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Unit 1
Nouns
agency /"eIdZ@nsi/  agentura
album /"&lb@m/  album
appeal /@"pi:l/  přitažlivost
appearance /@"pI@r@ns/  vzhled
armadillo /%A:m@"dIl@U/  pásovec
armour /"A:m@/  zbroj, brnění
attraction /@"tr&kSn/  přitažlivost
brand name /"br&nd neIm/  obchodní značka
camouflage /"k&m@flA:Z/  maskování
career /k@"rI@/  kariéra
coat /k@Ut/  kabát
commerce /"kQm3:s/  komerční aktivita, obchod
contract /"kQntr&kt/  smlouva
cosmetic surgery /kQz%metIk "s3:dZ@ri/

kosmetická chirurgie
craftsman /"krA:ftsm@n/  řemeslník
culture /"kVltS@/  kultura
diversity /daI"v3:s@ti/  rozličnost, rozmanitost
documentary /%dQkjumentri/  dokument 
fashion /"f&Sn/  móda
fashion show /"f&Sn S@U/  módní přehlídka
feather /"feD@/  peří
fur /f3:/  srst, kožešina
hedgehog /"hedZhQg/  ježek
image /"ImIdZ/  image, obraz
imperfection /%Imp@"fekSn/  nedokonalost
impression /Im"preSn/  dojem
influence /"Influ@ns/  vliv
inspiration /%Insp@"reISn/  inspirace
invisibility /In%vIz@"bIl@ti/  neviditelnost
look /lUk/  vzhled
model /"mQdl/  model, modelka
modelling /"mQd@lIN/  modeling
outline /"aUtlaIn/  nástin 
peacock /"pi:kQk/  páv
photograph /"f@Ut@grA:f/  fotografie

adjective: photographic /%f@Ut@"gr&fIk/
photo-story /f@Ut@UstO:ri/  fotoromán
plot /plQt/  děj
predator /"pred@t@/  predátor 
prey /preI/  kořist
representation /%reprIzen"teISn/  reprezentace,

představení
safety /"seIfti/  bezpečnost 
species /"spi:Si:z/  druhy
spine /spaIn/  trn
stick insect /"stIk Insekt/  bodavý hmyz
storyboard /"stO:ribO:d/  kreslený scénář
stripe /straIp/  pruh
survival /s@"vaIvl/  přežití 
variety /v@"raI@ti/  rozmanitost, rozličnost

Verbs
appeal /@"pi:l/  přitahovat
assign /@"saIn/  přidělit
associate /@"s@USieIt/  asociovat 
attract /@"tr&kt/  přitahovat
create /kri"eIt/  vytvořit
develop /dI"vel@p/  vyvolat (film) 
evolve /i"vQlv/  vyvinout se
hide /haId/  schovat se
illustrate /Il@steIt/  ilustrovat
invent /In"2vent/  vymýšlet si
protect /pr@"tekt/  chránit
provide /pr@"vaId/  poskytovat

react /ri"&kt/  reagovat
represent /%reprI"zent/  představovat, vylíčit
satisfy /"s&tIsfaI/  uspokojit

noun: satisfaction /%s&tIs"f&kSn/
sketch /sketS/  načrtnout, hrubě nastínit
survive /s@"vaIv/  přežít
symbolise /"sImb@laIz/  symbolizovat 

Adjectives
amateur /"&m@t@r/  amatér
attractive /@"tr&ktIv/  atraktivní
blurred /bl3:d/  rozmazaný, nezřetelný
broader /"brO:d@/  obecný, široce pojatý
clear /klI@/  zřetelný
close-up /"kl@Us Vp/  detail 
common /"kQm@n/  běžný
complicated /"kQmplIkeItId/  komplikovaný
countless /"kaUntl@s/  nespočetný
designer /dI"zaIn@/  zhotovený návrhářem
detailed /"di:teIld/  detailní
essential /I"senSl/  nezbytný
expensive /Ik"spensIv/  drahý (o ceně)
fake /feIk/  falešný
glamorous /"gl&m@r@s/  skvělý, úžasný 
helpful /"helpfl/  nápomocný, užitečný
helpless /"helpl@s/  bezmocný
legal /"li:gl/  legální
mature /m@"tSU@; m@"tjU@/  dospělý
multicultural /%mVlti"kVltS@r@l/  multikulturní
natural /"n&tSr@l/  přírodní, přirozený
organised /"O:g@naIzd/  organizovaný
peaceful /"pi:sfl/  klidný, mírový
responsible /rI"spQns@bl/  zodpovědný za něco
spiky /"spaIki/  špičatý, ostrý
successful /s@k"sesfl/  úspěšný
traditional /tr@"dIS@nl/  tradiční
typical /"tIpIkl/  typický
wonderful /"wVnd@fl/  skvělý, úžasný 
worthless /"w3:Tl@s/  bezcenný

Adverbs
personally /"p3:s@n@li/  osobně

Phrasal Verbs
carry on (with sth/doing sth) pokračovat
drop out (of sth) zanechat něčeho
fall/get behind (with sth) zpozdit se s placením
fall over spadnout, upadnout
get ahead (of sb) pokročit
go on (about sb/sth) omílat něco
go out (with sb) chodit s někým
live up to sth vyrovnat se někomu
relate to sb/sth cítit s někým, ztotožnit se
send sth out vyslat, vysílat
stand for sth zastupovat
stand out vystupovat, vyčnívat

