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ATM  /%eI %ti: %em/  79  bankomat
abbreviation  /@%bri:vi"eISn/  4  zkratka
absolutely  /"&bs@lu:tli/  7  naprosto, 

zcela
abstract  /"&bstr&kt/  43  abstraktní
academic  /%&k@"demIk/  50  akademický
accelerate  /@k"sel@reIt/  21  zrychlit
accelerator  /@k"sel@reIt@(r)/  21  pedál 

plynu
acceptable  /@k"sept@bl/  72  nepřijatelné
access  /"&kses/  71  přístup
accessory  /@k"ses@ri/  23  (módní) 

doplněk
accident  /"&ksId@nt/  22  nehoda
accurate  /"&kj@r@t/  2  přesný, správný
accurately  /"&kj@r@tli/  2  přesně, 

správně
accuse  /@"kju:z/  74  obvinit
accused as in the accused  /@"kju:zd/  

36  obviněný
achieve  /@"Íi:v/  42, 46  dosáhnout, 

docílit
achievement  /@"Íi:vm@nt/  42, 46  

úspěch, výsledek
acknowledge  /@k"nQlIÙ/  51  potvrdit 

příjem
acknowledgement  /@k"nQlIÙm@nt/  51  

potvrzení příjmu
actually  /"&kÍu@li/  65, 76  vlastně, 

totiž
ad (= advertisement)  /&d/  79  

reklama, inzerát
adapt  /@"d&pt/  57  uzpůsobit, 

pozměnit
add  /&d/  17  přidat
addition as in in addition  /@"dISn/  68  

navíc
adequate  /"&dIkw@t/  56, 69  dostatečný, 

přiměřený
admiration  /%&dm@"reISn/  44   obdiv
admire  /@d"maI@(r)/  44  obdivovat
admit  /@d"mIt/  74  připustit, uznat
adopt  /@"dQpt/  9  adoptovat
adore  /@"dO:(r)/  62  zbožňovat
advance as in in advance  /@d"vA:ns/  

71  předem
advantage  /@d"vA:ntIÙ/  29  výhoda
advantage as in take advantage of  

/@d"vA:ntIÙ/  71  využít
advert  /"&dv3:t/  79  reklama, inzerát
advertise  /"&dv@taIz/  58  dělat 

reklamu, inzerovat
advertising  /"&dv@taIzIN/  58  reklama, 

inzerování
advice  /@d"vaIs/  51  rada
advise  /@d"vaIz/  51  radit

afraid as in I’m afraid …  /@"freId/  61  
obávám se, bohužel

afraid as in I’m afraid not/so  /@"freId/  
65  obávám se, že ne/ano

affect  /@"fekt/  13  ovlivnit
afford  /@"fO:d/  18  dovolit si, dopřát si
after a while  /%A:ft@r @ %waIl/  2  

za nějakou dobu
against  /@"genst/  63  proti komu, čemu
against the law  /@%genst D@ %lO:/  35  

v rozporu se zákonem
aggression  /@"greSn/  6  agresivita
aggressive  /@"gresIv/  6  agresívní
ahead  /@"hed/  57  vpředu, napřed
aid n, v  /eId/  41  pomoc, pomoci
AIDS  /eIdz/  79  AIDS
aim  /eIm/  2, 38, 58  cíl
aircraft  /"e@krA:ft/  67  letadlo
alarm n  /@"lA:m/  19  budík
alarmed  /@"lA:md/  69  znepokojený, 

vyděšený
alarming  /@"lA:mIN/  69  znepokojivý, 

alarmující
album (= music collection)  /"&lb@m/  

44  album
album as in photo album   /"&lb@m/  

43  album
alcoholic  /%&lk@"hQlIk/  72  alkoholický
alike  /@"laIk/  60  podobný
alive  /@"laIv/  44  naživu, živý
all over  /%O:l "@Uv@(r)/  70  po celém
all over the world  /%O:l %@Uv@ D@ 

"w3:ld/  45  po celém světě
all the best  /%O:l D@ %best/  78  měj se 

(hezky) 
all the same  /%O:l D@ %seIm/  68  

nicméně, přesto
allergic  /@"l3:ÙIk/  37  alergický
allergy  /"&l@Ùi/  37  alergie
allowed  /@"laUd/  64  dovolený
allow  /@"laU/  64  dovolit, povolit
ally  /"&laI/  39  spojenec
aloud  /@"laUd/  34  nahlas
alphabet  /"&lf@bet/  47  abeceda
alphabetical  /%&lf@"betIkl/  47  abecední
already  /O:l"redi/  70  už, již
alter  /"O:lt@(r)/  57  pozměnit
alternative  /O:l"t3:n@tIv/  4  alternativa, 

jiná možnost
although  /O:l"D@U/  68  ačkoliv
amateur  /"&m@t@(r)/  46  amatér
amateur photographer  /%&m@t@ 

f@"tQgr@f@(r)/  43  amatérský fotograf
amazed  /@"meIzd/  7, 69  ohromený
amazing  /@"meIzIN/  69  ohromný, 

úžasný
ambition  /&m"bISn/  6  ambice

ambitious  /&m"bIS@s/  6  ambiciózní
ambulance  /"&mbj@l@ns/  22  sanitka
among  /@"mVN/  70  mezi
amongst  /@"mVNst/  70  mezi
amount  /@"maUnt/  18  množství, 

částka
amused  /@"mju:zd/  69  pobavený
amusing  /@"mju:zIN/  69  zábavný
analyse  /"&n@laIz/  11  analyzovat
analysis  /@"n&l@sIs/  11  analýza
ancestor  /"&nsest@(r)/  9  předek
anniversary  /%&nI"v3:s@ri/  10  výročí
announce  /@"naUns/  38  oznámit
announcement  /@"naUnsm@nt/  38  

oznámení
annual  /"&nju@l/  55  každoroční, 

výroční
antisocial  /%&nti"s@USl/  8  nespolečenský
anxious  /"&NkS@s/  7  úzkostlivý, plný 

obav
apart from  /@"pA:t/  60  kromě, až na
apartment  /@"pA:tm@nt/  80  byt
apostrophe  /@"pQstr@fi/  4  apostrof
appalling  /@"pO:lIN/  66  otřesný
apparently  /@"p&r@ntli/  63  podle 

všeho, zjevně
appeal n, v  /@"pi:l/  44  přitažlivost, 

líbit se, přitahovat
appear  /@"pI@(r)/  32  zdát se, jevit se; 

objevit se
appearance  /@"pI@r@ns/  5  vzhled, 

zevnějšek
application  /%&plI"keISn/  51  žádost, 

přihláška
apply  /@"plaI/  51  zažádat, ucházet se
appoint  /@"pOInt/  53  jmenovat
appointment  /@"pOIntm@nt/  24  schůzka
appreciate as in I would appreciate it 

if …  /@"pri:SieIt/  78  oceňovat, být 
vděčný ve významu Byl bych (Vám) 
vděčný, kdyby …

approach  /@"pr@UÍ/  48  blížit se
appropriate  /@"pr@Upri@t/  2  vhodný, 

přiměřený
approve  /@"pru:v/  71  schvalovat
approximately  /@"prQksIm@tli/  11, 76  

přibližně, asi
apricot  /"eIprIkQt/  16  meruňka
area  /"e@ri@/  29  oblast
argue  /"A:gju:/  8  hádat se, přít se
argument  /"A:gjum@nt/  1, 8  hádka, 

spor
army  /"A:mi/  39  armáda
arrangements  /@"reInÙm@nts/  52  

přípravy, opatření
arrest  /@"rest/  36  zatknout
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arrogance  /"&r@g@ns/  6  arogance, 
namyšlenost

arrogant  /"&r@g@nt/  6  arogantní, 
namyšlený

arthritic  /A:"TrItIk/  37  artritický
arthritis  /A:"TraIt@s/  37  artritida
artichoke  /"A:tIÍ@Uk/  16  artyčok
artificial  /%A:tI"fISl/  69  umělý
artist  /"A:tIst/  33  umělec, výtvarník
as  /&z, @z/  68  protože, jelikož
as a result  /@z @ rI"zVlt/  68  následkem, 

v důsledku
as an alternative  /@z @n O:l"t3:n@tIv/  

61  (na)místo toho
as far as I’m concerned …  /@z %fA:r @z 

"aIm k@n%s3:nd/  63  pokud jde o mne
as long as  /@z "lQN @z/  68  pokud
ask as in if you ask me …  /A:sk/  63  

podle mě …
asleep  /@"sli:p/  19  spící
asparagus  /@"sp&r@g@s/  16  chřest
assassinate  /@"s&sIneIt/  40  spáchat 

atentát, zavraždit
assassination  /@%s&sI"neISn/  40  atentát
assault  /@"sO:lt/  35  útok, napadení, 

napadnout, zaútočit
assess  /@"ses/  51  zhodnotit, posoudit
assessment  /@"sesm@nt/  51  hodnocení, 

posudek
asset  /"&set/  56  aktivum (jmění 

společnosti)
assistance  /@"sIst@ns/  67  pomoc, 

podpora
assume  /@"sju:m/  58, 65  domnívat se, 

předpokládat
assumption  /@"sVmpSn/  58  předpoklad, 

domněnka
asthma  /"&sm@/  37  astma
astonished  /@"stQnISt/  7, 69  udivený, 

užaslý
astonishing  /@"stQnISIN/  69  udivující, 

ohromující
at first  /@t %f3:st/  71  nejdříve, zpočátku
at home  /@t "h@Um/  50  doma
at least  /@t "li:st/  71  nejméně, alespoň
at the end  /@t Di %end/  71  na/ke konci 
athlete  /"&Tli:t/  45  atlet
athletics  /&T"letIks/  45, 46  atletika
atmosphere  /"&tm@sfI@(r)/  13  

atmosféra
atrocious  /@"tr@US@s/  66  příšerný
attack n  /@"t&k/  15   útok, napadení
attack v  /@"t&k/  15, 35  napadnout, 

zaútočit
attacker  /@"t&k@(r)/  35  útočník
attempt n, v  /@"tempt/  40  pokus; 

pokusit se
attend  /@"tend/  50, 51  účastnit se, 

docházet kam
attention  /@"tenSn/  47  pozornost
attic  /"&tIk/  30  podkroví
attitude  /"&tItju:d/  49  postoj, přístup

attorney  /@"t3:ni/  80  advokát, právní 
zástupce

attract sb’s attention  /@%tr&kt ... 

@"tenSn/  47  přitahovat/upoutat něčí 
pozornost

author  /"O:T@(r)/  47  autor
autobiography  /%O:t@baI"Qgr@fi/  47  

autobiografie
automatic  /%O:t@"m&tIk/  43  

automatický, samočinný
automatically  /%O:t@"m&tIkli/  51  

automaticky
available  /@"veIl@bl/  61  k zastižení, 

mající čas
average  /"&v@rIÙ/  15  průměrný
avocado  /%&v@"kA:d@U/  16  avokádo
avoid  /@"vOId/  3, 22  vyhnout se, 

vyvarovat se čeho
awake as in wide awake  /@"weIk/  19  

(jsoucí) vzhůru, bdící
award n  /@"wO:d/  42  cena, ocenění
aware  /@"we@(r)/  2  vědomý si čeho
away from home  /@%weI fr@m "h@Um/  

50  pryč z domova
axe n, v  /&ks/  41  sekera; (náhle) 

utnout, zastavit, zarazit
BBC (British Broadcasting Corporation)  

/%bi: %bi: %si:/  79  britská televizní 
a rozhlasová společnost BBC

back  /b&k/  70  záda
back sth up  /%b&k ... %Vp/  66  podpořit, 

podložit, zdůvodnit
background  /"b&kgraUnd/  33  pozadí
backward(s)  /"b&kw@dz/  20  dozadu, 

zpět
bad diet  /%b&d %daI@t/  17  nezdravá 

strava
bad for you  /"b&d f@ %ju:/  17  škodlivý, 

nezdravý
bake  /beIk/  17  péct
balanced diet  /%b&l@nst %daI@t/  17  

vyvážená strava
bald  /bO:ld/  5  holohlavý, plešatý
ban v  /b&n/  64  zakázat
band  /b&nd/  44  kapela, skupina
bandage  /"b&ndIÙ/  20  obvaz
bang n  /b&N/  26  rána, bouchnutí
bang v  /b&N/  20  bouchnout, udeřit, 

narazit
bank loan  /"b&Nk %l@Un/  55  půjčka
bank  /b&Nk/  12  břeh
bargain  /"bA:gIn/  18  výhodná koupě
barrier  /"b&ri@(r)/  67  překážka, 

zábrana
barrister  /"b&rIst@(r)/  80  právní 

zástupce, advokát
based  /beIst/  51  sídlící, se sídlem
basement  /"beIsm@nt/  30  suterén
basic  /"beIsIk/  69  jednoduchý, strohý
basil  /"b&zl/  16  bazalka
bass as in sea bass  /b&s/  16  mořský 

okoun

battle  /"b&tl/  39  bitva
be bothered  /%bi "bQD@d/  66  obtěžovat 

se, zatěžovat se čím, vadit komu
be going to  /%bi %g@UIN t@/  65  chystat 

se něco udělat, plánovat něco
be keen on  /%bi %ki:n %Qn/  62  mít rád 

co, být zapálený pro co
be meant to  /%bi %ment t@/  61, 22  

předpokládat se, mít být co/jaký
be stuck  /%bi %stVk/  22  zůstat (trčet) 

někde
be supposed to  /%bi s@"p@Ust t@/  61  

být předpokládaný/naplánovaný
be to blame for sth  /%bi t@ %bleIm f@ %.../  

63  být zodpovědný, moci za co
be up to sb  /%bi %Vp t@ %.../  64  být 

na kom (rozhodnutí apod.)
beach  /bi:Í/  12  pláž
beak  /bi:k/  15  zobák
bear n  /be@(r)/  15  medvěd
bear as in can’t bear  /be@(r)/  62  

snášet, trpět, vydržet
beat  /bi:t/  46  porazit
beauty contest  /"bju:ti %kQntest/  48  

soutěž krásy
because  /bI"kQz, bI"k@z/  68  protože
bee  /bi:/  15  včela
beetroot  /"bi:tru:t/  16  červená řepa
beg  /beg/  29  žebrat
behave  /bI"heIv/  64  chovat se, jednat
behaviour  /bI"heIvj@(r)/  64  chování
believe  /bI"li:v/  63  věřit
belong  /bI"lQN/  18  náležet, patřit
belt  /belt/  23  pásek
beneath  /bI"ni:T/  70  pod
benefit  /"benIfIt/  25  užitek, prospěch
beside  /bI"saId/  70  vedle
best man  /%best %m&n/  10  ženichův 

svědek
best wishes  /"best %wISIz/  78  

s (přátelským) pozdravem
better as in I’d better be off  /"bet@(r)/  

77  Musím už jít.
beware  /bI"we@(r)/  67  dát si pozor, 

Pozor!
beyond  /bI"jQnd/  70  (až) za čím
bike  /baIk/  79  kolo, motorka
billfold  /"bIlf@Uld/  80  peněženka
biography  /baI"Qgr@fi/  47  životopis
bite  /baIt/  24  kousnout, kousat
bitterly  /"bIt@li/  76  ostře, prudce, 

trpce, hořce
bitterly cold  /%bIt@li %k@Uld/  13  

mrazivá/třeskutá zima
blame as in be to blame  /bleIm/  63  

být zodpovědný, moci za co
blame v  /bleIm/  74  vinit, obviňovat 

koho z čeho
bland  /bl&nd/  32  mdlý, nevýrazný
blanket  /"bl&NkIt/  31  přikrývka, deka
bleed  /bli:d/  20  krvácet
blind  /blaInd/  37  slepý
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block  /blQk/  22  blokovat
blood  /blVd/  20  krev
blossom  /"blQs@m/  48  květy
blouse  /blaUz/  23  blůza, halenka
blow-dry  /"bl@U %draI/  28  foukaná, 

fénování
blue as in out of the blue  /blu:/  77  

znenadání, zčistajasna
board  /bO:d/  79  tabule, nástěnka
board as in on board  /bO:d/  71  

paluba ve významu na palubě
boat  /b@Ut/  12  loď, člun
boil  /bOIl/  17  vařit
bomb  /bQm/  39  bomba
bomb scare  /"bQm %ske@(r)/  41  možný 

výskyt bomby
bone  /b@Un/  15  kost
bonnet  /"bQnIt/  21  kapota
bonus  /"b@Un@s/  54  prémie, odměna
book  /bUk/  47  kniha
boot (of a car)  /bu:t/  21  kufr (auta), 

zavazadlový prostor
boot (item of clothing)  /bu:t/  23  bota 

(vysoká), pohorka
bother  /"bQD@(r)/  66  obtěžovat se, 

trápit (se), vadit komu, obtěžovat, rušit
bottom  /"bQt@m/  33  spodní strana
bound to  /"baUnd t@/  59  jistě, určitě 

(muset)
box  /bQks/  31  krabice
boxer  /"bQks@(r)/  45  boxer
bra  /brA:/  23  podprsenka
bracelet  /"breIsl@t/  23  náramek
brackets  /"br&kIts/  4  závorky
brain  /breIn/  37  mozek
brake n, v  /breIk/  21  brzda; brzdit
brand  /br&nd/  56  (obchodní) značka
break down  /%breIk %daUn/  22  

porouchat se
break even  /%breIk %i:vn/  56  

hospodařit s nulovým ziskem
break into  /"breIk %Int@/  35  vloupat se, 

(násilím) vniknout
break out  /%breIk "aUt/  39  

propuknout
break the law  /%breIk D@ %lO:/  35  

porušit zákon
break a record  /%breIk @ %rekO:d/  46  

překonat/zlomit rekord
breath  /breT/  34  dech
breathe  /bri:D/  34, 37  dýchat
breeze  /bri:z/  13  vánek, větřík
breezy  /"bri:zi/  13  (příjemně) větrný, 

svěží
brick  /brIk/  30  cihla
bride  /braId/  10  nevěsta
bridesmaid  /"braIdzmeId/  10  družička
bridge  /brIÙ/  31  most
bright  /braIt/  33  jasný, světlý, zářivý
brightness  /"braItn@s/  33  jas, záře
brilliant  /"brIli@nt/  46  vynikající, 

skvělý, brilantní

bring sb up  /%brIN ... %Vp/  9  vychovat, 
vychovávat

broad shoulders  /%brO:d "S@Uld@z/  5  
široká ramena

broccoli  /"brQk@li/  16  brokolice
broke  /br@Uk/  18  na mizině, bez peněz
broom  /bru:m/  27  koště, smeták
browse  /braUz/  47  prolistovat, letmo 

pročíst, procházet
bruised  /bru:zd/  20  potlučený
bucket  /"bVkIt/  27  kbelík, vědro
build  /bIld/  3  vybudovat, vystavět, 

vytvořit
builder  /"bIld@(r)/  52  stavitel, stavbař
built-in flash  /%bIlt %In %fl&S/  43  

zabudovaný blesk
built-up  /%bIlt "Vp/  29  (hustě) 

zastavěný
bulb as in light bulb  /bVlb/  26  

žárovka
bull  /bUl/  15  býk
burglar  /"b3:gl@(r)/  35  zloděj, lupič
burglary  /"b3:gl@ri/  35  vloupání, 

krádež
burial  /"beri@l/  10  pohřeb, pohřbení
burn  /b3:n/  20  spálit; popálenina
burst  /b3:st/  12  protrhnout se, vylít se 

z břehů
burst into tears  /%b3:st Int@ %tI@z/  34  

propuknout v pláč, rozbrečet se
burst out laughing  /%b3:st aUt %lA:fIN/  

34  vybuchnout smíchy, rozesmát se
bury  /"beri/  10  pohřbít
business trip  /"bIzn@s %trIp/  22  

obchodní cesta
busy  /"bIzi/  69  rušný
button  /"bVtn/  23  knoflík
by  /baI/  70  u, vedle
by chance  /%baI "ÍA:ns/  71  náhodou
c (cent(s))  /sent(s)/  79  cent
cl (centilitre(s))  /"sentIli:t@(z)/  79  

centilitr
cm (centimetre(s))  /"sentImi:t@(z)/  79  

centimetr
ct (cent(s))  /sent(s)/  79  cent
CV (curriculum vitae)  /%si: "vi:/  79  

(stručný) životopis
cabinet  /"k&bIn@t/  34  skříň
calf  /kA:f/  15, 16  tele
calf’s liver  /"kA:fs %lIv@(r)/  16  telecí 

játra
calm  /kA:m/  66  klidný
camel  /"k&ml/  15  velbloud
campaign  /k&m"peIn/  38  kampaň
can  /k&n, k@n/  32  moci; umět
can as in trash can  /k&n/  80  

popelnice
can you make it?  /k@n %ju: %meIk %It/  

61  Můžeš přijít/dorazit …?
canal  /k@"n&l/  12  kanál, průplav
cancel  /"k&nsl/  22  zrušit
cancer  /"k&ns@(r)/  37  rakovina

candidate  /"k&ndId@t, -deIt/  49, 51  
kandidát

candle  /"k&ndl/  31  svíčka
candlestick  /"k&ndlstIk/  31  svícen
candy  /"k&ndi/  80  sladkost(i), 

bonbón(y)
can’t bear  /%kA:nt %be@(r)/  62  nemoci 

snášet, vydržet
can’t stand  /%kA:nt %st&nd/  62  nemoci 

vystát, snést
cap  /k&p/  23  čepice, čapka
capable  /"keIp@bl/  71  schopný, 

způsobilý
capacity  /k@"p&s@ti/  45  kapacita, 

počet míst
capital  /"k&pItl/  55  kapitál
capital letter  /%k&pItl "let@(r)/  4   velké 

písmeno
capsize  /k&p"saIz/  12  převrátit (se), 

převrhnout
captain  /"k&ptIn/  45  kapitán
capture  /"k&pÍ@(r)/  39  zajmout koho, 

dobýt co
cardboard  /"kA:dbO:d/  31  kartón, 

lepenka
care about  /"ke@r @%baUt/  71  starat se, 

mít zájem o koho/co, záležet komu 
na čem

care for  /"ke@ %fO:(r), f@(r)/  25, 52  
pečovat, starat se o koho/co

career  /k@"rI@(r)/  52  kariéra, profese, 
povolání

careful  /"ke@fl/  67, 73  opatrný, pečlivý
carefully  /"ke@f@li/  49  pečlivě, 

důkladně, pozorně
careless  /"ke@l@s/  73  nedbalý, 

neopatrný
cargo ship  /"kA:g@U %SIp/  12  nákladní 

loď
carnival  /"kA:nIvl/  48  karneval
carp  /kA:p/  16  kapr
carpenter  /"kA:p@nt@(r)/  52  tesař
carry on  /%k&ri %Qn/  75  pokračovat 

v čem
carry out  /%k&ri %aUt/  11  provést, 

uskutečnit
case  /keIs/  57  případ
case as in in case  /keIs/  67, 68  případ 

ve významu v případě, pro případ
cash flow  /"k&S %fl@U/  55  hotovostní/

peněžní tok
cash flow problem  /"k&S %fl@U %prQbl@m/  

55  problém peněžního toku
catalogue  /"k&t@lQg/  47  katalog
catch (= find and hold)  /k&Í/  36  

chytit, dopadnout
catch (= hear/understand)  /k&Í/  32  

zachytit, postřehnout
cattle  /k&tl/  15  dobytek
cause n  /kO:z/  12  příčina, důvod
cause v  /kO:z/  12, 24  způsobit
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caution  /"kO:Sn/  67  opatrnost, 
výstraha, Pozor!

