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Gateway B2+

Unit 1 – Social animals
Word formation - suffixes
Adjectives

=

helpful
insightful
painful
thoughtful

LÜÉäéÑ]äL=

helpless
meaningless
painless
thoughtless
accidental
personal
astrological
biographical
optimistic
scientific
believable
considerable
enjoyable
likeable
terrible
important
friendly
lucky
creative
impressive

nápomocný
Lfåë~fíÑäL=
bystrý; pronikavý
LéÉfåÑäL=
bolestivý
LqlWíÑ]äL=
ohleduplný; pozorný (ke
komu); hloubavý
LÜÉäéä]ëL=
bezmocný
LãáWåfÏä]ëL=
nesmyslný; bezvýznamný
LéÉfåä]ëL=
bezbolestný
LqlWíä]ëL=
bezohledný; neuvážený
L?ôâëfDÇÉåíäL=
náhodný; neúmyslný
Lé‰Wë]åäL=
osobní
L?ôëíê]DäflÇwfâäL= astrologický
LÄ~f]DÖêôÑfâäL=
životopisný
L?fléí]DãfëífâL=
optimistický
L?ë~f]åDífÏÑfâL=
vědecký
LÄfDäáWî]ÄäL=
uvěřitelný; věrohodný
Lâ]åDëfÇê]ÄäL=
značný; (značně) velký;
výrazný
LfåDÇwlf]ÄäL=
příjemný; radostný
Lä~fâ]ÄäL=
sympatický; příjemný
LíÉêfÄäL=
hrozný; strašný
LfãDélWíåíL=
důležitý
LÑêÉåÇäáL=
přátelský
Lä¾âfL=
(be ~) mít štěstí
LâêfDÉfífîL=
tvořivý; tvůrčí
LfãDéêÉëfîL=
působivý; úchvatný

Nouns – abstract things
Lâ]ãDéäÉâë]íáL=
Komplexity

personality
similarity
coincidence
intelligence
importance
accuracy
frequency
argument
enjoyment
improvement
creation
description
happiness
freedom
failure
relationship
Nouns – people

složitost; spletitost
osobnost
L?ëfã]Däôê]íáL=
podobnost; podoba
Lâ]rDfåëfÇ]åëL= shoda okolností; náhoda
LfåDíÉäfÇw]åëL=
inteligence; rozum
LfãDélWí]åëL=
důležitost
Lôâà]ê]ëáL=
přesnost
LÑêáWâï]åëáL=
četnost; frekvence
L^WÖàrã]åíL=
argument; diskuze; hádka
LfåDÇwlfã]åíL=
požitek; radost
LfãDéêìWîã]åíL= zlepšení; zdokonalení
LâêfDÉfpåL=
výtvor
LÇfDëâêfépåL=
popis
LÜôéfå]ëL=
štěstí; spokojenost
LÑêáWÇ]ãL=
svoboda; volnost
LÑÉfäà]L=
neúspěch; nezdar;
neúspěšný člověk
LêfDäÉfpåpféL=
vztah; poměr
L?é‰Wë]Dåôä]íáL=

Actor
creator
participant
graphologist
psychologist
scientist
astrologer
researcher
believer

Lôâí]L=
LâêáÉíəL=
Lé^WDífëfé]åíL=
LÖêôDÑflä]ÇwfëíL=
Lë~fDâflä]ÇwfëíL=
Lë~f]åífëíL=
L]Dëíêflä]Çw]L=
LêfDë‰Wíp]L=
LÄfDäáWî]L=

herec
tvůrce; zakladatel
účastník
grafolog
psycholog
vědec; přírodovědec
astrolog
badatel; výzkumník
věřící; zastánce

Adverbs

Deliberately
virtually

LÇfDäfÄê]íäáL=
Lî‰Wípr]äáL=

úmyslně; schválně
fakticky; virtuálně

Unit 1 - Sociology, psychology, etc
Antropology
archaeology
astrology
biology
geology
graphology
meteorology
palaeontology
psychology
sociology
zoology

Lôåqê]Déflä]ÇwáL= antropologie

archeologie
L]Dëíêflä]ÇwáL=
astrologie
LÄ~fDflä]ÇwáL=
biologie
LÇwáWDflä]ÇwáL=
geologie
LÖêôDÑflä]ÇwáL=
grafologie
L?ãáWíá]Dêflä]ÇwáL= meteorologie
L?éÉfäáflåDíflä]ÇwáL= paleontologie
Lë~fDâflä]ÇwáL=
psychologie
L?ë]rpáDflä]ÇwáL=
sociologie
LòìDflä]ÇwáL=
zoologie
L?~WâáDflä]ÇwáL=

Unit 1 - Body idioms and human interaction
=
do something
behind somebody’s
back
give somebody the =
cold shoulder

have somebody
under your thumb
lend somebody a
hand
pull somebody’s
leg
stick your neck out
for somebody

dělat něco za něčími zády

=

obrátit se k někomu zády;
chovat se přezíravě k
někomu
mít úplnou kontrolu nad
někým
pomoci někomu

=

dělat si z někoho legraci

=

nastavovat za někoho krk

=

Unit 1 - Similes
as blind as a bat

=

as clear as crystal =
as cold as ice
as easy as ABC

=
=

as fresh as a daisy =
=
as light as a
feather
as quick as a flash =
=
as quiet as a
mouse

slepý jako patrona (dosl.
slepý jako netopýr)
nad slunce jasný (dosl.
jasný jako křišťál)
studený jako led
velmi snadný (dosl. snadný
jako abeceda)
úplně čerstvý (dosl. čerstvý
jako sedmikráska)
lehký jako pírko
rychlý jako blesk
tichý jako myška
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as solid as a rock =
as strong as an ox =

pevný jako skála
silný jako býk (dosl. silný
jako vůl)

Unit 1 - Ways of talking
Gap

LÖ^WëéL=

groan
mutter
shriek
sigh

LÖê]råL=

whine
whisper
yell

Lï~fåL=

Lã¾í]L=
LpêáWâL=
Lë~fL=

Lïfëé]L=
LàÉäL=

popadat dech; lapat po
dechu
(za)sténat; zamručet
mumlat; bručet (si)
za/křičet; za/ječet
vzdychnout si; říct s
povzdechem
kňučet; naříkat si
(za)šeptat
ječet; vřískat

Unit 1 - Other words and phrases
Accommodating
broadly

L]Dâflã]?ÇÉfífÏL= ochotný; vstřícný

široce; všeobecně
(přijímaný)
LÄ¾ÖL=
odposlouchávat; štvát
bug
(někoho)
LípôéL=
chap
chlápek; maník
Líp¾ÏâL=
pořádný kus
chunk
LâêáDíáWâL=
critique
kritika; kritické hodnocení
odmítnout nabídku
decline an offer LÇfDâä~fåL=
LÇ]DäfÄ]ê]íäáL=
úmyslně; schválně
deliberately
LÇfDêflÖ]íêáL=
derogatory
pohrdavý; hanlivý
LÇfDî~fòL=
vymyslet
devise
LÇfëDéêìWîL=
disprove
vyvrátit; dokázat
nesprávnost
LfåDpr]L=
zajistit, zaručit
ensure
LfâDëÉä=fåL=
vynikat v (něčem)
excel in
LÑf]ëL=
lítý; nelítostný
fierce
LÑìWäL=
fool
oklamat
LÑê]Dí‰Wå]íáL=
bratrství; bratrstvo
fraternity
LÑ¾åÇêÉfòfÏL=
fundraising
získávání financí (na
charitu apod.)
LÖäìWL=
přilepit
glue
LÜÉÇ=DÄôâL=
head back
vyrazit zpět
LÜfDäÉ]êf]ëL=
veselý; legrační
hilarious
LfãDéä~fL=
imply
naznačit; znamenat
L?fåâ]åDë]rä]ÄäL= zdrcený (žalem);
inconsolable
neutišitelný
Lf?åfpáDÉfpåL=
initiation
zahájení; přijetí; zasvěcení
Lfåë~fíÑäL=
insightful
bystrý; pronikavý
L?äÉâëfDâflÖê]Ñ]L= slovníkář
lexicographer
misdemeanours L?ãfëÇfDãáWå]òL= poklesek; přestupek
Lã¾ÏâL=
monk
mnich
Lãflí]rL=
heslo; motto
motto
LéêfDíÉåëL=
pod záminkou (čeho)
on the pretence of
L]rî]DärâL=
overlook
mít vyhlídku na;
přehlédnout (něco)
Lâï‰WâáLL=
quirky
svérázný; osobitý
LêfDâêìWíã]åíL=
nábor; přijímání
recruitment
zaměstnanců
LêfDëéÉâífîL=
respective
příslušný; jednotlivý
Lë]Dêflê]íáL=
sesterstvo; dívčí spolek
sorority
LÄêlWÇäáL=