Idioms
have/play a part (in sth) účastnit se něčeho,

participovat na něčem

Unit 2
Nouns
attitude /"&tItju:d/  názor, přístup
celebration /%selI"breISn/  oslava

confidence /"kQnfId@ns/  sebedůvěra
control /k@n"tr@Ul/  řízení, kontrola
decision /dI"sIZn/  rozhodnutí
expectation /%ekspek"teISn/  očekávání 
cheerfulness /"tSI@flnes/  radost
hen party /"hen pA:ti/  dámský večírek, zejm.

oslava před svatbou
pessimist /"pesImIst/  pesimista 
stag night /"st&g naIt/  loučení se svobodou
stereotype /"steri@taIp/  předsudek

adjective: stereotypical /%steri@"tIpIkl/
stress /stres/  stres

Verbs
bother /"bQD@/  obtěžovat
cope /k@Up/  vyrovnat se s něčím
drizzle /"drIzl/  mrholení
matter /"m&t@/  záležet na něčem
moan /m@Un/  skučet, naříkat
overwhelm /%@Uv@"welm/  ohromit
resent /rI"zent/  nelibě nést

Adjectives
conscious /"kQnS@s/  vědomý, záměrný
defensive /dI"fensIv/  obranný, bránící se
honest /"QnIst/  poctivý
horrified /"hQrIfaId/  zděšený
optimistic /%QptI"mIstIk/  optimistický
pessimistic /%pesI"mIstIk/  pesimistický
pressurised /"preS@raIzd/  být nucen
upbeat /"Vpbi:t/  pozitivně smýšlející

Adverbs
enthusiastically /In%Tju:zi"&stIkli/  nadšeně

adjective: enthusiastic
eventually /I"ventSu@li/  nakonec
feebly /"fi:bli/  slabě
hurriedly /"hVrIdli/  spěšně 
ironically /aI"rQnIkli/  ironicky
miserably /"mIzr@bli/  zoufale

adjective: miserable
smoothly /"smu:Dli/  hladce
adjective: smooth
steadily /"stedIli/  trvale, rovnoměrně
adjective: steady
unfortunately /Vn"fO:tS@n@tli/  naneštěstí

Idioms
clear the air vyčistit vzduch, zlepšit atmosféru
go wrong pokazit se, zhoršit se
lose your temper ztratit trpělivost
on the one hand … on the other (hand)

na jednu stranu … na druhou stranu

Unit 3
Nouns
acid rain /%&sId "reIn/  kyselý déšť
acrobat /"&kr@b&t/  akrobat
anorak /"&n@r&k/  větrovka
ape /eIp/  opice
avalanche /"&v@lA:nS/  lavina
axe /&ks/  sekera
bark /bA:k/  štěkot; kůra stromu
binoculars /bI"nQkj@l@z/  dalekohled
brink /brINk/  pokraj
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bungee jumping /"bVndZi dZVmpIN/  bungee
jumping

cage /keIdZ/  klec 
calling /"kO:lIN/  volání, nutkání
campaign /k&m"peIn/  kampaň
captivity /k&p"tIv@ti/  zajetí
chemical pollution /%kemIkl p@"lu:Sn/

chemické znečištění
compass /"kVmp@s/  kompas
conservation /%kQns@"veISn/  ochrana, zachování
conservationist /%kQns@"veIS@nIst/  ochranář
contribution /%kQntrI"bju:Sn/  příspěvek
destruction /dI"strVkSn/  ničení
disaster /dI"zA:st@/  pohroma, katastrofa
drought /draUt/  sucho
earthquake /"3:TkweIk/  zemětřesení
ecosystem /"i:k@UsIst@m/  ekosystém
endangered species /In%deIndZ@d "spi:Si:z/

ohrožené druhy
extinction /Ik"stINkSn/  vyhynutí
first aid /%f3:st "eId/  první pomoc
flare /fle@/  světlice
flood /flVd/  povodeň, záplava
food chain /"fu:d tSeIn/  potravní řetězec
funding /"fVndIN/  financování
global warming /%gl@Ubl "wO:mIN/  globální

oteplování
handler /"h&ndl@/  cvičitel
helicopter /"helIkQpt@/  hlikoptéra
hypothermia /%haIp@"T3:mi@/  podchlazení
jungle /"dZVNgl/  džungle
mission /"mISn/  mise
mobile /"m@UbaIl/  mobilní telefon
oil slick /"OIl slIk/  olejová skvrna
orang-utan /O:%r&Nu:"t&n/  orangutan
paragliding /"p&r@glaIdIN/  paragliding
plenty /"plenti/  hojnost, spousta
pollution /p@"lu:Sn/  znečištění
rainforest /"reInfQrIst/  deštný prales
rehabilitation /%ri:@%bIlI"teISn/  rehabilitace
release /rI"li:s/  propuštění, vypuštění
rescue /"reskju:/  záchrana
research /rI"s3:tS/  výzkum
risk /rIsk/  riziko
rope /r@Up/  provaz
site /saIt/  místo, stanoviště
skiing /"ski:IN/  lyžování
sleeping bag /"sli:pIN b&g/  spací pytel
snowboarding /"sn@UbO:dIN/  jízda na

