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CAE Result slovníček
A
a dog’s dinner (idm) spoušť, nadělení
(like) a fish out of water (idm) jako

ryba na suchu, nesvůj
a level playing field (idm) vyrovnané

možnosti/šance
(as) a matter of course (idm)

samozřejmě
a means to an end (idm) prostředek

k dosažení cíle
a mixed bag (n) všehochuť
a snake in the grass (idm) zrádce,

práskač, podvodník
a stone’s throw (idm) co by kamenem

dohodil
a taste of (your) own medicine (idm)

ochutnání své vlastní medicíny
a virtuous circle (n) účinný cyklus
(have) a whale of a time (idm)

výborně se bavit
abandon (v) přerušit, zanechat
Aboriginal (n) domorodec, původní

obyvatel
absorption (n) vstřebání, absorbce
abstract (adj) abstraktní, teoretický
accelerate (v) zrychlit, urychlit
access (n) přístup
acclaimed (adj) oslavovaný
accompaniment (n) doprovod
accomplished (adj) uznávaný,

kvalifikovaný
account (n) zpráva
account (for) (phr v) vysvětlit, objasnit
acne (n) akné
acquaint (v) obeznámit, seznámit,

informovat
acquaintance (n) známost
acquire (v) získat, nabýt
acute (adj) pronikavý, ostrý (zrak)
adage (n) přísloví, rčení, pořekadlo
adapt (to) (v) přizpůsobit (se)
addictive (adj) návykový
adhere (to) (v) lnout, lepit, držet

(na čem)
Admiralty (n) ministerstvo námořnictva
admit (v) vpustit
adopt (v) adoptovat
adopt (v) přijmout, převzít, zaujmout
advent (n) nástup, příchod, advent
adversary (n) protivník
adverse (adj) nepřátelský, špatný,

záporný
affair (n) věc, záležitost, událost
affirming (adj) utvrzující
affluent (adj) zámožný, blahobytný
agile (adj) hbitý, mrštný, bystrý
agitated (adj) znepokojený

agreeable (adj) sympatický, příjemný
aid (v) pomáhat
air (n) ovzduší, atmosféra
alarming (adj) znepokojivý, alarmující,

poplašný
alarmist (adj) panikářský
albeit (prep) avšak
alienate (v) odtrhnout (od společnosti)
all it’s cracked up to be (idm) takový,

jak se říká
all sewn up (phr) (být) pohromadě,

kompletní
all the same (idm) (úplně) jedno, úplně

stejný
allegation (n) tvrzení
alliance (n) spojenectví
allocate (v) přidělit, vyměřit
alluring (adj) svůdný, lákavý
alter (v) upravit, změnit
alternative (n) možnost, alternativa
altitude (n) nadmořská výška
altruism (n) altruismus
ambiguity (n) dvojsmyslnost,

dvojznačnost
amendment (to) (n) dodatek
ammunition (n) střelivo, munice
ancestor (n) předek
animated (adj) kreslený, animovaný
ankle (n) kotník
annual (adj) každoroční
anonymous (adj) anonymní
answer to a name (idm) slyšet na

jméno
antenna (n) tykadlo
anticipation (n) (dychtivé)očekávání,

naděje
antisocial (adj) nespolečenský,

protispolečenský
appeal (n) přitažlivost, půvab,

působivost
appliance (n) spotřebič
appoint (v) jmenovat, dosadit
appraisal (n) hodnocení, odhad,

ocenění
appreciation (n) uznání, ocenění
appreciation (n) přírůstek/stoupnutí

hodnoty
apprehensive (adj) naplněný úzkostí,

znepokojený
apt (to) (adj) se sklonem k, způsobilý k
aquamarine (adj) akvamarín
aquarium (n) akvárium
archer fish (n) stříkoun (druh ryby)
archive (n) archív
ardent (adj) vášnivý, vřelý, fanatický
arduous (adj) svízelný, obtížný, pracný
argue (v) argumentovat, diskutovat

arguably (adv) pravděpodobně
arid (adj) suchý, vyprahlý
arms (n pl) zbraně
arrogance (n) namyšlenost, arogance
arson (n) žhářství
artefact (n) artefact
artery (n) tepna
artificial (adj) umělý, vytvořený

člověkem
artificial intelligence (n) umělá

inteligence
as a matter of fact (idm) vlastně
as a rule (phr) obvykle, zpravidla
as far as I’m concerned (phr) co se

mě týče
as luck would have it (idm) naštěstí
as regards (idm) pokud jde o, ohledně
ascertain (v) zjistit, přesvědčit se
aspect (n) stránka, zřetel
aspiration (n) usilování, touha
aspiring (adj) usilující
assassin (n) atentátník
assault (n) útok, napadení
assemble (v) sestavit
assess (v) stanovit
asset (n) aktivum, jmění, klad
assignment (n) úkol, zadání
associate (membership) (adj)

přidružený (členství)
assume (v) zaujmout, přejmout, převzít
assumption (n) předpoklad, domněnka
asylum (n) azyl
at a loose end (phr) nemít nic na práci,

nevědět, co s časem
at arm’s length (phr) na délku paže
at stake (idm) v sázce
at will (phr) kdykoli/kamkoli se zlíbí
at your disposal (idm) k vaší dispozici/

použití
atrocious (adj) ukrutný, úděsný,

brutální
attendance (n) účast, docházka, počet

přítomných
attentive (adj) pozorný, bedlivý,

všímavý
attire (n) oděv, háv, roucho
attitude (n) postoj
atoll (n) atol(ostrov)
aubergine (n) baklažán, lilek
auction (n) aukce
audacity (n) odvaha, smělost, drzost
audition (v) zůčastnit se konkursu
aura (n) aura, fluidum
authentic (adj) nefalšovaný, pravý
autistic (adj) autistický
automated (adj) automatizovaný
avid (adj) horlivý, nadšený
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awe (n) bázeň, úcta, respekt
awkward (adj) nepříjemný
axe (v) drasticky omezit, utnout

B
babble (on about sth) (v) blábolit,

žvanit
Babylonian (adj) babylónský
backpacking (n) cestování s batohem

na zádech, pěší turistika
backing (n) podpora, pomoc
baffle (v) poplést, zmást
baggage handler (n) pracovník, který

manipuluje se zavazadly
balance (n) zůstatek, balance, rozvaha
ban (v) zakázat (oficiálně)
bank (v) naklonit se(v zatáčce, letadlo)
bare-faced (adj) nestoudný, drzý
barely (adv) sotva, stěží
bargain (n) výhodná koupě
bargain for (phr v) říkat si o něco
barrier (n) překážka
battered (adj) opotřebovaný, otlučený
battleground (n) předmět sporu, bojiště
be better off (idm) být v lepší situaci,

být na tom lépe
be in business (idm) být připraven
be in sb’s shoes (idm) být v něčí kůži
be not a patch on sb/sth (idm) nebýt

tak dobrý, nevyrovnat se
be out of luck (phr) nemít štěstí
be shipwrecked (v) ztroskotat
be taken aback (idm) být překvapen,

ztratit řeč (překvapením)
be torn (between) (v) být rozpolcený,

nemoci se rozhodnout
bead (n) korálek
beak (n) zobák
beam (n) paprsek
beat a path (idm) prošlapat cestičku
beginner’s luck (n) štěstí začátečníka
bell-bottomed (adj) (kalhoty) do zvonu
bend the truth (idm) překroutit/

překrucovat pravdu
benefit (n) výhoda, užitek
benevolent (adj) shovívavý,

benevolentní
besiege (v) obtěžovat, obléhat
betray (v) podvést, zradit
better (v) překonat, trumfnout
beyond (adv) za
beyond sb’s wildest dreams (idm)

nad všechna očekávání, o čem se
někomu ani nesnilo

bid (n) pobídka, podání
big-headed (adj) namyšlený
bind (v) svázat
binoculars (n pl) dalekohled, triedr
biochemical (adj) biochemický
bio-diversity (n) biologická rozmanitost
bizarre (adj) fantastický, divný, zvláštní
blackmail (n) vydírání

bland (adj) neurčité chuti, nijaký
blankly (adv) nepřítomně, bezvýrazně
blazing (adj) zuřivý(hádka)
bleat (v) skučet, plačtivě si stěžovat
blend in with (phr v) ladit (příchuť,

přísady)
bling (n) efektní, módní a nákladné

(či draze vypadající)šperky a oblečení
blissfully (adv) slastně
blizzard (n) blizzard (prudká sněhová

bouře)
blood vessel (n) céva
bloodthirsty (adj) krvežíznivý, drastický
blossom (n) květ(y)
blot (n) skvrna, kaňka
blur (v) rozmazat
blurb (n) upoutávka
blush (v) zrudnout, červenat se
boast (about) (v) chlubit se,

vychloubat se
body (n) sbor, orgán
bog (n) bažina, močál
bogus (adj) falešný, předstíraný
boil down (to) (idm) rovnat se

(odpovídat ve své podstatě)
bond (v) přilnout, vytvořit si vztah
bone idle (adj) líný jako veš
boom (out) (v) hučet, houkat, dunět
boon (n) lakavost, dobrodiní, dar
boost (v) zvýšit, povýšit
botanist (n) botanik
boulevard (n) bulvár, široká ulice
bound (n) skok
bound (to do/be sth) (adj) nucený,

zavázaný (něco udělat, něco být)
boundary (n) hranice, mez
bountiful (adj) štědrý, hojný, bohatý
box-office hit (phr) kasovní trhák
brainchild (n) duchovní dítě
brainstorm (v) hledat nové nápady,

řešení při diskusi
brainwave (n) nápad, náhlá inspirace
branch out (into sth/doing sth) (phr v)

pustit se (do něčeho)
brandish (v) máchat, ohánět se čím
brass (n) mosaz
brawl (n) rvačka, výtržnost
brazier (n) koš na oheň
breach (v) porušit
break down (phr v) zhroutit se

