
UNIT 1 - PEOPLE LIDÉ
BODY TĚLO
GENERAL OBECNĚ
beauty spot/mole /ˈbjuːti spɒt/ mateřské znaménko/znaménko krásy
dimple /ˈdɪmpəl/ ďolíček
freckles /ˈfreklz/ pihy
scar /skɑː/ jizva
wrinkles /ˈrɪŋklz/ vrásky

BUILD POSTAVA
build /bɪld/ postava, tělesná konstrukce
muscular /ˈmʌskjələ/ svalnatý
obese /əʊˈbiːs/ obézní, otylý
overweight /ˌəʊvəˈweɪt/ mající nadváhu
petite /pəˈtiːt/ drobný, útlý, křehký
plump /plʌmp/ buclatý, boubelatý
skinny /ˈskɪni/ vyhublý, vychrtlý
slender /ˈslendə/ štíhlý, útlý
stocky /ˈstɒki/ podsaditý, menší a robustní

HAIR VLASY
dyed /daɪd/ (na)barvené
fringe /frɪndʒ/ ofina
frizzy /ˈfrɪzi/ kudrnatý, kadeřavý
highlights /ˈhaɪlaɪts/ melíry
plait(s) /plæt(s)/ cop(y)
ponytail /ˈpəʊniteɪl/ culík, ohon (účes)
shoulder-length /ˈʃəʊldə leŋθ/ dlouhé po ramena
spiky /ˈspaɪki/ ježaté
streaky /ˈstriːki/ s barvenými proužky
(tied) in a bun /taɪd ɪn ə ˈbʌn/ (svázané) do uzlu, do drdolu

BODY LANGUAGE ŘEČ TĚLA
WAYS OF LOOKING JAK SE DÍVÁME
glance /ɡlɑːns/ (letmo) pohlédnout, přelétnout pohledem
glare /ɡleə/ zlostně hledět, zabodnout pohled
glimpse /ɡlɪmps/ zahlédnout, zběžný pohled
peer /pɪə/ zírat, civět, vykukovat
stare /steə/ (dlouze) upřeně se dívat, zírat

WAYS OF SPEAKING JAK MLUVÍME
mutter /ˈmʌtə/ (za)mumlat, (za)bručet (pod vousy)
shout /ʃaʊt/ (za)křičet, řvát, zavolat
stutter /ˈstʌtə/ koktat, zadrhávat se (v řeči)
whisper (in sb’s ear) /ˈwɪspə ɪn ˌsʌmbɒdiz  
ˈɪə/

šeptat (někomu do ucha)

yell /jel/ řvát, křičet, ječet

POSTURE AND GESTURES POSTOJ A GESTA
bang your fist /bæŋ jə ˈfɪst/ bouchnout/praštit pěstí
cross your legs /krɒs jə ˈlegz/ zkřížit nohy
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fold your arms (across your chest) /fəʊld jə 
ˈɑːmz əˌkrɒs jə ˈtʃest/

založit/zkřížit ruce (na hrudi)

frown /fraʊn/ (za)mračit se, (s)vraštit čelo
gesture /ˈdʒestʃə/ gesto, gestikulovat
lean back /liːn ˈbæk/ zaklonit se
posture /ˈpɒstʃə/ držení těla, postoj, póza
purse your lips /pɜːs jə ˈlɪps/ našpulte rty
raise your eyebrows /reɪz jə ˈaɪbraʊz/ zvedněte obočí
shake your head /ʃeɪk jə ˈhed/ zavrťte hlavou
shrug your shoulders /ʃrʌɡ jə ˈʃəʊldəz/ pokrčte rameny
tremble /ˈtrembəl/ (za)třást se, klepat (se)
wink /wɪŋk/ mrknout

CLOTHES AND FASHION OBLEČENÍ A MÓDA
STYLE AND LOOK STYL A VZHLED
scruffy /ˈskrʌfi/ ošuntělý, zanedbaný
shabby /ˈʃæbi/ otrhaný, omšelý
smart /smɑːt/ elegantní, vkusný
sporty /ˈspɔːti/ sportovní
trendy /ˈtrendi/ módní, velice moderní

CLOTHES OBLEČENÍ
baggy /ˈbæɡi/ pytlovitý, plandavý
casual /ˈkæʒuəl/ všední, pro volný čas
checked /tʃekt/ károvaný, kostkovaný
creased /kriːst/ zmačkaný
faded /feɪdɪd/ vybledlý
floral /ˈflɔːrəl/ květinový, květovaný
fold /fəʊld/ sklad
(in)formal /(ɪn)ˈfɔːməl/ (ne)formální
loose /luːs/ volný
shrink /ʃrɪŋk/ srazit se
stretch /stretʃ/ natáhnout se
striped /straɪpt/ pruhovaný
tight /taɪt/ těsný, přiléhavý
undo (the buttons) /ʌnˌduː ðə ˈbʌtnz/ rozepnout (knoflíky)
untie (the shoes) /ʌnˌtaɪ ðə ˈʃuːz/ rozvázat (boty)

PERSONALITY OSOBNOST
absent-minded /ˌæbsənt ˈmaɪndəd/ roztržitý, nepozorný, roztěkaný
argumentative /ˌɑːgjʊˈmentətɪv/ hádavý
arrogance /ˈærəgəns/ namyšlenost, arogance
arrogant /ˈærəɡənt/ namyšlený, arogantní
bossy /ˈbɒsi/ panovačný, rozkazovačný
careless /ˈkeələs/ lehkomyslný, neopatrný, nedbalý
caring /ˈkeərɪŋ/ starostlivý, pečující
cheerful /ˈtʃɪəfəl/ veselý, optimistický
competitive /kəmˈpetɪtɪv/ soutěživý
conceited /kənˈsiːtəd/ ješitný, domýšlivý
confidence /ˈkɒnfɪdəns/ sebedůvěra, sebevědomí
conscientious /ˌkɒnʃiˈenʃəs/ svědomitý, pečlivý
(dis)honest /(dɪs)ˈɒnəst/ (ne)čestný, (ne)poctivý, (ne)upřímný
(dis)loyal /(dɪs)ˈlɔɪəl/ (ne)loajální, (ne)věrný
(dis)organised /(dɪs)ˈɔːgənaɪzd/ (ne)systematický
dull /dʌl/ nudný, nezajímavý, netečný
efficient /ɪˈfɪʃənt/ výkonný
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egotistical /ˌiːɡəˈtəstɪkəl/ sobecký, sebestředný
flaw /flɔː/ nedostatek, charakterová vada
generous /ˈdʒenərəs/ štědrý, velkorysý
gullible /ˈɡʌləbəl/ naivní, důvěřivý
honesty /ˈɒnəsti/ poctivost, čestnost, upřímnost
imaginative /ɪˈmædʒɪnətɪv/ nápaditý, vynalézavý
(im)mature /(ˌɪ)məˈtʃʊə/ (ne)dospělý
(im)patient /(ɪm)ˈpeɪʃənt/ (ne)trpělivý
(im)polite /(ˌɪm)pəˈlaɪt/ (ne)zdvořilý
(in)sensitive /(ɪn)ˈsensətɪv/ (ne)citlivý
(in)sincere /(ˌɪn)sɪnˈsɪə/ (ne)upřímný
impartial /ɪmˈpɑːʃəl/ nestranný, nezaujatý
(ir)responsible /(ˌɪ)rɪˈspɒnsəbəl/ (ne)zodpovědný
kindness /ˈkaɪndnəs/ (ne)vlídný, (ne)laskavý
loyalty /ˈlɔɪəlti/ věrnost, loajalita
maturity /məˈtjʊərɪti/ dospělost, zralost
mean /miːn/ zlý, nepříjemný, skoupý,
meditative /ˈmedɪtətɪv/ hloubavý, přemýšlivý
messy /ˈmesi/ nepořádný 
modest /ˈmɒdəst/ skromný
narrow-minded /ˌnærəʊ ˈmaɪndəd/ omezený, úzkoprsý
over-ambitious /ˌəʊvə æmˈbɪʃəs/ přehnaně ctižádostivý
partial /ˈpɑːʃəl/ zaujatý, předpojatý, nadržující
perfectionism /pəˈfekʃənɪzəm/ perfekcionismus
perfectionist /pəˈfekʃənəst/ perfekcionista
politeness /pəˈlaɪtnəs/ zdvořilost
procrastination /prəˌkræstəˈneɪʃən/ otálení, průtahy, odklady
procrastinator /prəˈkræstɪneɪtə/ ten, kdo otálí, odkládá práci na později
rebellious /rɪˈbeljəs/ vzpurný, vzdorovitý
reliable /rɪˈlaɪəbəl/ spolehlivý
reserved /rɪˈzɜːvd/ zdrženlivý, odměřený
rudeness /ˈruːdnəs/ hrubost, neomalenost
self-centred /self ˈsentəd/ sebestředný
self-confident /self ˈkɒnfədənt/ sebejistý, sebevědomý
self-conscious /self ˈkɒnʃəs/ nesmělý, rozpačitý, nesvůj
sensible /ˈsensəbəl/ rozumný
sensitivity /ˌsensɪˈtɪvɪti/ citlivost, ohleduplnost
sincerity /sɪnˈserɪti/ upřímnost
sociability /ˌsəʊʃəˈbɪləti/ společenskost, družnost
strict /strɪkt/ přísný, tvrdý
stubborn /ˈstʌbən/ tvrdohlavý, paličatý
sympathetic /ˌsɪmpəˈθetɪk/ soucitný
talkative /ˈtɔːkətɪv/ upovídaný, hovorný
unreliable /ˌʌnrɪˈlaɪəbəl/ nespolehlivý
(un)reasonable /(ʌn)ˈriːzənəbl/ (ne)rozumný
unscrupulous /ʌnˈskruːpjələs/ bezohledný, bezcharakterní
vain /veɪn/ marnivý, domýšlivý

FEELINGS POCITY
adore /əˈdɔː/ zbožňovat, vroucně milovat
amazed /əˈmeɪzd/ ohromený, užaslý
anxiety /æŋˈzaɪəti/ strach, úzkost
anxious /ˈæŋkʃəs/ zneklidněný, úzkostný
apprehensive /ˌæprɪˈhensɪv/ znepokojený, mající obavy
ashamed /əˈʃeɪmd/ stydící se, zahanbený
astonished /əˈstɒnɪʃt/ udivený, ohromený
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be fed up with sb/sth /bi fed ˈʌp wɪð mít někoho dost/po krk
ˌsʌmbɒdi, ˌsʌmθɪŋ/
bewildered /bɪˈwɪldəd/ zmatený, vyjevený
confused /kənˈfjuːzd/ zmatený, popletený
content with /ˈkɒntent wɪð/ spokojený s
depressed /dɪˈprest/ sklíčený
devastated /ˈdevəsteɪtəd/ zničený, otřesený
distracted /dɪˈstræktəd/ rozrušený, roztěkaný
elated /ɪˈleɪtəd/ nadšený, šťastný
embarrassed /ɪmˈbærəst/ v rozpacích, trapně se cítící, rozpačitý
emotional intelligence /ɪˌməʊʃənəl emoční inteligence
ɪnˈtelədʒəns/
excited /ɪkˈsaɪtəd/ nadšený, plný vzrušení
exhausted /ɪɡˈzɔːstəd/ vyčerpaný
frightened /ˈfraɪtnd/ vystrašený, vyděšený
frustrated /frʌˈstreɪtəd/ znechucený, otrávený
furious /ˈfjʊəriəs/ rozzuřený, vzteklý
gloomy /ˈɡluːmi/ skleslý, zasmušilý
heartbroken /ˈhɑːtˌbrəʊkən/ mající zlomené srdce, zdrcený
indifferent (to) /ɪnˈdɪfərənt tə/ lhostjný (k), netečný
in the mood (for sth) /ɪn ðə ˈmuːd (fə mít náladu (na co)
ˌsʌmθɪŋ)/
jealous /ˈdʒeləs/ žárlivý
long for sb/sth /ˈlɒŋ fə ˌsʌmbɒdi, ˌsʌmθɪŋ/ toužit po někom

lose your temper /luːz jə ˈtempə/ přestat se ovládat, rozčílit se
miserable /ˈmɪzərəbəl/ nešťastný, utrápený
moved /muːvd/ dojatý
overwhelmed /ˌəʊvəˈwelmd/ ohromený, přemožený (pocity)
rub sb up the wrong way /rʌb ˌsʌmbɒdi ˈʌp 
ðə rɒŋ weɪ/

drbat někoho proti srsti

stressed out /strest ˈaʊt/ (vy)stresovaný
terrified/petrified /ˈterəfaɪd, ˈpetrəfaɪd/ vyděšený, vystrašený/mít hrůzu, být strachy 

bez sebe
thrilled /θrɪld/ nadšený, unešený
wretched /ˈretʃəd/ zoufalý

THE MIND MYSL
assume /əˈsjuːm/ přepokládat, domnívat se, usuzovat
assumption /əˈsʌmpʃən/ předpoklad, domněnka
be on sb’s mind /bi ɒn ˌsʌmbɒdiz ˈmaɪnd/ mít na mysli
change your mind /tʃeɪndʒ jə ˈmaɪnd/ rozmyslet si, změnit názor
come to a realisation /kʌm tə ə uvědomit si
ˌrɪəlaɪˈzeɪʃən/
come to mind /kʌm tə ˈmaɪnd/ vybavit si, přijít na mysl
compliment (sb on sth) /ˈkɒmpləmənt/ pochválit (někoho za co)
confront /kənˈfrʌnt/ postavit se (komu, čemu), konfrontovat
deal (with sth) /ˈdiːl wɪð ˌsʌmθɪŋ/ vypořádat se, vyřešit
gain sb’s confidence /ɡeɪn ˌsʌmbɒdiz získat si něčí důvěru
ˈkɒnfədəns/
get sidetracked /ɡet ˈsaɪdtrækt/ odbočit, vyhnout se, odložit 
get your head around (sth) /ɡet jə ˈhed 
əˌraʊnd ˌsʌmθɪŋ/

pochopit něco

go to one’s head /ɡəʊ tə wʌnz ˈhed/ stoupnout do hlavy
have a good head for sth /hæv ə ɡʊd ˈhed  fə 
ˌsʌmθɪŋ/

mít na něco hlavu (dobře chápat)
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have no recollection (of sth) /hæv nəʊ nevzpomínat si na (něco)
ˌrekəˈlekʃən əv ˌsʌmθɪŋ/
(il)literate /(ɪ)ˈlɪtərət/ (ne)gramotný
imagination /ɪˌmædʒəˈneɪʃən/ představivost, fantazie
imagine /ɪˈmædʒən/ představit si, domnívat se
lose your head /luːz jə ˈhed/ ztratit hlavu (přen.)
lose your mind /luːz jə ˈmaɪnd/ zbláznit
make up your mind /meɪk ʌp jə ˈmaɪnd/ rozhodnout se
multi-task /ˌmʌltɪ ˈtɑːsk/ dělat více činností/úkolů najednou
perceive /pəˈsiːv/ vnímat, uvědomovat si
perception /pəˈsepʃən/ vnímání, vjem
realisation /ˌrɪəlaɪˈzeɪʃən/ uvědomění si
realise /ˈrɪəlaɪz/ uvědomit si
recollect /ˌrekəˈlekt/ vzpomenout si, vybavit si
recollection /ˌrekəˈlekʃən/ vzpomínka
regard (sth) as /rɪˈɡɑːd ˌsʌmθɪŋ əz/ považovat (něco) za

ATTITUDES AND BELIEFS NÁZORY A PŘESVĚDČENÍ
admire /ədˈmaɪə/ obdivovat
approve (of sth) /əˈpruːv əv ˌsʌmθɪŋ/ schvalovat (něco), souhlasit s
achieve sb’s ambitions /əˌtʃiːv ˌsʌmbɒdiz 
æmˈbɪʃənz/

dosáhnout svých cílů

attitude /ˈætɪtjuːd/ postoj, stanovisko
belief /bɪˈliːf/ přesvědčení, víra
content with /ˈkɒntent wɪð/ spokojený s
convinced of /kənˈvɪnst əv/ přesvědčený o
disapprove (of) /ˌdɪsəˈpruːv əv/ nesouhlasit, neschvalat (něco)
dismiss (an idea) /dɪsˌmɪs ən aɪˈdɪə/ odmítnou, zavrhnout (nápad)
dismissive /dɪˈsmɪsɪv/ odmítavý, přezíravý
focused on /ˈfəʊkəst ɒn/ soustředěný, zaměřený na
have a go (at sth) /hæv ə ˈɡəʊ ət ˌsʌmθɪŋ/ do něčeho se pustit, něco si vyzkoušet
have excellent taste /hæv ˌeksələnt ˈteɪst/ mít vynikající vkus
indifferent to /ɪnˈdɪfərənt tə/ lhostejný, netečný
insist on /ɪnˈsɪst ɒn/ trvat na něčem
passionate believer (in sth) /ˌpæʃənət bəˈliːvə 
ɪn/

zanícený zastánce (něčeho)

regard sb as /rɪˈɡɑːd ˌsʌmbɒdi əz/ považovat/pokládat někoho za
set (yourself) high standards /set jɔːˌself haɪ 
ˈstændədz/

stanovit (si) vysoká měřítka/nastavit si 
vysokou laťku

supportive /səˈpɔːtɪv/ podporující, nápomocný
take a keen interest in sth /teɪk ə kiːn 
ˈɪntrəst ɪn ˌsʌmθɪŋ/

živě/silně se (o něco) zajímat

take pride (in sth) /teɪk ˈpraɪd ɪn ˌsʌmθɪŋ/ zakládat si (na něčem)

PHRASAL VERBS FRÁZOVÁ SLOVESA
carry out (a task) /kæri ˌaʊt ə ˈtɑːsk/ vykonat/provést (úkol)
draw up (a list) /drɔː ˌʌp ə ˈlɪst/ sestavit/sepsat seznam
fall apart /fɔːl əˈpɑːt/ sesypat se, zhroutit se
look down on sb /lʊk ˈdaʊn ɒn ˌsʌmbɒdi/ povyšovat se nad koho, dívat se spatra
look up to sb /lʊk ˈʌp tə ˌsʌmbɒdi/ vzhlížet k někomu, obdivovat někoho
make up one’s mind /meɪk ʌp wʌnz ˈmaɪnd/ rozhodnout se

start off /stɑːt ˈɒf/ začít s něčím
tick sth off /tɪk ˌsʌmθɪŋ ˈɒf/ odškrtnout si něco
wear out /weə ˈaʊt/ unavit, vyčerpat
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UNIT 2 - HOME DOMOV
TYPES OF HOUSES AND FLATS TYPY DOMŮ A BYTŮ
basement flat /ˈbeɪsmənt flæt/ suterénní but
bedsit /ˌbedˈsɪt/ obytná ložnice (pokoj ve kterém je i lůžko 

ke spaní)
bungalow /ˈbʌŋɡələʊ/ bungalov, jednopodlažní domek
chalet /ˈʃæleɪ/ horská chata/bouda
converted loft /kənˌvɜːtɪd ˈlɒft/ přestavěné/upravené podkroví
cottage /ˈkɒtɪdʒ/ vilka, chata
country house /ˌkʌntri ˈhaʊs/ venkovský dům, usedlost
detached house /dɪˌtætʃt ˈhaʊs/ samostatně stojící dům
farmhouse /ˈfɑːmhaʊs/ obytný dům na statku, statek
holiday home /ˈhɒlədi həʊm/ dům k pronajmutí na dovolenou, prázdniny

mansion /ˈmænʃən/ velký, honosný dům, sídlo
manor /ˈmænə/ panství, panské sídlo, "zámeček"
penthouse /ˈpenthaʊs/ střešní byt/nástavba (luxusní)
pre-war building /priː ˌwɔː ˈbɪldɪŋ/ předválečná budova
semi-detached house /ˌsemi dɪˌtætʃt ˈhaʊs/ polovina dvojdomku

skyscraper /ˈskaɪˌskreɪpə/ mrakodrap
stately home /ˌsteɪtli ˈhəʊm/ majestátní dům, zámek
studio flat /ˈstjuːdiəʊ flæt/ garsonka, jednopokojový byt
terraced house /ˌterəst ˈhaʊs/ řadový domek
two-storey building /tuː ˌstɔːri ˈbɪldɪŋ/ dvoupodlažní budova/dům
townhouse /ˈtaʊnhaʊs/ řadový domek v menší zástavbě

OUTSIDE THE HOUSE MIMO DŮM
conservatory /kənˈsɜːvətəri/ skleník, zimní zahrada
double garage /ˌdʌbəl ˈɡærɪdʒ/ garáž pro dva vozy
driveway /ˈdraɪvweɪ/ vjezd, (soukromá) příjezdová cesta
façade /fəˈsɑːd/ průčelí, fasáda
garden chairs /ˌɡɑːdn ˈtʃeəz/ zahradní židle/křesla
gravel /ˈɡrævəl/ štěrk, kaménky
hedge /hedʒ/ živý plot
lawn /lɔːn/ trávník
letter box /ˈletə bɒks/ schránka (na poštu)
patio furniture /ˌpætiəʊ ˈfɜːnɪtʃə/ nábytek na terasu
plot of land /plɒt əv ˈlænd/ parcela, pozemek
porch /pɔːtʃ/ krytý vchod, veranda
roof tiles /ˈruːf taɪlz/ střešní tašky
sprinkler /ˈsprɪŋklə/ postřikovač, zavlažovač
streetlamp /ˈstriːtlæmp/ pouliční lampa
railing /ˈreɪlɪŋ/ zábradlí, ohrada
shutters /ˈʃʌtəz/ okenice
skylight /ˈskaɪlaɪt/ střešní okno, světlík

FURNITURE AND FURNISHINGS NÁBYTEK A ZAŘÍZENÍ
banister /ˈbænəstə/ madlo zábradlí
bathroom tiles /ˈbɑːθrʊm taɪlz/ koupelnové kachlíky/dlaždice
bedding /ˈbedɪŋ/ povlečení, lůžkoviny
built-in wardrobe /ˌbɪlt ɪn ˈwɔːdrəʊb/ vestavěná skříň
bunk beds /bʌŋk ˈbedz/ patrová postel, palanda
chest of drawers /tʃest əv ˈdrɔːz/ prádelník, komoda
cushion /ˈkʊʃən/ polštářek
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desk /desk/ psací stůl
display cabinet /dɪˈspleɪ ˌkæbənət/ vitrína, prosklená skřínka
doorbell /ˈdɔːbel/ zvonek
doormat /ˈdɔːmæt/ rohožka
fireplace /ˈfaɪəpleɪs/ krb
framed photograph /ˌfreɪmd ˈfəʊtəɡrɑːf/ fotografie v rámečku/zarámovaná fotografie

fully-fitted /ˌfʊli ˈfɪtəd/ plně/kompletně vybavený
glass-fronted bookcase /ˌɡlɑːs ˌfrʌntɪd 
ˈbʊkkeɪs/

prosklená knihovna

grandfather clock /ˈɡrændˌfɑːðə klɒk/ dědečkovy hodiny
hot water heater /hɒt ˈwɔːtə ˌhiːtə/ ohřívač teplé vody, bojler
household appliances /ˌhaʊshəʊld 
əˈplaɪənsɪz/

domácí spotřebiče, drobné přístroje pro 
domácnost

kitchen sink /ˌkɪtʃən ˈsɪŋk/ (kuchyňský) dřez
knick-knack /ˈnɪk næk/ tretky
light fixtures /ˈlaɪt ˌfɪkstʃəz/ svítidla
made to order /meɪd tə ˈɔːdə/ vyrobený na zakázku, na přání
mantelpiece /ˈmæntlpiːs/ krbová římsa
ornament /ˈɔːnəmənt/ dekorace, ozdoba
parquet /ˈpɑːkeɪ/ parkety
Persian rug /ˌpɜːʃən ˈrʌɡ/ perský koberec
plumbing /ˈplʌmɪŋ/ potrubí, (vodovodní/plynové) instalace
potted plant /ˌpɒtəd ˈplɑːnt/ rostlina v květináči
radiator /ˈreɪdieɪtə/ radiátor, topné těleso
receiver /rɪˈsiːvə/ přijímač
rocking chair /ˈrɒkɪŋ tʃeə/ houpací křeslo
roller blinds /ˈrəʊlə blaɪndz/ rolety, rolovací žaluzie
running water /ˌrʌnɪŋ ˈwɔːtə/ tekoucí voda
stool /stuːl/ stolička
swivel chair /ˈswɪvəl tʃeə/ otočná židle
upholstered chairs /ʌpˌhəʊlstəd ˈtʃeəz/ čalouněné židle
Venetian blinds /vəˌniːʃən ˈblaɪndz/ benátské zrcadlo
wallpaper /ˈwɔːlˌpeɪpə/ tapeta
windowsill /ˈwɪndəʊˌsɪl/ okenní parapet/římsa
wooden floor /ˌwʊdn ˈflɔː/ dřevěná podlaha