surreptitiously
tabloids
turn a blind eye to
unbeknown
wrongdoing

L?ë¾ê]éDífp]ëäáL=
LíôÄälfÇòL=
=
L?¾åÄfDå]råL=
LDêflÏ?ÇìWfÏL=

tajně
bulvár; bulvární plátky
přivřít oči nad něčím
bez vědomí
provinění; delikt

Unit 2 – On the road
Collocations: take, make, do
přijmout hovor
chodit do kurzu
LÇfDëfwåL=
učinit rozhodnutí
Lfåíê]ëíL=
zajímat se
LêfëâL=
riskovat
LíÉëíL=
psát test
Lâ]åDíê]räL=
získat kontrolu nad;
ovládnout
Lâ¾î]L=
take cover
skrýt se
LfDÑÉâíL=
začít působit; začít platit
take effect
(zákon)
L]DÑÉåëL=
take offence
urazit se
Lé~r]L=
dostat se k moci
take power
make an apology L]Déflä]ÇwáL=
omluvit se
pokusit se
make an attempt L]DíÉãéíL=
LâlWäL=
make a call
zavolat si
LâflãÉåíL=
vyjádřit se k
make a comment
make a complaint Lâ]ãDéäÉfåíL=
stěžovat si
rozhodnout se
make a decision LÇfDëfwåL=
mít význam/vliv
make a difference LÇfÑê]åëL=
LfãDéêìWîã]åíL= vylepšit; zdokonalit
make an
improvement
(u)dělat chybu
make a mistake LãfDëíÉfâL=
navrhnout
make a suggestion Lë]DÇwÉëíp]åL=
LípÉfåÇw]òL=
provést změny
make changes
LíplfëL=
make the right
správně se rozhodnout
choice
LàìWëL=
make use of
využít; zužitkovat něco
something
do a course
LâlWëL=
navštěvovat kurz
LíÉëíL=
provést test
do a test
LÄfòå]ëL=
obchodovat
do business
LÜ^WãL=
do harm
ublížit; zranit
LÜ~rëÜ]räÇ=DíplWòL=dělat domácí práce
do household
chores
LêfDë‰WípL=
do research
dělat výzkum
LÄÉëíL=
do one's best
snažit se ze všech sil
take a call

LâlWäL=

take a course
take a decision
take an interest
take a risk
take a test
take control

LâlWëL=

Unit 2 - Compound nouns – cars and the road
driving test

LÇê~fîfÏ=íÉëíL=

motorway
petrol station
roundabout
seat belt
speed limit
steering wheel
traffic jam

Lã]rí]ïÉfL=
LéÉíê]ä=ëíÉfpåL=
Lê~råÇ]Ä~ríL=
LëáWí=ÄÉäíL=
LëéáWÇ=äfãfíL=
Lëíf]êfÏ=ïáWäL=
LíêôÑfâ=ÇwôãL=

zkouška pro získání
řidičského průkazu
dálnice
benzínová pumpa
kruhový objezd
bezpečnostní pás
nejvyšší dovolená rychlost
volant
dopravní zácpa
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Unit 2 - Phrasal verbs – rules and laws
bring in

LÄêfÏ=DfåL=

build up
come into force
come under
fall off
iron out
leak out

LÄfäÇ=D¾éL=

toughen up

Lí¾Ñå=D¾éL=

LÑlWëL=
Lâ¾ã=D¾åÇ]L=
LÑlWä=DflÑL=
L~f]å=D~ríL=
LäáWâ=D~ríL=

zavést (zákon); vynést
(rozsudek)
vystupňovat se
nabýt účinnosti
podléhat (něčí pravomoci)
snížit se
překonat rozpory
prosáknout (na veřejnost);
prozradit
zpřísnit; přitvrdit

Unit 2 - Other words and phrases
4x4

s náhonem na všechny
čtyři kola
L?^WãÇ=DÑlWë]òL= ozbrojené síly
armed forces
LÄäÉåÇL=
(s)míchat; (s)mísit
blend
LÄfla]L=
bother
vzrušovat se; obtěžovat
(se); otravovat
LÄêôåÇL=
(obchodní) značka
brand
LÄ¾ãé]L=
nárazník
bumper
LÄ~f=DÑ^WL==
zdaleka (se 3. stupněm př.
by far
jm.)
Lâ^W=ípÉfëL=
car chase
automobilová honička
carbon emissions Lâ^WÄ]å=fDãfpåòL= uhlíkové emise
Lp]rÑ]L=
řidič
chauffeur
Lëfífò]åpféL=
citizenship
občanství
LâäfÑL=
útes; sráz
cliff
spalovací motor
combustion engine Lâ]ãDÄ¾ëíp]å=

enforce
enhancement
equipped
follow suit
forged
fumes
gain
go down (well)
goddess
hair-raising
high-end
hybrid
imminent
impetuous
implement
impulsive
joint venture
lack
legislation
lower
manoeuvre
on a huge scale
pedestrian
pick
plains
plug-in

L?ÑlW=Ä~f=DÑlWL=

ÉåÇwfåL=
LfåDÑlWëL=

vynutit, prosadit
zlepšení; vylepšení
LfDâïféíL=
vybavený
L?Ñflä]r=DëìWíL=
udělat totéž (co druhý)
LÑlWÇwÇL=
padělaný; vykovaný
LÑàìWãòL=
výpar; odpadní plyny
LÖÉfåL=
získat
=
mít dobrou odezvu
LÖflÇ]ëL=
bohyně
LÜÉ]êÉfòfÏL=
hrůzostrašný
LÜ~fÉåÇL=
luxusní; špičkový
LÜ~fÄêfÇL=
kříženec; směsice
Lfãfå]åíL=
bezprostřední; blízký
LfãDéÉípì]ëL=
impulzivní; zbrklý
Lfãéäfã]åíL=
uskutečnit; zavést
LfãDé¾äëfîL=
vznětlivý; impulsivní
L?Çwlfåí=DîÉåíp]L= společný podnik
LäôâL=
postrádat; chybět
LäÉÇwfDëäÉfpåL=
legislativa
Lä]r]L=
spustit (dolů)
Lã]DåìWî]L=
řídit; obratně manipulovat
LÜàìWÇw=ëâÉfäL=
ve velkém
Lé]DÇÉëíêá]åL=
chodec
LéfâL=
vybrat si; trhat; zobat
LéäÉfåòL=
pláně
Léä¾ÖfåL=
elektrický; napájený ze sítě
LfåDÜ^Wåëã]åíL=

provisional
pursue
rash
requirements
reverse
ringtone
rolling
rope
rough (=
approximate)
rush of adrenalin
scenery
selfishness
sensory
engagement
shift

prozatímní; dočasný
stíhat; pronásledovat
LêôpL=
ukvapený; zbrklý
LêfDâï~f]ã]åíëL= požadavky; podmínky
LêfDî‰WëL=
zvrátit; otočit; prohodit
LêfÏí]råL=
vyzváněcí melodie
Lê]räfÏL=
vlnící se (krajina)
Lê]réL=
lano
Lê¾ÑL=
hrubý; přibližný
Léê]Dîfw]å]äL=
Lé]DëàìWL=

Lê¾p=]î=
]DÇêÉå]äfåL=
LëáWå]êáL=
LëÉäÑfpå]ëL=
LëÉåë]êá=
fåDÖÉfÇwã]åíL=
LpfÑíL=

nával adrenalinu
výprava (v divadle);
krajina; příroda
sobectví
zapojení smyslů

posun; změna; směna (v
továrně); střídání (např. při
hokeji)
Lp]r=DflÑL=
show off
předvést; ukázat
Lëäfé]êáL=
kluzký (povrch); záludný
slippery
(člověk)
LDëíÉfí?ë~fÇL=
Stateside
americký
Lë]DélWí=îáWfâäL= servisní vozidlo
support vehicle
LÄ¾äâL=
the bulk of
větší část; většina
LÇwÉå]ê]ä=é¾ÄäfâL=
široká veřejnost
the general public
LqêflíäL=
throttle
zaškrtit; přiškrtit
Lí¾Ñå=D¾éL=
zpřísnit; přitvrdit
toughen up
LïÉä?ÄáWfÏL=
well-being
pohoda; blahobyt
Lï~fÇäáL=
široce; zeširoka
widely
LïfäfÏäáL=
ochotně; s radostí
willingly
Lï~fåÇL=
wind
(o)vinout (se); natáhnout
(hodiny apod.)

