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Oxford Handbooks 
for Language Teachers
Tituly z této série propojují teorii výuky s praxí a poskytují 
informační materiál do vzdělávacích kurzů pro učitele.

Language Assessment 
for Classroom Teachers
Lyle Bachman a Barbara Damböck

• nový přístup k hodnocení výuky jazyků

• klíčové termíny, příklady a aktivity při 
aplikaci v praxi

How Vocabulary is Learned
Stuart Webb a Paul Nation
Hlavní témata při výuce a učení se slovní 
zásoby, např.:

• kolik času věnovat slovní zásobě během 
vyučovací hodiny

• kdy a proč překládat slovíčka

• proč někteří studenti zvládnou větší pokrok

Teaching Young 
Language Learners
Second Edition

Annamaria Pinter

• nové vydání s komplexním úvodem 
k výuce dětí na základní škole

• teorie a praxe v kontextu výsledků 
nejnovějšího výzkumu

• systematické začlenění nových technologií

• diskuze o nejnovějších trendech (CLIL, výuka 
online, hodnocení v rámci CEFR, 21st century skills)

Supporting Learners 
with Dyslexia in 
the ELT Classroom
M		Winner Ben Warren Prize

Michele Daloiso

• podpora pro učitele, kteří vyučují 
studenty s dyslexií

• co je dyslexie a její příčiny

• emocionální, kognitivní a jazykové faktory 
spojené s dyslexií při výuce angličtiny

• metodické postupy a strategie pro zlepšení 
pokroku u žáků s dyslexií

• rozvoj komunikačních dovedností 
v mluveném a psaném projevu

• více informací na www.oup.com/elt/
teacher/supportingdyslexia

Putting CLIL into Practice
Phil Ball, Keith Kelly a John Clegg

• nový metodický rámec do výuky 
s metodou CLIL

• jaký jazyk používat v hodinách CLIL

• vzdělávání učitelů, tvorba materiálů 
a hodnocení při výuce CLIL

Exploring Psychology 
in Language Learning 
and Teaching
M		Winner Ben Warren Prize

Marion Williams, Sarah Mercer 
a Stephen Ryan

• hlavní oblasti pedagogické a sociální 
psychologie

• názory studentů a učitelů na to, 
jak se učit a jak učit

• role emocí při učení

English for Academic 
Purposes
Edward de Chazal

• klíčový studijní materiál s nejnovějšími 
výsledky výzkumu v této oblasti

• nejlepší a vyzkoušené techniky s nápady 
do třídy

• všechny čtyři dovednosti, kritické myšlení, 
použití technologií, psaní a hodnocení 
materiálů

Language 
Education 
Management

Language Course 
Planning
Brian North, Mila Angelova, 
Elzbieta Jarosz a Richard Rossner

• vytváření vzdělávacích programů 
a učebních osnov

• klíčové strategie a nástroje při tvorbě 
kurzů včetně analýzy potřeb 
a testování

• vhodné pro instituce při hodnocení 
a zlepšování kurzů

Language Course 
Management
Richard Rossner

• role manažera jazykových kurzů

• výzvy a obtíže, s nimiž se manažer 
setkává (přijímání učitelů a jejich 
další vzdělávání a rozvoj)

Language Teaching 
Competences
Richard Rossner

• detailní pohled do systému učitelské 
způsobilosti

• vhled do The European Profiling Grid 
a the Equals Framework for Language 
Teacher Training and Development

Oxford Handbooks for Language Teachers
English for Academic Purposes 9780194423717
Exploring Psychology in Language Learning 
and Teaching 9780194423991
How Languages are Learned Fourth Edition 9780194541268
How Vocabulary is Learned 9780194403559
Language Assessment for Classroom Teachers 9780194218399
Putting CLIL into Practice 9780194421058
Supporting Learners with Dyslexia in the 
ELT Classroom 9780194403320
Teaching Young Language Learners Second Edition 9780194403184

How Languages 
are Learned
Fourth Edition

M		Winner ESU English 
Language Books Award

Patsy M Lightbown a Nina Spada

• využívá poznatky o osvojení si 
mateřského a druhého jazyka při 
výuce ve třídě 