ADJECTIVES TO DESCRIBE INTERIORS PŘÍDAVNÁ JMÉNA POPISUJÍCÍ INTERIÉRY

airy/spacious /ˈeəri, ˈspeɪʃəs/ vzdušný/prostorný
bare /beə/ holý
cluttered /ˈklʌtəd/ zaneřáděný, zanešený
cosy /ˈkəʊzi/ útulný, pohodlný
décor /ˈdeɪkɔː/ (styl) zařízení, výzdoba
designed by /dɪˈzaɪnd baɪ/ navržený kým
dilapidated /dəˈlæpədeɪtəd/ zchátralý, (polo)rozpadlý
dingy /ˈdɪndʒi/ špinavý, zašlý
draughty /ˈdrɑːfti/ tam, kde táhne, kde je průvan
impressive /ɪmˈpresɪv/ působivý, úchvatný
landing /ˈlændɪŋ/ podesta, odpočivadlo (na schodišti)
minimalist /ˈmɪnɪməlɪst/ minimalistický
neat and tidy /niːt ən ˈtaɪdi/ čistý a uklizený
quaint /kweɪnt/ malebný, svérázný
shabby /ˈʃæbi/ omšelý, zchátralý
soundproof /ˈsaʊndpruːf/ odhlučněný, zvukotěsný
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sparsely decorated/furnished /ˌspɑːsli 
ˈdekəreɪtɪd, ˈfɜːnɪʃt/

spoře/úsporně zařízený/vybavený

stylish /ˈstaɪlɪʃ/ stylový
texture /ˈtekstʃə/ struktura (látky) 
ultra-modern /ˌʌltrə ˈmɒdn/ ultramoderní
(un)furnished /(ʌn)ˈfɜːnɪʃt/ (ne)zařízený, (ne)vybavený

NEIGHBOURHOODS SOUSEDSTVÍ, ČTVRTI
city dwellers /ˈsɪti ˌdweləz/ obyvatel města
(conveniently/pleasantly) located 
/kənˌviːniəntl, ˌplezəntli ləʊˈkeɪtɪd/

příhodně/pěkně situovaný/umístěný

cost of living /kɒst əv ˈlɪvɪŋ/ náklady na bydlení
downtown (n) /ˌdaʊnˈtaʊn/ střed města, centrum
downtown (adj) /ˌdaʊnˈtaʊn/ centrální
downtown (adv) /ˌdaʊnˈtaʊn/ v centru města, do centra
housing estate /ˈhaʊzɪŋ ɪˌsteɪt/ sídliště, obytná kolonie
inhabitant/resident /ɪnˈhæbətənt, ˈrezədənt/ obyvatel, rezident

isolated /ˈaɪsəleɪtəd/ izolovaný, osaměle stojící
nosy neighbours /ˌnəʊzi ˈneɪbəz/ hluční sousedé
outskirts /ˈaʊtskɜːts/ předměstí, okraj města
pedestrian precinct /pəˌdestriən ˈpriːsɪŋkt/ pěší zóna
residential area /ˌrezəˌdenʃəl ˈeəriə/ obytná čtvrť, obytné pásmo
suburb /ˈsʌbɜːb/ předměstí, okrajové sídliště
suburban /səˈbɜːbən/ předměstský
within easy reach (of sth) /wɪðˌɪn ˌiːzi ˈriːtʃ  
əv ˌsʌmθɪŋ/

snadno/pohodlně dostupný

REDECORATION/RENOVATION RENOVACE/REKONSTRUKCE
connect electricity /kəˌnekt ɪlekˈtrɪsəti/ zapojit elektřinu
dismantle /dɪsˈmæntl/ odstranit, rozebrat, strhnout
dust the furniture /dʌst ðə ˈfɜːnɪtʃə/ setřít prach z nábytku (zbavit prachu)
fasten sth (to sth) /ˈfɑːsən ˌsʌmθɪŋ tə 
ˌsʌmθɪŋ/

připevnit, zaponout

fix /fɪks/ připevnit, spravit
install /ɪnˈstɔːl/ instalovat, zapojit
interior /ɪnˈtɪəriə/ interiér, 
length/height/width /leŋθ, haɪt, wɪdθ/ délka/výška/šířka
maintenance /ˈmeɪntənəns/ údržba
mend the dripping tap /mend ðə ˌdrɪpɪŋ 
ˈtæp/

opravit kapající kohoutek

mow the lawn /məʊ ðə ˈlɔːn/ sekat trávník
oil the hinges /ɔɪl ðə ˈhɪndʒɪz/ promazat/naolejovat panty
paint sth (black) /peɪnt ˌsʌmθɪŋ ˈblæk/ natřít něco (na černo)
paper the walls /ˌpeɪpə ðə ˈwɔːlz/ tapetovat
redecorate /riːˈdekəreɪt/ (znovu) vymalovat, vytapetovat
redecoration/refurbishment /riːˌdekəˈreɪʃən, 
ˌriːˈfɜːbɪʃmənt/

vymalování, vytapetování/renovace, 
modernizace

repair /rɪˈpeə/ opravit
replace /rɪˈpleɪs/ nahradit, vyměnit
strength /streŋθ/ síla
support the weight (of the roof) /səˌpɔːt ðə 
ˈweɪt əv ðə ˈruːf/

podepřít váhu (střechy)

sweep/vacuum the floor /swiːp, ˌvækjuəm ðə 
ˈflɔː/

zamést/vysát podlahu

tighten the screw /ˌtaɪtn ðə ˈskruː/ utáhnout, dotáhnout šroub
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tile /taɪl/ kachlička, dlaždice, střešní taška
(un)bolt the door /(ʌnˌ)bəʊlt ðə ˈdɔː/ otevřít závoru u dveří/zavřít dveře na 

závoru
under construction /ˌʌndə kənˈstrʌkʃən/ ve výstavbě
unscrew /ʌnˈskruː/ odšroubovat, vyšroubovat
wipe (a speck of dust) /waɪp ə spek əv ˈdʌst/ utřít, otřít (smítko prachu)

REAL ESTATE NEMOVITOSTI
(affordable) housing /əˌfɔːdəbl ˈhaʊzɪŋ/ (dostupné) bydlení
deposit /dɪˈpɒzət/ záloha
estate agent /ɪˈsteɪt ˌeɪdʒənt/ realitní makléř
evict /ɪˈvɪkt/ (soudně) vystěhovat, vypovědět, vykázat
eviction /ɪˈvɪkʃən/ (soudní) vystěhování, výpověď
householder /ˈhaʊsˌhəʊldə/ majitel, vlastník domu/bytu
landlord/landlady /ˈlændlɔːd, ˈlændˌleɪdi/ domácí, majitel/majitelka bytu/domu
mortgage /ˈmɔːɡɪdʒ/ hypotéka
non-payment of the mortgage /nɒn ˌpeɪmənt 
əv ðə ˈmɔːɡɪdʒ/

neplacení hypotéky

pay the rent /peɪ ðə ˈrent/ platit nájem(né)
real estate/property /ˈrɪəl ɪˌsteɪt, ˈprɒpəti/ nemovitost, nemovitý majetek, realita
repossess /ˌriːpəˈzes/ odejmout neplatiči nesplácený majetek
tenancy /ˈtenənsi/ (pro)nájem
tenant /ˈtenənt/ nájemník, nájemce
to let /tə ˈlet/ pronajmout, dát k pronájmu

HOUSE AND HOME DŮM A DOMOV
(a real) home from home /ə rɪəl həʊm frəm 
ˈhəʊm/

(skutečný) druhý domov

feel at home /fiːl ət ˈhəʊm/ cítit se/být jako doma
feel homesick /fiːl ˈhəʊmˌsɪk/ tesknit po domově, stýskat si 
keep an open house /kiːp ən ˌəʊpən ˈhaʊs/ být pohostinný, "mít stále dveře otevřené 

pro…"
keep house /kiːp ˈhaʊs/ vést/spravovat dům, starat se o dům
make yourself at home /meɪk jɔːˌself ət 
ˈhəʊm/

udělejte si pohodlí

move house /muːv ˈhaʊs/ přestěhovat se
set up house/home /set ˌʌp ˈhaʊs, ˈhəʊm/ zařídit domácnost/dům
There is no place like home! /ðeər iz nəʊ 
pleɪs laɪk ˈhəʊm/

Všude dobře, doma nejlíp.

PHRASAL VERBS FRÁZOVÁ SLOVESA
clean up (the mess) /kliːn ˌʌp ðə ˈmes/ uklidit (nepořádek)
do up a flat /duː ˌʌp ə ˈflæt/ opravit, vyspravit byt
drop in (on sb) /drɒp ˈɪn ɒn ˌsʌmbɒdi/ zastavit se (u někoho)
let out (a flat) /let ˌaʊt ə ˈflæt/ dát byt k pronájmu
move in/out /muːv ˈɪn, ˈaʊt/ nastěhovat se
put in (bathroom fittings) /pʊt ˌɪn ˈbɑːθrʊm 
ˌfɪtɪŋz/

osadit/připojit (zařízení koupelny, sanitu)

switch on/off /swɪtʃ ˈɒn, ˈɒf/ zapnout/vypnout, rozsvítit/zhasnout
take out a bank loan /teɪk ˌaʊt ə ˈbæŋk ləʊn/ vyzít si půjčku v bance

throw out (rubbish) /θrəʊ ˌaʊt ˈrʌbɪʃ/ vyhodit (smetí, odpadky) 

UNIT 3 - SCHOOL ŠKOLA

Longman Exam Accelerator Word Bank
                                                                                    9



TYPES OF SCHOOLS TYPY/DRUHY ŠKOL
boarding school /ˈbɔːdɪŋ skuːl/ internátní škola
independent school /ˌɪndəˌpendənt ˈskuːl/ soukromá/nestátní škola
middle school (BrE)/junior high school (AmE) 
/ˈmɪdl skuːl, ˌdʒuːniə ˈhaɪ skuːl/

druhý stupeň základní školy

nursery school/kindergarten /ˈnɜːsəri skuːl, 
ˈkɪndəɡɑːtn/

mateřská škola, školka

primary school /ˈpraɪməri skuːl/ první stupeň základní školy, základní škola

secondary school/high school (AmE) 
/ˈsekəndəri skuːl, ˈhaɪ skuːl/

střední škola

state school (BrE)/public school (AmE) /steɪt státní škola
vocational school /vəʊˈkeɪʃənəl skuːl/ střední odborná škola, odborné učiliště

THE EDUCATION SYSTEM VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM
compulsory /kəmˈpʌlsəri/ povinný
deputy head (BrE)/assistant principal (AmE) 
/ˌdepjəti ˈhed, əˌsɪstənt ˈprɪnsəpəl/

zástupce/zástupkyně

enrol on a course /ɪnˌrəʊl ɒn ə ˈkɔːs/ zapsat se/přijmout do kurzu
extra-curricular activities /ˌekstrə kəˌrɪkjələ 
ækˈtɪvɪtiz/

mimoškolní činnost (nad rámec osnov)

follow the curriculum /ˌfɒləʊ ðə kəˈrɪkjələm/

form teacher /ˈfɔːm ˌtiːtʃə/ třídní učitel/učitelka
head teacher/principal 
(AmE)/headmaster/headmistress /hed ˈtiːtʃə, 
ˈprɪnsəpəl, ˌhedˈmɑːstə, ˌhedˈmɪstrəs/

ředitel/ředitelka školy

optional /ˈɒpʃənəl/ volitelný, nepovinný
school fee(s) /ˈskuːl fiːz/ školné, školní poplatky
school year /ˈskuːl jɪə/ školní rok
state education /steɪt ˌedjʊˈkeɪʃən/ státní vzdělávání
syllabus/curriculum /ˈsɪləbəs, kəˈrɪkjələm/ osnovy
term /tɜːm/ trimestr (podzimní, jarní nebo letní)

SCHOOL OBJECTS ŠKOLNÍ POMŮCKY A PŘEDMĚTY
backpack /ˈbækpæk/ batoh
compass/compasses /ˈkʌmpəs, ˈkʌmpəsɪz/ kružítko, kružidlo

file /faɪl/ desky, složka, šanon
folder /ˈfəʊldə/ složka, desky
fountain pen /ˈfaʊntən pen/ plnicí pero
highlighter /ˈhaɪlaɪtə/ zvýrazňovač
hole punch /ˈhəʊl pʌntʃ/ děrovačka
notepad /ˈnəʊtpæd/ poznámkový blok
paperclip /ˈpeɪpəklɪp/ sponka na papír
pencil sharpener /ˈpensəl ˌʃɑːpənə/ ořezávátko
rubber /ˈrʌbə/ guma
ruler /ˈruːlə/ pravítko
set square /ˈset skweə/ trojúhelník (pravítko)
stapler /ˈsteɪplə/ sešívačka na papíry
whiteboard /ˈwaɪtbɔːd/ bílá tabule
whiteboard marker /ˈwaɪtbɔːd ˌmɑːkə/ fix/zvýrazňovač pro psaní na bílou tabuli 

SCHOOL SUBJECTS AND SCHOOL WORK ŠKOLNÍ PŘEDMĚTY A ŠKOLNÍ PRÁCE
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analyse (a graph) /ˌænəlaɪz ə ˈɡrɑːf/ analyzovat (graf)
Economics /ˌekəˈnɒmɪks/ ekonomie
English Literature /ˌɪŋɡlɪʃ ˈlɪtərətʃə/ anglická literatura
essay /ˈeseɪ/ esej
Science /ˈsaɪəns/ přírodovědné předměty (biologie, fyzika, 

chemie)
solve equations /sɒlv ɪˈkweɪʒənz/ řešit rovnice
source texts /sɔːs ˈteksts/ zdrojová literatura, prameny
write up an experiment /raɪt ˌʌp ən 
ɪkˈsperəmənt/

zapsat experiment

ASSESSMENT AND EXAMINATIONS HODNOCENÍ A ZKOUŠENÍ
A-levels (BrE) /ˈeɪ ˌlevlz/ celostátní maturitní zkouška ve Velké 

Británii (18-19 let)
announce exam results /əˌnaʊns ɪɡˈzæm 
rɪˌzʌlts/

oznámit výsledky zkoušky

assessment /əˈsesmənt/ hodnocení
certificate /səˈtɪfɪkət/ vysvědčení, potvrzení o obsolvování 

zkoušky
entrance exam /ˈentrəns ɪɡˌzæm/ přijímací zkouška
exam paper /ɪɡˈzæm ˌpeɪpə/ písemná zkouška, písemka
exam results /ɪɡˈzæm rɪˌzʌlts/ výsledky zkoušky
external/internal exam /ɪkˌstɜːnl, ɪnˌtɜːnl 
ɪɡˈzæm/

externí/interní zkoušení

flunk an exam /flʌŋk ən ɪɡˈzæm/ rupnout/propadnout u zkoušky hovor.
GCSEs /ˌdʒiːsiːesˈiːz/ celostátní zkoušky na ukončení základního 

vzdělání v ve Velké Británii (15-16 let)

grade /ɡreɪd/ známka, stupeň, třída, ročník
grade point average /ˈɡreɪd pɔɪnt ˌævərɪdʒ/ průměr známek
mark (n) /mɑːk/ známka
mark (v) /mɑːk/ známkovat, označit
mock exam /mɒk ɪɡˈzæm/ přípravná zkouška, zkušební test
pass with flying colours /pɑːs wɪð 
ˌflaɪɪŋˈkʌləz/

výtečně uspět u zkoušky, snadno složit 
zkoušku

pass/fail a test/an exam /pɑːs, feɪl ə ˈtest, ən 
ɪɡˈzæm/

napsat/nenapsat test, složit 
zkoušku/propadnout u zkoušky

past papers /pɑːst ˈpeɪpəz/ staré testy
resit/retake an exam /riːˌsɪt, riːˌteɪk ən 
ɪɡˈzæm/

znovu dělat/znovu skládat zkoušku

(school) report /ˈskuːl rɪˌpɔːt/ (školní) vysvědčení
school-leaving exam /ˈskuːl liːvɪŋ ɪɡˌzæm/ závěrečná zkouška, (často maturitní 

zkouška)
score/get 100 points /skɔː, ɡet ə ˌhʌndrəd 
ˈpɔɪnts/

skóre/dostat 100 bodů

set an exam /set ən ɪɡˈzæm/ připravit/dát test
sit/take an exam /sɪt, teɪk ən ɪɡˈzæm/ dělat zkoušku/být na zkoušce
take a test /teɪk ə ˈtest/ psát test
take the register/attendance /teɪk ðə 
ˈredʒəstə, əˈtendəns/

zapsat přítomnost

AT UNIVERSITY NA UNIVERZITĚ
academic /ˌækəˈdemɪk/ akademik, akademický
academic journal /ækəˌdemɪk ˈdʒɜːnl/ odborný, vědecký časopis
academic year /ækəˌdemɪk ˈjɪə/ akademický rok
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apply to a university /əˌplaɪ tə ə juːnəˈvɜːsəti/ podat přihlášku na univerzitu

attend lectures /əˌtend ˈlektʃəz/ chodit na přednášky
BA (Bachelor of Arts)/BSc (Bachelor of 
Science) /ˌbiː ˈeɪ, ˌbætʃələ əv

BA – bakalář humanitních věd/BSc – bakalář 
přírodních věd

ˈɑːts, ˌbiː es ˈsiː, ˌbætʃələ əv ˈsaɪəns/
campus /ˈkæmpəs/ areál univerzity, akademická půda
dean /diːn/ děkan
degree /dɪˈɡriː/ titul (vysokolská hodnost)
dissertation /ˌdɪsəˈteɪʃən/ dizertační práce
dorm/halls /dɔːm/ ubytovna/kolej
get a scholarship/grant /ɡet ə ˈskɒləʃɪp, 
ˈɡrɑːnt/

dostat stipendium

graduate (n) /ˈɡrædʒuət/ absolvent vysoké školy
graduate (v) /ˈɡrædʒueɪt/ absolvovat, ukončit studium
lecturer /ˈlektʃərə/ přednášející
MA (Master of Arts)/MSc (Master of Science) 
/ˌem ˈeɪ, ˌmɑːstə əv

MA – Magistr humanitních věd/MSc – 
Magistr přírodních věd

ˈɑːts, ˌem es ˈsiː, ˌmɑːstə əv ˈsaɪəns/
MA/BA/PhD thesis /ˌem ˈeɪ, ˌbiː ˈeɪ, ˌpiː eɪtʃ 
ˈdiː ˌθiːsəs/

diplomová/bakalářská/doktorská práce

PhD /ˌpiː eɪtʃ ˈdiː/ PhD - doktorský titul, doktorát
postgraduate course /ˌpəʊstˈɡrædjuət kɔːs/ postgraduální kurz

research paper /rɪˈsɜːtʃ ˌpeɪpə/ vědecká práce (tištěná)
sabbatical (leave) /səˌbætɪkəl ˈliːv/ vědecká dovolená, roční volno na vědeckou 

práci
seminar /ˈsemənɑː/ seminář
term paper /ˈtɜːm ˌpeɪpə/ trimestrální práce
tuition/university fees /tjuˈɪʃən, ˌjuːnəˈvɜːsəti 
fiːz/

školné na univerzitě

tutorial /tjuːˈtɔːriəl/ konzultace, seminář, cvičení
undergraduate /ˌʌndəˈɡrædʒuət/ vysokoškolský student
workshop /ˈwɜːkʃɒp/ dílna, seminář

FACULTIES FAKULTY
Economics /ˌekəˈnɒmɪks/ ekonomie, hospodářství
faculty /ˈfækəlti/ fakulta
Psychology /saɪˈkɒlədʒi/ psychologie
Social Sciences /ˌsəʊʃəl ˈsaɪənsɪz/ sociální vědy
Sociology /ˌsəʊsiˈɒlədʒi/ sociologie
Linguistics /lɪŋˈɡwɪstɪks/ lingvistika
Law /lɔː/ právo
Humanities /hjuːˈmænətiz/ humanitní vědy
Science /ˈsaɪəns/ přírodní vědy, věda

PROBLEMS AND SOLUTIONS PROBLÉMY A ŘEŠENÍ
abilities/skills /əˈbɪlɪtiz, skɪlz/ schopnosti
ADHD (Attention-Deficit Hyperactivity 
Disorder) /ˌeɪ diː eɪtʃ ˈdiː, əˌtenʃən ˌdefəsət 
ˌhaɪpərækˈtɪvəti dɪsˌɔːdə/

ADHD (hyperaktivita s poruchou pozornosti)

average /ˈævərɪdʒ/ průměr, průměrný, běžný
be off school /bi ɒf ˈskuːl/ nebýt ve škole, mít volno
build sb’s confidence /bɪld ˌsʌmbɒdiz 
ˈkɒnfədəns/

budovat něčí sebedůvěru
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challenge the established rules /ˌtʃæləndʒ ði 
ɪˌstæblɪʃt ˈruːlz/

vznést námitky proti zavedeným pravidlům

cheat /tʃiːt/ podvádět
crib notes/cheat notes /krɪb, tʃiːt naʊts/ tahák
do well/badly at school/in exams /duː ˌwel, 
ˌbædli ət ˈskuːl,

vést si dobře/špatně ve škole/při zkouškách

ɪn ɪɡˈzæmz/
dyslexia /dɪsˈleksiə/ dyslexie
dyslexic /dɪˈsleksɪk/ dyslektik, dyslektický

educational psychologist /edjʊˌkeɪʃənəl 
saɪˈkɒlədʒəst/

výchovný poradce

expel sb (from school) /ɪkˌspel ˌsʌmbɒdi frəm 
ˈskuːl/

vyhodit/vyloučit někoho (ze školy)

expulsion /ɪkˈspʌlʃən/ vyloučení (ze školy)
fail to achieve sth /feɪl tə əˈtʃiːv ˌsʌmθɪŋ/ nedosáhnout něčeho
failure /ˈfeɪljə/ neúspěch
have a hard time /hæv ə hɑːd ˈtaɪm/ mít potíže, zažívat těžké časy
hopeless at (Maths) /ˌhəʊpləs ət ˈmæθs/ být strašný/beznadějný v (matematice)
illegible /ɪˈledʒəbəl/ nečitelný
illiterate /ɪˈlɪtərət/ nevzdělaný, negramotný
individual approach /ɪndəˌvɪdʒuəl əˈprəʊtʃ/ individuální přístup

learning dificulties /ˈlɜːnɪŋ ˌdɪfɪkəltiz/ potíže/obtíže s učením se
literacy /ˈlɪtərəsi/ gramotnost, vzdělanost
overcome problems /əʊvəˌkʌm ˈprɒbləmz/ překonávat problémy
poorly educated society /ˌpɔːli ˌedjʊkeɪtəd 
səˈsaɪəti/

málo/špatně vzdělaná společnost

remedial classes /rɪˌmiːdiəl ˈklɑːsɪz/ doučování, doučovací lekce/hodiny
skip/skive lessons/classes/school /skɪp 
ˈlesnz, ˈklɑːsɪz, skuːl/

jít za školu, ulít se ze školy/z vyučování/z 
hodiny

special educational needs /ˌspeʃəl 
edjʊˌkeɪʃənəl ˈniːdz/

zvláštní vzdělávací potřeby

think through problems /θɪŋk θruː 
ˈprɒbləmz/

promýšlet problémy/úkoly

weaker areas /ˌwiːkə ˈeəriəz/ slabší oblasti/místa

LEARNING UČENÍ SE
academic results /ækəˌdemɪk rɪˈzʌlts/ akademické výsledky
academic standards /ækəˌdemɪk ˈstændədz/ akademická úroveň/měřítka

all-round development /ɔːl ˌraʊnd 
dɪˈveləpmənt/

celkový rozvoj/vývoj

bookworm /ˈbʊkwɜːm/ knihomol
brainstorm /ˈbreɪnstɔːm/ hledat nové nápady v diskusi
creativity /ˌkriːeɪˈtɪvəti/ tvořivost, kreativita
develop artistically /dɪˌveləp ɑːˈtɪstɪkli/ umělecky se vyvíjet
distinguished /dɪˈstɪŋɡwɪʃt/ význačný, uznávaný, vynikající
excel at sth /ɪkˈsel ət ˌsʌmθɪŋ/ vynikat v, být vynikající v
gifted /ˈɡɪftəd/ nadaný
give feedback (on homework) /ɡɪv ˌfiːdbæk 
ɒnˈhəʊmwɜːk/

dávat zpětnou vazbu

homeschooling /həʊm ˈskuːlɪŋ/ domácí vzdělávání, domácí výuka
know sth inside out /nəʊ ˌsʌmθɪŋ ɪnˌsaɪd 
ˈaʊt/

znát něco skrz naskrz, znát něco jako své 
boty

know-it-all /ˈnəʊɪtɔːl/ všeználek, já-všechno-znám

Longman Exam Accelerator Word Bank
                                                                                    13



make progress /meɪk ˈprəʊɡres/
memorise /ˈmeməraɪz/ učit se zpaměti
outstanding grades /aʊtˌstændɪŋ ˈgreɪdz/ vynikající známky
pay attention (to sb) /peɪ əˈtenʃən tə 
ˌsʌmbɒdi/

věnovat pozornost (někomu)

run/carry out experiments /rʌn, kæri aʊt 
ɪkˈsperəmənts/

provádět experimenty/pokusy

set targets /set ˈtɑːgɪts/ dávat/stanovovat si cíle
swot /swɒt/
teacher’s pet /ˌtiːtʃəz ˈpet/ učitelův mazánek
teamwork /ˈtiːmwɜːk/ týmová/společná práce

