/ naléhavý, palčivý problém

provide a solution /prəˌvaɪd ə səˈluːʃən/ poskytnout řešení

realistic /rɪəˌlɪstɪk/ realistický

simple solution /ˌsɪmpəl  səˈluːʃən/ jednoduché řešení

sustainable /səˈsteɪnəbəl/ udržitelný

tackle a problem /ˌtækəl ə ˈprɒbləm/ poprat se s problémem

take immediate action /ˌteɪk ɪˌmiːdiət ˈækʃən/ okamžitě jednat

tissue box (n) /ˈtɪʃuː bɒks/ krabice s kapesníky
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urge sb to do sth 
/ˈɜːdʒ ˌsʌmbɒdi tə ˈduː 
ˌsʌmθɪŋ/

pobízet koho k čemu, nalé-
hat na koho

viable /ˌvaɪəbəl/ proveditelný, realizovatelný

workable solution /ˌwɜːkəbəl  səˈluːʃən/ proveditelné řešení

with regard to sth /wɪð rɪˈgɑːd tə ˌsʌmθɪŋ/ ohledně čeho

 / /  

UNIT 3

3A GRAMMAR AND VOCABULARY

blow things out of propor-
tion 

/ˌbləʊ ˌθɪŋs ˈaʊt əv prəˈpɔːʃən/ udělat z komára velblouda, 
zveličovat

burst into tears   /ˌbɜːst ˌɪntə ˈtɪəz/ propuknout v pláč, rozbre-
čet se

catch up (phr v) /ˌkætʃ ˈʌp/ dohnat 

empathise with sb /ˈempəθaɪz wɪð ˌsʌmbɒdi/ mít pochopení pro koho

fall out with sb /ˌfɔːl ˈaʊt wɪð ˌsʌmbɒdi/ pohádat se s kým

get attention for sth /ˌget əˈtenʃən fə ˌsʌmθɪŋ/ dostávat pozornost za co

get on with sb /ˌget ˈɒn wɪð ˌsʌmbɒdi/ vycházet s kým

get the joke /ˌget ðə ˈdʒəʊk/ pochopit vtip

give sb a compliment  /ˌɡɪv ˌsʌmbɒdi ə ˈkɒmpləmənt/ složit někomu kompliment

go off (phr v) /ˌɡəʊ ˈɒf/ odejít (pryč) 

have a go at sb /ˌhəv ə ˈɡəʊ ət ˌsʌmbɒdi/ pustit se do koho (kritizovat)

have a lie-in /ˌhəv ə ˈlaɪ-ɪn/ poležet si, přispat si

let sb down (phr v) /ˌlet ˌsʌmbɒdi ˈdaʊn/ zklamat koho

lose your temper /ˌluːz jə ˈtempə/ přestat se ovládat, ztratit 
trpělivost

make a fuss of sb /ˌmeɪk ə ˈfʌs əv ˌsʌmbɒdi/ věnovat velkou pozornost 
komu

make fun of sb /ˌmeik ˈfʌn əv ˌsʌmbɒdi/ dělat si legraci z koho

make up with sb /ˌmeɪk ˈʌp wɪð ˌsʌmbɒdi/ usmířit se, udobřit se s kým

mess about (phr v) /ˌmes əˈbaʊt/ blbnout, šaškovat

middle child  /ˌmɪdl ˈtʃaɪld/ prostřední dítě 

naughty (adj) /ˈnɔːti/ zlobivý, neposlušný

only child /ˌəʊnli ˈtʃaɪld/ jedináček

peacemaker (n) /ˈpiːsmeɪkə/ usmiřovatel, mírový vyjed-
navač

put sth off (phr v) /ˌpʊt sʌmθɪŋ ˈɒf/ odložit, přesunout co

put up with sb/sth (phr v) 
/ˌpʊt ˈʌp wɪð ˌsʌmbɒdi/
sʌmθɪŋ/ snášet koho/co
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Anglicko-český slovníček

raw cake mixture /ˌrɔː ˌkeɪk ˈmɪkstʃə/ syrové těsto

rebel (v) /rɪˈbel/ vzbouřit se, vzepřít se

resolve an argument /rɪˌzɒlv ən ˈɑːɡjəmənt/ vyřešit hádku

show off (phr v) /ˌ ʃəʊ ˈɒf/ předvádět se

sympathetic (adj) /ˌsɪmpəˈθetɪk/ soucitný, soucítící

talk behind sb’s back 
/ˈtɔːk bɪˌhaɪnd ˌsʌmbɒ-
diz ˈbæk/

mluvit o kom za jeho zády, 
pomlouvat

tell sb off about sth (phr v) 
/ˌtel ˌsʌmbɒdi ˈɒf əˌbaʊt 
ˌsʌmθɪŋ/ vynadat komu za co

Victoria sponge (n) /vɪkˈtɔːriə ˌspʌndʒ/ piškot s džemem a krémem 
(moučník)

wind sb up (phr v) /ˌwaɪnd ˌsʌmbɒdi ˈʌp/ vytočit, štvát, rozčilovat koho

3B LISTENING AND VOCABULARY

academically gifted /ˌækəˌdemɪkli ˈɡɪftɪd/ akademicky/studijně nadaný 

be challenged enough  /bi ˈtʃæləndʒd ɪˌnʌf/ být vystaven výzvám

clash between you and a 
parent 

/ˈklæʃ bɪˌtwiːn ˌjə ənd ə 
ˈpeərənt/

střet/konflikt mezi tebou a 
rodičem

colic (n) /ˈkɒlɪk/ kolika

do sb a favour /ˌduː ˌsʌmbɒdi ə ˈfeɪvə/ udělat laskavost/službu 
komu

flunk an exam /ˌflʌŋk ən ɪɡˈzæm/ vyletět od zkoušky, neudělat 
zkoušku

handle a situation /ˌhændl ə ˌsɪtʃuˈeɪʃən/ zvládnout situaci

have a hard time /ˌhəv ə ˌhɑːd ˈtaɪm/ mít potíže

in the long run /ɪn ðə ˌlɒŋ ˈrʌn/ v dlouhodobém horizontu, v 
budoucnu

make connections /ˌmeɪk kəˈnekʃəns/ vytvářet spojení

misunderstanding (n) /ˌmɪsʌndəˈstændɪŋ/ nedorozumění

neuroscience (n) /ˈnjʊərəʊˌsaɪəns/ neurověda

newborn baby /ˌnjuːbɔːn ˈbeɪbi/ novorozenec

prevent sb from doing sth 
/prɪˈvent ˌsʌmbɒdi frəm ˈduːɪŋ 
ˌsʌmθɪŋ/ zabránit komu dělat co

recent findings /ˈriːsənt ˌfaɪndɪŋz/ nedávná zjištění/poznatky

relocate to a different place /ˌriːləʊkeɪt tə ə ˌdɪfərənt ˈpleɪs/ přestěhovat se/přesídlit na 
jiné místo

row with sb (v) /ˈraʊ wɪð ˌsʌmbɒdi/ hádat se s kým

shape (v) /ʃeɪp/ utvářet, formovat

split up with sb (phr v) /ˌsplɪt ˈʌp wɪð ˌsʌmbɒdi/ rozejít se s kým

stick at sth (phr v) /ˈstɪk ət ˌsʌmθɪŋ/ vytrvat v čem, setrvat u čeho
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teach sb the value of sth 
/ˈtiːtʃ ˌsʌmbɒdi ðə ˈvæljuː əv 
ˌsʌmθɪŋ/ naučit koho hodnotu čeho

tease sb (v) /ˈtiːz ˌsʌmbɒdi/ dobírat si, škádlit koho

to my mind /tə ˌmaɪ ˈmaɪnd/ podle mě, podle mého 
mínění

turn out (phr v) /ˌtɜːn ˈaʊt/ dopadnout, skončit (jak)

turn sth upside down /ˈtɜːn ˌsʌmθɪŋ ˌʌpsaɪd ˈdaʊn/ otočit něco vzhůru nohama

3C VOCABULARY 5.17

admire (v) /ədˈmaɪə/ obdivovat

bad influence (on sb) /ˌbæd ˈɪnfluəns (ɒn ˌsʌmbɒdi)/ špatný vliv (na koho)

bigoted (adj) /ˈbɪɡətɪd/ zaslepený, úzkoprsý

capable (adj) /ˈkeɪpəbəl/ schopný

charming (adj) /ˈtʃɑːmɪŋ/ okouzlující

compassionate (adj) /kəmˈpæʃənət/ soucitný, milosrdný

conceited (adj) /kənˈsiːtɪd/ ješitný, namyšlený

decent (adj) /ˈdiːsənt/ slušný

dedicated (adj) /ˈdedɪkeɪtɪd/ oddaný, nadšený (pro co)

defensive (adj) /dɪˈfensɪv/ defenzivní, obranný

despise (v)  /dɪˈspaɪz/ opovrhovat, pohrdat

find sb inspirational 
/ˌfaɪnd ˌsʌmbɒdi ˌɪn-
spəˈreɪʃənəl/ shledat koho inspirativním

follow in sb’s footsteps /ˌfɒləʊ ɪn ˌsʌmbɒdiz ˈfʊtsteps/ jít v čích stopách/šlépějích

good/shining example of sth 
/ˌɡʊd/ˌ ʃaɪnɪŋ ɪɡˈzɑːmpəl əv 
ˌsʌmθɪŋ/ dobrý/zářný příklad čeho

hypocritical (adj) /ˌhɪpəˈkrɪtɪkəl/ pokrytecký

idealistic (adj) /aɪˌdɪəˈlɪstɪk/ idealistický

idolise (v) /ˈaɪdəlaɪz/ zbožňovat, dělat si (z koho) 
idol

immature (adj) /ˌɪməˈtʃʊə/ nezralý

in the public eye /ˌɪn ðə ˌpʌblɪk ˈaɪ/ ve středu zájmu veřejnosti

inspirational (adj) /ˌɪnspəˈreɪʃənəl/ inspirativní

loathe (v) /ləʊð/ nenávidět, nesnášet

look down on sb (phr v) /ˌlʊk ˈdaʊn ɒn ˌsʌmbɒdi/ dívat se na koho spatra, 
povyšovat se na koho

look up to sb (phr v) /ˌlʊk ˈʌp tə ˌsʌmbɒdi/ vzhlížet ke komu

modest (adj) /ˈmɒdɪst/ skromný, nenáročný

passionate (adj) /ˈpæʃənət/ vášnivý, zanícený, nadšený

personal qualities /ˌpɜːsənəl ˈkwɒlətis/ lidské vlastnosti

public figure /ˌpʌblɪk ˈfɪɡə/ veřejně známá osobnost
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Anglicko-český slovníček

pushy (adj) /ˈpʊʃi/ (agresivně) průbojný, bezo-
hledně ambiciózní

put sb on a pedestal /ˌpʊt ˌsʌmbɒdi ɒn ə ˈpedəstəl/ postavit koho na piedestal, 
obdivovat koho nekriticky

role model /ˈrəʊl ˌmɒdl/ vzor

set a good example /ˌset ə ˌgʊd ɪɡˈzɑːmpəl/ dát dobrý příklad

sincere (adj) /sɪnˈsɪə/ upřímný, opravdový

speak up for sth /ˌspiːk ˈʌp fə ˌsʌmθɪŋ/ zastat se čeho, přimluvit se 
za co, podpořit co

tough (adj) /tʌf/ silný, tvrdý (mentálně)

trustworthy (adj) /ˈtrʌstˌwɜːði/ důvěryhodný, spolehlivý

3D READING AND VOCABULARY

adoptive mother /əˌdɒptɪv ˈmʌðə/ adoptivní matka

against all the odds /əˌɡenst ɔːl ði ˈɒdz/ navzdory všemu

anxious about sth /ˌbi ˈæŋkʃəs əˈbaʊt ˌsʌmθɪŋ/ úzkostlivý z čeho, zneklidně-
ný čím

beg (v) /beg/ žebrat

blow up (phr v) /ˌbləʊ ˈʌp/ nafouknout

blurb (n) /blɜːb/ propagační text

brass ornament /ˌbrɑːs ˈɔːnəmənt/ mosazná ozdoba

deprivation (n) /ˌdeprəˈveɪʃən/ strádání, nedostatek, nouze

distressed by sth /dɪˈstrest baɪ ˌsʌmθɪŋ/ sklíčený, zdeptaný čím

feel at home /ˌfiːl ət ˈhəʊm/ cítit se jako doma

figurine (n) /ˌfɪɡjəˈriːn/ figurka, soška

gather together /ˈɡæðə təˌɡeðə/ shromáždit se

gaze at sth (v) /ˈɡeɪz ət ˌsʌmθɪŋ/ zírat, hledět na co

go hungry /ˌɡəʊ ˈhʌŋɡri/ hladovět

grubby (adj) /ˈɡrʌbi/ špinavý, umazaný

huddle together /ˈhʌdl təˌɡeðə/ tisknout se k sobě

immense (adj) /ɪˈmens/ obrovský, ohromný

intrigued by sth /ɪnˈtriːɡd baɪ ˌsʌmθɪŋ/ zaujatý, fascinovaný čím

keep sb company /ˌkiːp ˌsʌmbɒdi ˈkʌmpəni/ dělat komu společnost

let alone /ˌlet əˈləʊn/ natož, co teprve

live day-to-day /ˌlɪv ˌdeɪ tə ˈdeɪ/ žít ze dne na den

live hand-to-mouth /ˌlɪv ˌhænd tə ˈmaʊθ/ žít z ruky do pusy

live one day at a time  /ˌlɪv ˈwʌn ˌdeɪ ət ə ˈtaɪm/ žít přítomností

locate (v) /ləʊˈkeɪt/ najít, lokalizovat
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lost in the thought /ˌlɒst ɪn ðə ˈθɔːt/ zahloubaný, zamyšlený

make ends meet /ˌmeɪk ˈends ˌmiːt/ vyjít s penězi

malnourished (adj) /ˌmælˈnʌrɪʃt/ podvyživený

nothing out of the ordinary /ˈnʌθɪŋ ˌaʊt əv ði ˈɔːdənəri/ nic neobvyklého

oddly enough /ˌɒdli ɪˈnʌf/ kupodivu, překvapivě

pick up a language /ˌpɪk ˈʌp ə ˌlæŋɡwɪdʒ/ osvojit si jazyk

play peekaboo /ˌpleɪ ˌpiːkəˈbuː/ hrát na jukanou

retrace (v) /rɪˈtreɪs/ vrátit se

sense of belonging /ˌsens əv bɪˈlɒŋɪŋ/ pocit sounáležitosti

sense of security /ˌsens əv sɪˈkjʊərəti/ pocit bezpečí

skinny (adj) /ˈskɪni/ hubený

stare at sth (v) /ˈsteə ət ˌsʌmθɪŋ/ zírat, upřeně se dívat na co

subcontinent (n) /ˌsʌbˈkɒntɪnənt/ subkontinent

subsistence (n) /səbˈsɪstəns/ prosté živobytí, životní 
minimum

teem with sth /ˈtiːm wɪð ˌsʌmθɪŋ/ hemžit se, překypovat čím

understandably (adv) /ˌʌndəˈstændəbəli/ pochopitelně

utterly lost /ˌʌtəli ˈlɒst/ naprosto ztracen

well-being (n) /ˌwel-ˈbiːɪŋ/ pocit pohody, blahobyt

3E GRAMMAR 5.19

carbon copy (n) /ˌkɑːbən ˈkɒpi/ průklep, kopie (přes kopírák)

carbon paper (n) /ˌkɑːbən ˈpeɪpə/ uhlový papír (kopírák)

cc an email   /ˌsiːˈsiː ən ˈiː meɪl/ zaslat kopii e-mailu

dial a number /ˌdaɪəl ə ˈnʌmbə/ vytočit číslo

get a connection /ˌget ə kəˈnekʃən/ získat spojení

get fed up with sth /ˌget ˌfed ˈʌp wɪð ˌsʌmθɪŋ/ mít plné zuby čeho

go online /ˌɡəʊ ˌɒnˈlaɪn/ připojit se do sítě

hang up the phone /ˌhæŋ ˈʌp ðə ˌfəʊn/ zavěsit/položit telefon

origin (n) /ˈɒrɪdʒɪn/ původ

stream a video /ˌstriːm ə ˈvɪdiəʊ/ streamovat video

take ages to do sth /ˌteɪk ˈeɪdʒəs tə ˌduː ˌsʌmθɪŋ/ trvat strašně dlouho

the elderly (n) /ði ˈeldəli/ starší lidé, senioři

3F SPEAKING 5.20

baby boomer (n) /ˈbeɪbi ˌbuːmə/ generace Baby boomers 

bargain (n)  /ˈbɑːɡɪn/ výhodná koupě

be into sth /ˌbi ˈɪntə ˌsʌmθɪŋ/ hodně se zajímat o co, mít 
hodně rád co 
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Anglicko-český slovníček

be typical of sb/sth
/ˌbi ˈtɪpɪkəl əv ˌsʌmbɒdi/ 
ˌsʌmθɪŋ/ být typický pro koho/co

broadly speaking /ˌbrɔːdli ˈspiːk ɪŋ/ celkem vzato, obecně 
řečeno

by and large /ˌbaɪ ənd ˈlɑːdʒ/ celkem vzato

characteristic (n) /ˌkærəktəˈrɪstɪk/ charakteristika, vlastnost

entrepreneurial (adj) /ˌɒntrəprəˈnɜːriəl/ podnikatelský, podnikavý

full pension /ˌfʊl ˈpenʃən/ důchod v plné výši

generalisation (n) /ˌdʒenərəlaɪˈzeɪʃən/ zobecnění, zevšeobecňování

generalise (v) /ˈdʒenərəlaɪz/ zobecňovat, zevšeobecňovat

generation gap (n) /ˌdʒenəˈreɪʃən ˌɡæp/ mezigenerační rozdíly

Generation X (n) /ˌdʒenəˌreɪʃən ˈeks/ generace X

Generation Z (n) /ˌdʒenəˌreɪʃən ˈzed/ generace Z

material possession /məˌtɪəriəl pəˈzeʃən/ hmotný statek

millenial (adj) /mɪˈleniəl/ mileniální 

more often than not /ˌmɔː ˈɒfən ðən ˌnɒt/ ve většině případů, velice 
často

on the whole /ɒn ðə ˈhəʊl/ celkem vzato

onwards (adv) /ˈɒnwədz/ kupředu, dále

overgeneralisation (n) /ˌəʊvəˌdʒenərəlaɪˈzeɪʃən/ přílišné zobecnění

overgeneralise (v) /ˌəʊvəˈdʒenərəlaɪz/ příliš zobecňovat

personality (n) /ˌpɜːsəˈnæləti/ osobnost

phone-in programme /ˌfəʊn-ɪn ˈprəʊɡræm/ (kontaktní) pořad s telefonic-
kou účastí diváků

