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UNIT 1

Verbs   Slovesa
apply zaÏádat, poÏádat, ucházet se o,

podat Ïádost

associate with spojovat (si) co s ãím

attempt pokusit se

attract pfiitahovat, lákat

avoid vyhnout se, vyvarovat se

be trapped by b˘t chycen˘, polapen˘

benefit from tûÏit z nûãeho, mít

prospûch/uÏitek z nûãeho

borrow (vy)pÛjãit si od nûkoho

break down porouchat se

build stavût, postavit, vytvofiit,

vybudovat

come to mind vybavit se (komu co),

napadnout (koho co, napfi. my‰lenka)

commute dojíÏdût (napfi.

do zamûstnání, ‰koly)

deal with zab˘vat se (ãím)

develop (sth) rozvíjet, vyvíjet

emphasize zdÛraznit, vyzdvihovat, klást

na nûco dÛraz

expand rozvinout se (o firmû),

rozrÛst se, expandovat

fly back letût zpût, vracet se zpût

letadlem

focus on zamûfiit se, soustfiedit se

get good weather mít dobré poãasí

grow up vyrÛst, vyrÛstat

guess hádat, uhodnout

handle fie‰it, zvládat, vést (svûfienou

ãinnost)

hold (meetings) zasedat, pofiádat schÛzi

improve zlep‰it (se), zdokonalit (se)

involve vyÏadovat

look up vyhledat, najít 

meet seznámit se, setkat se

negotiate jednat, vyjednávat

overcome pfiekonat, pfiemoci

promote podporovat (prodej),

propagovat (v˘robek)

recognize poznat

record zaznamenat, zaznamenávat

recruit najmout, najímat (nové

pracovníky)

run (company) fiídit, vést (podnik)

see sb.’s point rozumût názoru nûkoho

set up zaloÏit (podnik)

share sdílet s k˘m co

show interest projevit zájem, zajímat se

take a message vyfiídit vzkaz

welcome uvítat, pfiivítat

Nouns   Podstatná jména
ambition ambice, ctiÏádost

authenticity autentiãnost, pravost,

originálnost

award cena, odmûna, vyznamenání

background pÛvod, zázemí

brand / branding obchodní znaãka/

branding

carnival karneval

catering zásobování/zaji‰Èování jídel

(napfi. pro firemní akce)

chef ‰éfkuchafi/‰éfkuchafika

competition soutûÏ, konkurence

consultancy poradenství

cooking vafiení

customer zákazník/zákaznice

definition definice

design design

efficiency efektivita, v˘konnost

e-learning e-learning (v˘uka pfies

internet)

entertainment zábava

fan fanou‰ek

gap mezera, volné místo

greeting zdravení, pozdrav, uvítání

heritage dûdictví

hospitality pohostinnost

hotel lobby hotelová hala

image image, pfiedstava, dojem

investment investice

launch uvedení (produktu na trh),

zahájení (kampanû)

management management

meaning v˘znam, smysl

misunderstanding nepochopení,

nedorozumûní

notebook poznámkov˘ blok, zápisník

part of speech slovní druh

partner partner

pet domácí zvífie, domácí mazlíãek

profits v˘nosy, zisky

pronunciation v˘slovnost

publicity publicita, propagace

queuing ãekání ve frontû

rise zv˘‰ení, rÛst

role role

salary plat

sentence vûta

spelling pravopis, jak se slovo pí‰e

(po písmenech)

stereotype stereotyp

stress stres

suburbs pfiedmûstí, ãtvrti na okraji mûsta

surfing surfování

tipping dávání spropitného

tips (hints) tip (rady)

trade obchod

translation pfieklad

website webová stránka

Adjectives / Adverbs
Přídavná jména / Příslovce
abroad v zahraniãí, do zahraniãí

awful stra‰n˘, hrozn˘

bilingual bilingvní, dvojjazyãn˘

compound (nouns) sloÏen˘ (sloÏené

podstatné jméno)

cookery (course) kuchafisk˘, t˘kající se

kuchafiského umûní (kurz)

creative kreativní, tvofiiv˘

day after tomorrow pozítfií

development (agency) rozvoj, v˘voj

(agentura zaji‰Èující rozvoj)

embarrassing trapn˘, nepfiíjemn˘

fashion-conscious sledující poslední

módu, elegantní, „in“

for ages dlouho, léta

foreign cizí, zahraniãní

full-time na pln˘ úvazek

fun-loving zábavn˘, poskytující zábavu

high-tech supermoderní, technologicky

‰piãkov˘

keen nad‰en˘ ãím, dychtiv˘ (udûlat co)

late pozdní

lucky mající ‰tûstí

multimedia multimediální

negotiable dosaÏiteln˘/fie‰iteln˘

jednáním

neutral neutrální

pleasant pfiíjemn˘, mil˘, pfiívûtiv˘

portable pfienosn˘

preliminary pfiedbûÏn˘, pfiípravn˘

production (co.) v˘robní (v˘robní

spoleãnost)

seaside (town) pfiímofisk˘ (pfiímofiské

mûsto)

spicy kofienûn˘, ostr˘, pikantní

stylish módní, moderní, elegantní,

mající styl

successful úspû‰n˘

useful uÏiteãn˘

wonderful skvûl˘, nádhern˘, bájeãn˘

Other   Ostatní
let’s (let’s go) vyjadfiuje nabídku

(pojìme)

otherwise jinak, nebo

How are things going? Jak se má‰?

Jak to jde? 

UNIT 2

Verbs   Slovesa
acquire získat, nab˘t, osvojit si

add pfiidat, doplnit

arrange zafiídit, ujednat, domluvit si
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be responsible for b˘t zodpovûdn˘

za co

bear with sb. mít trpûlivost, vydrÏet

s k˘m 

browse prohlíÏet (si), procházet

(internetové stránky)

build up vybudovat, vytvofiit (kontakty)

celebrate slavit, oslavit

come up nastat, objevit se (o nûãem

neãekaném)

cut off pfieru‰it (telefonní spojení)

delegate b˘t povûfien, delegovat 

develop (intransitive) vyvíjet (se),

vyvinout (se)

dismiss propustit, dát nûkomu v˘povûì

do business podnikat

employ zamûstnávat, zamûstnat

encourage povzbuzovat, povzbudit

fire (sack) vyhodit, propustit (z práce)

fit in with jít dohromady s ãím,

odpovídat ãemu

get back to sb. zavolat znovu (pfii

telefonování)

get in touch with spojit se, navázat

kontakt

get married vdát se, oÏenit se

hang up zavûsit, poloÏit (telefon)

hold (the line) nezavû‰ovat, nepokládat

(telefon)

lay off propustit

look forward to tû‰it se na

make it (a day/time) stihnout,

zvládnout (ãas schÛzky)

make an appointment domluvit (si)

schÛzku

make redundant propustit z dÛvodu

nadbyteãnosti

manage (an appointment) zvládnout,

stihnout (schÛzku)

motivate motivovat

overtake pfiedjet, pfiedstihnout

overturn pfievrátit, zvrátit, zmûnit

plan (na)plánovat, zam˘‰let

put off odloÏit

put through spojit, pfiepojit (telefonick˘

hovor)

read back zopakovat, pfieãíst znovu

(telefonní ãíslo)

register registrovat, zaregistrovat

sack vyhodit (ze zamûstnání)

share podíl (na majetku firmy), akcie

speak up mluvit hlasitûji

specialize in specializovat se na 

spend trávit (ãas)

suit vyhovovat

support (a movement) podporovat

underline podtrhávat, podtrhnout

wear (clothes) nosit (odûv)

wonder pfiem˘‰let, uvaÏovat, lámat si

hlavu s ãím

Nouns   Podstatná jména
(phone) charger nabíjeãka (telefonu)

abbreviation zkratka

airline aerolinie, letecká dopravní

spoleãnost

answerphone telefonní záznamník

benefits v˘hody, pfiíspûvky

bill (US) bankovka

board of directors správní rada

bonus prémie, mimofiádná odmûna

campaign kampaÀ

can plechovka, konzerva

canteen kant˘na, závodní jídelna

cell phone mobilní telefon

CEO (chief executive officer) v˘konn˘

fieditel/v˘konná fieditelka

collocation kolokace

communism komunismus

compound sloÏené podstatné jméno

consumer spotfiebitel/spotfiebitelka

contract kontrakt, smlouva

co-owner spoluvlastník/spoluvlastnice,

spolumajitel/spolumajitelka

determination rozhodnost,

odhodlanost

dot com teãka com – pouÏívá se

k oznaãení spoleãností provozujících

obchodní ãinnost na internetu

earnings v˘dûlek

e-commerce elektronick˘ obchod

employee zamûstnanec/zamûstnankynû

facilities zafiízení (napfi. rekreaãní)