snowboardu
starvation /stA:"veISn/  hladovění
status /"steIt@s/  status
supplies /s@"plaIz/  dodávky, zásoby
survival /s@"vaIvl/  přežití
team /ti:m/  tým
tent /tent/  stan
tidal wave /"taIdl weIv/  přívalová vlna
tie /taI/  pouto, spojení
tornado /tO:"neId@U/  tornádo
trapeze /tr@"pi:z/  hrazda
volcanic eruption /vQl%k&nIk I"rVpSn/  výbuch

sopky
volcano /vQl"keIn@U/  sopka
website /"websaIt/  webová stránka
youngster /"jVNst@/  mladistvý

Verbs
afford /@"fO:d/  dovolit si něco
assess /@"ses/  vyhodnotit
decrease /dI"kri:s/  snížit
increase /In"kri:s/  zvýšit
outgrow /%aUt"gr@U/  vyrůst z něčeho
owe /@U/  dlužit
rehabilitate /%ri:@"bIlIteIt/  rehabilitovat
save /seIv/  zachránit

swing /swIN/  houpat se, kývat se
train /treIn/  trénovat, učit
winch /wIntS/  zvedák

Adjectives
aggressive /@"gresIv/  agresivní
brave /breIv/  statečný
careless /"ke@l@s/  nedbalý
charming /"tSA:mIN/  okouzlující
close /"kl@Us/  blízký
courageous /k@"reIdZ@s/  odvážný
faint-hearted /%feInt "hA:tId/  bázlivý
gentle /"dZentl/  jemný, pozorný
harmful /"hA:mfl/  škodlivý
helpful /"helpfl/  nápomocný, užitečný
helpless /"helpl@s/  bezmocný
homeless /"h@Uml@s/  postrádající střechu

nad hlavou
huge /hju:dZ/  obrovský
self-sufficient /%self s@"fIS@nt/  soběstačný
severe /sI"vI@/  vážný, tvrdý
sociable /"s@US@bl/  společenský
solitary /"sQl@tri/  samotářský
successful /s@k"sesfl/  úspěšný
tiny /"taIni/  drobný
tough /tVf/  tvrdý
useful /"ju:sfl/  užitečný
worthy /"w3:Di/  pozoruhodný

Idioms
change your mind  rozmyslet si něco
have come a long way  pokročit
lose your touch  vyjít ze cviku

Phrasal verbs
come up with sth  přijít s něčím (např.

s návrhem řešení)
die out  vymřít, zmizet
finish sb/sth off  dorazit, zasadit poslední úder
give sth away  rozdat, rozdávat
go off  vybuchnout
help sb out  pomoci někomu
leave sth to sb  odkázat něco někomu
set sth up  založit
sniff sb/sth out  vyčmuchat něco

Unit 4
Nouns
advert /"&dv3:t/  inzerát
advertisement /@d"v3:tIsm@nt/  inzerát, reklama
advertising /"&dv@taIzIN/  reklama, propagace
aerial /"e@ri@l/  anténa
article /"A:tIkl/  článek
(the) bottom line /%bQt@m "laIn/  nejdůležitější

prvek
broadcast /"brO:dkA:st/  program, pořad
broadsheet /"brO:dSi:t/  typ novin
channel /"tS&nl/  program, kanál
chat show /"tS&t S@U/  diskusní pořad
colleague /"kQli:g/  kolega
columnist /"kQl@mnIst/  autor novinových

sloupků
correspondent /%kQr@"spQnd@nt/  dopisovatel
current affairs /%kVr@nt @"fe@z/  aktuální zprávy
decade /"dekeId/  desetiletí
direct debit /%daIr@kt "debIt/  inkaso z účtu
DVD /%di: vi: "di:/  disk DVD
editorial /%edI"tO:ri@l/  editorial
effect /I"fekt/  efekt
event /I"vent/  událost
factor /"f&kt@/  faktor

fine /faIn/  pokuta
gossip column /"gQsIp kQl@m/  společenská

rubrika
hall of residence /%hO:l @v "rezId@ns/

studentská kolej
headline /"hedlaIn/  titulek
media /"mi:di@/  média
(the) Net /net/  internet
news /nju:z/  zpráva
point /pOInt/ (of/in sth/doing sth) smysl,

význam
prosecution /prQsI"kju:Sn/  obvinění, trestní

stíhání
quiz show /"kwIz S@U/  televizní soutěž
recording studio /rI"kO:dIN %stju:di@U/

nahrávací studio
refund /"ri:fVnd/  přeplatek, kompenzace
remote control /rI%m@Ut k@n"tr@Ul/ (also

informal remote) dálkový ovladač
satellite /"s&t@laIt/  satelit
set-top box /"set tQp bQks/ set-top-box
site /saIt/  internetová stránka
soap opera /"s@Up Qpr@/  (also informal soap)