sweeping statement /ˌswiːpɪŋ ˈsteɪtmənt/ příliš zevšeobecňující výrok

take a risk /ˌteɪk ə ˈrɪsk/ (za)riskovat

take offence /ˌteɪk əˈfens/ urazit se

3G WRITING 5.21

advent of technology /ˌædvent əv tekˈnɒlədʒi/ příchod/nástup technologií

alter (v) /ˈɔːltə/ změnit, upravit

breakdown (n) /ˈbreɪkdaʊn/  zhroucení, selhání, rozpad

bring benefits /ˌbrɪŋ ˈbenəfɪts/ přinést prospěch

coherent (adj) /kəʊˈhɪərənt/ souvislý, ucelený

conviction (n) /kənˈvɪkʃən/ přesvědčení

decrease (v) /dɪˈkriːs/ snížit, zmenšit

distraction (n) /dɪˈstrækʃən/ rozptýlení, vyrušení

ensure (v) /ɪnˈʃʊə/ zajistit, zaručit

flexibility (n) /ˌfleksəbɪləti/ flexibilita, přizpůsobivost
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humble (adj) /ˈhʌmbəl/ prostý, obyčejný, skromný

impersonal (adj) /ɪmˈpɜːsənəl/ neosobní

it is held that /ˌɪt ˌəz ˈheld ˌðæt/ má se za to, že

labour-saving device /ˈleɪbə ˌseɪvɪŋ dɪˈvaɪs/ přístroj šetřící práci

liberate (v) /ˈlɪbəreɪt/ osvobodit

line of reasoning   /ˌlaɪn əv ˈriːzənɪŋ/ argumentační linka

live apart /ˌlɪv əˈpɑːt/ žít od sebe

notable (adj) /ˈnəʊtəbəl/ významný, význačný

prior to sth /ˈpraɪə tə ˌsʌmθɪŋ/ před čím, dříve než co

quality time /ˈkwɒləti ˌtaɪm/ čas, kdy se někomu plně 
věnujete

register (n) /ˈredʒɪstə/ registr (jazyk používaný pro 
konkr. účel)

restate (v) /ˌriːˈsteɪt/ přeformulovat

revolutionise (v) /ˌrevəˈluːʃənaɪz/ způsobit revoluci, udělat 
převrat

run a household /ˌrʌn ə ˈhaʊshəʊld/ vést domácnost

semi-formal (adj) /ˌsemi ˈfɔːməl/ poloformální 

set out (phr v) /ˌset ˈaʊt/ vydat se na cestu, vytknout 
si za cíl

state (v) /steɪt/ uvést, prohlásit

statistician (n) /ˌstætəˈstɪʃən/ statistik

striking (adj) /ˈstraɪkɪŋ/ nápadný, pozoruhodný, do 
očí bijící

survey (v) /səˈveɪ/ udělat průzkum, dotazovat 
se (koho)

thesis (n) /ˈθiːsɪs/ tvrzení, teze

undoubtedly (adv) /ʌnˈdaʊtɪdli/ bez pochyb, nepochybně

working life /ˌwɜːkɪŋ ˈlaɪf/ pracovní život

work-life balance /ˌwɜːk-ˈlaɪf ˌbæləns/ rovnováha práce a volného 
času

UNIT 4

4A GRAMMAR AND VOCABULARY

abduct (v) /əbˈdʌkt/ unést (násilím)

assassinate (v) /əˈsæsəneɪt/ spáchat atentát (na koho), 
zavraždit

aviation (n) /ˌeɪviˈeɪʃən/ létání, letectví
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Anglicko-český slovníček

aviator (n) /ˈeɪvieɪtə/ letec, pilot

bizarre (adj) /bəˈzɑː/ bizarní, divný

capture (v) /ˈkæptʃə/ zajmout

cause a crash /ˌkɔːz ə ˈkræʃ/ způsobit havárii/nehodu

claim (v) /kleɪm/ tvrdit

clue (n) /kluː/ stopa, nápověda

conclude (v) /kənˈkluːd/ dojít k závěru

disappear without a trace /ˌdɪsəˈpɪə wɪðˌaʊt ə ˈtreɪs/ zmizet beze stopy 

disappearance (n) /ˌdɪsəˈpɪərəns/ zmizení

disturbing (adj) /dɪˈstɜːbɪŋ/ znepokojivý, zneklidňující

eliminate (v) /ɪˈlɪməneɪt/ odstranit, zlikvidovat

enigma (n) /ɪˈnɪɡmə/ záhada, tajemství

expose a secret /ɪkˌspəʊz ə ˈsiːkrɪt/ odhalit tajemství

fake (adj, n) /feɪk/ falešný/padělaný, padělek

fraud (n) /frɔːd/ podvod, podvodník

hint (n) /hɪnt/ náznak, narážka, tip

hoax (n) /həʊks/ hoax, falešná zpráva

hold sb prisoner /ˌhəʊld ˌsʌmbɒdi ˈprɪzənə/ držet koho v zajetí

intelligence agent (n) /ɪnˈtelədʒəns ˌeɪdʒənt/ agent zpravodajské služby

Large Hadron Collider /ˌlɑːdʒ ˈhædrɒn kəˈlaɪdə/ Velký hadronový urychlovač

launch an investigation /ˌlɔːntʃ ən ɪnˌvestɪˈɡeɪʃən/ spustit vyšetřování

maintain (v) /meɪnˈteɪn/ trvat (na čem), zastávat názor

puzzle (n) /ˈpʌzəl/ hádanka, hlavolam

reveal (v) /rɪˈviːl/ odhalit

run out of fuel /ˌrʌn ˈaʊt əv ˈfjuːəl/ dojít palivo, nemít palivo

set a record /ˌset ə ˈrekɔːd/ vytvořit rekord

set out to do sth (phr v) /ˌset ˈaʊt tə ˌduː ˌsʌmθɪŋ/ vytknout si za cíl co, rozhod-
nout se udělat co

suspect (v) /səˈspekt/ podezřívat

take on a challenge /ˌteɪk ɒn ə ˈtʃæləndʒ/ přijmout výzvu

uncover (v) /ʌnˈkʌvə/ odhalit, objevit

undercover (adj) /ˌʌndəˈkʌvə/ tajný, v utajení

weird (adj) /wɪəd/ divný, zvláštní

4B VOCABULARY 5.23

attention span (n) /əˈtenʃən ˌspæn/ doba trvání pozornosti

balanced view /ˌbælənst ˈvjuː/ vyvážený pohled/názor

bizzare theory /bəˌzɑː ˈθɪəri/ bizarní teorie
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clickbait headlines /ˈklɪkˌbeɪt ˌhedlaɪnz/ clickbaity, poutavé titulky

cover a story /ˌkʌvə ə ˈstɔːri/ psát/informovat o příběhu

discuss calmly /dɪˈskʌs ˌkɑːmli/ klidně (pro)diskutovat

exclusive (adj) /ɪkˈskluːsɪv/ exkluzivní, výhradní

expose corruption /ɪkˌspəʊz kəˈrʌpʃən/ odhalit korupci

generate revenue /ˌdʒenəreɪt ˈrevənjuː/ generovat výnos/příjem

go viral /ˌɡəʊ ˈvaɪərəl/ stát se virální

hard-hitting (adj) /ˌhɑːd-ˈhɪtɪŋ/ rázný, úderný, tvrdý

heartbreaking (adj) /ˈhɑːtˌbreɪkɪŋ/ srdceryvný, srdcervoucí

heartwarming (adj) /ˈhɑːtˌwɔːmɪŋ/ hřejivý (pocit), potěšující

hit the headlines /ˌhɪt ðə ˈhedlaɪnz/ dostat se na titulní stránky 
novin

in the public interest /ɪn ðə ˈpʌblɪk ˌɪntrɪst/ ve veřejném zájmu

kindness (n) /ˈkaɪndnəs/ laskavost, dobrosrdečnost

melt (v) /melt/ (roz)tát, rozpustit (se)

newsworthy (adj) /ˈnjuːzˌwɜːði/ mediálně vděčný, stojící za 
pozornost médií

off the record /ˌɒf ðə ˈrekɔːd/ neoficiální, neoficiálně

potentially embarrassing /pəˌtenʃəli ɪmˈbærəsɪŋ/ potenciálně trapný

present both sides of the 
story 

/prɪˈzent ˌbəʊθ ˌsaɪdz əv ðə 
ˈstɔːri/

představit obě strany 
příběhu

quirky (adj) /ˈkwɜːki/ svérázný, osobitý

raise awareness /ˌreɪz əˈweənəs/ zvýšit povědomí

reveal the truth /rɪˌviːl ðə ˈtruːθ/ odhalit pravdu

sensational (adj) /senˈseɪʃənəl/ senzační

shed light on something /ˌ ʃed ˈlaɪt ɒn ˌsʌmθɪŋ/ vnést světlo do čeho

take sb hostage /ˌteɪk ˌsʌmbɒdi ˈhɒstɪdʒ/ vzít koho jako rukojmí

topical (adj) /ˈtɒpɪkəl/ aktuální

verify sources /ˌverɪfaɪ ˈsɔːsəs/ ověřit zdroje

viral news /ˈvaɪərəl ˌnjuːz/ virální zprávy/novinky

4C GRAMMAR 5.24

abandon (v) /əˈbændən/ opustit

celebrity profile /səˈlebrəti ˌprəʊfaɪl/ medailonek, portrét osob-
nosti

coincidence (n) /kəʊˈɪnsɪdəns/ náhoda

conscious (adj) /ˈkɒnʃəs/ vědomý

election turnout (n) /ɪˈlekʃən ˌtɜːnaʊt/ volební účast

gossip column (n) /ˈɡɒsɪp ˌkɒləm/ společenská rubrika
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Anglicko-český slovníček

human interest story (n) /ˌhjuːmən ˈɪntrɪst ˌstɔːri/ lidský příběh

look forward to sth /ˌlʊk ˈfɔːwəd tə ˌsʌmθɪŋ/ těšit se na co

long for sth /ˈlɒŋ fə ˌsʌmθɪŋ/ toužit po čem

narrow escape /ˌnærəʊ ɪˈskeɪp/ těsný únik, vyváznutí jen o 
vlásek

news item (n) /ˈnjuːz ˌaɪtəm/ zpráva, novinka

opinion piece /əˈpɪnjən ˌpiːs/ komentář (psaný)

subconscious (adj) /sʌbˈkɒnʃəs/ podvědomý

suspect (n) /ˈsʌspekt/ podezřelý

under no circumstances /ˌʌndə nəʊ ˈsɜːkəmstænsəz/ za žádných okolností

urge (n) /ɜːdʒ/ nutkání, naléhavá potřeba

4D READING AND VOCABULARY

accusation (n) /ˌækjəˈzeɪʃən/ obvinění

activist (n) /ˈæktɪvɪst/ aktivista

allegation (n) /ˌælɪˈɡeɪʃən/ nařčení, nepodložené 
obvinění

alleged (adj) /əˈledʒd/ údajný, domnělý

assault (n) /əˈsɔːlt/ útok, napadení

bias (n)  /ˈbaɪəs/ zaujatost, předpojatost

bravery (n) /ˈbreɪvəri/ odvaha, statečnost

campaigner (n) /kæmˈpeɪnə/ bojovník, účastník kampaně

chop sth down (phr v) /ˌtʃɒp ˌsʌmθɪŋ ˈdaʊn/ pokácet co

come up with sth (phr v) /ˌkʌm ˈʌp wɪθ ˌsʌmθɪŋ/ přijít s čím (řešením apod.)

commemorate (v) /kəˈmeməreɪt/ připomínat si

concerned (adj) /kənˈsɜːnd/ zúčastněný, zainteresovaný

confrontation (n) /ˌkɒnfrənˈteɪʃən/ konfrontace, konflikt

contractor (n) /kənˈtræktə/ dodavatel, zhotovitel, 
stavitel

council (n) /ˈkaʊnsəl/ rada (městská)

excessive (adj) /ɪkˈsesɪv/ nepřiměřený, přílišný

fit the criteria /ˌfɪt ðə kraɪˈtɪəriə/ splňovat kritéria

footpath (n) /ˈfʊtpɑːθ/ pěšina, stezka

freedom of information /ˌfriːdəm əv ˌɪnfəˈmeɪʃən/ svoboda informací

get blown out of proportion /ˌget ˈbləʊn ˌaʊt əv prəˈpɔːʃən/ být zveličen, stát se neúnos-
ným

halt (v) /hɔːlt/ zastavit

heated (adj) /ˈhiːtɪd/ vášnivý, ostrý (debata, 
hádka)
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horn (n) /ˌhɔːn/ klakson, houkačka

human rights (n) /ˌhjuːmən ˈraɪts/ lidská práva

improvement scheme (n) /ɪmˈpruːvmənt ˌskiːm/ plán na vylepšení

intimidation (n) /ɪnˌtɪməˈdeɪʃən/ zastrašování

lack of sympathy /ˌlæk əv ˈsɪmpəθi/ nedostatek pochopení

laugh sth off (phr v) /ˌlɑːf ˌsʌmθɪŋ ˈɒf/ přejít/odbýt co s úsměvem, 
jen se čemu zasmát

laughable (adj) /ˈlɑːfəbəl/ směšný, absurdní, k smíchu

leafy (adj)  /ˈliːfi/ ozeleněný, olistěný

lose patience /ˌluːz ˈpeɪʃəns/ ztratit trpělivost

massacre (n, v) /ˈmæsəkə/ masakr/masakrovat, vraždit

neighbourhood (n) /ˈneɪbəhʊd/ čtvrť, sousedství

obstruct (v) /əbˈstrʌkt/ blokovat, bránit

obstruction (n) /əbˈstrʌkʃən/ bránění, překážka

overreaction (n) /ˌəʊvəriˈækʃən/ přehnaná reakce

pavement (n) /ˈpeɪvmənt/ chodník

poison (v) /ˈpɔɪzən/ otrávit

put sth in (phr v) /ˌpʊt ˌsʌmθɪŋ ˈɪn/ vložit co

release a statement /rɪˌliːz ə ˈsteɪtmənt/ vydat prohlášení

replacement (n) /rɪˈpleɪsmənt/ náhrada

report sth to the police /rɪˈpɔːt ˌsʌmθɪŋ tə ðə pəˈliːs/ nahlásit co na policii

request (n) /rɪˈkwest/ žádost, prosba

resident (n) /ˈrezɪdənt/ obyvatel, rezident

reveal a secret operation /rɪˌviːl ə ˌsiːkrɪt ˌɒpəˈreɪʃən/ odhalit tajnou operaci

riot gear (n) /ˈraɪət ˌɡɪə/ policejní výstroj (těžkooděn-
ce)

seize an opportunity /ˌsiːz ən ˌɒpəˈtjuːnəti/ využít příležitost, chopit se 
příležitosti

severe (adj) /səˈvɪə/ vážný, těžký, silný

solution (n) /səˈluːʃən/ řešení

suspension (n) /səˈspenʃən/ pozastavení, přerušení

suspicion (n) /səˈspɪʃən/ podezření

suspiciously (adv) /səˈspɪʃəsli/ podezřele

take advantage of sth /ˌteɪk ədˈvɑːntɪdʒ əv ˌsʌmθɪŋ/ využít co

take into custody /ˌteɪk ˌɪntə ˈkʌstədi/ vzít do vazby

take to the streets /ˌteɪk tə ðə ˈstriːts/ vyrazit do ulic

tambourine (n) /ˌtæmbəˈriːn/ tamburína

tension (n) /ˈtenʃən/ napětí, napjatá situace
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Anglicko-český slovníček

to date /tə ˈdeɪt/ dosud, až do dnešního dne

vicar (n) /ˈvɪkə/ vikář, farář

violently ill /ˈvaɪələntli ˌɪl/ strašně špatně od žaludku

want a say on sth /ˌwɒnt ə ˈseɪ ɒn ˌsʌmθɪŋ/ chtít se vyjádřit k čemu, chtít 
mít slovo

4E LISTENING AND VOCABULARY

capture an image /ˌkæptʃə ən ˈɪmɪdʒ/ zachytit snímek

composed (adj) /kəmˈpəʊzd/ vytvořený 

cropped (adj) /krɒpt/ oříznutý

dizziness (n) /ˈdɪzinəs/ závrať 

evoke (v)   /ɪˈvəʊk/ evokovat, vyvolat

iconic (adj) /aɪˈkɒnɪk/ ikonický, kultovní, věhlasný

landscape photo (n) /ˌlændskeɪp ˈfəʊtəʊ/ fotografie krajiny

likeness (n) /ˈlaɪknəs/ podobnost, podobizna

poignant (adj) /ˈpɔɪnjənt/ dojímavý, pronikavý

pose (v) /pəʊz/ pózovat

propaganda (n) /ˌprɒpəˈɡændə/ propaganda

reluctant (adj) /rɪˈlʌktənt/ neochotný, zdráhající se

shot (n) /ʃɒt/ snímek

significant (adj) /sɪɡˈnɪfɪkənt/ významný, podstatný

stick out (phr v) /ˌstɪk ˈaʊt/ vystrčit, vypláznout (jazyk)

subject matter (n) /ˈsʌbdʒɪkt ˌmætə/ téma, námět 

4F SPEAKING 5.27

be taken aback (phr v) /ˌbi ˌteɪkən əˈbæk/ být překvapený/zaražený/
zaskočený

car park attendant /ˌkɑː ˌpɑːk əˈtendənt/ obsluha/hlídač parkoviště

clearly (adv) /ˈklɪəli/ jasně, zřetelně

crackling noise /ˈkræklɪŋ ˌnɔɪz/ praskavý/šustivý zvuk

disappointingly (adv) /ˌdɪsəˈpɔɪntɪŋli/ neuspokojivě

foolishly (adv) /ˈfuːlɪʃli/ hloupě, nerozumně

obviously (adv) /ˈɒbviəsli/ zjevně, jasně

on the loose /ɒn ðə ˈluːs/ na svobodě, na útěku

personally (adv) /ˈpɜːsənəli/ osobně

presumably (adv) /prɪˈzjuːməbli/ pravděpodobně, nejspíš

remind sb of sth 
/rɪˈmaɪnd ˌsʌmbɒdi əv 
ˌsʌmθɪŋ/ připomenout komu co

sewer system (n) /ˈsjuːə ˌsɪstɪm/ kanalizace

spread widely /ˈspred ˌwaɪdli/ rychle se šířit
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surely (adv) /ˈʃɔːli/ jistě, určitě

theoretically (adv) /θɪəˈretɪkli / teoreticky

to cut a long story short /tə ˈkʌt ə ˌlɒŋ ˈstɔːri ˌ ʃɔːt/ abych to zkrátil (při vyprá-
vění)

unbelievably (adv) /ˌʌnbəˈliːvəbəli/ neuvěřitelně

urban myth (n) /ˌɜːbən ˈmɪθ/ neuvěřitelná historka/fáma/
mýtus

4G WRITING AND VOCABULARY

aimlessly (adv) /ˈeɪmləsli/ bezcílně

bellow (v) /ˈbeləʊ/ řvát, křičet

completely out of breath 
(adv phr) 