Units 1 – 2 Gateway to exams
adapt
age limit
broaden
challenge

L]DÇôéíL=

content
count on
dependent
dismal
drop-out

Lâ]åDíÉåíL=

enrol
expectation
fair share

LÉåDê]räL=

fashion
for that matter
founded
from scratch
idol
impressive
judge

LÑôpåL=

LÉfÇw=äfãfíL=
LÄêlWÇåL=
LípôäfåÇwL=

Lâ~råí=flåL=
LÇfDéÉåÇ]åíL=
LÇfòãäL=
LÇêflé~ríL=

LÉâëéÉâDíÉfpåL=
L?ÑÉ]=DpÉ]L=

Lãôí]L=
LÑ~råÇfÇL=
LëâêôípL=
L~fÇäL=
LfãDéêÉëfîL=
LÇw¾ÇwL=

upravit
věková hranice
rozšířit
zpochybnit; napadnout;
vyzvat
spokojený
spolehnout se
závislý
neutěšený; žalostný
(~ student) student, který
předčasně zanechal studia
zapsat se; přihlásit se
očekávání; vyhlídky
díl (často něčeho
špatného)
móda
ostatně; vlastně
založený; postavený na
úplně od začátku; od píky
idol; modla
působivý; úchvatný
soudit; posuzovat
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(vy)skočit
LäflÇwfâL=
logika
LäflÏ=DÇfëí]åëL=
dálkový; meziměstský
Lã^Wëí]L=
osvojit si, zvládnout, naučit
se
Lå‰WîòL=
nervozita; napětí
LéêôâífâäL=
praktický
LêôäáL=
shromáždění; manifestace
LêfDäáWîÇL=
uklidněný; úlevu pociťující
LëÉí=DflåL=
poštvat; podnítit
LëfÏâ=DfåL=
být pochopen; dojít (co
komu)
LëfläfDÇôê]íáL=
solidarita; soudržnost
LëíÉêf]í~féL=
tradiční/zjednodušená/ustá
lená představa; konvence
L]ÇDî^WåífÇwL=
využít
L?¾åâ]åDÇfp]å]äL= bezpodmínečný;
bezvýhradný
L¾í]L=
naprostý; totální
LïfDafåL=
uvnitř; během
LêÉâL=
vrak; havárie
LäáWéL=

Unit 3 – Beautiful minds
Phrasal verbs - the mind
bounce off
catch on
come up with
hit on

LÄ~råë=flÑL=

keep up with

LâáWé=D¾é=ïfaL=

leap out at
pick up
piece together

LäáWé=D~rí=ôíL=

reflect on
talk through

LêfDÑäÉâí=flåL=

Lâôíp=DflåL=
Lâ¾ã=D¾é=ïfqL=
LÜfí=flåL=

Léfâ=D¾éL=
LéáWë=í]DÖÉa]L=

LílWâ=DqêìWL=

probrat; prodiskutovat
pochopit
přijít s (řešením)
přijít na; kápnout na
(řešení)
udržovat (co); pokračovat
(v čem)
okamžitě si vybavit
naučit se; pochytit
dát si dohromady (pravdu
apod.)
přemítat
probrat; vysvětlit

Unit 3 - Other phrasal verbs
fit in
get on with
look down on

LÑfí=DfåL=

look for
pull out
stand out
take up

Lärâ=ÑlWL=

tune in/out

LÖÉí=flå=ïfqL=
Lärâ=Ç~rå=flåL=

Lérä=~ríL=
LëíôåÇ=~ríL=
LíÉfâ=D¾éL=
LíàìWå=DfåL~ríL=

zařadit se; přizpůsobit se
vycházet/rozumět si s
dívat se na někoho shora;
pohrdat někým
hledat
vytrhávat; vytáhnout
vynikat, vyčnívat
začít se věnovat (novému
koníčku)
naladit (se); vžít se /
vypnout; přestat vnímat

Unit 3 - The human mind
Articulate
assume
bewildered
faze
recall
grasp
have a gift for

L^WDífâàrä]íL=
L]DëàìWãL=
LÄfDïfäÇ]ÇL=
LÑÉfòL=
LêfDâlWäL=
LÖê^WëéL=
=

výřečný; jasně vyjádřený
domnívat se; předpokládat
zmatený; vyjevený
ohromit
vzpomenout si; vybavit si
pochopit
mít talent pro

memorize
perceive
wander

LãÉã]ê~fòL=
Lé]DëáWîL=
LïflåÇ]L=

zapamatovat si
chápat; vnímat
bloumat

Unit 3 - Prefixes
LôåífL=
antiLâ]rL=
codis-/un-/im-/ir-/in-/il-LÇfëL¾åLfãLfêLfåLfäL=
LÉâëL=
exLfåí]L=
interLãfëL=
misL]rî]L=
overLé]rëíL=
postLéêáWL=
preLêáWL=
reLë¾ÄL=
subLëìWé]L=
superL¾åÇ]L=
under-

Unit 3 - Examples
Disappointing
disjointed
impenetrable

LÇfë]DélfåífÏL=

miscast

LãfëDâ^WëíL=

overblown
subconscious
underrated
uninspiring
unpredictable

L]rî]DÄä]råL=

LÇfëDÇwlfåífÇL=
LfãDéÉåfíê]ÄäL=

Lë¾ÄDâflåp]ëL=
L¾åÇ]DêÉfífÇL=
L¾åfåDëé~f]êfÏL=
L¾åéêfDÇfâí]ÄäL=

neuspokojivý
nesouvislý; rozklížený
neproniknutelný;
nesrozumitelný
nevhodně obsazený (do
role)
zveličený; nafouklý
podvědomý; bezděčný
podceňovaný
nudný; nezáživný
nepředvídatelný

Unit 3 - Other words and phrases
a smash/flop
adaptation
aesthetically
pleasing
alter
big/low-budget

LëãôpLÑäfléL=

blessedly
Blu-Tack®

LÄäÉëfÇäáL=

(the film) bombed
boom (in a TV
studio)
box office
bump
carriage
chasm

LÄflãÇL=

clap of thunder
clapperboard
cliché
cliff-hanger
crop
cursory

LôÇôéDíÉfpåL=
LáWë?qÉífâäá=
DéäáWòfÏL=
LlWäí]L=

hit; trhák / propadák
adaptace; přepracování
příjemný na pohled
změnit; upravit

LÄfÖLä]r=DÄ¾ÇwfíL= s vysokým rozpočtem /

LÄäìW=íôâL=

LÄìWãL=

nízkorozpočtový
chválabohu
přichycovací hmota
nahrazující magnety
(film) byl propadák
rozmach; vzestup

pokladna (divadelní apod.)
narazit
LâôêfÇwL=
vůz; vagón (železniční)
LâôòãL=
průrva; propast (i
názorová)
L?âäôé=]î=Dq¾åÇ]L= zahřmění
Lâäôé]ÄlWÇL=
filmová klapka
LâäáWpÉfL=
klišé; stereotyp
LâäfÑÜôÏ]L=
nervák; napínavá situace
LâêfléL=
plodina; úroda; skupina
Lâ‰Wë]êáL=
zběžný; letmý
LÄflâë=flÑfëL=
LÄ¾ãéL=
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deliver a great
performance
deranged
dig
disjointed
edify
empowerment
epic
excruciating
expertise
far-fetched
fast-moving
fence
fit in
flawed
flawlessly
furrow
fuzziness
gatherer
get a lukewarm
reception
glance
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LÇfDäfî]Lé]DÑlWã]å podat skvělý výkon
ëL=
LÇfDêÉfåÇwÇL=
vyšinutý; nepříčetný
LÇfÖL=
LÇfëDÇwlfåífÇL=
LÉÇfÑ~fL=
LfãDé~r]ã]åíL=
LÉéfâL=
LfâDëêìWpáÉfífÏL=
LÉâëé]DíáWòL=
LÑ^W=DÑÉípíL=
LÑ^Wëí=ãìWîfÏL=
LÑÉåëL=
LÑfí=DfåL=
LÑälWÇL=
LÑälWä]ëäáL=
LÑ¾ê]rL=
LÑ¾òáå]ëL=
LÖôq]ê]L=
LäìWâïlWã=
êfDëÉép]åL=
LÖä^WåëL=