PHRASAL VERBS FRÁZOVÁ SLOVESA
be off school /bi ˌɒf ˈskuːl/ mít volno (ve škole)
brush up (on sth) /brʌʃ ˈʌp ɒn ˌsʌmθɪŋ/ oprášit/osvěžit (si něco, např. znalosti) 
catch up on (school work) /kætʃ ˌʌp ɒn ˈskuːl 
wɜːk/

doučit se/dohnat (látku ve škole)

catch up with (the rest of the class) /kætʃ ˌʌp 
wɪð ðə ˈrest əv ðə klɑːs/

dohnat (zbytek třídy)

copy (from sb) /ˈkɒpi frəm ˌsʌmbɒdi/ opsat/opisovat (od někoho)
drop out of school /drɒp ˌaʊt əv ˈskuːl/ nechat školy, nedokončit studia
fall behind with /fɔːl bɪˈhaɪnd wɪð/ zaostávat/být pozadu za
get down to (work) /ɡet ˌdaʊn tə ˈwɜːk/ začít se věnovat/pustit se do (práce)
hand in (homework/an essay) /hænd ˌɪn 
ˈhəʊmwɜːk, ən ˈeseɪ/

odevzdat (domácí úkol/esej)

jot/note down /dʒɒt, nəʊt ˈdaʊn/ zapsat si/poznamenat si
Keep up the good work! /kiːp ˈʌp ðə ɡʊd 
ˈwɜːk!/

Jen tak dál!

turn up late /tɜːn ˌʌp ˈleɪt/ přijít pozdě

UNIT 4 - WORK PRÁCE
JOBS ZAMĚSTNÁNÍ
accountant /əˈkaʊntənt/ účetní
administrative staff /ədˌmɪnəstrətɪv ˈstɑːf/ administrativní pracovníci
bank cashier /ˈbæŋk kæˌʃɪə/ bankovní pokladník
barrister /ˈbærəstə/ advokát, právní zástupce
beautician/beauty therapist /bjuːˈtɪʃən, 
ˈbjuːti ˌθerəpəst/

kosmetička

civil servant /ˌsɪvəl ˈsɜːvənt/ státní úředník/zaměstnanec
construction worker /kənˈstrʌkʃən ˌwɜːkə/ stavební dělník
counsellor /ˈkaʊnsələ/ poradce (např. manželský)
customer service advisor /ˈkʌstəmə ˌsɜːvəs 
ədˌvaɪzə/

poradce pro služby zákazníkům

dustman/refuse collector /ˈdʌstmən, rɪˈfjuːz 
kəˌlektə/

popelář

fashion designer /ˈfæʃən dɪˌzaɪnə/ módní návrhář
fitness coach/instructor /ˈfɪtnəs kəʊtʃ, 
ɪnˈstrʌktə/

fitness trenér/instruktor

games designer /ˈgeɪmz dɪˌzaɪnə/ tvůrce/návrhář her
graphic designer /ˌɡræfɪk dɪˈzaɪnə/ grafik
insurance agent /ɪnˈʃʊərəns ˌeɪdʒənt/ pojišťovací agent
interior designer /ɪnˌtɪəriə dɪˈzaɪnə/ interiérový designer/návrhář
interpreter /ɪnˈtɜːprətə/ tlumočník
museum curator /mjuːˈziəm kjʊˌreɪtə/ kurátor v muzeu
plumber /ˈplʌmə/ instalatér
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priest /priːst/ kněz
sales rep/representative /ˈseɪlz rep, 
reprɪˌzentətɪv/

prodejce

software designer /ˈsɒftweə dɪˌzaɪnə/ tvůrce softwaru/softwarový designer
stockbroker /ˈstɒkˌbrəʊkə/ burzovní makléř
technician /tekˈnɪʃən/ technik, laborant
undertaker /ˈʌndəteɪkə/ majitel pohřebního ústavu, pohřební 

zřízenec
web/website designer /web, ˈwebsaɪt 
dɪˌzaɪnə/

webdesigner

ADJECTIVES TO DESCRIBE JOBS PŘÍD. JM. POPISUJÍCÍ PRÁCE
badly-paid /ˌbædli ˈpeɪd/ špatně placený
blue-collar /bluːˈkɒlə/ dělnický (manuálně pracující člověk, tzv. 

"modrý límeček")
bureaucratic /ˌbjʊərəˈkrætɪk/ byrokratický
caring /ˈkeərɪŋ/ pečovatelský
challenging /ˈtʃæləndʒɪŋ/ náročný, podnětný
creative /kriˈeɪtɪv/ tvůrčí, kreativní
dead end /ˈded end/ slepá ulička
demanding /dɪˈmɑːndɪŋ/ náročný (těžký)
fulfilling /fʊlˈfɪlɪŋ/ uspokojující, naplňující
full-time /fʊl ˈtaɪm/ na plný úvazek
high-powered /haɪˈpaʊəd/ vlivný, významný
industrial/manufacturing /ɪnˈdʌstriəl, 
ˌmænjəˈfæktʃərɪŋ/

průmyslový/výrobní

lucrative /ˈluːkrətɪv/ lukrativní
manual /ˈmænjuəl/ manuální
menial /ˈmiːniəl/ nekvalifikovaný, podřadný
office /ˈɒfəs/ kancelář
part-time /pɑːt ˈtaɪm/ na částečný úvazek
permanent /ˈpɜːmənənt/ stálý, trvalý
repetitive /rɪˈpetətɪv/ opakující se, rutinní
responsible /rɪˈspɒnsəbəl/ zodpovědný
rewarding /rɪˈwɔːdɪŋ/ prospěšný, užitečný
temporary /ˈtempərəri/ dočasný, prozatimní
well-paid /wel ˈpeɪd/ dobře placený
white-collar /waɪt ˈkɒlə/ kancelářský (duševně pracující člověk, tzv. 

"bílý límeček")

DEPARTMENTS IN A COMPANY ODDĚLENÍ/ÚSEKY VE SPOLEČNOSTI
Accounts /əˈkaʊnts/ účetní oddělení
Customer Service /ˈkʌstəmə ˌsɜːvəs/ oddělení pro styk se zákazníky, zákaznický 

servis
Marketing /ˈmɑːkətɪŋ/ marketing, marketingové oddělení
Personnel/Human Resources /ˌpɜːsəˈnel, 
ˌhjuːmən rɪˈzɔːsɪz/

osobní oddělení

Public Relations /ˌpʌblɪk rɪˈleɪʃənz/ oddělení pro styk s veřejností
Research & Development /rɪˌsɜːtʃ ən 
dɪˈveləpmənt/

oddělení pro výzkum a vývoj

Sales /seɪlz/ oddělení prodeje

FUNCTIONS FUNKCE
advertising campaign /ˈædvətaɪzɪŋ 
kæmˌpeɪn/

reklamní kampaň

deal with /ˈdiːl wɪð/ zabývat se, řešit, jednat s
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hire/dissmiss employees /haɪə, dɪsˌmɪs 
ɪmˈplɔɪiːz/

najímat/propouštět zaměstnance

keep the books /kiːp ðə ˈbʊks/ vést (účetní) knihy/záznamy

WORK AND MONEY PRÁCE A PENÍZE
bonus /ˈbəʊnəs/ prémie, příplatek, odměna
child benefit /tʃaɪld ˈbenəfɪt/ přídavek na dítě
commission /kəˈmɪʃən/ provize, odměna
cut costs /kʌt ˈkɒsts/ snížit výdaje/náklady
earn a good salary /ɜːn ə ɡʊd ˈsæləri/ brát dobrý/slušný plat
get a pay rise /ɡet ə ˈpeɪ raɪz/ dostat přidáno
interest /ˈɪntrəst/ úrok
on the dole /ɒn ðə ˈdəʊl/ být na podpoře (hovor., dole = almužna)
pay /peɪ/ platit
pension /ˈpenʃən/ důchod, penze
savings /ˈseɪvɪŋz/ úspory
shares /ʃeəz/ akcie, podíly
source of income /sɔːs əv ˈɪŋkʌm/ zdroj příjmu
(starting) salary /ˈstɑːtɪŋ ˌsæləri/ (nástupní) plat
tip /tɪp/ dýško
unemployment benefit/dole /ˌʌnɪmˈplɔɪmənt 
ˌbenəfɪt, dəʊl/

podpora v nezaměstnanosti

wage /weɪdʒ/ mzda

EMPLOYMENT AND THE JOB MARKET ZAMĚSTNÁNÍ A PRACOVNÍ TRH
agriculture-based economy /ˌæɡrɪkʌltʃə 
beɪst ɪˈkɒnəmi/

ekonomika založená na zemědělství

apply for the position of… /əˌplaɪ fə ðə 
pəˈzɪʃən əv…/

požádat o místo…

be in charge /bi ɪn ˈtʃɑːdʒ/ být na vedoucím místě, mít na starosti, být 
zodpovědný za

be made redundant /bi meɪd rɪˈdʌndənt/ být propuštěn pro nadbytečnost
be out of work /bi aʊt əv ˈwɜːk/ být bez práce, být nezaměstnaný
be promoted /bi prəˈməʊtɪd/ být povýšen
be self-employed /bi self ɪmˈplɔɪd/ být živnostník/samostatně výdělečně činný

be your own boss /bɪ jər əʊn ˈbɒs/ být svým vlastním pánem/šéfem
career in /kəˈrɪə ɪn/ kariéra v
career prospects /kəˈrɪə ˌprɒspekts/ možnost postupu v povolání
carry out duties /ˌkæri ˌaʊt ˈdjuːtiz/ plnit své povinnosti
cheap labour /tʃiːp ˈleɪbə/ levná pracovní síla
choice of career /tʃɔɪs əv kəˈrɪə/ výběr povolání/kariéry
cope with /ˈkəʊp wɪð/ poradit si, zvládnout, vypořádat se s
(do) freelance work /duː ˌfriːlɑːns ˈwɜːk/ dělat/pracovat na živnostenský list
do odd jobs /duː ɒd ˈdʒɒbz/ dělat drobné práce
employ /ɪmˈplɔɪ/ zaměstnat
employee /ɪmˈplɔɪiː/ zaměstnanec
employer /ɪmˈplɔɪə/ zaměstnavatel
employment /ɪmˈplɔɪmənt/ zaměstnání
employment agency /ɪmˈplɔɪmənt ˌeɪdʒənsi/ pracovní agentura, agentura práce

flexible working hours/flexi-time 
/ˌfleksəbəlˌwɜːkɪŋ ˈaʊəz, ˈfleksitaɪm/

pružná pracovní doba

fringe benefits/perks /frɪndʒ ˈbenɪfɪts, 
pɜːks/

zaměstnanecké výhody, zaměstnanecké 
požitky
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go away on business /ɡəʊ əˌweɪ ɒn ˈbɪznəs/ (od)jet na služební cestu, odjet někam 
služebně

go bankrupt/out of business /ɡəʊ ˈbæŋkrʌpt, 
aʊt əv ˈbɪznəs/

zkrachovat, zbankrotovat

(go on) leave /ɡəʊ ɒn ˈliːv/ jít na dovolenou
go on strike /ɡəʊ ɒn ˈstraɪk/ vstoupit do stávky, stávkovat
holiday pay /ˈhɒlədi peɪ/ plat za dovolenou
information economy /ˌɪnfəˈmeɪʃən 
ɪˌkɒnəmi/

informační/znalostní ekonomika

job satisfaction /ˈdʒɒb sætəsˌfækʃən/ uspokojení z práce
job security /ˈdʒɒb sɪˌkjʊərəti/ jistota práce
labour market /ˈleɪbə ˌmɑːkət/ trh pracovních sil
lay sb off /leɪ ˌsʌmbɒdi ˈɒf/ propustit někoho
learn on the job /lɜːn ɒn ðə ˈdʒɒb/ učit se praxí/v praxi/za pochodu
maternity/paternity leave /məˈtɜːnəti, 
pəˈtɜːnəti liːv/

mateřská/otcovská dovolená

nine-to-five job /naɪn tə ˈfaɪv dʒɒb/ zaměstnání od devíti do pěti (s pevnou 
dobou)

on equal terms /ɒn ˌiːkwəl ˈtɜːmz/ být si rovný s
overwork /ˌəʊvəˈwɜːk/ přepracovat se, přepracování
position /pəˈzɪʃən/ (pracovní) místo, pozice
prospects of promotion /ˌprɒspekts əv 
prəˈməʊʃən/

vyhlídky/naděje na povýšení/postup

quit/resign /kwɪt, rɪˈzaɪn/ dát výpověď, odejít, rezignovat
requirements /rɪˈkwaɪəmənts/ požadavky
retire /rɪˈtaɪə/ jít do důchodu
retirement /rɪˈtaɪəmənt/ důchod, penze
retrain /ˌriːˈtreɪn/ přeškolit se
run a service/business /rʌn ə ˈsɜːvəs, 
ˈbɪznəs/

poskytovat služby/podnikat

run your own business /rʌn jər əʊn ˈbɪznəs/ vést vlastní podnik/firmu

sack sb/give sb the sack/fire sb (informal) 
/ˈsæk ˌsʌmbɒdi, ɡɪv ˌsʌmbɒdi ðə ˈsæk, ˈfaɪə 
ˌsʌmbɒdi/

vyhodit někoho/dát někomu padáka 
(neformál.)

set up a company /set ˌʌp ə ˈkʌmpəni/ založit společnost
sick pay /ˈsɪk peɪ/ nemocenská
take a day off /teɪk ə deɪ ˈɒf/ vzít si den volna
take on (employees) /teɪk ˌɒn ɪmˈplɔɪiːz/ přijímat/nabírat (zaměstnance)
take over from sb /teɪk ˈəʊvə frəm ˌsʌmbɒdi/ převzít od někoho

the job/work involves … /ðə dʒɒb, wɜːk 
ɪnˈvɒlvz/

k tomuto zaměstnání/této práci patří…

the unemployed /ðə ˌʌnɪmˈplɔɪd/ nezaměstnaní
unemployment /ˌʌnɪmˈplɔɪmənt/ nezaměstnanost
vacancy /ˈveɪkənsi/ volné místo
vocation /vəʊˈkeɪʃən/ odborná profese, odbornost
work from home /wɜːk frəm ˈhəʊm/ pracovat z domova
work for (a company) /wɜːk fər ə ˈkʌmpəni/ pracovat (pro společnost)

work in a team/on your own /wɜːk ɪn ə ˈtiːm, 
ɒn jə ˈəʊn/

pracovat v týmu/sám

work to deadlines /wɜːk tə ˈdedlaɪnz/ pracovat v termínu

work/do overtime /wɜːk, duː ˈəʊvətaɪm/ pracovat/dělat přes čas
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SKILLS AND QUALITIES DOVEDNOSTI A VLASTNOSTI
committed /kəˈmɪtəd/ oddaný
communication skills /kəˌmjuːnəˈkeɪʃən 
skɪlz/

komunikační dovednosti

experience in a related field /ɪkˌspɪəriəns ɪn 
ə rɪˌleɪtəd ˈfiːld/

zkušenosti v blízkém oboru

goal-oriented /ˈɡəʊl ˌɔːrientəd/ cílevědomý
highly motivated /ˌhaɪli ˈməʊtəveɪtəd/ vysoce motivovaný
highly skilled /ˌhaɪli ˈskɪld/ vysoce kvalifikovaný, odborně školený
(in)competent /(ɪn)ˈkɒmpətənt/ (ne)kompetentní, (ne)schopný
(in)efficient /(ɪn)əˈfɪʃənt/ (ne)výkonný
meet deadlines /miːt ˈdedlaɪnz/ dodržet/stihnout termín
well-trained /wel ˈtreɪnd/ dobře (vy)školený
work under pressure /wɜːk ˌʌndə ˈpreʃə/ pracovat pod tlakem

UNIT 5 - FAMILY AND SOCIAL LIFE RODINA A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT

RELATIVES PŘÍBUZNÍ
black sheep of the family /blæk ʃiːp əv ðə 
ˈfæməli/

černá ovce rodiny

(distant) relative /ˌdɪstənt ˈrelətɪv/ (vzdálený) příbuzný
godfather /ˈɡɒdˌfɑːðə/ kmotr
godmother /ˈɡɒdˌmʌðə/ kmotra
great-aunt /ɡreɪt ˈɑːnt/ prateta
great-uncle /ɡreɪt ˈʌŋkəl/ prastrýc
half-brother /ˈhɑːf ˌbrʌðə/ nevlastní bratr (společný jeden z rodičů)
half-sister /ˈhɑːf ˌsɪstə/ nevlastní sestra (společný jeden z rodičů)
husband-to-be /ˈhʌzbənd tə bi/ budoucí manžel, nastávající
in-laws /ˈɪn lɔːz/ příbuzní z manželovy/manželčiny strany
nephew /ˈnefjuː/ synovec
next of kin /nekst əv ˈkɪn/ nejbližší příbuzný/příbuzní
niece /niːs/ neteř
offspring /ˈɒfˌsprɪŋ/ potomek, potomci
only child /ˌəʊnli ˈtʃaɪld/ jedináček, jediné dítě
siblings /ˈsɪblɪŋz/ sourozenci
spoilt child /spɔɪlt ˈtʃaɪld/ rozmazlené/zkažené dítě
spouse /spaʊs/ choť, manželka
stepbrother /ˈstepbrʌðə/ nevlastní bratr
stepfather /ˈstepfɑːðə/ nevlastní otec
stepmother /ˈstepmʌðə/ nevlastní matka, macecha
stepsister /ˈstepsɪstə/ nevlastní sestra
wife-to-be /ˈwaɪf tə bi/ budoucí manželka, nastávající

FAMILY ARRANGEMENTS RODINNÉ USPOŘÁDÁNÍ
adolescent /ˌædəˈlesənt/ dospívající, adolescent
adolescence /ˌædəˈlesəns/ dospívání, puberta
adoptive parents /əˌdɒptɪv ˈpeərənts/ adoptivní rodiče
biological parents /baɪəˌlɒdʒɪkəl ˈpeərənts/ biologičtí rodiče

broken home /ˌbrəʊkən ˈhəʊm/ rozpadlý/nefunkční domov
children’s home /ˈtʃɪldrənz həʊm/ dětský domov
cohabiting couple /kəʊˌhæbɪtɪŋ ˈkʌpəl/ nesezdaný pár
compel children (to do sth) /kəmˌpel ˌtʃɪldrən 
tə ˈduː ˌsʌmθɪŋ/

nutit děti (k něčemu)

extended family /ɪkˌstendəd ˈfæməli/ širší rodina (vč. tet, strýců,... atd.)
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family-friendly employers /ˌfæməli ˌfrendli 
ɪmˈplɔɪəz/

zaměstnavatelé vstřícní k rodinám

foster parents /ˈfɒstə ˌpeərənts/ náhradní rodiče, adoptivní rodiče
frenetic pace of life /frəˌnetɪk peɪs əv ˈlaɪf/ hektický způsob života
household chores /ˌhaʊshəʊld ˈtʃɔːz/ domácí práce, práce v domácnosti
juggle work and home life /ˌdʒʌɡəl wɜːk ənd 
ˈhəʊm laɪf/

(snažit se) zvládat práci i domácnost

leave the children to their own devices /liːv 
ðə ˌtʃɪldrən tə ðə əʊn dɪˈvaɪsɪz/

dát dětem volnost, nechat děti, ať si dělají, 
co chtějí

loving/dysfunctional family /ˌlʌvɪŋ, 
dɪsˌfʌŋkʃənəl ˈfæməli/

milující/nefunkční rodina

nuclear family /ˌnjuːkliə ˈfæməli/ základní/nukleární rodina
police children’s behaviour /pəˌliːs ˌtʃɪldrənz 
bɪˈheɪvjə/

dohlížet na chování dětí

raise/bring up a child /reɪz, brɪŋ ˈʌp ə tʃaɪld/ vychovat dítě
rebel /rɪˈbel/ buřič, rebel, vzepřít se/postavit se
same-sex couple /seɪm ˌseks ˈkʌpəl/ pár stejného pohlaví
single parent /ˌsɪŋɡəl ˈpeərənt/ rodič samoživitel
upbringing /ˈʌpˌbrɪŋɪŋ/ výchova (dítěte)

FAMILY AND MONEY RODINA A PENÍZE
a strain on the family budget /ə streɪn ɒn ðə 
ˌfæməli ˈbʌdʒət/

napětí v rodinném rozpočtu

alimony /ˈæləməni/ výživné, alimenty
breadwinner /ˈbredˌwɪnə/ živitel
child maintenance /ˈtʃaɪld ˌmeɪntənəns/ výživné na dítě
life insurance /ˈlaɪf ɪnˌʃʊərəns/ životní pojištění
pocket money /ˈpɒkət ˌmʌni/ kapesné
provide for one’s family /prəˌvaɪd fə wʌnz 
ˈfæməli/

zaopatřit něčí rodinu

self-reliant /self rɪˈlaɪənt/ soběstačný
support one’s family /səˌpɔːt wʌnz ˈfæməli/ živit něčí rodinu

will /wɪl/ závěť, poslední vůle

FAMILY CELEBRATIONS RODINNÉ OSLAVY
WEDDING SVATBA
best man /best ˈmæn/ ženichův svědek
bouquet (of flowers) /bəʊˌkeɪ əv ˈflaʊəz/ kytice (svatební kytice)
bride /braɪd/ nevěsta
bridesmaid /ˈbraɪdzmeɪd/ družička
church wedding /ˈtʃɜːtʃ ˌwedɪŋ/ církevní sňatek, svatba v kostele
civil wedding /ˌsɪvəl ˈwedɪŋ/ občanský sňatek, občanská svatba
fiancé /fiˈɒnseɪ/ snoubenec
fiancée /fiˈɒnseɪ/ snoubenka
go on honeymoon /ɡəʊ ɒn ˈhʌnimuːn/ jet na líbánky
groom /ɡruːm/ ženich
honeymoon /ˈhʌnimuːn/ líbánky
newlyweds /ˈnjuːliwedz/ novomanželé
propose (to sb) /prəˈpəʊz tə ˌsʌmbɒdi/ požádat o ruku (koho)
registrar /ˌredʒəˈstrɑː/ matrikář, oddávající
registry office /ˈredʒəstri ˌɒfəs/ matrika, matriční úřad
veil /veɪl/ závoj
wedding ceremony /ˈwedɪŋ ˌserəməni/ svatební obřad
wedding reception /ˈwedɪŋ rɪˌsepʃən/ svatební hostina
wedding ring/band /ˈwedɪŋ rɪŋ, bænd/ snubní prsten
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white wedding /waɪt ˈwedɪŋ/ svatba v bílém (tradiční svatba)

BIRTHS AND FUNERALS NAROZENÍ A POHŘBY
BIRTH NAROZENÍ
baptism/christening /ˈbæptɪzəm, ˈkrɪsnɪŋ/ křest, křtiny
birth /bɜːθ/ narození, porod
cot /kɒt/ kolébka
expectant mother /ɪkˌspektənt ˈmʌðə/ budoucí/nastávající matka
labour /ˈleɪbə/ porod
maternity clothes /məˈtɜːnəti kləʊðz/ mateřské šaty
maternity ward /məˈtɜːnəti wɔːd/ porodnické oddělení
midwife /ˈmɪdwaɪf/ porodní asistentka
nappy /ˈnæpi/ plínka