(psychicky)
break out (phr v) vypuknout,

propuknout
break up (phr v) rozehnat

(shromáždění)
breed (v) chovat (zvířata)
breeze (n) vánek
bribery (n) úplatkářství, korupce
bring about (phr v) způsobit
bring down (phr v) svrhnout (vládu)
bring in (phr v) navrhnout, uvést, zavést
bring out (phr v) přijít s čím, vydat

bring sth off (phr v) dokázat něco,
zvládnout něco

bring to a halt (phr v) zastavit, přerušit
bring up (phr v) začít hovořit o něčem,

nadhodit (téma)
brisk (adj) svižný
bristle (n) štětina
broaden your horizons (idm) rozšířit si

obzory
brood (v) přemýšlet, dumat
brutally (adv) brutálně, surově
brute (adj) tupý, zvířecký
bubble (n) zrníčko (naděje)
bubbly (adj) překypující energií
buddy (n) kámoš
buffet (n) buffet, švédský stůl
buffeting (adj) zmítající, narážející
bugle (n) trubka, polnice
bulk (n) objem, velikost, masa
bulldozer (n) buldozer
bully (v) šikanovat
buoyancy (n) vznášivost, vznosná síla
burglar-proof (adj) zabezpečený proti

krádeži
burly (adj) statný, urostlý
(be) burdened (with) (v) zatížený,

obtížený
burn out (phr v) vyhořet, vyčerpat se
burst (v) prasknout, puknout
busker (n) hudebník (pouliční)
bustier (n) korzet (část ženského

oblečení)
by a stroke of luck (phr) se štěstím,

s klikou
by popular demand (phr) z důvodu

velkého zájmu
by rights (phr) oprávněně
bystander (n) (náhodný) divák
(a) byword (for sth) (n) ztělesnění,

symbol

C
calabash (n) hudební nástroj z tykve
calf (n) lýtko
call in (phr v) povolat koho, požádat

o pomoc
call into question (idm) zpochybňovat
call off (phr v) zrušit
camcorder (n) videokamera
camouflage (n) maskování
campaigner (n) bojovník
can’t get over (idm) nemoci překonat
canvas (n) plátno
capacity (n) kapacita
capacity (n) schopnost, možnost
capital (n) kapitál
capsize (v) převrhnout (se), převrátit se,

překotit se
capsule (n) kabina (kosmonauta)
captivate (v) uchvátit, upoutat
captive (n) zajatec, vězeň
capture (v) zachytit
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carbon dioxide (n) oxid uhličitý
car-boot sale (n) bleší trh
carefree (adj) bezstarostný
cargo ship (n) nákladní loď
carried away (with sth) (idm)

nadšený, unešený
carry out (phr v) provést, uskutečnit,

vykonat
carving (n) vyřezávání
casing (n) obal, pouzdro
cast (a vote) (v) volit
cast your mind (idm) vzpomenout si,

připomenout si
casual (adj) nedbalý, laxní
catastrophic (adj) katastrofální,

tragický, osudný
catch (n) zádrhel, háček
catch sight of (phr) zahlédnout
catch up with (phr v) dohonit, dohnat

(někoho)
cater for (phr v) postarat se, starat se o,

vyhovět, uspokojit
catering (n) zásobování
cauliflower (n) květák
caution (v) oficiálně upozornit, varovat
cautious (adj) obezřetný, opatrný
cavalcade (n) kavalkáda
CCTV (n) televise s uzavřeným okruhem
cease (v) přestat
celebration (n) oslava
celery (n) celer
cell (n) buňka
ceremony (n) obřad, slavnost
challenge (v) vybízet, vyzývat
chamber of commerce (n) obchodní

komora
chameleon (n) chameleón
charcoal (n) dřevěné uhlí
charge (n) útok, výpad
charge (sb with sth) (v) obvinit,

obžalovat
charisma (n) charisma, osobní kouzlo
charity (n) charita
charter (n) stanovy
chatter (away) (v) povídat (bavit se),

„prokecat“ (čas hov.)
cheat (v) podvádět
check out (phr v) odhlásit se (z hotelu),

prověřit
check up on sb (phr v) zkontrolovat,

prověřit
cheer (v) povzbuzovat, provolávat slávu
chest (n) bedna, truhla
chicory (n) čekanka
chief superintendent (n) vrchní

inspektor, vrchní policejní důstojník
chisel (n) dláto, sekáček
chiselled (adj) prorýsovaný, ostře řezaný
chlorophyll (n) chlorofyl
choir (n) pěvecký sbor
choke (v) dusit se
chore (n) práce (v domácnosti)

choppy (adj) zčeřelý
chuck (v) (od)hodit
churn out (phr v) chrlit
circumference (n) obvod
circumnavigation (n) obeplutí, oblet
circumstances (n pl) okolnosti
civilian (n) civilista
civility (n) zdvořilost, uctivost
claim (v) tvrdit
clamber (v) šplhat, lézt, škrábat se
claw (n) dráp, drápek, spar, pazour
cliff-hanger (n) dramatická situace,

nervák
clinch (v) rozhodnout
clone (v) klonovat
clot (v) srážet se
clumsy (adj) nejapný, netaktní
coaching (n) trénování
cod (n) treska
cohesion (n) koheze, soudržnost
coin (v) poprvé použít, vymyslet
collage (n) koláž
colleague (n) kolega
collected (adj) soustředěný
collide (with) (v) srazit se , střetnout se
colony (n) kolonie
combatant (n) bojovník
combine (v) kombinovat, sloučit,

slučovat
come of age (idm) dosáhnout

plnoletosti
come in (useful) (phr v) být dobrý

(komu/k čemu), hodit se (komu/
k čemu)

come out (with) (phr v) vystoupit
come up with (phr v) přijít s čím
come with the territory (idm) být

neodmyslitelnou věcí, součástí
commence (v) začít, zahájit
commentary (n) poznámka, komentář
commercialism (n) komercialismus
commission (v) pověřit, zmocnit čím
commission (n) provize, odměna
commit (v) odevzdat, zasvětit
commodity (n) komodita, zboží
commonsense (n) zdravý/selský rozum,

střízlivé uvažování
communicate (v) komunikovat, sdělit
commute (v) dojíždět (za prací)
compartment (n) kupé
compass (n) kompas
compatible (adj) slučitelný, kompatibilní
compelling (adj) přesvědčivý, působivý
compensate (for) (v) odškodnit,

vynahradit
competent (adj) kompetentní, schopný,

kvalifikovaný
competition (n) konkurence
compile (v) sestavit, zpracovat,

kompilovat
complex (n) komplex
comply (with) (v) dodržet (co), dbát na

component (n) součást, prvek, složka
compost (n) kompost
comprehensible (adj) srozumitelný
compress (v) stlačit, slisovat, sevřít
compromise (n) kompromis, částečný

ústupek
compulsive (adj) nutkavý, chorobný
conceal (v) skrýt/skrývat
conceive (of) (v) vymyslet, představit si
concentration (n) koncentrace,

soustředění
concentric (adj) soustředný
conceptual art (adj) pojmové umění
concern (v) týkat se
concise (adj) zhuštěný, (přesný

a výstižný), stručný
concrete jungle (n) betonová džungle
conduct (v) provozovat, řídit
conductor (n) dirigent
confess (to sth) (v) přiznat se k něčemu
confide (v) svěřit se
confiscate (v) zabavit, zkonfiskovat
conflict (n) konflikt
conform (to) (v) vyhovovat, odpovídat,

přizpůsobit se
confront (v) postavit se, čelit
congestion (n) dopravní zácpa
conscientious (adj) svědomitý, pečlivý
conservation (n) ochrana životního

prostředí
conspire (v) zosnovat, spiknout se,

tajně připravovat
consultation (n) konzultace
consumption (n) spotřeba
contagious (adj) nakažlivý, přenosný
contain (v) zadržet, ovládnout
contemplate (v) zvažovat, dívat se

zamyšleně
contemporary (adj) současný
contemporary (n) současník
contend (v) tvrdit, trvat na svém
contentment (n) spokojenost
contract (v) chytit (nemoc)
contract (v) zmenšit
contravene (v) porušit, přestoupit,

překročit
contribution (n) příspěvek
contrive (v) zinscenovat, zosnovat
controversy (n) debata, polemika,

kontroverze
conventional (adj) konvenční, tradiční
convert (v) přeměnit
(the) converse (n) opak
convey (v) sdělit, vyjádřit
conveyer belt (n) pásový dopravník
convict (v) odsoudit, usvědčit, uznat

vinným
convincing (adj) přesvědčivý
convoy (n) konvoj, řada
cool (adj) klidný (rozvážný)
cooler (n) chladnička
co-operative (adj) družstevní
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cope (v) vypořádat se, zvládnout
copygirl (n) dívka pracující jako

pomocná síla v redakci novin, (dělá
poslíčka)

copyright (n) autorské právo, copyright
coral (n) korál
cordless (adj) bezdrátový
corner (v) vehnat do úzkých
corporation (n) společnost, korporace
corral (n) dobytčí ohrada
corrupt (adj) zkažený, prodejný, úplatný
cosmopolitan (adj) kosmopolitní
cost base (n) režijní náklady
cost the earth (idm) stat fůru peněz
counter (v) čelit, odporovat
counteract (v) působit proti
counterfeit (adj) padělaný, falešný,

nepravý
counterpart (n) protějšek, protipól
counter-productive (adj)

kontraproduktivní
couple (v) spárovat, spojit
(on/off) course (phr) na správné/

nesprávné cestě
crack (v) vyřešit problém
crackdown (n) tvrdý zákrok
craft (n) letadlo, kosmická loď
cramp sb’s style (idm) přistřihnout

křidélka, přibrzdit
cramped (adj) omezený, stěsnaný
crawl (v) plazit se, lézt
creature (n) stvoření, tvor
credible (adj) věrohodný, uvěřitelný
credit (sb/sth with) (v) připsat

(ve prospěch)
credit note (n) dobropis
creep (v) plížit se, plazit se
crew (n) crew
(crime)-ridden (adj) ovládaný

(zločinem)
cringe (v) krčit se, hrbit se, zarazit se
critic (n) kritik
critical (adj) velmi důležitý, rozhodující
cropland (n) zemědělská půda
cross-country (adj) přespolní, terénní
crouch (v) dřepnout si
crucial (adj) rozhodující, kritický,

klíčový
cruel (adj) krutý
crush (v) rozmáčknout
cub (n) mládě (šelmy)
cull (sth) from (phr v) vybrat pečlivě,

volit
culmination (n) vrchol, nejvyšší bod,

kulminace
cult (n) kult
curator (n) správce, kustod(muzea)
curiosity (n) kuriozita, zajímavost
current affairs (n pl) současné události
custody (n) vazba
custom (n) zvyk
cut in (phr v) vskočit do řeči

cutback (n) snížení, omezení
cuttlefish (n) sépie
cyber (adj) kybernetický

D
dam (v) přehradit
damp (adj) vlhký
daring (adj) odvážný, smělý, troufalý
darkly (adv) uštěpačně, zle
darts (n) šipky
date back (to) (phr v) pocházet

(z určité doby)
dating agency (n) seznamovací

kancelář
dead (adv) naprosto
dead end (adj) bezvýhledný, slepá

ulička
debate (n) debata
debris (n) trosky, sutiny
decay (v) rozkládat se, kazit se, hnít
deceased (adj) zemřelý, mrtvý
decent (adj) slušný, řádný, mravní
deceptively (adv) klamně, ošidně
decidedly (adv) rozhodně, určitě
decisive (adj) rozhodný, rázný
decked (adj) vyzdobený
decline (v) odmítnout(zdvořile)
decline (v) slábnout, snížit se
deduct (v) odečíst, odpočítat
deduction (n) dedukce, odvození
defeat (v) porazit
defend (v) bránit, obhajovat
deficiency (n) nedostatek, deficit
deft (adj) obratný, zručný, hbitý
dejected (adj) sklíčený, skleslý
delegate (n) zástupce, delegát
deliberately (adv) úmyslně
delivery (n) výkon, přednes, podání
demise (n) úmrtí, skon, zánik
demonstrate (v) demonstrovat, předvést
demonstration (n) demonstrace
dense (adj) hustý
deplete (v) spotřebovat, vyčerpat, ztenčit
deposit (n) nános, usedlina
deposit (n) záloha
deprivation (n) nedostatek
descendant (n) potomek
desensitised (adj) znecitlivělý
designate (v) vyznačit, označit, určit
desirability (n) vhodnost, potřebnost,