• poskytuje výsledky z nejnovějšího 
výzkumu při učení se jazykaDalší tituly naleznete na: 

www.oup.com/elt

Language Education Management
Language Course Planning 9780194403283
Language Course Management 9780194403276
Language Teaching Competences 9780194403269

Všechny tituly 
dostupné jako

e-BOOK

http://account.oup.com
http://www.oup.com/elt/teacher/supportingdyslexia
http://www.oup.com/elt/teacher/supportingdyslexia
http://www.oup.com/elt
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Into the Classroom
Série krátkých, praktických průvodců, které 
mohou pomoci učitelům na základních 
i středních školách zorientovat se v nových 
metodách výuky. Součástí jsou také nápady, 
jak tyto metody zavést do praxe.

Více materiálů naleznete zde: 
www.oup.com/elt/teacher/itc

Mobile Learning
M		Shortlisted ESU English Language Awards 2018

Shaun Wilden
Tato kniha nabízí srozumitelné rady a základní 
podporu pro učitele, kteří chtějí využívat 
mobilní zařízení nejen v hodinách angličtiny. 
Je plná praktických nápadů a aktivit, 
zdůrazňuje využitelnost mobilních zařízení 
jako nástroje pro učení se cizímu jazyku.

• pomáhá učitelům začít s používáním 
mobilních zařízení a aplikací ve třídě

• ukazuje, jak z použití základních aplikací 
mobilních zařízení, jako jsou zprávy, 
fotografie a hlasové nahrávání, vytěžit 
co nejvíce

• představuje více pokročilých nápadů 
na projekty, včetně videa a animace, 
multimodálního přístupu a rozšířené reality

• zaměřuje se na problémy, jako jsou vhodný 
uživatelský přístup a zabezpečení

• nabízí učitelům praktické nápady a aktivity, 
které mohou ihned zakomponovat do své 
výuky

Extensive Reading
Revised Edition

Richard Day, Jennifer Bassett, Bill Bowler, 
Sue Parminter, Nick Bullard, Mark Furr, 
Nina Prentice, Minas Mahmood, 
Daniel Stewart a Thomas Robb
Vysvětluje důležitost široce zaměřeného 
čtenářství v cizích jazycích obecně, 
primárně se zaměřuje na:

• vývoj materiálů pro extenzivní čtení

• pomoc s výběrem zjednodušené četby 
pro třídu

• představení a využití četby

• vytváření třídních knihovniček

• nastavení a průběh čtenářských kroužků 

Learning Technology
Gordon Lewis

• poskytuje učitelům návod, jak představit 
vzdělávání s podporou technologií 
ve třídě

• popisuje a vysvětluje technické 
nástroje srozumitelným jazykem

• obsahuje praktické nápady 
na použití ve třídě

• představuje tipy využitelné v praxi 
(online platformy, blended learning, 
mobile learning)

Special Educational Needs
Marie Delaney

• pomáhá učiteli se začleňováním žáka 
se speciálními vzdělávacími potřebami

• rozebírá hlavní kategorie a individuální 
typy speciálních vzdělávacích potřeb 
a navrhuje praktické strategie do výuky 
pro podporu žáků

• dává tipy na plánování jednotlivých 
hodin pro různorodé skupiny žáků

• poskytuje příklad individuálního 
vzdělávacích plánu a plánu pro celou školu

Bringing online video 
into the classroom
M		Shortlisted for the Ben Warren Prize

Jamie Keddie

• zkoumá techniky a principy práce s videem 
a přináší praktické nápady pro výuku 
angličtiny s použitím videa

• zahrnuje doporučení, jak používat 
a vytvářet online videa v hodinách 
cizího jazyka

• vytvořeno pro čtenáře bez technických 
předpokladů a schopností

Into the Classroom
Bringing creative teaching into the young 
learner classroom 9780194422482
Bringing online video into the classroom 9780194421560
Extensive Reading Revised Edition 9780194200363
Learning Technology 9780194200417
Literature 9780194427524
Mixed-Ability Teaching 9780194200387
Mobile Learning 9780194200394
Motivational Teaching 9780194200424
Special Educational Needs 9780194200370