FUNERAL POHŘEB
bury /ˈberi/ pohřbít
coffin /ˈkɒfən/ rakev
cremation /krɪˈmeɪʃən/ kremace, žeh
funeral /ˈfjuːnərəl/ pohřeb
grave /ɡreɪv/ hrob
headstone /ˈhedstəʊn/ pomník
hearse /hɜːs/ pohřební vůz, katafalk
mourn /mɔːn/ truchlit, oplakávat
mourning /ˈmɔːnɪŋ/ smutek, truchlení
urn /ɜːn/ urna
wreath /riːθ/ věnec

OTHER CELEBRATIONS DALŠÍ OSLAVY
bless /bles/ požehnat
Christmas Eve /ˌkrɪsməs ˈiːv/ Štědrý večer
Christmas carols /ˈkrɪsməs ˌkærəlz/ vánoční koledy
engagement party /ɪnˈɡeɪdʒmənt ˌpɑːti/ zásnuby, zásnubní oslava
First Communion /fɜːst kəˈmjuːnjən/ svaté příjímání, biřmování
hen party/night /ˈhen ˌpɑːti, naɪt/ loučení se svobodou (dámská jízda)
housewarming party /ˈhaʊswɔːmɪŋ ˌpɑːti/ oslava nastěhování se do nového 

bytu/domu
Midnight Mass /ˌmɪdnaɪt ˈmæs/ půlnoční mše
stag night/party/do /ˈstæɡ naɪt, ˌpɑːti, duː/ loučení se svobodou (budoucího manžela)

FRIENDS AND ACQUAINTANCES PŘÁTELÉ A ZNÁMÍ
a handful of true friends /ə ˌhændfʊl əv truː 
ˈfrendz/

hrstka skutečných přátel

acquaintance /əˈkweɪntəns/ známý
circle of friends/acquaintances /ˌsɜːkəl əv 
ˈfrendz, əˈkweɪntəntsɪz/

okruh přátel/známých

classmate/workmate/roommate/flatmate 
/ˈklɑːsmeɪt, ˈwɜːkmeɪt, ˈruːmˌmeɪt, ˈflætmeɪt/

spolužák/spolupracovník/spolubydlící na 
pokoji/spolubydlící v bytě

close friend /kləʊs ˈfrend/ blízcí přátelé/kamarádi
colleague /ˈkɒliːɡ/ kolega, spolupracovník
ex-schoolmate /eks ˈskuːlmeɪt/ bývalý spolužák
fair-weather friend /ˌfeə weðə ˈfrend/ falešný přítel, přítel z vypočítavosti
friend of a friend /frend əv ə ˈfrend/ známý známého, kamarád kamaráda
friend of the family /frend əv ðə ˈfæməli/ rodinný přítel/známý
mate/buddy/pal /meɪt, ˈbʌdi, pæl/ kámoš
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mutual friend /ˌmjuːtʃuəl ˈfrend/ společný kamarád
social networking sites /ˌsəʊʃəl ˈnetwɜːkɪŋ 
saɪts/

stránky sociálních sítí

travelling companion /ˈtrævəlɪŋ kəmˌpænjən/ spolucestující

RELATIONSHIPS VZTAHY
a friend in need is a friend indeed /ə frend ɪn 
ˈniːd ɪz ə frend ɪnˈdiːd/

v nouzi poznáš přítele

a love-hate relationship /ə lʌv ˈheɪt 
rɪˌleɪʃənʃɪp/

vztah lásky a nenávisti

be at each other’s throats /bi ət iːtʃ ˌʌðəz 
ˈθrəʊts/

jít si vzájemně po krku

be fond of sb /bi ˈfɒnd əv ˌsʌmbɒdi/ mít někoho rád
be on the same wavelength /bi ɒn ðə seɪm 
ˈweɪvleŋθ/

být na stejné vlně/vlnové délce

be sick to death of sb/sth /bi sɪk tə ˈdeθ əv 
ˌsʌmbɒdi, ˌsʌmθɪŋ/

mít někoho plné zuby/až po krk

behave childishly /bɪˌheɪv ˈtʃaɪldɪʃli/ chovat se dětinsky/naivně
childish /ˈtʃaɪldɪʃ/ dětinský/naivní
confide in sb /kənˈfaɪd ɪn ˌsʌmbɒdi/ svěřit se někomu
date sb /ˈdeɪt ˌsʌmbɒdi/ chodit s někým
dump sb /ˈdʌmp ˌsʌmbɒdi/ rozejít se s někým, dát někomu kopačky
find it easy to make friends /faɪnd ɪt ˈiːzi tə 
meɪk ˈfrendz/

snadno se spřátelit

hate the sight of sb /heɪt ðə ˈsaɪt əv 
ˌsʌmbɒdi/

nesnášet pohled na někoho, nesnášet 
někoho na pohled

have a crush on sb /hæv ə ˈkrʌʃ ɒn ˌsʌmbɒdi/ zamilovat se do někoho

have a lot in common /hæv ə lɒt ɪn ˈkɒmən/ mít hodně společného

have a soft spot for sb /hæv ə sɒft ˈspɒt fə 
ˌsʌmbɒdi/

mít pro někoho slabost

have an affair /hæv ən əˈfeə/ mít poměr s, zaplést se s
keep in touch with sb /kiːp ɪn ˈtʌtʃ wɪð 
ˌsʌmbɒdi/

stýkat se s, udržovat kontakt s

know sb by sight /nəʊ ˌsʌmbɒdi baɪ ˈsaɪt/ znát někoho od vidění
love at first sight /lʌv ət fɜːst ˈsaɪt/ láska na první pohled
not have the heart to dump sb /nɒt hæv ðə 
hɑːt tə ˈdʌmp ˌsʌmbɒdi/

nemít to srdce dát někomu kopačky

relate to sb /rɪˈleɪt tə ˌsʌmbɒdi/ souviset s, vztahovat se k
respect sb’s privacy /rɪˌspekt ˌsʌmbɒdiz 
ˈprɪvəsi/

respektovat/uznávat něčí soukromí

stormy relationship /ˌstɔːmi rɪˈleɪʃənʃɪp/ bouřlivý vztah
take advantage of sth /teɪk ədˈvɑːntɪdʒ əv 
ˌsʌmθɪŋ/

využít něčeho

take care of sb /teɪk ˈkeər əv ˌsʌmbɒdi/ starat se o/pečovat o někoho
take part in /teɪk ˈpɑːt ɪn/ účastnit se něčeho
take sb for granted /teɪk ˌsʌmbɒdi fə 
ˈɡrɑːntɪd/

brát někoho jako samozřejmost

take turns /teɪk ˈtɜːnz/ střídat se

LEISURE TIME VOLNÝ ČAS
eat out /iːt ˈaʊt/ jíst v restauraci
leisure /ˈleʒə/ volný čas
put your feet up /pʊt jə ˈfiːt ʌp/ dát/hodit si nohy nahoru
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stay up late /steɪ ˌʌp ˈleɪt/ zůstat vzhůru
take up a hobby/a sport /teɪk ˌʌp ə ˈhɒbi, ə 
ˈspɔːt/

začít s nějakým koníčkem/sportem

throw a party /θrəʊ ə ˈpɑːti/ pořádat oslavu/večírek

PHRASAL VERBS FRÁZOVÁ SLOVESA
ask sb out /ɑːsk ˌsʌmbɒdi ˈaʊt/ pozvat někoho někam
bring up /brɪŋ ˈʌp/ vychovat
care for sb /ˈkeə fə ˌsʌmbɒdi/ starat se o, opatrovat někoho
chuck sth out /tʃʌk ˌsʌmθɪŋ ˈaʊt/ vyhodit, zahodit
fall for sb /ˈfɔːl fə ˌsʌmbɒdi/ zamilovat se do někoho
fall out (with sb) /fɔːl ˈaʊt wɪð ˌsʌmbɒdi/ rozhádat/nepohodnout se s někým
get on (with sb) /ɡet ˈɒn wɪð ˌsʌmbɒdi/ vycházet/rozumět si (s někým)
get rid of sth /ɡet ˈrɪd əv ˌsʌmθɪŋ/ zbavit se něčeho
grow up /ɡrəʊ ˈʌp/ vyrůst, dospět
look back on sth /lʊk ˈbæk ɒn ˌsʌmθɪŋ/ ohlédnout se/podívat se zpátky na něco
look down on sb /lʊk ˈdaʊn ɒn ˌsʌmbɒdi/ povyšovat se nad někoho, dívat se spatra
look up to sb /lʊk ˈʌp tə ˌsʌmbɒdi/ vzhlížet k někomu, obdivovat někoho
make up with sb /meɪk ˈʌp wɪð ˌsʌmbɒdi/ smířit se, udobřit se
rely on sb /rɪˈlaɪ ɒn ˌsʌmbɒdi/ spolehnut se na někoho
sort out (a problem) /sɔːt ˌaʊt ə ˈprɒbləm/ vyřešit (problém)
split up (with sb) /splɪt ˈʌp wɪð ˌsʌmbɒdi/ rozejít se (s někým)
stand by sb /ˈstænd baɪ ˌsʌmbɒdi/ stát při někom
take after sb /ˈteɪk ˌɑːftə ˌsʌmbɒdi/ být po někom, podobat se někomu
tell sb off /tel ˌsʌmbɒdi ˈɒf/ vynadat někomu

UNIT 6 - FOOD/SHOPPING AND 
SERVICES

POTRAVINY/NAKUPOVÁNÍ A SLUŽBY

FOOD POTRAVINY
GENERAL OBECNĚ
artificial flavour /ɑːtəˌfɪʃəl ˈfleɪvə/ aroma, umělá příchuť
bagel /ˈbeɪgəl/ bagel (dalamánek kruhového tvaru s 

otvorem uprostřed)
best-before date /best bɪˈfɔː deɪt/ spotřebujete do
crockery /ˈkrɒkəri/ porcelánové/kameninové nádobí (servis)
cutlery /ˈkʌtləri/ jídelní příbor(y)
French/Italian cuisine /frentʃ, ɪˌtæliən 
kwɪˈziːn/

francouzská/italská kuchyně (styl přípravy 
jídel)

GM food /ˌdʒiː ˈem fuːd/ geneticky upravené/modifikované potraviny

have a snack /hæv ə ˈsnæk/ svačit, dát si svačinu
helping /ˈhelpɪŋ/ porce
on an empty stomach /ɒn ən ˌempti ˈstʌmək/ nalačno, na lačný žaludek

organic food /ɔːˌɡænɪk ˈfuːd/ biopotravina, jídlo v bio kvalitě
past the sell-by date /pɑːst ðə ˈsel baɪ deɪt/ po datu/lhůtě spotřeby, prošlý

quench your thirst /kwentʃ jə ˈθɜːst/ uhasit žízeň
ready-made/convenience food /ˌredi meɪd 
ˈfuːd, kənˈviːniəns ˌfuːd/

hotová/předpřipravená jídla k ohřátí

side dish /ˈsaɪd dɪʃ/ příloha
spices /ˈspaɪsɪz/ koření
square meal /skweə ˈmiːl/ pořádné jídlo
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FRUIT AND VEGETABLES OVOCE A ZELENINA
asparagus /əˈspærəɡəs/ chřest
aubergine /ˈəʊbəʒiːn/ lilek, baklažán
blackcurrant /ˌblækˈkʌrənt/ černý rybíz
broccoli /ˈbrɒkəli/ brokolice
pear /peə/ hruška
raspberry /ˈrɑːzbəri/ malina
red pepper /red ˈpepə/ červená paprika
spinach /ˈspɪnɪdʒ/ špenát
(stuffed) olives /stʌft ˈɒlɪvz/ (plněné) olivy
tangerine /ˌtændʒəˈriːn/ mandarinka

MEAT AND FISH MASO A RYBY
bacon /ˈbeɪkən/ slanina
cod /kɒd/ treska
eel /iːl/ úhoř
herring /ˈherɪŋ/ sleď
lamb /læm/ jehněčí (maso), jehně,
pork /pɔːk/ vepřové (maso)
(smoked) salmon /sməʊkt ˈsæmən/ (uzený) losos
trout /traʊt/ pstruh
turkey /ˈtɜːki/ krůta, krocan, krůtí/krocaní maso
veal /viːl/ telecí (maso)

DAIRY AND EGGS MLÉČNÉ PRODUKTY A VEJCE
cream /kriːm/ smetana
egg yolk /ˈeɡ jəʊk/ (vaječný) žloutek
egg white /ˈeɡ waɪt/ (vaječný) bílek
Parmesan cheese /ˌpɑːməzæn ˈtʃiːz/ parmazán
scrambled eggs /ˌskræmbld ˈegz/ míchaná (smažená) vejce

ADJECTIVES TO DESCRIBE FOOD PŘÍD. JM. POPISUJÍCÍ JÍDLO
decaf/decaffeinated coffee /ˈdiːkæf, 
diːˌkæfəneɪtəd ˈkɒfi/

káva bez kofeinu

home-made /həʊm ˈmeɪd/ domácí, doma vyráběné
mouth-watering /ˈmaʊθ ˌwɔːtərɪŋ/ z něhož se člověku sbíhají sliny
pickled /ˈpɪkəld/ nakládané
raw (meat) /rɔː ˈmiːt/ syrové (maso)
savoury /ˈseɪvəri/ pikantní, ostrý
sparkling/still water /ˌspɑːklɪŋ, stɪl ˈwɔːtə/ perlivá/neperlivá voda
spicy /ˈspaɪsi/ silně kořeněný, pálivý, pikantní
sugar-free /ˌʃʊɡə ˈfriː/ bez cukru
superb /sjuːˈpɜːb/ znamenitý, skvělý, vynikající
tasty /ˈteɪsti/ chutný, lahodný
tempting /ˈtemptɪŋ/ lákavý, svůdný
tender/tough (meat) /ˌtendə, tʌf ˈmiːt/ křehké, jemné/ tuhé, tvrdé (maso)
thick (sauce) /θɪk ˈsɔːs/ hustá (omáčka)
wholemeal/brown/stale bread /ˌhəʊlmiːl, 
braʊn, steɪl bred/

celozrnný/tmavý/okoralý, tvrdý chléb

NUTRIENTS VÝŽIVNÉ LÁTKY
calcium /ˈkælsiəm/ vápník
carbohydrates /ˌkɑːbəʊˈhaɪdreɪts/ sacharidy
fibre /ˈfaɪbə/ vláknina
protein /ˈprəʊtiːn/ bílkovina
starch /stɑːtʃ/ škrob
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(un)saturated fats /(ʌn)ˌsætʃəreɪtəd ˈfæts/ (ne)nasycené tuky

vitamins /ˈvɪtəmɪnz/ vitaminy

PREPARING FOOD PŘÍPRAVA JÍDLA
add /æd/ přidat
beat (eggs) /biːt ˈeɡz/ ušlehat (vejce)
boil /bɔɪl/ vařit
bowl /bəʊl/ mísa
chop /tʃɒp/ nasekat, rozsekat, rozkrájet
coaster /ˈkəʊstə/ tácek, podložka
drain (pasta) /dreɪn ˈpæstə/ scedit, nechat okapat
fry /fraɪ/ péct, smažit
grate /ɡreɪt/ (na)strouhat
ingredient /ɪnˈɡriːdiənt/ přísada
mix /mɪks/ směs, smíchat
mug /mʌg/ hrnek (s rovnými stěnami)
saucepan /ˈsɔːspən/ rendlík, kastrol s dlouhým držadlem
slice /slaɪs/ (na)krájet, (na)řezat, rozkrájet na plátky
stir /stɜː/ (za)míchat, promíchat

CONTAINERS AND QUANTITY NÁDOBY A MNOŽSTVÍ
can (AmE/BrE)/tin (BrE) /kæn, tɪn/ plechovka, konzerva
container /kənˈteɪnə/ nádoba, krabice
tablespoon (tbs) /ˈteɪbəlspuːn/ lžíce
tub /tʌb/ kelímek, vanička
tube /tjuːb/ tuba

SHOPPING AND SERVICES NAKUPOVÁNÍ A SLUŽBY
SHOPPING NAKUPOVÁNÍ
GENERAL OBECNĚ
be able to afford sth /bi ˌeɪbəl tə əˈfɔːd 
ˌsʌmθɪŋ/

moci si něco dovolit

brand/make /brænd, meɪk/ značka
chain store /ˈtʃeɪn stɔː/ obchodní řetězec
customer /ˈkʌstəmə/ zákazník
GDP (Gross Domestic Product) /ˌdʒiː diː ˈpiː, 
ɡrəʊs dəˈmestɪk ˌprɒdʌkt/

hrubý domácí produkt (HDP)

give/receive a refund /ɡɪv, rɪˈsiːv ə ˈriːfʌnd/ vrátit peníze/dostat zpět peníze

good range (of products) /ɡʊd reɪndʒ əv 
ˈprɒdʌkts/

slušný sortiment/široká řada/škála výrobků

go on a shopping spree /ɡəʊ ɒn ə ˈʃɒpɪŋ 
spriː/

vyrazit na nákupy (nákupní řádění)

go window shopping /ɡəʊ ˈwɪndəʊ ˌʃɒpɪŋ/ jít se podívat po výlohách/prohlížet si 
výlohy

hard-earned money /hɑːd ˌɜːnd ˈmʌni/ tvrdě vydělané/vydřené peníze
in stock /ɪn ˈstɒk/ na skladě
mail order /ˈmeɪl ˌɔːdə/ objednávka zboží poštou
mass-produced /mæs prəˈdjuːst/ masově vyráběný
out-of-date /aʊt əv ˈdeɪt/ nemoderní
out of stock /aʊt əv ˈstɒk/ nebýt na skladě, vyprodaný
shop till you drop /ʃɒp tɪl jə ˈdrɒp/ nakupuj, dokud nepadneš
shopaholic /ˌʃɒpəˈhɒlɪk/ osoba s nutkáním stále nakupovat
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shoplifting /ˈʃɒpˌlɪftɪŋ/ krádež(e) v obchodě
staff /stɑːf/ zaměstnanci
tradesman /ˈtreɪdzmən/ (malo)obchodník
treat yourself to sth /ˈtriːt jɔːˌself tə ˌsʌmθɪŋ/ dopřát si něčeho

wide selection (of products) /waɪd səˌlekʃən 
əv ˈprɒdʌkts/

široký výběr/nabídka produktů/výrobků

TYPES OF SHOPS TYPY/DRUHY OBCHODŮ
butcher’s /ˈbʊtʃəz/ řeznictví
delicatessen/deli /ˌdelɪkəˈtesən, ˈdeli/ lahůdky
DIY shop /ˌdiː aɪ ˈwaɪ ʃɒp/ obchod pro kutily
fishmonger’s /ˈfɪʃmʌŋɡəz/ rybárna, obchod s rybami
greengrocer’s /ˈɡriːnˌɡrəʊsəz/ ovoce a zelenina, zelinář
newsagent’s /ˈnjuːzˌeɪdʒənts/ trafika
off -licence /ˈɒf ˌlaɪsəns/ obchod s lihovinami, prodejna alkoholu
shopping mall /ˈʃɒpɪŋ mɔːl/ nákupní pasáž/středisko
stationer’s /ˈsteɪʃənəz/ papírnictví
vending machine /ˈvendɪŋ məˌʃiːn/ prodejní automat

AT THE CHECKOUT U POKLADNY
barcode /ˈbɑː kəʊd/ čárový kód
cashier /kæˈʃɪə/ pokladní
checkout /ˈtʃekaʊt/ pokladna (v samoobsluze)
conveyor belt /kənˈveɪə belt/ dopravní/jezdící pás
queue /kjuː/ fronta
receipt /rɪˈsiːt/ účtenka
till /tɪl/ pokladna
trolley /ˈtrɒli/ nákupní vozík

BARGAINS VÝHODNÉ KOUPĚ
bargain /ˈbɑːgɪn/ výhodná koupě, výhodný prodej
discount /ˈdɪskaʊnt/ sleva
free (of charge) /friː əv ˈtʃɑːdʒ/ zdarma, bezplatný
get a good deal /ɡet ə ɡʊd ˈdiːl/ dostat dobrou nabídku, pořídit za dobrou 

cenu
good value for money /ɡʊd ˌvæljuː fə ˈmʌni/ "dobrá (získaná) hodnota za peníze", poměr 

cena výkon
haggle /ˈhæɡəl/ smlouvat, dohadovat se o ceně
half price /hɑːf ˈpraɪs/ poloviční cena
40% off /ˌfɔːti pəˌsent ˈɒf/ 40% sleva, o 40 % levnější
on special offer /ɒn ˌspeʃəl ˈɒfə/ v akci, ve slevě
reasonable prices /ˌriːzənəbəl ˈpraɪsɪz/ rozumné/slušné ceny
reduced/discounted /rɪˈdjuːst, dɪˈskaʊntɪd/ snížené/se slevou (např. vstupné)

reduced rate /rɪˌdjuːst ˈreɪt/ snížené tempo
reduction /rɪˈdʌkʃən/ snížení, sleva
rock-bottom prices /rɒk ˌbɒtəm ˈpraɪsɪz/ nejnižší ceny

sale /seɪl/ výprodej za snížené ceny
two for the price of one /tuː fə ðə praɪs əv 
ˈwʌn/

dva za cenu jednoho

wholesale/retail price /ˈhəʊlseɪl, ˈriːteɪl 
praɪs/

velkoobchodní/maloobchodní ceny
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HIGH PRICES VYSOKÉ CENY
astronomical (prices) /æstrəˌnɒmɪkəl astronomické (ceny)
ˈpraɪsɪz/
change money /tʃeɪndʒ ˈmʌni/ vyměnit peníze
cost a fortune /kɒst ə ˈfɔːtʃən/ stát celé jmění/hodně peněz
cost an arm and a leg /kɒst ən ɑːm ənd ə stát mnoho peněz/celý majlant
ˈleɡ/
exorbitant /ɪɡˈzɔːbətənt/ nehorázný
pay through the nose /peɪ θruː ðə ˈnəʊz/ být napálen
rip-off /ˈrɪp ɒf/ příliš vysoká cena, zlodějina
rip off /ˈrɪp ɒf/ oškubat, ošidit

PAYING PLACENÍ
advance /ədˈvɑːns/ záloha
broke /brəʊk/ na mizině, bez peněz, švorc
charge (sb for sth) /ˈtʃɑːdʒ ˌsʌmbɒdi fə naúčtovat (někomu něco)
ˌsʌmθɪŋ/
cut back on sth /kʌt ˈbæk ɒn ˌsʌmθɪŋ/ snížit, omezit
give sb a quote /ɡɪv ˌsʌmbɒdi ə ˈkwəʊt/ dát někomu nabídku/odhad ceny
make a deal /meɪk ə ˈdiːl/ uzavřít dohodu/obchod
owe /əʊ/ dlužit
pay by bank transfer /peɪ baɪ ˈbæŋk platit bankovním převodem
ˌtrænsfɜː/
pay by credit card /peɪ baɪ ˈkredət kɑːd/ platit kreditní kartou
pay in advance/up front /peɪ ɪn ədˈvɑːns, platit předem/dopředu
ʌp ˈfrʌnt/
pay in cash /peɪ ɪn ˈkæʃ/ platit v hotovosti
pay in full /peɪ ɪn ˈfʊl/ zaplatit celou částku
pay in instalments /peɪ ɪn ɪnˈstɔːlmənts/ platit po splátkách
pay the balance /peɪ ðə ˈbæləns/ doplatit zbytek
splash out on sth /splæʃ ˈaʊt ɒn ˌsʌmθɪŋ/ vyhazovat za něco (peníze)
spendthrift /ˈspendˌθrɪft/ rozhazovačný člověk, marnotratník

AFTER YOU BUY PO NÁKUPU
deliver /dɪˈlɪvə/ dodat, dovézt
giftwrap /ˈgɪftræp/ zabalit jako dárek
proof of purchase /pruːf əv ˈpɜːtʃəs/ doklad o nákupu/zakoupení
receipt /rɪˈsiːt/ účtenka
spare (batteries) /speə ˈbætəriz/ náhradní (baterie)
warranty/guarantee /ˈwɒrənti, ˌɡærənˈtiː/ záruka