žádoucnost
despise (v) opovrhovat, pohrdat
destination (n) destinace, cíl cesty
destiny (n) osud
detached (adj) odtažitý, chladný
detain (v) zadržet, držet ve vazbě
detect (v) zjistit, objevit
deterioration (n) zhoršení, úpadek
determine (v) určit, rozhodnout
determination (n) odhodlání
detest (v) ošklivit si, nesnášet
devastated (adj) zničený

devise (v) vymyslet, vynalézt
devotedly (adv) zbožně, obětavě
diamagnetic (adj) diamagnetický,

odpuzovaný magnetem
diction (n) dikce, přednes, výraz
die off (phr v) vymřít, vyhynout
diesel (n) nafta
digestive (adj) trávící, zažívací
diligently (adv) pilně, pracovitě
dilute (v) (z)ředit, oslabit
dim (adj) matný, mdlý, nejasný
dimension (n) rozměr
dip (v) ponořit, sklopit
directory enquiries (n) informace

o telefoních číslech
disabuse (sb of sth) (v) zbavit (iluzí),

vyvést (z omylu)
disallow (v) zamítnout, vetovat, neuznat
disbelief (n) nedůvěra, nevíra,

pochybnost
discipline (n) kázeň, disciplína
discomfort (n) mírná bolest, nepohodlí
discount (v) podceňovat, brát na lehkou

váhu
discourage (v) odradit, bránit někomu

v něčem
disembodied (adj) odtělesněný
dish (n) chod (o jídle)
dismal (adj) smutný, chmurný, ponurý
disorder (n) porucha (zdraví)
dispatch (sb) (v) zabít, odstranit,

poslat na onen svět
dispense with (phr v) zbavit se něčeho

nepotřebného
dispenser (n) automat
dispirited (adj) deprimovaný, sklíčený,

skleslý
display (n) ukázka
disposed (towards) (adj) nakloněný

čemu
dispute (n) spor, diskuse
disruptive (adj) rušivý, rozvratný
distinctive (adj) typický, osobitý,

výrazný
distinguished (adj) význačný, vznešený
distract (v) rozptýlit, odvrátit pozornost
distractor (n) distraktor (nabídnutá

chybná, matoucí odpověď na testovou
otázku)

distraught (adj) rozrušený, plný úzkosti
distressing (adj) úzkostný
disused (adj) opuštěný, nepoužívaný
ditch (v) odhodit, zbavit se
dive (v) potápět se
diverse (adj) různorodý, odlišný
diversification (n) rozrůznění,

spestření, diverzifikace
divert (v) odklonit, přesměrovat
do away (with) (phr) skoncovat s
do right by (sb) (idm) jednat čestně
do sb a world of good (idm) prospět,

jít někomu k duhu
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doctrine (n) doktrína, nauka
dodge (v) vytáčet se, vyhýbat se

(povinnosti)
dome (n) klenba, kopule
domesticated (adj) domestikovaný,

zdomácnělý
dominate (v) vládnout, vévodit,

dominovat
donation (n) dar
doomed (adj) odsouzen (ke zkáze)
dormitory (n) svobodárna, ubytovna,

ubikace
double-decker bus (n)

dvouposchoďový autobus
downside (n) nevýhoda
down-to-earth (adj) reálný, rozumný,

(střízlivý)
drag (v) vléci
dragline (n) vlečné vlákno
drain (v) odtékat, vysušit
drastic (adj) drastický, krutý
draughty (adj) vystavený průvanu
draw (n) kouzlo, lákadlo
draw to a close (phr) blížit se ke konci
draw up (phr v) sestavit, koncipovat,

sepsat
drawback (n) nevýhoda
drawl (n) mluvit pomalu (afektovaně)
drawn-out (adj) zdlouhavý, vleklý
dreaded (adj) obávaný
dress code (n) oblečení vhodné pro

danou příležitost
dress up (phr v) vystrojit se
drift (v) být hnán, unášet
drift net (n) tenatová síť
drive (n) tendence, úsilí, kampaň
drought (n) sucho, období sucha
dubious (about) (adj) nejistý, váhající,

nerozhodný
due (adj) očekávaný, náležitý
dull (adj) nudný
dump (v) rozejít se s někým, „dát

kopačky“
dune (n) duna
duo (n) dvojice, duo
duress (n) nátlak
dustbin (n) popelnice
duty (n) povinnost
dwarf (v) tyčit se nad, převýšit
dwell (on sth) (v) rozebírat, zabývat se,

prodlévat

E
ease (n) jednoduchost, lehkost
eat like a horse (idm) jíst jako zjednaný
eavesdrop (v) poslouchat tajně,

špehovat
eccentric (adj) výstřední
e-commerce (n) elektronické

obchodování
ecosystem (n) ekosystém
ecstatic (adj) extatický, bouřlivý

edition (n) vydání, náklad
eel (n) úhoř
efficient (adj) zdatný, výkonný, účinný
effortless (adj) snadný, bez námahy
elaborate (adj) komplikovaný,

podrobně zpracovaný
elastic (adj) průžný, elastický
elated (adj) v radostné náladě, radostí

bez sebe
electromagnet (n) elektromagnet
eligible (adj) způsobilý, schopný
eliminate (v) odstranit, vyřadit
elongate (v) prodloužit, protáhnout
elusive (adj) prachavý, nepolapitelný
embark upon (phr v) pustit se, dát se

do čeho
ember (n) žhavý uhlík
emerge (v) vynořit se
emergency medical kit (n) první

pomoc na cesty, cestovní lékárnička
emit (v) vydávat, vysílat
en route (adv) na cestě, cestou
end up (phr v) ocitnout se, skončit

(někde)
endemic (adj) endemický
endure (v) vydržet, snášet
enduring (adj) trvalý
engage (sb) (v) zaměstnat, najmout
engage (with) (v) zabývat se
engaging (adj) okouzlující, podmanivý
enhance (v) vylepšit
enlighten (v) objasnit, vysvětlit, poučit
ensuite (adj) přidružená (koupelna)
ensure (v) zajistit, zaručit
entail (v) mít za následek, znamenat
enterprise (n) podnik
entire (adj) úplný, nedílný
entitle (sb to sth) (v) oprávnit

(někoho), opravňovat, zmocnit
entrance (v) strhnout, uchvátit,

nadchnout
entrant (n) účastník (závodu)
entrepreneur (n) podnikatel
envy (n) závist
enzyme (n) enzym
equation (n) rovnice
equity (n) vlastní capitál, hodnota

majetku
era (n) éra, období, věk
eradication (n) vyhlazení, vymýcení
erect (v) vtyčit, vybudovat, vystavět
erosion (n) eroze
escapee (n) uprchlík
essential (adj) nezbytný, nutný
establish (v) zjistit, potvrdit
ethical (adj) etický, mravní
evaluation (n) hodnocení, ohodnocení
evidence (n) důkazy
evolve (v) vyvinout se
exaggerated (adj) přehnaný, zveličený
exasperate (v) popudit, rozhořčit
excavation (n) vykopávka, výkop

excel (v) vynikat
excessive (adj) nadměrný, přílišný
exchange (n) burza
excruciating (adj) nesnesitelný, mučivý
exert (v) snažit se, namáhat se
exhaustive (adj) vyčerpávající
exhibit (n) vystavit/vystavovat
exhilarating (adj) radostný
exorbitant (adj) přehnaný, přemrštěný,

horentní
exotic (adj) exotický
expanse (n) rozloha, prostor
expansion (n) rozpětí, rozšíření, zvětšení
expedition (n) expedice, výprava
expenditure (n) náklad, výdaj
expertise (n) odbornost, kvalifikace,

odborná znalost
expiation (n) pokání, odčinění
explorer (n) badatel, průzkumník
expose (v) odhalit
extend (v) natáhnout, podat (ruku)
extendable (adj) prodloužitelný
extensively (adv) rozsáhle
extinction (n) vyhnutí
extinguish (v) uhasit
extra (n) statista
extravagant (adj) marnotratný,

marnivý, výstřední
eyesore (n) ostuda na pohled, pěst

na oko

F
fabled (adj) legendární, proslulý
façade (n) průčelí (domu)
face up to (phr v) čelit, postavit se

čelem k, vyrovnat se s čím
facilitative (adj) usnadňující
factor (n) factor, prvek, činitel
failing (n) selhání, nedostatek, chyba
fail-safe (adj) bezpečnostní,

zabezpečený proti selhání
faint (adj) slabý, nepatrný, neznatelný
fair (n) pouť, trh
faith (n) víra
fake (v) falšovat, padělat
fall out (with) (phr v) pohádat se
famine (n) hlad, hladomor
fancy dress (n) maškarní kostým
far-fetched (adj) za vlasy přitažený,

nadnesený
fatal (adj) osudný, smrtelný
fearsome (adj) hrůzostrašný
feat (n) čin
feature (v) hrát hlavní roli, věnovat

nápadnou pozornost čemu
feedback (n) zpětná vazba
fees (n pl) poplatky
fend for yourself (phr v) postarat se

o sebe
ferocious (adj) dravý, urputný, divoký
fertile (adj) úrodný
festival (n) slavnost
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fetch (v) přinést, přivést
fetter (n) omezení, okovy
fictional (adj) smyšlený, neskutečný,

fiktivní
field (n) obor (vědní), terén (práce

v terénu oproti práci v laboratoři)
fierce (adj) divoký, krutý
fiery (adj) vznětlivý, ohnivý, prchlivý
fiesta (n) svátek, slavnost
filmgoer (n) filmový divák, návštěvník

kina
filter (v) pronikat, pomalu se dostávat
fin (n) hřbetní ploutev
fine arts (n) výtvarné umění
fine-tune (v) vyladit
fingertip (n) špička prstu, koneček prstu
finish up (phr v) dokončit
Finnish (adj) finský
fishy (adj) pochybný, podzřelý
flagship (n) vlajková loď
flammable (adj) hořlavý
flap (v) třepotat se
flashy (adj) okázalý, křiklavý
flaw (n) chyba, závada, kaz
flee (from) (v) uprchnout, uniknout
fleet (n) flotilla, vozový park
flexibility (n) pružnost, ohebnost
flick through (phr v) prolistovat
flipper (n) ploutev
float (n) vznášet se , plout
float (v) alegorický vůz
flock (v) shromáždit se, proudit kam
flood (n) povodeň
flourish (v) vzkvétat, prosperovat
fluctuate (v) kolísat, měnit se
flux (n) tok, proud, proudění
foe (n) nepřítel
folly (n) nerozum, pošetilost
fool (v) balamutit, dělat si legraci, ošidit
foot the bill (idm) zaplatit něco,

proplatit směnku
footage (n) stopáž
foothill (n) předhůří
for good (phr) nadobro, navždy
for its own sake (idm) kvůli sobě

samému
for the sake of it (phr) bez pádného

důvodu
forcefield (n) silové pole
forensic (adj) soudní, forenzní
foretell (v) předpovídat, věštit,

prorokovat
foreword (n) předmluva
forgery (n) padělání
forgetful (adj) zapomětlivý
format (n) format, úprava
former (adj) bývalý, dřívější
formidable (adj) působivý, impozantní,

budící úctu, nahánějící hrůzu
fortnight (n) čtrnáct dní
fortune (n) jmění, bohatství
fossil (n) fosílie, zkamenělina

fossil fuel (n) fosilní palivo
foundations (n pl) základy
founder (n) zakladatel
fraction (n) zlomek
frame (n) kostra, konstrukce (nosná)
frame (v) nastrojit co na koho
frame of mind (n) nálada
fraud (n) podvod, podvodník
fray (v) napnout (nervy)
freelancer (n) osoba pracující na volné

noze
friction (n) tření
friction (n) napětí, neshoda
frivolous (adj) lehkovážný, pošetilý
frontal lobe (n) čelní lalok
frostbite (n) omrzlina
frosted (adj) ojíněný, omrzlý
fuel (n) palivo
fulfil (v) splňovat
function (n) úloha, úkol
fund (n) zdroje, prostředky
fundamental (to) (adj) základní,

podstatný, nezbytný
funnel (v) rozptýlit, vyhrnout se

z úzkého prostoru
funny (adj) zvláštní, podivný
fur-encased (adj) obalený kožešinou
furious (adj) zuřivý, vzteklý
further afield (idm) v širokém okolí
fury (n) zuřivost, vztek
fuss (n) povyk, starost, panika
futurologist (n) futurolog