/kəmˈpliːtli ˌaʊt əv ˈbreθ/ úplně bez dechu

curiously (adv) /ˈkjʊəriəsli/  zvědavě, zvídavě

furiously (adv) /ˈfjʊəriəzli/ zuřivě, vztekle

gaze (v) /ɡeɪz/ zírat, hledět, civět

get away with sth (phr v) /ˌget əˈweɪ wɪθ ˌsʌmθɪŋ/ vyváznout z čeho, uniknout 
trestu

get your just desserts /ˌget jər ˌdʒəst dɪˈzɜːts/ vyžrat si to; zasloužit si, co 
člověku patří

glance (v) /ɡlɑːns/ letmo pohlédnout

here and there (adv phr) /ˌhɪə ənd ˈðeə/ tu a tam

mumble (v) /ˈmʌmbəl/ mumlat, huhňat

mutter (v) /ˈmʌtə/ mumlat, mručet

occasionally (adv) /əˈkeɪʒənəli/  příležitostně

peer (v) /pɪə/ civět, mžourat

pound (v) /paʊnd/ bušit, tlouct

race (v) /reɪs/ hnát se, pádit

shriek (v) /ʃriːk/ (za)ječet, (za)vřískat

shuffle (v) /ˈʃʌfəl/ šourat se

snap (v) /snæp/ odseknout, vyštěknout

spot sth (v) /ˈspɒt ˌsʌmθɪŋ/ všimnout si čeho, zpozoro-
vat co

stare (v) /steə/ zírat, upřeně se dívat

tiptoe (v) /ˈtɪptəʊ/ jít po špičkách

wander (v) /ˈwɒndə/ toulat se, bloumat

yell (v) /jel/ křičet, ječet
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Anglicko-český slovníček

UNIT 5

5A GRAMMAR AND VOCABULARY

audible (adj) /ˈɔːdəbəl/ slyšitelný

be capable of (doing) sth 
/ˌbi ˈkeɪpəbəl əv (ˈduːɪŋ) 
ˌsʌmθɪŋ/

být schopný (udělat co) 
čeho

brain condition (n) /ˈbreɪn kənˌdɪʃən/ onemocnění mozku

bacterial cell /bækˌtɪəriəl ˈsel/ bakteriální buňka

colour-blind (adj) /ˈkʌlə-ˌblaɪnd/ barvoslepý

common sense (n) /ˌkɒmən ˈsens/ selský/zdravý rozum

contact lenses (n) /ˈkɒntækt ˌlenzəs/ kontaktní čočky

deafness (n) /ˈdefnəs/ hluchota

decibel (n) /ˈdesəbel/ decibel

detect (v) /dɪˈtekt/ zaznamenat, detekovat

distinguish (v) /dɪˈstɪŋɡwɪʃ/ rozlišit, rozeznat

eyesight (n) /ˈaɪsaɪt/ zrak

flavour (n) /ˈfleɪvə/ chuť, příchuť 

hearing loss (n) /ˈhɪərɪŋ ˌlɒs/ ztráta sluchu

infrasonic (adj) /ˌɪnfrəˈsɒnɪk/ infrasonický

keen sense of smell /ˌkiːn ˌsens əv ˈsmel/ silnější/ostřejší čich, zvýšená 
citlivost na pachy

low frequency /ˌləʊˈfriːkwənsi/ nízká frekvence

make out (phr v) /ˌmeɪk ˈaʊt/ rozeznat, rozpoznat

perceive (v) /pəˈsiːv/ vnímat

possess (v) /pəˈzes/ mít, vlastnit

proprioception (n) /ˌprəʊpriəˈsepʃən/ propriocepce

sensitive palate /ˌsensətɪv ˈpælət/ citlivé patro

sensory ability (n) /ˌsensəri əˈbɪləti/ smyslové schopnosti

short-sighted (adj) /ˌ ʃɔːt-ˈsaɪtɪd/ krátkozraký

super-heightened (adj) /ˌsuːpə-ˈhaɪtnəd/ extra zvýšený 

synaesthesia (n) /ˌsɪnəsˈθiːziə/ synestezie

taste bud (n) /ˈteɪst ˌbʌd/ chuťový pohárek

tell sth /ˌtel ˌsʌmθɪŋ/ rozeznat, rozpoznat co

5B VOCABULARY 5.30

aroma (n) /əˈrəʊmə/ aroma, výrazná vůně

bee buzzing /ˈbiːˌbʌzɪŋ/ bzučící včela, bzukot včely

birds chirping /ˈbɜːds ˌtʃɜːpɪŋ/ štěbetající/cvrlikající ptáci, 
štěbetání/cvrlikání ptáků
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bubble gum popping /ˈbʌbəl ˌgʌm ˌpɒpɪŋ/ praskající bublina ze žvý-
kačky

coarse (adj) /kɔːs/ hrubý, drsný (povrch)

comfort sb (v) /ˈkʌmfət ˌsʌmbɒdi/ utěšit koho

crunching of snow /ˈkrʌntʃɪŋ əv ˌsnəʊ/ křupání sněhu

deafening (adj) /ˈdefənɪŋ/ ohlušující

fluffy (adj) /ˈflʌfi/ hebký, nadýchaný

go off (phr v) /ˌɡəʊ ˈɒf/ zkazit se (jídlo)

high-pitched (adj) /ˌhaɪ-ˈpɪtʃt/ vysoký, pronikavý (zvuk)

machine humming /məˈʃiːn ˌhʌmɪŋ/ vrčící stroj, vrčení stroje

meat sizzling /ˈmiːt ˌsɪzəlɪŋ/ prskající maso

mouth-watering (adj) /ˈmaʊθ-ˌwɔːtərɪŋ/ z něhož se sbíhají sliny, 
lahodně vypadající

overpowering (adj) /ˌəʊvəˈpaʊərɪŋ/ pronikavý, intenzivní, příliš 
silný (zápach/vůně)

parrot screeching /ˈpærət ˌskriːtʃɪŋ/ vřískající papoušek

prickly (adj) /ˈprɪkli/ pichlavý, píchavý

purr (v) /pɜː/ vrnět, příst

rev (v) /rev/ zvýšit rychlost/otáčky, 
túrovat

roar of an engine /ˈrɔː əv ən ˌendʒɪn/ burácení/řev motoru

rustling of paper /ˈrʌsəlɪŋ əv ˌpeɪpə/ šustění papíru

scent (n) /sent/ vůně

scrape (v) /skreɪp/ oškrabat, seškrabat

silky (adj) /ˈsɪlki/ hedvábný, hebký

smelly (adj) /ˈsmeli/ páchnoucí, smradlavý

smooth (adj) /smuːð/ hladký, jemný

spiky (adj) /ˈspaɪki/ ostnatý, špičatý, ježatý

squishy (adj) /ˈskwɪʃi/ měkký

stench (n) /stentʃ/ zápach, smrad

sticky (adj) /ˈstɪki/ lepkavý, lepivý

stink (v) /stɪŋk/ páchnout, smrdět

subtle (adj) /ˈsʌtl/ nepatrný, jemný

thud of sth falling /ˈθʌd əv ˌsʌmθɪŋ ˌfɔːlɪŋ/ zadunění/bouchnutí když 
něco padá

wag (v) /wæɡ/ vrtět (ocasem)

5C GRAMMAR 5.31

confirmation (n) /ˌkɒnfəˈmeɪʃən/ potvrzení
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Anglicko-český slovníček

diagnose (n) /ˈdaɪəɡnəʊz/ diagnóza

perfumer (n) /pəˈfjuːmə/ voňavkář

physiotherapist (n) /ˌfɪziəʊˈθerəpɪst/ fyzioterapeut

sound engineer (n) /ˈsaʊnd ˌendʒəˈnɪə/ zvukový technik/zvukař

swimming kit (n) /ˈswɪmɪŋ ˌkɪt/ plavecká výbava

trap (v) /træp/ uvěznit

5D READING AND VOCABULARY

adjust to sth (v) /əˈdʒʌst tə ˌsʌmθɪŋ/ přizpůsobit se čemu, uvyk-
nout si na co

abandon (v) /əˈbændən/ opustit

attribute to sth (v) /əˈtrɪbjuːt tə ˌsʌmθɪŋ/ přisuzovat, přičítat čemu

be left out /ˌbi ˌleft ˈaʊt/ být opomíjený

blessing (n) /ˈblesɪŋ/ požehnání

blind (adj) /blaɪnd/  slepý, nevidomý

blind panic /ˌblaɪnd ˈpænɪk/  ryzí/naprostá panika

blindness (n) /ˈblaɪndnəs/ slepota

boarding school for the 
blind 

/ˈbɔːdɪŋ ˌskuːl fə ðə ˈblaɪnd/ internátní škola pro nevi-
domé

Braille (n) /breɪl/ Braillovo písmo

capable of (doing) sth /ˈkeɪpəbəl əv (ˌduːɪŋ) ˌsʌmθɪŋ/ schopný čeho (udělat co)

come to terms with sth /ˌkʌm tə ˈtɜːms wɪð ˌsʌmθɪŋ/ přenést co přes srdce, smířit 
se s čím

commit (v) /kəˈmɪt/ spáchat, dopustit se

desperate to do sth /ˈdespərət tə ˌduː ˌsʌmθɪŋ/ zoufale toužící udělat co/
po čem

disability (n)  /ˌdɪsəˈbɪləti/ handicap, postižení

disabled (adj) /dɪsˈeɪbəld/ handicapovaný, postižený

downhill skiing /daʊnˌhɪl ˈskiːɪŋ/ sjezdové lyžování

earn a living /ˌɜːn ə ˈlɪvɪŋ/ vydělávat si na živobytí

educate sb about sth 
/ˈedjʊkeɪt ˌsʌmbɒdi əˌbaʊt 
ˌsʌmθɪŋ/

poučit koho o čem, dělat 
osvětu u koho o čem

enable sb to do sth 
/ɪˈneɪbəl ˌsʌmbɒdi tə ˈduː 
ˌsʌmθɪŋ/ umožnit komu dělat co

establish a business /ɪˌstæblɪʃ ə ˈbɪznəs/ založit společnost, začít 
podnikat

eye damage (n) /ˈaɪ ˌdæmɪdʒ/ poškození očí

fit in (phr v) /ˌfɪt ˈɪn/ zapadnout, zařadit se

force sb to do sth 
/ˈfɔːs ˌsʌmbɒdi tə ˈduː 
ˌsʌmθɪŋ/ nutit koho dělat co
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found a school /ˌfaʊnd ə ˈskuːl/ založit školu

high altitude /ˌhaɪ ˈæltɪtjuːd/ vysoká nadmořská výška

illiterate (adj) /ɪˈlɪtərət/ negramotný

immediate family /ɪˌmiːdiət ˈfæməli/ nejbližší rodina

imply sth (v) /ɪmˈplaɪ ˌsʌmθɪŋ/ naznačovat co

inadequate (adj) /ɪnˈædəkwət/ nedostatečný, nedostačující

incidence (n)  /ˈɪnsɪdəns/ výskyt, četnost

integrate (somebody) into 
sth 

/ˈɪntɪɡreɪt (ˌsʌmbɒdi) ˌɪntə 
ˌsʌmθɪŋ/ začlenit (koho) do čeho

make inferences /ˌmeɪk ˈɪnfərənsɪz/ vyvozovat závěry, usuzovat

meaningful (adj) /ˈmiːnɪŋfəl/ smysluplný, významný

miserable (adj) /ˈmɪzərəbəl/ nešťastný, utrápený

neglect (v) /nɪˈɡlekt/ zanedbávat

occurrence (n) /əˈkʌrəns/ výskyt

Paralympic Games (n) /ˌpærəˈlɪmpɪk ˈɡeɪmz/ paralympijské hry

patronise sb (v) /ˈpætrənaɪz ˌsʌmbɒdi/ jednat povýšenecky s kým

prejudice (n) /ˈpredʒədɪs/ předsudek

problem-solver (n) /ˈprɒbləm ˌsɒlvə/ řešitel problémů

pursue a dream /pəˌsjuː ə ˈdriːm/ jít za svým snem

put sb off (phr v) /ˈpʊt ˌsʌmbɒdi ˈɒf/ odradit koho

realise (v) /ˈrɪəlaɪz/ uvědomit si, uskutečnit

recognised (adj) /ˈrekəɡnaɪzd/ uznávaný, oceňovaný

recognition (n) /ˌrekəɡˈnɪʃən/ uznání

remote (adj) /rɪˈməʊt/ odlehlý, vzdálený

ride horseback /ˌraɪd ˈhɔːsbæk/ jet na koni

rural (adj) /ˈrʊərəl/ vesnický, venkovský

self-confidence (n) /ˌself ˈkɒnfɪdəns/ sebevědomí

self-reliance (n) /ˌself rɪˈlaɪəns/ soběstačnost, nezávislost

set sb apart (phr v) /ˌset ˌsʌmbɒdi əˈpɑːt/ vyčlenit koho od čeho/koho

sighted (adj) /ˈsaɪtɪd/ vidomý, vidící

spread the word about sth 
/ˌspred ðə ˈwɜːd əˌbaʊt 
ˌsʌmθɪŋ/

šířit zprávu o čem, šířit vědo-
most o čem

surround (v) /səˈraʊnd/ obklopit

the blind (n) /ðə ˈblaɪnd/ nevidomí, slepci

Tibet (n) /tɪˈbet/ Tibet

Tibetan (adj, n) /tɪˈbetn/ tibetský, Tibeťan(ka)

tough (adj) /tʌf/ drsný, tvrdý (člověk); těžký, 
obtížný (úkol)
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Anglicko-český slovníček

uneducated (adj) /ʌnˈedjəkeɪtɪd/ nevzdělaný

vision (n) /ˈvɪʒən/ vize; vidění (zrak)

visual impairment /ˈvɪʒuəl ɪmˈpeəmənt/ zraková vada

visually impaired /ˈvɪʒuəli ɪmˈpeəd/ zrakově postižený

whitewater kayaking (n) /ˌwaɪtˌwɔːtə ˈkaɪækɪŋ/ jízda na kajaku na divoké 
vodě

5E LISTENING AND VOCABULARY

bland (adj) /blænd/ bez chuti, mdlý

boil (v) /bɔɪl/ vařit

bring to the boil /ˌbrɪŋ tə ðə ˈbɔɪl/ přivést k varu

chill (v) /tʃɪl/ vychladit

condiment (n) /ˈkɒndəmənt/ ochucovadlo (sůl, pepř, 
hořčice apod.)

croissant (n) /ˈkwɑːsɒŋ/ croissant

crunchy (adj) /ˈkrʌntʃi/ křupavý

decline (v) /dɪˈklaɪn/ klesat (počet)

falafel (n) /fəˈlæfəl/ falafel

food processor (n) /ˈfuːd ˌprəʊsesə/ kuchyňský robot

gain popularity /ˌɡeɪn ˌpɒpjəˈlærəti/ získat popularitu

gnocchi (n) /ˈnjɒki/ noky

guacamole (n) /ˌɡwɑːkəˈməʊli/ guacamole

lasagne (n) /ləˈzænjə/ lasagne

mayonnaise (n) /ˌmeɪəˈneɪz/ majonéza

meringue (n) /məˈræŋ/ sněhová pusinka

mild (adj) /maɪld/ jemný (chuť)

mustard (n) /ˈmʌstəd/ hořčice

pan (n) /pæn/ pánev, kastrol

peel (v) /piːl/ (o)loupat, (o)škrábat

pickled gherkins /ˌpɪkəld ˈɡɜːkɪnz/ nakládané/kyselé okurky

pretzel (n) /ˈpretsəl/ preclík

puree (n) /ˈpjʊəreɪ/ pyré

quiche (n) /kiːʃ/ quiche

runny (adj) /ˈrʌni/ řídký, tekutý

savoury (adj) /ˈseɪvəri/ pikantní, ostrý, slaný (jako 
opak sladkého)

schnitzel (n) /ˈʃnɪtsəl/ řízek

simmer (v) /ˈsɪmə/ vařit na mírném ohni

slice (v) /slaɪs/ (na)krájet
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spicy (adj) /ˈspaɪsi/ kořeněný, ostrý

stir (v) /stɜː/ (za)míchat, promíchat

suspicious of sth (adj) /səˈspɪʃəs əv ˌsʌmθɪŋ/ nedůvěřivý, podezřívavý vůči 
čemu

tasty (adj) /ˈteɪsti/ chutný, lahodný

thick (adj) /θɪk/ hustý

thump (v) /θʌmp/ bušit, bouchnout

vinegar (n) /ˈvɪnɪɡə/ ocet

watery (adj) /ˈwɔːtəri/ vodový, řídký

whizz (v) /wɪz/ mixovat

5F SPEAKING 5.34

complain about sth /kəmˈpleɪn əˌbaʊt ˌsʌmθɪŋ/ stěžovat si na co

contemporary (adj) /kənˈtempərəri/ současný, moderní

favour sth over sth /ˈfeɪvə ˌsʌmθɪŋ ˈəʊvə ˌsʌmθɪŋ/ upřednostňovat co před čím

given the choice /ˌɡɪvən ðə ˈtʃɔɪs/ kdybych si mohl(a) vybrat, 
kdybych měl(a) na výběr

have a sweet tooth /ˌhəv ə ˌswiːt ˈtuːθ/ být mlsný

home-cooked meal /ˈhəʊmˌkʊkt ˌmiːl/ domácí jídlo

It’s your call. /ˌɪts jə ˈkɔːl/ To je na tobě.