BANKING BANKOVNICTVÍ
ATM (Automatic Teller Machine)/cash 
machine /ˌeɪ tiː ˈem, ˌɔːtəˌmætɪk ˈtelə məˌʃiːn, 
ˈkæʃ məˌʃiːn/

bankomat

bank account /ˈbæŋk əˌkaʊnt/ bankovní účet
deposit money in your account /dɪˌpɒzət 
ˌmʌni ɪn jə əˈkaʊnt/

vložit peníze na účet

exchange rate /ɪksˈtʃeɪndʒ reɪt/ směnný kurz
interest on the loan /ˈɪntrəst ɒn ðə ləʊn/ úrok/úročení půjčky
overdraft /ˈəʊvədrɑːft/ přečerpání účtu
pay off (the debt/loan) /peɪ ˌɒf ðə ˈdet, ˈləʊn/ splatit, umořit, vyrovnat (dluh/půjčku)

take out a loan /teɪk ˌaʊt ə ˈləʊn/ vzít si půjčku
withdraw money (from your account) 
/wɪðˌdrɔː ˌmʌni frəm jə əˈkaʊnt/

vybrat si peníze (z účtu)
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COMPLAINING STÍŽNOSTI
deny all responsibility /dɪˌnaɪ ɔːl 
rɪˌspɒnsəˈbɪləti/

odmítnout veškerou odpovědnost

(dis)satisfaction /(dɪ)ˌsætəsˈfækʃən/ (ne)spokojenost
(dis)satisfied customer /(dɪ)ˌsætəsfaɪd 
ˈkʌstəmə/

(ne)spokojený zákazník

faulty product /ˌfɔːlti ˈprɒdʌkt/ vadný výrobek/produkt
goods and services /ɡʊdz ənd ˈsɜːvɪsɪz/ zboží a služby
make a complaint/complain about sth /meɪk 
ə kəmˈpleɪnt, kəmˈpleɪn əˌbaʊt ˌsʌmθɪŋ/

podat stížnost/stěžovat si na

malfunction /mælˈfʌŋkʃən/ mít závadu, špatně fungovat, porucha, 
závada

put your complaint in writing /pʊt jə 
kəmˌpleɪnt ɪn ˈraɪtɪŋ/

podat stížnost písemně

registered letter /ˌredʒɪstəd ˈletə/ doporučený dopis
remedy the problem /ˌremədi ðə ˈprɒbləm/ napravit/dát do pořádku problém
replacement /rɪˈpleɪsmənt/ výměna, náhrada
shoddy /ˈʃɒdi/ odbytý, fušerský
threaten sb with legal action /ˈθretn ˌsʌmbɒdi 
wɪð ˌliːɡəl ˈækʃən/

vyhrožovat někomu žalobou

(un)satisfactory service /(ʌn)sætəsˌfæktəri 
ˈsɜːvəs/

(ne)uspokojivé služby

UNIT 7 - TRAVELLING AND TOURISM CESTOVÁNÍ A CESTOVNÍ RUCH

TRAVELLING BY ROAD/DRIVING CESTOVÁNÍ PO SILNICI/JÍZDA AUTEM
accelerate /əkˈseləreɪt/ zrychlit, přidat rychlost
adjust the mirrors /əˌdʒʌst ðə ˈmɪrəz/ nastavit/seřídit si zrcátka
be fined for speeding /bi faɪnd fə ˈspiːdɪŋ/ dostat pokutu ze rychlou jízdu
be held up (in traffic) /bi held ˌʌp ɪn ˈtræfɪk/ uvíznout v (husté dopravě)
brake /breɪk/ brzda, brzdit
car rental /ˈkɑː ˌrentl/ půjčovna aut
coach /kəʊtʃ/ dálkový autobus, autokar
do/make a U-turn /duː, meɪk ə ˈjuː tɜːn/ otočit se do protisměru
expressway (AmE)/motorway (BrE)/highway 
(AmE)/freeway (AmE)

dálnice

/ɪkˈspresweɪ, ˈməʊtəweɪ, ˈhaɪweɪ, ˈfriːweɪ/
fasten your seat belts /ˌfɑːsən jə ˈsiːt belts/ připoutejte se bezpečnostními pásy

fill up the tank /fɪl ˌʌp ðə ˈtæŋk/ doplnit nádrž, natankovat
get off the motorway /ɡet ˌɒf ðə ˈməʊtəweɪ/ sjet z dálnice

give way /ɡɪv ˈweɪ/ dát přednost v jízdě
head-on collision /ˌhed ɒn kəˈlɪʒən/ čelní náraz/srážka
hire/rent a car /haɪə, rent ə ˈkɑː/ najmout/půjčit si automobil
indicate /ˈɪndəkeɪt/ ukázat (směr jízdy), dát blinkr
junction /ˈdʒʌŋkʃən/ křižovatka
main/minor road /meɪn, ˌmaɪnə ˈrəʊd/ hlavní/vedlejší silnice
multi-lane motorway /ˌmʌlti leɪn ˈməʊtəweɪ/ víceproudá silnice

overtake /ˌəʊvəˈteɪk/ předjíždět
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pick up a hitchhiker /pɪk ˌʌp ə ˈhɪtʃˌhaɪkə/ vzít stopaře
press/release the clutch /pres, rɪˌliːs ðə 
ˈklʌtʃ/

zmáčknout/pustit spojku

put the car in gear/neutral /pʊt ðə kɑː ɪn 
ˈɡɪə, ˈnjuːtrəl/

zařadit rychlost/neutrál

ring road /ˈrɪŋ rəʊd/ (vnější) silniční okruh
start the engine /stɑːt ðə ˈendʒən/ nastartovat/spustit motor
swerve /swɜːv/ zabočit, zahnout
switch on the ignition /swɪtʃ ˌɒn ðə ɪɡˈnɪʃən/ zapnout zapalování

take the handbrake off /teɪk ðə ˌhændbreɪk 
ˈɒf/

uvolnit ruční brzdu

traffic jam /ˈtræfɪk dʒæm/ dopravní zácpa
vehicle /ˈviːɪkəl/ vozidlo, dopravní prostředek

CAR PARTS AUTODÍLY
accelerator /əkˈseləreɪtə/ plynový pedál
bonnet /ˈbɒnət/ kapota, kryt motoru
boot /buːt/ zavazadlový prostor (kufr)
brake /breɪk/ brzda
bumper /ˈbʌmpə/ nárazník
dashboard /ˈdæʃbɔːd/ palubní/přístrojová deska
gearbox /ˈɡɪəbɒks/ rychlostní skříň, převodovka
handbrake /ˈhændbreɪk/ ruční brzda
headlights /ˈhedlaɪts/ přední světlomety
indicator /ˈɪndəkeɪtə/ směrovka
number/licence plate /ˈnʌmbə, ˈlaɪsəns pleɪt/ státní poznávací značka, SPZ

rear-view mirror /ˌrɪə vjuː ˈmɪrə/ zpětné zrcátko
seat belts /ˈsiːt belts/ bezpečnostní pásy
speedometer /spɪˈdɒmətə/ rychloměr, tachometr
steering wheel /ˈstɪərɪŋ wiːl/ volant
tyre /taɪə/ pneumatika
windscreen /ˈwɪndskriːn/ přední sklo
wing mirror/side-view mirror /ˈwɪŋ ˌmɪrə, 
ˌsaɪd vjuː ˈmɪrə/

boční zrcátko

wipers /ˈwaɪpəz/ stěrače

CYCLING CYKLISTIKA
BIKE MAINTENANCE ÚDRŽBA KOLA
adjust the gears /əˌdʒʌst ðə ˈgɪəz/ seřídit přehazovačku
basic maintenance /ˌbeɪsɪk ˈmeɪntənəns/ základní údržba
fix a puncture /fɪks ə ˈpʌŋktʃə/ spravit propíchnutou duši
oil the chain /ɔɪl ðə ˈtʃeɪn/ naolejovat řetěz
patch/replace the inner tube /pætʃ, rɪˌpleɪs 
ðə ˌɪnə ˈtjuːb/

zalepit/vyměnit duši

pump up the tyres /pʌmp ˌʌp ðə ˈtaɪəz/ napumpovat kola
put the wheel back on /pʊt ðə ˈwiːl bæk ˌɒn/ znovu nasadit kolo

remove a wheel /rɪˌmuːv ə ˈwiːl/ sundat/odmontovat kolo
tighten the brakes /ˌtaɪtn ðə ˈbreɪks/ utáhnout brzdy

BIKE PARTS DÍLY NA KOLO
Allen keys /ˈælən ˌkiːz/ imbusové klíče
brake /breɪk/ brzda
frame /freɪm/ rám

Longman Exam Accelerator Word Bank
                                                                                    28



gears/derailleurs /gɪəz, dɪˈreɪljəz/ přehazovačka
handlebar /ˈhændlbɑː/ řídítka
inner tube /ˈɪnə tjuːb/ duše
lock /lɒk/ zámek
pedal /ˈpedl/ pedál, šlapka
pump /pʌmp/ pumpička, nahustit
saddle /ˈsædl/ sedlo
shocks /ʃɒks/ tlumiče
spanners /ˈspænəz/ klíče na matice, francouzské klíče
spare wheel /speə ˈwiːl/ rezervní kolo
spoke /spəʊk/ paprsek kola
tyre /taɪə/ pneumatika
valve /vælv/ ventil
water bottle /ˈwɔːtə ˌbɒtl/ lahev na vodu

RAIL TRAVEL CESTOVÁNÍ VLAKEM
buffet car /ˈbʊfeɪ kɑː/ jídelní vůz
carriage/car /ˈkærɪdʒ, kɑː/ vagon, vůz
compartment /kəmˈpɑːtmənt/ kupé
conductor /kənˈdʌktə/ průvodčí
luggage rack /ˈlʌɡɪdʒ ræk/ přihrádka na zavazadla
platform /ˈplætfɔːm/ nástupiště
sleeping car /ˈsliːpɪŋ kɑː/ spací vůz
track /træk/ trať, koleje

AIR TRAVEL CESTOVÁNÍ LETADLEM
arrivals /əˈraɪvəlz/ přílety
baggage reclaim /ˈbæɡɪdʒ rɪˌkleɪm/ výdej zavazadel
board the plane /bɔːd ðə ˈpleɪn/ nastoupit do letadla
boarding pass /ˈbɔːdɪŋ pɑːs/ palubní lístek
check-in /ˈtʃek ɪn/ odbavovací přepážka
connecting flight /kəˌnektɪŋ ˈflaɪt/ navazující let
customs officer /ˈkʌstəmz ˌɒfəsə/ celník
delayed /dɪˈleɪd/ zpožděný
departure lounge /dɪˈpɑːtʃə laʊndʒ/ odbavovací hala
departures /dɪˈpɑːtʃəz/ odlety
domestic flight /dəˈmestɪk flaɪt/ vnitrostátní let
duty-free zone /ˌdjuːti ˈfriː zəʊn/ bezcelní zóna
emergency landing /ɪˌmɜːdʒənsi ˈlændɪŋ/ nouzové přistání
flight attendant /ˈflaɪt əˌtendənt/ letuška
gate /ɡeɪt/ brána
go through customs/security /ɡəʊ θruː 
ˈkʌstəmz, sɪˈkjʊərəti/

projít celní kontrolou

hand luggage /ˈhænd ˌlʌɡɪdʒ/ příruční zavazadlo
last call /lɑːst ˈkɔːl/ poslední výzva
pay excess baggage /peɪ ɪkˌses ˈbæɡɪdʒ/ zaplatit za nadměrná zavazadla
window/aisle seat /ˈwɪndəʊ, ˈaɪl siːt/ místo u okna/do uličky

SEA TRAVEL CESTOVÁNÍ PO MOŘI
cabin /ˈkæbən/ kajuta, kabina
disembark /ˌdɪsəmˈbɑːk/ vylodit se, vystoupit z lodi
ferry /ˈferi/ trajekt, převozní loď
get on board /ɡet ɒn ˈbɔːd/ nalodit se, nastoupit na loď
lifeboat /ˈlaɪfbəʊt/ záchranný člun
liner /ˈlaɪnə/ parník (na pravidelné lince)
rough/smooth crossing /rʌf ˈkrɒsɪŋ/ neklidná/klidná plavba
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row/paddle /rəʊ, ˈpædl/ veslovat/pádlovat
sail /seɪl/ plachtit, plachta na lodi
sailing boat /ˈseɪlɪŋ bəʊt/ plachetnice (malá)
tall ship /tɔːl ˈʃɪp/ plachetnice (aspoň se 2 stěžni)
vessel /ˈvesəl/ plavidlo, loď
yacht /jɒt/ jachta

JOURNEYS AND TRIPS CESTY A VÝLETY
arrival /əˈraɪvəl/ příjezd
business trip /ˈbɪznəs trɪp/ obchodní cesta
cruise /kruːz/ zábavní plavba
day-trip /ˈdeɪ trɪp/ jednodenní výlet
departure /dɪˈpɑːtʃə/ odjezd
destination /ˌdestəˈneɪʃən/ cíl cesty, destinace
excursion /ɪkˈskɜːʃən/ výprava, vyjížďka
expedition /ˌekspəˈdɪʃən/ expedice, výprava
journey /ˈdʒɜːni/ cesta
sightseeing tour /ˈsaɪtˌsiːɪŋ tʊə/ vyhlídková jízda
voyage /ˈvɔɪɪdʒ/ plavba/cesta lodí

HOLIDAYS PRÁZDNINY A DOVOLENÉ
ancient monument /ˌeɪnʃənt ˈmɒnjəmənt/ starobylá památka/monument
book a room (online) /ˌbʊk ə ruːm ɒnˈlaɪn/ rezervovat pokoj
find/know your way /faɪnd, nəʊ jə ˈweɪ/ najít/znát cestu
get around the town/the city /ɡet əˌraʊnd ðə 
ˈtaʊn, ðə ˈsɪti/

chodit po městě

go backpacking /ɡəʊ ˈbækˌpækɪŋ/ cestovat s batohem
historic monument /hɪˌstɒrɪk ˈmɒnjʊmənt/ historická památka/monument
in the middle of nowhere /ɪn ðə ˌmɪdl əv 
ˈnəʊweə/

daleko od světa, uprostřed pustiny, 
uprostřed ničeho

landmark /ˈlændmɑːk/ výrazný bod v krajině, mezník
leave your luggage unattended /liːv jə ˌlʌɡɪdʒ 
ˌʌnəˈtendəd/

nechat zavazadla bez dozoru

lost luggage office /lɒst ˈlʌɡɪdʒ ˌɒfəs/ ztráty a nálezy
make a reservation/a booking /meɪk ə 
ˌrezəˈveɪʃən, ə ˈbʊkɪŋ/

rezervovat si

off the beaten track /ɒf ðə ˌbiːtn ˈtræk/ opustit zaběhlý způsob života/zaběhané 
koleje

package holidays /ˌpækɪdʒ ˈhɒlədiz/ placený zájezd se zajištěnými službami
put up a tent /pʊt ʌp ə ˈtent/ postavit/rozbít stan
relaxation /ˌriːlækˈseɪʃən/ relaxace, odpočinek
see/admire the sights /siː, ədˌmaɪə ðə ˈsaɪts/ vidět/obdivovat výhled/pohled

touristy places /ˌtʊərəsti ˈpleɪsɪz/ turisty hojně navštěvovaná/přeplněná místa

travel broadens the mind /ˈtrævəl ˌbrɔːdənz 
ðə ˈmaɪnd/

cestování rozšiřuje obzory

travel light /ˌtrævəl ˈlaɪt/ cestovat nalehko
trekking holidays /ˈtrekɪŋ ˌhɒlədiz/ dovolená s turistickými výlety

ACCOMMODATION UBYTOVÁNÍ
B&B (Bed & Breakfast) /biː ən ˈbiː, bed ən 
ˈbrekfəst/

nocleh se snídaní

budget accommodation /ˌbʌdʒət 
əkɒməˈdeɪʃən/

levné, cenově dostupné ubytování (často 
krátkodobé)

campsite /ˈkæmpsaɪt/ tábořiště, kemp
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caravan /ˈkærəvæn/ karavan, obytný vůz
double room /ˌdʌbəl ˈruːm/ dvoulůžkový pokoj
en suite facilities /ɒn ˌswiːt fəˈsɪlɪtiz/ pokoj s vlastním příslušenstvím
five-star hotel /faɪv stɑː həʊˈtel/ pětihvězdičkový hotel
fully booked /ˌfʊli ˈbʊkt/ plně obsazeno
honeymoon suite /ˈhʌnimuːn swiːt/ apartmán pro novomanžele
twin room /twɪn ˈruːm/ dvoulůžkový pokoj s oddělenými postelemi

vacancy /ˈveɪkənsi/ volný pokoj/volné lůžko
vacate a room /vəˌkeɪt ə ˈruːm/ uvolnit pokoj
youth hostel /ˈjuːθ ˌhɒstl/ hostel, ubytovna

PUBLIC TRANSPORT VEŘEJNÁ/ HROMADNÁ DOPRAVA
commuter /kəˈmjuːtə/ dojíždějící
deposit /dɪˈpɒzət/ záloha
expire /ɪkˈspaɪə/ vypršet/skončit platnost
fare /feə/ jízdné
one-day bus pass /wʌn deɪ ˈbʌs pɑːs/ jednodenní autobusová jízdenka
on the underground /ɒn ði ˈʌndəɡraʊnd/ metrem
Oyster card /ˈɔɪstə kɑːd/ čipová karta s kreditem pro placení 

jízdného v Londýně
pay-as-you-go /peɪ əz jə ˈɡəʊ/ systém placení jízdného z předem nabité 

karty
single journey /ˌsɪŋɡəl ˈdʒɜːni/ cesta tam
the Tube /ðə ˈtjuːb/ metro
ticket hall /ˈtɪkət hɔːl/ hala s pokladnami
top up the Oyster card /tɒp ˌʌp ði ˈɔɪstə 
kɑːd/

dobít si Oyster card

travelcard /ˈtrævəlkɑːd/ týdenní jízdenka

PHRASAL VERBS FRÁZOVÁ SLOVESA
break down /breɪk ˈdaʊn/ rozbít se, porouchat se
check in /tʃek ˈɪn/ přihlásit se (v hotelu)
check in/out /tʃek ˈɪn, ˈaʊt/ nechat se odbavit před odletem/po příletu

get around (the) town/the city /ɡet əˌraʊnd 
ðə ˈtaʊn, ðə ˈsɪti/

pohybovat se/chodit/jezdit po městě

get on /ɡet ˈɒn/ nasednout
head for (a place) /ˈhed fə ə pleɪs/ zamířit (kam), směřovat
pull out /pʊl ˈaʊt/ vyjet, vyrazit, rozjet se
pull over /pʊl ˈəʊvə/ zastavit u krajnice
pull up /pʊl ʌp/ zastavit
sb runs out of (petrol) /ˌsʌmbɒdi rʌnz ˌaʊt əv 
ˈpetrəl/

někomu něco dojít (benzin)

see sb off /siː ˌsʌmbɒdi ˈɒf/ vyprovodit (někoho)
set off /out /set ˈɒf, ˈaʊt/ vyrazit, vydat se na cestu
slow down /sləʊ ˈdaʊn/ zpomalit, snížit rychlost
speed up /spiːd ˈʌp/ přidat, zvýšit rychlost
take off /teɪk ˈɒf/ vzlétnout, odstartovat
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UNIT 8 - CULTURE KULTURA
ART UMĚNÍ
GENERAL OBECNĚ
brutal scenes /ˌbruːtl ˈsiːnz/ brutální scény
convey /kənˈveɪ/ sdělit, vyjádřit (pocity, názor)
critical opinion /ˌkrɪtɪkəl əˈpɪnjən/ kritický pohled
cultural event /ˌkʌltʃərəl ɪˈvent/ kulturní událost/akce
express /ɪkˈspres/ vyjádřit
offend (people’s feelings) /əˌfend ˌpiːpəlz urazit/urážet (city/pocity lidé)
ˈfiːlɪŋz/
outsider’s point of view /aʊtˈsaɪdəz pɔɪnt názor nezaujatého člověk
əv ˌvjuː/
performing arts /pəˈfɔːmɪŋ ɑːts/ múzická umění
pose questions /pəʊz ˈkwestʃənz/ klást otázku, položit otázku
provoke /prəˈvəʊk/ provokovat
work of art /wɜːk əv ˈɑːt/ umělecké dílo

ADJECTIVES TO TALK ABOUT ART PŘÍD. JMÉNA POPISUJÍCÍ UMĚNÍ
action-packed /ˈækʃən pækt/ plný činností a akcí, nabitý akcemi, činorodý

avant-garde /ævɒŋˈgɑːd/ avantgarda
complex /ˈkɒmpleks/ složitý
controversial /ˌkɒntrəˈvɜːʃəl/ kontroverzní
disturbing /dɪˈstɜːbɪŋ/ znepokojivý, zneklidňující
extraordinary /ɪkˈstrɔːdənəri/ výjimečný, mimořádný, neobvyklý
far-fetched /fɑː ˈfetʃt/ za vlasy přitažený
highly recommended /ˌhaɪli rekəˈmendɪd/ velice doporučovaný, velmi doporučeno
impressive /ɪmˈpresɪv/ působivý
intricate /ˈɪntrɪkət/ složitý, komplikovaný
intriguing /ɪnˈtriːɡɪŋ/ poutavý, fascinující, velmi zajímavý
masterly /ˈmɑːstəli/ mistrovský
meaningful /ˈmiːnɪŋfəl/ smysluplný, mající smysl
memorable /ˈmemərəbəl/ nezapomenutelný, památný
multi-dimensional /ˌmʌlti daɪˈmentʃənəl/ vícerozměrný
politically involved /pəˌlɪtɪkli ɪnˈvɒlvd/ politicky angažovaný/zapojený
profound /prəˈfaʊnd/ hluboký, silný
psychologically convincing /ˌsaɪkəlˌɒdʒɪkli psychologicky přesvědčivý
kənˈvɪnsɪŋ/
radical /ˈrædɪkəl/ radikální, zásadní
relevant /ˈreləvənt/ podstatný, důležitý, relevantní (pro)
shocking /ˈʃɒkɪŋ/ šokující
sophisticated /səˈfɪstəkeɪtəd/ propracovaný, důmyslný
spectacular /spekˈtækjələ/ působivý, velkolepý
spell-binding /spel ˈbaɪndɪŋ/ okouzlující, čarovný
subtle /ˈsʌtl/ jemný, sotva patrný
superficial /ˌsuːpəˈfɪʃəl/ povrchní, zběžný, na pohled
thought-provoking /ˌθɔːt prəˈvəʊkɪŋ/ budící myšlenky
tongue-in-cheek /tʌŋ ɪn ˈtʃiːk/ (lehce) ironický
true-to-life /truː tə ˈlaɪf/ věrný, podle skutečnosti
unconvincing /ˌʌnkənˈvɪnsɪŋ/ nepřesvědčivý, nevěrohodný

PEOPLE’S REACTIONS TO ART REAKCE LIDÍ NA UMĚNÍ
bored out of one’s mind /bɔːd aʊt əv wʌnz unuděný k smrti
ˈmaɪnd/
feel a thrill /fiːl ə ˈθrɪl/ pociťovat rozechvění/vzrušení
feel uplifted /fiːl ʌpˈlɪftəd/ cítit se povzneseně
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get sb down /ɡet ˌsʌmbɒdi ˈdaʊn/ rozesmutnit, deptat, ubíjet
impressed by sth /ɪmˈprest baɪ ˌsʌmθɪŋ/ zaujatý (čím)
make you think /meɪk jə ˈθɪŋk/ přimět k přemýšlení
move to tears /muːv tə ˈtɪəz/ pohnout k slzám
outraged /ˈaʊtreɪdʒd/ pobouřený