Oxford Key Concepts 
for the Language 
Classroom
Patsy M Lightbown a Nina Spada

• hlavní aspekty výuky angličtiny jako 
druhého nebo cizího jazyka studentů 
ve věku 5–18 let

• příručky vycházejí z výzkumu 
pedagogických postupů při výuce jazyka

• Spotlight Studies zdůrazňují 
důležitost výzkumu

• Classroom Snapshots poukazují na různé 
učební přístupy v praxi

Focus on Reading
Esther Geva a Gloria Ramírez

• pomáhá učiteli s rozvojem porozumění 
mnohočetných dovedností a faktorů 
v rámci výuky čtení 

• praktické dovednosti efektivního 
učení a hodnocení čtení u studentů 
s různými potřebami

Focus on Special 
Educational Needs
Cristina Sánchez-López a Theresa Young

• pomáhá učitelům porozumět 
specifickým potřebám žáků s SEN

• online materiály na www.oup.com/elt/
teacher/fosen

Focus on Vocabulary 
Learning
Marlise Horst

• zaměření na osvojení slovní zásoby 
u žáků od 8–15 let

• propojuje teorii a výzkum efektivních 
výukových metod na základní 
i střední škole

Oxford Key Concepts for the Language Classroom
Focus on Assessment 9780194000833
Focus on Content-Based Language Teaching 9780194000826
Focus on Grammar and Meaning 9780194000857
Focus on Learning Technologies 9780194003117
Focus on Literacy 9780194000864
Focus on Oral Interaction 9780194000840
Focus on Reading 9780194003124
Focus on Special Educational Needs 9780194000871
Focus on Vocabulary Learning 9780194003131

http://account.oup.com
http://www.oup.com/elt/teacher/itc
http://www.oup.com/elt/teacher/fosen
http://www.oup.com/elt/teacher/fosen
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Oxford English 
Grammar Course  UPDATED

BASIC, INTERMEDIATE, ADVANCED A1– C2

Michael Swan a Catherine Walter

• aktualizované vydání učebnice gramatiky s jasným vysvětlením 
a množstvím procvičování

• e-book – učebnice v elektronické podobě s audiem; 
součástí tištěné knihy nebo samostatně

• Teacher's Guide a testy ke stažení na: 
www.oup.com/elt/teacher/oxfordenglishgrammar

Oxford Word Skills
Second Edition
ELEMENTARY, INTERMEDIATE, 
UPPER-INTERMEDIATE – ADVANCED  A1– C1

Ruth Gairns a Stuart Redman

• 100 kapitol rozdělených do tematických celků

• 2 400+ slov a frází vysvětlených v kontextu s následným 
procvičením

• Oxford 3000™ a Oxford 5000™ – nejdůležitější slova a významy 
podle úrovně CEFR

• roční přístup k Oxford Advanced Learner’s Dictionary App součástí 
tištěné knihy

Oxford English Grammar Course, Updated Edition Basic Intermediate Advanced
with Answers (+ e-book) 9780194414814 9780194414876 9780194414937
without Answers (+ e-book) 9780194414845 9780194414906
e-book 9780194420877 9780194420891 9780194414968

Oxford Word Skills, 
Second Edition

Elementary Intermediate Upper-Intermediate 
– Advanced

Student’s Book and OALD App Pack 9780194605663 9780194605700 9780194605748

Ukázka 
z Oxford English 
Grammar Course 
Intermediate, 
Updated Edition

Ukázka z Oxford 
Word Skills, 
Second Edition 
Intermediate

Step by step to 
grammar success

Learn to use 
the most important 
words and phrases 

in English topic by topic

Otevřete si 
brožuru

http://account.oup.com
https://view.pagetiger.com/oxford-word-skills-2e-brochure


39Oxford ID – váš snadný přístup k elektronickým a online produktům. Více informací na account.oup.com.