takeaway (n) /ˈteɪkəweɪ/ jídlo s sebou

5G WRITING AND VOCABULARY

accompanied by /əˈkʌmpənid baɪ/ doprovázený čím

come across (phr v) /ˌkʌm əˈkrɒs/ narazit na 

come away (phr v) /ˌkʌm əˈweɪ/ odejít (odkud s čím)

deafening (adj) /ˈdefənɪŋ/ ohlušující

disorientated (adj)  /dɪsˈɔːrientɪd/ dezorientovaný

drain (n) /dreɪn/ odtok, odvodňovací stoka

even though /ˈiːvən ˌðəʊ/ i když, ačkoli

fine powder /ˈfaɪn ˌpaʊdə/ jemný prášek

flashing lights /ˌflæʃɪŋ ˈlaɪts/ blikající světla

freaky (adj) /ˈfriːki/ podivný, bizarní, zvláštní

frequency generator (n) /ˈfriːkwənsi ˌdʒenəreɪtə/ frekvenční generátor

gem (n) /dʒem/ klenot, skvost

gross (adj) /ɡrəʊs/ nechutný, příšerný

highlight (n) /ˈhaɪlaɪt/ zlatý hřeb

impressive (adj) /ɪmˈpresɪv/ působivý, impozantní, 
úchvatný

informative (adj) /ɪnˈfɔːmətɪv/ informativní, poučný
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Anglicko-český slovníček

instagrammable (adj) /ˈɪnstəɡræməbəl/ atraktivní pro Instagram

intriguing (adj) /ɪnˈtriːɡɪŋ/ fascinující, úchvatný

invaluable (adj) /ɪnˈvæljuəbəl/ neocenitelný

mind-blowing (adj) /ˈmaɪndˌbləʊɪŋ/ neuvěřitelný, ohromující

nail (n) /neɪl/  hřebík

odour (n) /ˈəʊdə/ vůně, odér, pach

petrified (adj) /ˈpetrɪfaɪd/ k smrti vyděšený, strachy bez 
sebe

ridiculous (adj) /rɪˈdɪkjələs/ směšný

rotating cylinder /rəʊˌteɪtɪŋ ˈsɪləndə/ točící se válec

sensory illusion (n) /ˌsensəri ɪˈluːʒən/ smyslový klam/iluze

stinky (adj) /ˈstɪŋki/ smradlavý, smrdutý

thoroughly (adv)  /ˈθʌrəli/ úplně, naprosto

tight rope /ˌtaɪt ˈrəʊp/ visuté lano (provazochodce)

upwards (adv)  /ˈʌpwədz/ vzhůru, nahoru

utterly (adv) /ˈʌtəli/ naprosto

vortex (n) /ˈvɔːteks/ vír

UNIT 6

6A GRAMMAR AND VOCABULARY

be supposed to do sth /bi səˈpəʊzd tə ˌdu:ˌsʌmθɪŋ/ mít (být předpokládaný) 
něco udělat

blow your nose /ˌbləʊ jə ˈnəʊz/ smrkat, vysmrkat se

chatty (adj) /ˈtʃæti/ upovídaný, ukecaný

considerably (adv) /kənˈsɪdərəbli/ značně

duty (n) /ˈdjuːti/ povinnost

embrace the differences /ɪmˌbreɪs ðə ˈdɪfərənsəz/ přijmout rozdíly

flush a toilet /ˌflʌʃ ə ˈtɔɪlɪt/ spláchnout toaletu

forbid (v) /fəˈbɪd/ zakázat

jump the queue   /ˌdʒʌmp ðə ˈkjuː/ předbíhat se ve frontě

marginally (adv) /ˈmɑːdʒənəli/ jen nepatrně, okrajově

nothing like /ˈnʌθɪŋ ˌlaɪk/ (není) nad/ nade

nowhere near /ˈnəʊweə ˌnɪə/ ani zdaleka ne

obligation (n) /ˌɒbləˈɡeɪʃən/ povinnost, závazek

oblige (v) /əˈblaɪdʒ/ zavázat, uložit jako povinnost

pay a fine /ˌpeɪ ə ˈfaɪn/ zaplatit pokutu

permission (n) /pəˈmɪʃən/ povolení
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permit (v)  /pəˈmɪt/ povolit, dovolit

prohibition (n) /ˌprəʊhəˈbɪʃən/ zákaz

punctuality (n) /ˌpʌŋktʃuˈæləti/ přesnost, dochvilnost

settle in (phr v) /ˌsetl ˈɪn/ zabydlet se, rozkoukat se

significantly (adv) /sɪɡˈnɪfɪkəntli/ značně, významně

slightly (adv) /ˈslaɪtli/ trochu

sniff (v) /snɪf/ popotahovat (nosem)

social etiquette (n) /ˌsəʊʃəl ˈetɪket/ společenská etiketa, pravidla

stay out (phr v) /ˌsteɪ ˈaʊt/ zůstat venku (mimo domov)

strict rule /ˌstrɪkt ˈruːl/ přísné pravidlo

succeed (v) /səkˈsiːd/ uspět, podařit se

6B LISTENING AND VOCABULARY

adopt a lifestyle /əˌdɒpt ə ˈlaɪfstaɪl/ přijmout životní styl

annual holiday /ˌænjuəl ˈhɒlədi/ každoroční dovolená

commute (n, v) /kəˈmjuːt/ dojíždění, dojíždět

connectivity (n) /ˌkɒnekˈtɪvəti/ konektivita, připojení 

co-working space /ˌkəʊˈwɜːkɪŋ ˌspeɪs/ sdílené pracovní místo

digital nomad (n) /ˌdɪdʒətl ˈnəʊmæd/ digitální nomád

home comforts (n) /ˈhəʊm ˌkʌmfəts/ pohodlí domova

like-minded (adj) /ˌlaɪkˈmaɪnˌdɪd/ podobně smýšlející, podob-
ně založený

maintain relationships /meɪnˌteɪn rɪˈleɪʃənʃɪps/ udržet si vztahy

mobile lifestyle /ˌməʊbaɪl ˈlaɪfstaɪl/ mobilní styl života

nomad lifestyle /ˌnəʊmæd ˈlaɪfstaɪl/ kočovný styl života

on the move /ɒn ðə ˈmuːv/ na cestách

put down roots /ˌpʊt ˈdaʊn ˌruːts/ zapustit kořeny (přen.)

settle down (phr v) /ˌsetl ˈdaʊn/ usadit se

shared working space /ˌ ʃeəd ˈwɜːkɪŋ ˌspeɪs/ sdílený pracovní prostor

switch off from work /ˌswɪtʃ ˈɒf frəm ˌwɜːk/ vypnout od práce

(be) tied down to one place /(bi) ˌtaɪd ˈdaʊn tə wʌn ˌpleɪs/ (být) připoután na jednom 
místě

work remotely /ˌwɜːk rɪˈməʊtli/ pracovat vzdáleně

6C GRAMMAR 5.38

Cairngorm Mountains, the /ˈkeənɡɔːm ˌmaʊntɪnz/ pohoří Cairngorm

conservation expert (n) /ˌkɒnsəˈveɪʃən ˌekspɜːt/ ochranář

Danube, the /ˈdænjuːb/ Dunaj

go on foot /ˌɡəʊ ɒn ˈfʊt/ jít pěšky
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Anglicko-český slovníček

Isle of Skye, the /ˌaɪl əv ˈskaɪ/ ostrov Skye

Mediterranean, the /ˌmedətəˈreɪniən/ Středomoří

Netherlands, the /ˈneðələndz/ Nizozemsko

Oxford graduate (n) / ˈɒksfəd ˌɡrædʒuət/ absolvent Oxfordu

privileged (adj) /ˈprɪvəlɪdʒd/ privilegovaný, zvýhodněný

quit (v) /kwɪt/ odejít, skončit

round house (n) /ˈraʊnd ˌhaʊs/ kruhový dům

running water /ˈrʌnɪŋ ˌwɔːtə/ tekoucí voda

source (v) /sɔːs/ zdroj, pramen

6D READING AND VOCABULARY

afford sth (v) /əˈfɔːd ˌsʌmθɪŋ/ dovolit si co

airy (adj) /ˈeəri/ vzdušný

appreciate (v) /əˈpriːʃieɪt/ ocenit, vážit si

arrangement (n) /əˈreɪndʒmənt/ uspořádání

bedding (n) /ˈbedɪŋ/ povlečení

capsule (n) /ˈkæpsjuːl/ kapsle

compact (adj) /kəmˈpækt/ kompaktní, zabírající málo 
místa

compete for sth (v) /kəmˈpiːt fə ˌsʌmθɪŋ/ soupeřit o co

confined (adj) /kənˈfaɪnd/ stísněný (prostor)

cram (v) /kræm/ nacpat, namačkat (se)

cramped (adj) /kræmpt/ přeplněný, namačkaný

craze (n) /kreɪz/ mánie, pobláznění

densely populated (adj) /ˌdensli ˈpɒpjəleɪtəd/ hustě obydlený

diameter (n) /daɪˈæmɪtə/ průměr

enclosed (adj) /ɪnˈkləʊzd/ uzavřený, izolovaný

engage with sth (v) /ɪnˈɡeɪdʒ wɪð ˌsʌmθɪŋ/ zapojit se, být součástí čeho

environmental psychologist 
(n) 

/ɪnˌvaɪrənmentl saɪˈkɒlədʒɪst/ environmentální psycholog

environmentally friendly /ɪnˌvaɪrənmentli ˈfrendli/ šetrný k životnímu prostředí

excess (adj) /ˈekses/ nadměrný, nadbytečný

finding (n) /ˈfaɪndɪŋz/ závěr, zjištění

fold (v) /fəʊld/ složit

get on (phr v) /ˌget ˈɒn/ vycházet (s kým)

have concerns about sth 
/ˌhəv kənˈsɜːns əˈbaʊt 
ˌsʌmθɪŋ/ mít obavy, starosti s čím

ingenious (adj) /ɪnˈdʒiːniəs/ důmyslný

limit (v) /ˈlɪmɪt/ omezit
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living small /ˈlɪvɪŋ ˌsmɔːl/ bydlení v malém 

living space (n) /ˌlɪvɪŋ ˈspeɪs/ životní prostor

mansion (n) /ˈmænʃən/ honosné sídlo

maximize (v) /ˈmæksəmaɪz/ co nejvíce zvětšit

medium-sized (adj) /ˈmiːdiəmˌsaɪzd/ střední velikosti

nostalgic (adj) /nɒˈstældʒɪk/ nostalgický

outline (v) /ˈaʊtlaɪn/ nastínit, načrtnout

outsized (adj) /ˈaʊtsaɪzd/ mimořádně velký, obrovský

parental (adj) /pəˈrentl/ rodičovský

plenty  /ˈplenti/ spousta

point sth out (phr v) /ˌpɔɪnt ˌsʌmθɪŋ ˈaʊt/ upozornit, poukázat na co

pop outside /ˌpɒp aʊtˈsaɪd/ vyběhnout ven 

property (n) /ˈprɒpəti/ majetek, nemovitost

punishment (n) /ˈpʌnɪʃmənt/ trest, potrestání

put sth away (phr v) /ˌpʊt ˌsʌmθɪŋ əˈweɪ/ uklidit, dát na místo

restricted (adj) /rɪˈstrɪktɪd/ omezený, nepřístupný

retreat (v) /rɪˈtriːt/ stáhnout se, odejít

room (n, uncountable) /ruːm/ prostor

sense of community /ˌsens əv kəˈmjuːnəti/ smysl pro sounáležitost

sliding door (n) /ˌslaɪdɪŋ ˈdɔː/ posuvné dveře

slope (n) /sləʊp/ svah, úbočí

slum (n) /slʌm/ slum, chudinská čtvrť

so-called (adj) /ˌsəʊˈkɔːld/ takzvaný

social interaction /ˌsəʊʃəl ˌɪntərˈækʃən/ sociální interakce

space-saving (adj) /ˈspeɪsˌseɪvɪŋ/ šetřící prostor

spacious (adj) /ˈspeɪʃəs/ prostorný

storage (n) /ˈstɔːrɪdʒ/ skladování, skladovací 
prostor

storeroom (n) /ˈstɔːrʊm/ komora

suite (n) /swiːt/ apartmá

vast (adj) /vɑːst/ rozsáhlý, rozlehlý, ohromný

wastefully (adv) /ˈweɪstfəli/ neúsporně, nehospodárně

withdraw (v) /wɪðˈdrɔː/ stáhnout se, ustoupit

whilst (conj) /waɪlst/ zatímco

6E VOCABULARY 5.40

arrange (v) /əˈreɪndʒ/ zařídit, domluvit

blocked showerhead /ˌblɒkt ˈʃaʊəhed/ ucpaná sprchová hlavice
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Anglicko-český slovníček

break down (phr v) /ˌbreɪk ˈdaʊn/ pokazit se

brush (n) /brʌʃ/ smetáček, kartáč, kartáček

carpet stain (n) /ˈkɑːpɪt ˌsteɪn/ skvrna na koberci

carry out (phr v) /ˌkæri ˈaʊt/ provést, uskutečnit

change a bulb /ˌtʃeɪndʒ ə ˈbʌlb/ vyměnit žárovku

clear up (phr v) /ˌklɪə ˈʌp/ uklidit 

come off (phr v) /ˌkʌm ˈɒf/ uvolnit se, odlepit se

decorate a room /ˌdekəreɪt ə ˈruːm/ vymalovat pokoj, vytape-
tovat

dirt (n) /dɜːt/ špína, prach

dishcloth (n) /ˈdɪʃklɒθ/ utěrka

dissolve (v) /dɪˈzɒlv/ rozpustit

do up (phr v) /ˌduː ˈʌp/ opravit, vyspravit, vymalovat

door handle (n) /ˌdɔː ˈhændl/ klika u dveří

dustpan (n) /ˈdʌstpæn/ lopatka na smetí

fade (v) /feɪd/ vyblednout

fix (v) /fɪks/ opravit, upevnit

flat tyre /ˌflæt ˈtaɪə/ prázdná pneumatika

hack (n) /hæk/ hack, vychytávka

keep up with (phr v) /ˌkiːp ˈʌp ˌwɪð/ držet krok s, stačit

label (v) /ˈleɪbəl/ označit, onálepkovat

leak (v) /liːk/ téci

leaking pipe /ˈliːkɪŋ ˌpaɪp/ kapající kohoutek

masking tape /ˈmɑːskɪŋ ˌteɪp/ maskovací páska (např. 
malířská)

mend (v) /mend/ opravit

mop up (phr v) /ˌmɒp ˈʌp/ utřít, setřít

pick up (phr v) /ˌpɪk ˌsʌmθɪŋ ˈʌp/ sebrat, posbírat

polish a surface /ˌpɒlɪʃ ə ˈsɜːfɪs/ vy/naleštit povrch

puddle (n) /pʌdl/ kaluž

regain (v) /rɪˈɡeɪn/ znovu nabýt/ získat

remove (v) /rɪˈmuːv/ odstranit

replace (v) /rɪˈpleɪs/ nahradit, vyměnit za nové

rub (v) /rʌb/ třít, namazat, vetřít

rubber band (n) /ˌrʌbə ˈbænd/ gumička

scratched screen /ˌskrætʃt ˈskriːn/ poškrábaná obrazovka

shattered glass /ˌ ʃætəd ˈɡlɑːs/ roztříštěné, rozbité sklo
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shrink (v) /ʃrɪŋk/ zmenšit se, srazit se

slip on sth (v) /ˈslɪp ɒn ˌsʌmθɪŋ/ uklouznout na čem

smash into pieces   /ˌsmæʃ ˌɪntə ˈpiːsəz/ rozbít, roztříštit na kusy

soak (v) /səʊk/ namočit, nasáknout

soapy (adj) /ˈsəʊpi/ mýdlový

sweep up (phr v) /ˌswiːp ˈʌp/ zamést

switch on (phr v) /ˌswɪtʃ ˈɒn/ zapnout

switch off (phr v) /ˌswɪtʃ ˈɒf/ vypnout  

tangled leads /ˌtæŋɡəld ˈliːdz/ zamotané kabely

tumble dryer (n) /ˌtʌmbəl ˈdraɪə/ sušička

water stain /ˌwɔːtə ˈsteɪn/ skvrna od vody

wipe down (phr v) /ˌwaɪp ˈdaʊn/ umýt, otřít

wipe off (phr v) /ˌwaɪp ˈɒf/ setřít, smést

6F SPEAKING 5.41

assemble (v)  /əˈsembəl/ sestavit, smontovat

cut out (phr v) /ˌkʌt ˈaʊt/ vystřihnout, vyříznout

diagonally (adv) /daɪˈæɡənəli/ úhlopříčně

DIY /ˌdiː aɪ ˈwaɪ/ kutilství

fitting (n) /ˈfɪtɪŋ/ doplňky (úchytky, kování)

flat pack (furniture) /ˈflætˌpæk/ nábytek dodávaný v roz-
montovaném stavu v krabici

follow instructions /ˌfɒləʊ ɪnˈstrʌkʃənz/ řídit se pokyny

It’s advisable to /ˌɪts ədˈvaɪzəbəl tə/ Doporučuje se…

horizontally (adv) /ˌhɒrəˈzɒntli/ vodorovně

ignition (n) /ɪɡˈnɪʃən/ zapalování

personalise (v) /ˈpɜːsənəlaɪz/ personalizovat, přizpůsobit 
osobním potřebám

put up (phr v) /pʊt ˈʌp/ pověsit (obraz)

rectangle (n) /ˈrektæŋgl/ obdélník

rectangular (adj) /rekˈtæŋɡjələr/ obdélníkový, pravoúhlý

slide (v) /slaɪd/ zasunout, šoupnout

screw sth in /ˌskruː ˌsʌmθɪŋ ˈɪn/ zašroubovat co

screwdriver (n) /ˈskruːˌdraɪvə/ šroubovák

switch plate /ˈswɪtʃ pleɪt/ vypínač

vertically (adv) /ˈvɜːtɪkli/ svisle

unscrew (v) /ʌnˈskruː/ odšroubovat

washi tape /ˈwɒʃi ˌteɪp/ washi páska
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6G WRITING 5.42

adequate (adj) /ˈædɪkwət/ dostatečný

AstroTurf (n) /ˈæstrəʊtɜːf/ umělý trávník

common room (n) /ˈkɒmən ˌruːm/ společenská místnost

conduct a survey /kənˌdʌkt ə ˈsɜːveɪ/ provádět průzkum

décor (n) /ˈdeɪkɔː/ výzdoba, dekorace

express a wish/ a preference /ɪkˌspres ə ˈwɪʃ/ ə ˈprefərəns/ vyjádřit přání/ preferenci

facility (n) /fəˈsɪləti/ zařízení, vybavení

fast food outlet (n) /ˈfɑːst ˌfuːd ˌaʊtlet/ fast food restaurace

floorboard (n) /ˈflɔːbɔːd/ podlahové prkno

handful (n) /ˈhændfʊl/ hrstka

hang out (phr v) /ˌhæŋ ˈaʊt/ trávit čas s přáteli

have strong feelings on sth /ˌhəv ˌstrɒŋ ˈfiːlɪŋz ɒn ˌsʌmθɪŋ/ mít jasný názor na něco 