LÖêféfÏL=
gripping
(the film) grossed LÖê]rëíL=
$10,000
groundbreaking LÖê~råÇÄêÉfâfÏL=
LÜôãé]L=
hamper
(the film) hit the big LëâêáWåL=
screen
LÜflî]L=
hover

hunter
in the wild
infiltrate
inspiring
intriguing
light-hearted
make (huge)
strides forward
memorable
mesmerising
mind-blowing
moving
mundane
observant
overhear
(critics) panned
(the film)
pattern
perceptive
perform a feat
portrayal
prodigious savant
puppeteer

kopat; rýt
nesouvislý; rozklížený
povznést (někoho); poučit
zmocnění; oprávnění
epický
mučivý; nesnesitelný
odbornost; kvalifikace
za vlasy přitažený
rychle se pohybující
plot
zařadit se; přizpůsobit se
vadný; chybný
bezvadně; dokonale
brázda; vráska
rozmazanost
sběrač; česáč
dostat se vlažného přijetí
rychle/letmo pohlédnout;
zahlédnout
napínavý; poutavý
(film) utržil 10 000 dolarů
převratný
překážet; bránit
(film) přišel do kin

vznášet se; postávat;
balancovat mezi
LÜ¾åí]L=
lovec
Lfå=a]=ï~fäÇL=
v divočině
LfåÑfäíêÉfíL=
proniknout; prosáknout
LfåDëé~f]êfÏL=
podnětný
LfåDíêáWÖfÏL=
zvláštní; velmi zajímavý
Lä~fíÜ^WífÇL=
bezstarostný
LÜàìWÇw=ëíê~fÇòL= dělat velké pokroky
LãÉã]ê]ÄäL=
LãÉòã]ê~fòfÏL=
Lã~fåÇ?Ää]rfÏL=
LãìWîfÏL=
L?ã¾åDÇÉfåL=
LflÄë‰Wî]åíL=
L]rî]DÜf]L=
LéôåÇL=

památný
okouzlující
ohromující; neuvěřitelný
dojemný; dojímavý
všední; nudný
pozorný; opatrný
zaslechnout;
odposlechnout
(kritici) rozcupovali (film)

vzor
Lé]DëÉéífîL=
vnímavý; všímavý
Lé]?ÑlWã=]=DÑáWíL= vykonat velký skutek
LélWDíêÉf]äL=
vylíčení; popis
Léê]DÇfÇw]ë=
geniální učenec
Léôí]åL=

?ëôî]åíL=
Lé¾éfDíf]L=

loutkář

restartovat (počítač);
znovu nahrát systém do
paměti počítače
(the film) received LêfDëáWîÇ=êÉfî=
(filmu) se dostalo nadšené
êáDîàìWòL=
rave reviews
kritiky
LêfDë~fíL=
recite
přednášet
LêfÇwL=
ridge
hřeben (střechy, hory)
LêfëâÉfL=
odvážný; choulostivý
risqué
(scéna ve flimu apod.)
L?êflâ=DÑlWï]ÇL=
rock forward
kolébat se kupředu
Lëâêféíê~fí]L=
scénárista
scriptwriter
LëáWâï]äL=
sequel
pokračování (seriálu);
dohra
LëÉífÏL=
setting
prostředí; umístění
Lpôä]rL=
mělký
shallow
LëålWL=
snore
chrápat
LëlfäL=
zemina; půda
soil
Lë~råÇíêôâL=
soundtrack (hudba k filmu)
soundtrack
Lëé~f]L=
spire
štíhlá věž; špička kostelní
věže
Lëéflåë]L=
sponsor
sponzorovat
LëéflíL=
všimnout si; zahlédnout
spot
LëâïfWòL=
squeeze into
zmáčknout; vymačkat
LëíÉfåL=
skvrna
stain
supporting actor Lë]?élWífÏ=Dôâí]L== herec ve vedlejší roli
to be swept away L?ëïÉéí=]DïÉfL= být zcela unesen
(emocemi)
thought-provoking LDqlWí=éê]Dî]râfÏL=inspirující; burcující
LífÏâ]L=
vrtat se; šťourat se
tinker
(opravovat)
LíìWäL=
tool
nástroj; nářadí
LíêÉfëL=
zjistit; (vy)sledovat
trace
twists and turns (of Líïfëíë=]å=í‰WåòL= peripetie
a plot)
L¾åDâôåfL=
zvláštní; záhadný
uncanny
(příběh) se rozvíjí
(the story) unfolds L¾åDÑ]räÇòL=
L?¾é]åDâ¾ãfÏL= nadějný
up-and-coming
Lï~f]Ç=íìWL=
wired to
připojený k
reboot

LêáWDÄìWíL=

Unit 4 – Unnatural science?
Compounds
Nouns

Breakdown
breakthrough
crackdown

LÄêÉfâÇ~råL=

cutback
drawback
feedback
lifespan
outbreak
outcome
outlook
outset

Lâ¾íÄôâL=

LÄêÉfâqêìWL=
LâêôâÇ~råL=

LÇêlWÄôâL=
LÑáWÇÄôâL=
Lä~fÑëéôåL=
L~ríÄêÉfâL=
L~ríâ¾ãL=
L~ríärâL=
L~ríëÉíL=

zhroucení; kolaps; havárie
průlom
tvrdý zásah; přísná
opatření
omezení; redukce
nevýhoda; nedostatek
zpětná vazba
délka života; životnost
vzplanutí, vypuknutí
výsledek; závěr
názor; náhled; postoj
začátek

Adjectives

Breathtaking
broken-down
mainstream

úžasný; beroucí dech
LÄê]râ]åDÇ~råL= rozbitý; zchátralý; vyřízený
LãÉfåëíêáWãL=
běžný (divák)
LÄêÉqíÉfâfÏL=
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well-established
worthwhile
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LïÉäfDëíôÄäfpíL=
Lï‰Wqï~fäL=

(dobře) zavedený
stojící za to

Unit 4 - Scientific procedures and research
Branches of science
LÄ~f]rDãÉÇë]åL= biomedicína
Biomedicíně

cryogenics
cybernetics
genetic
engineering
gerontology
information
technology
nuclear
engineering
voice technology

Lâê~f]rDÇwÉåfâëL= kryogenika
Lë~fÄ]DåÉífâëL=

kybernetika

LÇw]?åÉífâ=
genetické inženýrství
ÉåÇwfDåf]êfÏL=
LÇwÉêflåDíflä]ÇwáL= gerontologie
LfåÑ]DãÉfpå=
informatika, informační
íÉâDå^ä]ÇwáL=
technologie
LåàìWâäá]=
jaderné inženýrství
ÉåÇwfDåf]êfÏL=
LDîlfë=íÉâ?åflä]ÇwáL=hlasová technologie

Other words
Lë‰Wâ]ãDîÉåíL=
Circumvent
LDÇflâàr?ãÉåíL=
document
LãÉfåëíêáWãL=
mainstream
LâäÉfãòL=
make claims
maverick (scientist) Lãôî]êfâL=
LëâÉéfâäL=
sceptical
Lë~f]å?ífÑfâ=
scientific
DÄêÉfâqêìWL=
breakthrough
set the foundation LÑ~råDÇÉfp]åL=
(for)
the jury is still out LÇwr]êáL=
LëâêìWífåáL=
under scrutiny

obcházet (pravidla); přelstít
dokument; materiál
běžný (divák)
vznést nárok
nekonformní (vědec)
skeptický
vědecký průlom
položit základy
na závěry je ještě brzy
pod drobnohledem