G
R

A
M

A
TIK

A
 A

 SLO
V

N
Í Z

Á
SO

B
A

Learn and practise the words 
you need for academic writing

Oxford Academic Vocabulary Practice
Lower-Intermediate with Key 9780194000888
Upper-Intermediate with Key 9780194000918

Practical English Usage
Fourth Edition
INTERMEDIATE PLUS AŽ ADVANCED B1+– C2

Michael Swan

• srozumitelná vysvětlení a příklady užití angličtiny

• rozděleno na 2 části:
 1)  Complete practical learner’s grammar – 28 sekcí 

pokrývajících všechny mluvnické jevy s přehledným 
úvodem a důrazem na typické chyby

 2)  Guide to key vocabulary topics – průvodce problémy 
v oblasti slovní zásoby

• online verze včetně 87 diagnostických testů 
(www.practicalenglishusage.com)

• Practical English Usage Fourth Edition App

Your indispensable guide 
to problems in English

Practical English Usage Fourth Edition
Hardback with online access 9780194202428
Paperback with online access 9780194202411
Paperback (no online access) 9780194202435
Online (1 year’s access) 9780194202510

Ukázka z Practical English Usage Fourth Edition, online verze

Oxford Academic 
Vocabulary Practice
LOWER-INTERMEDIATE (B1) A UPPER-INTERMEDIATE B1–B2/C1

Julie Moore a Richard Storton

• pro studenty univerzit, kteří chtějí studovat jakýkoliv obor v angličtině

• 650 klíčových slov pro zvládnutí akademického písemného projevu

• obsah vychází z Oxford Corpus of Academic English

• autentické texty s ukázkou použití slovní zásoby při akademickém psaní

• důraz na slovní zásobu z Academic Word List

• glosář 650 klíčových slov s definicemi

• informace o gramatice, předponách a příponách, kolokacích 
a předložkách v akademickém kontextu

• další procvičování na: www.oup.com/elt/academicvocabulary Ukázka z učebnice 
Oxford Academic 
Vocabulary Practice 
Lower-Intermediate B1

http://account.oup.com
http://www.practicalenglishusage.com
http://www.oup.com/elt/academicvocabulary
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Oxford Practice 
Grammar  UPDATED

Updated Edition
ELEMENTARY AŽ ADVANCED A1– C2

Norman Coe, Mark Harrison, Ken Paterson (Basic) 
John Eastwood (Intermediate) 
George Yule (Advanced)

Správný poměr výkladu gramatických 
pravidel a procvičování pro danou 
jazykovou úroveň
• třídílná řada gramatik s novým designem určená 

pro studium ve škole i doma

• jasná vysvětlení mluvnice a dostatek procvičování

• úroveň Basic poskytuje množství procvičování 
a krátká vysvětlení

• úroveň Intermediate přidává více detailů 
a rozšířené procvičování

• úroveň Advanced vysvětluje do hloubky 
a procvičuje v náročnějších aktivitách

• NEW   nový design jasně představuje gramatiku 
každé lekce

• pokrývá gramatiku potřebnou k mezinárodním 
zkouškám, např. Oxford Test of English, A2 Key, 
C2 Proficiency, IELTS a TOEFL

• pravidelné opakování a testy pomáhají studentům 
zaměřit se na gramatiku, kterou potřebují procvičit

• Progress testy a další procvičování dostupné 
na www.oup.com/elt/practicegrammar

• Exit testy ujistí studenta, že je připraven studovat 
další úroveň knihy Oxford Practice Grammar

Oxford Practice Grammar, 
Updated Edition

Basic Intermediate Advanced

with Answers 9780194214728 9780194214742 9780194214766
without Answers 9780194214735 9780194214759

Ukázky z Oxford Practice Grammar Intermediate, Updated Edition

Great for classroom  
or self-study!

Build your 
confidence. 