loose (adj) /luːs/ volný

priority (n) /praɪˈɒrəti/ priorita, přednost

recreational (adj) /ˌrekriˈeɪʃənəl/ rekreační

regarding (prep) /rɪˈɡɑːdɪŋ/ týkající se, pokud jde o

seating (n)  /ˈsiːtɪŋ/ posezení

socialise (v)  /ˈsəʊʃəlaɪz/ stýkat se (s lidmi)

storage locker /ˈstɔːrɪdʒ ˌlɒkə/ skřínka

table tennis table /ˈteɪbəl ˌtenɪs ˌteɪbəl/ stůl na stolní tenis

take sth into consideration 
/ˈteɪk ˌsʌmθɪŋ ˌɪntə 
kənˌsɪdəˈreɪʃən/ vzít něco v úvahu

unresolved (adj) /ˌʌnrɪˈzɒlvd/ nevyřešený

vast majority /ˌvɑːst məˈdʒɒrəti/ velká většina

vending machine (n) /ˈvendɪŋ məˌ ʃiːn/ prodejní automat

UNIT 7

7A GRAMMAR AND VOCABULARY

cause a public outcry /ˌkɔːz ə ˌpʌblɪk ˈaʊtkraɪ/ způsobit veřejnou nevoli/ 
protest

chant slogans /ˌtʃɑːnt ˈsləʊɡənz/ skandovat hesla

clashes with the police /ˌklæʃɪz wɪð ðə pəˈliːs/ střety s policií

clear majority /ˌklɪə məˈdʒɒrəti/ jasná většina

demonstration (n) /ˌdemənˈstreɪʃən/ demonstrace

environmentalist (n) /ɪnˌvaɪrənˈmentəlɪst/ ochránce životního prostředí

grant (n) /ɡrɑːnt/ grant, příspěvek
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lawmaker (n) /ˈlɔːmeɪkə/ zákonodárce

lobby for change   /ˌlɒbi fə ˈtʃeɪndʒ/ lobbovat za změnu

online petition (n) /ˌɒnlaɪn pəˈtɪʃən/ online petice

protestor (n) /prəˈtestə/ protestující, odpůrce

push for development /ˌpʊʃ fə dɪˈveləpmənt/ tlačit na rozvoj

put pressure on the gover-
nment 

/ˌpʊt ˈpreʃə ɒn ðə ˈɡʌvəmənt/ vyvíjet nátlak na vládu

rally against gun violence /ˈræli əˌɡenst ˈɡʌn ˌvaɪələns/ shromáždit se proti násilí 
páchaném se zbraní

shooting (n) /ˈʃuːtɪŋ/ střelba

social issues /ˌsəʊʃəl ˈɪʃuːz/ sociální otázky

stage a protest /ˌsteɪdʒ ə ˈprəʊtest/ uspořádat protest

take to the streets  /ˌteɪk tə ðə ˈstriːts/ vzít do ulic

troublemaker (n) /ˈtrʌbəlˌmeɪkə/ potížista, rebelant

tuition fee (n)  /tjuˈɪʃən ˌfiː/ školné

wave placards /ˌweɪv ˈplækɑːdz/ mávat transparenty

7B VOCABULARY 5.44

aim to do sth  /ˈeɪm tə ˌduː ˌsʌmθɪŋ/ snažit se, usilovat udělat co

contradictory (adj) /ˌkɒntrəˈdɪktəri/ rozporuplný, protichůdný

defence (n) /dɪˈfens/ obrana, obhajoba

discriminate (v) /dɪˈskrɪməneɪt/ diskriminovat

discrimination (n) /dɪˌskrɪməˈneɪʃən/ diskriminace

discriminatory (adj) /dɪˈskrɪmənətəri/ diskriminační, diskriminující

domestic violence /dəˌmestɪk ˈvaɪələns/ domácí násilí

enforce (v) /ɪnˈfɔːs/ prosadit, vynutit (si)

enforceable (adj) /ɪnˈfɔːsəbl/ vynutitelný

enforcement (n) /ɪnˈfɔːsmənt/ prosazování, vymáhání

equal (adj) /ˈiːkwəl/ rovný, rovnoprávný

equalise (v) /ˈiːkwəlaɪz/ srovnat, učinit rovným

equality (n) /ɪˈkwɒləti/ rovnost

expand (v) /ɪkˈspænd/ rozšířit se, rozvinout se

expansion (n) /ɪkˈspænʃən/ rozšíření, rozmach

expansive (adj) /ɪkˈspænsɪv/ rozsáhlý, rozpínavý

exploit (v) /ɪkˈsplɔɪt/ využívat, zneužívat

exploitation (n) /ˌeksplɔɪˈteɪʃən/ využívání, vykořisťování

exploitative (adj) /ɪkˈsplɔɪtətɪv/ vykořisťovatelský

gender equality (n) /ˈdʒendə ɪˈkwɒləti/ rovnost pohlaví

U
N

IT
1

2
3

4
5

6
7

8
9

10

| 41



Anglicko-český slovníček

hate crime (n)  /ˈheɪt ˌkraɪm/ hate crime, zločin z nenávisti

inequality (n) /ˌɪnɪˈkwɒləti/ nerovnost

institution (n) /ˌɪnstɪˈtjuːʃən/ instituce

institutional (adj) /ˌɪnstəˈtjuːʃənəl/ institucionální, ústavní (péče)

institutional racism /ˌɪnstəˈtjuːʃənəl ˌreɪsɪzəm/ institucionální rasismus

institutionalise (v) /ˌɪnstəˈtjuːʃənəlaɪz/ dát do ústavní péče

justifiable (adj)  /ˈdʒʌstəfaɪəbəl/ opodstatněný, ospravedl-
nitelný

justification (n) /ˌdʒʌstɪfɪˈkeɪʃən/ ospravedlnění, opodstatnění

justified (adj) /ˈdʒʌstɪfaɪd/ oprávněný, opodstatněný

justify (v) /ˈdʒʌstɪfaɪ/ ospravedlnit, odůvodnit

juvenile (adj, n) /ˈdʒuːvənaɪl/ mladý, mladistvý

juvenile delinquency (n) /ˌdʒuːvənaɪl dɪˈlɪŋkwənsi/ kriminalita mladistvých

modern slavery (n) /ˌmɒdn ˈsleɪvəri/ moderní otroctví

on average  /ɒn ˈævərɪdʒ/ průměrně, v průměru

oppress (v) /əˈpres/ utlačovat, utiskovat

oppression (n) /əˈpreʃən/ utlačování

oppressive (adj)  /əˈpresɪv/ represivní, utiskovatelský

organised crime /ˌɔːɡənaɪzd ˈkraɪm/ organizovaný zločin

persecute (v) /ˈpɜːsɪkjuːt/ pronásledovat, perzekvovat

persecution (n) /ˌpɜːsɪˈkjuːʃən/ pronásledování

petty crime /ˌpeti ˈkraɪm/ drobná kriminalita

rebel (n) /ˈrebəl/ rebel, vzbouřenec

rebel (v) /rɪˈbel/ vzbouřit se, postavit se

rebellion (n) /rɪˈbeljən/ povstání, vzpoura

rebellious (adj) /rɪˈbeljəs/ povstalecký, bouřící se, 
vzdorovitý

receive a sentence /rɪˌsiːv ə ˈsentəns/ dostat trest

relative poverty /ˌrelətɪv ˈpɒvəti/ relativní chudoba

reliance (n) /rɪˈlaɪəns/ závislost, spoléhání se

suspicion (n) /səˈspɪʃən/ podezření, podezírání

victim (n) /ˈvɪktɪm/ oběť

victimise (v) /ˈvɪktəmaɪz/ pronásledovat, neprávem 
postihovat

victimised (adj) /ˈvɪktəmaɪzd/ pronásledovaný, diskrimi-
novaný

7C LISTENING AND VOCABULARY

approach (v) /əˈprəʊtʃ/ (při)blížit se, oslovit
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as a whole /əz ə ˈhəʊl/ jako celek

at the end /ət ði ˈend/ na konci

avoid (v) /əˈvɔɪd/ vyhýbat se, vyhnout se, 
vyvarovat se

be accepting of others /ˌbi əkˈseptɪŋ əv ˌʌðəz/ přijmout ostatní

beloved (adj) /bɪˈlʌvɪd/ milovaný, drahý

cultural awareness /ˌkʌltʃərəl əˈweənəs/ kulturní povědomí

depict (v) /dɪˈpɪkt/ vyobrazit, znázornit

dramatic improvement /drəˌmætɪk ɪmˈpruːvmənt/ dramatické zlepšení

evade (v) /ɪˈveɪd/ vyhýbat se, vyvléknout se (z 
čeho)

feature (v) /ˈfiːtʃə/ představovat, vystupovat

grow independent /ˌɡrəʊ ˌɪndəˈpendənt/ stát se nezávislým

harm (n) /hɑːm/ ublížení, škoda

in the end /ɪn ði ˈend/ nakonec

insight (n) /ˈɪnsaɪt/ nahlédnutí, vhled

notorious (adj) /nəʊˈtɔːriəs/ nechvalně známý

put sb’s life in danger 
/ˌpʊt ˌsʌmbɒdiz ˈlaɪf ɪn ˈdeɪn-
dʒə/ ohrozit něčí život

raise (v) /reɪz/ zvýšit, pozvednout

rise (v) /raɪz/ stoupat, zvedat se

shift (n) /ʃɪft/ posun

short-lived (adj) /ˌ ʃɔːt ˈlɪvd/ mající krátkého trvání

test blood for glucose /ˌtest ˈblʌd fə ˈɡluːkəʊs/ testovat krev na glukózu

7D READING AND VOCABULARY

abuse (n)  /əˈbjuːs/ zneužívání, zneužití 

all-expenses-paid trip /ˌɔːl ɪkˈspensɪz ˌpeɪd ˈtrɪp/ výlet s kompletně placenými 
náklady

anthem (n) /ˈænθəm/ hymna

anti-bullying charity /ˌæntɪˈbʊliɪŋ ˈtʃærəti/ dobročinný spolek proti 
šikaně

anxiety (n) /æŋˈzaɪəti/ úzkost, strach, obava

blow over (phr v) /ˌbləʊ ˈəʊvə/ přejít, přehnat se

chain of hotels /ˌtʃeɪn əv həʊˈtelz/ řetězec hotelů

cowardly (adj) /ˈkaʊədli/ zbabělý, ustrašený

cyberbully (n) /ˈsaɪbəˌbʊli/ kyberšikanátor

cyberbullying (n) /ˈsaɪbəˌbʊliɪŋ/ kyberšikana

deejay (v) /ˈdiːdʒeɪ/ hrát jako, být diskžokej
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Anglicko-český slovníček

distress (n) /dɪˈstres/ utrpení, strádání, bolest

fat-shame sb (v) /ˈfætˌ ʃeɪm ˌsʌmbɒdi/ zesměšnit, hanobit někoho 
kvůli tloušťce

have the last laugh /ˌhəv ðə ˌlɑːst ˈlɑːf/ smát se naposled

head of finance (n) /ˌhed əv ˈfaɪnæns/ vedoucí financí

humiliate sb (v) /hjuːˈmɪlieɪt ˌsʌmbɒdi/ ponížit někoho

hurtful comment /ˌhɜːtfəl ˈkɒment/ zraňující poznámka

illegal (adj) /ɪˈliːɡəl/ nelegální

immature (adj) /ˌɪməˈtʃʊə/ nevyzrálý, nevyspělý

indecisive (adj)   /ˌɪndɪˈsaɪsɪv/ nerozhodný

insecurity (n) /ˌɪnsɪˈkjʊərəti/ nejistota

maliciously (adv) /məˈlɪʃəsli/ zlomyslně, podle

misjudge (v) /ˌmɪsˈdʒʌdʒ/ špatně odhadnout

mock sb (v) /ˈmɒk ˌsʌmbɒdi/ zesměšňovat, dělat si legraci 
z koho

multi-talented (adj) /ˌmʌltiˈtæləntɪd/ multi-talentovaný

prompt sth /ˈprɒmpt ˌsʌmθɪŋ/ přimět, dát podnět

prosecute (v) /ˈprɒsɪkjuːt/ (soudně) stíhat

punishable (adj) /ˈpʌnɪʃəbəl/ trestný

put the spotlight on sb /ˌpʊt ðə ˈspɒtlaɪt ɒn ˌsʌmbɒdi/ obrátit pozornost na někoho

receive support /rɪˌsiːv səˈpɔːt/ dostat podporu

rethink (v) /riːˈθɪŋk/ znovu zvážit, promyslet

ridicule sb (v) /ˈrɪdəkjuːl ˌsʌmbɒdi/ vysmívat se, zesměšnit koho

sensitive to sth  /ˈsensətɪv tə ˌsʌmθɪŋ/ citlivý na co

shrug sth off (phr v) /ˌ ʃrʌɡ ˌsʌmθɪŋ ˈɒf/ ignorovat, nevšímat si

start a hashtag /ˌstɑːt ə ˈhæʃtæɡ/ vytvořit hashtag

take a stance against sth 
/ˌteɪk ə ˈstɑːns əˌɡenst 
ˌsʌmθɪŋ/ zaujmout postoj proti čemu

take action /ˌteɪk ˈækʃən/ podniknout kroky, jednat

target (v) /ˈtɑːɡɪt/ zaměřit se, vybrat si za terč

throw a party /ˌθrəʊ ə ˈpɑːti/ pořádat večírek

turn up (phr v) /ˌtɜːn ˈʌp/ objevit se

unaware (adj) /ˌʌnəˈweə/ nejsoucí si vědom

wave of abuse /ˌweɪv əv əˈbjuːs/ vlna urážek

7E GRAMMAR 5.47

apologise for (v) /əˈpɒlədʒaɪz fə/ omluvit se za

be fired/ sacked /ˌbi ˈfaɪəd/sækt/ být vyhozený z práce, dostat 
výpověď/padáka
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deny (v) /dɪˈnaɪ/ popřít, zapřít

discrimination claim /dɪˌskrɪməˈneɪʃən ˌkleɪm/ diskriminační žaloba

heatwave (n) /ˈhiːtˌweɪv/ vlna veder

insist on (doing) sth /ɪnˈsɪst ɒn (ˌduːɪŋ) ˌsʌmθɪŋ/ trvat na čem

make a point /ˌmeɪk ə ˈpɔɪnt/ poukázat, vyjádřit se 

maturity (n)  /məˈtʃʊərəti/ vyspělost, vyzrálost

object to (doing) sth /əbˈdʒekt tə (ˌduːɪŋ) ˌsʌmθɪŋ/ namítat, mít námitky proti 
čemu

praise sb for sth /ˈpreɪz ˌsʌmbɒdi fə ˌsʌmθɪŋ/ chválit koho za co

skirt round sth  /ˈskɜːt ˌraʊnd ˌsʌmθɪŋ/ vyhnout se čemu (otázce, 
problému)

uniform policy /ˈjuːnəfɔːm ˌpɒləsi/ přístup ohledně uniforem

warn sb about sth 
/ˈwɔːn ˌsʌmbɒdi əˌbaʊt 
ˌsʌmθɪŋ/ varovat koho před čím

7F SPEAKING 5.48

be entitled to sth /ˌbi ɪnˈtaɪtləd tə ˌsʌmθɪŋ/ mít právo na co

be inclined (to do sth) /ˌbi ɪnˈklaɪnd (tə duː ˌsʌmθɪŋ)/ mít sklony, být náchylný k 
čemu

curious (adj)  /ˈkjʊəriəs/ zvědavý

debatable (adj) /dɪˈbeɪtəbəl/ diskutabilní, sporný

deterrent (n) /dɪˈterənt/ odstrašující prostředek

frankly /ˈfræŋkli/ upřímně

in principle /ɪn ˈprɪnsəpəl/ v zásadě, v podstatě

loads of ideas /ˈləʊdz əv aɪˌdɪəz/ spousta nápadů

medical treatment   /ˈmedɪkəl ˌtriːtmənt/ lékařské ošetření

shoplift (v) /ˈʃɒpˌlɪft/ krást v obchodě

tag (n) /tæɡ/ visačka, štítek

7G WRITING AND VOCABULARY

ban sb from (v) /ˈbæn ˌsʌmbɒdi frəm/ zakázat komu co

beg for (v) /ˈbeɡ fə/ žebrat

campaign against (v) /kæmˈpeɪn əˈɡenst/ kampaň proti

captivating (adj) /ˈkæptəveɪtɪŋ/ úchvatný

connect to sth (v) /kəˈnekt tə ˌsʌmθɪŋ/ spojit se s čím

cope with sth (v) / ˈkəʊp wɪθ ˌsʌmθɪŋ/ zvládnout, vypořádat se s 
čím

curl up (phr v)   /ˌkɜːl ˈʌp/ stočit, schoulit se (do klu-
bíčka)

defend against sth (v) /dɪˈfend əˌɡenst ˌsʌmθɪŋ/ bránit se proti čemu



Anglicko-český slovníček

demonstrate against sth (v) 
/ˈdemənstreɪt əˌɡenst 
ˌsʌmθɪŋ/ demonstrovat proti čemu

discourage from (v) /dɪsˈkʌrɪdʒ frəm/ odradit od

engage in (v) /ɪnˈɡeɪdʒ ɪn/ zapojit se do

exist on (v) /ɪɡˈzɪst ɒn/ vyžít z

fight back against (phr v) /ˌfaɪt ˈbæk əˈɡenst/ vzdorovat, bránit se čemu

get by on (phr v) /ˌget ˈbaɪ ɒn/ vystačit si s čím

hope for (v) /ˈhəʊp fə/ doufat v

interfere in (v) /ˌɪntəˈfɪə ɪn/ zasahovat, plést se do

intervene in (v) /ˌɪntəˈviːn ɪn/ vložit se do

introduce sb to (v) /ˌɪntrəˈdjuːs ˌsʌmbɒdi tə/ představit koho komu

join (v) /ˈdʒɔɪn/ připojit se, přidat se

legal responsibility /ˌliːɡəl rɪˌspɒnsəˈbɪləti/ právní zodpovědnost

live on sth (v) /ˈlɪv ɒn ˌsʌmθɪŋ/ žít z, živit se čím

negotiate for (v) /nɪˈɡəʊʃieɪt fə/ vyjednat, vyjednávat o

participate in (v) /pɑːˈtɪsəpeɪt ɪn/ (z)účastnit se, podílet se na

paw (n) /pɔː/ tlapka, packa

prohibit from (v) /prəˈhɪbɪt frəm/ zakázat

protect against (v) /prəˈtekt əˈɡenst/ chránit před

relate to (v) /rɪˈleɪt tə/ týkat se, vztahovat se k

scale of the problem /ˈskeɪl əv ðə ˈprɒbləm/ rozsah, míra problému

speak out against (phr v) /ˌspiːk ˈaʊt əˌɡenst/ vyslovit se, vystoupit proti

stray (adj) /streɪ/ zatoulaný

survive on scraps /səˈvaɪv ɒn ˈskræps/ živit se zbytky 

wish for (v) /ˈwɪʃ fə/ přát si (co)