cave  /keIv/  12  jeskyně
ceasefire  /"si:sfaI@(r)/  39  zastavení 

palby
celebrate  /"selIbreIt/  10  slavit
celery  /"sel@ri/  16  celer
cellar  /"sel@(r)/  30  sklep
cellist  /"ÍelIst/  44  (violon)cellista
cello  /"Íel@U/  44  (violon)cello
cellphone  /"self@Un/  80  mobilní 

telefon
cemetery  /"sem@tri/  10  hřbitov
cent  /sent/  79  cent
centilitre  /"sentIli:t@(r)/  79  centilitr
centimetre  /"sentImi:t@(r)/  79  

centimetr
centre  /"sent@(r)/  33  střed
ceremony  /"ser@m@ni/  10  obřad
challenge n  /"Í&lInÙ/  53  výzva
challenging  /"Í&lInÙIN/  53  náročný, 

podnětný
championship  /"Í&mpi@nSIp/  45  

mistrovství
chance (= opportunity)  /ÍA:ns/  1, 50  

šance, příležitost
chance (= possibility)  /ÍA:ns/  59  

možnost (že se něco stane)
change  /ÍeInÙ/  18  peníze nazpět
chapter  /"Í&pt@(r)/  47  kapitola
charge as in be in charge  /ÍA:Ù/  

53, 71  dohled, vedení ve významu 
řídit/vést co

charge v  /ÍA:Ù/  36  obvinit, obžalovat
chat  /Í&t/  1  povídat si, klábosit
cheat  /Íi:t/  49  podvádět, švindlovat; 

podvodník
check-up  /"Íek %Vp/  24  celková 

prohlídka/vyšetření
cheerful  /"ÍI@fl/  6  veselý, radostný
cheers  /ÍI@z/  77  na zdraví; díky, 

nashle, měj se
chew  /Íu:/  24  žvýkat, kousat
chickpeas  /"ÍIkpi:z/  16  cizrna
chilly  /"ÍIli/  13  chladný, studený
chimney  /"ÍImni/  30  komín
choice  /ÍOIs/  10, 64  výběr, volba
choose  /Íu:z/  3, 10  vybrat si, zvolit si
chop  /ÍQp/  17  nasekat, nakrájet
circle n  /"s3:kl/  31  kruh
circle v  /"s3:kl/  11  kroužit
circuit  /"s3:kIt/  45  okruh
circular  /"s3:kj@l@(r)/  31  kruhový
city as in inner city  /"sIti/  29  chudá 

čtvrt města poblíž centra
civil ceremony  /%sIvl "ser@m@ni/  10  

civilní obřad
civil servant  /%sIvl %s3:v@nt/  52  státní 

zaměstnanec
civil service  /%sIvl %s3:vIs/  52  státní 

správa

civil war  /%sIvl %wO:(r)/  39  občanská 
válka

claim n  /kleIm/  41, 66  tvrzení; nárok, 
požadavek

claim v  /kleIm/  41  tvrdit, prohlašovat
clam  /kl&m/  16  škeble, mušle
clash n, v  /kl&S/  41  střet, konflikt, 

rozpor; střetnout se, utkat se, být 
v rozporu

clean-shaven  /%kli:n %SeIvn/  5  hladce 
oholený

cleaner as in vacuum cleaner  /"kli:n@(r)/  
27  vysavač

clear  /klI@(r)/  2  jasný, srozumitelný
clerical  /"klerIkl/  53  úřednický, 

administrativní
clerk  /klA:k/  53  úředník
cliff  /klIf/  12  útes
climate  /"klaIm@t/  13  podnebí, klima
close  /kl@Us/  21  blízko, těsně
close by  /%kl@Us %baI/  78  blízko, poblíž
close friend  /%kl@Us %frend/  8  blízký 

přítel
closet  /"klQzIt/  80  skříň, šatník
cloth  /klQT/  27  utěrka
club  /klVb/  45  klub
clue as in I haven’t a clue  /klu:/  77  

klíč, vodítko, záchytný bod ve významu 
nemám ponětí

clutch  /klVÍ/  21  spojka (auta)
coach (= vehicle)  /k@UÍ/  22  (dálkový) 

autobus
coach (= person)  /k@UÍ/  45  kouč, 

trenér
coast  /k@Ust/  12  pobřeží
coconut  /"k@Uk@nVt/  16  kokosový 

ořech
cod  /kQd/  16  treska
coffin  /"kQfIn/  10  rakev
collapse n, v  /k@"l&ps/  14  zřícení, 

sesutí; zřítit se, sesout se
collar  /"kQl@(r)/  23  límec
collide  /k@"laId/  22  srazit se, 

střetnout se
collocation  /%kQl@"keISn/  3  kolokace, 

slovní spojení
colon  /"k@Ul@n/  4  dvojtečka
colour  /"kVl@(r)/  28  barva
come round  /%kVm %raUnd/  20  přijít 

k sobě, probrat se
comma  /"kQm@/  4    čárka
commence  /k@"mens/  77, 78  začít, 

zahájit
commentator  /"kQm@nteIt@(r)/  45  

komentátor
commit a crime  /k@%mIt @ "kraIm/  35  

spáchat zločin
common  /"kQm@n/  69  běžný, obvyklý, 

častý
communicate  /k@"mju:nIkeIt/  49  

komunikovat, dorozumívat se

community  /k@"mju:n@ti/  48   
komunita, společenství

company  /"kVmp@ni/  56  společnost
compare  /k@m"pe@(r)/  60, 74  

porovnat, srovnat, přirovnat
comparison  /k@m"p&rIs@n/  60  

srovnání, porovnání
compete  /k@m"pi:t/  46  soutěžit
competition  /%kQmp@"tISn/  46   soutěž
competitive  /k@m"pet@tIv/  46  

soutěžní, závodní
competitor (= sports person)  

/k@m"petIt@(r)/  46  soutěžící, 
závodník, soupeř

competitor (= rival company)  
/k@m"petIt@(r)/  56  konkurent

complain  /k@m"pleIn/  53, 66  stěžovat si, 
reklamovat

complaint  /k@m"pleInt/  53, 66  
stížnost, reklamace

completely  /k@m"pli:tli/  60, 76  
naprosto, úplně

complex  /"kQmpleks/  2  složitý
complicated  /"kQmplIkeItId/  2  složitý, 

komplikovaný
compose  /k@m"p@Uz/  44  skládat, 

komponovat (hudbu)
composer  /k@m"p@Uz@(r)/  44  skladatel
compromise n, v  /"kQmpr@maIz/  39  

kompromis; najít/udělat kompromis
compulsory  /k@m"pVls@ri/  64  povinný
concentrate  /"kQns@ntreIt/  19  

soustředit se
concerned  /k@n"s3:nd/  25  mající 

starost/obavy
concrete  /"kQNkri:t/  31  beton
conditions  /k@n"dISnz/  54  podmínky
conductor  /k@n"dVkt@(r)/  44  dirigent
confirm  /k@n"f3:m/  11, 51, 61  potvrdit
confirmation  /%kQnf@"meISn/  11, 51  

potvrzení
conflict  /"kQnflIkt/  39  konflikt, střet
connect  /k@"nekt/  4  spojit, spojovat
connecting flight  /k@%nektIN "flaIt/  22  

navazující let
conscious  /"kQnS@s/  20  (jsoucí) při 

vědomí
consequently  /"kQnsIkw@ntli/  68  

proto, tudíž, následkem toho
consider  /k@n"sId@(r)/  63, 66  zvážit, 

uvážit, zvažovat, uvažovat
considerable  /k@n"sId@r@bl/  14  značný, 

velký, výrazný
consideration  /k@n%sId@"reISn/  66  

zvážení, uvážení
consist  /k@n"sIst/  38  skládat se, být 

složen
constituency  /k@n"stItju@nsi/  38  

volební obvod
construct (= make a sentence)  

/k@n"strVkt/  1  vytvořit, sestavit



© Oxford University Press  Oxford Word Skills Intermediate  6

construct (= build)  /k@n"strVkt/  45  
postavit, vybudovat

construction (= sentence)  /k@n"strVkSn/  
1  konstrukce, struktura

construction (= building)  /k@n"strVkSn/  
45  stavba, konstrukce

consultant  /k@n"sVlt@nt/  25  (vrchní) 
specialista

contact v  /"kQnt&kt/  51  kontaktovat
contact lenses  /"kQnt&kt %lenzIz/  5  

kontaktní čočky
contain  /k@n"teIn/  2  obsahovat
contemporary  /k@n"tempr@ri/  69  

současný, moderní
contest  /"kQntest/  46, 48  soutěž, 

závod, zápas
context  /"kQntekst/  1  kontext
continuous assessment  /k@n%tInju@s 

@"sesm@nt/  50  průběžné hodnocení
contract  /"kQntr&kt/  57  smlouva, 

kontrakt
contrast n  /"kQntrA:st/  68  kontrast, 

rozdíl
contrast v  /k@n"trA:st/  68  být 

v rozporu, kontrastovat s čím
control as in in control  /k@n"tr@Ul/  39  

ovládání ve významu mít pod 
kontrolou

convenient  /k@n"vi:ni@nt/  29  
výhodně/prakticky umístěný, blízký

conversation  /%kQnv@"seISn/  1  
konverzace

convert  /k@n"v3:t/  30  přestavět, 
přetvořit

convinced  /k@n"vInst/  76  přesvědčený
cookie  /"kUki/  80  sušenka
cope  /k@Up/  71  zvládnout co, 

vypořádat se, poradit si s čím
corner  /"kO:n@(r)/  33  roh
corridor  /"kQrIdO:(r)/  30  chodba
cost a fortune  /%kQst @ %fO:Íu:n/  18  

stát kupu peněz
costs as in operating costs  /kQsts/  55  

náklady ve významu provozní náklady
costume  /"kQstju:m/  48  kostým
cotton  /"kQtn/  23, 26  bavlna
couple  /"kVpl/  10  pár
court (for tennis, badminton, etc.)   

/kO:t/  45  hřiště, kurt
court as in go to court  /kO:t/  36  soud, 

soudní dvůr
courtroom  /"kO:tru:m/  36  soudní síň
cover n  /"kVv@(r)/  47  obal
cover v  /"kVv@(r)/  20  přikrýt
cow  /kaU/  15  kráva
crab  /kr&b/  16  krab
cracked  /kr&kt/  26  prasklý, puklý
cramped  /kr&mpt/  69  stísněný
crash  /kr&S/  22  narazit, nabourat, 

havarovat
crazy  /"kreIzi/  6  bláznivý, potrhlý

crazy about  /"kreIzi @%baUt/  62  
zblázněný do čeho, posedlý čím

creamy  /"kri:mi/  73  smetanový, 
krémový

create  /kri"eIt/  43  vytvořit
creature  /"kri:Í@(r)/  15   tvor
cremate  /kr@"meIt/  10  zpopelnit, spálit
cremation  /kr@"meISn/  10  zpopelnění, 

kremace
crime  /kraIm/  35  zločin
criminal  /"krImInl/  35  zločinec, 

delikvent
crisis  /"kraIsIs/  39  krize, kritická 

situace
critical (= dangerous)  /"krItIkl/  39  

kritický, v kritickém stavu
critical (of sth/sb)  /"krItIkl/  46   

kritický, kritizující koho
criticize  /"krItIsaIz/  46  kritizovat
crops  /krQps/  14  úroda, sklizeň
cross  /krQs/  67  přejít, překročit
crowd  /kraUd/  45  dav lidí
crowded  /"kraUdId/  69  přeplněný
crucial  /"kru:Sl/  14, 57  klíčový, 

rozhodující
cruel  /kru:@l/  73  krutý, surový
cruelty  /"kru:@lti/  73  krutost
cry  /kraI/  34  plakat, brečet
cultural  /"kVlÍ@r@l/  41  kulturní
culture  /"kVlÍ@(r)/  41  kultura
curious  /"kjU@ri@s/  69  kuriózní, 

zvláštní
current affairs  /%kVr@nt @"fe@z/  41  

nejnovější/aktuální události
currently  /"kVr2@ntli/  30  v současné 

době, nyní
curriculum vitae  /k@%rIkj@l@m %vi:taI/  

79  (stručný) životopis
curved  /k3:vd/  31  zakřivený, zahnutý
cut n  /kVt/  20  říznutí, řezná rána
cut v  /kVt/  28  ostříhat
cut down  /%kVt %daUn/  17  omezit, 

snížit
cycling  /"saIklIN/  46  cyklistika
DVD  /%di: %vi: %di:/  79  DVD
daily  /"deIli/  41  každodenní, denní; 

deník (noviny)
damage n, v   /"d&mIÙ/  14  škoda, 

poškození; poškodit
damp  /d&mp/  32  vlhký
danger  /"deInÙ@(r)/  67  nebezpečí
dark  /dA:k/  33  tmavý
dark-skinned  /%dA:k "skInd/  5  tmavé/

snědé pleti
dash  /d&S/  4  pomlčka
data  /"deIt@/  58  údaje, fakta, hodnoty
datebook  /"deItbUk/  80  diář
day return  /%deI rI"t3:n/  22  

jednodenní zpáteční jízdenka
day trip  /"deI %trIp/  22  jednodenní 

výlet
dead  /ded/  10  mrtvý

deaf  /def/  37  hluchý, neslyšící
deal with  /"di:l wID/  53  řešit co, 

zabývat se čím, zvládnout co
death  /deT/  10  smrt
death toll  /"deT %tQl/  14  počet obětí/

mrtvých
debate  /dI"beIt/  50   debata, diskuse
debt  /det/  18  dluh
decline n, v  /dI"klaIn/  41  pokles; 

klesat, upadat 
decorate  /"dek@reIt/  26  malovat, 

tapetovat
decrease v  /dI"kri:s/  37   snížit (se), 

zmenšit (se)
decrease n  /"di:kri:s/  37   snížení, 

pokles
deep  /di:p/  12, 45  hluboký
deep sleep  /%di:p %sli:p/  19  tvrdý 

spánek
defeat n  /dI"fi:t/  46  porážka
defeat v  /dI"fi:t/  40, 46  porazit
defence as in the defence  /dI"fens/  36  

obhajoba
defend  /dI"fend/  36  hájit, obhajovat
defendant  /dI"fend@nt/  36  obžalovaný, 

žalovaná strana
define  /dI"faIn/  3, 73  definovat, 

formulovat
definitely  /"defIn@tli/  59, 65  rozhodně, 

zcela jistě
definitely not  /%defIn@tli %nQt/  65  

rozhodně ne, určitě ne
definition  /%defI"nISn/  3, 73  definice
delayed  /dI"leId/  22  zpožděný
deli  /"deli/  79  lahůdkářství, lahůdky
deliberately  /dI"lIb@r@tli/  71  úmyslně, 

záměrně
delicatessen  /%delIk@"tesn/  79  

lahůdkářství, lahůdky
delighted  /dI"laItId/  7  potěšený, 

nadšený
demand  /dI"mA:nd/  58  poptávka
demonstrate  /"dem@nstreIt/  41  

demonstrovat, protestovat
demonstration  /%dem@n"streISn/  41  

demonstrace
denim skirt  /%denIm %sk3:t/  23  džínová 

sukně
dental surgery  /"dentl %s3:Ù@ri/  24  

zubní ordinace
deny  /dI"naI/  74  popřít, popírat
department  /dI"pA:tm@nt/  53  

oddělení, úsek, katedra
depend  /dI"pend/  8, 71  záviset, 

záležet, být závislý na kom/čem
dependent  /dI"pend@nt/  63  závislý na, 

odkázaný na
deposit  /dI"pQzIt/  78  záloha
depressed  /dI"prest/  37  sklíčený, 

deprimovaný
depressing  /dI"presIN/  29  skličující, 

deprimující
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depression  /dI"preSn/  37  deprese, 
sklíčenost

depth  /depT/  12, 45  hloubka
deserted  /dI"z3:tId/  69  opuštěný, 

prázdný
desperately  /"desp@r@tli/  76  zoufale, 

beznadějně
despite  /dI"spaIt/  68  navzdory, 

přestože
destroy  /dI"strOI/  14  zničit
destruction  /dI"strVkSn/  14  zkáza, 

zničení
detail as in in detail  /"di:teIl/  2  detail, 

podrobnost ve významu důkladně, 
podrobně

details  /"di:teIlz/  4  detaily, podrobnosti
determined  /dI"t3:mInd/  39  

odhodlaný
detest  /dI"test/  62  nesnášet, nenávidět
develop (= grow/increase)  /dI"vel@p/  

20  projevit se, vyvinout se
develop (a film)  /dI"vel@p/  43  vyvolat 

(film)
devote  /dI"v@Ut/  49  věnovat, zasvětit
diabetes  /%daI@"bi:ti:z/  37  cukrovka
diabetic  /%daI@"betIk/  37  diabetický
diagonal  /daI"&g@nl/  31  úhlopříčný, 

diagonální
diary  /"daI@ri/  80  diář
die  /daI/  10  zemřít
diet  /"daI@t/  17  strava, dieta
different  /"dIfr@nt/  60  rozdílný, 

odlišný, jiný
digital camera  /%dIÙItl %k&m@r@/  43  

digitální fotoaparát
direct  /d@"rekt, dI-, daI-/  42  režírovat
director  /d@"rekt@(r), -dI, daI-/  42   

režisér
dirt   /d3:t/  27  špína
dirty  /"d3:ti/  27  špinavý
disability  /%dIs@"bIl@ti/  37  postižení, 

zdravotní nezpůsobilost
disabled  /dIs"eIbld/  37  zdravotně 

postižený, invalidní
disadvantage  /%dIs@d"vA:ntIÙ/  29  

nevýhoda
disappear  /%dIs@"pI@(r)/  13, 32, 73  

zmizet
disappearance  /%dIs@"pI@r@ns/  73  

zmizení
disappointing  /%dIs@"pOIntIN/  42, 69  

chabý, slabý, neuspokojivý
disappointed  /%dIs@"pOIntId/  69  

zklamaný
disapprove  /%dIs@"pru:v/  71  

neschvalovat, odmítat
disaster  /dI"zA:st@(r)/  14, 59, 77  

pohroma, neštěstí
discount  /"dIskaUnt/  18  sleva
discover  /dI"skVv@(r)/  11, 40  objevit
discovery  /dI"skVv@ri/  11, 40  objev

discuss  /dI"skVs/  1  diskutovat, 
debatovat

discussion  /dI"skVSn/  1  diskuse, debata
disease  /dI"zi:z/  13, 37  nemoc, 

choroba
disgusted  /dIs"gVstId/  69  znechucený
disgusting  /dIs"gVstIN/  42, 69  

odporný, hnusný
dish  /dIS/  17  mísa
dishonest  /dIs"QnIst/  6  nepoctivý
dislike  /dIs"laIk/  62  nemít rád
disloyal  /dIs"lOI@l/  8, 72  neloajální
dismiss  /dIs"mIs/  53  propustit, zbavit 

funkce
disobedient  /%dIs@"bi:di@nt/  64  

neposlušný
disobey  /%dIs@"beI/  64  neuposlechnout, 

neposlouchat
display as in on display  /dI"spleI/  43  

výstava, vystavení
disqualify  /dIs"kwQlIfaI/  49  vyloučit
dissatisfaction  /%dIs%s&tIs"f&kSn/  66  

nespokojenost
dissatisfied  /%dIs"s&tIsfaId/  66, 69  

nespokojený
distance  /"dIst@ns/  33  vzdálenost, 

dálka
district  /"dIstrIkt/  29  čtvrť (města), 

obvod, oblast
diversify  /daI"v3:sIfaI/  57  

diverzifikovat, rozšířit výrobní škálu
divide  /dI"vaId/  4  rozdělit
dizzy  /"dIzi/  20  mající závrať
do overtime  /%du: %@Uv@taIm/  54  dělat 

přesčas
do research  /%du: rI"s3:Í, "ri:s3:Í/  

50, 57  provádět výzkum
do revision  /%du: rI"vIZn/  1  opakovat
do up  /%du: %Vp/  72  zapnout, zavázat
do the washing up  /%du: D@ %wQSIN "Vp/  

27  umýt nádobí
doctor’s surgery  /"dQkt@z %s3:Ù@ri/  24  

ordinace
donkey  /"dQNki/  15  osel
don’t bother  /%d@Unt %bQD@(r)/  66  

neobtěžuj se, nedělej si starosti
door handle  /"dO: %h&ndl/  21  klika
doubt  /daUt/  59  pochybovat
doubt as in I doubt it  /daUt/  65  

O tom pochybuji.
downturn  /"daUnt3:n/  58  pokles
dozen  /"dVzn/  39  tucet
drag  /dr&g/  34  vléci, táhnout
drama  /"drA:m@/  42  (drama)tická 

událost
dramatic  /dr@"m&tIk/  37, 42  

dramatický
draw  /drO:/  33  kreslit
drawback  /"drO:b&k/  29  nevýhoda, 

slabina
drawing  /"drO:IN/  33, 43  kresba
dread  /dred/  24  děsit se, hrozit se

dreadful  /"dredfl/  66  strašný
dream  /dri:m/  19  sen
dress  /dres/  23  šaty
dress up  /%dres %Vp/  48  vystrojit se
dressing  /"dresIN/  20  obvaz, krytí
dries up  /%draIz "Vp/  12  vyschne
drill  /drIl/  26  vrtačka
drink a toast  /%drINk @ %t@Ust/  10  

připít na koho
drive  /draIv/  30  příjezdová cesta
driver as in racing driver  /"draIv@(r)/  

45  řidič závodního vozu
drizzle  /"drIzl/  13  mrholení; mrholit, 

mžít
drizzling  /"drIzlIN/  13  mrholení
drop n, v  /drQp/  55  pokles; 

poklesnout, spadnout
drop (of rain)  /drQp/  13  dešťová 

kapka
drought  /draUt/  14  sucho
drown  /draUn/  12  utopit se
drugstore  /"drVgstO:(r)/  80  lékárna, 

drogerie
drummer  /"drVm@(r)/  44  bubeník
dry up  /%draI %Vp/  12  vyschnnout
duck  /dVk/  16  kachna
due (= expected)  /dju:/  22  mající 

nastat/přijet/přiletět
due to  /"dju: t@/  68  kvůli, díky čemu
dull  /dVl/  6  nezajímavý, nudný
during  /"djU@rIN/  70  během
dust n, v  /dVst/  27  prach; utřít prach
dustbin  /"dVstbIn/  80  popelnice
dusty  /"dVsti/  27  zaprášený
duty  /"dju:ti/  53  služba, povinnost, 