mýdlová opera, typ TV seriálu
spirits /"spIrIts/  nálada
station /"steISn/  stanice (televizní apod.)
substitute /"sVbstItju:t/  zástupce, náhradník
tabloid /"t&blOId/  bulvární noviny
tenancy agreement /"ten@nsI @%grI:m@nt/

nájemní smlouva
transmitter /tr&ns"mIt@/  vysílač
trivia /"trIvi@/  maličkost, banalita
TV licence /%ti: "vi: laIsns/  licence pro TV

přijímač
video recorder /"vIdi@U rI%kO:d@/  videorekordér

Verbs
achieve /@"tSi:v/  dosáhnout něčeho
admit /@d"mIt/  připustit
allocate /"&l@keIt/  přidělit
appeal /@"pi:l/  požadavek
apply /@"plaI/  zažádat
avoid /@"vOId/  vyhnout se
ban /b&n/  zakázat
devote /dI"v@Ut/  věnovat

noun: devotion
encourage /In"kVrIdZ/  podpořit, dodat odvahu
establish /I"st&blIS/  založit
fine /faIn/  dát pokutu
gather /"g&D@/  shromáždit
grab /gr&b/  využít, nepromarnit
leap /li:p/ (leap at sth)  skočit po něčem
maintain /meIn"teIn/  udržovat
prosecute /"prQsIkju:t/  obvinit, trestně stíhat
prove /pru:v/  prokázat
publish /"pVblIS/  publikovat
qualify /"kwQlIfaI/  kvalifikovat se, být způsobilý
receive /rI"si:v/  obdržet
record /rI"kO:d/  nahrát
regard /rI"gA:d/  považovat
rent /rent/  pronajmout si
require /rI"kwaI@/  vyžadovat
select /sI"lekt/  vybrat
stare /ste@/  zírat
strike /straIk/  udeřit
surf /s3:f/  surfovat po internetu

Adjectives
common /"kQm@n/  běžný
communal /"kQmjUnl/  veřejný
costly /"kQstli/  nákladný
current /"kVr@nt/  současný
daily /"deIli/  denně
generous /"dZen@r@s/  velkorysý
inexpensive /%InIk"spensIv/  levný
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numb /nVm/  strnulý, ztuhlý
obsessed /@b"sest/  posedlý
priceless /"praIsl@s/  neocenitelný, nevyčíslitelný
realistic /ri:@"lIstIk/  realistický
relevant /"rel@v@nt/  relevantní
sad /s&d/  smutný
separately occupied /%sepr@tli "QkjupaId/

oddělený, samostatný
tight-fisted /%taIt "fIstId/  skoupý, lakomý
valid /"v&lId/  platný
well-off /%wel "Qf/  zámožný
worthless /"w3:Tl@s/  bezcenný

Adverbs
according to /@"kO:dIN t@ before vowels tu:; tu/

podle něčeho
finally /"faIn@li/  nakonec
firstly /"f3:stli/  za prvé, především
furthermore /%f3:D@"mO:/  a dále
however /haU"ev@/  nicméně
in conclusion /%In k@n"klu:Zn/  na závěr
nevertheless /%nev@D@"les/  přesto
secondly /"sek@ndli/  za druhé
slightly /"slaItli/  trochu

Idioms
all in all  konec konců
without (a) doubt  bezpochyby

Unit 5
Nouns
advantage /@d"vA:ntIdZ/  výhoda
agent /"eIdZ@nt/  agent
ambition /&m"bISn/  ambice
award /@"wO:d/  ocenění, cena
benefit /"benIfIt/  výhoda, odměna
breakthrough /"breIkTru:/  průlom
cast /kA:st/  obsazení
costume /"kQstju:m/  kostým
departure /dI"pA:tS@/  odjezd
director /d@"rekt@; daI"rekt@/  režisér
disadvantage /%dIs@d"vA:ntIdZ/  nevýhoda
documentary /%dQkju"mentri/  dokument
drawback /"drO:b&k/  nevýhoda
ending /"endIN/  konec
extra /"ekstr@/  komparzista
footage /"fUtIdZ/  pasáž, stopáž
immigration /%ImI"greISn/  imigrace
journalist /"dZ3:n@lIst/  novinář
lifeguard /"laIfgA:d/  plavčík
nurse /n3:s/  zdravotní sestra
part /pA:t/  role
personal assistant /%p3:s@nl @"sIst@nt/  osobní

asistent
photographer /f@"tQgr@f@/  fotograf
premiere /"premie@/  premiéra
press conference /"pres kQnf@r@ns/  tisková

konference
project /"prQdZekt/  projekt
prop /prQp/  rekvizita
referee /%ref@"ri:/  rozhodčí
sponsor /"spQns@/  sponzor
stereotype /"steri@taIp/  předsudek
street cred /"stri:t kred/  chování získané

zkušeností s životem na ulici
subject /"sVbdZIkt/  předmět, téma
success story /s@k"ses stO:ri/  příklad úspěchu
taxi driver /"t&ksi draIv@/  řidič taxi
tour guide /"tU@ gaId/  turistický průvodce