fare jízdné

fee poplatek

flight attendant letu‰ka, stevard

headquarters sídlo (firmy)

hub stfied, centrum

insurance poji‰tûní

interference ru‰ení (ru‰ení signálu,

ru‰ivé zvuky v telefonu)

intray box/pfiihrádka na do‰lou po‰tu

jail vûzení, vûznice

jeans dÏíny

journalist novináfi/novináfika

locker uzamykatelná skfiíÀka

maternity/paternity leave matefiská

dovolená/rodiãovská dovolená otce

member ãlen/ãlenka

overheads reÏijní náklady, reÏie

overtime pfiesãas, pfiesãasová práce

package holiday organizovaná

dovolená, zájezd s cestovní kanceláfií

packaging balení, obal

parent company matefiská spoleãnost

patio nádvofií, atrium

pension scheme dÛchodové

zabezpeãení, penzijní poji‰tûní

perks vedlej‰í v˘hody, poÏitky (nad

rámec hlavního pfiíjmu)

potential moÏn˘, potenciální

prefix/suffix prefix, pfiedpona/sufix,

pfiípona

prize cena (v soutûÏi), v˘hra

property majetek, vlastnictví

range sortiment, v˘bûr (zboÏí nebo

sluÏeb)

requirement poÏadavek

reunion setkání, shledání (napfi. tfiídy

po letech)

revolution revoluce

roof stfiecha

sauna sauna

seat místo k sezení, sedadlo

skills dovednosti

staff personál, zamûstnanci

strategy strategie

subsidiary dcefiin˘ podnik, poboãka

synonym synonymum, slovo

podobného v˘znamu

tolerance tolerance

travel agency cestovní kanceláfi

trust víra, dÛvûra

turnover obrat [finanãní]

union jednota, svaz, unie

welfare blahobyt, prosperita

womb dûloha

workplace pracovi‰tû, místo v˘konu

práce

Adjectives / Adverbs
Přídavná jména / Příslovce
available dostupn˘, k dispozici

bored znudûn˘, otráven˘

complete úpln˘, kompletní, dokonãen˘

consumer (packaging) spotfiební

(balení)

decisive rozhodn˘, urãující, smûrodatn˘

discounted zlevnûn˘

engaged (phone) obsazen˘ (o telefonu)

faint slab˘, nejasn˘ (‰patnû sly‰iteln˘

telefonát)

fortunate ‰Èastn˘, mající/pfiiná‰ející

‰tûstí

frustrated frustrovan˘, znechucen˘

generous velkorys˘, ‰tûdr˘

honest ãestn˘, poctiv˘, upfiímn˘

independent nezávisl˘

later on pozdûji, následnû, poté

main hlavní

missing chybûjící, nepfiítomn˘

online online

open-air venku, pod ‰ir˘m nebem

overall celkov˘, souhrnn˘, celkovû,

souhrnnû

patient trpûliv˘

performance-related odvozen˘

od v˘konu (napfi. mzda)

provisional prozatímní, doãasn˘,

pfiechodn˘

rewarding prospû‰n˘, uÏiteãn˘

senior hlavní, vysoce postaven˘,

nadfiízen˘

soft mûkk˘

stimulating stimulující, podnûtn˘
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subsidized dotovan˘

suitable vhodn˘

tied up zaneprázdnûn˘

tiring únavn˘, vyãerpávající

together spolu, spoleãnû, dohromady

ultimately nakonec, konec koncÛ

well-known dobfie/v‰eobecnû znám˘ 

wide (range) ‰irok˘ (v˘bûr)

worldwide celosvûtov˘, na celém svûtû

Other   Ostatní
and away you go! a má‰ to, a je to

and so on a tak dále

as well as stejnû jako, stejnû tak, jakoÏ i 

first-name terms oslovovat se kfiestními

jmény, odpovídá ãeskému tykat si

in his blood v krvi [má to v krvi, má

pro nûco talent, nûãemu rozumí]

on leave mimo práci (na dovolené,

na nemocenské apod.)

UNIT 3

Verbs   Slovesa
be based at/in mít sídlo v

be descended from b˘t potomkem

koho

be right mít pravdu

check kontrolovat, zkontrolovat, ovûfiit

cross your arms kfiíÏit, zkfiíÏit ruce

decipher rozlu‰tit, roz‰ifrovat

disappear zmizet

discover zjistit

dominate vládnout, vévodit, dominovat

etch r˘t, vyr˘t

finance financovat, finanãnû zajistit,

finanãnû podporovat

get (receive) získat, dostat

get (to travel, see places …) jet, odjet

ãím

give up nechat, zanechat, vzdát (se),

pfiestat s ãím

impress zapÛsobit, udûlat dojem

interrupt pfieru‰it, pfieru‰ovat

keep sth. visible udrÏovat nûco

viditelné, na viditelném místû

lean back/forward zaklonit se/

pfiedklonit se

make a point vysvûtlovat, ukazovat

make progress dûlat pokroky

move on postoupit k (dal‰ímu bodu

jednání)

nod k˘vnout, pfiik˘vnout

practise procviãovat, procviãit (napfi.

jazyk, dovednosti)

preserve zachovávat (si), zachovat (si)

produce vyrábût, vyrobit

realize uvûdomovat si, uvûdomit si

record zaznamenávat, zaznamenat

respect respektovat

save (money) ‰etfiit, spofiit (peníze)

show ukazovat, ukázat 

stare zírat, civût, upfienû se dívat

summarize shrnout, struãnû vyjádfiit

Nouns   Podstatná jména
accent pfiízvuk

accommodation ubytování

aim cíl, úãel, zámûr

approach pfiístup, postoj (k problému)

archive archiv

argument dÛvod, argument

attitude postoj, stanovisko k ãemu,

názor na nûco

bar chart sloupcov˘ diagram, graf

carving fiezba, plastika

chin brada

choice v˘bûr, volba

consultant poradce

degree (of difference) stupeÀ, míra

(odli‰nosti)

demotic staroegyptské démotické

písmo

dialect dialekt, náfieãí

disk disk

expert expert, odborník

fort pevnost, opevnûní

gesture gesto, posunek, gestikulace

goods zboÏí

half polovina, pÛl, pÛlka

hieroglyphic hieroglyfy (písmo)

interpretation v˘klad, vysvûtlení,

interpretace

investment bank investiãní banka

magnification zvût‰ení 

military service vojenská sluÏba

organizer organizátor/organizátorka

Pharaoh faraón

pilot programme pilotní, zku‰ební

program

point of view stanovisko, hledisko,

pohled

posture drÏení tûla

predecessor pfiedchÛdce [o prvotním

vynálezu]

priest knûz, pastor, duchovní

purpose úãel, smysl, zámûr

research v˘zkum

script písmo

survival pfieÏití

textiles textil

volunteer dobrovolník/dobrovolnice

Adjectives / Adverbs
Přídavná jména / Příslovce
analytical analytick˘

attentive pozorn˘

besides kromû ãeho, (je‰tû) navíc, nadto 

bored znudûn˘, otráven˘

carefully dÛkladnû, pozornû, opatrnû

clearly jasnû, zfietelnû, srozumitelnû

confident sebejist˘, sebevûdom˘

core stûÏejní

decisive rozhodující, rozhodn˘

demanding nároãn˘

detailed podrobn˘, detailní

diplomatic diplomatick˘

distracted ‰ílen˘ (strachem, úzkostí)

enjoyable pfiíjemn˘, radostn˘

enthusiastic nad‰en˘

excited vzru‰en˘, nedoãkav˘, rozru‰en˘

exotic exotick˘

extremely nesmírnû, neobyãejnû

face-to-face z oãí do oãí

flexible flexibilní, pruÏn˘, pfiizpÛsobiv˘

fluent plynul˘, schopn˘ plynule mluvit

cizím jazykem

gently jemnû, mírnû, zlehka

high-profile pfiitahující pozornost

hostile nepfiátelsk˘, nepfiízniv˘,

odmítav˘

innovative novátorsk˘, prÛkopnick˘

intrusive dotûrn˘, ru‰iv˘

keen dychtiv˘ (udûlat co), nad‰en˘ ãím

logical logick˘

native-speaker t˘kající se rodilého

mluvãího/rodilé mluvãí

non-verbal neverbální, mimoverbální

on time vãas, pfiesnû (vãas)

open-minded nezaujat˘, objektivní

open-plan t˘kající se místnosti ãi

budovy, která není uvnitfi rozdûlena

zdmi

parallel analogick˘, odpovídající,

soubûÏn˘

permanent trval˘

politely slu‰nû, zdvofiile

privatized privatizovan˘

punctual pfiesn˘, dochviln˘

slightly nepatrnû, lehce, slabû, trochu

spherical kulat˘, kulovit˘

square (kilometres) ãtvereãní

(kilometry)

state-owned státní, ve vlastnictví státu

strong siln˘, odoln˘

supportive podporující, jsoucí oporou

sure jist˘ (b˘t si nûãím jist˘)

surprisingly pfiekvapivû, neoãekávanû

suspicious podezfiel˘, podezírav˘,

nedÛvûfiiv˘

tentative váhav˘, nejist˘

thorough dÛkladn˘, peãliv˘, svûdomit˘

thoughtful zamy‰len˘, zahlouban˘,

pfiem˘‰liv˘

throughout po celou dobu, stále, pofiád

trained kvalifikovan˘, pro‰kolen˘

trusted vûrn˘, dÛvûryhodn˘

widely hodnû, mnoho, ãasto

(pfiekládan˘ text)