Unit 4 - Causes, reasons and results
LôòI=]òL=
As
jako
LÄêfÏ=]DÄ~ríL=
způsobit; vyvolat
bring about
LÇfDò^Wëíê]ëL?âôí]
katastrofické důsledky
disastrous/catastro
DëíêflÑfâLêfDò¾äíëL=
phic results
LÇàìW=í]L=
due to
kvůli; díky
Lê~fòL=
give rise to
přivodit
Lí‰WåL=
zase
in turn
LäáWÇ=í]L=
lead to
vést k
L]rfÏ=í]L=
následkem čeho
owing to
LéêflãéíL=
přimět někoho k něčemu
prompt somebody
to do something
LêáWé]Dâ¾p]åL=
repercussions
(nepřímé, neblahé)
důsledky
LDë~fÇf?ÑÉâíL=
side-effect
vedlejší účinek
Lëé^Wâ=flÑL=
spark off
podnítit; rozpoutat
LëíÉã=ÑêflãL=
pramenit z
stem from

Unit 4 - Other words and phrases
(non-)
diagrammatic
comparison
agile
bar chart
bend
breathtakingly
caveman
consumption
conversely

LåflåLÇ~f]Öê]Dãôí (ne)názorné srovnání
fâ=â]ãDéôêfë]åL==
LôÇw~fäL=
LÄ^W=íp^WíL=
LÄÉåÇL=
LDÄêÉq?íÉfâfÏäáL=
LâÉfîãôåL=
Lâ]åDë¾ãépåL=
LDâflåî‰WëäáL=

agilní; svižný; čilý
sloupcový graf
ohnout, pokrčit
úchvatně
jeskynní člověk; primitiv
spotřeba
naopak; obráceně

daily wear and tear LÇÉfäá=ïÉ]=]å=íÉ]L= každodenní opotřebení
LÇfDâä~fåL=
decline
odmítnout; klesat
LÇfDâêÉéfíL=
vetchý; zchátralý
decrepit
LÇfDäáWíL=
delete
(vy)mazat
LÇfëDé]rò]ÄäL=
jednorázový; disponibilní
disposable
LÇfëífÏïfpíL=
distinguished
význačný; vznešený
LÇ¾ÄäL=
zdvojit; zdvojnásobit
double
LÇ~rëí=fåL=
zaplavený (něčím)
doused in
LÇê]DãôífâLäáL=
dramatic(ally)
dramatický / dramaticky
LÇêfléL=
(u)pustit; snižít se; omdlít;
drop
padnout (do)
LfåDëäÉfîL=
enslave
zotročit
LÑä¾âípìÉfíL=
kolísat; měnit se
fluctuate
LÑflêÉfL=
foray
průnik; nájezd
LÑ¾åÇfÏL=
financování
funding
LÜ¾ãÇê¾ãL=
humdrum
jednotvárný; fádní
LÜàìWDãfÇ]íáL=
vlhkost
humidity
Lfåí]DÄêáWÇL=
interbreed
křížit (se)
LäÉîä=DflÑL=
ustálit se; srovnat (let)
level off
Lä~få=Öê^WÑL=
čárový graf
line graph
LäflåDÇwÉî]íáL=
longevity
dlouhověkost
Lã]DåféàräÉfíL=
manipulovat; falšovat;
manipulate
ovládat
LãfëÜôéL=
mishap
nehoda; nešťastná náhoda
LåfDÑÉ]êá]ëL=
nefarious
podlý; nekalý
Lå¾åa]DäÉëL=
nicméně
nonetheless
Léôå]éäáL=
(celá) škála
panoply
Lé‰WãáÉfíL=
permeate
pronikat; šířit se
Lé~f=íp^WíL=
koláčový graf
pie chart
Lé~f]Dåf]L=
pioneer
průkopník; pionýr
Léä¾ãfíL=
padat, sletět
plummet
Léä¾åÇwL=
vrhnout (se); spadnout
plunge
Lélfåà]åíL=
poignant
dojímavý; pronikavý
Lé~r]ä]ëL=
bezmocný; neschopný
powerless
LéêfDò‰WîL=
preserve
udržovat; uchovat
Léê]DélWpåL=
část; poměr; rozměry
proportion
Lé¾äéL=
pulp
kaše; dužina; celulóza
LêôîfÇwfòL=
zničující vliv/dopad
ravages
reach a high/low LêfWíp=]=DÜ~fLDä]rL= dosáhnout maxima/minima
LêáW]Dpr]êfÏäáL=
reassuringly
konejšivě
reduplikovat se
replicate oneself LêÉéäfâÉfí=
rigorous
rocket
sharp
shrink
spectre
stabilize
steady
supposedly
surge ahead
table (as in grid)
tacit

ï¾åDëÉäÑL=
LêfÖ]ê]ëL=
LêflâfíL=
Lp^WéL=
LpêfÏâL=
LëéÉâí]L=

LëíÉfÄ]ä~fòL=
LëíÉÇáL=
Lë]Dé]ròfÇäáL=
Lë‰WÇw=]DÜÉÇL=
LíÉfÄäL=
LíôëfíL=

přísný; pečlivý
prudce stoupat; řítit se
ostrý; prudký; bystrý
srazit se; smrštit se
přízrak
ustálit (se)
stálý; stabilní; klidný
údajně; prý
(prudce) se valit vpřed
tabulka
tichý; nevyslovený
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tenfold
the
majority/minority
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desetinásobně
Lã]DÇwflê]íáLã~fDå většina;
flê]íáL=
plnoletost/menšina;
nezletilost
LíêÉÄäL=
treble
ztrojnásobit se
L¾åDéêÉëfÇÉåífÇL=neslýchaný
unprecedented
Lî¾äåê]ÄäL=
vulnerable
zranitelný; bezbranný
woolly mammoth Lïräá=ãôã]qL= mamut srstnatý
Lï‰Waá=]îL=
worthy of
hodný (čeho)
LàáWëíL=
kvasnice; droždí
yeast
LíÉåÑ]räÇL=

Units 3 – 4 Gateway to exams
aeons
assumption
awe
benevolent
breathtaking
charged with
cosmologist
discern
dismantle
displaced
embed
endeavour
exploit
extraordinary
facilitate
fibre-optic
flawed
freakish
harmonious
humanity
in vain
indifference
interchange
interplanetary
metaphysical
minuscule
monitor
on the verge of
plausible
pose
quest
speculative
stare
trace
vast

věčnost
L]Dë¾ãép]åL=
předpoklad; domněnka
LlWL=
úžas; údiv
LÄ]DåÉî]ä]åíL=
laskavý; dobročinný
LÄêÉqíÉfâfÏL=
úžasný; beroucí dech
Líp^WÇwÇ=ïfaL=
obviněný z
LâflòDãflä]ÇwfëíL= kosmolog
LÇfDë‰WåL=
rozpoznat; rozlišit
LÇfëDãôåíäL=
rozebrat; rozmontovat
LÇfëDéäÉfëíL=
vytlačený; vysídlený
LfãDÄÉÇL=
zabořit se; zapustit
LÉåDÇÉî]L=
snaha; úsilí
LfâDëéälfíL=
vykořisťovat; zneužít
LfâDëíêlWÇfå]êáL= mimořádný; neobvyklý
LÑ]Dëfä]íÉfíL=
usnadnit, zprostředkovat,
podporovat
LÑ~fÄ]DfléífâL=
optický (týkající se
vláknové optiky)
LÑälWÇL=
vadný; chybný
LÑêáWâfpL=
náladový
LÜ^WDã]råá]ëL=
harmonický; vyvážený
LÜàìWDãôå]ífL=
lidskost; lidstvo
Lfå=DîÉfåL=
marně; zbytečně
LfåDÇfÑê]åëL=
lhostejnost; netečnost
Lfåí]ípÉfåÇwL=
(vzájemná) výměna;
(mimoúrovňové) křížení
Lfåí]Déäôåfí]êáL= meziplanetární
LãÉí]DÑfòfâäL=
metafyzický
LãfåfëâàìWäL=
nepatrný; maličký
Lãflåfí]L=
sledovat; odposlouchávat
Lflå=a]=î‰WÇw=]îL= na pokraji
LéälWò]ÄäL=
(dost dobře) možný;
přesvědčivý
Lé]ròL=
představovat; vydávat se
za; pózovat
LâïÉëíL=
(dlouhé a těžké) hledání
LëéÉâàrä]ífîL=
spekulativní; hloubavý
LëíÉ]L=
zírat; civět
LíêÉfëL=
stopa; náznak
Lî^WëíL=
rozlehlý; rozsáhlý
LáW]åòL=