Verbs
appear /@"pI@/  účinkovat
beat /bi:t/  porazit, čelit něčemu
clone /kl@Un/  klon
consider /k@n"sId@/  zvážit
direct /d@"rekt; daI"rekt/  řežírovat
fulfil /fUl"fIl/  naplnit, zrealizovat
fund /fVnd/  financovat
handle /"h&ndl/  zacházet, jednat s někým
reject /rI"dZekt/  odmítnout
settle down /%setl "daUn/  usadit se 
shoot /Su:t/  vyfotografovat, nafilmovat

Adjectives
budget /"bVdZIt/  nízkonákladový
computer-literate /k@m%pju:t@ "lIt@r@t/

počítačově gramotný
confident /"kQnfId@nt/  sebevědomý
creative /kri"eItIv/  kreativní
fake /feIk/  falešný
fit /fIt/  v kondici, zdatný
fluent /"flu:@nt/  plynulý
lifelong /"laIflQN/  celoživotní (pouze před

podstatným jménem) 
patient /"peISnt/  trpělivý
powerful /"paU@fl/  silný
suitable /"su:t@bl/  vhodný
unusual /Vn"ju:Zu@l/  neobvyklý

Adverbs
despite /dI"spaIt/  navzdory něčemu

Idioms 
an awful lot  velká spousta
give sb a hard time  působit potíže
in spite of  navzdory něčemu
make sense  dávat smysl
over the moon  na vrcholu blaha

Phrasal verbs
back sb/sth up  podpořit někoho
break up  rozejít se
deal with sb  jednat
fall back on sb/sth  spoléhat se, mít v záloze
lay sth down  stanovit něco
pick sth up  (vy)zvednout
pile up  přibývat, hromadit se
put sth forward  nadnést něco
take off  ujmout se
turn to sth  obrátit se

Unit 6
Nouns
beard /"bI@d/  vousy
cabin /"k&bIn/  kajuta
cargo /"kA:g@U/  náklad
character /"k&r@kt@/  postava
clue /klu:/  nápověda, pomůcka
co-actor /"k@U&kt@:/  spoluúčinkující herec
conflict /"kQnflIkt/  konflikt
crew /kru:/  posádka
crop circle /"krQp s3:kl/  kruhy v obilí
deck /dek/  paluba
destination /%destI"neISn/  cíl, místo určení
destruction /dI"strVkSn/  destrukce
discovery /dI"skVv@ri/  objev
document /"dQkjum@nt/  dokument
evidence /"evId@ns/  důkaz
explanation /%ekspl@"neISn/  vysvětlení
explosion /Ik"spl@UZn/  exploze

feature /"fi:tS@/  rys
fiction /"fIkSn/  fikce
flaw /flO:/  nedostatek
fumes /fju:mz/  plyny
hope /h@Up/  naděje
instrument /"Instr@m@nt/  nástroj
investigation /In%vestI"geISn/  vyšetřování
legend /"ledZ@nd/  legenda
lifeboat /"laIfb@Ut/  záchranný člun
moustache /m@"stA:S/  knír
murder /"m3:d@/  vražda
mystery /"mIstri/  záhada
(the) paranormal /%p&r@"nO:ml/  paranormální

jev
provisions /pr@"vIZnz/  zásoby
sail /seIl/  plachta
scene /si:n/  místo
science fiction /%saI@ns "fIkSn/  science fiction
sighting /"saItIN/  spatření
suspense /s@"spens/  úzkostné očekávání
theory /"TI@ri/  teorie

Verbs
abandon /@"b&nd@n/  opustit
admit /@d"mIt/  připustit
board /bO:d/  nalodit se, nastoupit
care /ke@/  starat se, záležet
crawl /krO:l/  plížit se
damage /"d&mIdZ/  poškodit
deny /dI"naI/  popřít
destroy /dI"strOI/  zničit
disappear /%dIs@"pI@/  zmizet 
frown /fraUn/  mračit se
grin /grIn/  usmát se
matter /"m&t@/  záležet
murder /"m3:d@/  zavraždit
order /"O:d/ přikázat
puzzle /"pVzl/  zmást
raise /reIz/  vyzvednout
reach /ri:tS/  sáhnout po někom
rub /rVb/  pohladit
unload /%Vn"l@Ud/  vyložit 
whisper /"wIsp@/  šeptat

Adjectives
accidental /%&ksI"dentl/  náhodný
attractive /@"tr&ktIv/  lákavý
bald /bO:ld/  plešatý
blonde /blQnd/  blond
casual /"k&Zu@l/  neformální, ležérní
curly /"k3:li/  kudrnatý
deceased /dI"si:st/  zesnulý
elderly /"eld@li/  starý
fashionable /"f&Sn@bl/  módní
lethal /"li:Tl/  smrtící
likely /"laIkli/  pravděpodobný
maritime /"m&rItaIm/  námořní
middle-aged /%mIdl "eIdZd/  ve středním věku
mysterious /mI"stI@ri@s/  záhadný, tajemný
overweight /%@Uv@"weIt/  mající nadváhu
sceptical /"skeptIkl/  skeptický
scruffy /"skrVfi/  neupravený
severe /sI"vI@/  závažný
smart /smA:t/  elegantní
straight /streIt/  rovný
strange /streIndZ/  zvláštní
suspicious /s@"spIS@s/  podezřelý
ugly /"Vgli/  ošklivý
violent /"vaI@l@nt/  zuřivý, silný
wavy /"weIvi/  vlnitý
well built /%wel "bIlt/  dobře stavěný
worried /"wVrId/  ustaraný
youngish /"jVNIS/  mladistvý
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Idioms
on board  na palubě
take sth with a pinch of salt  přijímat