Other   Ostatní
on a daily basis dennû, kaÏdodennû

way of life zpÛsob Ïivota

in exchange for v˘mûnou za co

straight away pfiímo, rovnou
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UNIT 4 & REVIEW

Verbs   Slovesa
adopt pfiijmout, osvojit (si)

advertise inzerovat, dûlat reklamu

ãemu, propagovat

be left behind pokulhávat za, b˘t

pozadu

boom b˘t na vzestupu, prudce rÛst,

prosperovat

brainstorm hledat nové nápady nebo

fie‰ení pfii diskuzi

cause (z)pÛsobit, pfiivodit

design navrhovat, navrhnout

double zdvojnásobit (se), zvût‰it (se)

dvojnásobnû

drop klesat, (po)klesnout

fluctuate kolísat, mûnit se

get married oÏenit se, vdát se

go away odcházet, odejít, jít pryã

identify objevit, zjistit, rozpoznat

level off ustálit se, stabilizovat se

move (house) pfiestûhovat se (zmûnit

bydli‰tû)

outline nastínit, naãrtnout, ukázat

v hlavních rysech

persuade pfiemluvit, pfiesvûdãit, pfiimût

(nûkoho nûco udûlat)

present prezentovat, pfiednést

reach dosáhnout, dospût, dostat se

(na urãitou úroveÀ)

relate to t˘kat se (ãeho), vztahovat se

(k ãemu)

reveal odhalit, vyzradit, prozradit

sample zkusit, okusit

settle in zabydlet se, usadit se

slow down zpomalit, sníÏit rychlost,

pfiibrzdit

sponsor sponzorovat

transfer pfievádût, pfievést, pfienést

treat zacházet s nûãím/nûk˘m

vary li‰it se (navzájem), odli‰ovat se

wave mávat, zamávat

Nouns   Podstatná jména
appliance zafiízení, pfiístroj

awareness povûdomí, uvûdomování si,

uvûdomûní

big spenders ten, kdo hodnû utrácí

birth/divorce/crime rate porodnost/

rozvodovost/zloãinnost

brochure broÏura, prospekt

carpet koberec

century století

cinema attendance náv‰tûvnost kin

citizen obyvatel/obyvatelka

code of conduct zásady chování,

smluvená pravidla

consumer spending spotfiebitelské

v˘daje, utrácení spotfiebitelÛ

consumerism konzumní chování,

konzumerizmus, preferování rÛstu

spotfieby

consumption spotfieba

cosmetics kosmetika, kosmetické

prostfiedky

cost of living Ïivotní náklady

criteria kritérium, mûfiítko

custom zvyk, zvyklost

decision-making rozhodování

destination cíl, místo urãení

disposable income disponibilní pfiíjem

(ãist˘ pfiíjem po sráÏkách danû)

employment practice bûÏná praxe na

trhu práce, obvyklé metody v oblasti

zamûstnávání

expenditure v˘daje

figures údaje (ãíselné)

funds finance, peníze

globalization globalizace

graph graf

growth market rostoucí trh

health risk zdravotní riziko, nebezpeãí

ohroÏující zdraví

household domácnost

housing bydlení

issue záleÏitost, problematika, zásadní

problém

label ‰títek, nálepka, etiketa

life expectancy prÛmûrná délka Ïivota

manufacturer v˘robce

market force trÏní síla

market share podíl na trhu, trÏní podíl

newspaper circulation náklad novin

(poãet v˘tiskÛ)

opening hours otevírací doba

ownership vlastnictví

popularity popularita, oblíbenost

principle princip, zásada, pravidlo

productivity produktivita, v˘konnost

property prices ceny nemovitostí

proportion ãást, podíl

retail outlet maloobchodní prodejna

senior citizen star‰í spoluobãan/

spoluobãanka

shelf police, regál

shopper nakupující, zákazník/zákaznice

spending habits kupní návyky

spending power kupní síla

standard standard, norma

store obchod, prodejna, provozovna

support podpora

sweatshop robotárna (dílna, kde dûlníci

pracují ve ‰patn˘ch podmínkách za

nízk˘ plat)

taxes danû

teenager teenager, dospívající chlapec/

dívka

trend trend, smûr, tendence

turnover obrat

viewing hours doba sledování televize

wages mzda, mzdy

waste pl˘tvání (energií)

workforce pracující, pracovní síly,

zamûstnanci

Adjectives / Adverbs
Přídavná jména / Příslovce
accordingly proto, tedy, podle toho

annual kaÏdoroãní, v˘roãní, roãní

average prÛmûrn˘

badly-paid ‰patnû placen˘

consultancy (work) poradenství,

poradenská sluÏba

consumer-led fiídící se poÏadavky

spotfiebitelÛ

dependent závisl˘ (na kom/ãem),

odkázan˘ (na koho/co)

domestic (vs. foreign) domácí,

tuzemsk˘

dramatically dramaticky, v˘raznû

elderly star‰í, postar‰í, pokroãilej‰ího

vûku, v letech

enclosed pfiiloÏen˘

energy-efficient energeticky úsporn˘

(spotfiebiã)

environmentally-friendly ‰etrn˘

k Ïivotnímu prostfiedí, ekologick˘

ethical etick˘

exploited vykofiisÈovan˘, vyuÏívan˘,

vyuÏit˘

fair-trade (movement) poctiv˘ obchod

(hnutí)

gradually postupnû

major hlavní, v˘znamn˘

naturally pfiirozenû, samozfiejmû

overseas zahraniãní/v zahraniãí

particularly obzvlá‰È, zejména, zvlá‰tû

single svobodn˘

single-person jednotlivec; ãlovûk, kter˘

Ïije sám

steadily stále, stabilnû, plynule,

ustaviãnû (napfi. rÛst)

tobacco-related související s tabákem

unfairly nespravedlivû, nepoctivû,

neãestnû

weekly t˘denní/t˘dnû, kaÏd˘ t˘den 

well over hodnû pfies (napfi. nûjakou

ãástku)

western-style v západním stylu

Other   Ostatní
a set of sada, soubor nûãeho

a way of life zpÛsob Ïivota

alike (at end of phrase) a podobnû

(na konci fráze)

are said to fiíká se, Ïe jsou 

at the other end of the scale na druhé

stranû (nûjaké stupnice, ‰kály apod.)

be here to stay stát se souãástí

kaÏdodenního Ïivota

by the turn of the century na pfielomu

století

for myself sám/sama pro sebe
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in appreciation of jako v˘raz uznání