LITERATURE LITERATURA
blurb /blɜːb/ propagační text (na přebalu knihy)
Booker Prize /ˈbʊkə praɪz/ (Man) Bookerova cena = cena za nejlepší 

román v angličtině
chapter /ˈtʃæptə/ kapitola
character /ˈkærəktə/ postava
engrossed in a book /ɪnˌgrəʊst ɪn ə ˈbʊk/ zabraný/ ponořený do knihy
final pages /ˌfaɪnəl ˈpeɪdʒɪz/ poslední stránky
flick/skim through a book /flɪk, skɪm θruːə 
ˈbʊk/

projít/zběžně prohlédnout knihu

genre /ˈʒɒnrə/ žánr
gripping tale /ˌɡrɪpɪŋ ˈteɪl/ poutavý příběh
hardback /ˈhɑːdbæk/ kniha v pevné vazbě, pevná vazba
heroine /ˈherəʊɪn/ hrdinka
hyperbole /haɪˈpɜːbəli/ hyperbola, nadsázka
it’s dificult to put this book down je těžké tu knihu odložit
/ɪts ˈdɪfɪkəlt tə pʊt ðɪs bʊk ˈdaʊn/
line /laɪn/ řádek
metaphor /ˈmetəfə/ metafora, přirovnání
narrator /nəˈreɪtə/ vypravěč
novel /ˈnɒvəl/ román
novelist /ˈnɒvələst/ autor románu, romanopisec
opening paragraph /ˌəʊpənɪŋ ˈpærəɡrɑːf/ úvodní odstavec
paperback /ˈpeɪpəbæk/ kniha měkké vazbě, paperback
personification /pəˌsɒnəfəˈkeɪʃən/ personifikace, zosobnění
play /pleɪ/ (divadelní) hra
playwright /ˈpleɪraɪt/ dramatik, autor divadelních her
plot /plɒt/ děj, zápletka
poet /ˈpəʊət/ básník
poetry /ˈpəʊətri/ poesie
public reading /ˌpʌblɪk ˈriːdɪŋ/ veřejné předčítání
rhyme /raɪm/ rým
second-hand bookshop /ˌsekənd hænd 
ˈbʊkʃɒp/

antikvariát, obchod s použitými knihami

simile /ˈsɪməli/ přirovnání
stanza /ˈstænzə/ sloka
verse /vɜːs/ verš

FILM FILM
advance screening /ədˌvɑːns ˈskriːnɪŋ/ předpremiérová projekce/promítání před 

premiérou
appear in a film /əˌpɪə ɪn ə ˈfɪlm/ hrát/účinkovat/objevit se ve filmu
audition /ɔːˈdɪʃən/ konkurz
based on a novel/a true story/real events 
/beɪst ɒn ə ˈnɒvəl, ə truː ˈstɔːri, rɪəl ɪˈvents/

podle románu/skutečného 
příběhu/skutečných událostí

climax /ˈklaɪmæks/ vyvrcholení (děje)
edit /ˈedət/ stříhat
end credits /end ˈkredɪts/ závěrečné titulky
keep in suspense /kiːp ɪn səˈspens/ držet v napětí
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on general release /ɒn ˌdʒenərəl rɪˈliːs/ v distribuci
on location /ən ləʊˈkəɪʃn/ v exteriérech
release a movie /rɪˌliːs ə ˈmuːvi/ uvést film (do kin), dát do distribuce
screenplay /ˈskriːnpleɪ/ scénář
set /set/ scéna
shoot (a film) /ʃuːt ə ˈfɪlm/ točit (film)
subtitles /ˈsʌbˌtaɪtlz/ titulky
the film features /ðə fɪlm ˈfiːtʃəz/ film vypráví o/popisuje
the film is set in /ðə fɪlm ɪz set ɪn/ film se odehrává v

KINDS OF FILMS DRUHY FILMŮ
all-time favourite /ɔːl taɪm ˈfeɪvərət/ nejoblíbenější (film) všech dob
blockbuster /ˈblɒkˌbʌstə/ trhák, bomba (film)
box-office hit /ˈbɒks ˌɒfəs hɪt/ kasovní trhák
documentary /ˌdɒkjəˈmentəri/ dokument
low-budget movie /ləʊ ˌbʌdʒət ˈmuːvi/ nízkorozpočtový film
feature film /ˈfiːtʃə fɪlm/ celovečerní film
rom-com /ˈrɒm kɒm/ romantická komedie
series /ˈsɪəriːz/ seriál
silent movie /ˌsaɪlənt ˈmuːvi/ němý film
sequel /ˈsiːkwəl/ sequel, pokračování, další díl
tear-jerker /ˈtɪə ˌdʒɜːkə/ doják, limonáda
trailer /ˈtreɪlə/ upoutávka k filmu, trailer

PEOPLE IN THE FILM INDUSTRY LIDÉ VE FILMOVÉM PRŮMYSLU
cameraman /ˈkæmərəmən/ kameraman
cast /kɑːst/ obsazení, hrají
cinematographer /ˌsɪnəməˈtɒgrəfə/ kameraman
(film) crew /ˈfɪlm kruː/ (filmový) štáb
director of photography /dəˌrektə əv 
fəˈtɒɡrəfi/

hlavní kameraman

editor /ˈedətə/ střihač
extra /ˈekstrə/ statisté, kompars (u filmu)
film critic /ˈfɪlm ˌkrɪtɪk/ filmový kritik
male/female lead /meɪl, ˌfiːmeɪlˈliːd/ hlavní mužská/ženská postava, role
production designer/art director architekt
/prəˈdʌkʃən dɪˌzaɪnə, ɑːt dəˈrektə/
screenwriter /ˈskriːnˌraɪtə/ scenárista
stuntman /ˈstʌntmæn/ kaskadér, dublér
usher /ˈʌʃə/ uvaděč

MUSIC HUDBA
absolute/perfect pitch /ˌæbsəluːt, ˌpɜːfɪkt 
ˈpɪtʃ/

absolutní sluch

A major /eɪ ˈmeɪdʒə/ A dur
A minor /eɪ ˈmaɪnə/ a mol
audience /ˈɔːdiəns/ diváci
bar /bɑː/ takt
busker /ˈbʌskə/ pouliční hudebník/zpěvák
bugle /ˈbjuːgl/ polnice, vojenská trubka
bugle call /ˈbjuːgl kɔːl/ signál polnicí
concert hall /ˈkɒnsət hɔːl/ koncertní sál
concerto /kənˈtʃɜːtəʊ/ koncert
conductor /kənˈdʌktə/ dirigent
gig /ɡɪɡ/ koncert, vystoupení
haunting melody /ˌhɔːntɪŋ ˈmelədi/ neodbytná melodie
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high-pitched/low-pitched (sound) /haɪ ˌpɪtʃt, 
ləʊ ˌpɪtʃt ˈsaʊnd/

vysoký, pronikavý/hluboký, tlumený (zvuk, 
tón)

improvise /ˈɪmprəvaɪz/ improvizovat
in tune /ɪn ˈtjuːn/ naladěný, čistě (zpívat)
live music/performance /laɪv ˈmjuːzɪk, živá hudba/živé vystoupení
pəˈfɔːməns/
lyrics /ˈlɪrɪks/ text/slova písně
massive hit /ˌmæsɪv ˈhɪt/ obrovský hit
musician /mjuːˈzɪʃən/ hudebník, muzikant
note /nəʊt/ nota
opera house /ˈɒpərə haʊs/ opera (budova)
out of tune /aʊt əv ˈtjuːn/ rozladěný, falešně (zpívat)
perform in public /pəˌfɔːm ɪn ˈpʌblɪk/ vystupovat veřejně
performance /pəˈfɔːməns/ vystoupení, představení
polonaise /ˌpɒləˈneɪz/ polonéza
read music /riːd ˈmjuːzɪk/ znát noty
record label /ˈrekɔːd ˌleɪbəl/ nahrávací label/společnost
score /skɔː/ partitura, notový zápis, noty
symphony /ˈsɪmfəni/ symfonie
tune an instrument /tjuːn ən ˈɪnstrəmənt/ naladit nástroj
violinist /ˌvaɪəˈlɪnəst/ houslista
works of Beethoven /wɜːks əv ˈbeɪthəʊvn/ Beethovenovo dílo

VISUAL ARTS VÝTVARNÉ UMĚNÍ
brush /brʌʃ/ štětec
canvas /ˈkænvəs/ plátno
easel /ˈiːzəl/ malířský stojan
engraving /ɪnˈɡreɪvɪŋ/ rytina
ink /ɪŋk/ inkoust, tuš
installation /ˌɪnstəˈleɪʃən/ instalace
landscape /ˈlændskeɪp/ krajina, krajinomalba
model /ˈmɒdl/ model/modelka
nude /njuːd/ akt
palette /ˈpælət/ paleta
portrait /ˈpɔːtrət/ portrét
sculptor /ˈskʌlptə/ sochař
sculpture /ˈskʌlptʃə/ socha, plastika
self-portrait /self ˈpɔːtrət/ autoportrét
sketch /sketʃ/ skica
still life /stɪl ˈlaɪf/ zátiší
visual arts /ˌvɪʒuəl ˈɑːts/ výtvarné umění
watercolour /ˈwɔːtəˌkʌlə/ akvarel

THEATRE DIVADLO
aisle /aɪl/ ulička (mezi sedadly)
balcony /ˈbælkəni/ balkon
box /bɒks/ lóže
box office /ˈbɒks ˌɒfəs/ pokladna
choreographer /ˌkɒriˈɒgrəfə/ choreograf
curtain /ˈkɜːtn/ opona
drama school /ˈdrɑːmə skuːl/ dramatická škola
gallery /ˈɡæləri/ galerie
mime /maɪm/ pantomima, hrát pantomimou
opera glasses /ˈɒpərə glɑːsɪz/ divadelní kukátko
orchestra pit /ˈɔːkəstrə pɪt/ orchestřiště
prompter /ˈprɒmptə/ nápověda (v divadle)

Longman Exam Accelerator Word Bank
                                                                                    35



put on a play /pʊt ɒn ə ˈpleɪ/ secvičit hru
set /set/ odehrávat se (v čase, místě)
stage /steɪdʒ/ scéna, jeviště
stalls /stɔːlz/ přízemí, hlavní část hlediště (v divadle)
street performer /striːt pəˈfɔːmə/ pouliční interpret

THE MEDIA MÉDIA
broadsheet/quality paper /ˈbrɔːdʃiːt, ˈkwɒləti 
ˌpeɪpə/

velký formát papíru/kvalitní papír

cartoonist /kɑːˈtuːnəst/ kreslíř (vtipů), karikaturista, tvůrce 
kreslených příběhů

channel /ˈtʃænl/ program, kanál
circulation /ˌsɜːkjəˈleɪʃən/ náklad, počet prodaných výtisků, šíření 

(tiskovin)
column /ˈkɒləm/ sloupek
columnist /ˈkɒləməst/ sloupkař (autor sloupků)
comic/cartoon strip /ˈkɒmɪk, kɑːˈtuːn strɪp/ komiksový/kreslený miniseriál (v časopise)

editorial /ˌedəˈtɔːriəl/ editorial, úvodník šéfredaktora
gossip column /ˈɡɒsəp ˌkɒləm/ společenská rubrika
(live) coverage /laɪv ˈkʌvərɪdʒ/ zpravodajství (naživo)
publish /ˈpʌblɪʃ/ otisknout, vydat, publikovat
publisher /ˈpʌblɪʃə/ nakladatel
serious content /ˌsɪəriəs ˈkɒntent/ seriózní obsah
tabloid /ˈtæblɔɪd/ bulvární noviny/tisk

UNIT 9 - HEALTH/SPORT ZDRAVÍ/SPORT
HEALTH ZDRAVÍ
THE HUMAN BODY
CIRCULATORY SYSTEM OBĚHOVÁ SOUSTAVA
artery /ˈɑːtəri/ tepna
blood circulation /ˈblʌd sɜːkjəˌleɪʃən/ oběh/cirkulace krve
blood vessels /ˈblʌd ˌveslz/ cévy
circulatory system /ˌsɜːkjuˈleɪtəri ˌsɪstəm/ oběhová soustava, krevní oběh
vein /veɪn/ žíla, žilka

DIGESTIVE SYSTEM TRÁVICÍ SOUSTAVA
digestion /daɪˈdʒestʃən/ trávení
digestive system /daɪˈdʒestɪv ˌsɪstəm/ trávicí soustava
liver /ˈlɪvə/ játra
small/large intestine /smɔːl, lɑːdʒ ɪnˈtestən/ tenké/tlusté střevo

stomach /ˈstʌmək/ žaludek

LOCOMOTOR SYSTEM POHYBOVÁ SOUSTAVA
joints /dʒɔɪnts/ klouby
ligament /ˈlɪɡəmənt/ vaz (mezi kostmi)
locomotor system /ləʊkəʊˈməʊtə ˌsɪstəm/ pohybová soustava, lokomotorický systém

muscle /ˈmʌsəl/ sval
tendon /ˈtendən/ šlacha

NERVOUS SYSTEM NERVOVÁ SOUSTAVA
brain /breɪn/ mozek
nervous system /ˈnɜːvəs ˌsɪstəm/ nervová soustava
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neurons /ˈnjʊərɒnz/ neurony
spinal cord /ˌspaɪnl ˈkɔːd/ mícha

RESPIRATORY SYSTEM DÝCHACÍ SOUSTAVA
breathing /ˈbriːðɪŋ/ dýchání
bronchi /ˈbrɒŋkaɪ/ průduška
lungs /lʌŋz/ plíce
respiratory system /rɪˈspɪrətri ˌsɪstəm/ dýchací soustava

SICKNESS AND HEALTH NEMOCI A ZDRAVÍ
be allergic to sth /bi əˈlɜːdʒɪk tə ˌsʌmθɪŋ/ být alergický/mít alergii na
catch a cold /kætʃ ə ˈkəʊld/ nachladit se
come down with the flu /kʌm ˌdaʊn wɪð onemocnět chřipkou/dostat chřipku
ðə ˈfluː/
contract an infectious disease /kənˈtrækt ən 
ɪnˌfekʃəs dɪˈziːz/

nakazit se infekční chorobou

cure /kjʊə/ vyléčit, léčba, léčení
have/undergo surgery /hæv, ˌʌndəˌɡəʊ jít na/podstoupit operaci
ˈsɜːdʒəri/
heal /hiːl/ (za)hojit se, (vy)léčit se
make a speedy recovery /meɪk ə ˌspiːdi rychle se uzdravit/zotavit
rɪˈkʌvəri/
plastic surgery /ˌplæstɪk ˈsɜːdʒəri/ plastická operace
recover (from sth) /rɪˈkʌvə frəm ˌsʌmθɪŋ/ uzdravit se/zotavit se (z něčeho)
recovery /rɪˈkʌvəri/ uzdravení, zotavení
regain (physical) strength /rɪˈɡeɪn ˌfɪzɪkəl znovu nabýt (fyzické) síly
streŋθ/
surgery /ˈsɜːdʒəri/ operace, chirurgický zákrok
suffer (from) /ˈsʌfə frəm/ trpět, prodělat
treat /triːt/ léčit, ošetřit
treatment /ˈtriːtmənt/ léčba, ošetření

INJURIES ZRANĚNÍ
bandage /ˈbændɪdʒ/ obvaz
bruise /bruːz/ modřina, podlitina
cut /kʌt/ říznutí, řez
in plaster (BrE)/in a plaster cast (AmE) v sádře
/ɪn ˈplɑːstə, ɪn ə ˈplɑːstə kɑːst/
injure (oneself) /ˈɪndʒə wʌnˌself/ zranit se, poranit se
injury /ˈɪndʒəri/ zranění, poranění
plaster (BrE)/Band-Aid (AmE) /ˈplɑːstə, náplast
ˈbænd eɪd/
pull a muscle /pʊl ə ˈmʌsəl/ natáhnout si sval
scar /skɑː/ jizva
scratch /skrætʃ/ škrábnout se, drbat se
sling /slɪŋ/ závěs/páska (na zlomenou ruku)
sprain your wrist /spreɪn jə ˈrɪst/ vymknout si zápěstí
stitches /ˈstɪtʃɪz/ stehy
suffer minor injuries /ˈsʌfə ˌmaɪnə utrpět drobná poranění
ˈɪndʒəriz/
twist an ankle /twɪst ən ˈæŋkəl/ zvrtnout si kotník
walk on crutches /wɔːk ɒn ˈkrʌtʃɪz/ chodit o holích
wound /wuːnd/ zranění, rána

REMEDIES LÉKY
antibiotics /ˌæntibaɪˈɒtɪks/ antibiotika
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flu vaccination /ˈfluː væksəˌneɪʃən/ očkování proti chřipce
have an injection /hæv ən ɪnˈdʒekʃən/ dostat injekci
lozenges /ˈlɒzɪndʒɪz/ zdravotní bonbony, pastilky
natural remedies /ˌnætʃərəl ˈremədiz/ přírodní léky/prostředky
ointment /ˈɔɪntmənt/ mast
painkillers /ˈpeɪnˌkɪləz/ lék proti bolesti, analgetikum
prescription drugs /prɪˈskrɪpʃən drʌgz/ léky na předpis
remedy /ˈremədi/ lék
syringe /səˈrɪndʒ/ (injekční) stříkačka
vaccine /ˈvæksiːn/ vakcína, očkovací látka

SYMPTOMS PŘÍZNAKY
backache /ˈbækeɪk/ bolest zad
cough /kɒf/ kašel
cramp /kræmp/ křeč
earache /ˈɪəreɪk/ bolest ucha
runny nose /ˌrʌni ˈnəʊz/ rýma
sneeze /sniːz/ kýchnutí
stiff legs /stɪf ˈlegz/ ztuhlé nohy

DISEASES CHOROBY, NEMOCI
allergy /ˈælədʒi/ alergie
appendicitis /əˌpendəˈsaɪtəs/ zánět slepého střeva
bronchitis /brɒŋˈkaɪtəs/ zánět průdušek, bronchitida
cancer /ˈkænsə/ rakovina
chicken pox /ˈtʃɪkən pɒks/ neštovice
chronic disease /ˌkrɒnɪk dɪˈziːz/ chronická choroba
concussion /kənˈkʌʃən/ otřes (mozku)
conjunctivitis /kənˌdʒʌŋktɪˈvaɪtəs/ zánět spojivek
diabetes /ˌdaɪəˈbiːtiːz/ cukrovka, diabetes
heart disease /ˈhɑːt dɪˌziːz/ srdeční vada, onemocnění srdce
hepatitis /ˌhepəˈtaɪtəs/ žloutenka, hepatitida
inflammation /ˌɪnfləˈmeɪʃən/ zánět, zápal
jaundice /ˈdʒɔːndəs/ žloutenka
mumps /mʌmps/ příušnice
otitis /əʊˈtaɪtɪs/ zánět ucha
pink eye /pɪŋk ˈaɪ/ zánět spojivek
pneumonia /njuːˈməʊniə/ zánět/zápal plic
polio /ˈpəʊliəʊ/ obrna
the flu /ðə ˈfluː/ chřipka
tuberculosis (TB) /tjuːˌbɜːkjəˈləʊsəs, ˌtiː ˈbiː/ tuberkulóza

DISABILITIES HANDICAPY
amputation /ˌæmpjəˈteɪʃən/ amputace
amputee /ˌæmpjəˈtiː/ člověk/osoba po amputaci
brain damage /ˈbreɪn ˌdæmɪdʒ/ poškození mozku
deaf /def/ hluchý
hard of hearing/hearing-impaired /hɑːd əv nedoslýchavý/se sluchovým handicapem
ˈhɪərɪŋ, ˈhɪərɪŋ ɪmˌpeəd/
intellectually disabled /ɪntəlˌektjuəli duševně postižený
dɪsˈeɪbəld/
mentally handicapped /ˌmentəli mentálně handicapovaný
ˈhændikæpt/
mute /mjuːt/ němý
paraplegic /ˌpærəˈpliːdʒɪk/ paraplegik
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prosthetic leg /prɒsˌθetɪk ˈleɡ/ umělá noha, protéza
visually impaired person /ˌvɪʒuəli ɪmˌpeəd člověk se zrakovým handicapem
ˈpɜːsən/
wheelchair /ˈwiːltʃeə/ kolečkové křeslo

HEALTH CARE PROFESSIONALS ZDRAVOTNIČTÍ PROFESIONÁLOVÉ
cardiologist /ˌkɑːdiˈɒlədʒəst/ kardiolog
GP (general practitioner) /ˌdʒiː ˈpiː, všeobecný/obvodní lékař
ˌdʒenərəl prækˈtɪʃənə/
midwife /ˈmɪdwaɪf/ porodní asistentka
neurosurgeon /ˈnjʊərəʊˌsɜːdʒən/ neurochirurg
paediatrician /ˌpiːdiəˈtrɪʃən/ dětský lékař, pediatr
physiotherapist /ˌfɪziəʊˈθerəpəst/ fyzioterapeut
plastic surgeon /ˌplæstɪk ˈsɜːdʒən/ plastický chirurg
psychiatrist /saɪˈkaɪətrəst/ psychiatr
speech therapist /ˈspiːtʃ ˌθerəpəst/ logoped

SPORT SPORT
GENERAL OBECNĚ
banned drugs /bænd ˈdrʌgz/ zakázané látky/drogy
compete /kəmˈpiːt/ závodit, soutěžit
extratime/overtime / ˈekstrətaɪm, ˈəʊvətaɪm/ prodloužení

foul /faʊl/ faul
lift weights /lɪft ˈweɪts/ posilovat, zvedat činky
performance-enhancing drugs /pəˈfɔːməns 
ɪnˌhɑːntsɪŋ ˌdrʌgz/

látky zvyšující výkon

physical strength /ˌfɪzɪkəl ˈstreŋθ/ fyzická síla
play in teams of five /pleɪ ɪn tiːmz əv ˈfaɪv/ hrát v družstvech po pěti

referee (ref) /ˌrefəˈriː, ref/ rozhodčí, sudí
stamina /ˈstæmənə/ výdrž,vytrvalost
sporting achievement /ˈspɔːtɪŋ əˌtʃiːvmənt/ sportovní výsledek/úspěch
substitute /ˈsʌbstətjuːt/ náhradník, střídající hráč
track /træk/ dráha, trať
warm up properly /wɔːm ˈʌp ˌprɒpəli/ dobře/pořádně prohřát

SPORTS SPORTY
archery /ˈɑːtʃəri/ lukostřelba
athletics/track and field (AmE) /æθˈletɪks, lehká atletika
træk ən ˈfiːld/
car rally /ˈkɑː ˌræli/ automobilová rallye
high jump /ˈhaɪ dʒʌmp/ skok vysoký
javelin /ˈdʒævələn/ oštěp
long jump /ˈlɒŋ dʒʌmp/ skok do dálky
pole vault /ˈpəʊl vɔːlt/ skok o tyči
powerlifting /ˈpaʊərˌlɪftɪŋ/ silový trojboj
relay (race) /ˈriːleɪ reɪs/ štafeta, štafetový závod
rowing /ˈrəʊɪŋ/ veslování
ski-jumping /ˈskiː dʒʌmpɪŋ/ skoky na lyžích
water polo /ˈwɔːtə ˌpəʊləʊ/ vodní pólo
weightlifting /ˈweɪtˌlɪftɪŋ/ vzpírání

FOOTBALL FOTBAL
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football pitch /ˈfʊtbɔːl pɪtʃ/ fotbalové hřiště
goal /ɡəʊl/ gól, branka
goalkeeper /ˈɡəʊlˌkiːpə/ brankář
linesman /ˈlaɪnzmən/ pomezní rozhodčí, asistent rozhodčího
off side /ˌɒfˈsaɪd/ ofsajd
own goal /əʊn ˈɡəʊl/ vlastní gól
pass /pɑːs/ přihrávka
penalty /ˈpenlti/ penalta, pokutový kop
score /skɔː/ skóre, výsledek
striker /ˈstraɪkə/ útočník
the first/second half /ðə fɜːst, ˌsekənd ˈhɑːf/ první/druhý poločas

win in extratime/overtime /wɪn ɪn vyhrát v prodloužení
ˈekstrətaɪm, ˈəʊvətaɪm/
winger /ˈwɪŋə/ křídlo, hráč na křídle

BASKETBALL KOŠÍKOVÁ/BASKETBAL
basketball court /ˈbɑːskətbɔːl kɔːt/ hřiště na košíkovou
forward /ˈfɔːwəd/ křídlo
point guard /ˈpɔɪnt ɡɑːd/ nejlepší hráč (rozehrávač), špílmachr
quarter /ˈkwɔːtə/ čtvrtiny
slam dunk /ˈslæm dʌŋk/ smeč do koše
three-point shot /θriː pɔɪnt ˈʃɒt/ tříbodový hod
time-out /taɪm ˈaʊt/ oddechový čas

TENNIS TENIS
doubles /ˈdʌblz/ čtyřhra
forehand/backhand /ˈfɔːhænd, ˈbækhænd/ forhend/bekhend
game/set/match to … /ɡeɪm, set, mætʃ tə/ gem/ sada/ hra…

put a spin on the ball /pʊt ə spɪn ɒn ðə ˈbɔːl/ dát míči rotaci, rotovat míč

serve an ace /sɜːv ən ˈeɪs/ dát eso
tennis court /ˈtenəs kɔːt/ tenisový dvorec
umpire /ˈʌmpaɪə/ vrchní rozhodčí

SPORTS EQUIPMENT SPORTOVNÍ NÁČINÍ
baseball bat /ˈbeɪsbɔːl bæt/ basebalová pálka
cue /kjuː/ tágo
golf club /ˈɡɒlf klʌb/ golfová hůl
hockey stick /ˈhɒki stɪk/ hokejová hůl, hokejka
puck /pʌk/ puk
racket /ˈrækət/ raketa
shuttlecock /ˈʃʌtlkɒk/ badmintonový košíček
table tennis bat /ˈteɪbəl ˌtenəs bæt/ raketa na stolní tenis