Pass your exams.

http://account.oup.com
http://www.oup.com/elt/practicegrammar
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Teaching key words 
with games and songs

Oxford Children’s Picture Dictionary
for learners of English
Ilustrovaný, tematicky zaměřený slovník pro 
žáky základních škol, který může rozšířit slovní 
zásobu dětí o více než 800 nových slov ve čtyřiceti 
různorodých tématech každodenního života
M  Shortlisted for the English Speaking Union’s  

English Language Awards 2018

• více než 800 slov ve čtyřiceti tématech

• témata podporující mezipředmětové vztahy – CLIL

• zábavné aktivity pro přirozené rozmluvení žáků

• 20 snadno zapamatovatelných písní formujících správnou výslovnost

• poutavé obrázky pro zvýšení motivace

• podporuje systematickou přípravu na zkoušky Cambridge English 
Qualifications for Young Learners (Starters, Movers, Flyers)

• poslechy ke stažení na webu www.oup.com/elt/teacher/ocpd

Oxford Children’s Picture Dictionary for learners of English 9780194340458

Oxford Children’s Picture Dictionary for learners of English e-book 9780194354653

Ukázky z Oxford Children’s Picture Dictionary

Obsah stran zasazuje slovní zásobu 
do reálného prostředí dětí

http://account.oup.com
http://www.oup.com/elt/teacher/ocpd
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Oxford Advanced Learner’s Dictionary
10th Edition
UPPER-INTERMEDIATE AŽ ADVANCED B2– C2

Diana Lea a Jennifer Bradbery

Oxford Advanced Learner’s Dictionary 10th Edition pomáhá 
s rozvíjením slovní zásoby ještě lépe než dříve a vede 
k úspěšné a sebevědomé komunikaci v angličtině

• více než 60 000 slov, 79 000 frází, 89 000 významů 
a 109 000 příkladů a vět

• 1000+ nových slov a významů (chatbot, fake news, 
microplastic, woke)

• Oxford 3000™ a Oxford 5000™ – slovní zásoba podle 
úrovně CEFR, nejdůležitější slova a významy angličtiny

• OPAL™ (Oxford Phrasal Academic Lexicon) – klíčová 
akademická slovní zásoba

• Visual Vocabulary Builder s novými ilustracemi tematické 
slovní zásoby 

• Oxford Speaking Tutor a iSpeaker připraví na ústní zkoušky 
a prezentace

• Oxford Writing Tutor a iWriter pomůže naplánovat, 
napsat a zkontrolovat eseje

• Teaching resources online s 50 novými pracovními listy 
na procvičení slovní zásoby a nové přípravy na hodiny

Oxford 
Advanced Learner’s 
Dictionary app

• 2000+ nových slov a významů a nové 
seznamy slov včetně Oxford 3000™, 
Oxford 5000™ a OPAL™

• vylepšené rozhraní a interaktivní prvky

• pomáhá rozšířit slovní zásobu a získat 
přirozeně znějící angličtinu

• nácvik správné výslovnosti – možnost 
nahrát a přehrát záznam

• rychlé a snadné vyhledávání, tvorba 
vlastních složek s vybranou slovní zásobou

• otestuj své znalosti slovní zásoby pomocí zábavného kvízu

• sdílej the Word of the Day s přáteli

Oxford Advanced Learner’s Dictionary 
premium online access
• přístup do iSpeaker – zlepšení výslovnosti a ústního projevu během 

zkoušek a prezentací

• přístup do iWriter – průvodce správným psaním různých typů esejí

• My Word Lists – seznamy vlastní vybrané slovní zásoby s možností 
otestování

• Teacher resources – videa, přípravy do hodin, aktivity a průvodce 
videi ke stažení

• aktualizovaný Oxford Text Checker pro rychlou identifikaci slov z Oxford 
word lists v libovolném textu, možnost tvořit vlastní slovníčky a cvičení

Oxford Advanced Learner’s Dictionary, 10th Edition
Paperback (with 1 year’s access to both premium online and app) 9780194798488

Hardback (with 1 year’s access to both premium online and app) 9780194798495

Dictionary app (iOS or Android, 1 year’s access) 9780194798624

Premium online access (1 year) 9780194798730

Světový bestseller mezi 
výkladovými slovníky 
pro pokročilé studenty 

Aplikace
zdarma

na vyzkoušení:
přístup do 
100 hesel

Nebo přístup 
do celé aplikace 

na dva dny 

www.oxfordlearnersdictionaries.com

• volný přístup k celému slovníku 
(A–Z) kromě iSpeaker, iWriter 
a My Wordlists (lze dokoupit 
online Upgrade to Premium)