(ãeho)

in line with v souladu s (ãím)

my own vlastní, mÛj/moje vlastní

on their way home na cestû domÛ

round the clock ve dne v noci,

po cel˘ch 24 hodin 

than ever before neÏ kdy pfiedtím

two-way process oboustrann˘ proces

we would be grateful if byli bychom

vdûãní, kdyby

with regard to ohlednû ãeho, pokud jde

o, co se t˘ká (ãeho)

food-related slovní zásoba t˘kající se

jídla

Foods   Jídlo
antipasti italsk˘ pfiedkrm

apple jablko

bacon slanina

banana banán

cereals cereálie, potraviny z obilovin

cheese s˘r

chicken (breast) kufie (kufiecí prsa)

fruit ovoce

grape víno, hrozny

grapefruit grapefruit, grep

meatball masová kuliãka, karbenátek 

mushrooms houba

octopus chobotnice

olives olivy

orange juice pomeranãov˘ dÏus

oysters ústfiice

potatoes brambory

prawn garnát

salad salát

salmon losos

salt-cod nasolená treska

shellfish mûkk˘‰, kor˘‰

sherry ‰ery

sirloin steak svíãková, plátek svíãkové

soup (of the day) polévka

spaghetti ‰pagety

squid oliheÀ

sushi su‰i

tomatoes rajãata

yoghurt jogurt

Adjectives   Přídavná jména
baked peãen˘, zapeãen˘

chilled chlazen˘

deep-fried smaÏen˘, fritovan˘

fresh (freshly squeezed) ãerstv˘, ãerstvû

vymaãkan˘ (dÏus)

fried smaÏen˘, opékan˘

frozen mraÏen˘

gently jemnû, zlehka

grilled grilovan˘, pfiipraven˘ na ro‰tu

ground mlet˘, pomlet˘, drcen˘

healthy zdrav˘

light nízkotuãn˘, light

marinated marinovan˘

organic bio, z ekologického chovu, bez

chemického hnojení 

poached uvafien˘ v mírnû vafiící vodû

sautéed zprudka osmahnut˘

smoked uzen˘

smoky chutnající/vonící po koufii,

zauzen˘ (o jídle)

stuffed plnûn˘

Other   Ostatní
a glass of sklenice ãeho

cake dort, koláã, buchta

chef ‰éfkuchafi

confectionary cukrovinky, cukráfisk˘

v˘robek

course chod (jídla)

cuisine tradiãní kuchynû (národní

kuchynû, kuchynû typická pro dané

místo)

dish jídlo (pfiipravené urãit˘m

zpÛsobem), pokrm

fast food fast food, rychlé obãerstvení

fat tlust˘, siln˘, tuãn˘

gastronomic gurmánsk˘,

gastronomick˘

gourmet labuÏník/labuÏnice,

gurmán/gurmánka

ingredients pfiísady, ingredience

main course hlavní chod

meal pokrm, jídlo

oven trouba

pastry peãivo

portion porce

recipe recept

sauce omáãka, poleva

self-service samoobsluÏn˘

snack svaãina, nûco malého k jídlu

starters pfiedkrmy

street market pouliãní trh

table service servis, sada nádobí

tastes chutû

to cater for uspokojit, postarat se o

vineyard vinice, vinohrad

waiter service obsluha (v restauraci)

UNIT 5

Verbs   Slovesa
apologize omluvit se

appoint stanovit, urãit, jmenovat

balance vyrovnávat, vyrovnat, uvést

do rovnováhy

cancel zru‰it

cover pokr˘vat, pokr˘t

crash (computer) zhroutit se (poãítaã,

systém)

deliver doruãovat, doruãit,

dress oblékat (se), obléci (se)

encourage povzbuzovat

expect oãekávat, pfiedpokládat

furnish zafiídit, vybavit 

gather shromaÏìovat (se), shromáÏdit

(se), sbírat (napfi. informace)

get back to sb vrátit se ke komu

get in shape dostat se do formy

hold (event) vydrÏet, ãekat (u telefonu)

install instalovat, nainstalovat

join pfiipojit (se), spojit (se)

leave (to do sth) nechat (nûkoho nûco

udûlat)

mind (not like) vadit, namítat

miss (not go) zme‰kat, b˘t nepfiítomen 

provide poskytnout, zajistit, opatfiit

recognize poznat, rozpoznat

redecorate znovu

vymalovat/vytapetovat

repair opravit, spravit

request (po)prosit o co, vyÏádat si

reschedule pfieloÏit (na jin˘ termín),

posunout, zmûnit termín

socialize chodit do spoleãnosti, Ïít

spoleãensk˘m Ïivotem

sound like znít jako; vypadat, Ïe

take part úãastnit se, zúãastnit se

take up (hobby) vûnovat se ãemu,

zab˘vat se ãím

train cviãit, trénovat

transport pfiepravovat, pfiepravit,

dopravit

update aktualizovat

Nouns   Podstatná jména
approval schválení, souhlas

aromatherapy aromaterapie

arrangement dohoda, úmluva,

domluva

bakery pekárna, pekafiství

bowling bowling

break pfiestávka

camel velbloud

challenge v˘zva

conference konference

cottage chalupa, chata

cycle-ride jízda na kole

delegate delegát, zástupce

driving range místo pro cviãení

golfov˘ch úderÛ

equipment vybavení, v˘stroj, náãiní

facilities zafiízení, podnik

features rysy, charakteristické znaky 

feedback zpûtná vazba, odezva

fibres vlákna

guest room pokoj pro hosty

helpline linka dÛvûry

host hostitel

induction úvod, za‰kolení, zauãení

invoice faktura

kick-boxing kick-box

landline komunikaãní kabelové vedení,

pevná telefonní linka

leisure volno, voln˘ ãas

lifestyle Ïivotní styl

lounge hala, spoleãenská místnost
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mayor starosta

meditation meditace

moonlight mûsíãní svit, svûtlo mûsíce

mud bahno, bláto

netball dívãí ko‰íková

ocean oceán

play (theatre) hra (divadelní)

policy politika (napfi. firemní) 

pottery keramika, kamenina, hrnãífiství

press tisk

press release zpráva pro tisk

questionnaire dotazník

reminder upozornûní 

resort letovisko, stfiedisko (rekreaãní)

rides vyjíÏìky, projíÏìky

royalty ãlen královské rodiny

safety deposit box bezpeãnostní

schránka

soccer fotbal, kopaná

softball softbal

spa láznû

speech fieã, projev, proslov

subway station stanice metra

suite apartmá (v hotelu)

treatments o‰etfiení, léãba

trouble problém, potíÏ, nesnáz

valuables cennosti

voicemail hlasová po‰ta, hlasová

schránka

weight-watcher osoba hlídající si svou

váhu, zvlá‰tû pokud drÏí dietu

welfare blaho, blahobyt

woods les

workout cviãení (tûlesné), trénink

workstation pracovní stanice

Adjectives / Adverbs
Přídavná jména / Příslovce
alert ostraÏit˘, bdûl˘, na pozoru

automated automatick˘,

automatizovan˘

beachside pláÏov˘

certainly urãitû, rozhodnû, jistû

complimentary pochvaln˘, lichotiv˘

disused nepouÏívan˘, opu‰tûn˘ (napfi.

leti‰tû)

fellow spolu (ve spojeních typu fellow
citizen – spoluobãan)

fit fit, fyzicky zdatn˘

high-speed vysokorychlostní

light-coloured svûtl˘, ve svûtlé barvû

made-to-order vyroben˘ na

objednávku, zakázkov˘

multiplex mnohonásobn˘,

mnohoãetn˘, obsahující mnoho ãástí

noon v poledne

onsite nacházející se v daném místû

peaceful klidn˘, poklidn˘, tich˘ (napfi.

místo)

pre-dinner konající se pfied veãefií

recreational rekreaãní

relaxing uvolÀující, relaxaãní

rested odpoãinut˘

riverside na bfiehu fieky, u fieky 

secluded odlehl˘, skryt˘

shop-floor dílna

smart upraven˘, vkusn˘

temporary doãasn˘, prozatímní

therapeutic terapeutick˘, léãebn˘

tranquil klidn˘, poklidn˘, niãím

neru‰en˘

unusual neobvykl˘, nezvykl˘

volcanic sopeãn˘, vulkanick˘

year-round trvající cel˘ rok,

celoroãní/celoroãnû

UNIT 6

Verbs   Slovesa
bother obtûÏovat, ru‰it (koho ãím)

check in ubytovat se, pfiihlásit se

(v hotelu)

collapse zhroutit (se), zkolabovat

complain stûÏovat si, podat stíÏnost

drive away (shoo) zahnat, odehnat,

vypudit, vy‰tvat

escape utéct, uniknout, vyhnout se

ãemu

fall in love zamilovat se

get the chance dostat ‰anci, mít

pfiíleÏitost

give a lift svézt nûkoho

hand in your notice dát v˘povûì

hitch jet stopem, stopovat

look after opatrovat, (po)starat se o,

peãovat o

lose consciousness ztratit vûdomí

make a new start zaãít znovu

pass (exam) projít, sloÏit/udûlat

zkou‰ku

pick up (a language) pochytit (znalost

jazyka)

promote pov˘‰it

put off odloÏit, oddálit

put up with sná‰et, tolerovat

regret litovat

rush out narychlo udûlat, u‰ít horkou

jehlou

scream (za)kfiiãet, vykfiiknout, (za)jeãet

see the sights vidût památky

set up pfiipravit, nachystat

shear stfiíhat, ostfiíhat (ovce) 

shine (sun) svítit, záfiit

tidy uklidit, dát do pofiádku

water zalévat, zalít

Nouns   Podstatná jména
advice rada, doporuãení

analogy podobnost, analogie

background pÛvod, zázemí, pozadí

band (music) skupina (hudební)