worthwhile (adj) /ˌwɜːθˈwaɪl/ stojící za to, mající smysl

UNIT 8

8A GRAMMAR AND VOCABULARY

alert your doctor /əˌlɜːt jə ˈdɒktə/ upozornit, zalarmovat 
doktora

analyse (v) /ˈænəlaɪz/ analyzovat

detect (v) /dɪˈtekt/ objevit, detekovat

digital fingerprint /ˌdɪdʒətl ˈfɪŋɡəˌprɪnt/ digitální otisk prstu

embedded in your body /ɪmˌbedəd ɪn jə ˈbɒdi/ zasazeno do těla

facial recognition software  /ˌfeɪʃəl ˌrekəɡˈnɪʃən ˌsɒftweə/ software na rozpoznání tváře

gluten-free flour /ˌɡluːtən ˈfriː flaʊə/ bezlepková mouka
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hack into something /ˈhæk ˌɪntə ˌsʌmθɪŋ/ hacknout, nabourat se do 
čeho

heart rate (n) /ˈhɑːt ˌreɪt/ tepová frekvence

household appliance (n) /ˈhaʊshəʊld əˌplaɪəns/ domácí spotřebič

Internet of Things /ˌɪntənet əv ˈθɪŋz/ internet věcí

malfunction (n) /mælˈfʌŋkʃən/ porucha, závada

monitor (v) /ˈmɒnɪtə/ sledovat, kontrolovat

natural fibre /ˌnætʃərəl ˈfaɪbə/ přírodní vlákno

pillow (n) /ˈpɪləʊ/ polštář

remotely (adj) /rɪˈməʊtli/ vzdáleně

reorder (v) /riˈɔːdə/ znovu uspořádat, přeskupit

require sb to do sth 
/rɪˈkwaɪə ˌsʌmbɒdi tə ˈduː 
ˌsʌmθɪŋ/

vyžadovat, aby někdo něco 
udělal

revolutionise (v) /ˌrevəˈluːʃənaɪz/ udělat převrat

self-driving car /ˌselfdraɪvɪŋ ˈkɑː/ autonomní vozidlo

sensor (n) /ˈsensə/ senzor

set an alarm /ˌset ən əˈlɑːm/ nastavit alarm

smart device /ˌsmɑːt dɪˈvaɪs/ chytrý přístroj

snore (v) /snɔː/ chrápat

tap (n) /tæp/ kohoutek (vodovodní)

track your body’s fat and 
water content 

/ˌtræk jə ˌbɒdis ˈfæt ənd ˈwɔːtə 
ˌkɒntent/

sledovat tělesný tuk a obsah 
vody

use a wearable /ˌjuːz ə ˈweərəbəl/ používat wearable (nositel-
nou elektroniku)

vibrate (v) /vaɪˈbreɪt/ vibrovat

virtual servant /ˌvɜːtʃuəl ˈsɜːvənt/ virtuální sluha

8B SPEAKING AND VOCABULARY

decline (n,v) /dɪˈklaɪn/ pokles, klesat

decrease (n) /ˈdiːkriːs/ pokles

decrease (v) /dɪˈkriːs/ snížit, klesat

downwards (adv) /ˈdaʊnwədz/ dolů, dole (po schodech)

drop (n,v) /drɒp/ pokles, spadnout

fall (n,v) /fɔːl/ pokles, propad, padat, klesat

fitness tracker (n) /ˈfɪtnəs ˌtrækə/ fitness náramek

go down (phr v) /ˌɡəʊ ˈdaʊn/ klesat 

go up dramatically /ˌɡəʊ ˈʌp drəˈmætɪkli/ stoupat dramaticky 

gradual (adj) /ˈɡrædʒuəl/ postupný

gradually (adv) /ˈɡrædʒuəli/ postupně
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graph (n) /ɡrɑːf/ graf

grow slightly /ˌɡrəʊ ˈslaɪtli/ růst nepatrně 

growth (n) /ɡrəʊθ/ růst  

illustrate (v) /ˈɪləstreɪt/ názorně ukázat

increase (n) /ˈɪnkriːs/ zvětšení

increase (v) /ɪnˈkriːs/ zvyšovat (se)

noticeable (adj) /ˈnəʊtəsəbəl/ patrný

overall (adj) /ˌəʊvərˈɔːl/ celkový

pretty much /ˈprɪti mʌtʃ/ více méně

remain steady /rɪˈmeɪn ˌstedi/ zůstat stabilní

rise steadily /ˌraɪz ˈstedili/ stoupat plynule

sharply (adv)  /ˈʃɑːpli/ prudce

slightly (adv) /ˈslaɪtli/ nepatrně, trochu

smart clothing (n) /ˈsmɑːt ˌkləʊðɪŋ/ chytré oblečení

smart glasses (n) /ˈsmɑːt ˌɡlɑːsɪz/ chytré brýle

stay the same /ˌsteɪ ðə ˈseɪm/ zůstat stejný

steadily (adv) /ˈstedəli/ stabilně, plynule

steady rise /ˈstedi ˌraɪz/ plynulý nárůst

upwards (adv) /ˈʌpwədz/ vzhůru

wearable camera /ˌweərəbəl ˈkæmərə/ nositelná kamera

8C VOCABULARY 5.52

adaptor (n) /əˈdæptə/ adaptér

appliance (n) /əˈplaɪəns/ spotřebič

back up (phr v) /ˌbæk ˈʌp/ udělat (si) zálohu

browser (n) /ˈbraʊzə/ prohlížeč

bug (n) /bʌɡ/ chybička, vada

compatibility (n) /kəmˌpætəˈbɪləti/ kompatibilita

crash (v) /kræʃ/ spadnout (aplikace)

dated (adj) /ˈdeɪtɪd/ nemoderní

early adopter /ˌɜːli əˈdɒptə/ člověk, který si koupí novin-
ku mezi prvními

functionality (n) /ˌfʌŋkʃəˈnæləti/ funkce, rozsah funkcí

glitch (n) /ɡlɪtʃ/ zádrhel, závada

handle /ˈhændl/ zvládnout, poradit si

handy (adj) /ˈhændi/ praktický, užitečný

laggard (n) /ˈlæɡəd/ zaostávající výrobek

latest (adj) /ˈleɪtɪst/ nejnovější, poslední
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obsolete (adj) /ˈɒbsəliːt/ zastaralý, překonaný (vývo-
jem)

old-fashioned (adj) /ˌəʊld ˈfæʃənd/ staromódní, zastaralý

outdated (adj) /ˌaʊtˈdeɪtɪd/ staromódní, zastaralý

overheat (v) /ˌəʊvəˈhiːt/ přehřát (se)

release (v) /rɪˈliːs/ uvést (na trh)

shut down (phr v) /ˌ ʃʌt ˈdaʊn/ vypnout (se)

splash out on sth (phr v) /ˌsplæʃ ˈaʊt ɒn ˌsʌmθɪŋ/ utratit balík peněz za co

state-of-the-art technology   /ˌsteɪt əv ðiː ˈɑːt tekˈnɒlədʒi/ supermoderní  technologie

swipe (v) /swaɪp/ potáhnout, přejet (prstem)

tech gadget (n) /ˈtek ˌɡædʒɪt/ zařízení, přístroj

upgrade (v) /ʌpˈɡreɪd/ vylepšit, zmodernizovat

8D READING AND VOCABULARY

alter (v) /ˈɔːltə/ změnit, upravit

ASD (autism spectrum 
disorder) 

/ˌeɪ es ˈdiː (ˌɔːtɪzəm ˈspektrəm 
dɪsˈɔːdə)/ porucha autistického spektra

bad-tempered (adj)  /ˌbæd ˈtempəd/ nevrlý, mrzutý

break down emotionally 
(phr v) 

/ˌbreɪk ˈdaʊn ɪˌməʊʃənəli/ emočně se zhroutit

break off (phr v) /ˌbreɪk ˈɒf/ skončit, přestat (s čím)

bump into sth (phr v) /ˌbʌmp ˈɪntə ˌsʌmθɪŋ/ narazit na koho

buzz of noise /ˌbʌz əv ˈnɔɪz/ bzučení 

calm down (phr v) /ˌkɑːm ˈdaʊn/ uklidnit se

charitable donation /ˌtʃærətəbəl dəʊˈneɪʃən/ dobročinné dárcovství

come up against sb/ sth 
(phr v) 

/ˌkʌm ˈʌp əˌɡenst ˌsʌmbɒdi/
ˌsʌmθɪŋ/ narazit na, čelit komu/čemu

comparable (adj) /ˈkɒmpərəbəl/ srovnatelný

computer-generated simu-
lation 

/kəmpjuːtə ˌdʒenəreɪtəd 
ˌsɪmjəˈleɪʃən/

simulace vyvolaná počíta-
čem 

despair (n) /dɪˈspeə/ zoufalství

disabled (adj) /dɪsˈeɪbəld/ (zdravotně) postižený

eat away at sb/ sth (phr v) 
/ˌiːt əˈweɪ ət ˌsʌmbɒdi/ 
ˌsʌmθɪŋ/

rozežírat, postupně ničit co/
koho

emphasise (v) /ˈemfəsaɪz/ zdůraznit

encounter a problem /ɪnˌkaʊntə ə ˈprɒbləm/ narazit na problém

end up (doing sth phr v) /ˌend ˈʌp ˌduːɪŋ ˌsʌmθɪŋ/ nakonec skončit (něco dělat)

fade away (v) /ˌfeɪd əˈweɪ/ mizet, vytrácet se

fit in (phr v) /ˌfɪt ˈɪn/ zapadnout (do skupiny)

go through sth (phr v)  /ˌɡəʊ ˈθruː ˌsʌmθɪŋ/ projít čím, prožít co
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Anglicko-český slovníček

headset (n) /ˈhedset/ sluchátková sada, sluchátka 
s mikrofonem

hold sth down (phr v) /ˌhəʊld ˌsʌmθɪŋ ˈdaʊn/ udržet (si)

hypersensitivity (n) /ˌhaɪpəsensəˈtɪvəti/ hypersenzitivita

key issue /ˌkiː ˈɪʃuː/ hlavní věc, otázka

meltdown (n)  /ˈmeltdaʊn/ kolaps, zhroucení

neurotypical (adj) /ˌnjʊərəʊˈtɪpɪkəl/ neurotypický

onscreen (adv) /ˈɒnskriːn/ na plátně, obrazovce

overcome (v) /ˌəʊvəˈkʌm/ překonat

overwhelming (adj) /ˌəʊvəˈwelmɪŋ/ ohromný, zdrcující (pocit)

paper napkin (n) /ˈpeɪpə ˌnæpkɪn/ papírový ubrousek

passing fashion /ˌpɑːsɪŋ ˈfæʃən/ pomíjivá, chvilková móda

passing glimpse  /ˌpɑːsɪŋ ˈɡlɪmps/ letmý pohled

pointless (adj) /ˈpɔɪntləs/ nesmyslný, zbytečný

profound (adj) /prəˈfaʊnd/ hluboký, silný

put up a wall /ˌpʊt ˈʌp ə ˌwɔːl/ postavit zeď

reasonably well /ˌriːzənəbli ˈwel/ docela dobře

refugee camp (n) /ˌrefjʊˈdʒiː ˌkæmp/ uprchlický tábor

rub against sth /ˈrʌb əˌɡenst ˌsʌmθɪŋ/ třít, otírat se o co

sensory overload (n) /ˌsensəri ˈəʊvəˈləʊd/ smyslová zátěž

shrug sth off (phr v) /ˌ ʃrʌɡ ˌsʌmθɪŋ ˈɒf/ nevšímat si čeho

spill sth (v) /ˈspɪl ˌsʌmθɪŋ/ rozlít co

spin around (v) /ˈspɪn əˌraʊnd/ točit se

stimulate (v) /ˈstɪmjəleɪt/ povzbudit, stimulovat

subconsciously (adv) /sʌbˈkɒnʃəsli/ podvědomě

substitute (n) /ˈsʌbstɪtjuːt/ náhrada

take in (phr v) /ˌteɪk ˈɪn/ chápat, porozumět

thud (n) /θʌd/ žuchnutí, zadunění, bouch-
nutí

treat with caution /ˌtriːt wɪθ ˈkɔːʃən/ zacházet opatrně 

trick sb into doing sth 
/ˈtrɪk ˌsʌmbɒdi ˌɪntə ˌduːɪŋ 
ˌsʌmθɪŋ/

podvést, obelstít někoho, 
aby něco udělal

ultimately (adv) /ˈʌltəmətli/ nakonec, konečně

unreliable (adj) /ˌʌnrɪˈlaɪəbəl/ nespolehlivý

vary (v) /ˈveəri/ lišit se, měnit

VR (Virtual Reality) /ˌviː ˈɑː (ˌvɜːtjuəl riˈælɪti)/ virtuální realita

walk in someone else's 
shoes 

/ˌwɔːk ɪn ˌsʌmwʌn ˈelsəs ˌ ʃuːz/ vcítit se do někoho
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war zone (n) /ˈwɔː ˌzəʊn/ válečná zóna

wave of anxiety /ˌweɪv əv æŋˈzaɪəti/ nával úzkosti, strachu

willingness (n) /ˈwɪlɪŋnəs/ ochota

8E LISTENING AND VOCABULARY

affect (v) /əˈfekt/ ovlivnit, postihnout

appearance (n) /əˈpɪərəns/ vzhled

attribute (n) /ˈætrəbjuːt/ charakteristická vlastnost, 
znak

bother about sth (v) /ˈbɒðə əˌbaʊt ˌsʌmθɪŋ/ trápit se kvůli čemu, vadit

capture an image /ˌkæptʃə ən ˈɪmɪdʒ/ zachytit snímek

curate (v) /ˈkjʊərət/ vybrat 

deceptive (adj) /dɪˈseptɪv/ klamný

enhance (v) /ɪnˈhɑːns/ zlepšit, vylepšit

envious (adj) /ˈenviəs/ závistivý

feature (n) /ˈfiːtʃə/ rys, znak

feel compelled to do sth /ˌfiːl kəmˈpeld tə ˌduː ˌsʌmθɪŋ/ cítit povinnost něco udělat

flattering (adj) /ˈflætərɪŋ/ lichotivý

flaw (n) /flɔː/ chyba, nedostatek

likeable (adj) /ˈlaɪkəbəl/ sympatický, příjemný

self-obsessed (adj)   /ˌself əbˈsest/ sebestředný

self-portrait (n) /ˌself ˈpɔːtrɪt/ autoportrét

straightforward (adj) /ˌstreɪtˈfɔːwəd/ jasný, přímý, otevřený

superficial (adj) /ˌsuːpəˈfɪʃəl/ povrchní

8F GRAMMAR 5.55

carry out an experiment /ˌkæri ˈaʊt ən ɪkˈsperəmənt/ provádět pokus

change the course of sth /ˌtʃeɪndʒ ðə ˈkɔːs əv ˌsʌmθɪŋ/ změnit kurz, směr čeho

devastated (adj) /ˈdevəsteɪtɪd/ otřesený, zničený

file a patent application /ˌfaɪl ə ˈpeɪtnt ˌæplɪˈkeɪʃən/ podat žádost o patent

generate profits /ˌdʒenəreɪt ˈprɒfɪts/ vytvářet zisky

geek (n) /ɡiːk/ počítačový maniak, podivín

give sth away (phr v) /ˌɡɪv ˌsʌmθɪŋ əˈweɪ/ rozdat něco

have control over sb/sth 
/ˌhəv kənˈtrəʊl ˌəʊvə ˌsʌmbɒ-
di/ˌsʌmθɪŋ/ mít nad čím/kým kontrolu

intimate details /ˌɪntəmət ˈdiːteɪlz/ důvěrné detaily

Internet traffic (n) /ˈɪntənet ˌtræfɪk/ internetový provoz

listen out for sth (phr v) /ˌlɪsən ˈaʊt fə ˌsʌmθɪŋ/ poslouchat pozorně co

not make a penny of sth /ˌnɒt ˌmeɪk ə ˈpeni əv ˌsʌmθɪŋ/ nic nevydělat na čem
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Anglicko-český slovníček

privacy (n) /ˈprɪvəsi/ soukromí

privatise (v) /ˈpraɪvətaɪz/ (z)privatizovat

remark (v) /rɪˈmɑːk/ poznamenat, podotknout

self-portrait (n) /ˌself ˈpɔːtrɪt/ autoportrét

source code /ˈsɔːs ˌkəʊd/ zdrojový kód

whereby (adv) /weəˈbaɪ/ pomocí něhož

8G WRITING 5.56

accurate (adj) /ˈækjərət/ přesný

ad-blocking software /ˈæd ˌblɒkɪŋ ˌsɒftweə/ software pro blokování 
reklam

altogether (adv) /ˌɔːltəˈɡeðə/ úplně, zcela

as a result of sth /əz ə rɪˈzʌlt əv ˌsʌmθɪŋ/ následkem čeho

convenient (adj) /kənˈviːniənt/ vhodný, vyhovující, praktický

deliver personalised content 
/dɪˌlɪvə ˈpɜːsənəlaɪzd ˌkɒn-
tent/

doručit personalizovaný 
obsah 

digital advertising /ˌdɪdʒətl ˈædvətaɪzɪŋ/ digitální reklama, inzerce

informed choice /ɪnˌfɔːmd ˈtʃɔɪs/ informovaná volba

intrusive (adj) /ɪnˈtruːsɪv/ vtíravý, vlezlý

invasion of privacy /ɪnˈveɪʒən əv ˌprɪvəsi/ narušení soukromí

nevertheless (adv) /ˌnevəðəˈles/ nicméně

notice (v) /ˈnəʊtɪs/ všimnout si

nowadays (adv) /ˈnaʊədeɪz/ v současné době

relevant (adj) /ˈreləvənt/ relevantní, podstatný

tag a location /ˌtæɡ ə ləʊˈkeɪʃən/ označit místo

target sb (v) /ˈtɑːɡɪt ˌsʌmbɒdi/ zaměřit se na koho

whereas (conj) /weərˈæz/ zatímco

zodiac (n) /ˈzəʊdiæk/ zvěrokruh

UNIT 9

9A GRAMMAR AND VOCABULARY

affluent (adj) /ˈæfluənt/ bohatý, majetný

be born into poverty /ˌbi ˈbɔːn ˌɪntə ˈpɒvəti/ narodit se do chudoby

CEO (Chief Executive 
Officer) 