PEOPLE IN SPORT LIDÉ VE SPORTU
athlete /ˈæθliːt/ sportovec, atlet
coach /kəʊtʃ/ trenér
competitor /kəmˈpetətə/ závodník, soutěžící soupeř
cyclist /ˈsaɪkləst/ cyklista
opponent /əˈpəʊnənt/ protivník, protihráč, soupeř
participant /pɑːˈtɪsəpənt/ účastník
reserve player /rɪˈzɜːv ˌpleɪə/ náhradní hráč
skier /ˈskiːə/ lyžař
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SPORTING EVENTS SPORTOVNÍ AKCE/UDÁLOSTI
hold/organise a sporting event /həʊld, 
ˌɔːgənaɪz ə ˈspɔːtɪŋ ɪˌvent/

uspořádat/organizovat sportovní akci

local tournament /ˌləʊkəl ˈtʊənəmənt/ místní turnaj
Paralympics /ˌpærəˈlɪmpɪks/ paralympiáda
cup /kʌp/ pohár
the Olympic Games/the Olympics /ði 
əˌlɪmpɪk ˈgeɪmz, ði əˈlɪmpɪks/

olympijské hry

venue /ˈvenjuː/ místo konání

UNIT 10 - SCIENCE AND 
TECHNOLOGY

SCIENCE AND TECHNOLOGY

AREAS OF SCIENCE OBLASTI VĚDY
ASTRONOMY ASTRONOMIE
astronomer /əˈstrɒnəmə/ astronom
black hole /blæk ˈhəʊl/ černá díra
constellation /ˌkɒnstəˈleɪʃən/ konstelace
eclipse /ɪˈklɪps/ zatmění
equinox /ˈiːkwənɒks/ rovnodennost
expand /ɪkˈspænd/ rozpínat se/expandovat
galaxy /ˈɡæləksi/ galaxie
light year /ˈlaɪt jɪə/ světelný rok
orbit /ˈɔːbət/ oběžná dráha
orbit /ˈɔːbət/ obíhat
red giant /red ˈdʒaɪənt/ červený obr
rotate /rəʊˈteɪt/ točit se, obíhat
solar system /ˈsəʊlə ˌsɪstəm/ sluneční soustava
solstice /ˈsɒlstəs/ slunovrat
supernova /ˌsuːpəˈnəʊvə/ supernova
universe /ˈjuːnəvɜːs/ vesmír
unit of distance/time /ˌjuːnət əv ˈdɪstəns, 
ˈtaɪm/

jednotka vzdálenosti/času

white dwarf /waɪt ˈdwɔːf/ bílý trpaslík

GEOGRAPHY GEOGRAFIE
equator /ɪˈkweɪtə/ rovník
latitude /ˈlætətjuːd/ (zeměpisná) šířka
longitude /ˈlɒndʒətjuːd/ (zeměpisná) délka
meridian /məˈrɪdiən/ poledník
northern/southern hemisphere /ˌnɔːðən 
ˌsʌðən ˈheməsfɪə/

severní/jižní polokoule

BIOLOGY BIOLOGIE
carnivore /ˈkɑːnəvɔː/ masožravec
cell /sel/ buňka
genetic code /dʒəˌnetɪk ˈkəʊd/ genetický kód
genetics /dʒəˈnetɪks/ genetika
GM (genetically modified) /ˌdʒiː ˈem, 
dʒəˌnetɪkli ˈmɒdɪfaɪd/

genetický modifikovaný/upravený

herbivore /ˈhɜːbəvɔː/ býložravec
internal organs /ɪnˌtɜːnl ˈɔːgənz/ vnitřní orgány
predator /ˈpredətə/ dravec, predátor
sexual reproduction /ˌsekʃuəl ˌriːprəˈdʌkʃən/ sexuální reprodukce, rozmnožování
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species /ˈspiːʃiːz/ druh
structure of DNA /ˌstrʌktʃə əv ˌdiː en ˈeɪ/ struktura DNA
tissue /ˈtɪʃuː/ tkáň

CHEMISTRY CHEMIE
Bunsen burner /ˈbʌnsən ˌbɜːnə/ Bunsenův hořák
chemical compound /ˌkemɪkəl ˈkɒmpaʊnd/ chemická sloučenina

chemical reaction /ˌkemɪkəl riˈækʃən/ chemická reakce
chemist /ˈkeməst/ chemik
chlorine /ˈklɔːriːn/ chlór
copper /ˈkɒpə/ měď
crystal /ˈkrɪstl/ křišťálové sklo, křišťál
element /ˈeləmənt/ prvek
hydrochloric acid /ˌhaɪdrəklɒrɪk ˈæsɪd/ kyselina chlorovodíková
hydrogen /ˈhaɪdrədʒən/ vodík
mineral salts /ˈmɪnərəl sɒlts/ minerální soli
molecule /ˈmɒlɪkjuːl/ molekula
nitric acid /ˌnaɪtrɪk ˈæsɪd/ kyselina dusičná
nitrogen dioxide /ˌnaɪtrədʒən daɪˈɒksaɪd/ oxid dusičitý
oxygen /ˈɒksɪdʒən/ kyslík
periodic table /pɪəriˌɒdɪk ˈteɪbəl/ periodická tabulka
precipitate /prəˈsɪpəteɪt/ vyvolat, přivodit
solution /səˈluːʃən/ roztok
test tube /ˈtest tjuːb/ zkumavka

MATHEMATICS MATEMATIKA
add /æd/ sčítat
addition /əˈdɪʃən/ sčítání
arithmetic operation /əˌrɪθmətɪk ˌɒpəˈreɪʃən/ početní/aritmetické úkony

coefficient /ˌkəʊəˈfɪʃənt/ koeficient
constant /ˈkɒnstənt/ konstanta
coordinate system /kəʊˈɔːdɪnət ˌsɪstəm/ soustava souřadnic
divide /dəˈvaɪd/ dělit
division /dəˈvɪʒən/ dělení
equation /ɪˈkweɪʒən/ rovnice
mathematician /ˌmæθəməˈtɪʃən/ matematik
multiplication /ˌmʌltəpləˈkeɪʃən/ násobení
multiplication table /ˌmʌltəpləˈkeɪʃən ˌteɪbəl/ násobilka

multiply /ˈmʌltəplaɪ/ násobit
quadratic equation /kwɒdˌrætɪk ɪˈkweɪʒən/ kvadratická rovnice
subtract /səbˈtrækt/ odčítat
subtraction /səbˈtrækʃən/ odčítání
variable /ˈveəriəbəl/ proměnná

PHYSICS FYZIKA
atom /ˈætəm/ atom
attract /əˈtrækt/ přitahovat
electron /ɪˈlektrɒn/ elektron
elementary particle /eləˌmentəri ˈpɑːtɪkəl/ elementární částice
gravity /ˈɡrævəti/ přitažlivost, gravitační síla
mass /mæs/ hmota
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negative/positive charge /ˌneɡətɪv, ˌpɒzətɪv 
ˈtʃɑːdʒ/

negativní/pozitivní náboj

physicist /ˈfɪzəsəst/ fyzik
quantum theory /ˈkwɒntəm ˌθɪəri/ kvantová teorie
the speed of light /ðə spiːd əv ˈlaɪt/ rychlost světla
unit of distance/time /ˌjuːnət əv ˈdɪstəns, 
ˈtaɪm/

jednotka vzdálenosti/času

velocity /vəˈlɒsəti/ rychlost

SCIENTISTS AT WORK VĚDCI V PRÁCI
allow sb access to sth /əˌlaʊ ˌsʌmbɒdi ˈækses 
tə ˌsʌmθɪŋ/

povolit někomu přístup k něčemu

archeologist /ˌɑːkiˈɒlədʒɪst/ archeolog
autopsy /ˈɔːtɒpsi/ pitva
analyse findings /ˌænəlaɪz ˈfaɪndɪŋz/ analyzovat zjištění/poznatky
(body of) evidence /ˌbɒdi əv ˈevədəns/ důkaz
case history /ˈkeɪs ˌhɪstəri/ vývoj případu, kauzistika
carry out an experiment /ˌkæri ˌaʊt ən 
ɪkˈsperəmənt/

provést experiment

chemist /ˈkemɪst/ chemik
collaborate (with sb) on a project 
/kəˈlæbəreɪt wɪð ˌsʌmbɒdi ɒn ə ˈprɒdʒekt/

spolupracovat (s někým) na projektu

confirm/formulate a hypothesis /kənˌfɜːm, 
ˌfɔːmjəleɪt ə haɪˈpɒθəsəs/

potvrdit/formulovat/vyslovit hypotézu

control group /kənˈtrəʊl ɡruːp/ kontrolní (sledovaná) skupina
correlation /ˌkɒrəˈleɪʃən/ vzájemná souvislost, korelace
demonstrate /ˈdemənstreɪt/ předvést, demonstrovat
(do) research /duː rɪˈsɜːtʃ/ (dělat) výzkum
excavate /ˈekskəveɪt/ dělat vykopávky
investigate /ɪnˈvestəɡeɪt/ (pro)zkoumat, vyšetřovat
link (between) /ˈlɪŋk bɪˌtwiːn/ souvislost (mezi), spojovací článek (mezi)
major study /ˌmeɪdʒə ˈstʌdi/ hlavní výzkum/studie
mathematician /ˌmæθməˈtɪʃən/ matematik
publish a report/study /ˌpʌblɪʃ ə rɪˈpɔːt, 
ˈstʌdi/

publikovat/otisknout zprávu

psychologist /saɪˈkɒlədʒɪst/ psycholog
physicist /ˈfɪzɪsɪst/ fyzik
records /ˈrekɔːdz/ záznamy, zápisy
reject an idea /rɪˌdʒekt ən aɪˈdɪə/ zavrhnout, odmítnout, nepřijmout 

myšlenku/nápad
risk factor /ˈrɪsk ˌfæktə/ rizikový faktor

TECHNOLOGY TECHNOLOGIE
GENERAL OBECNĚ
adapter /əˈdæptə/ (síťový) adaptér
apparatus /ˌæpəˈreɪtəs/ přístroj, aparát, zařízení
electric shaver /ɪˌlektrɪk ˈʃeɪvə/ elektrický holicí strojek
electrical appliance/device /ɪˌlektrɪkəl 
əˈplaɪəns, dɪˈvaɪs/

elektrický přístroj/spotřebič

extension lead /ɪkˈstenʃən liːd/ prodlužovací šňůra
gas tank /ˈɡæs tæŋk/ plynová bomba, benzinová nádrž
hairdryer /ˈheəˌdraɪə/ vysoušeč vlasů
light bulb /ˈlaɪt bʌlb/ žárovka
plug /plʌɡ/ zástrčka, elektrická vidlice
socket /ˈsɒkət/ zásuvka
vehicle /ˈviːɪkəl/ vozidlo, dopravní prostředek
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INVENTIONS VYNÁLEZY
alternating current /ˈɒltəneɪtɪŋ ˌkʌrənt/ střídavý proud
gunpowder /ˈɡʌnˌpaʊdə/ střelný prach
internal combustion engine /ɪnˌtɜːnl 
kəmˈbʌstʃən ˌendʒən/

spalovací motor, motor s vnitřním 
spalováním

jet engine /ˈdʒet ˌendʒən/ tryskový motor
lens /lenz/ čočky
microchip /ˈmaɪkrəʊˌtʃɪp/ mikročip
printing press /ˈprɪntɪŋ pres/ tiskařský lis
steam engine /ˈstiːm ˌendʒən/ parní motor
wheel /wiːl/ kolo

PROBLEMS PROBLÉMY
decline in literacy skills /dɪˌklaɪn ɪn ˈlɪtərəsi 
skɪlz/

pokles gramotnosti

gape at the screen /ɡeɪp ət ðə ˈskriːn/ civět/zírat na obrazovku
in excess /ɪn ɪkˈses/ w�nadmiarze nadmíru, nadměrně, přespříliš
in moderation /ɪn ˌmɒdəˈreɪʃən/ s mírou, střídmě, s rozumem
Internet scam /ˈɪntənet skæm/ internetový podvod/podraz
physical and verbal aggression /ˌfɪzɪkəl ənd 
ˌvɜːbəl əˈɡreʃən/

fyzická a verbální/slovní agrese

suffer from insomnia /ˌsʌfə frəm ɪnˈsɒmniə/ trpět nespavostí

TV addicts /ˌtiː ˈviː ˌædɪkts/ závislí na televizi

BENEFITS VÝHODY
acquire knowledge /əˌkwaɪə ˈnɒlɪdʒ/ získávat vědomosti
assimilate data /əˌsɪməleɪt ˈdeɪtə/ osvojovat si informace/data
enhance reaction speed /ɪnˌhɑːns riˈækʃən 
spiːd/

zlepšovat rychlost reakcí

free flow of information /friː fləʊ əv 
ˌɪnfəˈmeɪʃən/

volný tok informací

involve the user /ɪnˌvɒlv ðə ˈjuːzə/ zapojit/zahrnovat uživatele
multi-task /ˌmʌltɪ ˈtɑːsk/ plnit více úkolů najednou/zároveň
provide diverse opportunities /prəˌvaɪd 
daɪˌvɜːs ˌɒpəˈtjuːnətiz/

poskytovat nejrůznější příležitosti

slow down the ageing of the brain /sləʊ 
ˌdaʊn ði ˌeɪdʒɪŋ əv ðə ˈbreɪn/

zpomalovat stárnutí mozku

spatial awareness /ˈspeɪʃəl əˌweənəs/ prostorová orientace
stimulate /ˈstɪmjəleɪt/ stimulovat

COMPUTERS POČÍTAČE
broadband /ˈbrɔːdbænd/ širokopásmový (kabel)
browser /ˈbraʊzə/ prohlížeč 
burn data to a CD /bɜːn ˌdeɪtə tə ə ˌsiː ˈdiː/ vypálit data na CD
database /ˈdeɪtəˌbeɪs/ databáze
desktop /ˈdesktɒp/ plocha obrazovky počítače
download /ˌdaʊnˈləʊd/ stáhnout
drag the icon /dræɡ ðə ˈaɪkɒn/ přetáhnout ikonu
drop-down menu /ˈdrɒpdaʊn ˌmenjuː/ rozbalovací menu
file extension /ˈfaɪl ɪkˌstenʃən/ přípona souboru
firewall /ˈfaɪəwɔːl/ firewall, ochrana počítače před viry a 

nežádoucími průniky do systému
freeze up /friːz ˈʌp/ zamrznout, zatuhnout
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http (hypertext transfer protocol) /ˌeɪtʃ tiː tiː 
ˈpiː, ˌhaɪpətekst

http protokol

ˈtrænsfɜː ˌprəʊtəkɒl/
Internet access /ˈɪntənet ˌækses/ přístup na internet
inbox /ˈɪnbɒks/ složka s doručenými e-maily
LAN (local area network) /læn, ˌləʊkəl ˈeəriə 
ˌnetwɜːk/

LAN, lokální síť

LCD (liquid crystal display) /ˌel siː ˈdiː, 
ˌlɪkwəd ˌkrɪstl dɪˈspleɪ/

display s tekutými krystaly

log on to the Internet /lɒɡ ˌɒn tə ðə ˈɪntənet/ připojit se k internetu

memory stick /ˈmeməri stɪk/ flash disk, přenosný paměťový disk, 
(hovorově fleška nebo flashka)

peripherals /pəˈrɪfərəlz/ periferní zařízení (klávesnice, myš,…)
RAM (Random Access Memory) /ræm, 
ˌrændəm ˌækses ˈmeməri/

RAM, počítačová paměť

reboot /ˌriːˈbuːt/ restart
screen resolution /ˈskriːn rezəˌluːʃən/ rozlišení obrazovky
scroll up/down /skrəʊl ˈʌp, ˈdaʊn/ rolovat nahoru/dolů
stop responding /stɒp rɪˈspɒndɪŋ/ přestat odpovídat/reagovat
upload /ʌpˈləʊd/ uploadovat, nahrávat data do jiného 

počítače

UNIT 11 - NATURE AND 
ENVIRONMENT

PŘÍRODA A PROSTŘEDÍ

LANDSCAPE FEATURES KRAJINOTVORNÉ PRVKY
bay /beɪ/ zátoka
canal /kəˈnæl/ kanál, průplav
cape /keɪp/ mys
coastline /ˈkəʊstlaɪn/ pobřežní čára
dense forest /dens ˈfɒrəst/ hustý les
dunes /djuːnz/ duny
estuary /ˈestʃuəri/ ústí
forest /ˈfɒrɪst/ les, prales
gulf /ɡʌlf/ záliv, rokle
island /ˈaɪlənd/ ostrov
lake /leɪk/ jezero, rybník
meadow /ˈmedəʊ/ louka
mountain range /ˈmaʊntən reɪndʒ/ horský hřeben
open fields /ˌəʊpən ˈfiːldz/ velké (otevřené) lány
peninsula /pəˈnɪnsjələ/ poloostrov
peak /piːk/ vrchol, štít
pond /pɒnd/ rybník, nádrž
riverside /ˈrɪvəsaɪd/ břeh řeky, nábřeží
unspoilt countryside /ʌnˌspɔɪld ˈkʌntrisaɪd/ nedotčená/neponičená příroda

wetland /ˈwetlənd/ mokřad, mokřina

THE WEATHER POČASÍ
air pressure /ˈeə ˌpreʃə/ atmosférický tlak, tlak vzduchu
blizzard /ˈblɪzəd/ sněhová bouře
blow /bləʊ/ foukat, vanout
breeze /briːz/ vánek, vítr
cloudy /ˈklaʊdi/ oblačno, zataženo, zamračeno
downpour /ˈdaʊnpɔː/ liják, průtrž mračen
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drizzle /ˈdrɪzəl/ mrholení, mžení
dull /dʌl/ (u)tlumil, (z)tlumit se 
fog /fɒɡ/ mlha
freezing cold /ˌfriːzɪŋ ˈkəʊld/ ledový, mrazivý
frost /frɒst/ mráz, jinovatka
gale/gale-force wind /ɡeɪl, ˌɡeɪl fɔːs ˈwɪnd/ vichřice/bouřlivý vítr

hail /heɪl/ krupobití, kroupy
haze /heɪz/ opar, jemná mlha
heatwave /ˈhiːt weɪv/ vlna veder
heavy snowfall /ˌhevi ˈsnəʊfɔːl/ husté sněžení
high humidity /haɪ hjuːˈmɪdəti/ vysoká vlhkost
hurricane /ˈhʌrəkən/ hurikán, uragán
it looks like rain /ɪt lʊks laɪk ˈreɪn/ vypadá to na déšť
light shower /laɪt ˈʃaʊə/ lehká přeháňka
mist /mɪst/ (jemná) mlha, (mlžný) opar
overcast sky /əʊvəˌkɑːst ˈskaɪ/ zatažená/zamračená obloha
pour with rain/rain heavily /pɔː wɪð ˈreɪn, 
ˈreɪn ˌhevəli/

lít/hustě pršet

rainstorm /ˈreɪnstɔːm/ bouře, liják
scorching /ˈskɔːtʃɪŋ/ parný, horký
sleet /sliːt/ déšť se sněhem, plískanice
snowstorm /ˈsnəʊstɔːm/ vánice, chumelenice, sněhová bouře
soaring temperatures /ˌsɔːrɪŋ ˈtemprətʃəz/ prudce stoupající teploty
thick clouds /θɪk ˈklaʊdz/ husté mraky
thunderstorm /ˈθʌndəstɔːm/ bouřka
torrential rain /təˌrenʃəl ˈreɪn/ prudký/přívalový déšť

NATURAL DISASTERS PŘÍRODNÍ POHROMY
avalanche /ˈævəlɑːntʃ/ lavina
drought /draʊt/ sucho, období sucha
earthquake /ˈɜːθkweɪk/ zemětřesení
famine /ˈfæmən/ hladomor
flood /flʌd/ záplava
gale-force wind /ˌɡeɪl fɔːs ˈwɪnd/ vichřice, bouřlivý vítr
landslide /ˈlændslaɪd/ sesuv půdy
tornado /tɔːˈneɪdəʊ/ tornádo
typhoon /ˌtaɪˈfuːn/ tajfun
volcanic eruption /vɒlˌkænɪk ɪˈrʌpʃən/ sopečný výbuch, výbuch sopky

TREES STROMY
birch /bɜːtʃ/ bříza
horse chestnut /hɔːs ˈtʃesnʌt/ jírovec, kaštan
maple /ˈmeɪpəl/ javor
oak /əʊk/ dub
pine /paɪn/ borovice, sosna
spruce /spruːs/ smrk

FLOWERS KVĚTINY
daffodil /ˈdæfədɪl/ narcis
daisy /ˈdeɪzi/ sedmikráska, kopretina
forget-me-not /fəˈɡetminɒt/ pomněnka
heather /ˈheðə/ vřes, vřesovec
lily /ˈlɪli/ lilie
lily of the valley /ˌlɪli əv ðə ˈvæli/ konvalinka
pansy /ˈpænzi/ maceška
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snowdrop /ˈsnəʊdrɒp/ sněženka
tulip /ˈtjuːləp/ tulipán

BIRDS PTÁCI
eagle /ˈiːɡəl/ orel
great tit /ɡreɪt tɪt/ sýkora koňadra
magpie /ˈmæɡpaɪ/ straka
owl /aʊl/ sova, výr, sýček
pigeon /ˈpɪdʒən/ holub
raven /ˈreɪvən/ krkavec, havran
seagull /ˈsiːɡʌl/ racek
sparrow /ˈspærəʊ/ vrabec
stork /stɔːk/ čáp
swan /swɒn/ labuť

ANIMALS/THINGS ANIMALS DO ZVÍŘATA A VĚCI, KTERÉ DĚLAJÍ
beaver /ˈbiːvə/ bobr
breed (n) /briːd/ rasa, plemeno
breed (v) /briːd/ chovat, pěstovat
chick /tʃɪk/ kuřátko, ptáče
donkey /ˈdɒŋki/ osel
emperor penguin /ˈempərə ˌpeŋɡwən/ tučňák císařský
feed /fiːd krmit, žrát, živit se
goat /gəʊt/ koza, kozel
graze /ɡreɪz/ pást se
hatch /hætʃ/ (vy)líhnout se, (vy)klubat se
have young /hæv ˈjʌŋ/ mít mladé, vyvést mladé
hibernate /ˈhaɪbəneɪt/ přezimovat
hunt /hʌnt/ lovit, shánět
incubate eggs /ˌɪŋkjəbeɪt ˈegz/ sedět na vejcích
krill /krɪl/ kril (krevetky krunýřovka krilová)
lay eggs /leɪ ˈegz/ klást vejce
mating call /ˈmeɪtɪŋ kɔːl/ vábení
migrate /maɪˈɡreɪt/ stěhovat se, migrovat
nest /nest/ hnízdo
prey /preɪ/ kořist
sheep /ʃiːp/ ovce