behaviour chování

coral reef korálov˘ útes

currency mûna, obûÏivo

destruction zkáza, zniãení

discipline disciplína, poslu‰nost

diver potápûã/potápûãka

editor redaktor/redaktorka, vydavatel/

vydavatelka

environment prostfiedí, Ïivotní

prostfiedí, okolí

expenses v˘daje

farm farma, statek

feast hostina

filing cabinet kartotéka

flat-share bydlení v jednom bytû (jako

spolubydlící)

furniture nábytek

gardening zahradniãení

grape-picker ãesaã/ãesaãka hroznÛ

guitarist kytarista/kytaristka

host hostitel/hostitelka

itinerary trasa, cesta

maternity matefiství

neighbour soused/sousedka

nursing o‰etfiování, o‰etfiovatelství

paperwork kanceláfiské práce,

úfiadování, administrativa

patch záhon

portfolio portfolio

poster plakát

pupil Ïák/Ïákynû, ‰kolák/‰kolaãka

qualifications kvalifikace (absolvované

zkou‰ky, prÛprava, vzdûlání),

schopnost, pfiedpoklady (pro urãitou

ãinnost)

refusal odmítnutí, zamítnutí

retirement dÛchod, penze

rudeness hrubost, drzost, neurvalost

scuba d˘chací pfiístroj, akvalung

sculpture socha

shepherd past˘fi/past˘fika

site lokalita (napfi. potápûãská)

stationery kanceláfiské potfieby

strawberry jahoda

supplies zásoby

task úkol

terminal (airport) terminál (na leti‰ti),

odbavovací budova

Adjectives / Adverbs
Přídavná jména / Příslovce
adventurous dobrodruÏn˘, podnikav˘,

riskující

amazing úÏasn˘, ohromující

ambitious ambiciózní, ctiÏádostiv˘

amusing zábavn˘

cautious opatrn˘, obezfietn˘

connecting (flight) navazující (leteck˘

pfiípoj)

constructive konstruktivní

dull nezajímav˘, jednotvárn˘

employable zamûstnateln˘

exhausted vyãerpan˘, znaven˘

frightened vystra‰en˘, vylekan˘
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hard-working pracovit˘, piln˘

in between mezi, mezitím

lazy lín˘, leniv˘

lonely osamûl˘, opu‰tûn˘

miserable ne‰Èastn˘, zkrou‰en˘,

utrápen˘

optimistic optimistick˘

pessimistic pesimistick˘

reckless ledabyl˘, lehkomysln˘,

bezstarostn˘

relaxed uvolnûn˘

remote vzdálen˘, odlehl˘

rewarding prospû‰n˘, uÏiteãn˘,

vyplácející se

round-the-world kolem svûta

scary dûsiv˘, stra‰ideln˘, nahánûjící

hrÛzu

spectacular pÛsobiv˘, velkolep˘

tax-free osvobozen˘ od daní

unexciting málo vzru‰ující

untidy neuklizen˘, nepofiádn˘,

neupraven˘

uptight podráÏdûn˘, napnut˘, nervózní

useless nepouÏiteln˘, zbyteãn˘,

neuÏiteãn˘

virtually (almost) prakticky, vlastnû

Other   Ostatní
in need of potfiebovat nûco

it's up to you je to na tobû/na vás

not to mention nemluvû o ãem,

nehledû na co

so much for tolik, to je v‰e o 

would you mind vadilo by ti/vám

UNIT 7

Verbs   Slovesa
account for zahrnovat co, tvofiit/ãinit

(napfi. ãást, zlomek), zapoãítat

attend úãastnit se, nav‰tûvovat,

docházet

breathe d˘chat

bridge pfiekonat, pfieklenout

bump (a car) narazit (auta do sebe),

vrazit

check ovûfiit, provûfiit, zkontrolovat,

kontrolovat

experience zaÏít, proÏít

face ãelit nûãemu

force nutit, pfiinutit

get across (a point) objasnit, vysvûtlit

(své stanovisko)

lose ztratit, pozb˘t

outsource zadávat subdodavatelské

zakázky, vyuÏívat subdodavatelsk˘ch

vztahÛ

own vlastnit

rely on spoléhat se na

signpost naznaãovat, ukazovat

stick by (the rules) dodrÏet (pravidla)

sympathize with sympatizovat s, mít

pochopení pro

trust vûfiit, dÛvûfiovat

Nouns   Podstatná jména
achievement dosaÏení (ãeho), v˘kon,

úspûch

aim cíl, zámûr

attraction pfiitaÏlivost, zajímavost

audience diváci, publikum

cable car kabina lanovky

chat rozhovor, internetov˘ chat

climate podnebí, klima

convention kongres, sjezd,

shromáÏdûní

crash course rychlokurz

curb okraj chodníku, obrubník

delivery pronesení, proslov, promluva

(speech delivery), prezentace 

downtown stfied mûsta, centrum mûsta

elocution v˘fieãnost, fieãnické umûní

enterprise podnik, závod

etiquette pravidla chování, etiketa

fees poplatky

flipchart flipchart, volnû stojící tabule

s blokem

formalities formalita, formality

freeway dálnice

glove compartment odkládací prostor,

schránka v pfiístrojové desce (auta)

graph graf, diagram

guidelines vodítko, pokyny, smûrnice

gun zbraÀ (stfielná)

handout podklady rozdávané na

pfiedná‰ce, sylabus

honour ãest

horse racing dostihy

identity card prÛkaz totoÏnosti,

obãansk˘ prÛkaz

income pfiíjem

inhabitant obyvatel/obyvatelka

initiative iniciativa

journey cesta

labour pracovní síla, práce

laws zákony

licence licence, povolení, oprávnûní

mall velké nákupní stfiedisko, areál

s mnoha obchody „pod jednou

stfiechou“

manner zpÛsob, styl, vystupování

neighbourhood sousedství, blízké okolí

nerves nervozita

nightlife noãní Ïivot

objective cíl, plán

operative pracovník, obsluha

overhead projector zpûtn˘ projektor

pedestrian chodec, pû‰í

peninsula poloostrov

protocol protokol

proximity blízkost

pseudonym pseudonym

pub hospoda, v˘ãep

pudding pudink

rent nájem, nájemné

reservation rezervace, objednání

right of way pfiednost, pfiednost v jízdû

round (of golf) kolo (u golfu, hra na 18

jamek)

safety bezpeãí, bezpeãnost

schedule rozvrh, plán, program

seat belt bezpeãnostní pás (u sedadla

v autû)

sensitivity citlivost, ohleduplnost

sidewalk chodník

skyscraper mrakodrap

slide diapozitiv, prÛsvitka

small talk nezávazná spoleãenská

konverzace

speed rychlost

status status, prestiÏ

timekeeping dochvilnost

timing naãasování, ãasové rozvrÏení

transparency fólie pouÏívaná pro

zpûtnou projekci

trunk kufr, zavazadlov˘ prostor (auta)

tuition ‰kolné

tyre pneumatika

unemployment nezamûstnanost

via pfies (pfii udávání smûru cesty),

prostfiednictvím koho/ãeho

visual display názorné zobrazení

voice hlas

wealth bohatství, majetek

Adjectives / Adverbs
Přídavná jména / Příslovce
accessible pfiístupn˘, dostupn˘

advisable vhodn˘, doporuãeníhodn˘

allowed dovolen˘, pfiípustn˘

bounded ohraniãen˘, omezen˘

careful opatrn˘, dávající pozor, peãliv˘ 

chilly chladn˘

competitive soutûÏiv˘, ambiciózní,

konkurenãní

confidential dÛvûrn˘, tajn˘

cool (chilly) chladn˘, studen˘

corporate firemní, podnikov˘

effective úãinn˘, efektivní

ethnic etnick˘

exaggerated pfiehnan˘, zveliãen˘

foggy zamlÏen˘, mlhav˘

forbidden zakázan˘, nedovolen˘

individualistic individualistick˘

lively Ïiv˘, ãil˘, temperamentní

monotonous monotónní, jednotvárn˘

optional voliteln˘, nepovinn˘,

dobrovoln˘

reasonably rozumnû, uváÏlivû,

pfiimûfienû

shy plach˘, nesmûl˘, stydliv˘

soaring tyãící se (do v˘‰ky), sahající

do nebe

stunning senzaãní, fantastick˘,

ohromující
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toll-free zdarma, bez poplatku (napfi.