s nedůvěrou
be tired of sth/of doing sth být z něčeho

unavený, rozmrzelý

Phrasal Verbs
be into sth  mít v něčem zálibu

Unit 7
Nouns
adrenalin /@"dren@lIn/  adrenalin
alternative /O:l"t3:n@tIv/  alternativa
biplane /"baIpleIn/  dvojplošník
chance /tSA:ns/  šance
character /"k&r@kt@/  postava 
charity /"tS&r@ti/  charita
coincidence /k@U"InsId@ns/  souhra náhod
critic /"krItIk/  kritik
disbelief /%dIsbI"li:f/  nevíra
extreme sport /Ik%stri:m "spO:t/  extrémní sport
flood /flVd/  povodeň
go /g@U/  pokus
inhabitant /In"h&bIt@nt/  obyvatel
jumbo jet /%dZVmb@U "dZet/  typ letadla
landmark /"l&ndmA:k/  výrazný orientační bod
location /l@U"keISn/  umístění
necessity /n@"ses@ti/  nutnost
opportunity /%Qp@"tju:n@ti/  příležitost 
pace /peIs/  tempo
platform /"pl&tfO:m/  nástupiště
play /pleI/  drama
propeller /pr@"pel@/  lodní šroub, vrtule
queue /kju:/  fronta
review /rI"vju:/  recenze
rioting /"raI@tIN/  výtržnost
runway /"rVnweI/  ranvej
setting /"setIN/  umístění
source /sO:s/  zdroj
special effects /%speSl I"fekts/  zvláštní efekty
terror /"ter@/  teror, zděšení
try /traI/  pokus
wing /wIN/  křídlo

Verbs
adapt /@"d&pt/  upravit
book /bUk/  zarezervovat
broaden /"brO:dn/  rozšířit
convey /k@n"veI/  ozřejmit
eliminate /I"lImIneIt/  eliminovat
flap /fl&p/  třepotat se
flow /fl@U/  téct
gather /"g&D@/  nabírat 
grab /gr&b/  popadnout
head /hed/  směřovat
pummel /"pVml/  bušit
rely /rI"laI/  spolehnout se
remain /rI"meIn/  setrvat
reveal /rI"vi:l/  vyjevit
roar /rO:/  burácet
scream /skri:m/  vykřiknout
settle /"setl/  usadit se
spin /spIn/  točit
suspend /s@"spend/  potlačit
transport /tr&n"spO:t/  přepravit, dopravit

noun: transportation

Adjectives
amazing /@"meIzIN/  ohromující

noun: amazement

crucial /"kru:Sl/  nezbytný
disappointing /%dIs@"pOIntIN/  působící zklamání

verb: disappoint  noun: disappointment
effective /I"fektIv/  účinný

noun: effect
fed up /%fed "Vp/  znechucený
gigantic /dZaI"g&ntIk/  gigantický
oblivious /@"blIvi@s/  zapomnětlivý
original /@"rIdZ@nl/  originální

noun: original
outrageous /aUt"reIdZ@s/  násilnický, hrubý
powerful /"paU@fl/  mocný

noun: power
realistic /%ri:@"lIstIk/  realistický
reluctant /rI"lVkt@nt/  váhavý
spectacular /spek"t&kj@l@/  nevídaný

noun: spectacle
supernatural /%su:p@"n&tSr@l/  nadpřirozený
terrifying /"terIfaIIN/  děsivý

noun: terror
uneasy /Vn"i:zi/  nesvůj
unwilling /Vn"wIlIN/  neochotný
vital /"vaItl/  životně důležitý

Adverbs
absolutely /"&bs@lu:tli/  naprosto
considerably /k@n"sId@r@bli/  povážlivě
extremely /Ik"stri:mli/  extrémně
fairly /"fe@li/  dost
highly /"haIli/  velmi
rather /"rA:D@/  poněkud
slightly /"slaItli/  trochu
truly /"tru:li/  opravdu

Idioms
a change of heart  změna názoru
change your mind  změnit názor
for a start  především
have a good mind to do sth  mít dobrou vůli
have a good/bad, etc. time  (ne)užívat si 
have it both ways  mít obojí zároveň
in addition  navíc
be in tune  být na jedné vlně
leave a mark on sb  zanechat na někom stopu
live a little  užívat si života
take sb’s word for it  důvěřovat někomu

Phrasal verbs
base sth on  být na něčem založen
blow (sb/sth) up  vyhodit do povětří
give sth/sb away  prozradit
have sth out  otevřeně si promluvit
sum (sth) up  shrnout něco
take off (used about an aircraft) vzlétnout