úkol
EU (European Union)  /%i: "ju:/  79  EU 

(Evropská unie)
eagle  /"i:gl/  15  orel
earrings  /"I@rINz/  23  náušnice
earth  /3:T/  11  země
earthquake  /"3:TkweIk/  14  

zemětřesení
easy-going  /%i:zi %g@UIN/  6  pohodový, 

vyrovnaný
economical  /%i:k@"nQmIkl/  73  úsporný, 

hospodárný, ekonomický
edge  /eÙ/  70  (o)kraj
edit  /"edIt/  41, 42  upravit k vydání, 

provést korektury, sestříhat
editing  /"edItIN/  42  úpravy pro vydání, 

korektury
editor  /"edIt@(r)/  41  editor
effect  /I"fekt/  13  následek, dopad
effective  /I"fektIv/  2, 69  účinný, 

efektivní
effectively  /I"fektIvli/  2  efektivně
efficient  /I"fISnt/  69  výkonný, schopný
effort  /"ef@t/  56  úsilí
elbow  /"elb@U/  20  loket
elect  /I"lekt/  38  (z)volit (si)
election  /I"lekSn/  38  volby
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electrical  /I"lektrIkl/  52  elektrický
electrician  /I%lek"trISn/  52  elektrikář
electricity  /I%lek"trIs@ti/  52  elektřina
elegant  /"elIg@nt/  23  elegantní
elephant  /"elIf@nt/  15  slon
elevator  /"elIveIt@(r)/  80  výtah
elsewhere  /%els"we@(r)/  53  (někde) 

jinde, (někam) jinam
embarrassed  /Im"b&r@st/  69  

v rozpacích, trapně se cítící
embarrassing  /Im"b&r@sIN/  69  trapný, 

nepříjemný
emergency services  /I"m3:Ù@nsi %s3:vIsIz/  

22  složky záchranného systému, 
pohotovostní složky

emigrate  /"emIgreIt/  9  emigrovat
emotion  /I"m@USn/  7  emoce, citové 

hnutí
emotional  /I"m@US@nl/  7  citový, 

emoční
emphasis  /"emf@sIs/  3  důraz, přízvuk
emphasize  /"emf@saIz/  3  zdůraznit
employ  /Im"plOI/  56  zaměstnat
employee  /Im"plOIi:/  56  zaměstnanec
employer  /Im"plOI@(r)/  56  

zaměstnavatel
enable  /I"neIbl/  74  umožnit
enclose  /In"kl@Uz/  78  přiložit k čemu, 

vložit
encourage  /In"kVrIÙ/  2, 74  povzbudit
encouragement  /In"kVrIÙm@nt/  2  

povzbuzení, podpora
encouraging  /In"kVrIÙIN/  2  

povzbudivý
encyclopedia  /In%saIkl@"pi:di@/  47  

encyklopedie
end as in at/in the end  /end/  71  

konec ve významu ke konci/nakonec
end up  /%end %Vp/  22  skončit kde, 

dostat se kam
enemy  /"en@mi/  39  nepřítel
energetic  /%en@"ÙetIk/  6  energický, 

čilý
energy  /"en@Ùi/  6  energie
engine  /"enÙIn/  21  motor
engineering  /%enÙI"nI@rIN/  52  

strojírenství, inženýrství
enormous  /I"nO:m@s/  30  obrovský, 

ohromný
enough  /I"nVf/  25  dost
enquiry  /In"kwaI@ri/  53  dotaz, otázka
entertainer  /%ent@"teIn@(r)/  48  bavič, 

komik
entertaining  /%ent@"teInIN/  42  zábavný
entertainment  /%ent@"teInm@nt/  48   

zábava
enthusiasm  /In"Tju:zi&z@m/  2  nadšení, 

zanícení
enthusiastic  /In%Tju:zi"&stIk/  2  nadšený
entitled  /In"taItld/  54  oprávněný
entire  /In"taI@(r)/  41  celý
entry  /"entri/  3  (slovníkové) heslo

envious  /"envi@s/  7  závistivý
environment  /In"vaIr@nm@nt/  13  

životní prostředí
environmentalist  /In%vaIr@n"ment@lIst/  

13  environmentalista, ochránce 
životního prostředí, ekolog

equivalent  /I"kwIv@l@nt/  42  ekvivalent, 
stejné množství/počet, tolik/totéž co

erupt  /I"rVpt/  14  vybuchnout, začít 
soptit

eruption  /I"rVpSn/  14  výbuch, erupce 
(sopky)

especially  /I"speS@li/  78  (ob)zvláště
essential  /I"senSl/  49, 69  nutný, 

nezbytný
establish  /I"st&blIS/  40  založit
establishment  /I"st&blISm@nt/  40  

založení, zřízení
estate agent  /I"steIt %eIÙ@nt/  52  

realitní makléř/agent
European Union  /%jU@r@%pi:@n "ju:ni@n/  

79  Evropská unie
evacuate  /I"v&kjueIt/  14  evakuovat, 

vyklidit
evacuation  /I%v&kju"eISn/  14  evakuace
evaluate  /I"v&ljueIt/  58  vyhodnotit, 

zhodnotit
evaluation  /I%v&lju"eISn/  58  

ohodnocení, vyhodnocení
even  /"i:vn/  33  dokonce, i
even as in break even  /"i:vn/  56  

vyrovnaný ve významu hospodařit 
s nulovým ziskem

even though  /"i:vn %D@U/  68  přestože
eventually  /I"venÍu@li/  70  nakonec, 

konečně
everyday  /"evrideI/  2   všední, 

každodenní
evidence  /"evId@ns/  36  důkaz
exactly the same  /Ig%z&ktli D@ "seIm/  

60  zrovna takový, navlas stejný
examine  /Ig"z&mIn/  24  prohlédnout, 

vyšetřit
examiner  /Ig"z&mIn@(r)/  49  zkoušející
example as in for example  /Ig"zA:mpl/  

3  příklad ve významu například
except  /Ik"sept/  60  kromě, až na
exclamation mark  /%ekskl@"meISn %mA:k/  

4  vykřičník
exercise  /"eks@saIz/  17  cvičení
exhausted  /Ig"zO:stId/  19  vyčerpaný
exhibition  /%eksI"bISn/  43  výstava
exist  /Ig"zIst/  11  existovat
existence  /Ig"zIst@ns/  11  existence
expand  /Ik"sp&nd/  2  rozšířit (se), 

zvětšit (se)
expect  /Ik"spekt/  59, 65  očekávat, 

předpokládat
expect as in I expect so  /Ik"spekt/  65  

Předpokládám, že ano.
expect a baby/child  /Ik%spekt @ "beIbi, 

"ÍaIld/  5  čekat dítě

expectancy as in life expectancy   
/Ik"spekt@nsi/  15  předpokládaná 
délka života

expected  /Ik"spektId/  69  očekávaný, 
předpokládaný

experience  /Ik"spI2@ri@2ns/  52  
zkušenost, praxe

experiment n  /Ik"sperIm@nt/  11  
experiment

experiment v  /Ik"sperIm@nt/  1  
experimentovat

expert  /"eksp3:t/  43, 66  odborník
explain  /Ik"spleIn/  1  vysvětlit
explanation  /%ekspl@"neISn/  1  

vysvětlení
explode  /Ik"spl@Ud/  39  vybuchnout, 

explodovat
exploit  /Ik"splOIt/  57  plně využít, 

zužitkovat
exploitation  /%eksplOI"teISn/  57  

zužitkování
exploration  /%ekspl@"reISn/  11  

průzkum, zkoumání
explore  /Ik"splO:(r)/  11  (pro)zkoumat, 

poznat
explosion  /Ik"spl@UZn/  39  výbuch, 

exploze
express  /Ik"spres/  2  vyjádřit
expression  /Ik"spreSn/  3  vyjádření, 

výraz
expressway  /eks"presweI/  80  dálnice
extend  /Ik"stend/  73  rozšířit, zvětšit, 

prodloužit
extension  /Ik"stenSn/  73  přístavba, 

prodloužení
extent as in to some/a certain extent  

/Ik"stent/  76  rozsah, míra ve významu 
do jisté míry

extinguish  /Ik"stINgwIS/  75  uhasit
extraordinary  /Ik"strO:dnri/  42  

mimořádný, vyjímečný, pozoruhodný
extreme  /Ik"stri:m/  13  extrémní
eye as in keep an eye on  /aI/  77  

dohlížet na koho/co, pečlivě sledovat
eyebrows  /"aIbraUz/  5  obočí
fabric  /"f&brIk/  23  látka
face (= do sth about)  /feIs/  38  čelit, 

postavit se čemu
face (= look towards)  /feIs/  70  

směřovat, být otočený ke komu/čemu
face-to-face  /%feIs t@ %feIs/  53  osobně, 

tváří v tvář
fact as in in fact  /f&kt/  65, 76  vlastně, 

ve skutečnosti, přesněji (řečeno)
fact as in in (actual) fact  /f&kt/  76  

vlastně, ve skutečnosti
factor  /"f&kt@(r)/  57  faktor, okolnost
fail  /feIl/  56  selhat, neuspět
faint  /feInt/  20  omdlít
fair  /fe@(r)/  69, 72  rozumný, 

přiměřený, férový
fairly  /"fe@li/  76  docela, celkem, dosti
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faithfully as in yours faithfully   
/"feITf@li/  78  S úctou, Váš

fall  /fO:l/  13, 55  klesnout, snížit se; 
pokles

fall asleep  /%fO:l @"sli:p/  19  usnout
fall out with  /%fO:l %aUt wID/  8  

rozhádat se, rozejít se s kým
famine  /"f&mIn/  13  hladomor
fan  /f&n/  42, 45  fanoušek
fancy (= find sb attractive)  /"f&nsi/  59  

být přitahován kým
fancy (= want sth)  /"f&nsi/  77  chtít co, 

mít chuť na co
far-fetched  /%fA: %feÍt/  11  za vlasy 

přitažený, nepravděpodobný
fascinating  /"f&sIneItIN/  47  fascinující, 

úchvatný
fashionable  /"f&Sn@bl/  23, 73  módní, 

moderní
fast asleep  /%fA:st @"sli:p/  19  hluboce 

spící
fasten  /"fA:sn/  72  zapnout, zavázat
fattening  /"f&tnIN/  17  způsobující 

tloustnutí
fattish  /"f&tIS/  5  silnější
faucet  /"fO:set/  80  kohoutek 

(vodovodní)
fault  /fO:lt/  63  chyba, vina, zavinění
faulty  /"fO:lti/  26  vadný, špatný
favour as in in favour of  /"feIv@(r)/  

63, 71  být zastáncem čeho, být pro
favourite  /"feIv@rIt/  46  favorit
fear n, v  /fI@(r)/  14  strach, obava; 

bát se, obávat se
feathers  /"feD@z/  15  peří
feature  /"fi:Í@(r)/  30  rys, znak, prvek
fed up  /%fed %Vp/  7  otrávený, 

znechucený
fed up with  /%fed "Vp wID/  66  (mít) 

už plné zuby/až po krk čeho
feedback  /"fi:db&k/  51, 57  zpětná 

vazba
feel  /fi:l/  32  být na dotyk/omak jaký
feel like (doing sth)  /"fi:l %laIk/  77  

chtít, mít chuť (něco udělat)
feelings as in mixed feelings  /"fi:lINz/  

69  smíšené pocity
fees  /fi:z/  50  poplatky
female  /"fi:meIl/  5, 15  ženského 

pohlaví, ženský
fence  /fens/  31  plot, ohrazení
fencing  /"fensIN/  46  šerm
fennel  /"fenl/  16  fenykl
festival  /"festIvl/  48  svátek, festival
fetch  /feÍ/  77  přinést
fiction  /"fIkSn/  47  beletrie
fig  /fIg/  16  fík
fight n, v  /faIt/  39  boj; bojovat
fighter  /"faIt@(r)/  39  bojovník
figure  /"fIg@(r)/  5, 23  postava
filling  /"fIlIN/  24  výplň, plomba
film (for camera)  /fIlm/  43  film

film (at cinema)  /fIlm/  80  film
filthy  /"fIlTi/  29  špinavý
final  /"faInl/  46  finále, finálové utkání
finance n  /"faIn&ns/  52, 55  finance
finance v  /"faIn&ns/  55  financovat
financial  /faI"n&nSl/  55  finanční, 

peněžní
find a solution  /%faInd @ s@"lu:Sn/  53  

nalézt řešení
fine n, v  /faIn/  36  pokuta; pokutovat
fingerprints  /"fINg@prInts/  36  otisky 

prstů
fire n  /"faI@(r)/  67  oheň
fire v  /"faI@(r)/  53  vyhodit, dát padáka
fireworks  /"faI@w3:ks/  48  ohňostroj
firm  /f3:m/  69  pevný, tvrdý
first as in at first  /f3:st/  71  nejdříve, 

zpočátku
fix  /fIks/  26  opravit, spravit
fizzy drink  /%fIzi %drINk/  17  perlivý 

nápoj
flag  /fl&g/  45  vlajka
flash  /fl&S/  43  blesk
flautist  /"flO:tIst/  44  flétnista/flétnistka
flavour  /"fleIv@(r)/  32  chuť, příchuť, 

ochucení
flexibility  /%fleks@"bIl@ti/  50  pružnost, 

flexibilita
flexible  /"fleks@bl/  50  flexibilní, 

přizpůsobivý
float  /fl@Ut/  12  plout, plavat, plovat
flood  /flVd/  12  záplava, povodeň
flour  /"flaU@(r)/  17  mouka
flow  /fl@U/  12  proudit, téci
flu  /flu:/  79  chřipka
fluctuate  /"flVkÍueIt/  55  kolísat, 

měnit se
fluctuation  /%flVkÍu"eISn/  55  kolísání, 

výkyv
fluent  /"flu:@nt/  2  plynně mluvící
fluently  /"flu:@ntli/  2  plynule, plynně
flute  /flu:t/  44  flétna
fly  /flaI/  15  moucha
focus n, v (= attention/attend)   

/"f@Uk@s/  38  pozornost, zaměření 
na co; zaměřit se, soustředit se na

focus n, v (in photography)  /"f@Uk@s/  
43   zaostření; zaostřit

fold as in fold in half/two  /f@Uld/  34  
přeložit, přehnout

follow instructions  /%fQl@U In"strVkSnz/  
49  řídit se instrukcemi

fond  /fQnd/  62  mající rád
food scare  /"fu:d %ske@(r)/  41  (možné) 

ohrožení jídlem
footballer  /"fUtbO:l@(r)/  45  fotbalista
for example  /f@r Ig"zA:mpl/  3  

například
for instance  /f@r "Inst@ns/  3  například, 

třeba
for sure  /f@ %SU@(r)/  61  s jistotou, 

určitě

forbid  /f@"bId/  64  zakázat, nedovolit
force  /fO:s/  64  (při)nutit, donutit
forecast n, v  /"fO:kA:st/  58  předpověď; 

předpovídat
foreground  /"fO:graUnd/  33  popředí
foreign  /"fQr@n/  1  zahraniční, cizí
foreigner  /"fQr@n@(r)/  1  cizinec
formal  /"fO:ml/  1  formální
fortune as in cost a fortune  /"fO:Íu:n/  

18  jmění, spousta peněz ve významu 
stát spoustu peněz

forward(s)  /"fO:w@d(z)/  20  dopředu, 
vpřed

foster parent  /"fQst@ %pe@r@nt/  9  
pěstoun

found  /faUnd/  57  založit
founder  /"faUnd@(r)/  57  zakladatel
frame  /freIm/  43  rám, rámeček
free  /fri:/  61  mající čas, volný
freedom  /"fri:d@m/  50  svoboda
freeway  /"fri:weI/  80  dálnice
French fries  /%frenÍ "fraIz/  80  

hranolky
fridge  /frIÙ/  79  lednička
friends as in make friends  /frendz/  8  

přátelé ve významu spřátelit se
friendly  /"frendli/  8  přátelský
friendship  /"frendSIp/  8  přátelství
fringe  /frInÙ/  28  ofina
frog  /frQg/  15  žába
from time to time  /fr@m %taIm t@ "taIm/  

70  občas, čas od času
front  /frVnt/  70  předek, přední strana
frost  /frQst/  13  mráz, jinovatka
frosty  /"frQsti/  13  mrazivý, zamrzlý, 

pokrytý jinovatkou
frustrating  /frV"streItIN/  2  frustrující, 

nepříjemný
frustration  /frV"streISn/  2  pocit 

marnosti, frustrace
fry  /fraI/  17  smažit
frying pan  /"fraIIN %p&n/  17  pánev
full stop  /%fUl "stQp/  4  tečka
funeral  /"fju:n@r@l/  10  pohřeb
fur  /f3:(r)/  15  srst
furious  /"fjU@ri@s/  7  zuřivý, vzteklý, 

rozlícený
further  /"f3:D@(r)/  78  (ještě) dále, 

(ještě) více, další, dodatečný
further to  /"f3:D@ t@/  78  ohledně čeho, 

v návaznosti na co
furthermore  /%f3:D@"mO:(r)/  68  navíc, 

mimoto, kromě toho
g (gram(s))  /gr&m(z)/  79  gram(y)
gm (gram(s))  /gr&m(z)/  79  gram(y)
gain  /geIn/  11, 56, 40  získat, nabýt
gale  /geIl/  13  vichřice
gap in the market  /%g&p In D@ "mA:kIt/  

57  mezera na trhu
garbage  /"gA:bIÙ/  80  odpad(ky)
garbage can  /"gA:bIÙ %k&n/  80  

popelnice
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gas (= e.g. oxygen)  /g&s/  13  plyn
gas (= gasoline)  /g&s/  80  benzín
gasoline  /"g&s@li:n/  80  benzín
gather  /"g&D@(r)/  58  shromáždit, 

nasbírat
gear lever  /"gI@ %li:v@(r)/  21  řadicí 

páka
gear stick  /"gI@ %stIk/  21  řadicí páka
general as in in general  /"Ùenr@l/  71  

obvykle, obyčejně
generally  /"Ùenr@li/  71, 76  obvykle, 

obyčejně
generation  /%Ùen@"reISn/  9  generace
generosity  /%Ùen@"rQs@ti/  6   štědrost, 

šlechetnost
generous  /"Ùen@r@s/  6  štědrý, velkorysý
gentle  /"Ùentl/  73  milý, vlídný, laskavý
gentleness  /"Ùentln@s/  73  laskavost, 

vlídnost
get (= fetch)  /get/  77  přinést
get (= receive)  /get/  36, 42  dostat, 

získat
get better  /%get %bet@(r)/  2  zlepšit se
get divorced /a divorce  /%get dI"vO:st, 

@ dI"vO:s/  9  rozvést se
get dressed  /%get "drest/  72  obléci se
get held up  /%get %held "Vp/  22  být 

zdržen
get in  /%get %In/  22  dorazit
get on  /%get %Qn/  75  vycházet (dobře), 

rozumět si
get on with  /%get %Qn %wID/  8, 75  

vycházet (dobře) s kým
get on sb’s nerves  /%get %Qn %... %n3:vz/  

66   lézt/jít na nervy komu
get over  /%get "@Uv@(r)/  25, 75  

zotavit se, dostat se z čeho
get rid of  /%get %rId @v/  71  zbavit se 

koho/čeho
get sth done  /%get %... %dVn/  28  dát/

nechat (si) udělat něco
get stuck  /%get %stVk/  22  uvíznout, 

zůstat trčet
get the sack  /%get D@ %s&k/  53  dostat 

padáka
get through  /%get "Tru:/  75  dokončit, 

zvládnout co
get time off  /%get %taIm %Qf/  54  vzít si 

volno
get to know  /%get t@ %n@U/  8  poznat 

koho/co
get to like  /%get t@ %laIk/  62  oblíbit si 

koho/co, přijít na chuť
get together  /%get t@"geD@(r)/  8, 61  

setkat se, sejít se
get undressed  /%get Vn"drest/  72  

svléct se, odložit si
gift  /gIft/  47  dárek
gist  /ÙIst/  1  podstata, hlavní myšlenka
give it a trim  /%gIv It @ %trIm/  28  

zastřihnout, zkrátit

give sb a hand  /%gIv %... @ "h&nd/  77  
pomoci komu

give sb advice  /%gIv %... @d"vaIs/  51  
poradit někomu

give sb feedback  /%gIv %... %fi:db&k/  51  
dát zpětnou vazbu komu

give sb the sack  /%gIv %... D@ %s&k/  53  
vyhodit, dát padáka komu

give sth away  /%gIv %... @"weI/  75  
rozdat, darovat, dát zadarmo

give sth out  /%gIv %... %aUt/  75  rozdat, 
rozdávat

give up  /%gIv "Vp/  39, 75  zanechat 
čeho, vzdát se

glad  /gl&d/  69  rád
glance  /glA:ns/  32  (letmo) pohlédnout
global warming  /%gl@Ubl %wO:mIN/  13  

globální oteplování
glue  /glu:/  26  lepidlo
go as in to go  /g@U/  70  do konce 

(zbývat do uplynutí)
go bald  /%g@U %bO:ld/  5  zplešatět
go blind  /%g@U %blaInd/  37  oslepnout
go deaf  /%g@U %def/  37  ohluchnout
go down  /%g@U %daUn/  55, 75  

klesnout, snížit se, spadnout
go grey  /%g@U "greI/  5  zešedivět
go into hospital  /%g@U %Int@ %hQspItl/  

25  jít do nemocnice, být hospitalizován
go off (= ring)  /%g@U %Qf/  19  spustit, 

zazvonit
go off (= explode)  /%g@U %Qf/  39  

vybuchnout, explodovat
go on (with sth)  /%g@U %Qn/  75  

pokračovat s čím, v čem
go on a diet  /%g@U %Qn @ "daI@t/  17  

začít držet dietu
go on strike  /%g@U %Qn %straIk/  54  jít 

do stávky
go out of business  /%g@U %aUt @v "bIzn@s/  

56  zkrachovat
go out with  /%g@U %aUt wID/  8  chodit 

s někým
go over  /%g@U %@Uv@(r)/  75  projít (si), 

procházet, přezkoumat něco
go smoothly  /%g@U "smu:Dli/  65  jít 

hladce
go through  /%g@U %Tru:/  1  projít (si), 

probrat
go to court  /%g@U t@ %kO:t/  36  jít 

k soudu
go to hospital  /%g@U t@ %hQspItl/  25  

jít do nemocnice
go to jail  /%g@U t@ %ÙeIl/  35  jít 

do vězení
go to prison  /%g@U t@ "prIzn/  35  jít 

do vězení
go to sleep  /%g@U t@ "sli:p/  19  jít spát
go up  /%g@U %Vp/  55, 75  stoupat, 

zvýšit se, narůst
go white  /%g@U %waIt/  5  zešedivět

go wrong  /%g@U %rQN/  8, 65  pokazit se, 
zhoršit se, nevyjít

goal  /g@Ul/  2, 38, 58  cíl
goat  /g@Ut/  15  koza
gold  /g@Uld/  31  zlatý
golfer  /"gQlf@(r)/  45  golfista, hráč golfu
good chance  /"gUd %ÍA:ns/  59  slušná 

šance
good for you  /"gUd f@ %ju:/  17  zdraví 

prospěšný
goods  /gUdz/  56  zboží
gorilla  /g@"rIl@/  15  gorila
govern  /"gVvn/  38  vládnout
government  /"gVvnm@nt/  38  vláda
grab  /gr&b/  32  popadnout
gradual  /"gr&Ùu@l/  13, 55  postupný, 

pozvolný
gradually  /"gr&Ùu@li/  13, 55  

postupně, pozvolna
graduate n  /"gr&Ùju@t/  50  absolvent
graduate v  /"gr&ÙjueIt/  50  

absolvovat, vystudovat
graffiti  /gr@"fi:ti/  29  graffiti
gram  /gr&m/  79  gram
grand  /gr&nd/  69  velkolepý, parádní
grapefruit  /"greIpfru:t/  16  grapefruit, 

grep
grateful as in I would be grateful if …  

/"greItfl/  78  vděčný ve významu Byl 
bych (Vám) vděčný, kdyby …

grave  /greIv/  10  hrob
gravestone  /"greIvst@Un/  10  náhrobní 

kámen
grease  /gri:s/  27  mastnota
greasy  /"gri:si/  27  mastný
greedy  /"gri:di/  60  chamtivý, 

nenasytný
gripping  /"grIpIN/  42  poutavý, 

působivý, napínavý
groom  /gru:m/  10  ženich
ground (= earth’s surface)  /graUnd/  