G
gadget (n) přístroj, strojek, zařízení
gaggle (n) hejno, houf
gale (n) vichřice
gamma bomb (n) gama bomba
gangling (adj) čahounský, vytáhlý
gauge (n) měřidlo, měrka
gawking (adj) nemotorný, hloupý
gaze (v) zírat, hledět (upřeně)
gene (n) gen
genealogy (n) rodokmen
generate (v) generovat, vytvářet, vyrobit
genetically modified food (n)

geneticky upravované potraviny
genre (n) žánr
gentility (n) noblesa, uhlazenost,

vznešenost
gerontologist (n) gerontolog
get away with (phr v) vyváznout hladce
get down to business (idm) přikročit

k věci, pustit se do práce
get in on the act (idm) svézt se,

přiživit se (na práci někoho jiného)
get off the ground (idm) odrazit se,

úspěšně odstartovat (podnikání)
get on (phr v) prosadit se, dotáhnout to

někam
get on with sth (phr v) pokračovat

v něčem

get out (phr v) odejít, uniknout
get over (phr v) překonat
get rid of (phr v) zbavit se čeho
get to grips with (idm) porvat se

s něčím, naučit se vycházet s někým
get-together (n) (neformální) schůzka
ghastly (adj) děsný, příšerný
giggle (v) chechtat se, chichotat se
gilt (n) pozlacení, pozlátko
give in (to) (phr v) povolit, ustoupit
give out (phr v) vydávat, vydat
give sth a go (idm) zkusit něco,

vyzkoušet
glacier (n) ledovec
glance (v) letmo pohlédnout,

přelétnout pohledem
glare (n) prudké světlo, oslnivá záře
glare (v) hledět, zírat
glimpse (v) zahlédnout, letmo spatřit/

zpozorovat
glittering (adj) třpytivý
globalisation (n) globalizace
gloomy (adj) temný, chmurný,

skleslý
glucose (n) glukóza, hroznový cukr
go from strength to strength (idm)

prosperovat (firma)
go off sb/sth (phr v) ztratit zájem

(o někoho), přestat mít rád
go out of business (phr) zkrachovat,

skončit
go over (phr v) prohlédnout, projít,

prostudovat
go swimmingly (adv) proběhnout

hladce (snadno)
goal (n) cíl
goods (n pl) zboží
gorgeous (adj) nádherný
gossamer (n) pavučinové vlákno
gossip (n) klepy, pomluvy
govern (v) ovládat
grab (v) propadnout, chňapnout
graceful (adj) ladný, elegantní
grant (n) dotace, grant, podpora
grapevine (n) šeptanda, šuškanda
grave (adj) závažný, seriózní
graveyard (n) hřbitov
graze (v) pást se
greed (n) chamtivost, hrabivost, lakota
greenhouse gas (n) skleníkový plyn
gridlike (adj) mřížový, mřížkový
grief (n) smutek, žal
grin (n) široký úsměv
grind (n) rutina
gripping (adj) putavý, napínavý
groan (v) úpět, naříkat, sténat
groom (v) čistit, upravit, hřebelcovat
grossly (adv) hrubě, značně,

neomluvitelně
grounded (in/on sth) (adj)

založen (na), vycházející z
grounding (n) základní průprava
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gulf (n) propast, velký rozdíl (mezi
názory)

guru (n) guru, duchovní otec

H
habitat (n) lokalita, místo výskytu
habitual (adj) notorický
haggle (over) (v) smlouvat (o cenách)
halt (n) zastavení
hamlet (n) vesnička, dědina
hand in your notice (idm) podat

výpověď
handicraft (n) rukodělná výroba, ruční

práce
‘hands-on’ experience (phr) praktická

zkušenost
hang around (phr v) okounět,

potloukat se
hard hat (n) ochranná přílba
hard shoulder (n) ostavný pruh
hard-hitting (adj) agresívní, energický,

útočný
hardly (any) (adv) skoro(žádný)
harsh (adj) nevlídný, drsný
harvest (v) sklízet
haunted (adj) strašidelný
have a say (idm) mít do čeho mluvit
have butterflies in (your) stomach

(idm) být nervózní, mít trému
have the world at your feet (idm)

mít svět u nohou
have two left feet (idm) být dřevo

(na tanec, na sport)
hawk (n) jestřáb
hazardous (adj) hazardní, riskantní
head (v) zamířit někam, vydat se
head off (phr v) odvrátit, nasměrovat
head-over-heels in love (idm)

zamilován po uši
health spa (n) lázně
heatwave (n) teplá vlna
heave (with) (v) dmout se
heel (n) pata
heist (n) loupež
hen party (n) dámská jízda
hence (adv) proto, z toho důvodu
herd (v) sehnat/shánět do houfu
hereditary (adj) dědičný, vrozený
heritage (n) dědictví, odkaz
herring (n) sleď, slaneček
hesitation (n) váhání
heyday (n) rozpuk, vrcholná doba
hide (n) kůže, useň
hideously (adv) ohavně
highlight (v) zvýraznit
high-minded (adj) ušlechtilý,

charakterní, hrdý
high-pitched (adj) vysoký, pronikavý
(with/in) hindsight (n) viděno zpětně,

pozdní honění bycha
hinder (v) bránit, brzdit, zdržovat
hinge on (phr v) záviset na

hip (n) bok
hi-tech (adj) hi-tech, technologický
hobble (v) belhat se, kulhat
hoist (v) vytáhnout, zvednout
hold out (phr v) vydržet
hollow (adj) dutý
hominid (n) hominid
hoof (n) kopyto
hook up (phr v) připojit
hooked on (adj) posedlý, (vášnivě

zaujatý čím)
hoot (v) hlasitě volat, hulákat
horn (n) roh
hose down (phr v) spláchnout,

opláchnout hadicí
host (n) hostitel
hostage (n) rukojmí
hostilities (n pl) válečný stav
housemate (n) spolubydlící
housing estate (n) skupina obytných

domů, sídliště
hovercraft (n) vznášedlo
how/where/what, etc. on earth (idm)

proboha (zvolání)
hum (v) hučet, bzučet
humanoid (adj) robot (umělý člověk),

humanoid
humble (adj) skromný
(the) humble (sth) (phr) skromný,

pokorný
humdrum (adj) jednotvárný, fádní
hurricane (n) hurikán
hurtle (v) hnát se řítit se
hype (n) tahák (reklamní)
hypothetical (adj) hypotetický, domnělý

I
ice floe (n) ledová kra
ice-sheet (n) pevninský ledový příkrov
identical (adj) identický, stejný
identity parade (n) předvedení osob

k identifikaci
idle (adj) zbytečný, nepotřebný
idyllic (adj) idylický
ignition (n) zapalování
ignorant (adj) neznalý, neinformovaný
ill-fated (adj) nešťastný, prokletý
illusion (n) iluze, představa
illustrate (v) vysvětlit, znázornit,

demonstrovat
immune system (n) imunitní systém
impact (n) účinek, dopad
impeccable (adj) bezvadný, bezchybný
impending (adj) hrozící, nastávající,

blížící se
imperative (adj) životně důležitý,

naprosto nutný
imply (v) naznačit/naznačovat
impression (n) dojem
impressive (adj) působivý, úchvatný
impromptu (adj) improvizovaně, bez

přípravy

improvise (v) improvizovat
(be/live) in a world of your own (idm)

(být/žít) ve svém vlastním světě, být
ponořený do sebe

in bulk (phr) ve velkém
in due course (phr) v pravý čas, náležitě
in hand (idm) (to) co je k dispozici,

(to) o co se jedná
in layman’s terms (phr) laicky řečeno
in one go (idm) zaráz, najednou
(in) pursuit (of) (phr) ve snaze získat,

v honbě za
in the course of (idm) během

(v průběhu)
(be) in the doghouse (idm) být

v nemilosti, mít trable
in the event (phr) nakonec
in the eyes of (idm) podle úsudku
in the long run (idm) v dlouhodobém

horizontu, nakonec
in the pipeline (idm) v jednání
in their/our/its/your midst (idm)

být v čím středu
in vain (idm) marně
in your (own) back yard (idm) na svém

dvorku
in your own right (phr) sám o sobě
inaccessible (adj) nepřístupný,

nedostupný, nedosažitelný
inaction (n) nečinnost
inadvisable (adj) nevhodný,

nerozumný
inappropriate (adj) nevhodný,

nepatřičný, nemístný
incalculable (adj) nevyčíslitelný,

neodhadnutelný
incident (n) incident, případ
incidentally (adv) mimochodem
incite (sb to do sth) (v) dráždit,

podněcovat, provokovat
inclined (to do sth) (adj) mající sklony

(k čemu)
incompatible (with) (adj) nesnášející se,

neslučitelný
incredulously (adv) nevěřícně
indestructible (adj) nezničitelný
indeterminate (adj) neurčitý, nejistý
indicator (n) ukazatel
indigenous (adj) domorodý, původní
indigo (adj) indigově modrý
indistinguishable (adj) nerozlišitelný,

nerozeznatelný
inevitable (adj) nevyhnutelný,

neodvratný
inexhaustible (adj) nevyčerpatelný
infancy (n) dětství, dětská léta
infest (v) zamořit
inflate (v) nafouknout
influence (on) (n) vliv
infrequently (adv) zřídka
inhabit (v) obývat
inherit (v) (z)dědit, převzít
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inhospitable (adj) nehostinný, nevlídný
initially (adv) zpočátku, nejprve
initiative (n) iniciativa, popud
inlay (n) vykládaná práce, mozaika
inmate (n) chovanec
innovative (adj) inovační, novátorský
inquisitive (adj) zvědavý, všetečný
insect (n) hmyz
insight (n) proniknutí (do podstaty věci)
insignificant (adj) zanedbatelný
insistent (adj) neústupný, vytrvalý
inspired (by) (adj) inspirován (čím)
install (v) (na)montovat, (na) instalovat
instantaneous (adj) okamžitý
insufficient (adj) nedostatečný
insular (adj) úzkoprsý, nesnášenlivý
insult (n) urážka
intact (adj) nedotčený, neporušený
integral (adj) nedílný, základní
intense (adj) intenzívní
intensive care (n) intenzivní péče
intent (on doing sth) (adj) odhodlaný k,

rozhodnutý
intention (n) záměr
interact (with) (v) ovlivňovat se,

vzájemně reagovat
interfere with (phr v) zasahovat, míchat

se, plést se
interlocking (adj) do sebe zapadající
interpretation (n) výklad, interpretace
intervention (n) intervence, zásah
intimate (adj) důvěrný
intimidating (adj) zastrašující
intricate (adj) složitý, spletitý
intrigued (adj) velmi zaujat, uchvácen
intuitive (adj) intuitivní
invade (v) proniknout
invariably (adv) stale, neustále
inventive (adj) vynalézavý, tvořivý
investment (n) investice
inveterate (adj) notorický, zarytý
involve (v) zahrnout, zahrnovat
ironic (adj) ironický
irrigation (n) zavlažování
irritate (v) dráždit, provokovat, popudit
isolate (v) izolovat