Unit 8
Nouns
alarm /@"lA:m/  pohotovost
applicant /"&plIk@nt/  žadatel, uchazeč
application /%&plI"keISn/  žádost
aptitude /"&ptItju:d/  vloha
concern /k@n"s3:n/  starost
countryside /"kVntrisaId/  krajina
eavesdropper /i:vzdrQp@/  špeh
e-book /"i:bUk/  elektronická kniha
enquiry /In"kwaI@ri/  dotazování, výslech
expedition /%eksp@"dISn/  expedice
fear /fI@/  strach
firewall /faI@wO:l/ firewall
host /h@Ust/  hostitel
inquest /"INkwest/  vyšetřování

issue /"ISu:/  bod, problém
job satisfaction /"dZQb s&tIs%f&kSn/  uspokojení

z práce
light /laIt/  světlo
lighting /"laItIN/  osvětlení
maternity leave /m@"t3:n@ti li:v/  mateřská

dovolená
measure /"meZ@/  opatření
might /maIt/  moc
(the) Milky Way /%mIlki: "weI/  mléčná dráha
model /"mQdl/  model
nature /"neItS@/  příroda
percentage /p@"sentIdZ/  procentuální vyjádření 
personal statement /%p3:s@nl "steItm@nt/

motivační dopis
pole /p@Ul/  pól
proportion /pr@"pO:Sn/  část
record /"rekO:d/  záznam
reference /"refr@ns/  reference
retirement /rI"taI@m@nt/  důchod
space /speIs/  prostor, vesmír
term /t3:m/  termín, pololetí, semestr
trek /trek/  trek
(the) unknown /%Vn"n@Un/  neznámo

Verbs
advertise /"&dv@taIz/  inzerovat, dělat reklamu
affect /@"fekt/  dopad
apply /@"plaI/  zažádat
blame /bleIm/  obvinit

noun: blame
cause /kO:z/  způsobit
destroy /dI"strOI/  zničit
earn /3:n/  vydělat si
enclose /In"kl@Uz/  přiložit
execute (programs) /"eksIkju:t/  vykonat 
expose /Ik"sp@Uz/  vystavit
gain /geIn/  získat
incorporate /In"kO:p@reIt/  zahrnout
isolate /"aIs@leIt/  izolovat
motivate /"m@UtIveIt/ (sb to do sth) motivovat
participate /pA:"tIsIpeIt/ (in sth) účastnit se
plan /pl&n/  plánovat
prioritise /praI"Qr@taIz/  učinit prioritním
pursue /p@"sju:/  dosáhnout, vybudovat
recruit /rI"kru:t/  dělat nábor
reduce /rI"dju:s/  omezit
request /rI"kwest/ to formally ask for sth

zažádat
speculate /"spekjuleIt/  spekulovat
stand /st&nd/  stát
supply /s@"plaI/  dodávat
trap /tr&p/  chytit do pasti
unleash /Vn"li:S/ rozpoutat
vanish /"v&nIS/  zmizet

Adjectives
antivirus /&nti"vair@s/  antivirový
computer-literate /k@m%pju:t@ "lIt@r@t/

počítačově gramotný
convenient /k@n"vi:ni@nt/  vhodný
convinced /k@n"vInst/  přesvědčený
electronic /I%lek"trQnIk/  elektronický
light /laIt/  lehký
malevolent /m@"lev@l@nt/  násilnický
outward (sign) /%aUtw@d "saIn/ (pouze před

podstatným jménem) venkovní, vnější
polar /"p@Ul@/  polární
redundant /rI"dVnd@nt/  nadbytečný
smart (phone) /"smA:t f@Un/  inteligentní
sophisticated /s@"fIstIkeItId/  propracovaný
vulnerable /"vVln@r@bl/  zranitelný
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Adverbs
currently /"kVr@ntli/  v současnosti

Idioms
on hand  po ruce
be poles apart  být (si) na hony vzdálen

Phrasal verbs
come up with sth  přijít s něčím (např.

s návrhem řešení)
look forward to sth/doing sth  těšit se na něco
take sth up  začít s něčím, přibrat si

Unit 9
Nouns
astronomer /@"strQn@m@/  astronom
breed /bri:d/  druh
cab /k&b/  taxi
concept /"kQnsept/  koncept, pojetí
connection /k@"nekSn/  spojitost, vztah
context /"kQntekst/  kontext
correlation /%kQr@"leISn/  souvztažnost 
fortune /"fO:tSu:n/  jmění
hippocampus /%hIp@"k&mp@s/  mozkové centrum
knowledge /"nQlIdZ/  znalost
long term memory /%lQN t3:m "mem@ri/

dlouhodobá paměť
longitude /lQndZItu:d/  zeměpisná délka
memory /"mem@ri/  paměť
mortal /"mO:tl/  smrtelník
navigation /%n&vI"geISn/  navigace
opportunity /%Qp@"tju:n@ti/  příležitost
range /reIndZ/  výběr
researcher /rI"s3:tS@/  výzkumník
rival /"raIvl/  rival
shipwreck /SIprek/  ztroskotání
subject /"sVbdZIkt; "sVbdZekt/  předmět
thought /TO:t/  myšlenka
twist /twIst/  obrat, zvrat
wisdom /"wIzd@m/ moudrost
working memory /"w3:kIN %mem@ri/

krátkodobá paměť

Verbs
acquire /@"kwaI@/  získat
assume /@"sju:m/  předpokládat
beat /bi:t/  porazit
concentrate /"kQnsntreIt/  soustředit se
confuse /k@n"fju:z/  zmást
imagine /I"m&dZIn/  představovat si

noun: imagination, adjective: imaginative
outperform /%aUtp@"fO:m/  překonat 
peck /pek/  zobat
reveal /rI"vi:l/  prozradit
reward /rI"wO:d/  odměnit
tell /tel/  odlišit
tend /tend/  mít sklony