Unit 5 – Under control
Prepositional phrases
by means of

LÄ~f=ãáWåò=]îL=

pomocí

in addition to
in aid of
in the process of

Lfå=]DÇfp]å=í]L=
Lfå=DÉfÇ=]îL=

Lfå=a]=Déê]rëÉë=
]îL=
in/out of touch with Lí¾ípL=
L]Dâ~råíL=
on account of
LÄfDÜ^WÑL=
on behalf of
on the strength of LëíêÉÏqL=

krome toho; navíc
ve prospěch; na podporu
(be ~) právě se zabývat
(čím)
(be ~) být/nebýt s někým v
kontaktu
kvůli
za; jménem (někoho)
na základě (čeho)

Unit 5 - People with power; Minor offences
and punishment
be banned (from)
be issued with a
fine
bureaucrat
civil servant
councillor
court
criminal record
judge
leader of the
opposition
litter
lodge a (formal)
complaint
mayor
non-designated
area
pay a small/heavy
fine
prime minister
prosecute
spokesperson
warden

LÄôåÇL=
LfpìWÇLÑ~fåL=

mít zakázáno
dostat pokutu

byrokrat
zaměstnanec ve státní
správě
Lâ~råë]ä]L=
radní; člen (městské) rady
LâlWíL=
soud
Lâêfãfåä=êÉâlWÇL= trestní rejstřík; záznam v
trestním rejstříku
LÇw¾ÇwL=
soudce; soudit
LäáWÇ]Lflé]DòfpåL= vůdce opozice
LÄàr]ê]âêôíL=

Lëfîä=ë‰Wî]åíL=

smetí; odpadky/ rozházet;
poházet
LäflÇwLâ]ãDéäÉfåíL= podat oficiální stížnost
Läfí]L=

LãÉ]L=

starosta

LåflåDÇÉòfÖåÉfífÇ= místo neurčené k určité
É]êá]L=
činnosti
LÑ~fåL=
zaplatit malou/velkou

pokutu

Léê~fã=ãfåfëí]L= předseda vlády
LéêflëfâàìWíL=
Lëé]râëé‰WëåL=
LïlWÇ]åL=

soudně stíhat
mluvčí
správce; hlídač

Unit 5 - Formal register
a growing number LÖê]rfÏL=
zvyšující se počet
of
LÜ~fäfL=
highly
vysoce; značně
Lãf]äáL=
jenom; pouze
merely
LåàìWã]ê]ëL=
numerous
početný; četný
Léê]Dî~fÇL=
poskytnout; opatřit
provide
the vast majority of Lî^Wëí=ã]DÇwflê]íáL=velká většina

Unit 5 - Other words and phrases
Accost
adverse
an afterthought

L]DâflëíL=

anger
anticipate
closed-circuit
television (CCTV)
conjure up

LôÏÖ]L=

crew
curfew

LâêìWL=

LôÇî‰WëL=
L^WÑí]qlWíL=

LôåDífëféÉfíL=
Lâä]ròÇ=ë‰WâfíL=
Lâ¾åÇw]=D¾éL=

Lâ‰WÑàìWL=

(začít) obtěžovat; dotírat
nepříznivý
dodatečná/opožděná
myšlenka/poznámka
rozzlobit
očekávat; předjímat
průmyslová televize
vyčarovat; vykouzlit;
vyvolat
posádka
(noční) zákaz vycházení;
večerka
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LÇáWÇL=
LáWÖ]å]ëL=
LfDã‰WÇw=?]òL=
LÑÉ]ê=fDå¾ÑL=
LÑäfí]L=
LÑrífÇwL=

have a leg to stand =
on
LÜ~fä~fíL=
highlight
hunk
I dare say
be in a temper
incur
incursion
left-over
lobby
merely
mocking
Not a bit of it!
obsolete
pedant
petty
pose

LÜ¾ÏâL=

revoke
scores of
scrap

LêfDî]râL=

slip over
surveillance
swallow
ultimately
urge
vapid
vaporize
virtually
vow
waterfowl

LëäféL=

LÇÉ]L=
LíÉãé]L=
Lfåâ‰WL=
LfåDâ‰WpåL=
LäÉÑí]rî]L=
LäflÄáL=
Lãf]äáL=
LãflâfÏL=
LÄfíL=
LflÄë]äáWíL=
LéÉÇ]åíL=
LéÉíáL=
Lé]ròL=

LëâlWòL=
LëâêôéL=

Lë]DîÉfä]åëL=
Lëïflä]rL=
L¾äífã]íäáL=
L‰WÇwL=
LîôéfÇL=
LîÉfé]ê~fòL=
Lî‰Wíp]äáL=
Lî~rL=
LïlWí]Ñ~räL=

skutek; čin
nadšení; dychtivost
objevit se; ukázat se jako
dobře, ale
třepotat; mávat; poletovat
záznam (filmový);
vzdálenost (ve stopách)
mít důkaz pro svoje
stanovisko
zvýraznit; upozornit;
vyzdvihnout
pořádný kus; kus chlapa
Troufám si říci
zuřit
způsobit (si); přivodit (si)
nájezd; vpád; invaze
zbylý
vestibul; hala
jenom; pouze
výsměšný; posměšný
Vůbec ne!
zastaralý
pedant; puntičkář
nepodstatný; malicherný
představovat; vydávat se
za; pózovat
zrušit; anulovat
spousty
kousek; zbytky; smetí;
staré železo
přikrýt; zakrýt
sledování; dohled
polknout; polykat
nakonec, konečně
naléhat; nutit
nevýrazný; mdlý
odpařovat se; vyprchávat
fakticky; virtuálně
slíbit; přísahat
vodní ptactvo

Unit 6 – Home truths
Idiomatic expressions with home
be at home with =
be home and dry =
be on the home =
straight/stretch
bring something home to somebody
home from home =
home in on
home truths
nothing to write
home about
take home

=
=
=
LíÉfâÜ]rãL=

být ve svém živlu
být v suchu (úspěšně něco
dokončit)
být v cílové rovince
objasnit někomu něco
místo, kde se cítím jako
doma
zaměřit se na
nepříjemná pravda
nic zvláštního; o čem je
lépe pomlčet
vzít si domů; vydělat

Unit 6 - Types of house and places in the
home
Apartment
block of flats
bungalow
cottage
detached
luxury
semi-detached
terraced
villa

L]Dé^Wíã]åíL=
LÄäflâ=]î=ÑäôíëL=
LÄ¾ÏÖ]ä]rL=
LâflífÇwL=
LÇfDíôípíL=
Lä¾âp]êáL=
LëÉãá=ÇfDíôípí=
Ü~rëL=
LíÉê]ëíL=
Lîfä]L=

byt
bytový dům
bungalov; přízemní domek
domek; chalupa
samostatně stojící
luxus; přepych
jeden ze dvou k sobě
přiléhajících domků
řadový (dům)
venkovské sídlo; vila

Places

Basement
conservatory
drive
fence
hedge
landing
loft
porch
shed
utility room
verandah

suterén; sklep
Lâ]åDë‰Wî]íêfL=
zimní zahrada (skleník)
LÇê~fîL=
příjezdová cesta
LÑÉåëL=
plot; ohrada
LÜÉÇwL=
živý plot
LäôåÇfÏL=
odpočívadlo (schodiště)
LäflÑíL=
půda (domu)
LélWípL=
krytý vchod; veranda
LpÉÇL=
bouda; kůlna
LàìWDífä]íá=êìWãL= komora; prádelna
Lî]DêôåÇ]L=
veranda
LÄÉfëã]åíL=

Unit 6 - Buying, selling and renting a place to
live
draft a contract

LÇê^WÑí=]=
vypracovat koncept
âflåíêôâíL=
smlouvy
LfDëíÉfí=ÉfÇw]åíL= realitní agent

estate agent
inspect a property LfåDëéÉâí=]=

prohlédnout si nemovitost

éêflé]íáL=
landlord/landlady LäôåÇälWÇLäôåÇäÉf pan/paní domácí (majitel
ÇáL=
pronajímané nemovitosti)
LãìWî=DfåL=
move in
nastěhovat se

pay a deposit
take out a
mortgage
tenant

LãlWÖfÇwL=

zaplatit zálohu
vzít si hypotéku

LíÉå]åíL=

nájemník

LÇfDéflòfíL=

Unit 6 - Describing cities and towns
Atmospheric
bustling
cosmopolitan
crowded
filthy
hilly
historic