J
jaguar (n) jaguár
jaw (n) čelist
jeep (n) Jeep (teréní automobil)
jersey (n) trikot
jester (n) šašek (dvorní)
jet (n) proud vody, trysk
jet stream (n) tryskové proudění
joint (n) kloub
juddering (n) vibrování
junk (n) odpad, haraburdí
junk mail (n) reklamní/propagační pošta
justify (v) ospravedlnit/ospravedlňovat/

oprávnit/opravňovat
jut (v) vyčnívat, trčet

K
keel (v) obrátit kýlem vzhůru, překotit,

převrhnout
keep a lid on sth (idm) držet něco

pod kontrolou
keep your hand in (sth) (idm)

udržovat se, neztratit dovednost v čem
kerbside (n) obrubník
kettle (n) konvice
kick-start (v) nastartovat (např.

ekonomické procesy)
kinship (n) příbuzenství
knobbly (adj) sukovitý, bulkovitý
knock (v) kritizovat (slang)
knock-on effect (n) řetězový účinek
know your left from your right (idm)

umět se orientovat

L
labour-intensive (adj) pracný,

vyžadující hodně pracovníků
lace-up (adj) zavazovací, na tkaničky
lack (v) postrádat, mít nedostatek
lacquered (adj) lakovaný
laid-back (adj) bezstarostný, klidný
landfill (n) skládka odpadků
landmass (n) pevnina
landscape (n) krajina
landslide (n) sesuv půdy, lavina
latch onto (sth) (phr v) nalepit se,

chopit se
lateral thought (n) laterální myšlení
latticework (n) mřížoví, mřížovina
Latvia (n) Lotyšsko
launch (v) spustit, odstartovat
law-abiding (adj) dodržující zákony,

zákona dbalý
lawn (n) trávník
lawsuit (n) soudní proces
layer (n) vrstva
lead (adj) čelní
leaflet (n) leták
league (n) liga
lean (v) naklonit/naklánět se,

opírat se
leap (n) skok
leap in (phr v) vskočit, vložit se do

něčeho
leave sb standing (phr) zahanbit

někoho, být lepší než
left, right and centre (idm) všude

možně
leftovers (n pl) zbytky
legacy (n) dědictví, odkaz
legend (n) legenda
legible (adj) čitelný
legion (n) legie
legislation (n) legislativa
let down (phr v) zklamat, nechat

na holičkách
let off steam (idm) zbavit se

přebytečné energie, „vypustit páru“

let the cat out of the bag (idm)
vyzradit(prořeknout se), pustit si pusu
na špacír

level (v) vyrovnat
levitate (v) levitovat, vznášet se
levy (v) vybírat (daň, clo)
liable (adj) právně zodpovědný
libel (v) hanobit, pomluvit
lifeguard (n) plavčík
likelihood (n) pravděpodobnost
limited (adj) omezený
limp (v) kulhat, pajdat
lingonberry (n) skandinávská brusinka

(Vaccinium vitis-idaea)
lip-synch (v) zpívat na playback,

synchronizovat pohyby rtů se zvukem
literary (adj) literární
lithe (adj) pružný, mrštný
litter (v) znečistit, poházet
(be) littered (with) (v) být plný, být

zaneřáděn
live up (to) (phr v) splnit (např.

očekávání)
liver (n) játra
livestock (n) hospodářská zvířata
loathe (v) mít odpor, nenávidět
lob (v) hodit vysokým obloukem,

lobovat (vrátit vysoký míč)
log cabin (n) srub
logical (adj) logický
longevity (n) dlouhověkost
long-term (adj) dlouhodobý
look on the dark side (idm) dívat se

na věc z té horší stránky, vidět věci černě
(not) lose (any) sleep over (sth) (idm)

netrápit se, příliš se nezabývat
lose your temper (idm) ztratit

trpělivost
lucrative (adj) výnosný, lukrativní
lumbering (adj) hřmotný a nešikovný,

pomalý (těžkopádný)
lumpy (adj) hrudkovitý, žmolkovitý
lung (n) plíce
lure (n) lákadlo
lurk (v) číhat, skrývat se
lush (adj) bujný (o trávě a pod.)
lute (n) loutna
lynx (n) rys (šelma)

M
mackerel (n) makrela
maelstrom (n) vír
magnetic (adj) magnetický
mainframe (n) sálový počítač
maintain (v) udržovat
maize (n) kukuřice
make a dash (for) (phr) spěchat

(někam)
make ends meet (idm) vycházet

(s penězi)
make for (phr v) sloužit, spět k
make off (with) (phr v) zmizet (s něčím)

9 CAE Result © Oxford University Press



make up (phr v) tvořit, skládat
make up (for) (phr v) nahradit (něco

něčím)
make up ground (idm) budovat základy
make your mark (idm) proslavit se čím
make-believe (n) předstírání, klam,

iluze
make-up (n) složení (např. chemické)
malaria (n) malárie
malice (n) zloba, zlý úmysl, zášť
mandatory (adj) povinný, závazný
mane (n) hříva
manhood (n) dospělost (muže), mužnost
manipulation (n) obsluha, manipulace
mansion (n) pánské sídlo, zámeček
manslaughter (n) zabití
manual (n) příručka
manually (adv) manuálně, ručně
manuscript (n) rukopis
margin (n) okraj, hranice
marine (adj) mořský
marketing (n) marketing
marvel (v) obdivovat, žasnout
martyr (n) mučedník
mass (adj) hromadný, masový
massive (adj) obrovský
mast (n) stěžeň
masterpiece (n) mistrovské dílo
mate (n) přítel, přítelkyně
materialise (v) proměnit ve skutečnost
mature (adj) zralý, dospělý
maul (v) pokousat, potrhat
mean (adj) zlý, špatně naložený
measure (n) opatření, nařízení
mechanism (n) mechanismus, zařízení
mediocre (adj) průměrný, obyčejný
meditate (v) meditovat
medium (n) prostředek, přenašeč
mega-star (n) mega-star, hvězda

zábavního průmyslu
memorabilia (n pl) memorabilia
menace (v) hrozit, zastrašovat
mentor (n) učitel, trenér, instruktor
merchandise (n) zboží
mercy (n) milost
merely (adv) pouze jen
merit (v) zasloužit si
mess (n) nepořádek
meteor (n) meteor
meteorologist (n) meteorolog
methane (n) metan
mighty (adj) mocný
mike (n) mikrofon
mild-mannered (adj) přívětivý, milý
millennium (n) milénium
millet (n) proso
mime (v) napodobovat
mind (v) zlobit se, vadit
mind-boggling (adj) šokující
mine (n) důl
mingle (v) družit se, pohybovat se
minimise (v) minimalizovat

minute (adj) nepatrný, maličký
misanthropy (n) misantropie,

škarohlídství
mischievous (adj) rozpustilý, uličnický
miserable (adj) depresivní, skličující
mislead (v) uvést v omyl
misquote (v) chybně uvádět
misrepresent (v) zkreslit, překroutit,

vylíčit nesprávně
mission (n) mise, poslání
misuse (n) špatné/nesprávné použití
moan (v) naříkat
mock (adj) nepravý
mocking (adj) uštěpačný, posměšný
mod cons (n pl) moderní vymoženosti

(zkratka)
moderation (n) mírnost, zdrženlivost,

umírněnost
modestly (adv) skromně
module (n) modul
molecule (n) molekula
momentary (adj) chvilkový, letmý
momentous (adj) důležitý, závažný
money-spinning (adj) přinášející velký

zisk
monitor (v) sledovat, monitorovat
monument (n) památník, pamětihodnost
moody (adj) náladový
moor (n) vřesoviště
moral (adj) morální, mravní
more to the point (idm) a co víc
mortal (n) smrtelník
mortar (n) malta
mosaic (n) mozaika
mosquito (n) komár
motivated (adj) motivovaný
motive (n) pohnutka, motiv
mow (v) sekat trávu
muck up (phr v) zmastit něco/pokazit

(hov.)
mugging (n) (loupežné) přepadení
multiplex (n) multikino
mumble (v) mumlat, bručet
mummy (n) mumie
mundane (adj) obyčejný, všední
murky (adj) kalný, tmavý, pošmourný
mush (n) kaše, šlichta
mushroom (v) rychle se rozrůstat/

rozšířit
(a) must (n) nutnost, nezbytnost
mutant (n) mutant
mutter (v) reptat, mručet, mumlat
my heart sinks (phr) svírá se mi srdce
myriad (n) myriáda, nesčetný
mystifying (adj) klamavý, matoucí,

nesrozumitelný
myth (n) mýtus

N
naughty (adj) zlobivý, nezvedený
navel gazing (n) zaobírání se vlastními

problémy

neglect (v) zanedbat
negotiation (n) jednání, vyjednávání
nerve (n) nerv
network (n) síť, společnost (televizní,

rozhlasová)
neuroscience (n) nauka o mozku

a nervovém systému
niche (n) mezera na trhu
nip (v) zaskočit někam, zaběhnout
nitty-gritty (n) podrobnosti, základní

fakta
no such luck (phr) nic takového
no wonder (idm) není se co divit
noble (adj) ušlechtilý, charakterní
nocturnal (adj) noční
nomadic (adj) kočovný, toulavý
no-man’s-land (n) země nikoho
non-committal attitude (phr)

vyhýbavý, neutrální
non-negotiable (adj) nezměnitelný
nook and cranny (idm) každá škvíra/

skulina
nostalgic (adj) nostalgický, tesklivý
not care/give a hoot (idm) být jedno,

být fuk
not for (all) the world (idm) nic na

světě, ani za nic
not sb’s cup of tea (idm) nebýt dle

něčího gusta, nebýt něčí typ
noteworthy (adj) stojící za povšimnutí,

pozoruhodný
notorious (adj) notoricky známý,

nechvalně známý
nourishment (n) výživa, potrava, strava
novice (n) nováček
nuisance (n) nepříjemnost
numerous (adj) početný, četný
nun (n) jeptiška
nutrition (n) výživa
nutter (n) blázen

O
oak (n) dub
oasis (n) oáza
obedience (n) poslušnost
obesity (n) obezita
objective (n) cíl
observe (v) pozorovat
obsession (n) utkvělá

přdstava/myšlenka, posedlost
ocean-liner (n) zaoceánský parník
occupy yourself (with sth/in doing sth)