THE ENVIRONMENT ŽÍVOTNÍ PROSTŘEDÍ
GENERAL OBECNĚ
agriculture /ˈæɡrɪˌkʌltʃə/ zemědělství
biodiversity /ˌbaɪəʊdaɪˈvɜːsəti/ biodiverzita, různorodost druhů
ecosystem /ˈiːkəʊˌsɪstəm/ ekosystém
endemic species /enˌdemɪk ˈspiːʃiːz/ endemické druhy (trvale se vyskytující na 

určitém místě)
give off (oxygen) /ɡɪv ˌɒf ˈɒksɪdʒən/ vydávat, vylučovat (kyslík)
habitat /ˈhæbətæt/ přirozené stanoviště, místo výskytu
in the wild /ɪn ðə ˈwaɪld/ ve volné přírodě
polar ice cap /ˌpəʊlə ˈaɪs kæp/ ledová přikrývka
sea level /ˈsiː ˌlevəl/ hladina moře
the ozone layer /ðə ˈəʊzəʊn ˌleɪə/ ozonová vrstva
vegetation /ˌvedʒəˈteɪʃən/ vegetace, rostlinstvo
well-adapted to the environment /wel 
əˌdæptɪd tə ði ɪnˈvaɪrənmənt/

dobře přizpůsobený životnímu prostředí

wildlife /ˈwaɪldlaɪf/ divoká zvěř, žijící ve volné přírodě
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THREATS TO THE ENVIRONMENT HROZBY PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
acid rain /ˌæsəd ˈreɪn/ kyselý déšť
air pollution /ˈeə pəˌluːʃən/ znečištění vzduchu
become extinct /bɪˌkʌm ɪkˈstɪŋkt/ vyhynout
carbon dioxide /ˌkɑːbən daɪˈɒksaɪd/ oxid uhličitý
climate change /ˈklaɪmət tʃeɪndʒ/ klimatická změna, změna klimatu
commercial forestry /kəˌmɜːʃəl ˈfɒrəstri/ lesní hospodářství sledující komerční cíle
consumerist lifestyle /kənˈsjuːmərɪst 
ˌlaɪfstaɪl/

konzumní/spotřební způsob života

contaminate /kənˈtæməneɪt/ kontaminovat, zamořit
deforestation /diːˌfɒrəˈsteɪʃən/ odlesnění, odlesňování
degradation /ˌdeɡrəˈdeɪʃən/ zničení, rozklad, úpadek
disposable containers /dɪˌspəʊzəbəl 
kənˈteɪnəz/

nádoby/krabičky/kalíšky na jedno použití

endangered species /ɪnˌdeɪnʒəd ˈspiːʃiːz/ ohrožené druhy
exhaust fumes /ɪɡˈzɔːst fjuːmz/ výfukové plyny, zplodiny
extinction /ɪkˈstɪŋkʃən/ vyhynutí, vymření, zánik
fell trees /fel ˈtriːz/ kácet, porážet stromy
fossil fuels /ˈfɒsəl fjʊəlz/ fosilní paliva
global warming /ˌɡləʊbəl ˈwɔːmɪŋ/ globální oteplování
greenhouse gas emissions /ˌɡriːnhaʊs ˈɡæs 
ɪˌmɪʃənz/

skleníkové plyny

harmful to the environment /ˌhɑːmfəl tə ði 
ɪnˈvaɪrənmənt/

škodlivý pro životní prostředí

have a negative impact /hæv ə ˌneɡətɪv 
ˈɪmpækt/

mít negativní dopad

irreparable damage /ɪˌrepərəbəl ˈdæmɪdʒ/ nevratná škoda/poškození
landfill /ˈlændfɪl/ zavážka, navážka
log rainforests /lɒɡ ˈreɪnfɒrɪsts/ vytěžovat deštné pralesy
melting of glaciers /ˌmeltɪŋ əv ˈglæsiəz/ tání ledovců
oil refinery /ˈɔɪl rɪˌfaɪnəri/ ropná rafinerie
oil spill /ˈɔɪl spɪl/ ropná skvrna, výlev ropy
oil tanker /ˈɔɪl ˌtæŋkə/ ropný tanker
overpopulation /ˌəʊvəpɒpjəˈleɪʃən/ přelidnění
petrol /ˈpetrəl/ benzin
petroleum /pəˈtrəʊliəm/ ropa
soil erosion /ˈsɔɪl ɪˌrəʊʒən/ půdní eroze, narušení půdy
threat /θret/ hrozba
toxic waste /ˌtɒksɪk ˈweɪst/ toxický/jedovatý odpad
waste natural resources /weɪst ˌnætʃərəl 
rɪˈzɔːsɪz/

mrhat přírodními zdroji

PROTECTING THE ENVIRONMENT OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
alternative energy sources /ɔːlˌtɜːnətɪv 
ˈenədʒi sɔːsɪz/

alternativní zdroje energie

biodegradable /ˌbaɪəʊdɪˈɡreɪdəbəl/ biologicky odbouratelný, podléhající 
přirozenému rozkladu

bring (sth) under stricter control /ˈbrɪŋ 
ˌsʌmθɪŋ ˌʌndə ˌstrɪktə kənˈtrəʊl/

dostat pod přísnější kontrolu/zavést 
přísnější kontrolu

cycle path /ˈsaɪkəl pɑːθ/ cyklistická stezka
carbon footprint /ˌkɑːbən ˈfʊtˌprɪnt/ uhlíková stopa
carbon neutral /ˌkɑːbən ˈnjuːtrəl/ uhlíkově neutrální (život, mobil)
eco-friendly /ˈiːkəʊ ˌfrendli/ ekologický, ekologicky nezávadný
ecological activist /iːkəˌlɒdʒɪkəl ˈæktəvəst/ ochránce životního prostředí, ekologický 

aktivista
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energy-saving lighting /ˌenədʒi ˌseɪvɪŋ 
ˈlaɪtɪŋ/

energeticky úsporné osvětlení

environmentally friendly /ɪnˌvaɪərənˌmentəli 
ˈfrendli/

ekologicky (s ohledem na životní prostředí)

green products /ˈɡriːn ˌprɒdʌkts/ výrobky nezatěžující živ. prostředí, "zelené" 
výrobky,

locally grown food /ˌləʊkəli ɡrəʊn ˈfuːd/ potravina vypěstovaná v místě spotřeby
organic food /ɔːˌɡænɪk ˈfuːd/ biopotravina (pěstovaná/připravovaná bez 

chemických hnojiv)
phase (sth) out /feɪz ˌsʌmθɪŋ ˈaʊt/ postupně přestat (po)užívat, stáhnout z 

používání
recycling /riːˈsaɪklɪŋ/ recyklace
redress the natural balance /rɪˌdres ðə 
ˌnætʃərəl ˈbæləns/

znovu nastolit přirozenou rovnováhu

reduce traffic congestion /rɪˌdjuːs ˈtræfɪk 
kənˌdʒestʃən/

omezit dopravní zácpy/hustotu dopravy 

renewable energy /rɪˌnjuːəbəl ˈenədʒi/ obnovitelná energie
unleaded petrol /ʌnˌledəd ˈpetrəl/ bezolovnatý benzin
wildlife reserve/sanctuary /ˈwaɪldlaɪf rɪˌzɜːv, 
ˈsæŋktʃuəri/

přírodní rezervace/chráněná oblast

wind power /ˈwɪnd ˌpaʊə/ větrná energie/elektřina

ACTION FOR ENVIRONMENTAL 
SUSTAINABILITY

JEDNÁNÍ VEDOUCÍ K UDRŽITELNOSTI 
STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

conserve water and energy /kənˈsɜːv wɔːtə ən 
enədʒɪ/

šetřit vodou a energií

consume less /kənˌsjuːm ˈles/ méně spotřebovávat
environmental sustainability /ɪnvaɪrənˌmentl 
səˌsteɪnəˈbɪləti/

udržitelnost stavu životního prostředí

generate less pollution /ˌdʒenəreɪt les 
pəˈluːʃən/

méně znečisťovat, produkovat menší 
znečistění

lower/reduce CO2 emissions /ˌləʊə, rɪˌdjuːs 
ˌsiː əʊ ˈtuː ɪˈmɪʃənz/

snižovat/omezovat emise oxidu uhličitého

minimise one’s impact on the environment 
/ˌmɪnɪmaɪz wʌnz

minimalizovat něčí dopad/negativní 
působení na životní prostředí

ˈɪmpækt ɒn ði ɪnˈvaɪrənmənt/
plant trees /plɑːnt ˈtriːz/ sázet stromy
sort rubbish /sɔːt ˈrʌbɪʃ/ třídit odpad(ky)
use public transport /juːz ˌpʌblɪk ˈtrænspɔːt/ používat veřejnou hromadnou dopravu

UNIT 12 - STATE AND SOCIETY STÁT A SPOLEČNOST
THE THREE BRANCHES OF GOVERNMENT TŘI SLOŽKY MOCI

LEGISLATIVE LEGISLATIVA - ZÁKONODÁRNÁ MOC
approve a/the budget /əˌpruːv ə, ðə ˈbʌdʒət/ schválit rozpočet

bill /bɪl/ účet
constitution /ˌkɒnstəˈtjuːʃən/ ústava
Congress (USA) /ˈkɒŋɡres/ Kongres (USA)
dissolution (of the parliament) /dɪsəˌluːʃən əv 
ðə ˈpɑːləmənt/

rozpuštění (parlamentu)
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left/right wing /left, raɪt ˈwɪŋ/ levé/pravé křídlo
legislative /ˈledʒəslətɪv/ legislativa, zákonodárný
Member of Parliament (MP) /ˌmembə əv 
ˈpɑːləmənt ˌem ˈpiː/

poslanec, člen parlamentu

National Assembly /ˌnæʃənəl əˈsembli/ Národní shromáždění
pass/adopt a law /pɑːs, əˌdɒpt ə ˈlɔː/ schválit/přijmout zákon
senate /ˈsenət/ senát, horní komora parlamentu
town councillor /ˈtaʊn ˌkaʊnsələ/ radní, člen (městské) rady

EXECUTIVE EXEKUTIVA – VÝKONNÁ MOC
administer the country /ədˌmɪnəstə ðə 
ˈkʌntri/

spravovat/řídit zemi

executive /ɪɡˈzekjətɪv/ výkonná moc, exekutiva
implement legislation /ˌɪmpləment 
ˌledʒəˈsleɪʃən/

zavést legislativu

mayor /meə/ starosta
Prime Minister (PM) /praɪm ˈmɪnəstə, ˌpiː 
ˈem/

předseda vlády, premiér

president /ˈprezədənt/ prezident
represent the country abroad /reprɪˌzent ðə 
ˌkʌntri əˈbrɔːd/

reprezentovat/zastupovat zemi v zahraničí

the Cabinet /ðə ˈkæbənət/ vláda, kabinet
town/city council /ˈtaʊn, ˈsɪti ˌkaʊnsəl/ městská rada
vice-president /vaɪs ˈprezədənt/ viceprezident

JUDICIARY JUDIKATIVA – SOUDNÍ MOC
court /kɔːt/ soud
court of appeal /kɔːt əv əˈpiːl/ odvolací soud
interpret/apply the law /ɪnˌtɜːprət, əˌplaɪ ðə 
ˈlɔː/

vykládat/uplatňovat zákon

judiciary /dʒuːˈdɪʃəri/ soudnictví, justice
jury /ˈdʒʊəri/ porota
resolve disputes /rɪˌzɒlv dɪˈspjuːts/ řešit spory
Supreme Court /sʊpˌriːm ˈkɔːt/ Nejvyšší/Vrchní soud

CIVIL RIGHTS AND LIBERTIES OBČANSKÁ PRÁVA A SVOBODY
be a witness against yourself /bi ə ˌwɪtnəs 
əˌɡenst jɔːˈself/

svědčit sám proti sobě

be judged by your peers /bi dʒʌdʒd baɪ jə 
ˈpɪəz/

být souzen sobě rovnými 

burden of proof /ˌbɜːdn əv ˈpruːf/ důkazní břemeno
censorship /ˈsensəʃɪp/ cenzura
civil liberties /ˌsɪvəl ˈlɪbətiz/ občanské svobody
counsel /ˈkaʊnsəl/ radit, poskytovat rady
deliver a verdict /dɪˌlɪvə ə ˈvɜːdɪkt/ vynést rozsudek
due process of law /djuː ˌprəʊses əv ˈlɔː/ řádné soudní řízení
freedom of assembly /ˌfriːdəm əv əˈsembli/ svoboda shromažďování

freedom of association /ˌfriːdəm əv 
əˌsəʊsiˈeɪʃən/

svoboda sdružování

freedom of conscience /ˌfriːdəm əv ˈkɒnʃəns/ svoboda svědomí

freedom of speech /ˌfriːdəm əv ˈspiːtʃ/ svoboda projevu
human rights /ˌhjuːmən ˈraɪts/ lidská práva
presume sb innocent /prɪˌzjuːm ˌsʌmbɒdi 
ˈɪnəsənt/

presumpce neviny
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pursuit of happiness /pəˌsjuːt əv ˈhæpinəs/ honba za štěstím

reasonable doubt /ˌriːzənəbəl ˈdaʊt/ pochybnosti
the rule of law /ðə ruːl əv ˈlɔː/ zákonnost, respektování zákonů
unalienable rights /ʌnˌeɪliənəbl ˈraɪts/ nezadatelné/nezcizitelné právo

POLITICS POLITIKA
closely fought contest /ˌkləʊsli ˌfɔːt ˈkɒntest/ těsně vyhraná soutěž/bitva

come to power /kʌm tə ˈpaʊə/ dostat se k moci
corruption scandal /kəˈrʌpʃən ˌskændl/ korupční skandál
general election /ˌdʒenərəl ɪˈlekʃən/ všeobecné volby
internal politics /ɪnˌtɜːnl ˈpɒlətɪks/ vnitřní politika, strategie
landslide election victory /ˌlændslaɪd ɪˈlekʃən 
ˌvɪktəri/

drtivé vítězství ve volbách, zvítězit ve 
volbách naprostou většinou hlasů

leader of the governing party /ˈliːdə əv ðə 
ˌɡʌvənɪŋ ˈpɑːti/

vůdce vládnoucí strany

loss of public confidence in Parliament /lɒs 
əv ˌpʌblɪk ˌkɒnfədəns

ztráta důvěry veřejnosti v parlament

ɪn ˈpɑːləmənt/
major parties /ˌmeɪdʒə ˈpɑːtiz/ velké (politické) strany
opinion poll /əˈpɪnjən pəʊl/ průzkum veřejného mínění, anketa
opposition leader /ˌɒpəˈzɪʃən ˈliːdə/ vůdce opozice
political events /pəˌlɪtɪkəl ɪˈvents/ politické akce
resign /rɪˈzaɪn/ odstoupit, rezignovat
the forthcoming elections /ðə fɔːθˌkʌmɪŋ 
ɪˈlekʃənz/

nadcházející/blížící se/příští volby

THE ECONOMY EKONOMIKA
(business) venture /ˈbɪznəs ˌventʃə/ (obchodní) podnikání
demand /dɪˈmɑːnd/ poptávka
domestic trade /dəˌmestɪk ˈtreɪd/ domácí obchod
economic /ˌekəˈnɒmɪk/ ekonomický, hospodářský
economic boom /ekəˌnɒmɪk ˈbuːm/ ekonomický boom/vzestup/růst
economic crisis /ekəˌnɒmɪk ˈkraɪsəs/ ekonomická krize
economic downturn/recession /ekəˌnɒmɪk 
rɪˈseʃən, ˈdaʊntɜːn/

ekonomický/hospodářský pokles/recese

economical /ˌekəˈnɒmɪkəl/ úsporný, ekonomický
economics /ˌekəˈnɒmɪks/ ekonomie (věda)
economist /ɪˈkɒnəməst/ ekonom
economise /ɪˈkɒnəmaɪz/ šetřit, šetrně hospodařit
entrepreneur /ˌɒntrəprəˈnɜː/ podnikatel
expenditure /ɪkˈspendɪtʃə/ výdaje, výlohy
export /ˈekspɔːt/ vývoz, export
foreign trade /ˌfɒrən ˈtreɪd/ zahraniční obchod
found (a bank) /faʊnd ə ˈbæŋk/ založit (banku)
funding /ˈfʌndɪŋ/ finanční zdroje
gross domestic product /ɡrəʊs dəˌmestɪk 
ˈprɒdʌkt/

hrubý domácí produkt (HDP)

import /ˈɪmpɔːt/ dovoz, import
income /ˈɪŋkʌm/ příjem
investor /ɪnˈvestə/ investor
loss /lɒs/ ztráta
merchant /ˈmɜːtʃənt/ obchodník, kupec
private/public sector /ˌpraɪvət, ˌpʌblɪk ˈsektə/ soukromý/veřejný sektor
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profit /ˈprɒfət/ zisk, profit
proprietor/owner /prəˈpraɪətə, ˈəʊnə/ majitel, vlastník
raise money/funds /reɪz ˈmʌni, ˈfʌndz/ získávat/shánět peníze/finance
settler /ˈsetlə/ osídlenec, osadník
supply /səˈplaɪ/ dodávat, dodávka
trader /ˈtreɪdə/ obchodník
worldwide crisis /ˌwɜːldwaɪd ˈkraɪsəs/ celosvětová krize
World Trade Organisation (WTO) /wɜːld ˈtreɪd 
ɔːgənaɪˌzeɪʃən,

Světová obchodní organizace (WTO)

ˌdʌbljuː tiː ˈəʊ/

RELIGION NÁBOŽENSTVÍ
(Eastern) Orthodox /ˌiːstən ˈɔːθədɒks/ (východní) ortodoxní
a cycle of rebirth /ə ˌsaɪkəl əv ˌriːˈbɜːθ/ koloběh/cyklus znovuzrození
Buddhist /ˈbʊdɪst/ buddhista, buddhistický
Catholic /ˈkæθəlɪk/ katolík, katolický
Christian /ˈkrɪstʃən/ křesťan, křesťanský
Gospel /ˈɡɒspəl/ evangelík, evangelický
go to church /ɡəʊ tə ˈtʃɜːtʃ/ chodit do kostela
Hebrew /ˈhiːbruː/ hebrejec, hebrejský, hebrejština
Jew /dʒuː/ žid, židovský
mosque /mɒsk/ mešita
Muslim /ˈmʊzləm/ muslim, muslimský
pilgrimage /ˈpɪlɡrəmɪdʒ/ náboženská pouť/putování
pray /preɪ/ modlitba
synagogue /ˈsɪnəɡɒɡ/ synagoga
temple /ˈtempəl/ chrám, svatyně
Torah /ˈtɔːrə/ tóra (základní dokument judaismu)

CRIME ZLOČIN
COURTS AND JUSTICE SOUDY A JUSTICE
abolish /əˈbɒlɪʃ/ zrušit
capital punishment /ˌkæpətl ˈpʌnɪʃmənt/ trest smrti
criminal trial /ˌkrɪmənəl ˈtraɪəl/ trestní řízení
eligible for parole /ˌelɪdʒəbəl fə pəˈrəʊl/ mít nárok na podmínečné propuštění
exile /ˈeksaɪl/ vyhostit, odejít z vlasti/do exilu
guilt /ɡɪlt/ vina
imprison /ɪmˈprɪzən/ uvěznit, poslat do vězení
jury /ˈdʒʊəri/ porota
the law of the land /ðə lɔː əv ðə ˈlænd/ zákon země
lawful /ˈlɔːfəl/ zákonný, v souladu se zákonem
lenient sentence /ˌliːniənt ˈsentəns/ shovívavý/mírný trest 
life imprisonment /laɪf ɪmˈprɪzənmənt/ doživotní vězení, doživotí
outlaw /ˈaʊtlɔː/ psanec, člověk mimo zákon, postavit mimo 

zákon
prosecution /ˌprɒsɪˈkjuːʃən/ (ob)žaloba, žalující strana
sense of injustice /sens əv ɪnˈdʒʌstəs/ smysl pro spravedlnost
(ten years’) imprisonment /ten jɪəz 
ɪmˈprɪzənmənt/

(deset let) vězení

CRIME AND CRIMINALS ZLOČIN A ZLOČINCI
armed robbery /ɑːmd ˈrɒbəri/ ozbrojená loupež
arson /ˈɑːsən/ žhářství
attempt /əˈtempt/ pokus
blackmail /ˈblækmeɪl/ vydírání, vydírat
break into /ˈbreɪk ˌɪntə/ vloupat se, násilím vniknout
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bribe /braɪb/ úplatek, podplatit
bribery /ˈbraɪbəri/ korupce, podplácení
burglary /ˈbɜːɡləri/ vloupání, krádež vloupáním
commit a crime /ˌkəmɪt ə ˈkraɪm/ spáchat zločin
demand ransom /dɪˌmɑːnd ˈrænsəm/ požadovat výkupné
extort /ɪkˈstɔːt/ vynutit, vydírat, nátlakem získat 
hijacking /ˈhaɪdʒækɪŋ/ únos
hostage /ˈhɒstɪdʒ/ rukojmí
manslaughter /ˈmænˌslɔːtə/ (neúmyslné) zabití
mugging /ˈmʌɡɪŋ/ loupež
reveal confidential information /rɪˌviːl prozradit důvěrné/tajné informace
kɒnfəˌdenʃəl ˌɪnfəˈmeɪʃən/
riots /ˈraɪəts/ výtržnosti
rob at gunpoint /rɒb ət ˈɡʌnpɔɪnt/ krást, loupit se zbraní
set fire to sth /set ˈfaɪə tə ˌsʌmθɪŋ/ zapálit něco
teenage delinquent /ˌtiːneɪdʒ dɪˈlɪŋkwənt/ mladistvý delikvent
thief /θiːf/ zloděj
treason /ˈtriːzən/ vlastizrada, velezrada
unauthorised possession of firearms 
/ʌnˌɔːθəraɪzd pəˌzeʃən əv ˈfaɪərɑːmz/

neoprávněné držení zbraní

CRIME – PHRASES WITH PREPOSITIONS ZLOČIN - PŘEDLOŽKOVÉ VAZBY

accuse sb of sth /əˈkjuːz ˌsʌmbɒdi əv 
ˌsʌmθɪŋ/

obvinit někoho z něčeho

arrest sb for sth /əˈrest ˌsʌmbɒdi fə ˌsʌmθɪŋ/ zatknout, zadržet někoho za něco

find sb guilty of /faɪnd ˌsʌmbɒdi ˈɡɪlti əv/ shledat někoho vinným z něčeho
charge sb with sth /ˈtʃɑːdʒ ˌsʌmbɒdi wɪð 
ˌsʌmθɪŋ/

obvinit, obžalovat někoho z něčeho

disqualify from (driving) /dɪsˌkwɒləfaɪ frəm 
ˈdraɪvɪŋ/

zakázat (řízení)

sentence to… for… /ˈsentəns tə, fə/ odsoudit k… za…
suspect sb of sth /səˈspekt ˌsʌmbɒdi əv 
ˌsʌmθɪŋ/

podezírat někoho z něčeho

FOREIGN AFFAIRS ZAHRANIČNÍ ZÁLEŽITOSTI
aid /eɪd/ pomoc
bring an end to violence /brɪŋ ən end tə 
ˈvaɪələns/

ukončit násilí

cease fire /ˈsiːsfaɪə/ ukončit palbu
developing countries /dɪˌveləpɪŋ ˈkʌntriz/ rozvíjející se země
independence /ˌɪndəˈpendəns/ nezávislost
justified use of force /ˌdʒʌstəfaɪd juːz əv 
ˈfɔːs/

oprávněné použití síly

Middle East peace talks /ˌmɪdl iːst ˈpiːs tɔːks/ mírové rozhovory na Blízkém východě

outline a plan /ˌaʊtlaɪn ə ˈplæn/ nastínit/načrtnout plán
peace talks/process/treaty /ˈpiːs tɔːks, 
ˌprəʊses, ˌtriːti/

mírové rozhovory

reach a long-lasting agreement /riːtʃ ə lɒŋ 
ˌlɑːstɪŋ əˈɡriːmənt/

dosáhnout dlouhodobé dohody/ dospět k 
dlouhotrvající smlouvě

surrender (to sb) /səˈrendə tə ˌsʌmbɒdi/ vzdát se
weapons of mass destruction (WMD) 
/ˌwepənz əv mæs dɪˈstrʌkʃən, 

zbraně masového ničení

ˌdʌbəljuː em ˈdiː/

Longman Exam Accelerator Word Bank
                                                                                    53



SOCIAL ISSUES SOCIÁLNÍ PROBLÉMY
discriminate against sb /dɪˈskrɪməneɪt 
əˌɡenst ˌsʌmbɒdi/

diskriminovat někoho

discrimination /dɪˌskrɪməˈneɪʃən/ diskriminace
homelessness /ˈhəʊmləsnəs/ bezdomovectví
immigrant /ˈɪməɡrənt/ přistěhovalec, imigrant, přistěhovalecký
poverty /ˈpɒvəti/ chudoba
social inequality /ˌsəʊʃəl ɪnɪˈkwɒləti/ sociální nerovnost

ENGLISH AND THE ARTS ANGLIČTINA V UMĚNÍ
 page 155 str. 155
deceitful /dɪˈsiːtfl / podvodný, nečestný, falešný
moneylender /ˈmʌni ˈlendə/ lichvář (zastarale)
to coin a word/phrase /tə kɔɪn ə wɜːd, freɪz/ jak se tak říká

villain /ˈvɪlən/ darebák lump, ničema

page 157 str. 157
bloodshed /ˈblʌdʃed/ krveprolití
catchphrase /ˈkætʃfreɪz/ průpovídka, hláška
cuckoo clock /kʊkuː klɒk/ hodiny s kukačkou
I can’t make head or tail of something Nechápu ani hlavu ani patu (něčeho)
/aɪ kɑːnt meɪk hed ɔː teɪl əv ˈsʌmθɪŋ/
memorable /ˈmemərəbl/ památný, nezapomenutelný
on the run /ən ðə rʌn/ za jízdy
racketeer /rækəˈtɪə/ vyděrač, gangster, gauner (zastrašuje 

výpalným)
warfare /ˈwɔːfeə/ válka, válčení

page 159 str. 159
forensic scientist /fəˈrensɪk ˈsaɪəntɪst/ soudní znalec/vědec
meticulous /mɪˈtɪkjʊləs/ pečlivý, pedantský
outlaw /ˈaʊtlɔː/ zločinec, člověk mimo zákon
swordsman /sɔːdzmən/ šermíř
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