Lôíã]ëDÑÉêfâL=

industrial
isolated
magnificent
picturesque
quaint
renowned for
run-down

LfåDÇ¾ëíêf]äL=

LÄ¾ëäfÏL=
Lâflòã]DéfläfíåL=
Lâê~rÇfÇL=
LÑfäqfL=
LÜfäáL=
LÜfëDíflêfâL=

L~fë]äÉfífÇL=
LãôÖDåfÑfëåíL=
Léfâíp]DêÉëâL=
LâïÉfåíL=
LêfDå~råÇL=
Lê¾åDÇ~råL=

mající atmosféru
rušný
kosmopolitní
přelidněný
špinavý
kopcovitý; pahorkatý
historický; historicky
významný
průmyslový
odlehlý
nádherný
malebný
malebně/starobyle osobitý
proslulý (čím)
rozpadlý; zchátralý
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shabby
spotless
sprawling

LpôÄáL=

steeped in
thriving
touristy
vibrant
welcoming
well-connected
well-off

LëíáWéí=fåL=

Lëéflíä]ëL=
LëéêlWäfÏL=

Lqê~fîfÏL=
Lír]êfëífL=
Lî~fÄê]åíL=
LïÉäâ]ãfÏL=
LïÉäâ]DåÉâífÇL=
LïÉä=D]ÑL=

omšelý; zchátralý
bez (nejmenší) poskvrny
táhnoucí se; rozprostírající
se
prodchnutý (čím)
prosperující
turisty zaplavený
pulzující
laskavý; srdečný
mající konexe
zámožný; bohatý

Unit 6 - Other words and phrases
Abomination
apt to do
something
assume
awkward
blinds
confront
conjure
counter
creak
delay
do the trick
drain
drawing room

L]?ÄflãfDåÉfpåL=
LôéíL=
L]DëàìWãL=
LlWâï]ÇL=
LÄä~fåÇòL=
Lâ]åDÑê¾åíL=
Lâ¾åÇw]L=
Lâ~råí]L=
LâêáWâL=
LÇfDäÉfL=
LíêfâL=
LÇêÉfåL=
LÇêlWfÏ=êìWãL=

hnus; ohavnost
náchylný (k jistému
chování)
domnívat se; předpokládat
nemotorný; trapný
roleta; žaluzie
čelit; utkat se
kouzlit; čarovat
pult; přepážka
(za)skřípat; (za)vrzat
zpoždění; zdržení
stačit
vyčerpat; odvodnit; vypít
salonek; (velký) obývací
pokoj
velmi někoho rozčilovat

drive somebody up LÇê~fîLïlWäL=
the wall
LÑ^WëíDÖê]rfÏL=
fast-growing
rychle rostoucí
LÑä~fLåÉëíL=
vyletět z hnízda (o dětech)
fly the nest
LÑríã]åL=
footman
sluha; komorník; pěšák
LÖêáWëáL=
tučný; mastný
greasy
LípáWâL=
have a cheek
být drzý / opovážlivý
LÜÉäfâfléí]=éôÇL= heliport
helicopter pad
LÜÉåëL=
hence
a proto; ode dneška
oslava nastěhování do
house-warming =
nového bytu
party
invade someone’s LfåDîÉfÇLéê~fî]ëáL= narušit něčí soukromí
privacy
LâÉíäL=
kettle
konvice; kotlík; kotel
LäfåfåL=
lněná tkanina; plátno
linen
LåáWÇä]ëL=
needless to say
to se rozumí samo sebou
LåìWåL=
poledne
noon
L]ÄDëíê¾âíL=
(za)blokovat; bránit
obstruct
Lfléàrä]åëL=
opulence
okázalost
L]rî]DÜôÏL=
převis; přesah
overhang
L]rî]êáDôâíL=
overreact
přehánět, dramatizovat
LéôåíêáL=
spíž
pantry
Lé^Wä]L=
salónek; předpokoj
parlour
LéfläfpL=
polish
leštit
LéêfDòàìWãL=
předpokládat; opovážit se
presume
LéêfDîÉfäL=
prevail
zvítězit; být běžný
LéêflÄä]ã=éÉfÇwL= poradna (v časopise)
problem page
LéêflãéíäáL=
promptly
okamžitě; pohotově

Lé¾Ääfp]L=
publisher
LêáWDâêáDÉfpåL=
recreation
refuse point-blank LêfDÑàìWòLÄäôÏâL=
LêfDÜ‰WëL=
rehearse
LêÉfåL=
reign
LêáWDíÉfäL=
retail
LêfåëL=
rinse
LêflâfífÏL=
rocketing
Lê]ròf=ípáWâíL=
rosy-cheeked
Lê¾ÄL=
rub
Lê¾åfÏ=DïlWí]L=
running water
LëlWëL=
sauce
Lëä¾ãL=
slum
Lë]rääáL=
solely
Lëí^WÑL=
staff
Lëí¾ÑL=
stuff
take somebody to LâlWíL=
court
LíêÉfL=
tray
LíêÉÇL=
tread
Lí¾ÄL=
tub
two can play at that=
game
L¾åÇ]DÖ]rL=
undergo

update
urn

L¾éDÇÉfíL=

whine
wipe
wit

Lï~fåL=

L‰WåL=

Lï~féL=
LïfíL=

vydavatel
odpočinek; zotavení
rázně odmítnout
zkoušet; mít zkoušku
vládnout; panovat
maloobchod
vymáchat, vypláchnout
prudký; prudce stoupající
růžolící
třít (se)
tekoucí voda (v místnosti)
omáčka
chudinská čtvrť
výhradně
zaměstnanci
věc(i)
podat na někoho žalobu
podnos; tác
(po)šlapat; šlápnout; kráčet
kelímek; káď; vana
když ty takhle, tak já také
podstoupit (co); podrobit
se (čemu)
doplnit; aktualizovat
urna; varnice; velká
termoska
skučet; naříkat
utírat
důvtip

Units 5 – 6 Gateway to exams
case
criminologist
end up
fraud
obligatory
paper-shredding
transaction
valid
watermark

případ
LâêfãfDåflä]ÇwfëíL= kriminolog
LÉåÇ=¾éL=
skončit (čím/jak);
dopadnout
LÑêlWÇL=
podvod; podvodník
L]DÄäfÖ]íêáL=
povinný
LéÉfé]=pêÉÇfÏL=
papír skartovací
LíêôåDòôâpåL=
transakce
LîôäfÇL=
odůvodněný; platný
LïlWí]ã^WâL=
vodotisk; vodoznak
LâÉfëL=

Unit 7 – The hard sell
Word formation - revision and extension
Adjective suffixes
Lâ]DäÉâí]ÄäL=
collectable

creative
famous
instantaneous
powerful

(sběratelsky) ceněný
LâêfDÉfífîL=
tvořivý; tvůrčí
LÑÉfã]ëL=
slavný; proslulý
LfåëíÉåDíÉfåá]ëL= okamžitý
Lé~r]Ñ]äL=
mocný; silný

Noun suffixes

Criticism
endorsement
imagination

kritika
podpora; souhlas
Lf?ãôÇwfDåÉfpåL= představivost; představy
Lâêfífëfò]ãL=

LfåDÇlWëã]åíL=

slovníčky a procvičování na internetu na www.macmillan.cz/gateway

Gateway B2+

likelihood
originality
readiness

strana 10 z 15

pravděpodobnost
L]?êfÇw]Dåôä]íáL= nápaditost
LêÉÇfå]ëL=
připravenost
Lä~fâäfÜrÇL=

Verb suffixes

Intensify
modernize

LãflÇ]å~fòL=

zesílit (se); stupňovat (se)
(z)modernizovat

L]DÑfpäáL=

formálně, oficiálně

Autograph
multi-purpose
post-concert

LlWí]Öê^WÑL=

pre-concert

LéêáWâflåë]íL=

autogram
víceúčelový
odehrávající se po
koncertu
odehrávající se před
koncertem

Adverb suffix
Officially
Prefixes

LfåDíÉåëfÑ~fL=

Lã¾äíáDé‰Wé]ëL=
Lé]rëíâflåë]íL=

Unit 7 - Advertising and selling
LÄêôåÇ=Dälf]äífL= věrnost (obchodní) značce
brand loyalty
LÄêôåÇ=åÉfãL=
brand name
(obchodní) značka
endorse a product LfåDÇlWëLéêflÇ¾âíL= (veřejně) podpořit výrobek
give away a freebieLÑêáWÄáL=
dát něco zdarma (v rámci
propagace)
=
hard sell
vnucování (výrobků ke
koupi)
launch a marketing LälWåípLâôãDéÉfåL=spustit reklamní kampaň
campaign
=
cold call
neohlášená obchodní
návštěva nebo telefonát
LpfÑíLàìWåfíëL=
shift units
prodat/zbavit se těžko
prodejných výrobků
Lpflé=]Dê~råÇL=
shop around
chodit po obchodech