14  zem(ě), zemský povrch
ground (= sports area)  /graUnd/  45  

hřiště, plocha
group  /gru:p/  44  skupina
grow  /gr@U/  55, 56  růst, narůst
growth  /gr@UT/  29, 55, 56  růst, nárůst
guarantee  /g&r@n"ti:/  66  záruka
guess n, v  /ges/  1  domněnka, dohad; 

hádat, odhadovat, uhodnout
guess as in I guess so  /ges/  65  Asi ano.
guest  /gest/  10  host
guilty  /"gIlti/  36  vinný, vinen
guitar  /gI"tA:(r)/  44  kytara
guitarist  /gI"tA:rIst/  44  kytarista
gun  /gVn/  39  (střelná) zbraň
gun battle  /"gVn %b&tl/  39  přestřelka
gym  /ÙIm/  79  tělocvična
gymnast  /"ÙImn&st/  45  gymnasta, 

gymnastka
gymnastics  /ÙIm"n&stIks/  45, 46  

gymnastika
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habit  /"h&bIt/  19  zvyk, návyk
hair as in lose your hair  /he@(r)/  5  

plešatět
haircut  /"he@kVt/  28  sestřih, účes
hairdryer  /"he@draI@(r)/  28  fén na vlasy
hairstyle  /"he@staIl/  28  účes
half as in fold in half  /hA:f/  34  půl 

ve významu přeložit napůl
half a dozen  /%hA:f @ "dVzn/  39  půl 

tuctu
half-brother  /"hA:f %brVD@(r)/  9  

nevlastní bratr
half-sister  /"hA:f %sIst@(r)/  9  nevlastní 

sestra
hall  /hO:l/  30  předsíň
hall of residence  /%hO:l @v %rezId@ns/  

50  vysokoškolská kolej
hammer  /"h&m@(r)/  26  kladivo
hand as in left-hand corner, right-hand 

side  /h&nd/  33  v levém rohu, 
na pravé straně

hand as in lend sb a hand  /h&nd/  77  
pomoci komu, podat pomocnou ruku

hand as in on the one/other hand  

/h&nd/  68  na jedné straně/na straně 
druhé

hand in your notice  /%h&nd %In %jO:  

"n@UtIs/  53  podat výpověď
hand sth out  /%h&nd %... "aUt/  75  

rozdávat, distribuovat
handcuffs  /"h&ndkVfs/  36  pouta
handle as in door handle  /"h&ndl/  21  

klika
handle v  /"h&ndl/  53  zvládnout co, 

poradit si, vypořádat se
handy  /"h&ndi/  29  praktický
hang on  /%h&N "Qn/  77  počkat, vydržet
happy  /"h&pi/  66  spokojený s čím
harbour  /"hA:b@(r)/  12  přístav
hardback  /"hA:db&k/  47  kniha 

v pevné vazbě
hard-working  /%hA:d "w3:kIN/  6   pilný
harm n, v  /hA:m/  15  ublížení, zranění; 

ublížit, zranit
harm v  /hA:m/  13  ublížit, zranit
harmful  /"hA:mfl/  13, 15, 73  škodlivý
harmless  /"hA:ml@s/  15, 73  neškodný
have a chat  /%h&v @ %Í&t/  1  

popovídat si
have a debate  /%h&v @ dI"beIt/  50  mít 

diskusi
have a haircut  /%h&v @ "he@kVt/  28  

ostříhat se
have a lie-in  /%h&v @ "laI %In/  19  

přispat si
have a lot in common  /%h&v @ %lQt %In 

%kQm@n/  8  mít hodně společného
have a nap  /%h&v @ %n&p/  19  

zdřímnout si
have a restless night  /%h&v @ %restl@s 

"naIt/  19  mít neklidnou noc, mít 
těžké spaní

have a row  /%h&v @ %raU/  8  pohádat se
have a stroke  /%h&v @ %str@Uk/  37  mít 

mozkovou příhodu/mrtvici
have an operation  /%h&v @n %Qp@"reISn/

  25  jít/být na operaci
have fun  /%h&v %fVn/  48  bavit se
have no choice  /%h&v %n@U "ÍOIs/  64  

nemít na vybranou
have no intention of doing sth  /%h&v 

"n@U In%tenSn @v %.../  65  nemít 
v úmyslu něco udělat

have nothing in common  /%h&v %nVTIN 

In "kQm@n/  8  nemít nic společného
have sth done  /%h&v %... %dVn/  28  

nechat (si) něco udělat
have the right to  /%h&v D@ %raIt t@/  54  

mít právo/nárok na
have time off  /%h&v %taIm "Qf/  54  mít 

volno
have toothache  /%h&v %tu:TeIk/  24  

mít bolest zubů
have your back to sth  /%h&v %jO: "b&k 

t@ %.../  70  být zády k čemu
headlights  /"hedlaIts/  21  přední světla, 

reflektory
headline  /"hedlaIn/  41  (novinový) 

titulek
heal  /hi:l/  20  vyléčit (se), zahojit se
heal up  /%hi:l %Vp/  20  zahojit se, 

zacelit se (rána)
health scare  /"helT %ske@(r)/  41  

zdravotní péče
healthy  /"helTi/  17  zdravý
hear  /hI@(r)/  32  slyšet
hear from sb  /"hI@ fr@m %.../  78  dostat 

zprávu/dopis od koho
heart  /hA:t/  37  srdce
heart attack  /"hA:t @%t&k/  37  infarkt, 

srdeční příhoda
heart disease  /"hA:t dI%zi:z/  37  srdeční 

choroba
heartbroken  /"hA:tbr@Uk@n/  7  

zdrcený, zlomený
heatwave  /"hi:tweIv/  13  vlna veder
heavy sleeper  /%hevi "sli:p@(r)/  19  

tvrdý spáč
heavy traffic  /%hevi "tr&fIk/  22  silný 

provoz
held up  /%held %Vp/  22  (být) zpožděn, 

zdržen
helmet as in safety helmet  /"helmIt/  

57  přilba, helma ve významu 
ochranná přilba

herbs  /h3:bz/  16  byliny, bylinky
herd  /h3:d/  15  stádo
hesitate  /"hezIteIt/  78  váhat
hi  /haI/  77  ahoj, nazdar
hide your feelings  /%haId %jO: %fi:lINz/  7  

skrývat své pocity
high-heeled  /%haI "hi:ld/  23  na vysokém 

podpatku

high school  /"haI %sku:l/  80  střední 
škola

high tide  /%haI "taId/  12  příliv
highly  /"haIli/  76  značně, velmi, 

nadmíru
highway  /"haIweI/  80  hlavní silnice, 

dálnice
hire a car  /%haI@r @ "kA:(r)/  22  

pronajmout si auto
hit  /hIt/  14   uhodit
hold an election  /%h@Uld @n I"lekSn/  38  

uspořádat volby
hold on  /%h@Uld %Qn/  77  počkat, mít 

strpení, vydržet
hold the record  /%h@Uld D@ "rekO:d/  46  

držet rekord
hole  /h@Ul/  26  díra, otvor
home as in at home  /h@Um/  50  doma
homesick  /"h@UmsIk/  50  tesknící 

po domově
honest  /"QnIst/  6  čestný, upřímný
honesty  /"Qn@sti/  6  čestnost, 

upřímnost
honeymoon  /"hVnimu:n/  10  líbánky
Hoover n, v  /"hu:v@(r)/  27  vysavač
hope  /h@Up/  65  doufat
hope as in I hope so/not  /h@Up/  65  

doufám, že ano/ne
horizon  /h@"raIz@n/  12  obzor, horizont
horizontal  /%hQrI"zQntl/  31  

horizontální
hospital  /"hQspItl/  25  nemocnice
horn  /hO:n/  21  klakson
horns  /hO:nz/  15  (pa)rohy
horse  /hO:s/  15  kůň
hour as in rush hour  /"aU@(r)/  22  

dopravní špička
how about?  /"haU @%baUt/  61  co 

takhle?
how are things?  /"haU @ %TINz/  77  jak 

to jde, jak se daří?
how do you feel about …?  /"haU d@ 

%ju: %fi:l @%baUt %.../  63  myslet si co 
o čem, mít názor na co

however  /haU"ev@(r)/  68  nicméně, 
avšak, ale

how’s it going?  /%haUz It "g@UIN/  77  
jak to jde?

huge  /hju:Ù/  18, 30  obrovský, 
ohromný

human  /"hju:m@n/  13  lidský
humid  /"hju:mId/  13  vlhký
humorous  /"hju:m@r@s/  73  humorný, 

komický, zábavný
humour as in sense of humour  

/"hju:m@(r)/  6  smysl pro humor
hunt  /hVnt/  15  lovit
hurricane  /"hVrIk@n/  14  hurikán
hurry  /"hVri/  29  spěchat, pospíchat
hurry as in in a hurry  /"hVri/  71  

ve spěchu
hurry up  /%hVri "Vp/  77  pospíšit si
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hurt sb’s feelings  /%h3:t %... "fi:lINz/  7  
zranit něčí city

husband  /"hVzb@nd/  10  manžel
hyphen  /"haIf@n/  4  pomlčka
ID card (identity card)  /%aI "di: %kA:d/  

79  průkaz totožnosti
ISP (internet service provider)   

/%aI %es "pi:/  79  poskytovatel 
internetových služeb

IT (information technology)  /%aI "ti:/  
79  informační technologie

i.e.  /%aI %i:/  52  tj., to znamená
I assume so  /%aI @"sju:m %s@U/  65  

domnívám se, že ano
I’d better be off  /%aId %bet@ bi "Qf/  77  

Musím už jít.
I don’t think so  /%aI %d@Unt "TINk %s@U/  

65  Myslím, že ne.
I doubt it  /%aI %daUt %It/  65  Pochybuji 

o tom.
I expect so  /%aI Ik"spekt %s@U/  65  

Očekávám, že ano.
I guess so  /%aI %ges %s@U/  65  Myslím, 

že ano.
I haven’t a clue  /%aI %h&vnt @ "klu:/  77  

Nemám ponětí.
I hope not  /%aI "h@Up %nQt/  65  

Doufám, že ne.
I hope so  /%aI %h@Up %s@U/  65  Doufám, 

že ano.
I imagine so  /%aI I"m&ÙIn %s@U/  65  

Mám za to, že ano.
I suppose so  /%aI s@"p@Uz %s@U/  65  

Předpokládám, že ano.
I think so  /%aI %TINk %s@U/  65  Myslím, 

že ano.
I think …  /%aI "TINk/  63  Myslím …
I think that …  /%aI "TINk D@t/  63  

Myslím, že …
I would appreciate it if …  /%aI %wUd 

2@"pri:SieIt It %If/  78  Ocenil bych, 
kdyby …

I would be grateful if …  /%aI %wUd  

%bi "greItfl %If/  78  Byl bych vděčný, 
kdyby …

ideal  /aI"di:@l/  29  ideální
identical  /aI"dentIkl/  60  identický, 

stejný
identify  /aI"dentIfaI/  1  rozpoznat, 

rozeznat
identity  /aI"dent@ti/  79  totožnost
idiom  /"Idi@m/  3, 77  idiom, ustálené 

slovní spojení
idiomatic  /%Idi@"m&tIk/  77  idiomatický
if you ask me …  /%If %ju: %A:sk "mi:/  63  

podle mě …
ignition  /Ig"nISn/  21  zapalování
ignore  /Ig"nO:(r)/  33, 58  ignorovat, 

nevšímat si
illegal  /I"li:gl/  35  nelegální
illegible  /I"leÙ@bl/  72  nečitelný

illuminate  /I"lu:mIneIt/  48  osvětlit, 
nasvítit co

illustrate  /"Il@streIt/  33  ilustrovat, 
objasnit, ukázat

illustration  /%Il2@"streISn/  33  ilustrace, 
znázornění, názorný příklad, obrázek

I’m afraid …  /%aIm @"freId/  61   
Obávám se …, Bohužel

I’m afraid not  /%aIm @%freId %nQt/  65  
Obávám se, že ne.

I’m afraid so  /%aIm @%freId "s@U/  65  
Obávám se, že ano.

I’m meant to  /%aIm %ment t@/  61   
předpokládá se, že (něco udělám), 
mám něco udělat

I’m not bothered  /%aIm %nQt %bQD@d/  
66  Je mi jedno, nezáleží mi na

I’m supposed to  /%aIm s@"p@Ust t@/  61  
předpokládá se, že (něco udělám), 
mám něco udělat

imagine  /I"m&ÙIn/  65, 74  představit si
imagine as in I imagine so  /I"m&ÙIn/  

65  Domnívám se, že ano.
immediately  /I"mi:di@tli/  25  okamžitě
immigrant  /"ImIgr@nt/  9, 38  

přistěhovalec, imigrant
immigration  /%ImI"greISn/  38  

přistěhovalectví, imigrace
immoral  /I"mQr@l/  72  nemorální
impatient  /Im"peISnt/  6  netrpělivý
impressed  /Im"prest/  69  ohromený čím
impressive  /Im"presIv/  30  působivý, 

impozantní
improve  /Im"pru:v/  2  zlepšit, zdokonalit
improvement  /Im"pru:vm@nt/  2  

zlepšení, zdokonalení
in a bad mood  /%In @ %b&d "mu:d/  7  

(mít) špatnou náladu
in a deep sleep  /%In @ %di:p "sli:p/  19  

tvrdě spát
in a good mood  /%In @ %gUd %mu:d/  7  

(mít) dobrou náladu
in a hurry  /%In @ "hVri/  71  ve spěchu
in a relationship  /%In @ rI"leISnSIp/  8  

(mít) vztah
in a rush  /%In @ "rVS/  71  ve spěchu
in actual fact  /%In %&kÍu@l %f&kt/  76  

vlastně, ve skutečnosti
in addition  /%In @"dISn/  68  navíc
in advance  /%In @d"vA:ns/  71  předem
in bad shape  /%In %b&d %SeIp/  5  nebýt 

ve formě, (být) ve špatné kondici
in case  /%In "keIs/  67, 68  v případě, 

pro případ
in charge of  /%In %ÍA:Ù @v/  53, 71  

řídit, vést co
in comparison with  /%In k@m"p&rIs@n 

wID/  60  ve srovnání s čím
in control  /%In k@n"tr@Ul/  39  (mít) pod 

kontrolou
in detail  /%In %di:teIl/  2  důkladně, 

podrobně

in fact  /%In "f&kt/  65, 76  vlastně, 
ve skutečnosti, přesněji (řečeno)

in favour of  /%In %feIv@r @v/  63, 71  být 
zastáncem čeho, být pro

in focus  /%In %f@Uk@s/  43  zaostřený
in general  /%In %Ùenr@l/  71  obvykle, 

obyčejně
in good shape  /%In %gUd %SeIp/  5  

v dobré formě, v dobré kondici
in mourning  /%In "mO:nIN/  10  mít/

nosit smutek
in my opinion  /%In %maI @%pInj@n/  63  

podle mě, dle mého názoru
in other words  /%In "VD@ %w3:dz/  11  

jinými slovy
in particular  /%In p@"tIkj@l@(r)/  78  

obzvlášť, zejména
in person  /%In "p3:sn/  66  osobně
in power  /%In "paU@(r)/  38  u moci
in principle  /%In %prIns@pl/  63  v zásadě, 

v podstatě
in private  /%In %praIv@t/  71  v soukromí
in public  /%In %pVblIk/  71  na veřejnosti
in spite of  /%In %spaIt @v/  68  i přes co, 

navzdory čemu
in the centre  /%In D@ "sent@(r)/  33  

uprostřed
in the distance  /%In D2@ "dIst@ns/  33  

v dálce
in the end  /%In Di "end/  71  nakonec
in the meantime  /%In D@ "mi:ntaIm/  70  

mezitím
in theory  /%In %TI@ri/  63  teoreticky
in time  /%In "taIm/  50  včas, zavčasu
in writing  /%In "raItIN/  66  písemně
inadequate  /In"&dIkw@t/  56, 69  

nedostatečný
inappropriate  /%In@"pr@Upri@t/  2  

nevhodný, nepřiměřený
include  /In"klu:d/  2  zahrnout, 

zahrnovat, obsahovat
income  /"InkVm/  18  příjem
increase n  /"INkri:s/  37  zvětšení, 

zvýšení, vzestup
increase v  /In"kri:s/  37, 55, 58, 63  

zvýšit, zvětšit
incredible  /In"kred@bl/  42  úžasný, 

skvělý, fantastický
indeed  /In"di:d/  42  opravdu, vskutku
independence  /%IndI"pend@ns/  40  

nezávislost
independent  /%IndI"pend@nt/  40  

nezávislý
individual  /%IndI"vIÙu@l/  42  

jednotlivec, jedinec
industrial  /In"dVstri@l/  33  průmyslový
industry  /"Ind@stri/  33  průmysl
ineffective  /%InI"fektIv/  69  neúčinný, 

neefektivní
inefficient  /%InI"fISnt/  69  neefektivní, 

nehospodárný
infection  /In"fekSn/  20  infekce
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infectious  /In"fekS@s/  37  infekční
inflation  /In"fleISn/  55   inflace
influence n, v  /"Influ@ns/  44  vliv, 

ovlivnit
influenza  /%Influ"enz@/  79  chřipka
informal  /In"fO:ml/  1  neformální
information technology  /Inf@%meISn 

tek"nQl@Ùi/  79  informační 
technologie

ingredients  /In"gri:di@nts/  17  přísady
inherit  /In"herIt/  10  zdědit
inheritance  /In"herIt@ns/  10  dědictví
injure  /"InÙ@(r)/  20  poranit, zranit
injured  /"InÙ@d/  22  zraněný
injury  /"InÙ@ri/  20  zranění
inner city  /%In@ "sIti/  29  chudá čtvrt 

města poblíž centra
innocent  /"In@snt/  36  nevinný
innovate  /"In@veIt/  57  inovovat, 

zavádět novinky
innovation  /%In@"veISn/  57  inovace
innovative  /"In@v@tIv/  57  inovativní, 

inovační, novátorský
insect  /"Insekt/  15  hmyz
insecure  /InsI"kjU@(r)/  6, 72  nejistý, 

postrádající sebevědomí
insensitive  /In"sens@tIv/  7  necitlivý, 

necitelný
insist  /In"sIst/  71, 64  trvat na čem, 

vyžadovat co
insomnia  /In"sQmni@/  19  nespavost, 

insomnie
install  /In"stO:l/  52  instalovat, 

namontovat
instance as in for instance  /"Inst@ns/  3  

případ, příklad ve významu například
instead  /In"sted/  4, 61  místo koho/čeho
instructions  /In"strVkSnz/  49  instrukce, 

pokyny
instrument as in musical instrument  

/"Instr@m@nt/  44  nástroj ve významu 
hudební nástroj

intend  /In"tend/  65, 74  zamýšlet, 
hodlat

intention  /In"tenSn/  65  úmysl, záměr
interest  /"Intr@st/  55  úrok
interest rate  /"Intr@st %reIt/  55  

úroková sazba
international  /%Int@"n&Sn@l/  41  

mezinárodní
internet service provider  /%Int@net 

"s3:vIs pr@%vaId@(r)/  79  poskytovatel 
internetových služeb

interpret  /In"t3:prIt/  73  vyložit, 
vykládat, vysvětlit

interpretation  /In%t3:prI"teISn/  73  
výklad, interpretace, vysvětlení

interrupt  /%Int@"rVpt/  4, 45  přerušit, 
přerušovat

interstate  /"Int@steIt/  80  mezistátní 
dálnice

interview n, v  /"Int@vju:/  51  pohovor, 
rozhovor; mít pohovor, dělat rozhovor

interviewer  /"Int@vju:@(r)/  51  tazatel, 
dotazovatel

intolerant  /In"tQl@r@nt/  6  nesnášenlivý, 
netolerantní

introduce  /%Intr@"dju:s/  74  představit
invade  /In"veId/  40  vtrhnout, 

vpadnout, napadnout
invasion  /In"veIZn/  40  invaze, vpád, 

nájezd
invent  /In"vent/  11  vynalézt
invention  /In"venSn/  11  vynález
invest  /In"vest/  57  investovat
investigate  /In"vestIgeIt/  36  

vyšetřovat, vyšetřit, pátrat
investment  /In"vestm@nt/  57  investice
invigilator  /In"vIÙIleIt@(r)/  49  dozor 

(při zkoušce)
involve  /In"vQlv/  53  vyžadovat, nést 

s sebou, obnášet
involved  /In"vQlvd/  39  zúčastněný 

na čem, zapojený do čeho
involved in  /In"vQlvd In/  71  věnující 

se čemu, angažovaný
iron  /"aI@n/  31  železo, železný
irrelevant  /I"rel@v@nt/  2, 72  

nesouvisející, od věci, nepodstatný
irresponsible  /%IrI"spQns@bl/  6  

nezodpovědný, lehkomyslný
irritable  /"IrIt@bl/  19  nedůtklivý, 

podrážděný
-ish  /IS/  5  přípona používaná 

s některými příd. jmény pro vyjádření 
významu „dosti, docela“

issue  /"ISu:/  63  záležitost, otázka, 
problematika

it seems to me  /It %si:mz t@ %mi:/  63  
připadá mi, zdá se mi

item  /"aIt@m/  49  věc, předmět
it’s up to me  /%Its %Vp t@ %mi:/  64  

záleží to na mě
jail  /ÙeIl/  35  vězení
jam as in traffic jam  /Ù&m/  22  

dopravní zácpa
jealous  /"Ùel@s/  7  žárlivý
jewellery  /"Ùu:@lri/  23  šperky
job  /ÙQb/  52  práce, zaměstnání
join a class  /%ÙOIn @ %klA:s/  66  připojit 

se, přidat se, stát se členem 
join (= put together)  /ÙOIn/  4  spojit, 

připojit
joke  /Ù@Uk/  77  vtip
joke as in you must be joking, you’re 

joking  /Ù@Uk/  77  to nemyslíš vážně, 
to si děláš legraci

journalism  /"Ù3:n@lIz@m/  41  
žurnalistika

journalist  /"Ù3:n@lIst/  41  novinář
judge n  /ÙVÙ/  36  soudce
judge v  /ÙVÙ/  73  posuzovat, soudit, 

hodnotit

judgement  /"ÙVÙm@nt/  73  úsudek, 
rozsudek

junk food  /"ÙVNk %fu:d/  17  nezdravá 
strava

jury  /"ÙU@ri/  36  porota
just  /ÙVst/  33  (jen) tak tak, sotva, stěží
kg (kilo(s)/kilogram(s))  /"ki:l@U(z), 

"kIl@gr&m(z)/  79  kilogram
km (kilometre(s))  /"kIl@mi:t@(z)/  79  

kilometr(y)
kph (kilometres per hour)  /%kIl@mi:t@z 

p@r "aU@(r)/  79  kilometry za hodinu
keen as in be keen on  /ki:n/  62  mít 

rád co, být zapálený pro co
keep  /ki:p/  21, 28  držet se, zůstat
keep a record of  /%ki:p @ "rekO:d @v/  1  

zapisovat si
keep ahead of  /%ki:p @"hed @v/  57  být 

napřed před kým
keep an eye on  /%ki:p @n %aI %Qn/  77  

dávat pozor na, hlídat, dohlédnout
keep calm  /%ki:p %kA:m/  66  zůstat 

v klidu
keep in touch  /%ki:p In "tVÍ/  8  zůstat 

v kontaktu
keep sth up  /%ki:p %... %Vp/  17  vytrvat, 

pokračovat, setrvat
keep your temper  /%ki:p %jO: %temp@(r)/  

66  ovládat se, neztratit trpělivost
key  /ki:/  57  klíčový, hlavní
keyboard  /"ki:bO:d/  44  klávesy
keyboard player  /"ki:bO:d %pleI@(r)/  44  

hráč na klávesy
kid  /kId/  77  děcko
kidney  /"kIdni/  16  ledvina
kill  /kIl/  35  zabít
kilogram  /"kIl@gr&m/  79  kilogram
kilometre  /"kIl@mi:t@(r)/  79  kilometr
kilometres per hour  /%kIl@mi:t@z p@r 