v dopravû)

uphill / downhill do kopce, do svahu /

z kopce

Other   Ostatní
go to great lengths dûlat v‰echno

moÏné pro co, snaÏit se 

in fact ve skuteãnosti, vlastnû,

v podstatû

such as/like takov˘ jako/jako

under the influence pod vlivem

UNIT 8 & REVIEW

Verbs   Slovesa
allocate pfiidûlit, rozmístit, alokovat

amend pozmûnit, opravit, doplnit

book objednat (si), zamluvit (si),

rezervovat (si)

break down porouchat se, mít poruchu

clear (debts) uhradit (dluhy), proplatit

deposit uloÏit (do banky)

download stáhnout (data)

ensure zajistit

estimate odhadovat, odhadnout

feed on pohltit, poÏírat co

finalize konãit, dokonãit, b˘t hotov

s ãím

harvest sklízet (úrodu) 

highlight zdÛraznit, zv˘raznit

host hostit, b˘t hostitelem/hostitelkou

illustrate ilustrovat, objasnit, doloÏit

pfiíklady

lend pÛjãit, zapÛjãit (nûkomu)

minimize minimalizovat, sníÏit

na nejmen‰í míru

pay back splatit, vrátit (peníze)

pay off splatit, vrátit, vyrovnat (dluh)

pick (a person) vzít, vyzvednout

(nûkoho nûkde)

prevent zabránit, pfiedejít, zamezit

protect ochraÀovat, chránit, bránit

raise (money) opatfiit, získat, sehnat

(peníze)

raise awareness pozvednout/zlep‰it

povûdomí

refund vrátit peníze, refundovat,

vyplatit náhradu

rely on spoléhat na, spolehnout se na

remove odstranit, (z)likvidovat

run into sb. potkat (náhodou nûkoho),

narazit (na nûkoho), neoãekávanû se

setkat

save (money) ‰etfiit, spofiit, uspofiit

(peníze)

solve fie‰it, vyfie‰it

stage (an event) pofiádat, uspofiádat,

zorganizovat (akci)

train cviãit, trénovat, ‰kolit (se),

vzdûlávat (se)

withdraw vybrat (peníze z úãtu), zru‰it 

Nouns   Podstatná jména
achievement dosaÏení (ãeho), úspûch

appeal naléhavá v˘zva, Ïádost

arms depot muniãní sklad, sklad zbraní

athlete atlet/atletka

beneficiary pfiíjemce (prostfiedkÛ,

sluÏeb apod.)

branch poboãka, filiálka (banky)

brick cihla

budget rozpoãet

catering stravování, zásobování,

dodávání jídla

charges poplatky

coach (trainer) trenér, instruktor

competitor konkurent/konkurentka,

soupefi/soupefika

contribution pfiíspûvek

coordinator koordinátor

coverage pokrytí (napfi. zásobováním),

zpravodajství (napfi. mediální,

fotografické)

crew ‰táb (televizní), pracovní skupina

data collection sbûr dat,

shromaÏìování dat

delegate delegát/delegátka,

zástupce/zástupkynû

direct debit bezhotovostní platba

disease nemoc, choroba

eco-industry ekologick˘ prÛmysl

expenditure v˘daje

fraud podvod

GDP (gross national product) hrub˘

národní produkt

human resources lidské zdroje,

zamûstnanci

hygiene hygiena

income pfiíjem

infrastructure infrastruktura

interpreter tlumoãník/tlumoãnice

itinerary trasa, cesta (napfi. v˘letu)

loan pÛjãka

mortgage hypotéka

overdraft pfieãerpání úãtu, debetní

saldo

password heslo

PIN (personal identification number)
PIN, osobní identifikaãní ãíslo

pollution zneãi‰tûní (napfi. ovzdu‰í)

poverty line hranice chudoby

priority priorita, pfiednost

recession recese, hospodáfisk˘ pokles

renewal obnova

revenue pfiíjem, v˘nos

revival oÏivení

ring road okruÏní silnice/cesta, vnûj‰í

okruh (mûsta)

salt mine soln˘ dÛl

sanitation hygiena, zdravotnické

opatfiení

sewage disposal ãi‰tûní odpadních vod,

likvidace odpadních vod

shares akcie

slum slum, chudinská ãtvrÈ

source zdroj, pramen

sponsorship sponzorování

stadium stadion

standing order trval˘ platební pfiíkaz

statement (bank) v˘pis z úãtu

summit (meeting) summit, schÛzka

na nejvy‰‰í úrovni

survey prÛzkum

triumph triumf

utility uÏiteãnost, uÏitek, sluÏba

waste dump skládka

waterfront nábfieÏí

Adjectives / Adverbs
Přídavná jména / Příslovce
actually ve skuteãnosti, vlastnû

cosmopolitan kosmopolitní

decaying zkaÏen˘

disused nepouÏívan˘, opu‰tûn˘ (napfi.

továrna)

endangered ohroÏen˘ druh

environmentally friendly ‰etrn˘

k Ïivotnímu prostfiedí, ekologick˘

filthy ‰pinav˘, neãist˘

gorgeous nádhern˘, skvûl˘, oslniv˘

imaginative nápadit˘, vynalézav˘

industry-standard standardní

prÛmyslov˘

lasting trval˘

last-minute na poslední chvíli

low-cost levn˘ (z hlediska nákladÛ)

luxurious luxusní

on-site na místû

proud hrd˘, py‰n˘

recycled recyklovan˘

secure jist˘, zabezpeãen˘, zaji‰tûn˘

sensible rozumn˘, uváÏliv˘, praktick˘

solar-powered pohánûn˘ sluneãní

energií

sustainable udrÏiteln˘ (napfi. rozvoj)

tiring únavn˘, vyãerpávající

unforeseen neoãekávan˘, nepfiedvídan˘

urgent naléhav˘, bezodkladn˘

willingly ochotnû, snaÏivû

Other   Ostatní
at your fingertips na dosah ruky

UNIT 9

Verbs   Podstatná jména
afford dovolit si, dopfiát si

attach pfiipojit, pfiiloÏit, pfiipevnit

beat porazit, zvítûzit nad k˘m/ãím

bring up vychovat, vychovávat (koho)

cheer fandit, povzbuzovat, povzbudit
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compromise udûlat kompromis,

dohodnout se na kompromisu

copy in poslat komu v kopii (e-mail)

demand Ïádat, poÏadovat, doÏadovat

se, poptávat

end konãit, skonãit, ukonãit, zakonãit

fall out (disagree) pohádat se s k˘m

get on with dobfie vycházet s k˘m,

sná‰et se

get to the point jít k vûci, dostat se

k vûci

go on strike vstoupit do stávky

go out (lights) zhasnout

insist trvat na nûãem, vyÏadovat

log on pfiihlásit se (pomocí

uÏivatelského jména a hesla)

look up vyhledat, dohledat

marginalize opomíjet, pfiehlíÏet

oversleep zaspat

plug in zapojit (do zásuvky)

print off vytisknout

put at risk vystavit riziku, ohrozit

put sb. up (for the night) ubytovat

koho kde (na noc)

rule vládnout, spravovat (stát), fiídit

set a target stanovit (si) cíl

shout fivát, (za)kfiiãet

sort out vyfie‰it (problém)

strand nechat koho na holiãkách

write up sepsat, napsat, pfiepsat naãisto

Nouns   Podstatná jména
army armáda, vojsko

balcony balkón

bank clerk bankovní úfiedník/úfiednice

battle bitva

bullet point odráÏka (odsazení

odstavce)

ceiling strop

conflict konflikt, spor, rozpor

congestion nával, ucpání, zácpa

(dopravní)

experiment experiment, pokus

fittings vybavení bytu,

(elektro)pfiíslu‰enství 

fuel palivo, pohonná látka

gender pohlaví

general strike generální stávka

generation generace

gridlock kolaps, chaos (dopravní)

guidelines smûrnice, pokyny

heading nadpis, titul

human race lidská rasa

masses lid

mouse mat podloÏka pod my‰

noise hluk

pipeline potrubí

pod bytové/koupelnové jádro

prediction pfiedpovûì, proroctví

protest protest, nesouhlas

purpose úãel, zámûr

real estate nemovitost

relatives pfiíbuzenstvo

relocation pfiemístûní, pfiestûhování

(firmy), zmûna pÛsobi‰tû

riot v˘trÏnost, nepokoje 

rush-hour dopravní ‰piãka

scenario scénáfi

shortage nedostatek

sky-train létající vlak

society spoleãnost

socket elektrická zásuvka

state stát

storage skladovací prostor, sklad

terrorist terorista/teroristka

tunnel tunel

tutorial semináfi, cviãení, v˘ukov˘

program

Adjectives / Adverbs
Přídavná jména / Příslovce
affordable dostupn˘ (napfi. cenovû),