/ˌsiː iː ˈəʊ/ výkonný ředitel

compensation (n) /ˌkɒmpənˈseɪʃən/ náhrada, odškodnění

costly (adj) /ˈkɒstli/ nákladný, drahý

determination (n) /dɪˌtɜːməˈneɪʃən/ odhodlání
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determined (adj) /dɪˈtɜːmɪnd/ odhodlaný, rozhodnutý

drive (n)  /draɪv/ elán, nadšení, verva

drop out of college /ˌdrɒp ˈaʊt əv ˈkɒlɪdʒ/ odejít z, nedokončit vysokou 
školu

entrepreneur (n) /ˌɒntrəprəˈnɜː/ podnikatel

extravagant (adj) /ɪkˈstrævəɡənt/ extravagantní

get ahead (phr v) /ˌget əˈhed/ uspět, prosadit se

grow up in hardship /ˌɡrəʊ ˈʌp ɪn ˈhɑːdʃɪp/ vyrůstat v těžkých podmín-
kách

hardship (n) /ˈhɑːdʃɪp/ strádání, utrpení

health insurance (n) /ˈhelθ ɪnˌ ʃʊərəns/ zdravotní pojištění

influential (adj) /ˌɪnfluˈenʃəl/ vlivný

inherit (v) /ɪnˈherɪt/ zdědit

inheritance (n) /ɪnˈherətəns/ dědictví

key motivator /ˌkiː ˈməʊtəveɪtə/ hlavní motivátor

lose out (phr v) /ˌluːz ˈaʊt/ prodělat, utrpět ztrátu

lucrative (adj) /ˈluːkrətɪv/ lukrativní, vysoce ziskový

media empire (n) /ˈmiːdiə ˌempaɪə/ mediální impérium

management consultant (n) /ˈmænɪdʒmənt kənˈsʌltənt/ management konzultant 

modelling contract /ˌmɒdlɪŋ ˈkɒntrækt/ modelingová smlouva

ownership (n) /ˈəʊnəʃɪp/ vlastnictví

pursue a career /pəˌsjuː ə kəˈrɪə/ věnovat se kariéře

put sth aside (phr v) /ˌpʊt ˌsʌmθɪŋ əˈsaɪd/ odložit, dát stranou něco

from rags to riches / frəm ˌræɡz tə ˈrɪtʃɪz/ z chuďasa boháčem

raise money for charity /ˌreɪz ˈmʌni fə ˌtʃærəti/ vybírat peníze pro charitu

run for president /ˌrʌn fə ˈprezɪdənt/ kandidovat na prezidenta

splash out (phr v) /ˌsplæʃ ˈaʊt/ utratit balík peněz

start out poor /ˌstɑːt ˈaʊt ˌpɔː/ začínat jako chudý

turn out (phr v) /ˌtɜːn ˈaʊt/ dopadnout, vyvrbit se

TV personality (n) /ˌtiː ˈviː ˌpɜːsəˈnæləti/ televizní osobnost

well-off (adj) /ˌwel ˈɒf/ poměrně bohatý, zajištěný

9B LISTENING AND VOCABULARY

a lot at stake /ə lɒt ət ˈsteɪk/ hodně v sázce

blessing in disguise /ˈblesɪŋ ɪn dɪsˌɡaɪz/ štěstí v neštěstí

blunder (n) /ˈblʌndə/ hrubá chyba, bota

come as a shock /ˌkʌm əz ə ˈʃɒk/ přijít jako šok, nečekaně

do an exam /ˌduː ən ɪɡˈzæm/ dělat zkoušku
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Anglicko-český slovníček

find out about sth /ˌfaɪnd ˈaʊt əˌbaʊt ˌsʌmθɪŋ/ zjistit, dozvědět se co

flop (n) /flɒp/ fiasko, neúspěch

flourish (v) /ˈflʌrɪʃ/ dařit se dobře, vzkvétat

get nowhere /ˌget ˈnəʊweə/ nevést nikam

inevitable (adj) /ɪˈnevətəbəl/ nevyhnutelný

learn from your mistake /ˌlɜːn frəm jə məˈsteɪk/ poučit se ze svých chyb

lock out (phr v) /ˌlɒk ˈaʊt/ zabouchnout si dveře

look back (phr v) /ˌlʊk ˈbæk/ ohlédnout se, dívat se zpět

make a success of your life /ˌmeɪk ə səkˈses əv jə ˌlaɪf/ uspět v životě

market research (n) /ˌmɑːkɪt rɪˈsɜːtʃ/ průzkum trhu

masterstroke (n) /ˈmɑːstəstrəʊk/ mistrovský tah, kousek

mess up (phr v) /ˌmes ˈʌp/ zpackat, zvorat

mixed blessing /ˌmɪkst ˈblesɪŋ/ výhoda a nevýhoda zároveň

pay off (phr v) /ˌpeɪ ˈɒf/ vyplatit se

put a deposit down on a flat 
/ˌpʊt ə dɪˌpɒzɪt ˈdaʊn ɒn ə 
ˌflæt/ složit zálohu za byt

setback (n) /ˈsetbæk/ nezdar

sign up to a gym /ˌsaɪn ˈʌp tʊ ə ˌdʒɪm/ zapsat se do posilovny

take sth seriously /ˌteɪk ˌsʌmθɪŋ ˈsɪəriəsli/ brát co vážně

top marks /ˌtɒp ˈmɑːks/ nejlepší známky

vain attempt /ˌveɪn əˈtempt/ zbytečný pokus

9C VOCABULARY 5.59

be on the safe side /ˌbi ɒn ðə ˈseɪf ˌsaɪd/ (dělat něco) pro jistotu

by chance /ˌbaɪ ˈtʃɑːns/ náhodou

comfort zone (n) /ˈkʌmfət ˌzəʊn/ komfortní zóna

compromise (v) /ˈkɒmprəmaɪz/ dohodnout se na kompro-
misu

give and take /ˌɡɪv ən ˈteɪk/ vzájemné ústupky, něco za 
něco

given the chance /ˌɡɪvən ðe ˈtʃɑːns/ kdybych si mohl(a) vybrat, 
kdybych měl(a) na výběr

grab the chance /ˌɡræb ðə ˈtʃɑːns/ využít šance, možnosti

have the chance/ opportu-
nity 

/ˌhəv ðə ˈtʃɑːns/ ˌɒpəˈtjuːnəti/ mít šanci, možnost/ příle-
žitost

highs and lows /ˌhaɪz ən ˈləʊz/ úspěchy a neúspěchy, vítěz-
ství a prohry (v životě)

last chance/ opportunity /ˌlɑːst ˈtʃɑːns/ˌɒpəˈtjuːnəti/ poslední šance/ příležitost

lucky break /ˌlʌki ˈbreɪk/ štěstí, šťastná náhoda

more or less /ˌmɔː ɔː ˈles/ víceméně
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park attendant (n) /ˈpɑːk əˌtendənt/ obsluha, hlídač parkoviště

peace and quiet /ˌpiːs ən ˈkwaɪət/ ticho a klid 

piece of luck /ˌpiːs əv ˈlʌk/ trocha štěstí

pick and choose /ˌpɪk ən ˈtʃuːz/ vybírat (si)

pure chance /ˌpjʊə ˈtʃɑːns/ úplná náhoda

risk taker (n) /ˈrɪsk ˌteɪkə/ ten, kdo riskuje

run the risk of sth /ˌrʌn ðə ˈrɪsk əv ˌsʌmθɪŋ/ podstoupit riziko čeho

safe and sound /ˌseɪf ən ˈsaʊnd/ živ a zdráv, ve zdraví

slim chance /ˌslɪm ˈtʃɑːns/ malá šance

slowly but surely /ˌsləʊli bət ˈʃɔːli/ pomalu, ale jistě

sooner or later /ˌsuːnə ɔː ˈleɪtə/ dříve nebo později

stand a chance 
/ˌstænd ə ˈtʃɑːns (əv ˌduːɪŋ 
ˌsʌmθɪŋ)/ mít šanci 

take it or leave it /ˌteɪk ɪt ɔː ˈliːv ɪt/ ber nebo nech být

take the chance/ opportunity 
to do sth 

/ˌteɪk ðe ˈtʃɑːns ˌɒpəˈtjuːnəti tə 
ˌduː ˌsʌmθɪŋ/ využít příležitosti k čemu

there and then /ˌðeə ən ˈðen/ ihned, na místě

there is a chance of sth /ˌðeə ˌɪz ə ˈtʃɑːns əv ˌsʌmθɪŋ/ je šance, riziko čeho

touch-and-go (adj) /ˌtʌtʃ ənd ˈɡəʊ/ velmi nejistý

ups and downs /ˌʌps ən ˈdaʊnz/ nahoru a dolů, úspěchy a 
neúspěchy

valid ticket /ˌvælɪd ˈtɪkɪt/ platný lístek

wait and see /ˌweɪt ən ˈsiː/ počkej a uvidíš

worth the risk /ˌwɜːθ ðe ˈrɪsk/ stát za riziko

9D READING AND VOCABULARY

attract (v) /əˈtrækt/ přitahovat

badly injured /ˌbædli ˈɪndʒəd/ vážně zraněný

cause harm/ suffering /ˌkɔːz ˈhɑːm/ˈsʌfərɪŋ/ ublížit/ způsobit bolest, 
trápení

coda (n) /ˈkəʊdə/ závěr, finále

coherent (adj) /kəʊˈhɪərənt/ srozumitelný, souvislý

conclude (v) /kənˈkluːd/ dojít k závěru

consider your options /kənˌsɪdə jə ˈɒpʃənz/ zvážit možnosti

current (n) /ˈkʌrənt/ proud

desperate (adj) /ˈdespərət/ zoufalý

distract 
/dɪˈstrækt ˌsʌmbɒdi frəm 
ˌsʌmθɪŋ/ rozptýlit 

do the trick /ˌduː ðə ˈtrɪk/ splnit účel
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Anglicko-český slovníček

drift (v) /drɪft/ být unášen, unášet (větrem, 
proudem)

firmly (adv) /fɜːmli/ pevně

fishing trap (n) /ˈfɪʃɪŋ ˌtræp/ nástraha na ryby

float (v) /fləʊt/ plout, být nadnášen

get off relatively lightly /ˌget ˈɒf ˌrelətɪvli ˌlaɪtli/ vyváznout z něčeho relativně 
bez problémů

give up hope /ˌɡɪv ˈʌp ˌhəʊp/ vzdát se naděje

go through the ordeal /ˌɡəʊ ˈθruː ðə ɔːˌdiːl/ projít utrpením

have a negative/ positive 
impact on sth 

/ˌhəv ə ˌneɡətɪvˌpɒzətɪv ˈɪm-
pækt ɒn ˌsʌmθɪŋ/

mít špatný/ dobrý dopad 
na co

have no choice but to do sth 
/ˌhəv nəʊ ˈtʃɔɪs bət tə ˌduː 
ˌsʌmθɪŋ/

nemít jinou možnost než 
udělat co

have tendency towards sth 
/ˌhəv ˈtendənsi təˌwɔːdz 
ˌsʌmθɪŋ/ mít sklony k čemu

head (v) /hed/ být v čele, mířit

heartbreakingly (adv) /ˈhɑːtˌbreɪkɪŋli/ bohužel

hut (n) /hʌt/ bouda, chýše

Indonesian (adj, n) /ˌɪndəʊˈniːziən/ indonéský, Indonésan(ka)

keep (sb) going /ˌkiːp (ˌsʌmbɒdi) ˈɡəʊɪŋ/ jít dál, držet koho nad vodou

lightly (adv)  /ˈlaɪtli/ zlehka, mírně

make oneself understood /ˌmeɪk wʌnˌself ˌʌndəˈstʊd/ dorozumět se

not have a clue /nɒt ˌhəv ə ˈkluː/ nemít ponětí

ordeal (n) /ɔːˈdiːl/ utrpení, tvrdá zkouška

Panamanian (adj) /ˌpænəˈmeɪniən/ panamský

resentful (adj) /rɪˈzentfəl/ rozhořčený

resilience (n) /rɪˈzɪliəns/ odolnost, houževnatost

relatively (adv) /ˈrelətɪvli/ poměrně, relativně

resourceful (adj) /rɪˈzɔːsfəl/ nápaditý, vynalézavý

run out (of sth) (phr v) /ˌrʌn ˈaʊt (əv ˌsʌmθɪŋ)/ dojít, spotřebovat (co)

sea bed (n) /ˈsiː ˌbed/ mořské dno

sign language (n) /ˈsaɪn ˌlæŋɡwɪdʒ/ znaková řeč

sound (adj) /saʊnd/ zdravý

supplies (n) /səˈplaɪz/ zásoby

support a family /səˌpɔːt ə ˈfæməli/ podporovat rodinu

survival (n) /səˈvaɪvəl/ přežití

take its toll on sb /ˌteɪk ˌɪts ˈtəʊl ɒn ˌsʌmbɒdi/ vybrat si svou daň na kom

take sth for granted /ˌteɪk ˌsʌmθɪŋ fə ˈɡrɑːntɪd/ brát něco jako samozřejmost
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take sb on board /ˌteɪk ˌsʌmbɒdi ɒn ˈbɔːd/ vzít koho na palubu

take your mind off sth /ˌteɪk jə ˈmaɪnd ɒf ˌsʌmθɪŋ/ odreagovat se, pomoci 
zapomenout na co

top up (phr v) /ˌtɒp ˈʌp/ doplnit

third time lucky /ˌθɜːd ˈtaɪm ˌlʌki/ do třetice všeho dobrého

turn around (phr v) /ˌtɜːn əˈraʊnd/ otočit se

walkie-talkie (n) /ˌwɔːki ˈtɔːki/ vysílačka

9E GRAMMAR 5.61

dyslexic (adj) /dɪsˈleksik/ dyslektický

follow your dream /ˌfɒləʊ jə ˈdriːm/ jít za svým snem

judge sb (v) /ˈdʒʌdʒ ˌsʌmbɒdi/ soudit, hodnotit koho

regret (v, n) /rɪˈɡret/ litovat, lítost

9F SPEAKING 5.62

advantage of sth /ədˈvɑːntɪdʒ əv ˌsʌmθɪŋ/ výhoda čeho

argument against/ for sth 
/ˈɑːɡjəmənt əˈɡenst/ fə 
ˌsʌmθɪŋ/

argument proti čemu/ pro 
co

coach sb (v) /ˈkəʊtʃ ˌsʌmbɒdi/ trénovat, vést koho

disadvantage of sth /ˌdɪsədˈvɑːntɪdʒ əv ˌsʌmθɪŋ/ nevýhoda čeho

doubly (adv) /ˈdʌbli/ dvakrát tolik

downside of/ to sth /ˈdaʊnsaɪd əv/ tə ˌsʌmθɪŋ/ nevýhoda, háček čeho

drawback of/ to sth /ˈdrɔːbæk əv/tə ˌsʌmθɪŋ/ nevýhoda, stinná stránka 
čeho

magnificent (adj) /mæɡˈnɪfəsənt/ nádherný, skvělý

major (adj) /ˈmeɪdʒə/ hlavní, významný

minor (adj) /ˈmaɪnə/ menší, méně významný

minus point of sth /ˌmaɪnəs ˈpɔɪnt əv ˌsʌmθɪŋ/ nedostatek, nevýhoda čeho

negative/ positive aspect 
of sth 

/ˌneɡətɪv/ ˌpɒzətɪv ˈæspekt əv 
ˌsʌmθɪŋ/

negativní/ pozitivní aspekt 
čeho

potential (adj) /pəˈtenʃəl/ potenciální, teoreticky 
možný

obvious (adj) /ˈɒbviəs/ zřejmý, jasný

significant (adj) /sɪɡˈnɪfɪkənt/ významný, podstatný

social skills /ˌsəʊʃəl ˈskɪlz/ sociální schopnosti, doved-
nosti

sustainable bricks /səˌsteɪnəbəl ˈbrɪks/ udržitelné cihly

volunteer tourism (n) /ˌvɒlənˈtɪə ˌtʊərɪzəm/ dobrovolnická turistika

voluntourism (n) /ˌvɒlənˈtʊərɪzəm/ dobrovolničení během 
cestování

Zambia /ˈzæmbiə/ Zambie
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9G WRITING 5.63

asset (n) /ˈæset/ přínos, výhoda

at your convenience /ət jə kənˈviːniəns/ podle svých potřeb, jak se to 
bude hodit

attend sth /əˈtend ˌsʌmθɪŋ/ zúčastnit se, navštěvovat co

be in charge of sth /ˌbi ɪn ˈtʃɑːdʒ əv ˌsʌmθɪŋ/ mít na starosti co

be passionate about sth /ˌbi ˈpæʃənət əˌbaʊt ˌsʌmθɪŋ/ být nadšený pro co

blog about sth /ˈblɒɡ əˌbaʊt ˌsʌmθɪŋ/ psát blog o čem

Cambodia /kæmˈbəʊdiə/ Kambodža

commit (v) /kəˈmɪt/ zavázat se

dedicated (adj) /ˈdedɪkeɪtɪd/ nadšený, oddaný

enclose (v) /ɪnˈkləʊz/ přiložit (k dopisu)

enter a competition /ˌentə ə ˌkɒmpəˈtɪʃən/ přihlásit se do soutěže

entry (n) /ˈentri/ příspěvek (do soutěže)

fully qualified (adj) /ˌfʊli ˈkwɒlɪfaɪd/ plně kvalifikovaný

furthermore (adv) /ˌfɜːðəˈmɔː/ navíc, kromě toho

gain a qualification /ˌɡeɪn ə ˌkwɒlɪfɪˈkeɪʃən/ získat kvalifikaci

give sth serious considera-
tion 

/ˌgɪv ˌsʌmθɪŋ ˌsɪəriəs 
kənˌsɪdəˈreɪʃən/ vážně něco zvážit

hesitate (v) /ˈhezɪteɪt/ váhat

increasingly (adv) /ɪnˈkriːsɪŋli/ čím dál tím více

lifelong dream /ˌlaɪflɒŋ ˈdriːm/ celoživotní sen

moreover (adv) /mɔːrˈəʊvə/ navíc, kromě toho

persuasive (adj)  /pəˈsweɪsɪv/ přesvědčivý

relevant (adj) /ˈreləvənt/ podstatný, důležitý

run a session /ˌrʌn ə ˈseʃən/ pořádat, vést seminář

Siem Reap /ˈsiəm ˌriəp/ Siem Reap (město v Kam-
bodži)

welcome the opportunity/ 
chance to do sth 

/ˌwelkəm ði ˌɒpəˈtjuːnəti ˈtʃɑːns 
tə ˌduːˌsʌmθɪŋ/

uvítat příležitost/ šanci něco 
udělat

UNIT 10

10A GRAMMAR AND VOCABULARY

archaeologist (n) /ˌɑːkiˈɒlədʒɪst/ archeolog

artefact (n)  /ˈɑːtəfækt/ artefakt, lidský výtvor

beige (adj) /beɪʒ/ béžový

bone (adj) /bəʊn/ kostěný, z kosti

U
N

IT
1

2
3

4
5

6
7

8
9

10

58 |



bronze (adj) /brɒnz/ bronzový

candle holder (n) /ˈkændl ˌhəʊldə/ svícen

carve (v) /kɑːv/ vyřezat, vydlabat

chessman (n) /ˈtʃesmæn/ šachová figurka

chesspiece (n) /ˈtʃespiːs/ šachová figurka

circular (adj) /ˈsɜːkjələ/ kulatý, kruhový

coincidence (n) /kəʊˈɪnsɪdəns/ náhoda, shoda okolností

cream (adj) /kriːm/ krémový, světle žlutý

curved (adj) /kɜːvd/ zakřivený, zahnutý

date back (phr v) /ˌdeɪt ˈbæk/ pocházet (z doby)

dig sth up (phr v) /ˌdɪɡ ˌsʌmθɪŋ ˈʌp/ vykopat co

dodecahedra (n, plural) /ˌdəʊdekəˈhiːdrə/ dvanáctistěny (mn. č.)