%aU@(r)/  79  kilometry za hodinu
kind  /kaInd/  73  přívětivý, milý, vlídný
kind regards  /"kaInd rI%gA:dz/  78  

s pozdravem
kindness  /"kaIndn@s/  73  vlídnost, 

laskavost
king  /kIN/  9  král
knickers  /"nIk@z/  23  kalhotky
knock  /nQk/  34  zaklepat, zaťukat
knowledge  /"nQlIÙ/  11  znalost(i), 

vědomost(i)
l (litre(s))  /"li:t@(z)/  79  litr(y)
lab  /l&b/  79  laboratoř
laboratory  /l@"bQr@tri/  79  laboratoř
lack  /l&k/  19  nedostatek čeho, nouze o
ladder  /"l&d@(r)/  31  žebřík
lake  /leIk/  12  jezero
land  /l&nd/  52  pozemek
landscape  /"l&ndskeIp/  43  krajina
lane  /leIn/  22  jízdní pruh
lap  /l&p/  45  kolo, okruh (závodu)
largely  /"lA:Ùli/  76  převážně, z velké 

části, hlavně
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last  /lA:st/  70  trvat
lately  /"leItli/  77  poslední dobou
latest  /"leItIst/  23  poslední, nejnovější
launch  /lO:nÍ/  38  spustit, zahájit
laugh as in burst out laughing  /lA:f/  

34  rozesmát se, vybuchnout smíchy
lava  /"lA:v@/  14  láva
law  /lO:/  35  zákon
lawn  /lO:n/  30  trávník
lazy  /"leIzi/  6  líný
lead   /li:d/  30  vést 
lead singer  /%li:d "sIN@(r)/  44  hlavní 

zpěvák/zpěvačka
lead to  /"li:d t@/  37  vést kam
leader  /"li:d@(r)/  39  vůdce, lídr
leader as in market leader  /"li:d@(r)/  

56  přední výrobce/firma, firma 
s dominantním postavením na trhu

leading role  /"li:dIN %r@Ul/  42  hlavní 
role

leaf  /li:f/  34  list
leak n, v  /li:k/  26  únik; téci, prosakovat, 

vytékat
least as in at least  /li:st/  71  nejméně, 

alespoň
leather  /"leD@(r)/  23  kůže
leave out  /%li:v "aUt/  4, 75  vynechat
leaves  /li:vz/  34  listy
lecture  /"lekÍ@(r)/  50  přednáška
lecturer  /"lekÍ@r@(r)/  50  přednášející, 

vysokoškolský učitel
leek  /li:k/  16  pór(ek)
left-hand  /"left %h&nd/  33  levý, po levé 

ruce, na levé straně
legal  /"li:gl/  35  zákonný, legální
legible  /"leÙIbl/  72  čitelný (písmo)
leisure  /"leZ@(r)/  33  volno, volný čas
lend sb a hand  /%lend %... @ "h&nd/  77  

pomoci komu
length  /leNT/  45  délka
lens as in zoom lens  /lenz/  43  objektiv 

ve významu přibližovací objektiv
lenses as in contact lenses  /"lenzIz/  5  

kontaktní čočky
leopard  /"lep@d/  15   leopard, levhart
let  /let/  28, 64  nechat, dopustit co
letter as in capital letter  /let@(r)/  4  

velké písmeno
letter box  /"let@ %bQks/  31  poštovní 

schránka
lid  /lId/  34  víko
life expectancy  /"laIf Ik%spekt@nsi/  15  

předpokládaná délka života
lifeboat  /"laIfb@Ut/  57  záchranný člun
lifespan  /"laIfsp&n/  15  délka života, 

životnost
light bulb  /"laIt %bVlb/  26  žárovka
light-skinned  /%laIt "skInd/  5  světlé 

pleti
light sleeper  /%laIt %sli:p@(r)/  19  mít 

lehké spaní

light sth up  /%laIt %... %Vp/  48  osvítit, 
nasvítit, rozsvítit

like (= similar to)  /laIk/  32   jak, jako
like (= such as)  /laIk/  4, 32  jako třeba, 

například
likely to  /"laIkli t@/  59  pravděpodobně, 

asi, mít šanci udělat co
limit as in speed limit  /"lImIt/  21  

nejvyšší povolená rychlost
limited  /"lImItId/  58  omezený
linesman  /"laInzm@n/  45  pomezní 

rozhodčí
lion  /"laI@n/  15  lev
liquid  /"lIkwId/  13  kapalina, tekutina
list  /lIst/  4  seznam, soupis, přehled
listen  /"lIsn/  32  poslouchat
litre  /"li:t@(r)/  79  litr
litter  /"lIt@(r)/  29  smetí, odpadky
live  /laIv/  44  živý, živě vysílaný, živě, 

v přímém přenosu
lively  /"laIvli/  29  živý, plný života, 

rušný
liver  /"lIv@(r)/  16  játra
living  /"lIvIN/  44  živý, žijící
loads   /l@Udz/  77  spousta, fůra čeho
load sth up  /%l@Ud %... %Vp/  72  naložit, 

nakládat
loan  /l@Un/  50  půjčka
loathe   /l@UD/  62  mít odpor k čemu, 

nenávidět, nesnášet
lobster  /"lQbst@(r)/  16  langusta
local  /"l@Ukl/  29  místní
lock  /lQk/  72  zamknout
log as in sleep like a log  /lQg/  19  spát 

jako dřevo
long  /lQN/  45  dlouhý
long as in as long as  /lQN/  68  pokud
look  /lUk/  32  (po)dívat se
look after  /%lUk %A:ft@(r)/  71  starat se, 

opatrovat, pečovat o koho
look forward to  /%lUk "fO:w@d t@/  

24, 65, 78  těšit se na co
look like  /"lUk %laIk/  9  vypadat jako
look out  /%lUk %aUt/  67  (Dávej) pozor!
look through  /"lUk %Tru:/  47  

prohlédnout si, projít si, pročíst
loosen  /"lu:sn/  26  uvolnit, povolit
lose  /lu:z/  56  ztratit
lose weight  /%lu:z %weIt/  17  zhubnout, 

ubrat na váze
lose your hair  /%lu:z %jO: %he@(r)/  5  

ztrácet vlasy, plešatět
lose your sight  /%lu:z %jO: "saIt/  37  

ztratit zrak, přijít o zrak
lose your temper  /%lu:z %jO: %temp@(r)/  

66  přestat se ovládat, rozčílit se
loss  /lQs/  55  ztráta, úbytek
loud  /laUd/  34  hlasitý; nahlas
love  /lVv/  78  Měj se, S pozdravem
love from  /"lVv fr@m/  78  Měj se, 

S pozdravem
low tide  /%l@U "taId/  12  odliv

loyal  /"lOI@l/  8, 72  loajální, věrný
lungs  /lVNz/  37  plíce
lyrics  /"lIrIks/  44  text/slova písně
ml (millilitre(s))  /"mIlili:t@(z)/  79  

mililitr(y)
mm (millimetre(s))  /"mIlimi:t@(z)/  79  

milimetr(y)
MP (Member of Parliament)  /%em %pi:/  

38  poslanec britského parlamentu
mph (miles per hour)  /%maIlz p@r  

"aU@(r)/  79  míle v hodině
mad  /m&d/  6  bláznivý, šílený
mad about (= liking very much)   

/"m&d @%baUt/  62  zblázněný do, 
blázen do

Madam  /"m&d@m/  78  paní
main difference  /%meIn "dIfr@ns/  60  

hlavní rozdíl
main road  /%meIn %r@Ud/  80  hlavní 

silnice
mainly  /"meInli/  76  hlavně, především
maintain  /meIn"teIn/  14  udržovat, 

zachovávat
majority  /m@"ÙQr@ti/  38  většina
make as in can you make it?  /meIk/  

61  Můžeš přijít/dorazit …?
make (= perform an action)  /meIk/  

1, 10, 65   udělat, učinit, provést      
make a claim  /%meIk @ %kleIm/  66  

vznést/uplatnit nárok
make a complaint  /%meIk @ k@m"pleInt/  

53, 66  stěžovat si, podat stížnost
make a note  /%meIk @ %n@Ut/  1  udělat 

si poznámku
make a profit  /%meIk @ %prQfIt/  55  

mít/vykázat zisk
make a promise  /%meIk @ "prQmIs/  41  

dát slib
make a speech  /%meIk @ "spi:Í/  10  

pronést řeč
make an appointment  /%meIk @n 

@"pOIntm@nt/  24  objednat se, 
dohodnout si schůzku

make an enquiry  /%meIk @n In"kwaI@ri/  
53  poptat se

make arrangements  /%meIk  

@"reInÙm@nts/  52  učinit přípravy, 
opatření

make friends  /%meIk %frendz/  8  
spřátelit se

make mistakes  /%meIk mI"steIks/  1  
dělat chyby

make plans   /%meIk "pl&nz/  65  
plánovat (si) (budoucnost)

make progress  /%meIk %pr@Ugres/  2  
dělat pokroky

make sb do sth  /%meIk %... %du: %.../  64  
přimět, přinutit koho k čemu

make sb redundant  /%meIk %... 

rI"dVnd@nt/  53  propustit koho ze 
zaměstnání
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make sth up  /%meIk %... %Vp/  75  
vymyslet si

make sure  /%meIk "SU@(r)/  53, 66  
ujistit se, ubezpečit se, přesvědčit se

make the most of  /%meIk D@ %m@Ust @v/  
71  co nejlépe/nejvíce využít čeho

male  /meIl/  5, 15  samčí, mužský, 
mužského pohlaví

mall  /mO:l, m&l/  80  nákupní středisko/ 
areál/pasáž

manage  /"m&nIÙ/  50, 52, 71, 74  
zvládat co, řídit, vést

management  /"m&nIÙm@nt/  52  
řízení, vedení, management podniku

manager  /"m&nIÙ@(r)/  45  manažer
manual  /"m&nju@l/  47  manuál, 

příručka
manufacture  /%m&nju"f&kÍ@(r)/  57  

vyrábět
manufacturer  /%m&nju"f&kÍ@r@(r)/  57  

výrobce
manufacturing  /%m&nju"f&kÍ@rIN/  52  

výroba, vyrábění
mark as in exclamation/question mark  

/mA:k/  4  znak, symbol ve významu 
vykřičník/otazník

market as in target market  /"mA:kIt/  
58  trh, cílový trh

market leader  /%mA:kIt %li:d@(r)/  56  
přední výrobce/firma, firma 
s dominantním postavením na trhu

market research  /%mA:kIt rI"s3:Í, 

"ri:s3:Í/  56  průzkum trhu
marketing  /"mA:k@tIN/  58  marketing
marks as in quotation marks  /mA:ks/  

4  uvozovky
marriage  /"m&rIÙ/  10  manželství
mash  /m&S/  17  rozmačkat
massive  /"m&sIv/  18  masivní, obrovský
masterpiece  /"mA:st@pi:s/  43  

mistrovské dílo
match  /m&Í/  23  hodit se, jít k čemu, 

ladit s čím
mate  /meIt/  77  kamarád, kámoš
material  /m@"tI@ri@l/  23  materiál
mature  /m@"ÍU@(r)/  63  zralý, dospělý
maximum  /"m&ksIm@m/  45  maximum
may  /meI/  36, 59  možná, 

pravděpodobně, je možné
mean  /mi:n/  6  skoupý, lakomý
mean a lot   /%mi:n @ %lQt/  48  

znamenat mnoho pro koho
meant as in be meant to  /ment/  22, 61  

předpokládat se, mít být co/jaký
meantime as in in the meantime  

/"mi:ntaIm/  70  mezitím
meanwhile  /"mi:nwaIl/  70  zatím, 

mezitím
measure  /"meZ@(r)/  73  měřit
measurement  /"meZ@m@nt/  73  míra, 

rozměry, velikost
mechanic  /m@"k&nIk/  52  mechanik

medal  /"medl/  31, 46  medaile
melody  /"mel@di/  44  melodie
melt  /melt/  13  rozpustit se, roztát
member  /"memb@(r)/  9  člen
Member of Parliament  /%memb@r @v 

%pA:l@m@nt/  38  člen parlamentu, 
poslanec

member of the public  /%memb@r @v  

D@ "pVblIk/  53  veřejnost
memory loss  /"mem@ri %lQs/  37  ztráta 

paměti
mend  /mend/  26  spravit, opravit, zašít
mention  /"menSn/  66  zmínit (se)
metal  /"metl/  31  kov, kovový
method  /"meT@d/  1  metoda, způsob
metric  /"metrIk/  79  metrický (systém)
metric capacity  /%metrIk k@"p&s@ti/  79  

metrický objem
metric length  /%metrIk %leNT/  79  

metrická délka
metric weight  /%metrIk %weIt/  79  

metrická hmotnost
mice  /maIs/  15  myši
middle  /"mIdl/  33  střed
might  /maIt/  36, 59  možná, snad, 

mohl(a) by, mohli by, mohlo by
mild  /maIld/  13  mírný
miles per hour  /%maIlz p@r %aU@(r)/  79  

míle za hodinu
millilitre  /"mIlili:t@(r)/  79  mililitr
millimetre  /"mIlimi:t@(r)/  79  milimetr
military  /"mIl@tri/  52  vojenský, 

armádní
minced  /mInst/  17  mletý
mind  /maInd/  74  vadit komu co, 

namítat proti čemu
mind as in on your mind  /maInd/  19  

ležet v hlavě, trápit, doléhat (myšlenky)
mind your head  /%maInd %jO: %hed/  67  

pozor na hlavu
minimum  /"mInIm@m/  45  minimum
minor  /"maIn@(r)/  35  méně závažný, 

drobný
minority  /maI"nQr@ti/  38  menšina
mint  /mInt/  16  máta
mirror as in rear-view/wing mirror  

/"mIr@(r)/  21  zrcátko, zpětné zrcátko/
vnější zpětné zrcátko

miserable  /"mIzr@bl/  7  nešťastný, 
zkroušený

mist  /mIst/  13  mlha
mistake as in make mistakes  /mI"steIk/  

1  chyba, dělat chyby
misty  /"mIsti/  13  mlžný, mlhavý
mixed feelings  /%mIkst %fi:lINz/  69  

smíšené pocity
moan n, v  /m@Un/  66  úpění, nářek; 

naříkat (si), bědovat
modern  /"mQdn/  69  moderní
modest  /"mQdIst/  6  skromný, zdrženlivý
money  /"mVni/  79  peníze
monkey  /"mVNki/  15  opice

mood  /mu:d/  7   nálada
moody  /"mu:di/  7  náladový
moon  /mu:n/  11  měsíc
mop  /mQp/  27  mop
moral  /"mQr@l/  72  morální, mravný
moreover  /mO:r"@Uv@(r)/  68  kromě 

toho, navíc, mimo to
mosquito  /m@"ski:t@U/  15  komár, 

moskyt
most as in make the most of  /m@Ust/  

71  co nejlépe/nejvíce využít čeho
motivated  /"m@UtIveItId/  2  motivovaný
motivation  /%m@UtI"veISn/  2  motivace
motorbike  /"m@Ut@baIk/  79  motorka
motorway  /"m@Ut@weI/  80  dálnice, 

silnice pro motorová vozidla
mourners  /"mO:n@z/  10  truchlící 

pozůstalí, smuteční hosté
mourning as in in mourning  /"mO:nIN/  

10  smutek, truchlení ve významu 
mít/nosit smutek

mouse  /maUs/  15  myš
movie  /"mu:vi/  42, 80  film
movie theater  /"mu:vi %TI@t@(r)/  80  

kino
moving  /"mu:vIN/  42  dojemný, 

dojímavý
mud  /mVd/  27  bláto
muddy  /"mVdi/  27  zablácený, blátivý
mug  /mVg/  35  (loupežně) přepadnout
mugger  /"mVg@(r)/  35  (pouliční) lupič, 

zloděj
mugging  /"mVgIN/  35  (loupežné) 

přepadení
muggy  /"mVgi/  13  vlhký a teplý, dusný
multi-storey car park  /%mVlti %stO:ri %kA: 

%pA:k/  29  vícepodlažní parkovací dům
murder n, v  /"m3:d@(r)/  35  vražda; 

zavraždit
murderer  /"m3:d@r@(r)/  35  vrah
musical instrument  

/%mju:zIkl "Instr@m@nt/  44  hudební 
nástroj

musician  /mju:"zISn/  44  hudebník
mussel  /"mVsl/  16  slávka (jedlá)
mystery  /"mIstri/  47  záhadný příběh
nail  /neIl/  26  hřebík
nanny  /"n&ni/  52  chůva
nap as in have a nap  /n&p/  19  

zdřímnout si
narrow  /"n&r@U/  12  úzký
nasty  /"nA:sti/  20  nepříjemný, zlý
national  /"n&Sn@l/  41  národní
NATO  /"neIt@U/  79  Severoatlantická 

aliance
natural  /"n&Ír@l/  69  přírodní
nearby  /%nI@"baI/  78  nedaleko, poblíž
neat  /ni:t/  5  upravený, úhledný
necklace  /"nekl@s/  23  náhrdelník
need as in a need for  /ni:d/  38  

potřeba čeho
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need as in desperately need  /ni:d/  76  
potřebovat ve významu zoufale 
potřebovat

needle  /"ni:dl/  26  jehla
negative adj  /"neg@tIv/  69  negativní
negative n  /"neg@tIv/  43  negativ
negotiate  /nI"g@USieIt/  39   vyjednávat
neighbourhood  /"neIb@hUd/  48  čtvrť, 

sousedství, (blízké) okolí
neutral  /"nju:tr@l/  23, 77  neutrální
nevertheless  /%nev@D@"les/  68  

nicméně, přesto, avšak
nightie  /"naIti/  19  noční košile/košilka
nightmare (= bad dream)  /"naItme@(r)/  

19  noční můra, zlý sen
nightmare (= bad experience)  

/"naItme@(r)/  22  noční můra, zlý sen 
(přeneseně)

no problem  /%n@U %prQbl@m/  77  žádný 
problém, klidně

non-alcoholic  /%nQn &lk@"hQlIk/  72  
nealkoholický

non-fiction  /%nQn %fIkSn/  47  literatura 
faktu, populárně naučná literatura

non-metric   /%nQn "metrIk/  79  
nemetrický

nonsense  /"nQnsns/  77  nesmysl
not at all  /%nQt @t "O:l/  62  vůbec ne
not … yet  /%nQt ... "jet/  70  ještě ne 
note as in make a note of  /n@Ut/  1  

poznamenat si, zapsat si
notice v  /"n@UtIs/  32  všimnout si
notice as in hand in your notice   

/"n@UtIs/  53  podat výpověď
nothing much  /%nVTIN %mVÍ/  77  nic 

moc, nic důležitého
novel  /"nQvl/  47  román
now and again  /%naU @nd @"gen/  70  

občas, tu a tam
nowadays  /"naU@deIz/  70  v současné/

dnešní době, nyní
nuisance  /"nju:sns/  66  otrava, 

nepříjemnost
number plate  /"nVmb@ %pleIt/  21  

poznávací značka
obedient  /@"bi:di@nt/  64  poslušný
obese  /@U"bi:s/  37  obézní
obesity  /@U"bi:s@ti/  37  obezita
obey  /@"beI/  64  poslouchat, poslechnout
obey the law  /@%beI D@ %lO:/  35  

dodržovat zákony
object  /"QbÙekt/  52  předmět
objective  /@b"ÙektIv/  58  cíl
obligatory  /@"blIg@tri/  64  povinný, 

nařízený
observant  /@b"z3:v@nt/  32  pozorný, 

všímavý, bystrý
obvious  /"Qbvi@s/  2  zřejmý, očividný, 

jasný
occasion  /@"keIZn/  48  příležitost, 

událost

occasionally  /@"keIZn@li/  70  
příležitostně, občas

occur  /@"k3:(r)/  22  stát se, přihodit se, 
udát se

ocean  /"@USn/  12  oceán
off (= money off)  /Qf/  18  sleva na co, 

snížení ceny čeho
off as in time off  /Qf/  54  volno 

(z práce, ze školy)
offence  /@"fens/  35  delikt, přestupek, 

trestný čin
offend  /@"fend/  3  urazit, dotknout se
offender  /@"fend@(r)/  35  pachatel, 

delikvent
offensive  /@"fensIv/  3  urážlivý, hrubý
oil paints  /"OIl %peInts/  43  olejové barvy
oils  /OIlz/  43  olejové barvy
old-fashioned  /%@Uld %f&Snd/  69  

staromódní, zastaralý
old friend  /%@Uld "frend/  8  starý přítel
omit  /@"mIt/  4, 75  opomenout, 

vynechat, vypustit
on board  /%Qn %bO:d/  71  na palubě 

(letadla, lodi, autobusu)
on display  /%Qn dI"spleI/  43  vystavený 

(pro veřejnost)
on my mind  /%Qn %maI %maInd/  19  

ležet v hlavě, trápit, doléhat (myšlenky)
on my way  /%Qn %maI "weI/  22  

na cestě kam
on purpose  /%Qn %p3:p@s/  71  úmyslně, 

schválně
on show  /%Qn %S@U/  43  vystaven (obraz)
on the horizon  /%Qn D@ h@"raIzn/  12  

na obzoru
on the one hand  /%Qn D@ %wVn %h&nd/  

68  na jedné straně (v porovnání)
on the other hand  /%Qn Di "VD@ %h&nd/  

68  na druhé straně (opačný argument)
on the way  /%Qn D@ "weI/  22  na cestě
on the whole  /%Qn D@ %h@Ul/  76  

vcelku, celkem vzato, celkově
on time  /%Qn "taIm/  50  včas
on your mind  /%Qn %jO: %maInd/  19  

ležet v hlavě, trápit, doléhat (myšlenky)
one-sided  /%wVn "saIdId/  46  

jednostranný
only child  /%@Unli "ÍaIld/  9  jedináček
onto  /"Qnt@/  70  na co, na povrch čeho, 

směrem k čemu
operate  /"Qp@reIt/  25  operovat
operating costs  /"Qp@reItIN %kQsts/  55  

provozní náklady
operating theatre  /"Qp@reItIN %TI@t@(r)/  

25  operační sál
operation  /%Qp@"reISn/  25  operace
opinion as in in my opinion  /@"pInj@n/  