Adjectives
complicated /"kQmplIkeItId/  komplikovaný
confused /k@n"fju:zd/  zmatený
daft /dA:ft/  pošetilý
dumb /dVm/  hloupý
famous /"feIm@s/  slavný
gullible /"gVl@bl/  důvěřivý
negative /"neg@tIv/  negativistický
random /r&nd@m/  náhodný
rare /re@/  vzácný
significant /sIg"nIfIk@nt/  významný
startling /"stA:tlIN/  překvapivý, převratný
surreal /s@"ri:@l/  surrealistický
vivid /"vIvId/  živý, barvitý

Adverbs
dead /ded/  naprosto
elsewhere /%els"we@/  jinde, jinam
intimately /"IntIm@tli/  úzce
repeatedly /rI"pi:tIdli/  opakovaně

Idioms
by accident  náhodou
be no contest  mít jasnou převahu
not in the least  ani v nejmenším
take it out on sb  utrhovat se na někoho

Phrasal verbs
carry out sth  provést něco
give sth up/give up doing sth  zanechat něčeho
take after sb  být po někom, podobat se někomu
take sth back  vzít něco zpět
take sth in  vstřebat něco
take sth on  nabrat si práci
take to sb  získat sympatie
work sth out  přijít na něco

Unit 10
Nouns
actress /"&ktr@s/  herečka
arranged marriage /@%reIndZd "m&rIdZ/

domluvený sňatek
bull /bUl/  býk
clown /klaUn/  klaun
couple /"kVpl/  pár
courtship /"kO:tSIp/  dvoření se
cow /kaU/  kráva
divide /dI"vaId/  rozdíl
doubt /daUt/  pochyby
fame /feIm/  sláva
figure /"fIg@/  (významná) postava
grind /graInd/  úmor
habit /"h&bIt/  návyk
hero /"hI@r@U/  hrdina
heroine /"her@UIn/  hrdinka
intelligence /In"telIdZ@ns/  inteligence 
king /kIN/  král
knack /n&k/  nadání, um
lion /"laI@n/  lev
lioness /"laI@nes/  lvice

living /"lIvIN/  živobytí
loyalty /"lOI@lti/  loajalita
nephew /"nefju:/  synovec
niece /ni:s/  neteř
prince /prIns/  princ
princess /%prIn"ses/  princezna
queen /kwi:n/  královna
research /rI"s3:tS/  výzkum
romance /r@U"m&ns/  romance
sacrifice /"s&krIfaIs/  oběť
shepherd /"Sep@d/  pasáček
engineer /endZI"nI@/  inženýr

Verbs
conquer /"kQNk@/  zvládnout
deceive /dI"si:v/  obelhat
encourage /In"kVrIdZ/  povzbudit 
enrol /In"r@Ul/  přihlásit se
excel /Ik"sel/  excelovat
fail /feIl/  nedokázat, neuspět
make /meIk/ (sb do sth) přimět
promote /pr@"m@Ut/  povýšit
rocket /"rQkIt/  prudce stoupnout
succeed /s@k"si:d/ (in sth/doing sth) uspět

Adjectives
conflicting /k@n"flIktIN/  protichůdný
confused /k@n"fju:zd/  zmatený
discerning /dI"s3:nIN/  bystrý
fed up /"fed "Vp/ (with sb/sth) znechucený
jaded /"dZeIdId/  umdlévající
keen /ki:n/ (on sth) mající hluboký zájem
perceptive /p@"septIv/  vnímavý
sick /sIk/ (of sb/sth) znechucený
surprised /s@"praIzd/  překvapený
trained /treInd/  vycvičený
worth /w3:T/  takový, který za to stojí

Adverbs
compared /k@m"pe@d/ (to sb/sth) v porovnání

s něčím
jolly /"dZQli/ (informal) velmi

Idioms
fall in love (with sb)  zamilovat se
lose your mind  ztratit hlavu
make fun of sb/sth  dělat si legraci z něčeho/

někoho
snap decision  unáhlené rozhodnutí
stroke of luck  šťastná náhoda
take advantage of sth  využít něčeho
turn your back on sb/sth  zavrhnout něco

Phrasal verbs
break up (with sb)  rozejít se s někým
clown around  bláznit
find sth out  zjistit něco
look back (on sth)  vzpomínat na něco
look through sth  přeletět očima
make for sb/sth vydat se k někomu/něčemu
make up for sth  napravit
opt out (of sth) zříci se, zanechat něčeho
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