dodecahedron (n, singular) /ˌdəʊdekəˈhiːdrən/ dvanáctistěn (j. č.)

enormous (adj) /ɪˈnɔːməs/ obrovský

flat (adj) /flæt/ plochý, rovný, placatý

genuine (adj) /ˈdʒenjuɪn/ skutečný, pravý

geometric (adj) /ˌdʒiːəˈmetrɪk/ geometrický

golden (adj)  /ˈɡəʊldən/ zlatý

gorgeous (adj) /ˈɡɔːdʒəs/ úžasný, nádherný

hoard (n) /hɔːd/ zásoba, hromada

hollow (adj) /ˈhɒləʊ/ dutý

inspect (v) /ɪnˈspekt/ prohlédnout

ivory (adj) /ˈaɪvəri/ slonovinový

knit (v) /nɪt/ plést

man-made (adj) /ˌmænˈmeɪd/ umělý, vytvořený člověkem

merchant (n) /ˈmɜːtʃənt/ obchodník, kupec

metal detector (n) /ˈmetl dɪˌtektə/ detektor kovů

miniature (adj) /ˈmɪnətʃə/ miniaturní, zmenšený

ornament (n) /ˈɔːnəmənt/ ozdoba, ozdobný předmět

pocket-size (adj) /ˈpɒkɪt ˌsaɪz/ kapesní, do kapsy 

pointed (adj) /ˈpɔɪntɪd/ špičatý

rectangular (adj) /rekˈtæŋɡjələ/ obdélníkový, pravoúhlý

right-handed (adj) /ˌraɪt ˈhændɪd/ pravoruký

sculpture (n) /ˈskʌlptʃə/ socha

set out (phr v) /ˌset ˈaʊt/ vyrazit, vydat se na cestu

solid (adj) /ˈsɒlɪd/ pevný, tuhý, z jednoho kusu

solid gold (adj) /ˈsɒlɪd ˈɡəʊld/ celé ze zlata
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spherical (adj) /ˈsferɪkəl/ kulatý, kulovitý

stunned (adj) /stʌnd/ ohromený

sword (n) /sɔːd/ meč

treasure hunter /ˈtreʒə ˌhʌntə/ lovec pokladů

untrustworthy (adj)  /ʌnˈtrʌstˌwɜːði/ nedůvěryhodný

walrus (n) /ˈwɔːlrəs/ mrož

weapon (n)  /ˈwepən/ zbraň

wooden (adj) /ˈwʊdn/ dřevěný

10B LISTENING AND VOCABULARY

acre (n) /ˈeɪkə/ akr

be associated with /ˌbi əˈsəʊʃieɪtəd wɪθ/ být spojený s

be credited as /ˌbi ˈkredɪtəd əz/ být uznáván jako

blend (n) /blend/ spojení, směs

bounce (v) /baʊns/ odrazit se, odskočit

brassy (adj) /ˈbrɑːsi/ řinčivý (o hudbě)

catchy (adj) /ˈkætʃi/ chytlavý

colonise (v) /ˈkɒlənaɪz/ kolonizovat

ethnic culture /ˈeθnɪk ˌkʌltʃə/ etnická kultura

exhilarating (adj) /ɪɡˈzɪləreɪtɪŋ/ radostný, vyvolávající 
nadšení

give sb the urge to do sth 
/ˌgɪv ˌsʌmbɒdi ði ˈɜːdʒ tə ˌduː 
ˌsʌmθɪŋ/

pobízet, popohánět koho, 
aby něco udělal

have origins in sth /hæv ˈɒrɪdʒɪns ɪn ˌsʌmθɪŋ/ mít původ kde

indigenous (adj) /ɪnˈdɪdʒənəs/ domorodý, původní

massive hit /ˌmæsɪv ˈhɪt/ obrovský hit

mellow (adj) /ˈmeləʊ/ klidný, příjemný

nickname (n) /ˈnɪkneɪm/ přezdívka

off-key (adj) /ˌɒf ˈkiː/ falešný, rozladěný

originate from /əˈrɪdʒəneɪt frəm/ vzniknout, vzejít z

originator (n) /əˈrɪdʒəneɪtə/ tvůrce, původce

pitch (n) /pɪtʃ/ výška, poloha (tónu)

recover from sth (v) /rɪˈkʌvə frəm ˌsʌmθɪŋ/ vzpamatovat se z čeho

repetitive (adj) /rɪˈpetətɪv/ opakující se

rhythmic (adj) /ˈrɪðmɪk/ rytmický

soothing (adj) /suːðɪŋ/ uklidňující

soulful (adj) /ˈsəʊlfəl/ oduševnělý, plný citu

upbeat (adj) /ˈʌpbiːt/ povzbudivý, optimistický
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washboard (n) /ˈwɒʃbɔːd/ valcha, také hudební nástroj

zydeco (n) /ˈzaɪdəkəʊ/ zydeco - hudební žánr

10C GRAMMAR 5.66

do improvisation /ˌduː ˌɪmprəvaɪˈzeɪʃən/ improvizovat, dělat impro-
vizaci

make a breakthrough /ˌmeɪk ə ˈbreɪkθruː/ učinit průlom, dosáhnout 
zásadního úspěchu

modestly (adv) /ˈmɒdɪstli/ skromně

open-mouthed /ˌəʊpən ˈmaʊðd/ s otevřenou pusou (zírat)

outstanding (adj) /aʊtˈstændɪŋ/ vynikající

shut the door in sb's face /ˌ ʃʌt ðə ˈdɔː ɪn ˌsʌmbɒdiz feɪs/ zabouchnout někomu dveře 
před nosem

stand-up comedy (n) /ˈstændʌp ˌkɒmədi/ stand up comedy

walk off (phr v) /ˌwɔːk ˈɒf/ odejít

10D READING AND VOCABULARY

at least /ət ˈliːst/ alespoň, nejméně

appreciate (v) /əˈpriːʃieɪt/ ocenit, vážit si

by accident /baɪ ˈæksɪdənt/ náhodou

contradict (v) /ˌkɒntrəˈdɪkt/ odporovat

convincing theory /kənˌvɪnsɪŋ ˈθɪəri/ přesvědčivá teorie

engaging (adj) /ɪnˈɡeɪdʒɪŋ/ poutavý

enhance (v) /ɪnˈhɑːns/ zlepšit, zvýraznit

familiarity (n) /fəˌmɪliˈærəti/ (dobrá) znalost

fluent processing of infor-
mation 

/ˌfluːənt ˈprəʊsesɪŋ əv ˌɪn-
fəˈmeɪʃən/ plynulé zpracování informací

follow sth up (phr v) /ˌfɒləʊ ˌsʌmθɪŋ ˈʌp/ (dál) sledovat co

for fear of /fə ˈfɪə əv/ ze strachu z

for the sake of /fə ðə ˈseɪk əv/ kvůli

get pleasure from doing sth 
/ˌget ˈpleʒə frəm ˌduːɪŋ 
ˌsʌmθɪŋ/ mít potěšení dělat co

halfway through /ˌhɑːfˈweɪ θruː/ v polovině, v půlce

huge fuss /ˌhjuːdʒ ˈfʌs/ velký poprask, spousta 
povyku

in addition /ɪn əˈdɪʃən/ (a ještě) navíc

in all likelihood /ɪn ɔːl ˈlaɪklihʊd/ se vší pravděpodobností

in contrast /ɪn ˈkɒntrɑːst/ naproti tomu

in fact /ɪn ˈfækt/ ve skutečnosti

in suspense /ɪn səˈspens/ v napětí

in that case /ɪn ˌðæt ˈkeɪs/ v tom případě
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moving (adj)  /ˈmuːvɪŋ/ dojemný

on purpose /ɒn ˈpɜːpəs/ schválně, úmyslně

on your part /ɒn jə ˈpɑːt/ z tvé strany

personal preference /ˌpɜːsənəl ˈprefərəns/ osobní preference

pleasurable (adj) /ˈpleʒərəbəl/ příjemný, přinášející potě-
šení

plot line /ˈplɒt ˌlaɪn/ dějová linie

point out (phr v) /ˌpɔɪnt ˈaʊt/ zdůraznit, poukázat

presumably (adv) /prɪˈzjuːməbli/ nejspíše, podle všeho

spoil (v) /spɔɪl/ zkazit, zhatit

take sth into account /ˌteɪk ˌsʌmθɪŋ ˌɪntə əˈkaʊnt/ vzít co v úvahu

tension (n) /ˈtenʃən/ napětí

thought-provoking (adj) /ˈθɔːt prəˌvəʊkɪŋ/ vedoucí k zamyšlení, pod-
nětný

be under the impression /ˌbiˌʌndə ði ɪmˈpreʃən/ mít dojem

viewing habits /ˈvjuːɪŋ ˌhæbɪts/ sledovací návyky

unlike (prep) /ʌnˈlaɪk/ na rozdíl od

without a doubt /wɪðˌaʊt ə ˈdaʊt/ bez pochyby

wreck sb’s enjoyment /ˌrek ˌsʌmbɒdiz ɪnˈdʒɔɪmənt/ zničit, zmařit, pokazit něčí 
radost, potěšení

10E VOCABULARY 5.68

alive (adj) /əˈlaɪv/ naživu

appalling (adj) /əˈpɔːlɪŋ/ otřesný, děsný

it’s a must-watch /ɪts ə ˌmʌst ˈwɒtʃ/ to musíte vidět, to se musí 
vidět 

be in suspense /ˌbi ɪn səˈspens/ být v napětí

be on the edge of your seat /ˌbi ɒn ði ˈedʒ əv jə ˈsiːt/ nemoci se odtrhnout od žid-
le (když je něco napínavé)

breathtaking (adj) /ˈbreθˌteɪkɪŋ/ dechberoucí

cast (n) /kɑːst/ obsazení, herci (ve filmu)

catch up on an episode /ˌkætʃ ˈʌp ɒn ən ˈepəsəʊd/ podívat se na díl seriálu 
(dohnat ho)

cheesy (adj) /ˈtʃizi/ laciný, ubohý

childish (adj) /ˈtʃaɪldɪʃ/ dětský, dětinský

childlike (adj) /ˈtʃaɪldlaɪk/ dětsky upřímný

classic (adj)  /ˈklæsɪk/ klasický, typický

classical (adj) /ˈklæsɪkəl/ klasický (hudba, dílo)

comic (adj) /ˈkɒmɪk/ komický, legrační, komedi-
ální 
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comical (adj) /ˈkɒmɪkəl/ komický, směšný (i ve význa-
mu divný, hloupý) 

deliver the punchline /dɪˌlɪvə ðə ˈpʌntʃlaɪn/ říct pointu vtipu

do a stand-up routine /ˌduː ə ˈstændʌp ruːˌtiːn/ udělat stand-up představení

enchanted (adj) /ɪnˈtʃɑːntɪd/ začarovaný, okouzlený

exceptional (adj) /ɪkˈsepʃənəl/ výjimečný

feature-length (adj) /ˈfiːtʃə ˌleŋθ/ celovečerní

heckle sb /ˈhekəl ˌsʌmbɒdi/ přerušovat, pokřikovat na 
koho

historic (adj) /hɪˈstɒrɪk/ historický (skutečně exis-
tující)

historical (adj) /hɪˈstɒrɪkəl/ historicky významný

invaluable (adj) /ɪnˈvæljuəbəl/ neocenitelný

keep sb’s interest /ˌkiːp ˌsʌmbɒdiz ˈɪntrɪst/ udržet něčí zájem

lively (adj) /ˈlaɪvli/ živý, čilý

magic (adj) /ˈmædʒɪk/ kouzelnický 

magical (adj) /ˈmædʒɪkəl/ kouzelný, magický 

offensive (adj) /əˈfensɪv/ urážlivý, pohoršlivý

play the lead  /ˌpleɪ ðə ˈliːd/ hrát hlavní roli

plot (n) /plɒt/ děj  

release a film /rɪˌliːs ə ˈfɪlm/ uvést film (do kin)

set (n) /set/ scéna

sexist joke /ˈseksɪst ˌdʒəʊk/ sexistický vtip

sitcom (n) /ˈsɪtkɒm/ situační komedie

tasteful (adj) /ˈteɪstfəl/ vkusný, elegantní

tasty (adj) /ˈteɪsti/ chutný, lahodný

tell a gag /ˌtel ə ˈɡæɡ/ říct vtip (hovorově)

throughout (prep, adv) /θruːˈaʊt/ po celou dobu, během 
celého (čeho)

unconvincing (adj) /ˌʌnkənˈvɪnsɪŋ/ nepřesvědčivý

worthless (adj) /ˈwɜːθləs/ bezcenný, k ničemu

worthwhile (adj)  /ˌwɜːθˈwaɪl/ stojící za to (úsilí)

10F SPEAKING 5.69

appeal to sb (v) /əˈpiːl tə ˌsʌmbɒdi/ líbit se, zamlouvat se komu

approach sth (v) /əˈprəʊtʃ ˌsʌmθɪŋ/ přistoupit, přistupovat k 
čemu

awkward (adj) /ˈɔːkwəd/ nepříjemný, trapný

be worth the effort /ˌbi ˈwɜːθ ði ˌefət/ stát za úsilí
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Anglicko-český slovníček

easy watch /ˈiːzi wɒtʃ/ nenáročný, pohodový na 
sledování

performance (n) /pəˈfɔːməns/ představení

performer (n) /pəˈfɔːmə/ účinkující

resolve (v) /rɪˈzɒlv/ vyřešit

stunt man (n) /ˈstʌnt ˌmæn/ kaskadér

up to date (adj) /ˌʌp tə ˈdeɪt/ současný, nejnovější

10G WRITING 5.70

art form (n) /ˈɑːt ˌfɔːm/ forma umění

attempt (v) /əˈtempt/ pokusit se

be blown away /ˌbi ˌbləʊn əˈweɪ/ být naprosto ohromen, být 
hotový z čeho (hov.)

be particularly impressed /ˌbi pəˌtɪkjələli ɪmˈprest/ být obzvlášť ohromen

be set in /ˌbi ˈset ɪn/ být zasazený, odehrávající se

be superior to sth /ˌbi suːˈpɪəriə tə ˌsʌmθɪŋ/ být lepší, kvalitnější než co

big-budget film /ˌbɪɡ ˈbʌdʒɪt ˌfɪlm/ velkorozpočtový film

box set /ˈbɒks ˌset/ celá série filmu/ seriálu

complex (adj) /ˈkɒmpleks/ složitý, komplexní

convincing (adj) /kənˈvɪnsɪŋ/ přesvědčivý

distinct (adj) /dɪˈstɪŋkt/ odlišný, výrazný

draw sb in (phr v) /ˌdrɔː ˌsʌmbɒdi ˈɪn/ zatáhnout, vtáhnout koho do

explore in depth /ɪkˌsplɔː ɪn ˈdepθ/ prozkoumat do hloubky

get to know sb /ˌget tə ˈnəʊ ˌsʌmbɒdi/ poznat koho

grab sb’s attention /ˌɡræb ˌsʌmbɒdiz əˈtenʃən/ upoutat čí pozornost

handful (n) /ˈhændfʊl/ hrstka, pár

implication (n) /ˌɪmplɪˈkeɪʃən/ důsledek, dopad

inferior (adj) /ɪnˈfɪəriə/ horší (kvality)

instantly (adv) /ˈɪnstəntli/ okamžitě

lead actor (n) /ˈliːd ˌæktə/ hlavní protagonista

mesmerising (adj) /ˈmezməraɪzɪŋ/ okouzlující, uchvacující

mindless (adj) /ˈmaɪndləs/ tupý, zbytečný

narrative (adj) /ˈnærətɪv/ narativní, týkající se vyprá-
vění

predictable (adj) /prɪˈdɪktəbəl/ předvídatelný

raise a question about sth 
/ˌreɪz ə ˈkwestʃən əˈbaʊt 
ˌsʌmθɪŋ/

vyvolat, vzbudit otázku o 
čem

recognizable (adj) /ˈrekəɡnaɪzəbəl/ (roz)poznatelný
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review (n,v) /rɪˈvjuː/ recenze, recenzovat, posu-
zovat

see something coming a 
mile off 

/ˈsiː ˌsʌmθɪŋ ˌkʌmɪŋ ə ˈmaɪl 
ˌɒf/

vidět, poznat, že se něco 
stane na míli daleko

sigh of relief /ˌsaɪ əv rɪˈliːf/ povzdech úlevy

sympathetic (adj) /ˌsɪmpəˈθetɪk ˈəv ˌsʌmbɒdi/ soucítící, mající pochopení 

sympathise (v) /ˈsɪmpəθaɪz/ soucítit, mít pochopení

twist (n) /twɪst/ zvrat, nečekaný vývoj

unfold (v) /ʌnˈfəʊld/ vyvinout se, odvíjet se, 
rozvinout se

unimpressed /ˌʌnɪmˈprest/ neohromený

upbringing (n) /ˈʌpˌbrɪŋɪŋ/ výchova
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