63  podle mě, dle mého názoru
opponent  /@"p@Un@nt/  46  soupeř, 

protihráč
opportunity  /%Qp@"tju:n@ti/  1, 50, 58  

příležitost, šance, možnost

oppose  /@"p@Uz/  38  odporovat, 
oponovat, být proti

opposed to  /@"p@Uzd t@/  63  jsoucí 
proti čemu, stavějící se proti čemu

opposition  /%Qp@"zISn/  38  odpor, 
opozice

Opposition as in the Opposition  
/%Qp@"zISn/  38  opozice (opoziční 
strana v parlamentu)

optimistic  /%QptI"mIstIk/  59  
optimistický

optional  /"QpS@nl/  64  nepovinný, 
dobrovolný

or  /O:(r)/  68  (a)nebo
or else  /%O:r %els/  68  nebo, jinak
order as in out of order  /"O:d@(r)/  26  

mimo provoz, porouchaný, nefunkční
orchestra  /"O:kIstr@/  44  orchestr
ordinary  /"O:dnri/  42  obyčejný, běžný, 

obvyklý, všední
organ  /"O:g@n/  44  varhany
organist  /"O:g@nIst/  44  varhaník
original  /@"rIÙ@nl/  30  původní, 

originální, autentický
originally  /@"rIÙ@n@li/  9  původně, 

prvotně, zpočátku
otherwise  /"VD@waIz/  68  jinak, nebo
out loud  /%aUt "laUd/  34  nahlas
out of focus  /%aUt @v %f@Uk@s/  43  

nezaostřený, rozostřený
out of order  /%aUt @v %O:d@(r)/  26  

mimo provoz, porouchaný, nefunkční
out of the blue  /%aUt @v D@ %blu:/  77  

znenadání, zčistajasna, z ničeho nic
out of work  /%aUt @v "w3:k/  53  

nezaměstnaný, bez práce
outfit  /"aUtfIt/  23  oblečení, úbor
outsider  /aUt"saId@(r)/  46  outsider
outskirts  /"aUtsk3:ts/  22  předměstní, 

okraj, periferie
outstanding  /aUt"st&ndIN/  42, 46  

vynikající, význačný, pozoruhodný
oval adj, n  /"@Uvl/  31  oválný; ovál
oven  /"Vvn/  17  pec, trouba
over  /"@Uv@(r)/  70  nad čím, přes co
over-ambitious  /%@Uv@r &m"bIS@s/  56  

přehnaně ctižádostivý, ambiciózní
over-optimistic  /%@Uv@r QptI"mIstIk/  56  

přehnaně optimistický
over there  /%@Uv@ "De@(r)/  70  tam(hle)
overall  /%@Uv@r"O:l/  46  celkově, souhrnně
overall  /"@Uv@rO:l/  69  celkový, 

všeobecný
overcharge  /%@Uv@"ÍA:Ù/  56  

naúčtovat/napočítat komu příliš
overestimate  /%@Uv@r"estImeIt/  56  

přecenit, přeceňovat, nadhodnotit
overhear  /%@Uv@"hI@(r)/  32  náhodou 

zaslechnout, mimoděk vyslechnout
overnight  /%@Uv@"naIt/  22  přes noc
oversleep  /%@Uv@"sli:p/  19  zaspat
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overtake  /%@Uv@"teIk/  21  předjet, 
předjíždět

overtime  /"@Uv@taIm/  54  přesčas
owe  /@U/  18  dlužit, být dlužen
own  /@Un/  18  vlastnit
oyster  /"OIst@(r)/  16  ústřice
p (pence)  /pi:, pens/  79  pence
PM (prime minister)  /%pi: %em/  38  

ministerský předseda
pack  /p&k/  72  zabalit
painful  /"peInfl/  24, 73  bolestivý
painless  /"peInl@s/  73  bezbolestný
paint  /peInt/  33  malovat
painter  /"peInt@(r)/  33  malíř
painting  /"peIntIN/  33  malba
pale-skinned  /%peIl %skInd/  5  světlé pleti
papaya  /p@"paI@/  16  papája
paper (= exam paper)  /"peIp@(r)/  49  

písemka, písemná zkouška
paper (= newspaper)  /"peIp@(r)/  79  

noviny
paperback  /"peIp@b&k/  47  kniha 

v měkké vazbě, brožovaná kniha
parade  /p@"reId/  48  přehlídka, 

slavnostní průvod/pochod
parallel  /"p&r@lel/  31  rovnoběžný, 

paralelní
parent as in foster parent  /"pe@r@nt/   

9  pěstoun
parliament  /"pA:l@m@nt/  38  parlament
particular as in in particular   

/p@"tIkj@l@(r)/  78  obzvlášť, zejména
parsley  /"pA:sli/  16  petržel
part  /pA:t/  29  část
participate  /pA:"tIsIpeIt/  46, 48  

účastnit se
particular as in in particular   

/p@"tIkj@l@(r)/  78  obzvlášť, zejména
particularly  /p@"tIkj@l@li/  78  zejména, 

hlavně, obzvláště
parting  /"pA:tIN/  28  pěšinka (ve vlasech)
partly  /"pA:tli/  76  částečně
partnership  /"pA:tn@SIp/  57  partnerství, 

spolupráce
party as in political party  /"pA:ti/  39  

politická strana
pass out  /%pA:s "aUt/  20  omdlít, ztratit 

vědomí
passage  /"p&sIÙ/  30  chodba, průchod
passion fruit  /"p&Sn %fru:t/  16  

maracuja
patience  /"peISns/  6  trpělivost
patient N  /"peISnt/  25  pacient
patient ADJ  /"peISnt/  6  trpělivý
pause  /pO:z/  4  pauza, odmlka, 

odmlčení
pavement  /"peIvm@nt/  29  chodník
pay  /peI/  55  platit
peace  /pi:s/  39  mír
peace settlement  /"pi:s %setlm@nt/  39  

mírová dohoda

peak  /pi:k/  55  vrchol, nejvyšší bod; 
dosáhnout vrcholu, vyvrcholit

pebbles  /"peblz/  12  oblázky, kamínky
peel  /pi:l/  17  oloupat
pence  /pens/  79  pence
pennies  /"peniz/  79  pence (mn. č.)
penny  /"peni/  79  pence
pension  /"penSn/  41  důchod, penze
pensioner  /"penS@n@(r)/  41  důchodce
perform  /p@"fO:m/  46  provést, 

provádět, vykonávat
performance  /p@"fO:m@ns/  42, 46  

výkon, předvedení, provedení
perm  /p3:m/  28  trvalá; udělat trvalou
permanent  /"p3:m@n@nt/  69  trvalý, 

stálý
permit as in work permit  /"p3:mIt/  51  

pracovní povolení
permit v  /p@"mIt/  64  povolit, dovolit
person as in in person  /"p3:sn/  66  

osobně
personally  /"p3:s@n@li/  63  osobně, 

co se mne týče
persuade  /p@"sweId/  38, 74  přesvědčit, 

přemluvit
pessimistic  /%pesI"mIstIk/  59  

pesimistický
petrol  /"petr@l/  80  benzín
photo  /"f@Ut@U/  43  fotka
photo album  /"f@Ut@U %&lb@m/  43  

fotoalbum
photograph  /"f@Ut@grA:f/  43  

fotografie, snímek
photographer  /f@"tQgr@f@(r)/  43  

fotograf
photography  /f@"tQgr@fi/  43  fotografie, 

fotografování
pianist  /"pI@nIst/  44  pianista
piano  /pi"&n@U/  44  piáno
pick up  /%pIk %Vp/  22, 75, 77  

vyzvednout
PIN (personal identification number)   

/pIn/  79  PIN, osobní identifikační 
číslo

pin  /pIn/  26  špendlík
pipe  /paIp/  31  trubka, potrubí
pitch  /pIÍ/  45  hřiště
pity  /"pIti/  29  škoda
plan  /pl&n/  65  plánovat
plane  /pleIn/  79  letadlo
planet  /"pl&nIt/  11  planeta
planning  /"pl&nIN/  49  plánování
plastic  /"pl&stIk/  31  umělý, plastový
pleased  /pli:zd/  69  potěšený, rád, 

spokojený
pleasure  /"pleZ@(r)/  47  potěšení, radost
pledge n, v  /pleÙ/  41  (oficiální) slib, 

přísaha, závazek; přislíbit, zavázat se 
plenty  /"plenti/  17  dostatek, hodně
plot  /plQt/  42  děj, zápletka
plug in  /%plVg %In/  72  zapojit, zapnout 

(do el. zásuvky)

plum  /plVm/  16  švestka, slíva
plumber  /"plVm@(r)/  52  instalatér
plump  /plVmp/  5   baculatý, boubelatý
plus  /plVs/  68  plus, a ještě, a k tomu
pocket  /"pQkIt/  23  kapsa
poem  /"p@UIm/  47  báseň
poetry  /"p@U@tri/  47  poezie
point (= purpose)  /pOInt/  66  smysl
point (= shape)  /pOInt/  31  špička, hrot
point as in there’s no point in …   

/pOInt/  66  nemá smysl … něco dělat
point as in what’s the point of …?   

/pOInt/  66  jaký má smysl …?
pointed  /"pOIntId/  31  špičatý
poison  /"pOIzn/  15  jed
poisonous  /"pOIz@n@s/  15  jedovatý
pole  /p@Ul/  13  pól
policy  /"pQl@si/  38  strategie, politika, 

postup, postoj
polish n, v  /"pQlIS/  27  leštidlo; leštit
polite  /p@"laIt/  69  zdvořilý, slušný
political party  /p@%lItIkl %pA:ti/  38  

politická strana
politician  /%pQl@"tISn/  38  politik
pollute  /p@"lu:t/  13  znečistit
pollution  /p@"lu:Sn/  13  znečištění
pomegranate  /"pQmI%gr&nIt/  16  

granátové jablko
pond  /pQnd/  12  rybník
pool  /pu:l/  45  bazén
pop  /pQp/  79  populární hudba
portrait  /"pO:treIt/  43  portrét
position  /p@"zISn/  51  pozice, místo
positive  /"pQz@tIv/  69  pozitivní
postpone  /p@"sp@Un/  61  odložit
potential  /p@"tenSl/  57  potenciál, 

souhrn možností
pour  /pO:(r)/  13  lít, prudce pršet
pouring  /"pO:rIN/  13  prudce pršící, 

lijící
power as in in power  /"paU@(r)/  38  

u moci
powerful  /"paU@fl/  73  mocný
powerless  /"paU@l@s/  73  bezmocný, 

neschopný
practical  /"pr&ktIkl/  73  praktický
praise n, v  /preIz/  46  chvála, pochvala, 

uznání; chválit
predict  /prI"dIkt/  13  předpovědět, 

předpovídat
predictable  /prI"dIkt@bl/  13  

předvídatelný
prefer  /prI"f3:(r)/  73  dávat přednost 

čemu, preferovat
preference  /"prefr@ns/  73  přednost, 

upřednostnění, preference
pregnant  /"pregn@nt/  5  těhotná
premises  /"premIsIz/  67  prostory, areál
prepare  /prI"pe@(r)/  21  připravit, 

připravovat (se)
prepared  /prI"pe@d/  21  připravený
present  /"preznt/  47  dárek
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president  /"prezId@nt/  40  prezident
press v  /pres/  32  stisknout, zmáčknout
press as in the press  /pres/  41  tisk 

(noviny apod.)
pre-tax  /%pri: %t&ks/  55  před 

zdaněním, nezdaněný
pretend  /prI"tend/  74  předstírat co, 

dělat (že)
pretty (= attractive)  /"prIti/  5  pěkný, 

hezký
pretty (= rather)  /"prIti/  76  (poměrně) 

dost, pěkně, slušně
prevent  /prI"vent/  20  zabránit, 

předejít, zamezit
prevention  /prI"venSn/  20  prevence, 

zabránění, předcházení
previous  /"pri:vi@s/  9  předchozí, 

předešlý
prime minister  /%praIm %mInIst@(r)/   

38  ministerský předseda
prince  /prIns/  40  princ
princess  /%prIn"ses/  40  princezna
principle as in in principle  /"prIns@pl/  

63  v zásadě, v podstatě, obecně
print  /prInt/  43  fotografie, snímek
priority  /praI"Qr@ti/  38  priorita, 

prioritní záležitost
prison as in go to prison  /"prIzn/  35  

jít do vězení
private as in in private  /"praIv@t/  71  

v soukromí
private sector  /"praIv@t %sekt@(r)/  52  

soukromý sektor
problem as in no problem  /"prQbl@m/  

77  žádný problém, klidně
process  /"pr@Uses/  51  proces, průběh, 

postup
produce (a film)  /pr@"dju:s/  42  

produkovat
produce (goods)  /"prQdju:s/  57  

vyrobit, zhotovovat
producer (of films)  /pr@"dju:s@(r)/  42  

producent
producer (of goods)  /pr@"dju:s@(r)/  57  

výrobce
product  /"prQdVkt/  52  produkt, 

výrobek
profession  /pr@"feSn/  52  profese, 

povolání
professional  /pr@"feS@nl/  46  

profesionál
professor  /pr@"fes@(r)/  50  profesor
profit  /"prQfIt/  55  profit
progress  /"pr@Ugres/  2  pokrok, postup
promise  /"prQmIs/  41  slíbit; slib
promote  /pr@"m@Ut/  53  povýšit
promotion  /pr@"m@USn/  53  povýšení
pronounce  /pr@"naUns/  1  vyslovit
pronunciation  /pr@%nVnsi"eISn/  1  

výslovnost
proof  /pru:f/  36  důkaz

properly  /"prQp@li/  26  pořádně, 
správně

property  /"prQp@ti/  35  majetek
proposal  /pr@"p@Uzl/  63  návrh
propose  /pr@"p@Uz/  63  navrhnout
prosecute  /"prQsIkju:t/  36  (soudně) 

stíhat
prosecution  /%prQsI"kju:Sn/  36  žalobce, 

žalující strana
prospects  /"prQspekts/  53  perspektiva, 

vyhlídky
protect  /pr@"tekt/  12  chránit
protected  /pr@"tektId/  12  chráněný
protection  /pr@"tekSn/  12  ochrana
protest n  /"pr@Utest/  41  protest
protest v  /pr@"test/  41  protestovat
proud  /praUd/  7  pyšný, hrdný
prove  /pru:v/  36  dokázat, prokázat
provide  /pr@"vaId/  3  poskytnout, 

poskytovat, dodat, zajistit
provided  /pr@"vaIdId/  68  

za předpokladu, (že), pokud
pub  /pVb/  79  hospoda
public as in in public  /"pVblIk/  71  

na veřejnosti, veřejně
public as in member of the public  

/"pVblIk/  53  člen veřejnosti
public as in the public  /"pVblIk/  53  

veřejnost
public house  /%pVblIk "haUs/  79  

hospoda
public sector  /%pVblIk %sekt@(r)/  52  

veřejný sektor
publish  /"pVblIS/  41  vydat (tiskem), 

publikovat, uveřejnit 
publishing  /"pVblISIN/  41, 52  

nakladatelství, vydavatelství
puddle  /"pVdl/  12  kaluž, louže
punish  /"pVnIS/  64  potrestat
punishment  /"pVnISm@nt/  64  trest
purchase n, v  /"p3:Í@s/  77  koupě, 

nákup; (za)koupit
purpose  /"p3:p@s/  68  účel, smysl, 

záměr
purpose as in on purpose  /"p3:p@s/  71  

záměrně, úmyslně
purse  /p3:s/  80  kabelka (dámská)
put on weight  /%pUt %Qn %weIt/  17  

přibrat (na váze), ztloustnout
put back  /%pUt "b&k/  75  dát, položit 

zpátky; odložit, odsunout
put down  /%pUt %daUn/  75  položit, dát 

dolů
put off  /%pUt %Qf/  61  odložit, přesunout
put on  /%pUt %Qn/  75  obléknout si, 

vzít si na sebe
put out  /%pUt "aUt/  75  uhasit
pyjamas  /p@"ÙA:m@z/  19  pyžamo
qualifications  /%kwQlIfI"keISnz/  52   

kvalifikace
quality  /"kwQl@ti/  56  kvalita
queen  /kwi:n/  9  královna

question mark  /"kwesÍn %mA:k/  4  
otazník

quit  /kwIt/  53  skončit, odejít (z práce)
quite  /kwaIt/  76  docela, celkem
quotation marks  /kw@U"teISn %mA:ks/  

4  uvozovky
rabbit  /"r&bIt/  16  králík
race  /reIs/  46  závod
racing driver  /"reIsIN %draIv@(r)/  45  

řidič závodního vozu
railings  /"reIlINz/  31  zábradlí, plot
railroad  /"reIlr@Ud/  80  koleje
rainbow  /"reInb@U/  13  duha
rainforest  /"reInfQrIst/  13  deštný 

prales
raise capital  /%reIz "k&pItl/  55  získat 

kapitál
range as in wide range  /reInÙ/  2  

široká škála
rare  /re@(r)/  69  vzácný, zřídkavý
rarely  /"re@li/  76  vzácně, zřídka, 

málokdy
raspberry  /"rA:zb@ri/  16  malina
rat  /r&t/  15  krysa
rather  /"rA:D@(r)/  76  poměrně, dosti, 

docela
rather as in would rather  /"rA:D@(r)/  

62  raději by, dal by přednost
rather than  /"rA:D@ D@n/  21  spíše než
reach  /ri:Í/  11  dorazit, dostat se, 

dojet kam
reach an agreement  /%ri:Í @n @"gri:m@nt/  

39  dosáhnout dohody
react  /ri"&kt/  73  reagovat
reaction  /ri"&kSn/  73  reakce
read widely  /%ri:d %waIdli/  50  číst 

rozmanitou literaturu
readable  /"ri:d@bl/  47  čtivý
real  /"ri:@l/  69, 73  skutečný, opravdový, 

reálný
realism  /"ri:@lIz@m/  43  realismus
realistic  /%ri:@"lIstIk/  43, 58  realistický
reality  /ri"&l@ti/  73  realita, skutečnost
realize  /"ri:@laIz/  8  uvědomit si, 

pochopit
rear  /rI@(r)/  70  zadní část, konec, zadek
rear-view mirror  /%rI@ %vju: "mIr@(r)/  

21  zpětné zrcátko
reasonable  /"ri:zn@bl/  69  rozumný, 

dostupný
recall  /rI"kO:l/  74  vzpomínat, 

vzpomenout (si), vybavit si
receding  /rI"si:dIN/  5  ustupující, 

mizející
receipt  /rI"si:t/  18  stvrzenka, účtenka
recent  /"ri:snt/  70  nedávný, poslední
recently  /"ri:sntli/  70  nedávno, 

v poslední době
reception  /rI"sepSn/  10  hostina, 

recepce, banket
recipe  /"res@pi/  17  recept
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reckon  /"rek@n/  63, 77  počítat, myslet 
si, mít ten dojem

recognition  /%rek@g"nISn/  1   
(roz)poznání

recognize  /"rek@gnaIz/  1  (roz)poznat
record n  /"rekO:d/  46  rekord
record v (= make a note)  /rI"kO:d/  1  

zapsat, zaznamenat
record v (= put onto a disc)  /rI"kO:d/  

44  nahrát
recording  /rI"kO:dIN/  44  nahrávka, 

záznam
recover  /rI"kVv@(r)/  25  zotavit se, 

uzdravit se
recruitment  /rI"kru:tm@nt/  52  nábor, 

přijímání, nabírání
rectangle  /"rekt&Ngl/  31  obdélník
rectangular  /rek"t&Ngj@l@(r)/  31  

obdélníkový
reduce  /rI"dju:s/  18, 58, 63  zmenšit, 

snížit, omezit, zredukovat
reduction  /rI"dVkSn/  18, 58  snížení, 

omezení, redukce
redundant  /rI"dVnd@nt/  53  

nadbytečný, přebytečný, propuštěný, 
vyhozený

reel  /ri:l/  26  cívka, špulka
ref  /ref/  45  sudí, rozhodčí
referee (at a sports match)  /%ref@"ri:/  

45  sudí, rozhodčí
referee (for a job)  /%ref@"ri:/  51  

doporučitel, osoba dávající 
doporučení/reference

referee’s assistant  /%ref@%ri:z @"sIst@nt/  
45  asistent rozhodčího

reference  /"refr@ns/  51  reference, 
doporučení

reference book  /"refr@ns %bUk/  47  
odborná/referenční příručka

refine  /rI"faIn/  57  vylepšovat, vylepšit, 
vybrousit, tříbit

refund  /"ri:fVnd/  18  vrácení peněz, 
refundace, vrácené peníze

refuse  /rI"fju:z/  74  odmítnout
regards as in kind regards  /rI"gA:dz/  

78   s pozdravem
region  /"ri:Ù@n/  29  region, oblast, 

území
regret  /rI"gret/  8, 74  litovat, želet čeho
regularly  /"regj@l@li/  76   pravidelně, 

běžně, často
relate  /rI"leIt/  3  souviset, spojovat, dát 

do spojitosti
related (= connected)  /rI"leItId/  3  

spojený, související
related (= in the same family)   

/rI"leItId/  9  příbuzný, spřízněný
relationship as in in a relationship   

/rI"leISnSIp/  8  (mít) vztah
relative  /"rel@tIv/  9  příbuzný
release (= set free)  /rI"li:s/  40  

propustit

release n, v (an album)  /rI"li:s/  44  
vydání; vydat

relevant  /"rel@v@nt/  2, 72  relevantní, 
související s čím, příslušný

reliable  /rI"laI@bl/  8  spolehlivý
relief  /rI"li:f/  49  úleva
relieved  /rI"li:vd/  49  úlevu pociťující, 

uklidněný
religious  /rI"lIÙ@s/  10  náboženský, 

církevní
religious ceremony  /rI%lIÙ@s "ser@m@ni/  

10  církevní obřad
rely on  /rI"laI %Qn/  8, 71  spolehnout, 

spoléhat se
remain unchanged  /rI%meIn Vn"ÍeInÙd/  

55  zůstat beze změny/nezměněný
remind  /rI"maInd/  74  připomínat
remote  /rI"m@Ut/  69  vzdálený, odlehlý, 

zapadlý
remove  /rI"mu:v/  26  odstranit
rent  /rent/  22  pronajmout si
rep as in sales rep  /rep/  52  obchodní 

zástupce
repair  /rI"pe@(r)/  26  opravit
repeat  /rI"pi:t/  1  opakovat
repetition  /%rep@"tISn/  1  opakování
replace  /rI"pleIs/  26  vyměnit
report  /rI"pO:t/  36  ohlásit, oznámit
represent  /%reprI"zent/  38  zastupovat
representative  /%reprI"zent@tIv/  52  

obchodní/prodejní zástupce
republic  /rI"pVblIk/  40  republika
reputation  /%repju"teISn/  56  pověst, 

reputace, (dobré) jméno
request  /rI"kwest/  51  žádat, vyžádat si
require  /rI"kwaI@(r)/  51  vyžadovat, 

žádat si, být zapotřebí
research as in do research  /rI"s3:Í, 

"ri:s3:Í/  57  dělat výzkum
research as in market research   

/rI"s3:Í, "ri:s3:Í/  56  průzkum trhu
rescue  /"reskju:/  14  zachránit, 

zachraňovat
residence as in hall of residence  

/"rezId@ns/  50  studentská kolej, 
ubytovna, internát

resign  /rI"zaIn/  53  odstoupit, rezignovat
resist  /rI"zIst/  46  odpor, vzdor
resistance  /rI"zIst@ns/  46  vzdorovat, 

bránit se, odolávat
resolve  /rI"zQlv/  66  vyřešit, rozřešit, 

najít řešení
resource  /rI"sO:s, rI"zO:s/  58  zdroj
respond  /rI"spQnd/  58  odpovědět,  

(za)reagovat, ozvat se
response  /rI"spQns/  58  odpověď, 

reakce odezva
responsible  /rI"spQns@bl/  6, 53, 71   

(z)odpovědný
responsibility  /rI%spQns@"bIl@ti/  53   

(z)odpovědnost

responsible (= sensible)  /rI"spQns@bl/  
6  (z)odpovědný

responsible (= having control)   
/rI"spQns@bl/  53, 71  (z)odpovědný, 
mající odpovědnost

restless  /"restl@s/  19  neklidný, bezesný
result as in as a result  /rI"zVlt/  68  

výsledek ve významu v důsledku, 
důsledkem čeho

retail  /"ri:teIl/  52  maloobchod
retain  /rI"teIn/  57  ponechat si, 

udržet si, zachovat si
retention  /rI"tenSn/  57  zachování, 

udržení, uchování
return as in day return  /rI"t3:n/  22  

jednodenní zpáteční jízdenka
revenue as in sales revenue  /"rev@nju:/  

55  příjmy z prodeje, prodejní obrat
reverse  /rI"v3:s/  21  couvat, jet zpátečkou
revise  /rI"vaIz/  1, 50  opakovat
revision  /rI"vIZn/  50  opakování
revolution  /%rev@"lu:Sn/  40  revoluce
revolve  /rI"vQlv/  11  obíhat, kroužit 
reward n, v  /rI"wO:d/  53  odměna; 

odměnit
rid as in get rid of   /rId/  71  zbavit se 

koho/čeho
ridiculous  /rI"dIkj@l@s/  73  směšný, 

komický
right as in have the right to  /raIt/  54  

mít právo dělat co
right-hand  /"raIt %h&nd/  33  pravý, 

po pravé ruce, na pravé straně
ring  /rIN/  23  prsten
rise  /raIz/  13, 55  zvednout, zvedat se, 

stoupat; zvýšení, vzestup, zvednutí
risk  /rIsk/  25, 56  riziko, nebezpečí
risky  /"rIski/  56  riskantní
rival  /"raIvl/  56  soupeř, konkurent, 

protivník
roast  /r@Ust/  17  opékat, péct
rob  /rQb/  35  vyloupit, vykrást, oloupit
robber  /"rQb@(r)/  35  lupič
robbery  /"rQb@ri/  35  loupež
rock  /rQk/  12  skála, útes, kámen
rocket  /"rQkIt/  11  raketa
rocks  /rQks/  12  skály, útesy
role  /r@Ul/  42  role
roll of film  /%r@Ul @v "fIlm/  43  cívka 

filmu
roof  /ru:f/  30  střecha
rope  /r@Up/  26  provaz, lano
rosemary  /"r@Uzm@ri/  16  rozmarýn
rough (of a surface)  /rVf/  5  drsný
rough (of the sea)  /rVf/  12  rozbouřený, 

neklidný
roughly  /"rVfli/  11, 76  zhruba, 

přibližně, asi
round  /raUnd/  31  kulatý
round trip  /%raUnd %trIp/  80  zpáteční 