(v) věnovat se(čemu), zabývat se (čím)
odd (adj) (po)divný
odour (n) pach, zápach, aroma
offend (v) urazit někoho
offence (n) přestupek, zločin
official (n) vedoucí pracovník, úřední

osoba
offspring (n) potomek
old wives’ tale (idm) babská povídačka
ominous (adj) zlověstný, osudný
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on credit (phr) na úvěr
on earth (idm) proboha
on standby (idm) v pohotovosti, v záloze
(be) on tenterhooks (idm) být jako

na skřipci, být jako na trní
on the cards (idm) na spadnutí, velmi

pravděpodobný
on the horns of a dilemma (idm)

rozhodovat se mezi čertem a ďáblem
on the point (of) (phr) užuž
on the spur of the moment (idm)

bez rozmyslu, nahonem
on top of the world (idm) velice šťastný,

na vrcholku štěstí
onlooker (n) přihlížející, divák
opponent (n) oponent, protivník
opposition (party) (n) opozice,

opoziční strana
option (n) volba, možnost
opulent (adj) bohatý, hojný
or so (idm) asi, přibližně
oran-gutan (n) orangutan
orbit (v) obíhat
orchid (n) orchidej
ordeal (n) utrpení, muka
order of magnitude (n) řádová hodnota
ore (n) ruda
organ (n) organ v těle
orientated (adj) zaměřený, orientovaný
origin (n) původ, počátek
otter (n) vydra
out and about (phr) (cestovat) z místa

na místo, všude možně
out of the blue (idm) znenadání,

zčistajasna
out of this world (idm) báječný,

nadpozemský
outbreak (n) propuknutí, vypukntí
outcome (n) výsledek, závěr
outfit (n) šaty, oblek
outlet (n) odtok, výpust
outline (v) osnova, nástin
outlook (n) názor, náhled, životní postoj
output (n) objem výroby
outrageous (adj) ostudný, bezmezný,

pobuřující
outstanding (adj) vynikající,

pozoruhodný
outwit (v) přelstít, přechytračit
overalls (n pl) kombinéza, montérky
overestimate (v) přecenit, nadhodnotit
overhear (v) zaslechnout
overly (adv) tuze, příliš
overtake (v) předjet, předjížďet
overwhelm (v) uchvátit, obsadit
owing to (conj) kvůli, v důsledku

P
pack (n) smečka
package holiday (n) organizovaný

turistický zájezd, kde je v ceně zahrnuto
ubytování, stravování a cestovné

packed (with) (adj) přeplněný
pad (v) tiše našlapovat
paddock (n) výběh
paddy field (n) rýžová pole
pain (n) mrzutost, obtížnost
painstaking (adj) puntičkářský,

usilovný
paintballing (n) paintball
palette (n) paleta
palm (n) dlaň
parade (n) přehlídka, slavnostní

pochod
paraphrase (v) parafrázovat,

převyprávět
parish (n) farnost
parole (n) podmíněné propuštění,

vyšetřování na svobodě
partially (adv) částečně
passer-by (n) kolemjdoucí
passionate (adj) temperamentní

(vášnivý), zanícený
pastime (n) zábava, hra, rekreace
patriarch (n) patriarcha, stařešina
patrol (n) hlídka, stráž
pattern (n) formát, model
pay off (phr v) výnos, výtěžek
pay-off (n) vyplatit se
peak (v) dosáhnout vrcholu/maxima
peep (v) podívat se, kouknout se
peer (v) zírat, dívat se upřeně
pen (v) spisovat, koncipovat
pencil skirt (n) úzká sukně
penetrable (adj) proniknutelný,

prostupný
perception (n) vnímání, smysly
perceptive (adj) vnímavý, bystrý, citlivý
perched (adj) posazený
perilous (adj) velmi nebezpečný,

riskantní
permafrost (n) trvale zamrzlá půda
persuasion (n) přesvědčování
personnel (n) osobní oddělení,

zaměstnanci
perspective (n) pohled, hledisko,

perspektiva
pessimistic (adj) pesimistický
pest (n) škůdce
petition (n) petice
petrified (adj) strnulý, zkoprnělý
philosophical (adj) filozofický
photo shoot (n) focení profesionálních

snímků
photosynthesis (n) fotosyntéza
physiological (adj) fyziologický
physiotherapist (n) fyzioterapeut,

rehabilitační pracovník
pick up (phr v) (po)chytit, získat
pick-me-up (n) posilující prostředek
pierce (v) propíchnout
pilchard (n) sardinky
pilgrim (n) poutník
piracy (n) pirátství

pitch (n) hřiště
plague (n) mor
plain (adv) naprosto, úplně
plain (n) pláň
(be) plain sailing (idm) snadná věc,

hračka
plankton (n) plankton
plantation (n) plantáž
plateau (n) náhorní plošina
plausible (adj) hodnověrný, možný
playwright (n) dramatik
pledge (v) přislíbit
plentiful (adj) hojný, bohatý, vydatný
plight (n) nepříjemná situace, nesnáz
plod (v) kráčet těžce, plahočit se
plotter (n) autor zápletky
pluck (v) vytrhnout/vytrhávat
plunge (into) (v) vrhnout se, ponořit se,

pohroužit se
poacher (n) pytlák
poison (v) zkazit
poke (v) vyčnívat, trčet
polar (adj) polární
policing (n) ochrana, policejní dohled
pool (n) skupina
pop out (phr v) odskočit si, vypadnout
portion (n) porce
pose (v) položit, předložit, klást
post (v) poslat, inzerovat
posture (n) držení těla
potential (n) potenciál, souhrn

možností/schopností
poverty (n) chudoba
power drill (n) strojní vrtačka
praise (n) chvála
prawn (n) kreveta
precision (n) přesnost, preciznost
predatory (adj) dravý
predictable (adj) předvídatelný
predisposition (n) náchylnost, sklon
prejudge (v) předem odsoudit
premiere (n) premiéra
premise (n) předpoklad, premisa
premises (n pl) prostory, areál
premium (n) prémie, odměna
prescribe (v) předepsat
prescription (n) předpis
presently (adv) nyní, teď v současnosti
preserve (v) zachovat
prestigious (adj) prestižní, vážený,

významný
presume (v) předpokládat
pretence (n) předstírání, záminka
pretty (adv) docela, dosti
prevail (v) převládat, být obvyklý
prey (n) kořist, oběť
primate (n) primát
prime (adj) hlavní, prvořadý
principal (n) rector, ředitel
principle (n) zásada, pravidlo, princip
priority (n) přednost, priorita
pristine (adj) jako nový, nedotčený
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privacy (n) soukromí
privileged (adj) privilegovaný
process (n) proses, postup
procession (n) průvod, procesí
prod (sb into doing sth) (v)

podněcovat, pobízet
produce (n) produkce, výrobek
proficient (adj) dovedný, zdatný,

odborník
profitable (adj) ziskový, výdělečný,

výnosný
profusely (adv) hojně, mohutně
prohibitive (adj) nedosažitelný,

nepřístupný
project (v) představit (se), vykreslit
prominently (adv) nápadně, markantně
promotional literature (phr)

propagační literatura
prompt (sb into doing sth) (v)

pobídnout, nabádat, podnínit
promptly (adv) okamžitě
prone (to sth, to do sth) (adj) náchylný,

mající sklony (k něčemu)
propensity (for) (n) sklon, náchylnost
proportions (n pl) rozměry, proporce
pros and cons (phr) pro a proti
prose (n) próza
prosecute (v) žalovat, trestně stíhat
prospect (n) vyhlídka, šance, naděje
prospective (adj) potenciální, očekávaný
protest (against) (n) protest
province (n) provincie
provoke (sb into doing sth) (v)

vyprovokovat
psychometric (adj) psychometrický
public forum (n) veřejné forum, volná

tribuna
public relations (n) styk s veřejností
puddle (n) louže
puffy (adj) nadýchaný
pull out (phr v) vyjet, odstoupit
pull over (phr v) zastavit u krajnice
pulsating (adj) pulzující, tepající
pulse (n) puls, tep
pun (n) slovní hříčka
puncture (n) díra v pneumatice
punishing (adj) trestající
puny (adj) maličký, slabý
purify (v) očistit, vyčistit
pursue (v) usilovat (o co)
push your luck (idm) pokoušet štěstí,

riskovat
put sb down (phr v) ponížit někoho,

shodit
put flesh on (idm) přidat podrobnosti
put in (phr v) vynaložit (úsilí)
put out (phr v) zhasnout, vypnout
put sth down to (phr v) přičítat něco

čemu
put up (phr v) ubytovat
put your heart and soul into sth (idm)

dát do toho všechno

Q
qualification (n) kvalifikace
quarrelsome (adj) hašteřivý, hádavý
quarry (v) těžit (kámen)
quartet (n) kvartet, kvarteto
quay (n) přístaviště, přístavní hráz
quest (n) hledání, pátrání, výprava

(rytířská)
quid (n) libra (peníze)
quota (n) kvóta, stanovený počet

R
rabbit (on) (v) dlouho mluvit,

vykecávat se
racist (adj) rasistický
radar (n) radar
radiate (v) šířit se
radiation (n) radiace, záření
raffle (n) tombola, věcná loterie
raid (n) útok, nájezd, razie
rails (n pl) koleje
ram (v) vrazit
rampart (n) hradba, násep
range (n) rozsah
rapper (n) raper (zpěvák stylu rap)
raring (to do sth) (adj) netrpělivý,

dychtivý, nedočkavý
rarity (n) vzácnost, rarita
rash (n) vyrážka
rationale (for/behind) (n) odůvodnění
rations (n pl) příděly
reach (n) dosah, rozpětí
reaches (pl n) oblasti
readily (adv) pohotově, rychle, ihned
rear (adj) zadní
realise (v) splnit, dosáhnout
reason (v) argumentovat, usuzovat
reassert itself (v) znovu se prosadit,

znovu si zajistit
rebel (against) (v) bouřit se, rebelovat
recall (v) vzpomenout si
receptive (to) (adj) vnímavý
recharge (one’s batteries) (v) dobít (si

baterky)
reciprocate (v) oplatit, opětovat
recital (n) recitál
reckless (adj) nedbalý, neukázněný
reckon (v) myslet, považovat
recount (v) vypravovat, líčit
recovery (n) zotavení
recruit (v) naverbovat, přesvědčit,

rekrutovat
recruitment (n) nábor, přijímání členů
red-handed (adj) in flagranti, dopaden