V2b

 1 speaker
 2 fire surround
 3 mantelpiece
 4 fireplace
 5 hearth
 6 grate

 13 vase
 14 coffee table
 15 coaster
 16 remote control
 17 footstool
 18 television

 7 floorboards
 8 rug
 9 armchair
 10 plant pot
 11 houseplant
 12 bookcase

 19 radiator
 20 recliner
 21 sofa/couch/settee
 22 scatter cushion /

throw pillow

 23 throw
 24 magazine rack
 25 occasional table
 26 table lamp
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Cambridge Assessment English: B2 First , C1 Advanced, C2 Proficiency, Business Certificates | Trinity ISE, GESE

Yeah, yeah, I think you’re probably right.

Yes, I suppose so. But there is plenty of 
space. On the whole, I think it’s more 
dangerous in the second picture.

A helmet, yes. The people in the second picture 
haven’t got helmets. But there again,  it could be 
more dangerous in the first picture because the 
traffic is going much faster, isn’t it?

A helmet, you mean?

Yes, and I think the man in the first picture is better 
prepared. He’s wearing a bright coloured coat and 
a—what do you call it? A cycling hat?

Well, I would say it’s OK in the first picture, because 
there is a special part of the road for cyclists, but 
not in the second picture—the cyclists are in the 
middle of the traffic, and it looks quite dangerous.

So which place do you think looks more dangerous 
for the cyclists?

Sometimes, but only on holidays, not to go to work. 
I think the people in the photos are going to work.

 No. And it’s really tiring if you have to go up a hill. 
I don’t cycle because I live in the mountains. If I 
lived in a flat place like Holland, I might cycle more. 
What about you? Do you cycle?

Yes, that’s true. Especially in a city, with all the 
traffic. And another bad point is the weather—
cycling isn’t pleasant when it’s rainy and cold.

Uh huh, yeah, exactly. But on the other hand, 
there are bad points too. I mean, it can be quite 
dangerous, can’t it?

Discussing opinions
You may be taking an exam where you and a partner have to discuss 
something, for example, pictures that the examiner shows you. You may not 
have to describe the pictures in detail, but to interpret the situations that 
they show and express an opinion about them. You must make sure that 
you take part in the conversation, but also that you involve your partner.

Look at the pictures and discuss 
the questions. 

• What are the good and bad 
points about cycling?

• Which situation in the 
pictures seems more 
dangerous for the cyclists?

Yes, bikes are better for the environment.

I agree. And it’s quiet and clean. I mean, bikes don’t 
create pollution like cars, and they don’t use oil.

Well, in my opinion, the best thing about cycling 
is the exercise. You can go from A to B and keep 
fit at the same time. What do YOU think?

Ways of giving and 
responding to opinions

Ways of involving the other 
person in the conversation

Phrases for linking one 
idea to the next

Ways of coping when you 
don’t know the word
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Oxfordské slovníky pro studenty angličtiny vycházejí z rozsáhlého Oxford English Corpus. 
Příkladové věty jsou pečlivě vybrány a zvoleny tak, aby ilustrovaly skutečný jazyk v konkrétním použití. 
Definice a poznámky k heslům pomáhají studentům budovat si svou slovní zásobu.

Oxford Essential Dictionary
Third Edition  NEW EDITION

ELEMENTARY AŽ PRE-INTERMEDIATE A1– A2
Slovník se základní slovní zásobou a digitální podporou

• 19 000 slov a frází

• NEW   Oxford 3000™ – klíčová slovní zásoba – 3 000 nejdůležitějších 
a nejužívanějších slov se symbolem klíče

• více než 350 nových slov, frází a významů

• přes 1 000 synonym a antonym

• 14 000 názorných příkladů pro správné užití slov

• 500 poznámek k pravopisu, mluvnici a výslovnosti

• 400 ilustrací a fotografií vysvětlí náročná slova

• nový obrazový slovník (Picture Dictionary) s tematickým zaměřením

• study pages s tematickým zaměřením – psaní e-mailů, vyplňování 
formulářů a nácvik zkoušek