(jízdenka)
roundish  /"raUndIS/  5  zakulacený
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row as in have a row  /raU/  8  
pohádat se

royal  /"rOI@l/  9  královský
rub  /rVb/  32  třít, otírat
rubber  /"rVb@(r)/  31  guma
rubbish  /"rVbIS/  77  nesmysl, blbost
rude  /ru:d/  69  hrubý, neslušný, neurvalý
rugby player  /"rVgbi %pleI@(r)/  45  hráč 

ragby
ruin  /"ru:In/  66  zničit, zkazit
rule  /ru:l/  64  pravidlo
run out  /%rVn %aUt/  75  dojít, doběhnout, 

vypršet, přestat platit
running water  /%rVnIN "wO:t@(r)/  20  

tekoucí voda
rural  /"rU@r@l/  69  venkovský
rush  /rVS/  29  spěchat, chvátat, 

narychlo dělat
rush as in in a rush  /rVS/  71  ve spěchu, 

narychlo
rush hour  /"rVS %aU@(r)/  22  dopravní 

špička
sack n, v  /s&k/  53  vyhazov, výpověď; 

vyhodit, dát padáka
safety helmet  /"seIfti %helmIt/  57  

ochranná přilba
sales as in the sales  /seIlz/  18  

výprodej, doprodej
sales rep  /"seIlz %rep/  52  obchodní 

zástupce
sales representative  /"seIlz  

%reprI%zent@tIv/  52  obchodní zástupce
sales revenue  /"seIlz %rev@nju:/  55  

příjmy z prodeje, prodejní obrat
salmon  /"s&m@n/  16  losos
salty  /"sO:lti/  32  slaný
same as in all the same  /seIm/  68  

nicméně, přesto
sand  /s&nd/  12  písek
sandy  /"s&ndi/  12   písčitý, písečný
satellite  /"s&t@laIt/  11  satelit
satisfaction  /%s&tIs"f&kSn/  66  

uspokojení, spokojenost
satisfied  /"s&tIsfaId/  69  spokojený
satisfying  /"s&tIsfaIIN/  69  uspokojující
saucepan  /"sO:sp@n/  17  rendlík, kastrol
save  /seIv/  14  zachránit, ochránit
saxophone  /"s&ks@f@Un/  44  saxofon
saxophonist  /s&k"sQf@nIst/  44  

saxofonista, saxofonistka
say  /seI/  61  řekněme, například
scan  /sk&n/  25  ultrazvukové vyšetření, 

tomografické vyšetření
scar  /skA:(r)/  5  jizva
scare  /ske@(r)/  41  (možná) hrozba, 

stav pohotovosti
scared stiff  /%ske@d %stIf/  7  vyděšený 

k smrti
scene  /si:n/  33  výjev, obraz, scenérie
scholarship  /"skQl@SIp/  50  stipendium
science  /"saI@ns/  11  věda

science fiction  /%saI@ns %fIkSn/  47  
vědeckofantastický žánr, scifi

scientific  /%saI@n"tIfIk/  11  vědecký
scientist  /"saI@ntIst/  11  vědec
scissors  /"sIs@z/  26, 28  nůžky
sci-fi  /"saI %faI/  47  vědeckofantastický 

žánr, scifi
scratch n  /skr&Í/  18  škrábnutí, 

škrábanec, šrám
scratch v  /skr&Í/  34  poškrábat (se), 

škrábnout
scream  /skri:m/  34  (za)křičet, zaječet, 

řvát
screw  /skru:/  26  šroub, šroubek
screwdriver  /"skru:draIv@(r)/  26  

šroubovák
sea bass  /"si: %b&s/  16  okoun, kanic
section  /"sekSn/  41  sekce, část, oddíl
sector  /"sekt@(r)/  52, 58  sektor
secure  /sI"kjU@(r)/  72  jistý
see (with your eyes)  /si:/  32  vidět
see (in your mind)  /si:/  6  vnímat 

koho/co jako co
seek  /si:k/  67  hledat, vyhledat, snažit se 

získat co
seem as in it seems to me  /si:m/  63  

zdá se mi, připadne mi
seldom  /"seld@m/  76  zřídka, málokdy
select  /sI"lekt/  3  vybrat (si), zvolit (si)
selection  /sI"lekSn/  3  výběr, selekce
self-confident  /%self %kQnfId@nt/  6  

sebejistý, sebevědomý
Sellotape  /"sel@teIp/  26  samolepicí 

páska, izolepa
semicolon  /%semi"k@Ul@n/  4  středník
semi-detached  /%semidI"t&Ít/  30  

spojený do dvojdomku (s jednou 
společnou zdí se sousedním domem)

semi-final  /%semi"faInl/  46  semifinále
seminar  /"semInA:(r)/  50  seminář
sense  /sens/  33  vycítit, vytušit
sense of humour  /%sens @v %hju:m@(r)/  

6   smysl pro humor
sensible  /"sens@bl/  63  rozumný, 

praktický
sensitive  /"sens@tIv/  7  citlivý, vnímavý, 

ohleduplný; háklivý
sentence n, v  /"sent@ns/  36  rozsudek, 

trest; vynést rozsudek, odsoudit
separate adj  /"sepr@t/  30  oddělený, 

samostatný
separate v  /"sep@reIt/  4  rozdělit, oddělit, 

odloučit
serious  /"sI@ri@s/  22, 35  vážný, závažný, 

těžký
seriously  /"sI@ri@sli/  76  vážně, těžce
servant as in civil servant  /"s3:v@nt/  

52  státní zaměstnanec
service as in civil service  /"s3:vIs/  52  

státní správa

services as in emergency services  
/"s3:vIsIz/  22  složky záchranného 
systému, pohotovostní složky

set the alarm  /%set Di @"lA:m/  19  
nastavit budík

set up a business  /%set %Vp @ "bIzn@s/  
56  začít podnikat

settle  /"setl/  66  urovnat, vyřešit
settlement as in peace settlement  

/"setlm@nt/  39  dohoda, smír 
ve významu mírová dohoda

several  /"sevr@l/  41  několik
severe  /sI"vI@(r)/  52  vážný, těžký, 

přísný, drsný
sew  /s@U/  26  šít, ušít
sex  /seks/  5  pohlaví
shade  /SeId/  33  stín
shadow  /"S&d@U/  33  stín (konkrétní 

tvar)
shake  /SeIk/  34  třást, třepat, zatřást
shall  /S&l, S@l/  51  vyjadřuje budoucí 

čas s 1. osobou jed. a mn. čísla
shallow  /"S&l@U/  12  mělký, plytký
shame  /SeIm/  29  škoda (výraz 

politování)
shape  /SeIp/  31  tvar
shape as in in good/bad shape  /SeIp/  

5  (být) v dobré/špatné kondici
-shaped  /SeIpt/  31  tvarovaný, 

formovaný jak (ve spojeních)
share  /Se@(r)/  56  podíl
shares  /Se@z/  56  podíly, akcie
shark  /SA:k/  15  žralok
sharp  /SA:p/  55  ostrý
sharply  /"SA:pli/  55, 76  ostře, prudce, 

náhle
shell  /Sel/  16  krunýř, ulita
shift work  /"SIft %w3:k/  54  práce 

na směny
ship  /SIp/  12  loď
shirt  /S3:t/  23  košile
shocked  /SQkt/  69  šokovaný, otřesený, 

pobouřený
shocking  /"SQkIN/  69  šokující, 

skandální, příšerný
shockproof  /"SQkpru:f/  73  

nárazuvzdorný
shoe  /Su:/  23  bota
shoelace  /"Su:leIs/  72  tkanička
shoot  /Su:t/  35  (za)střelit, postřelit
shooting  /"Su:tIN/  46  střelba
shoplifter  /"SQplIft@(r)/  35  zloděj/ka 

(v obchodě)
shoplifting  /"SQplIftIN/  35  krádež 

v obchodě
shopping list  /"SQpIN %lIst/  4  nákupní 

seznam
shopping mall  /"SQpIN %mO:l, %m&l/  80  

nákupní středisko/areál/pasáž
shore  /SO:(r)/  12  břeh, pobřeží
short sleeves  /%SO:t %sli:vz/  23  krátké 

rukávy
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shoulder  /"S@Uld@(r)/  5  rameno
shout  /SaUt/  34  (za)křičet, zavolat, 

řvát
show as in on show  /S@U/  43  

vystaven (obraz)
show your feelings  /%S@U %jO: %fi:lINz/  7  

projevit své (po)city
shutters  /"SVt@z/  30  okenice
sick pay  /"sIk %peI/  54  nemocenská, 

nemocenské dávky
side as in left/right-hand side  /saId/  

33  levá/pravá strana
side (in a war)  /saId/  39  strana 

(v konfliktu)
sidewalk  /"saIdwO:k/  80  chodník
sigh  /saI/  34  vzdychat, vzdychnout
sight  /saIt/  37  zrak, vidění
sign a contract  /%saIn @ kQntr&kt/  57  

podepsat smlouvu
significant  /sIg"nIfIk@nt/  55  významný, 

značný, podstatný
significantly  /sIg"nIfIk@ntli/  55  

významně, značně, podstatně
silence  /"saIl@ns/  34  ticho, mlčení
silent  /"saIl@nt/  34  tichý, mlčící
silk  /sIlk/  23  hedvábí
silly  /"sIli/  63  hloupý, pošetilý, bláznivý
silver  /"sIlv@(r)/  31  stříbro, stříbrný
similar  /"sIm@l@(r)/  60  podobný
similarity  /%sIm@"l&r@ti/  60  podobnost, 

podoba
simple  /"sImpl/  69  prostý, jednoduchý
since  /sIns/  68  protože, jelikož
sincerely as in yours sincerely   

/sIn"sI@li/  78  Se srdečným/upřímným 
pozdravem, S úctou

singer as in lead singer  /"sIN@(r)/  45  
hlavní zpěvák/zpěvačka

single parent  /%sINgl %pe@r@nt/  9  rodič 
samoživitel

sink  /sINk/  12  potopit (se), jít ke dnu
Sir  /s3:(r)/  78  pan(e) (uctivé oslovení 

bez jména)
skid  /skId/  21, 22  dostat smyk, jet 

smykem
skier  /"ski:@(r)/  45  lyžař
skilful  /"skIlfl/  58  obratný, zručný, 

dovedný
skill  /skIl/  58  dovednost, zručnost
skilled  /skIld/  43, 58  kvalifikovaný, 

odborně školený
skim  /skIm/  47  rychle prolistovat, 

zběžně prohlédnout, přelétnout
skin  /skIn/  5  kůže, pokožka, pleť
skinned as in dark/light/pale-skinned  

/skInd/  5  tmavé pleti, světlé pleti
skinny  /"skIni/  5   vyhublý, vyzáblý, 

hubený
slang  /sl&N/  3  slang, silně hovorový 

výraz
slash  /sl&S/  4  lomítko
sleep n, v  /sli:p/  19  spánek; spát

sleep like a log  /%sli:p %laIk @ "lQg/  19  
spát jako dřevo

sleepy  /"sli:pi/  19  ospalý
sleeve  /sli:v/  23  rukáv
slender  /"slend@(r)/  5  štíhlý, útlý
slight  /slaIt/  55  menší, mírný, drobný, 

nepatrný
slightly  /"slaItli/  55  trochu, nepatrně, 

lehce
slim  /slIm/  5  štíhlý, útlý
slip  /slIp/  23  spodnička, kombiné
slipped  /slIpt/  20  uklouznul
slow down  /%sl@U "daUn/  21  zpomalit
small letters  /"smO:l %let@z/  4  malá 

písmena
smash  /sm&S/  34  rozbít, roztříštit
smell  /smel/  32  (u)cítit, být cítit, 

vydávat vůni/zápach čeho
smooth  /smu:D/  5  hladký
smoothly as in go smoothly  /"smu:Dli/  

65  jít hladce
snack  /sn&k/  17  svačina, přesnídávka
snake  /sneIk/  15  had
sneeze  /sni:z/  34  kýchat, kýchnout
snore  /snO:(r)/  19  chrápat
so  /s@U/  68  a tak, a proto, tedy, tudíž
so that  /"s@U D@t/  68  aby
soaked  /s@Ukt/  13  promočený, 

promáčený, promoklý
soaking wet  /%s@UkIN "wet/  13  

promočený
sociable  /"s@US@bl/  8  společenský, 

družný, přátelský
social worker  /"s@USl %w3:k@(r)/  52  

sociální pracovník/pracovnice
soft  /sQft/  69  měkký
solar system  /"s@Ul@ %sIst@m/  11  

sluneční soustava
soldier  /"s@UlÙ@(r)/  39  voják
solid  /"sQlId/  13  pevný, tuhý; pevná 

látka
solo artist  /"s@Ul@U %A:tIst/  44  sólový 

umělec
solution  /s@"lu:Sn/  53  řešení
solve a problem  /%sQlv @ "prQbl@m/  53  

vyřešit problém
songwriter  /"sQNraIt@(r)/  44  skladatel 

písní, autor textu
sorry to bother you  /%sQri t@ %bQD@ %ju:/  

66  omlouvám se, že vás obtěžuji/ruším
sort  /sO:t/  43  druh, typ
sort of  /"sO:t @v/  77  jaksi, něco jako, 

něco na způsob
sort out  /%sO:t "aUt/  65  roztřídit, 

uspořádat
sound like  /"saUnd %laIk/  32  znít jako co
space (= area round planets)  /speIs/  

11  vesmír
space (= area that is empty)  /speIs/  29  

prostor
spacious  /"speIS@s/  30, 69  prostorný

specialist  /"speS@lIst/  25  specialista, 
odborník

specialized  /"speS@laIzd/  2  
specializovaný, speciální

spectacular  /spek"t&kj@l@(r)/  48  
působivý, velkolepý, úžasný

spectators  /spek"teIt@z/  45  diváci
speech as in make a speech  /spi:Í/  10  

pronést řeč
speed  /spi:d/  79  rychlost
speed limit  /"spi:d %lImIt/  21  nejvyšší/

maximální povolená rychlost
speedometer  /spi:"dQmIt@(r)/  21  

tachoměr
spicy  /"spaIsi/  73  kořeněný, ostrý, 

pikantní
spider  /"spaId@(r)/  15  pavouk
spinach  /"spInIÍ, -IÙ/  16  špenát
spite as in in spite of  /spaIt/  68  i přes 

co, navzdory čemu
split up  /%splIt %Vp/  8  rozejít se
spoil  /spOIl/  66  zkazit, pokazit
spot  /spQt/  59  pupínek, vřídek
spots  /spQts/  15  tečky, skvrny, fleky
spray  /spreI/  34  postříkat, pokropit
spread  /spred/  13  rozšířit se, roznést se
square adj, n  /skwe@(r)/  31  čtvercový; 

čtverec
squeeze  /skwi:z/  34  zmáčknout, 

stisknout, stlačit
squid  /skwId/  16  oliheň
stab  /st&b/  35  (pro)bodnout, pobodat
stability  /st@"bIl@ti/  55  stabilita, stálost, 

neproměnlivost
stable  /"steIbl/  55  stálý, stabilní, 

ustálený
stadium  /"steIdi@m/  45  stadión
stain  /steIn/  26  skvrna; zašpinit, 

potřísnit
staircase  /"ste@keIs/  30  schodiště
stand as in can’t stand  /st&nd/  62  

nemoci vystát/snést
stand for  /"st&nd %fO:(r), f@(r)/  79  

znamenat, značit
standard  /"st&nd2@d/  45  standardní, 

běžný, normální
stare  /ste@(r)/  32  zírat, civět
star  /stA:(r)/  11  hvězda
starve  /stA:v/  14  hladovět, trpět 

hladem
starve to death  /%stA:v t@ "deT/  14  

umřít hladem
stay the same  /%steI D@ %seIm/  55  

zůstat nezměněný, nezměnit se
steadily  /"stedili/  55  stabilně, plynule, 

vytrvale
steady  /"stedi/  55  stabilní, plynulý, 

neměnný
steal  /sti:l/  35  (u)krást, odcizit
steel  /sti:l/  31  ocel, ocelový
steep  /sti:p/  12  strmý, příkrý, prudký
steer  /stI@(r)/  21  řídit
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steering wheel  /"stI@rIN %wi:l/  21  
volant

stepbrother  /"stepbrVD@(r)/  9  
nevlastní bratr

stepdaughter  /"stepdO:t@(r)/  9  
nevlastní dcera

stepfather  /"stepfA:D@(r)/  9  nevlastní 
otec

stepmother  /"stepmVD@(r)/  9  nevlastní 
matka

stepsister  /"stepsIst@(r)/  9  nevlastní 
sestra

stepson  /"stepsVn/  9  nevlastní syn
stick  /stIk/  26  přilepit
stick together  /%stIk t@"geD@(r)/  26  

přilepit k sobě
stiff as in scared stiff  /stIf/  7  

vyděšený k smrti
still  /stIl/  68  nicméně, i tak, i přesto
still life  /%stIl %laIf/  43  zátiší (malba)
sting  /stIN/  15  žihadlo, píchnutí, 

bodnutí; píchnout, bodnout, dát 
žihadlo

stink  /stINk/  32  páchnout, smrdět, 
zapáchat

stir  /st3:(r)/  17  (za)míchat
stock  /stQk/  56  akciový kapitál, zásoby 

(zboží)
stocky  /"stQki/  5  podsaditý
stone (= seed of a fruit)  /st@Un/  16  

pecka
stone (= building material)  /st@Un/  30  

kámen
stop as in full stop  /stQp/  4  tečka
stop off  /%stQp %Qf/  22  udělat si 

zastávku, přerušit jízdu
storage  /"stO:rIÙ/  30  uskladnění, 

skladovací prostor
store n  /stO:(r)/  80  obchod
store v  /stO:(r)/  30  skladovat, 

uchovávat
straight  /streIt/  31  rovný
straightaway  /%streIt@"weI/  25  rovnou, 

ihned, okamžitě
stranger  /"streInÙ@(r)/  78  cizí/neznámý 

člověk
strategy  /"str&t@Ùi/  58  strategie
stream  /stri:m/  12  říčka, potok
strength  /streNT/  58  silná stránka, 

přednost, výhoda
stress (= emphasis)  /stres/  3  přízvuk, 

důraz
stress (= anxious state)  /stres/  54  

stres, tlak, napětí
stressful  /"stresfl/  54  stresový, stresující
strict  /strIkt/  64  přísný
strike  /straIk/  14  udeřit, zasáhnout, 

uhodit
striking  /"straIkIN/  48  nápadně krásný, 

okouzlující, půvabný
string  /strIN/  26  provaz, provázek, 

šňůra

stripe  /straIp/  15  pruh, proužek
stroke  /str@Uk/  37  mozková mrtvice/

příhoda
strongly  /"strQNli/  76  silně, ostře, 

důrazně
struggle n, v  /"strVgl/  56  zápas, snaha, 

úsilí; snažit se, usilovat, zápasit, bojovat
stubble  /"stVbl/  5  strniště, strnisko 

(vousů)
stuck  /stVk/  22  uvíznutý, zaseknutý
studio  /"stju:di@U/  43  ateliér
stuff  /stVf/  77  věci, krámy; hmota, 

materiál
stupid  /"stju:pId/  6  hloupý, blbý, 

pitomý
style (in fashion)  /staIl/  23  styl
style (= way sth is written or drawn)   

/staIl/  3, 43  styl
stylish  /"staIlIS/  23  elegantní, módní, 

mající styl
subject to  /"sVbÙIkt t@/  51  podléhat 

čemu, být podmíněný čím
substantial  /s@b"st&nSl/  30  solidní, 

robustní, masívní
suburb  /"sVb3:b/  29  předměstí
subway (= path under a road/railway)  

/"sVbweI/  29  podchod
subway (= underground railway)  

/"sVbweI/  80  metro, podzemní dráha
succeed  /s@k"si:d/  49  uspět
success  /s@k"ses/  49  úspěch
successful  /s@k"sesfl/  25  úspěšný
such as  /"sVÍ 2@z/  4  jako třeba
sudden  /"sVdn/  14  náhlý
suddenly  /"sVd@nli/  14  náhle
suede  /sweId/  23  semiš
suffer from  /"sVf@ fr@m/  19  trpět, být 

sužován čím
suit  /su:t/  23  slušet, padnout
suitable  /"su:t@bl/  42  vhodný, přiměřený
sun  /sVn/  11  slunce
supplier  /s@"plaI@(r)/  56  dodavatel
supply n  /s@"plaI/  14  zásobování, 

dodávka, zásoby
supply v  /s@"plaI/  56  dodávat, 

zásobovat
support n, v (= agreement/agree)  

/s@"pO:t/  63  podpora; podporovat, 
stát za čím

support v (= help)  /s@"pO:t/  9  živit, 
zaopatřovat

support v (= follow a team)  /s@"pO:t/  
45  fandit

supporters  /s@"pO:t@z/  45  fanoušci, 
příznivci

supporting role  /s@"pO:tIN %r@Ul/  42  
vedlejší role

supportive  /s@"pO:tIv/  7  nápomocný, 
jsoucí oporou

suppose as in I suppose so  /s@"p@Uz/  
65  Předpokládám, že ano.

supposed as in be supposed to   
/s@"p@Uzd/  61  být předpokládaný/
naplánovaný

sure as in make sure  /SU@(r)/  53, 66  
ujistit se, ubezpečit se, přesvědčit se

surface  /"s3:fIs/  12  povrch
surfer  /"s3:f@(r)/  57  surfař
surgeon  /"s3:Ù@n/  25  chirurg
surgery  /"s3:Ù@ri/  24  ordinace
surrender  /s@"rend@(r)/  39   vzdát se, 

kapitulovat
surrounded by  /s@"raUndId %baI/  29  

obklopený čím
surrounding adj  /s2@"raUndIN/  14  okolní
surroundings n  /s@"raUndINz/  14  

prostředí, okolí
survival  /s@"vaIvl/  15, 56  přežití
survive  /s@"vaIv/  15, 56  přežít
suspect  /"sVspekt/  36  podezřelý, 

podezřelá osoba
suspicious  /s@"spIS@s/  69  nedůvěřivý, 

podezíravý
swallow  /"swQl@U/  67  spolknout
swear  /swe@(r)/  42  klít, nadávat, 

mluvit sprostě
swearing  /"swe@rIN/  42  nadávání, 

klení
sweater  /"swet@(r)/  23  svetr
sweep  /swi:p/  27  zamést, zametat
sweetcorn  /"swi:tkO:n/  16  sladká 

kukuřice
sweets  /swi:ts/  80  sladkosti, bonbony
swimmer  /"swIm@(r)/  45  plavec
swimming pool  /"swImIN %pu:l/  45  