(při činu)
redundant (n) postradatelný,

nadbytečný, zbytečný
re-enactment (n) zopakování
reef (n) útes
reference (n) doporučení
referendum (n) referendum
reflect (v) odrážet (světlo, paprsky)

reflect (on) (v) přemýšlet, uvažovat (o)
reform (n) reformovat, napravit, zlepšit
refuge (n) úkryt
refurbishment (n) renovace (bytu)
refute (v) vyvrátit
regard (as) (v) pohlížet na, považovat
regime (n) režim
register (n) registr
registered (adj) zapsaný, registrovaný,

přihlášený
regulation (n) nařízení, předpis, norma
regulator (n) regulátor
rein (n) otěže
reincarnate (v) reinkarnovat se
reindeer (n) sob
reinforce (v) posílit
reject (v) odmítnout
rejoicing (n) jásavý, radostný
relate (to) (v) vztahovat se (k)
relatively (adv) poměrně, relativně
release (v) vydat
relent (v) povolit, obměkčit se
relentless (adj) vytrvalý, neoblomný
relic (n) památka, ostatek, relikvie
relieve (v) zbavit, ulevit
relocate (v) přesídlit, přesunout
reluctant (adj) neochotný, zdráhavý
remote (adj) vzdálený, odlehlý
remotely (adv) vzdáleně
remote control (n) dálkový ovladač
renovate (v) renovovat, modernizovat,

restaurovat
repel (v) zahnat, opudit
replica (n) replica, kopie
repulsive (adj) odpudivý, protivný
reputable (adj) vážený, uznávaný
reputed (adj) předpokládaný, domnělý
resemble (v) podobat se, být podobný
resentful (adj) rozzlobený, rozčilený
reservation (n) výhrada
reserve (n) zásoba, rezerva
resident (n) obyvatel
resilient (adj) nezdolný, houževnatý
resolute (adj) odhodlaný, rozhodný
resolve (v) rozřešit
resort (n) letovisko
resort to (phr v) uchýlit se (k)
resource (n) prostředek, zdroj
respond (v) zareagovat
restock (v) doplnit zásoby
restore (v) obnovit, opravit
retailer (n) maloobchodník
retain (v) udržet
retreat (v) ustoupit
retrieve (v) dostat zpět, vrátit, získat
rev (up) (v) roztočit, tůrovat (motor)
revelation (about) (n) odhalení
revenge (n) pomsta
revenue (n) příjem, tržba, výnos
revolution (in) (n) revoluce
rewarding (adj) vděčný, užitečný,

hodnotný
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rib (n) žebro
ridge (n) hřeben (horský)
rigour (n) přísnost, tvrdost
ringleader (n) vůdce, osnovatel
rinse (v) opláchnout, vypláchnout
riot (n) výtržnost, nepokoje
rip sb off (phr v) okrást někoho
rite (n) obřad, ceremoniál
ritual (n) ritual, obřad
rival (n) soupeř, protivník, konkurent
roam (v) potulovat se, chodit
roar (v) řvát
robotics (n) robotika
robust (adj) robustní, statný, nezlomný
rocket (v) vyletět do výše, prudce stoupat
rodent (n) hlodavec
rolling (adj) mírně se svažující
rot (v) rozkládat, rozložit se, hnít
rotate (v) otočit
round/around the corner (idm)

(něco je) za rohem, něco se brzy stane
round-up (n) zátah
row (n) hádka
rowing (n) veslování
royalties (n pl) honoráře
rucksack (n) batoh
rule (v) stanovit (úředně), vládnout
rumour (n) zvěst, fáma
run (n) řada repríz
run-down (adj) sešlý
run-up (n) rozběh
run-up (n) v předvečer čeho
runway (n) rozjezdová/přistávací dráha
rust (v) rez, koroze
ruthless (adj) nelítostný, nemilosrdný,

tvrdý

S
sack (v) vyhodit (z práce)
sacred (adj) posvátný
sacrifice (n) oběť
safe (n) bezpečnostní schránka
salmon (n) losos
salvage (v) zachránit
saturated fat (n) nasycený tuk
saunter (v) loudat se, líně kráčet
saviour (n) zachránce
savour (v) vychutnat (si)
scaffolding (n) lešení
scale (n) vylézt, vyšplhat
scan (v) zběžně prohlédnout, rychle

pročíst
scathing (adj) ostrý, kousavý, jedovatý
scale (v) šupina
scatter (v) rozptýlit, roztrousit
scenario (n) scénář, vývoj
scenario (n) scénář, možnost, vývoj
scent (n) pach
sceptical (about/of) (adj) skeptický,

pochybovačný
scheme (n) schéma, návrh, plán
scholarship (n) stipendium

scope (n) rozsah, rámec, pole
(působnosti)

scramble (v) bojovat, usilovně se snažit,
drát se (kam)

scroll (v) rolovat, projíždět text
(na monitoru)

scrub (n) zakrslé křoviny
scrub (v) (vy)drhnout
scruffy (adj) ošumělý
scrutiny (n) podrobné (pečlivé)

zkoumání
sculpt (v) tesat, vytesávat
scuttle (off) (v) vzít do zaječích
seamless (adj) bezešvý, hladký
season ticket (n) předplatní vstupenka/

jízdenka, pernamentka
second-rate (adj) druhořadý, podřadný
secretive (adj) uzavřený, rezervovaný
seduce (v) svádět, lákat
seed (n) semínko
seek out (phr v) vyhledat
self-centred (adj) sobecký, egocentrický
self-conscious (adj) nesmělý, plachý
self-image (n) sebehodnocení,

sebeposouzení
self-loathing (n) nenávist sama sebe
self-reliant (adj) soběstačný, samostatný
sell out (phr v) vyprodat se
semantic (adj) sémantický
senior citizen (n) starší osoba
sensation (n) pocit, vnímání
sensitivity (n) citlivost
sentence (v) odsoudit, uložit trest
session (n) vyučovací hodina, sezení

(porada), lekce
set aside (phr v) odložit stranou
set down (phr v) určit, stanovit
set out (phr v) vydat se, vyrazit
set the ball rolling (idm) začít něco,

spustit
set the world on fire (idm) udělat díru

do světa
set the world to rights (idm) předělat

svět
set up (phr v) postavit, zbudovat
setback (n) překážka, neúspěch,

nevýhoda
severe (adj) těžký, tvrdý, krutý
shabby (adj) ošumělý, chatrný, sešlý,

opotřebovaný
shady (adj) pochybný, podezřelý, temný
sham (n) podvod
shape (n) postava, forma
shatter (v) rozbít, roztříštit
shellfish (n) měkkýš, korýš
shelter (n) kryt, úkryt
shift (n) směna
shin (n) holeň
shop around (phr v) chodit po

obchodech, shánět
shopaholic (n) závislý na nakupování
shoplifting (n) krádež v obchodě

(shopping) spree (n) nákupní horečka
shortcut (n) zkratka
shovel (v) (od)házet, nabírat
show off (phr v) předvádět se
showcase (v) předvést v nejlepším

světle
shrine (n) svatyně
shudder (v) klepat se, třást se
shuttle (n) kyvadlová doprava
side effect (n) vedlejší účinek
sign up (phr v) zapsat se, přijmout,

uzavřít smlouvu
simultaneously (adv) současně,

zároveň
sin (n) hřích
sinister (adj) zlověstný, hrozivý,

pochmurný
site (n) parcela, stavební plocha
skull (n) lebka
slaughter (v) hromadně vraždit/zabíjet
slavishly (adv) otrocky (následovat,

kopírovat)
slick (adj) uhlazený, fikaný
slimy (adj) slizský
slipstream (n) výfukový plyn
sloppy (adj) ledabylý, nedbalý
slot (n) skulina, otvor, časový úsek
slum (n) chudinská čtvrť
slump (v) sesunout se, klesnout,

žuchnout
smoke detector (n) kouřový hlásič
smuggling (n) pašování
smugly (adv) samolibě, domýšlivě,

nafoukaně
snatch (v) chytnout, lapit
sneer (at) (v) ušklíbat se, pohrdavě/

ironicky se usmívat, pošklebovat se
sniffly (adj) nutící posmrkovat,

popotahovat nosem
snigger (v) hihňat se, chichotat se

(potutelně)
snooker (n) kulečník
soar (v) stoupat (prudce), vyletět
so be it (idm) budiž
sob (v) vzlykat
sobering (adj) nutící k zamyšlení,

vážné
socialise (v) stýkat se (společensky)
society (n) společnost
solar system (n) sluneční zábava
sole (adj) jediný
solitary (adj) samotářský
sonar (n) sonar
sophisticated (adj) důmyslný
sort out (phr v) vyřešit
sought-after (adj) vyhledávaný
soul mate (n) spřízněná duše
soundtrack (n) soundtrack, zvukový

záznam
sour (adj) trpký, nevrlý, zahořklý
sour (v) ztrpknout, zhořknout
source (of) (n) zdroj, pramen
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southernmost (adj) nejjižnější
sow the seeds (idm) zasít semínko

(pochybností), odstartovat něco
spacious (adj) prostorný
span (v) překlenout, přemostit
span (n) (časové) rozpětí
sparse (adj) řídký, vzácný
spearhead (v) být v čele, zaútočit
species (n) druh
spectator (n) divák
speculate (v) hloubat, přemýšlet
speculative (adj) spekulativní
speeding (n) jízda nedovolenou

rychlostí
speedometer (n) tachometr
spell (n) období, doba
spicy (adj) pikantní, kořeněný
spin (out) (v) příst
spindly (adj) vytáhlý
spine-chilling (adj) děsivý,

hrůzostrašný
spirits (n pl) nálada
spiteful (adj) zlomyslný, škodolibý
splash out (phr v) rozházet (peníze)
splendid (adj) skvělý, nádherný
splitting (adj) prudký, bolestivý
(the) splitting of the atom (phr)

štěpení atomu
sponsorship (n) finanční podpora,

sponzorství
spontaneous (adj) živelný, nenucený
spotlight (n) reflektor
spread-eagled (adj) ležet (naznak)
spring up (phr v) (náhle) vzniknout
springboard (n) odrazový můstek
springbok (n) druh gazely (Antidorcas

marsupialis)
sprout (v) pučet, rašit, růst
squash (v) rozmačkat
stab (v) bodnout, pobodat
stable (adj) stabilní, stálý, trvalý
stag night (n) loučení se se svobodou,

pánská jízda
stagger (v) (za)vrávorat, motat se
staggering (adj) ohromující
stain (n) skvrna
stalk (n) stonek, stéblo, lodyha
stalk (v) vystopovat, sledovat
stall (n) stánek
stamina (n) životní síla, energie,

vytrvalost
stamp out (phr v) udusit, odstranit,

zlikvidovat
stand (n) stojan
stand your ground (idm) nedat se,

držet se, neustoupit
standard (adj) standardní, běžný,

typický
starve (v) hladovět, umírat hlady
state-of-the-art (adj) nejmodernější,

vyspělý
stationery (n) psací potřeby

statistically (adv) statisticky
statue (n) socha
steel (n) ocel
stew (n) dušené maso se zeleninou
stewardess (n) stevardka
stick one’s neck out (idm) nést kůži

na trh
stick up (for) (phr v) podporovat
stiff (adj) strnulý, stuhlý
still (adj) nehybný, klidný
still (n) statická fotografie, obrázek

(z filmu)
stimulate (v) stimulovat, podnítit
stint (n) pracovní úkol
stocking (n) punčocha
storehouse (n) skladiště, sklad
storey (n) podlaží
stove (n) kamna
straddle (v) klenout se
straggler (n) opozdilec
strain (n) napětí, tlak, nápor
strait (n) tíseň
strand (v) uváznout
strategy (n) strategie, taktika
stray (v) zatoulat se, zabloudit
stream (n) potok, říčka
streamlined (adj) proudnicový,

aerodynamický
strengthen (v) posílit
strenuousness (n) snaživost
strict (adj) přísný, strohý
strike (v) stávkovat
strike a pose (phr) udělat pozici,

zapózovat
striker (n) útočník (ve fotbale)
stroke (n) úder (blesku), ruka (štěstěny),

záběr, zásah
stroke (n) úder
stroll (v) procházet se
struggle (v) snažit se, usilovat, bojovat
stubborn (adj) neústupný, nezlomný
stuck (adj) nevědět kudy kam, být

s rozumem v koncích
stud (n) cvoček
stumble (v) klopýtnout/klopýtat,

zakopnout
stunning (adj) úžasný
sturdy (adj) masivní, robustní, statný
subconscious (adj) podvědomý
sub-industry (n) podobor
submerge (v) ponořit
submission (n) podřízení se
subscribe (to) (v) podporovat,

schvalovat
substance (n) látka, substance
substantial (adj) značný, podstatný
subtitle (n) titulky
subtlety (n) jemnost, delikátnost
suburbia (n) životní styl předměstí
succumb (to) (v) podlehnout
sue (v) podat žalobu
summit (n) vrchol

sundial (n) sluneční hodiny
superficial (adj) povrchní, mělký
supplies (n pl) zásoba
surf (n) příboj, vlnobití
surroundings (n pl) okolí
surveillance (n) dozor, dohled
susceptible (to) (adj) náchylný, snadno

podléhající
suspense (n) napětí, napjaté očekávání
sustainability (n) udržitelnost
swamp (n) močál, bažina
swap (v) prohodit si, vyměnit
swear by (phr v) ndat dopustit
sweep (sb) up (phr v) unést někoho,