dosaÏiteln˘

ageing stárnoucí

biological biologick˘

cheerfully vesele, radostnû, zvesela

colour-coded barevnû rozli‰en˘

cooperative spolupracující, nápomocn˘

crowded pfieplnûn˘, pfiecpan˘,

pfielidnûn˘

definitely urãitû, definitivnû, rozhodnû

emergency nouzov˘, mimofiádn˘

eventually nakonec

fresh nov˘, ãerstv˘

glistening tfipytící se, jiskfiící

last-minute na poslední chvíli

mechanical mechanick˘, technick˘

(napfi. porucha)

on-screen na obrazovce, na monitoru

parental rodiãovsk˘

peaceful klidn˘, poklidn˘, pokojn˘

plenty of spousta, hodnû

polished le‰tûn˘, nale‰tûn˘

week-long t˘denní

well-insulated dobfie izolovan˘, dobfie

utûsnûn˘

whole cel˘

Other   Ostatní
have a part to play hrát roli

get a foot on the property ladder mít

pfiipravenou pÛdu pro získání majetku

UNIT 10

Verbs   Slovesa
attract pfiitahovat, lákat, líbit se

blend míchat, smíchat, mísit (se),

prolínat se

boost oÏivit, podpofiit, povzbudit

bottle stáãet/plnit do lahví

cope zvládnout co, vypofiádat se s ãím,

vûdût si rady

get ahead of získat/náskok, b˘t napfied

get away with projít komu co 

get in the way pfiekáÏet, dostat se do

cesty

harvest sklízet (napfi. úrodu)

impose zavést, uloÏit (napfi. povinnost

splnit cíl), vnutit (napfi. názor)

lack postrádat, nemít, mít nedostatek,

nedostávat se

link spojovat, spojit, mít spojitost

mature zrát, vyzrávat, dozrát

produce vyrábût, vyrobit

put to the test podrobit zkou‰ce

refine ãistit, proãistit, rafinovat

seize chopit se (pfiíleÏitosti)

sell off rozprodávat, rozprodat

set about pustit se do nûãeho

shake tfiást, tfiepat, zatfiást, potfiást

show in uvést koho (kam)

sign podepsat (se)

spot v‰imnout si, poznat, zjistit

spread ‰ífiit (se)

survive pfieÏít, pfietrvat

tailor upravit, pfiizpÛsobit 

throw sb. off-balance vyvést

z rovnováhy (koho ãím)

top up dolít, doplnit

win vyhrát, zvítûzit

Nouns   Podstatná jména
application Ïádost, pfiihlá‰ka

appraisal posouzení, hodnocení,

zhodnocení

assessment ohodnocení, vyhodnocení

asset pfiínos

barrel barel

basket ko‰, ko‰ík

bureaucracy byrokracie

canvas sheet plátno

cooperative druÏstvo, druÏstevní podnik

covering letter prÛvodní dopis

crisis krize

devaluation devalvace (mûny),

znehodnocení

disappointment nespokojenost,

zklamání

entrepreneur podnikatel/podnikatelka

expectations oãekávání, nadûje,

vyhlídky

field obor, oblast

fortune jmûní, bohatství, ‰tûstûna

furnishings nábytek, zafiízení (bytové)

goal cíl

hardwood reserves rezervy tvrdého

dfieva

job-hunting shánûní práce

lottery loterie

morale morálka

net síÈ

peers vrstevníci/vrstevnice, lidé

stejného postavení
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performance pfiedstavení, pfiedvedení,

v˘kon

pile hromada, stoh (napfi. dokumentÛ)

praise chvála, pochvala, uznání

press tisk

producer v˘robce, producent

psychologist psycholog/psycholoÏka

recognition poznání, rozpoznání

resistance odpor, vzdor, odolnost (vÛãi

ãemu) 

resources zdroj, zásoby

reward odmûna

row fiada

showroom pfiedvádûcí místnost,

v˘stavní místnost

spreadsheet tabulkov˘ procesor

target cíl

trade press odborn˘ tisk

weakness slabost, slabina

Adjectives / Adverbs
Přídavná jména / Příslovce
consistent dÛsledn˘, zásadov˘

dynamic dynamick˘

emerging novû vznikající

exciting vzru‰ující

fulfilling uspokojující, naplÀující

huge obrovsk˘, ohromn˘

in decline upadající, jsoucí na sestupu

old-fashioned staromódní

persistent vytrval˘, stál˘, úporn˘

premium vysoce kvalitní, luxusní,

prvotfiídní

profitable ziskov˘, v˘dûleãn˘, v˘nosn˘

profit-related t˘kající se zisku

reasoned odÛvodnûn˘, logick˘

remarkable pozoruhodn˘, nev‰ední,

stojící za pov‰imnutí

resourceful nápadit˘, vynalézav˘,

dÛvtipn˘ 

several samostatn˘, oddûlen˘, t˘kající se

kaÏdého zvlá‰È

silly hloup˘, blázniv˘, po‰etil˘

stock (response) otfiepan˘ (napfi.

v˘mluva), obehran˘, bûÏnû pouÏívan˘

timed ãasovan˘, naãasovan˘

wealthy bohat˘

wide-ranging ‰irok˘, rozsáhl˘,

rozmanit˘

worthwhile stojící za to, vyplácející se,

uÏiteãn˘

youthful mladistv˘ (zjev)

Other   Ostatní
first and foremost pfiedev‰ím,

na prvním místû, v první fiadû

these days nyní, v souãasnosti, v tûchto

dnech

UNIT 11

Verbs   Slovesa
abuse t˘rat, ‰patnû zacházet s k˘m,

zneuÏívat

affect ovlivnit, pÛsobit, postihnout

break through (barrier) prolomit,

pfiekonat (pfiekáÏku)

catch (disease) chytit (nemoc)

compete soutûÏit, soupefiit, konkurovat

criticize kritizovat

cure vyléãit, uzdravit

enclose pfiiloÏit (napfi. k dopisu)

explore zkoumat, prozkoumat

express (concern) vyjádfiit (se), vyslovit

get to know poznat (koho), dozvûdût se

go out of business zkrachovat,

zbankrotovat, skonãit (s podnikáním

apod.)

insert vloÏit

intervene zasáhnout, zakroãit

let sb. know oznámit, uvûdomit, dát

nûkomu vûdût

make sure ujistit se, ubezpeãit se

monitor monitorovat, sledovat

regard povaÏovat, pokládat koho/co

za co

reject odmítnout, zamítnout

revise poopravit, zkorigovat,

pfiehodnotit, pfiepracovat

sniff opovrhovat, ohrnovat nad nûãím

nos

spoil zkazit, pokazit

stock skladovat, mít na skladû

strike (disaster) udefiit (ne‰tûstí)

take courage from sth. odhodlat se,

dodat odvahu

take responsibility brát/vzít na sebe

zodpovûdnost

unite spojit (se), sjednotit (se)

yawn zívat, zívnout

Nouns   Podstatná jména
agenda program, pofiad jednání

appearance vzhled

appointment schÛzka

batch série (v˘robní), várka

charity charita, dobroãinn˘ spolek

chopsticks asijské jídelní tyãinky

co-founder spoluzakladatel/

spoluzakladatelka

commitment závazek, povinnost

database databáze

disaster pohroma, ne‰tûstí, katastrofa

dress code standard obleãení (formálnû

nebo spoleãensky vynucovan˘)

dress-down day dny, kdy mohou

zamûstnanci b˘t obleãeni neformálnû

enquiry vy‰etfiování

fact fakt, skuteãnost

firewall ochranné prostfiedky

poãítaãové sítû

forecast pfiedpovûì, prognóza, odhad

good impression dobr˘ dojem

leprosy lepra, malomocenství

monk mnich

naivety naivita

order zakázka, objednávka

organigram organigram

outcast vyvrhel, vydûdûnec

patient pacient/pacientka

recovery uzdravení, zotavení

sense of wonder zvûdavost

server server

team t˘m

temple svatynû, chrám

trainee praktikant/praktikantka; ten,

kdo se zauãuje

warning varování, upozornûní 

workforce pracující, pracovní síly

Adjectives / Adverbs
Přídavná jména / Příslovce
amazed ohromen˘, uÏasl˘

anti-virus antivirov˘

ashamed zahanben˘, stydící se

brave odváÏn˘, stateãn˘

by chance náhodou, nahodile

collective kolektivní, spoleãn˘

cross-cultural mezikulturní

deformed deformovan˘, zdeformovan˘

delighted potû‰en˘, mající radost

disadvantaged znev˘hodnûn˘,

v nev˘hodû

disappointed zklaman˘ (ãím)

disfigured znetvofien˘, zmrzaãen˘

entire cel˘, naprost˘, úpln˘

frustrated frustrovan˘

hierarchical hierarchick˘

higher-priced mající vy‰‰í cenu, drah˘

initially zpoãátku, nejprve

open-door otevfien˘

out of date zastaral˘, nemoderní

over-confident pfiíli‰ jist˘, sebevûdom˘

overnight pfies noc, v noci

shocked ‰okovan˘, vydû‰en˘

terrifying údûsn˘, dûsiv˘

tough pevn˘, neústupn˘

unfortunately bohuÏel, nane‰tûstí

untouchable nedotknuteln˘

upside down vzhÛru nohama, obrácenû

Other   Ostatní
at the bottom of the heap u dna, mezi

spodinou, na nejniÏ‰ím místû

(ve spoleãnosti)