(plavecký) bazén
switch off  /%swIÍ "Qf/  75  vypnout
switch on  /%swIÍ "Qn/  75  zapnout
swollen  /"sw@Ul@n/  20  nateklý, zduřelý, 

oteklý
syllable  /"sIl@bl/  3  slabika
symbol  /"sImbl/  3  symbol
sympathetic  /%sImp2@"TetIk/  7  soucitný, 

účastný
symptom  /"sImpt@m/  20  příznak, 

symptom
system as in solar system  /"sIst@m/  11  

sluneční soustava
t (tonne)   /tVn/  79  (metrická) tuna
tail  /teIl/  15  ocas
take a tooth out  /%teIk @ "tu:T %aUt/  24  

vytrhnout zub
take advantage of  /%teIk @d"vA:ntIÙ @v/  

71  využít čeho
take after  /"teIk %A:ft@(r)/  9, 75  

podobat se komu, být po kom
take care  /%teIk %ke@(r)/  77, 78  opatruj 

se (při loučení)
take care of  /%teIk %ke@r @v/  25, 52, 71  

starat se o koho/co, pečovat o koho/co
take notes  /%teIk %n@Uts/  50  dělat si 

poznámky
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take out  /%teIk "aUt/  50, 55  vzít si, 
získat, vyřídit si (půjčku)

take over  /%teIk %@Uv@(r)/  56  převzít, 
ovládnout, odkoupit co

take part in  /%teIk %pA:t %In/  46, 48  
účastnit se čeho

take pictures  /%teIk "pIkÍ@z/  43  fotit
take place  /%teIk "pleIs/  36, 46  konat se
take sb on  /%teIk %... "Qn/  56  

zaměstnat, přijmout
take sth off  /%teIk %... %Qf/  75  svléci si, 

sundat si
take time off  /%teIk %taIm %Qf/  54  vzít si 

volno
takeover  /"teIk@Uv@(r)/  56  převzetí, 

získání
talent  /"t&l@nt/  44  talent
talented  /"t&l@ntId/  44  talentovaný
tallish  /"tO:lIS/  5  celkem vysoký
tan  /t&n/  5  opálení, snědost
tanned  /t&nd/  5  opálený
tap  /t&p/  32  zaťukat, poklepat
target v  /"tA:gIt/  58  zaměřit se, zacílit, 

vybrat si za cíl
target market  /%tA:gIt "mA:kIt/  58  

cílový trh
task  /tA:sk/  27  úkol, práce
taste  /teIst/  32  chutnat, ochutnat
tax  /t&ks/  55  daň
tear as in burst into tears  /tI@(r)/  34  

propuknout v pláč
tear up  /%te@r %Vp/  34  roztrhat
technique  /tek"ni:k/  43  technika, 

metoda
television  /"telIvIZn/  79  televize
tell  /tel/  5  poznat, rozeznat
telly  /"teli/  79  televize
temper as in keep/lose your temper  

/"temp@(r)/  66  ovládat se, neztratit 
trpělivost/přestat se ovládat, rozčílit se

temporarily  /"tempr@r@li/  20   dočasně, 
přechodně

temporary  /"tempr@ri/  69  dočasný, 
přechodný

tend  /tend/  74  mít sklon/tendenci, 
být náchylný k čemu

tendency  /"tend@nsi/  74  sklon, tendence
tennis player  /"tenIs %pleI@(r)/  45  

tenista, tenistka
terrace  /"ter@s/  30  terasa
terrible  /"ter@bl/  66  hrozný, strašný, 

děsný
terribly  /"ter@bli/  76  strašně, hrozně
terrified  /"terIfaId/  7, 69  vyděšený, 

vystrašený
terrifying  /"terIfaIIN/  69  hrozný, děsivý, 

strašlivý
test  /test/  25  test, rozbor
text  /tekst/  1  text
the accused  /Di @"kju:zd/  36  

obžalovaný, obviněný
the defence  /D@ dI"fens/  36  obhajoba

the outskirts  /Di %aUtsk3:ts/  22  
předměstí, okraj, periferie

the point is  /D@ %pOInt %Iz/  63  jde 
o to, že

theater as in movie theater  /"TI@t@(r)/  
80  kino

theft  /Teft/  35  krádež
theory as in in theory  /TI@ri/  63  

teoreticky
therefore  /"De@fO:(r)/  68  proto, tudíž
these days  /"Di:z %deIz/  70  v dnešní 

době, v současnosti
thesis  /"Ti:sIs/  50  disertační/diplomová 

práce
thief  /Ti:f/  35  zloděj
think  /TINk/  63  myslet (si), 

domnívat se, být toho názoru
think as in I (don’t) think so  /TINk/  65  

myslím, že ano, myslím, že ne
third quarter  /%T3:d %kwO:t@(r)/  55  

třetí čtvrtletí
thoroughly  /"TVr@li/  20  důkladně
though  /D@U/  68  ačkoli, i když, třebaže
though as in even though  /D@U/  68  

i když, ačkoli, přestože
thread  /Tred/  26  nit, vlákno
threat  /Tret/  41, 58  hrozba, výhrůžka
threaten  /"Tretn/  41  hrozit, vyhrožovat
thrilled  /TrIld/  7  unešený, nadšený
throughout  /Tru:"aUt/  70  během 

celého čeho, po celou dobu čeho
throw  /Tr@U/  48  hodit, vrhnout
throw away  /%Tr@U @"weI/  27  vyhodit
thyme  /taIm/  16  tymián
tidal wave  /"taIdl %weIv/  14  přílivová 

vlna
tide  /taId/  12  příliv a odliv
tidy up  /%taIdi %Vp/  27  uklidit, uklízet
tie  /taI/  26  zavázat, svázat, přivázat
tie up  /%taI %Vp/  72  zavázat
tied up  /%taId %Vp/  61  zaneprázdněný
tiger  /"taIg@(r)/  15  tygr
tighten  /"taItn/  26  přitáhnout, 

utáhnout
tights  /taIts/  23  punčochové kalhoty
time as in from time to time  /taIm/  

70  čas od času, občas
time as in in time  /taIm/  50  včas, 

zavčasu
time as in on time  /taIm/  50  včas
time off  /%taIm %Qf/  54  volno (z práce)
tint  /tInt/  28  odstín, nádech (barvy)
tiny  /"taIni/  30  maličký, drobný, mrňavý
tip  /tIp/  21, 58  tip, rada
title  /"taItl/  47  název, titul
to a certain extent  /%tu @ "s3:tn Ik%stent/  

76  do určité míry
to go  /t@ %g@U/  70  do konce (zbývat 

do uplynutí)
to some extent  /t@ "sVm Ik%stent/  76  

do jisté míry

toast as in drink a toast  /t@Ust/  10  
připít na koho

together as in get together  /t@"geD@(r)/  
8, 61  setkat se, sejít se

tolerance  /"tQl@r@ns/  6  tolerance, 
snášenlivost

tolerant  /"tQl@r@nt/  6  tolerantní, 
shovívavý

toll as in death toll  /tQl/  14  počet 
obětí/mrtvých

ton  /tVn/  48  tuna
tonne  /tVn/  79  (metrická) tuna
tools  /tu:lz/  26  nástroje, nářadí
tooth  /tu:T/  24  zub
toothache  /"tu:TeIk/  24  bolest zubů
top  /tQp/  33  horní, vrchní
totally  /"t@Ut@li/  76  úplně, naprosto, 

totálně
touch  /tVÍ/  32  dotknout se
toward  /t@"wO:d/  70  směrem k
towards  /t@"wO:dz/  70  směrem k
toy  /tOI/  31  hračka
track  /tr&k/  45  (závodní) dráha
trade union  /%treId %ju:ni@n/  54  

odborová organizace, odbory
traditional  /tr@"dIS@nl/  10  tradiční
traffic jam  /"tr&fIk %Ù&m/  22  

dopravní zácpa
training  /"treInIN/  52  výcvik, školení, 

průprava
transfer  /tr&ns"f3:(r)/  43, 53  přenést, 

převést, přemístit
transform  /tr&ns"fO:m/  23  proměnit 

(se), přeměnit, přetvořit
translate  /tr&ns"leIt/  1  přeložit, 

překládat
translation  /tr&ns"leISn/  1  překlad
trap  /tr&p/  14  chytit do pasti, uvěznit
trapped  /tr&pt/  14  uvězněný, chycený, 

zadržený
trash  /tr&S/  80  odpadky, smetí
trash can  /"tr&S %k&n/  80  popelnice
travel  /"tr&vl/  76  cestovat
travel agent  /"tr&vl %eIÙ@nt/  52  

zaměstnanec cestovní kanceláře
treat  /tri:t/  24, 25  léčit, ošetřovat
treatment  /"tri:tm@nt/  24, 25  léčení, 

léčba, ošetření
trend  /trend/  55  trend, tendence, směr
trial  /"traI@l/  36  soud, soudní řízení/

proces
triangle  /"traI&Ngl/  31  trojúhelník
triangular  /traI"&Ngj@l@(r)/  31  

trojúhelníkový
trim n, v  /trIm/  28  zastřižení, sestřih; 

zastřihnout, prostříhat 
trip  /trIp/  22  cesta, výlet
tropical  /"trQpIkl/  73  tropický
trouble  /trVbl/  22  potíže, nesnáz, 

problém
trout  /traUt/  16  pstruh
truck  /trVk/  80  nákladní auto, kamión
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trumpet  /"trVmpIt/  44  trubka, 
trumpeta

trumpeter  /"trVmpIt@(r)/  44  
trumpetista

trunk  /trVNk/  15  chobot
trust  /trVst/  8  věřit, důvěřovat
try  /traI/  36  soudit koho
tube  /tju:b/  34  tuba
tuition fees  /tju"ISn %fi:z/  50  školné
tune  /tju:n/  44  melodie, popěvek, 

nápěv
turkey  /"t3:ki/  15  krocan
turn down  /%t3:n %daUn/  77  odmítnout
turn up  /%t3:n %Vp/  22  objevit se, 

dorazit, ukázat se
turnover  /"t3:n@Uv@(r)/  55  obrat
tutor  /"tju:t@(r)/  50  vysokoškolský 

učitel, tutor
TV (television)  /%ti: "vi:/  79  televize
two as in fold in two  /tu:/  34  přeložit 

na půl
typhoon  /taI"fu:n/  14  tajfun
tyre  /"taI@(r)/  21, 31  pneumatika
UFO (unidentified flying object)   

/%ju: %ef %@U/  79  UFO (neidentifikovaný 
létající objekt)

UN (United Nations)  /%ju: "en/  79  
OSN (Organizace spojených národů)

UEFA  /%ju"eIf@/  79  UEFA (Unie 
evropských fotbalových asociací)

umpire  /"VmpaI@(r)/  45  (vrchní) 
rozhodčí

unacceptable  /%Vn@k"sept@bl/  72  
nepřijatelný

unambitious  /%Vn&m"bIS@s/  6  bez 
velkých ambicí, nectižádostivý, 
skromný

unconscious  /%Vn"kQnS@s/  20  
v bezvědomí, mimo sebe

underestimate  /%Vnd@r"estImeIt/  56  
podcenit, podceňovat

undergraduate  /%Vnd@"gr&dju@t/  50  
vysokoškolák

underneath  /%Vnd@"ni:T/  70  (hned) 
pod, vespod, na spodní straně

underpants  /"Vnd@p&nts/  23  slipy, 
pánské spodky

underwater  /%Vnd@"wO:t@(r)/  12  pod 
vodou, pod hladinou

underwear  /"Vnd@we@(r)/  23  spodní 
prádlo

undo  /%Vn"du:/  72  rozvázat, rozepnout, 
povolit

unemployed  /%VnIm"plOId/  53  
nezaměstnaný

unexpected  /%VnIk"spektId/  69  
neočekávaný

unfair  /%Vn"fe@(r)/  72  neférový, 
nespravedlivý, nečestný

unfasten  /%Vn"fA:sn/  72  rozepnout, 
rozvázat, uvolnit

unhealthy  /%Vn"helTi/  17  nezdravý

union  /"ju:ni@n/  54  odbory, odborová 
organizace

universe  /"ju:nIv3:s/  11  vesmír, 
kosmos

unless  /@n"les/  68  když, pokud, ledaže 
(by)

unlikely  /%Vn"laIkli/  59  
nepravděpodobný

unlimited  /%Vn"lImItId/  58  neomezený, 
bezmezný, bez hranic

unload  /%Vn"l@Ud/  72  vyložit, složit
unlock  /%Vn"lQk/  72  odemknout
unpack  /%Vn"p&k/  72  vybalit, rozbalit
unplug  /%Vn"plVg/  72  vytáhnout/

vypojit/vypnout ze zásuvky
unpredictable  /%VnprI"dIkt@bl/  13  

nepředvídatelný, nevypočitatelný
unreasonable  /%Vn"ri:zn@bl/  69  

absurdní, nesmyslný, přehnaný
unskilled  /%Vn"skIld/  58  

nekvalifikovaný, nevyučený
unsuitable  /%Vn"su:t@bl/  42  nevhodný, 

nehodící se
untie  /%Vn"taI/  72  rozvázat, odvázat
unwilling  /%Vn"wIlIN/  39  neochotný, 

zdráhající
unwrap  /%Vn"r&p/  72  rozbalit, vybalit, 

otevřít
up as in it’s up to me  /Vp/  64  to záleží 

na mě
up as in what’s up?  /Vp/  77  Co se 

děje?
up to  /"Vp t@/  15  až k čemu, až do
upset  /Vp"set/  7  rozrušený, nešťastný
upturn  /"Vpt3:n/  58  vzestup, zlepšení, 

oživení
urban  /"3:b@n/  69  městský
urgent  /"3:Ù@nt/  25  naléhavý, 

urgentní, bezodkladný
useful  /"ju:sfl/  73  užitečný
useless  /"ju:sl@s/  73  nepoužitelný, 

zbytečný, k ničemu
VAT (value added tax)  /%vi: %eI %ti:/  79  

DPH (daň z přidané hodnoty)
vacancy  /"veIk@nsi/  51  volné/prázdné/

neobsazené místo
vacation  /v@"keISn/  80  dovolená
vacuum  /"v&kju@m/  27  vysát, vyluxovat
vacuum cleaner  /"v&kju@m %kli:n@(r)/  

27  vysavač
vague  /veIg/  77  nejasný, neurčitý, 

vágní
valid  /"v&lId/  22, 51  platný
value n, v  /"v&lju:/  18  hodnota, cena; 

ohodnotit, ocenit 
van  /v&n/  22  dodávka
vanish  /"v&nIS/  13  zmizet, ztratit se, 

vymizet
variety  /v@"raI@ti/  43  škála, řada, výběr, 

rozmanitost
vary  /"ve@ri/  15, 43  lišit se, různit se, 

odlišovat se

veal  /vi:l/  16  telecí
vehicle  /"vi:@kl/  22, 52  vozidlo, 

dopravní prostředek
versatile  /"v3:s@taIl/  23  víceúčelový, 

univerzální, mnohostranně použitelný
vertical  /"v3:tIkl/  31  svislý, vertikální
very  /"veri/  7  velmi, velice
vest  /vest/  23  tílko, nátělník
vet  /vet/  79  veterinář
victim  /"vIktIm/  36  oběť
violence  /"vaI@l@ns/  14, 35  násilí
violent  /"vaI@l@nt/  14, 35  prudký, silný, 

intenzívní
violin  /vaI@"lIn/  44  housle
violinist  /vaI@"lInIst/  44  houslista, 

houslistka
vital  /"vaItl/  69  životně důležitý, 

nezbytný
vitally  /"vaIt@li/  76  nezbytně, životně
v-neck  /"vi: %nek/  23  výstřih do V, 

véčko
voice  /vOIs/  44   hlas
volcanic  /vQl"k&nIk/  14  vulkanický, 

sopečný
volcano  /vQl"keIn@U/  14  vulkán, sopka
vote n, v  /v@Ut/  38  hlas (volební); 

volit
waistcoat  /"weIsk@Ut/  23  vesta, 

vestička
wake  /weIk/  19  vzbudit (se), 

probudit (se)
wall  /wO:l/  30  zeď
walled  /wO:ld/  30  obehnaný/

obestavěný zdí
wallet  /"wQlIt/  80  náprsní taška, 

peněženka
war  /wO:(r)/  39  válka
ward  /wO:d/  25  oddělení, (vícelůžkový) 

pokoj (nemocniční)
warmth  /wO:mT/  33  teplo, hřejivost
warn  /wO:n/  67, 74  varovat, 

upozorňovat na co
warning  /"wO:nIN/  22, 67  varování, 

upozornění, výstraha
washable  /"wQS@bl/  73  pratelný, 

omyvatelný
washing up  /%WwQSIN "Vp/  27  mytí 

nádobí
waste of money  /%weIst @v %mVni/  

17, 18  plýtvání penězi
waste of time  /%weIst @v %taIm/  17  

plýtvání/mrhání časem
watch  /wQÍ/  32  sledovat, dívat se, 

pozorovat
watch out  /%wQÍ %aUt/  21, 67  dávat si 

pozor na, být opatrný
water as in running water  /"wO:t@(r)/  

20  voda ve významu tekoucí voda
watercolour  /"wO:t@kVl@(r)/  43  vodová 

barva, akvarel
waterfall  /"wO:t@fO:l/  12  vodopád
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waterproof  /"wO:t@pru:f/  73  
nepromokavý, vodotěsný

wave  /weIv/  12  vlna
wave as in tidal wave  /weIv/  14  vlna 

ve významu přílivová vlna
wax  /w&ks/  31  vosk
way as in on my/the way  /weI/  22  

cesta ve významu na cestě kam
weakness  /"wi:kn@s/  58  slabost, 

slabina, slabá stránka
wealthy  /"welTi/  18  bohatý
wedding  /"wedIN/  10  svatba
wedding reception  /"wedIN rI%sepSn/  

10  svatební hostina
weigh  /weI/  15  vážit
weight  /weIt/  15  váha, hmotnost
weightlifting  /"weItlIftIN/  46  vzpírání
well  /wel/  25  v pořádku, zdravý
well built  /%wel %bIlt/  5  dobře stavěný, 

urostlý
well informed  /%wel In"fO:md/  47  

dobře informovaný, mající přehled
well known  /%wel %n@Un/  47  známý, 

populární, proslavený
well off  /%wel %Qf/  18  poměrně bohatý, 

zajištěný, dobře zaopatřený
well written  /%wel "rItn/  47  dobře 

napsaný
whale  /weIl/  15  velryba
what about …?  /"wQt @%baUt/  61  a co 

takhle …
what do you think about …?  /%wQt d@ 

%ju: %TINk @%baUt ".../  63  Co si myslíš 
o …?

what does your job involve?  /%wQt 

d@z jO: %ÙQb In"vQlv/  53  Co obnáší 
tvoje práce?

what for?  /%wQt "fO:/  77  na co, k čemu?
what’s more  /%wQts %mO:(r)/  68  navíc, 

a co víc
what’s the point of …?   /"wQts D@ 

%pOInt @v/  66  jaký má smysl/
význam …?

what’s up with …?  /%wQts %Vp WwID ".../  
77  Co je/co se děje s …?

what’ve you been up to?  /%wQt@v %ju: 

bIn %Vp %tu:/  77  Co pořád děláš/co 
jsi dělal v poslední době?

wheel  /wi:l/  21  kolo (u vozidla)
whereas  /%we@r"&z/  68  kdežto, zatímco
whether  /"weD@(r)/  78  zda(li), jestli

while as in after a while  /waIl/  2  
chvíle ve významu po chvíli, za nějaký 
čas

whisper  /"wIsp@(r)/  34  šeptat
whistle  /"wIsl/  29  pískat, hvízdat
whole  /h@Ul/  41  celý, úplný
whole as in on the whole  /h@Ul/  76  

vcelku, celkem vzato
wide  /waId/  12, 45  široký
wide awake  /%waId @"weIk/  19  bdělý, 

bdící, (zcela) vzhůru
wide range  /%waId "reInÙ/  2  široká 

škála
widely  /"waIdli/  76  široce, velmi, 

obecně
widow  /"wId@U/  10  vdova
widower  /"wId@U@(r)/  10  vdovec
width  /wIdT/  12, 45  šířka
wife  /waIf/  10  manželka
wild (= living in natural conditions)   

/waIld/  15  divoký
wild (= exciting and enjoyable)   

/waIld/  48  nevázaný, prudký, vášnivý
will  /wIl/  10  závěť, poslední vůle
willing  /"wIlIN/  39  ochotný, svolný
win  /wIn/  42  vyhrát, získat
windscreen  /"wIndskri:n/  21  čelní/

přední sklo
windscreen wiper  /"wIndskri:n  

%waIp@(r)/  21  stěrač (předního skla)
wing  /wIN/  15  křídlo
wing mirror  /"wIN %mIr@(r)/  21  zpětné 

zrcátko
winner  /"wIn@(r)/  42  vítěz
wipe  /waIp/  27  utřít, vytřít
wiper as in windscreen wiper   

/"waIp@(r)/  21  stěrač (předního skla)
wire  /"waI@(r)/  26  drát, drátek
wish  /wIS/  10  přát komu co, přát si
wishes as in best wishes  /"wISIz/  78  

s přátelským pozdravem
witness  /"wItn@s/  36  svědek
wonder  /"wVnd@(r)/  29  přemýšlet, 

uvažovat
words as in in other words  /w3:dz/   

11  jinými slovy
wood  /wUd/  31  dřevo
wooden  /"wUdn/  31  dřevěný
wool  /wUl/  31  vlna
woollen  /"wUl@n/  31  vlněný
work (= get a result)  /w3:k/  1  zabírat, 

účinkovat, působit

work (= function)  /w3:k/  26  fungovat, 
běžet, být v provozu

work as in out of work  /w3:k/  53  bez 
práce, nezaměstnaný

work as in shift work  /w3:k/  54  práce 
na směny

work of art  /%w3:k @v %A:t/  43  
umělecké dílo

work out  /%w3:k %aUt/  75  přijít na co, 
vyřešit

work overtime  /%w3:k %@Uv@taIm/  54  
pracovat přesčas

work permit  /"w3:k %p3:mIt/  51  
pracovní povolení

working conditions  /"w3:kIN k@n%dISnz/  
54  pracovní podmínky

worldwide  /w3:ld"waId/  45  
celosvětově, po celém světě

worth  /w3:T/  18  v hodnotě, za kolik
would rather  /%wud %rA:D@(r)/  62  

raději by, dal by přednost
wound  /wu:nd/  20  zranění, rána
wrap up  /%r&p %Vp/  72  zabalit
wrestling  /"reslIN/  46  zápas(ení)
wrinkles  /"rINklz/  5  vrásky
write a thesis  /%raIt @ %Ti:sIs/  50  psát 

diplomovou/disertační práci
writing as in in writing  /"raItIN/  66  

písemně
wrong  /rQN/  26  špatný, chybný, 

v nepořádku
wrong as in go wrong  /rQN/  8, 65  

pokazit se, nevyjít
x-ray  /"eks %reI/  25  rentgen, 

rentgenový snímek
yawning  /"jO:nIN/  19  zívání
yeah  /je@/  77  jo, ano
you must be joking  /%ju: %mVst %bi  

%Ù@UkIN/  77  to si děláš legraci, to 
nemyslíš vážně

you’re joking  /%jO: %Ù@UkIN/  77  to si 
děláš legraci, to nemyslíš vážně

youngish  /"jVNIS/  5  mladší, poměrně 
mladý

yours faithfully  /%jO:z "feITf@li/  78  
S úctou, Váš

yours sincerely  /%jO:z sIn"sI@li/  78  
Se srdečným/upřímným pozdravem, 
S úctou

zoom lens  /"zu:m %lenz/  43  
přibližovací objektiv