(být unešen čím)
swerve (v) náhle uhnout, změnit směr
swot up (on) (phr v) nabiflovat, našprtat

T
table manners (n) chování u stolu
tackle (v) řešit, pustit se do něčeho
tactful (adj) šetrný, taktní
take a turn for the worse (idm)

obrátit se k horšímu
take for granted (idm) pokládat

za samozřejmé
take its toll (idm) vybrat si svoji daň
take (on) (n) pohled (na něco), názor
take over (phr v) převzít
take place (phr v) konat se
take pot luck (idm) zkusit něco

namátkou
take sb in (phr v) obalamutit někoho
take the fall (phr) přijmout odpovědnost
take the side of (phr) postavit se

na něčí stranu, postavit se za někoho
(přen.)

tale (n) historka
talking drum (n) mluvící buben
tangible (adj) hmatatelný, skutečný
tap (into) (v) využít, „napíchnout se na“
taxi rank (n) stanoviště taxi
tease (n) škádlit, zlobit (žertem,

zlomyslně)
tease (v) návnada, dráždidlo
technician (n) technik
technique (n) technika
tedious (adj) nudný, únavný
tell sb off (phr v) vynadat někomu
template (n) šablona, vzor, forma
temporal lobe (n) spánkový lalok
tempting (adj) lákavý, svůdný, vábný
tend (v) mít sklony něco udělat
tentacle (n) tykadlo, chapadlo
tepee (n) vigvam
terms (n pl) podmínky
terminate (v) (u)končit
terrain (n) terén
terrestrial (adj) pozemský
textile industry (n) textilní průmysl
the bottom line (n) ta hlavní věc,

hlavně
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the chances are (that) (idm) (jaká je)
pravděpoobnost

the charts (n pl) žebříček
nejúspěšnějších hitů

the credits (n pl) seznam účinkujících
the deep (n) hlubina
the donkey work (n) otročina(práce),

úmorná práce
the gift of the gab (idm) dar

výmluvnosti
the likes of (phr) lidé jako já
the luck of the draw (idm) sázka

do loterie
the odd (adj) náhodný, příležitostný
the pros and cons (idm) pro a proti
therapy (n) terapie, léčba
thereby (adv) tímto, čímž
thesis (n) dizertační práce
thermostat (n) regulátor teploty,

termostat
thick (adj) hloupý, tupý
thigh (n) stehno
thin on the ground (idm) jako šafránu
think the world of (sb/sth) (idm)

mít vysoké mínění o někom/něčem,
mít velmi rád

thrilling (adj) vzrušující
thriving (adj) velice úspěšný, prosperující
throttle (n) plynový pedál
thump (v) bouchnout, udeřit
thunder (on) (v) řvát na někoho
thyme (n) tymián
tights (n pl) punčochy, punčochové

kalhoty
till (n) pokladna
tilt (v) naklonit (se), nachýlit (se)
timbered (adj) dřevěný
tiny (adj) malinký, maličký
tip the balance (idm) naklonit, převážit
toddler (n) batole
token (n) důkaz, výraz
ton (n) tuna
too right (idm) bez pochyby
torch (n) baterka, svítilna
tormented (adj) utrápený, usoužený
tornado (n) tornádo
torrential (adj) prudký (déšť)
torso (n) trup
toss (v) (od)hodit
totter (v) potácet se, vrávorat
toucan (n) tukan
touching (adj) dojemný
towards (prep) za účelem, na
tower above (phr v) tyčit se (nad)
toxic (adj) toxický
track (n) cesta, dráha
track and field event (n) sportovní

závody
trace (v) jít po stopě, sledovat
tradition (n) tradice
trait (n) znak, vlastnost, stránka
transaction (n) obchod, transakce

transistor radio (n) tranzistorové rádio
transmitter (n) vysílač
transparently (adv) průhledně,

transparentně
trap (v) chytit do pasti
trash (n) odpad
trauma (n) trauma
treat (n) dárek, radost
treat (v) jednat s, nakládat s
treaty (n) smlouva, dohoda
trek (v) cestovat, trmácet se
tremendous (adj) ohromný, nesmírný
tremor (n) chvění, otřes
trial (n) zkouška
triathlon (n) triatlon
tribe (n) kmen
tribulation (n) soužení, trýzeň
trigger (v) spustit, uvést do pohybu
trip (v) zakopnout, klopýtnout
triumph (n) velké nadšení/radost
trivial (adj) bezvýznamný, banální,

triviální
trust (n) kartel, společnost
tsunami (n) tsunami
tuberculosis (n) tuberkulóza
tuck (v) (za)strčit, zasunout, namačkat
tumble (v) padat, padnout, svalit se,

skutálet se
tundra (n) tundra
tune into (phr v) naladit se na
turban (n) turban
turbine (n) turbína
turbulent (adj) neklidný, bouřlivý,

nepokojný
turf (n) drn, zelený trávník
turn down (phr v) odmítnout,

zamítnout
turnout (n) účast, počet účastníků
tusk (n) kel
tutorial (adj) univerzitní seminář
twist (v) vytrhnout, podvrtnout
tycoon (n) magnát

U
ultimate (adj) maximální, definitivní
uncharted (adj) nezmapovaný
under the weather (idm) (cítit se)

pod psa
under wraps (idm) držet pod pokličkou
(have sth) under your belt (idm)

mít za sebou, mít na svém kontě
undergo (v) prodělat, podstoupit
undergrowth (n) podrost, houští, mlází
underpin (v) podepřít, být oporou
undertaking (n) závazek, podnikání
underway (adj) započatý
undisputed (adj) nesporný
unduly (adv) přespříliš, nadmíru,

přehnaně
unexpected twist (phr) nečekaný obrat
unfazed (adj) nevystrašen, nepolekán
unforeseen (adj) nenadálý, neočekávaný

universal (adj) univerzální, všestranný
unnerving (adj) znervózňující, skličující
unprecedented (adj) bezpříkladný,

bezprecedentní
unselfish (adj) nesobecký, obětavý,

nezištný
unsettling (adj) způsobující rozrušení
unskilled (adj) nekvalifikovaný,

neodborný
unsocial (adj) asociální (pracovní doba)
untapped (adj) nevyužitý, nenačatý
unveil (v) odhalit, ukázat
unwind (v) odpočívat
up to scratch (idm) perfektní, dokonalý
upheaval (n) pozdvižení
uphold (v) podporovat
upright (adj) vzpřímený, kolmý, svislý
urge (v) nutit, naléhat
usher (v) uvést, zavést
uttermost (adj) nejzazší

V
vacancy (n) volné místo
vacate (v) vyklidit, vyprázdit, uvolnit
vacuum (v) vysávat.luxovat
vague (adj) nejasný, neurčitý, zastřený
vandalism (n) vandalismus
vast (adj) obrovský, rozlehlý
vault (n) trezor
vehicle (n) vozidlo
vending machine (n) prodejní automat
vengeful (adj) pomstychtivý, mstivý
venture (v) odvážit se, troufnout si
venue (n) místo konání
verdict (n) výrok (poroty), rozsudek,

verdikt
veritable (adj) opravdový, skutečný
version (n) verze
vertigo (n) závrať
veterinary (adj) veterinární
vibrate (v) vibrovat, třást se, chvět se
vicinity (n) blízké okolí
vigorously (adv) energicky, silně, rázně
villainous (adj) hanebný, podlý, ničemný
vintage (adj) starobylý, klasický
virtual (adj) virtuální
virtually (adv) prakticky
virus (n) virus
visibility (n) viditelnost
vista (n) vyhlídka, výhled
vital (adj) zásadní, podstatný
vivid (adj) živý, svěží
volunteer (v) přihlásit se dobrovolně,

udělat dobrovolně
vow (v) slíbit, přísahat
vulnerable (to) (adj) zranitelný, křehký

W
wacky (adj) nezvyklý, šílený, potrhlý
wardrobe (n) šatník, garderoba
warehouse (n) sklad
warrior (n) bojovník, válečník
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wary (adj) obezřetný, ostražitý
wasp (n) vosa
waste (n) odpad, hlušina
waste (n) pustina, hlušina
waterproof (adj) nepromokavý
waxwork (n) vosková figurína
wayward (adj) svéhlavý, nezvládnutelný
weedy (adj) neduživý, vyzáblý
weird (adj) (po)divný, zvláštní
well (n) studna
what makes sb tick (idm) co na koho

platí
what with sth (phr) jak taky s čím
wheelie-bin (n) popelnice na kolečkách
whereabouts (n pl) místo pobytu

(dočasné), kde (asi?), kam (asi?)
whine (v) fňukat, skučet
whip up (phr v) vybičovat, zburcovat
whizz-bang (adj) senzační
wilderness (n) pustina, divočina
will (n) vůle
wind (v) vyrazit dech
wind chill (n) mrazivý vítr
window-shop (v) prohlížet si výklady
wipe out (phr v) srovnat se zemí,

vyhubit, vyhladit
wisdom (of doing sth) (n) (zda je)

moudré/rozumné (něco dělat)
wisecrack (n) poznámka, vtip,

duchaplnost, bonmont
with any luck (phr) při troše štěstí
withdraw (v) odejít, odstoupit
withdrawn (adj) obrácený do sebe,

nespolečenský
within earshot (of) (idm) co by

kamenem dohodil, na doslech
without trace (phr) beze stopy
withstand (v) odolat, vydržet, snést
witness (v) být svědkem, svědčit
witty (adj) vtipný
wonder (n) div
wooden (adj) strnulý, prkenný
work experience (n) praxe
work out (phr v) vypracovat, vyřešit,

vymyslet
workforce (n) pracující, zaměstnanci,

pracovní síly
workout (n) (lekce) cvičení
workwise (adv) pracovně, pokud jde

o práci
wreck (n) vrak
wreck (n) vrak, trosky
wrestle (v) zápasit
write-off (n) vozidlo na odpis
wrongdoer (n) provinilec, darebák,

hříšník

Y
yarn (n) historka, příběh
yearling calf (n) roční tele
yell (v) křičet, ječet
you could have knocked me down

with a feather (idm) Byl jsem z toho
paf. Byl jsem úplně mimo sebe. Krve by
se ve mně nedořezal.

youth club (n) mládežnický klub

Z
zip (n) zip (zdrhovadlo)
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