I’m afraid je mi líto, obávám se,

bohuÏel

it turned out ukázat se, Ïe …
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UNIT 12 & REVIEW

Verbs   Slovesa
announce oznamovat, oznámit

argue tvrdit, prohla‰ovat, hádat se

break off (relations) zru‰it, ukonãit

(vztah)

fear bát se, obávat se

fight bojovat

get in touch navázat kontakt, spojit se

(s k˘m)

interact vzájemnû se ovlivÀovat,

vzájemnû na sebe pÛsobit/reagovat

keep the peace udrÏovat vefiejn˘

pofiádek

label opatfiit ‰títkem, etiketou, dát

nálepku

lead to vést k ãemu

punish potrestat

raise (taxation) zvednout, zv˘‰it (danû)

rearrange pfieskupit, znovu uspofiádat

reassure uklidnit, ukonej‰it

release (a film) vydat (film, CD)

see sb. off vyprovodit nûkoho (napfi.

na nádraÏí)

settle usadit se, vyfie‰it

startle vylekat, polekat

stimulate povzbuzovat, povzbudit

tell the difference poznat rozdíl

turn up (appear) objevit se, vynofiit se,

znenadání pfiijít

wash ashore vyplavit na bfieh

Nouns   Podstatná jména
aid programme pomocn˘ program

apathy apatie, otupûlost

bacteria bakterie

ban zákaz

behaviour chování

bench laviãka, lavice

candidate kandidát/kandidátka

celebrities v˘znamné osobnosti,

celebrity

chamber komora (napfi. parlamentu)

civil war obãanská válka

clinical depression klinická deprese

(nemoc)

coalition koalice, sdruÏení

constitution zfiízení, ústava

counsellor právní zástupce,

advokát/advokátka, 

culture shock kulturní ‰ok

damage ‰koda, po‰kození

dictatorship diktatura

downsizing sníÏení (stavu

zamûstnancÛ), zmen‰ování

drink-driving fiízení pod vlivem

alkoholu

dumping (of waste) vykládání,

vysypávání (odpadu)

election volby

electorate voliãi

embassies velvyslanectví, ambasády

evidence dÛkaz

fears obavy, strach

fraud podvod

frontal lobe ãelní lalok (mozkov˘)

gallery galerie, v˘stavní síÀ

headline titulek

inflation inflace

interest rate úroková sazba, úroková

míra

kid dítû, dûcko

killing zabíjení, zabití

lay-off propu‰tûní z práce, doãasná

nezamûstnanost

layout rozmístûní, uspofiádání, plán,

nákres

lifting zvedání

manifesto manifest, prohlá‰ení

merger fúze, slouãení

minister ministr/ministrynû

minority minorita, men‰ina

national share index národní akciov˘

index, souhrnn˘ index cen akcií

na burze v daném státû

nationalization znárodnûní, zestátnûní

offence poru‰ení zákona, pfiestupek

opposition opozice, odpor

outlet (exit) v˘vod, ventil 

parliament parlament

piracy pirátství

piracy krádeÏ (prÛmyslová)

sanctions sankce, postih

sentence (prison) trest, rozsudek

sick leave nemocenská, zdravotní

dovolená, nepfiítomnost v zamûstnání

ze zdravotních dÛvodÛ

speech fieã, projev

spending v˘daje, útrata, utrácení

spokesperson mluvãí

stock market burza (cenn˘ch papírÛ)

substance látka, droga

supplements dodatky, pfiílohy

taxation zdanûní, danû

teller pokladník, pracovník u pfiepáÏky

(v bance)

tendency tendence, smûr, trend

term (in office) termín, lhÛta

turnout poãet úãastníkÛ, úãast

van nákladní vÛz, dodávka

violence násilí, násiln˘ ãin

wage-earner pracující, v˘dûleãnû ãinná

osoba

Adjectives / Adverbs
Přídavná jména / Příslovce
addicted závisl˘ (na ãem), propadl˘

(ãemu)

alarming alarmující, znepokojiv˘

aloud nahlas, hlasitû

anti-social nespoleãensk˘,

protispoleãensk˘

back-up slouÏící jako podpora

badly injured tûÏce zranûn˘

blockbuster bomba, senzace, trhák

close (relations) blízk˘ (vztah)

delicious lahodn˘, chutn˘, v˘born˘

(o jídle)

exceptionally v˘jimeãnû, neobyãejnû,

mimofiádnû

far more (+ adjective) mnohem více

(+ pfiídavné jméno)

higher-ranking v˘‰e postaven˘

hooked posedl˘ (ãím), závisl˘ (na ãem)

impressed zaujat˘ (ãím), ohromen˘

(ãím)

intelligent inteligentní

left/right-wing levicov˘/pravicov˘

mystery záhadn˘, tajemn˘

opposing opoziãní (politické názory)

peace-keeping mírov˘ (jednotky),

udrÏující vefiejn˘ pofiádek

performance-enhancing zvy‰ující

v˘kon

proper pofiádn˘, fiádn˘, náleÏit˘

short-term krátkodob˘

U-shaped ve tvaru U, podkovovitého

tvaru

widespread (‰iroce) roz‰ífien˘,

v‰eobecn˘

Other   Ostatní
in a mess v nepofiádku
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OXFORD BUSINESS ENGLISH
Business Grammar
& Practice
� Průvodce gramatikou pro

dospělé, vhodný k samostudiu
nebo pro práci ve třídě.

� Detailní výklad hlavních
mluvnických jevů v obchodním
kontextu a s mnoha příklady.

� Glosář obchodní terminologie.

Big City 1, 2, 3
� Video kazeta (50 min.), studentská

učebnice a metodická příručka.
� Reportáže faktu s tématy z pracov-

ního prostředí velkých firem
(úspěch v marketingu, adaptace
na změny, …)

� Jako doplněk k jakémukoli kurzu
příslušné jazykové úrovně (všeo-
becné nebo obchodní angličtiny).

New Headway Video Pre-Int.
� Video kazeta (35 min.), studentská

učebnice a metodická příručka.
� 6 komediálních pohledů na život

a příhod čtyř mladých lidí, kteří
si spolu pronajmou jeden dům.

� Jazyková úroveň a slovní zásoba
vychází z učebnice New Headway
Pre-Intermediate a doplňuje ji.

OBCHODNÍ ANGLIČ TINA

V I D E OG R A M A T I K A

S L O V N Í K Y

The Oxford Handbook
of Commercial
Correspondence
� Učebnice, pracovní sešit.
� Aktualizované vydání,

komplexní průvodce obchodní
korespondencí.

� E-maily, anotované příklady
dopisů, faxů, memorand, zpráv,
životopisů atd.

Oxford Practice Grammar
� Jedna kniha s CD-ROMem pro

každou úroveň:
Basic – krátká a jednoduchá
vysvětlení anglické gramatiky
Intermediate – podrobnější
vysvětlení s více příklady
Advanced – detailní vysvětlení
anglických gramatických
pravidel

Practical English Usage
� Aktualizované třetí vydání

nepostradatelné „encyklopedie“
mluvnických problémů.

� Jasné a jednoduché vysvětlení
mluvnice, praktické informace
o slovní zásobě, idiomech,
výslovnosti a pravopisu.

� Sekce Don’t Say It! vysvětluje,
jak se vyvarovat typických chyb.

Oxford Advanced
Learner’s Dictionary
7th Edition – with Compass CD-ROM
� Sedmé vydání nejoblíbenějšího

a nejprodávanějšího výklado-
vého slovníku.

� Obsahuje celkem 183 500
britských a amerických slov,
frází a významů plus 85 000
příkladů a vět.

Oxford Student’s Dictionary
of English with Genie CD-ROM
� Všeobecná slovní zásoba + navíc

slovíčka z řady oborů (obchod,
matematika, přírodní vědy,
umění, počítače, média a další).

� Speciální studijní stránky (psaní
esejí, dopisů, procvič. mluvnice).

� Tisíce příkladů, jak se slovo
používá v současné angličtině.