• nový Guide vysvětlí používání slovníku

• digitální podpora obsahuje audia s výslovností, pracovní listy 
na procvičování, obrázkový slovník ke stažení, klíče k odpovědím

Oxford Collocations Dictionary
UPPER-INTERMEDIATE AŽ ADVANCED B2– C2
Nejužívanější kolokace pro přirozeně znějící angličtinu

• přes 250 000 běžných slovních kombinací (kolokací)

• přehledné rozlišení výrazů britské a americké angličtiny

• 75 000 příkladů v kontextu

• dělení do skupin podle slovního druhu a významu

• poznámky, jak kolokace správně používat

• 16stránková studijní část

• CD-ROM: celý slovník a tisíce interaktivních cvičení a aktivit

• Aplikace umožní vyhledat slovo kdekoliv ve slovníku – fulltextové 
vyhledávání

• Online verze – přístup do slovníku na 1 rok

Oxford Wordpower Dictionary
Fourth Edition
INTERMEDIATE AŽ UPPER-INTERMEDIATE B1– B2
Rychlý rozvoj slovní zásoby a dovednosti psaní

• 45 000 slov, frází a významů

• Topic Notes – informace na dané téma spolu s příslušnou rozšiřující 
slovní zásobou a frázemi (podcasts, smartphones, social networking aj.) 

• Exam Tips pro přípravu na zkoušky

• Oxford iWriter na CD-ROMu a 16stránkový Oxford Writing Tutor 
– průvodce správným psaním na úrovni Intermediate (rady, jak 
naplánovat, napsat a opravit slohovou práci)

• iGuide na CD-ROMu – interaktivní průvodce pro lepší orientaci 
ve slovníkových heslech

Oxford Learner’s Dictionary 
of Academic English
INTERMEDIATE AŽ ADVANCED B1– C2
Pro vysokoškolské studenty všech studijních oborů 
obzvláště vhodný k akademickému psaní

• výrazy a fráze z akademického prostředí, použití 
v akademických textech

• slovník pracuje s Oxford Corpus of Academic English

• detailní zpracování více než 22 000 slov, frází a významů

• 690 vysvětlivek kolokací s více než 26 000 kolokacemi a slovními 
spojeními

• 48stránkový Oxford Academic Writing Tutor také na CD-ROMu

• Aplikace – přístup do celého slovníku, autentické poslechy, 
možnost přizpůsobit si obrazovku

• Online verze – přístup do slovníku a iWriteru na 1 rok

Oxford Learner’s Thesaurus
UPPER-INTERMEDIATE AŽ ADVANCED B2– C2
Slovník synonym a antonym pomůže pochopit jejich významové 
rozdíly a přispěje k jejich správnému užívání

• 17 000 synonym a antonym s vysvětlením

• 3–10 synonym, vysvětluje rozdíly mezi nimi z hlediska významu, 
mluvnice, stylové příznakovosti, kolokací a četnosti výskytu

• přes 4 000 poznámek – nejjemnější rozdíly mezi velmi podobnými 
slovy a jejich správné užití v kontextu

• abecední a tematický rejstřík

• ilustrované Topic maps (sport, leisure, education aj.)

• 16 studijních stran zaměřených na témata se zkouškovými cvičeními 

• CD-ROM: celý slovník a více než 250 cvičení a her

• Aplikace – přístup do celého slovníku, autentické poslechy

Oxford Essential Dictionary, Third Edition
Dictionary pack (obsahuje Digital Vocabulary Resources) 9780194419215

Oxford Learner’s Dictionary of Academic English
Dictionary with CD-ROM 9780194333504

Oxford Learner’s Thesaurus
Dictionary with CD-ROM 9780194752008

Oxford Collocations Dictionary
Dictionary with CD-ROM 9780194325387

Oxford Wordpower Dictionary, Fourth Edition
Dictionary with CD-ROM 9780194398237

Dictionary 9780194397988
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