Unit 7 - Describing clothes and fashions
Adventurous
baggy
be in style

L]ÇDîÉåíp]ê]ëL=
LÄôÖfL=
Lëí~fäL=

He wouldn't be LÇÉÇL=
seen dead in this
jacket.
Lâôwr]äL=
casual

check
chic
classic
fit

LípÉâL=

flowery
glamorous
loose

LÑä~rêfL=

match
old-fashioned
plain
scruffy
set a trend

LãôípL=

smart
sophisticated
stripy
suit
tight

Lëã^WíL=

LpáWâL=
LâäôëfâL=
LÑfíL=

LÖäôã]ê]ëL=
LäìWëL=

L]räÇ=DÑôpåÇL=
LéäÉfåL=
Lëâê¾ÑáL=
LíêÉåÇL=

Lë]DÑfëífâÉfífÇL=
Lëíê~féáL=
LëìWíL=
Lí~fíL=

smělý; odvážný
volný; plandavý
být v módě
Neoblékl by si to sako ani
za nic.
neformální; pro volný čas
kostkovaný
elegantní; módní
klasický; typický
padnout (o oblečení); vejít
se
květovaný
okouzlující; úchvatný
volný (oblečení);
rozpuštěný (vlasy)
hodit se k
staromódní
prostý; jednobarevný
otrhaný; špinavý
udávat směr (např. v
módě)
elegantní; vkusný
vybraný (vkus)
pruhovaný; proužkovaný
slušet; hodit se
těsný

trendy

LíêÉåÇáL=

módní

Unit 7 - Other words and phrases
a fraction of
a large dose of
abundance
aisle

zlomek
LÇ]rëL=
velká dávka
L]DÄ¾åÇ]åëL=
hojnost; nadbytek
L~fäL=
ulička; chodbička (mezi
sedadly)
L]Déä~f]åëL=
appliance
přístroj, zařízení
LÄ~råíá]ëL=
štědrý; hojný
bounteous
LëílWL=
big-box store
velký obchod se širokým
sortimentem
LÄêÉfåïflpL=
brainwash
vymývat mozek
LÄêáWÇL=
množit se; chovat (zvířata)
breed
LÄ¾åL=
bun
drdol; žemle
LÄ‰WëíL=
burst into song
dát se do zpěvu
LÄ¾òL=
vzruch; bzukot; hukot
buzz
LÄ~fëíôåÇ]L=
bystander
(náhodný) divák;
přihlížející
Lë‰WífÑfDâÉfpåL=
potvrzení; osvědčení
certification
LëáWÉÑDëáWL=
CFC
freon(ový plyn)
Lâäf]=DflÑL=
vypadnout; splatit; odklidit
clear off
Lâä¾ípL=
clutch
držet; svírat
LâêÉfîL=
dychtit, toužit
crave
Lâ¾ëí]ãL=
custom
zvyk; obyčej; tradice
customer-friendly Lâ¾ëí]ã]DÑêÉåÇäáL= vstřícný k zákazníkům
LÇôòäL=
oslnit; uchvátit
dazzle
LÇfDëÉéífîL=
deceptive
klamný; zavádějící
LÇÉfâlWL=
dekorace (interiéru);
décor
(jevištní) výprava
LÑÉfíL=
fate
osud
LÑfÄL=
lhát; vymýšlet si
fib
LÑfÖ]ê=D~ríL=
figure out
přijít na něco
LÑäôp=ãflÄL=
náhlé srocení davu
flash mob
LÑflä]r=DëìWíL=
follow suit
udělat totéž co druhý
LÖôa]L=
dozvědět se; vyrozumět
gather
(nepřímo)
LÖêôÄL=
grab
popadnout; chňapnout
LÖêôífÑ~fL=
potěšit; ukojit
gratify
LÖêÉfòL=
graze
škrábnout (se); otřít se;
pást se
LÖêáWåDïflpfÏL=
green-washing
činnost naznačující, že
firmě záleží na životním
prostředí
LÖêfãL=
grim
ponurý; hrozivý
L~fâflåL=
ikona; idol
icon
LfåDë~fíL=
podněcovat; navádět
incite
LfåÇw]DåàìW]íáL= vynalézavost; důvtipnost
ingenuity
Lä]r=DâôäL=
nízkokalorický
low-cal
LãlWëäL=
morsel
kousek; ždibec (jídla)
LåôéfòL=
plenky
nappies
LéÉfé]=DåôéâfåL=
paper napkin
ubrousek
Léfä]rL=
polštář
pillow
Léä¾ã]L=
instalatér
plumber
Lé]rípL=
poach
pytlačit; vařit (bez
skořápky)
LéfléáëáWÇL=
poppyseed
mák
LÑêôâpåL=
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preposterously
readiness
retailer
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scanner
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shaving cream
shredded wheat
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spread the word
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stoically
sure-fire
tendency
trade-off
unquenchably
viral
washing powder
whipped cream
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nesmyslně; absurdně
připravenost
LêáWíÉfä]L=
maloobchodník
LëÉfífÇL=
přesycený
Lëâôå]L=
skener
LëâêôãÄäÇL=
míchaná (vejce)
LpÉfîfÏ=âêáWãL=
pěna na holení
LpêÉÇfÇ=DïáWíL=
drcená pšenice
Lëfå]L=
hříšník
LëéêÉÇL=
rozšiřovat informace
LëíôåÇL=
stát
LëíflâL=
skladovat; zásobovat;
doplnit zboží
Lëí]rfâäáL=
se stoickým klidem
LplWÑ~f]L=
zaručený; tutový
LíÉåÇ]åëáL=
sklon; tendence
LíêÉfÇflÑL=
výměna; kompromis
L¾åDâïÉåíp]ÄäáL= neuhasitelně
Lî~fê]äL=
virový; šířený/šířící se po
internetu
LïflpfÏ=é~rÇ]L= prací prášek
Lïféí=DâêáWãL=
šlehačka
LéêfDéflëíê]ëäáL=
LêÉÇfåÉëL=

Unit 8 - Metaphors – happiness and sadness
be in low spirits Lä]r=DëéfêfíëL=
LÜÉî]åL=
be in seventh
heaven
be on cloud nine Lâä~rÇL=
be over the moon LãìWåL=
be/feel down in the LÇ¾ãéëL=
dumps
be/feel on top of Lï‰WäÇL=
the world
LÄê~fíå=D¾éL=
brighten up
cast a shadow overLâ^WëíLpôÇ]rL=
=
feel blue
=
feel down/low
=
lift somebody’s
spirits
light at the end of Lí¾å]äL=
the tunnel
Lä~fí=D¾éL=
light up
LÄê~fíL=
look bright
look gloomy/bleak LÖäìWãáLÄäáWâL=
Lärâ=D¾éL=
look up
somebody’s heart LÜ^WíL=
sinks
walk/float on air LïlWâLÑä]ríLÉ]L=

Unit 8 – Live life
Words with more than one meaning
clear
cover
fair
pick up
point
since

Lâäf]L=
Lâ¾î]L=
LÑÉ]L=
Léfâ=¾éL=
LélfåíL=
LëfåëL=

čistý; jasný
přikrýt; pojednávat o
světlý; spravedlivý
vyzvednout; pochytit
ukázat; (na)mířit
od; od té doby; protože

point

get to the point
have a point
miss the point
be on the point of
prove a point
see a point
the point of no
return
up to a point

=
=
=
=
=
=
=
=

dostat k věci (v hovoru)
říci něco důležitého
nepochopit, o co jde
chystat se k něčemu
dokázat, že mám pravdu
chápat, co někdo říká
situace, ze které není
návratu
do jisté míry

Unit 8 - Compound adjectives – parts of the
body
Breakneck
ear-splitting
eye-catching
eye-opening
hair-raising
heart-stopping
heart-warming
mind-blowing
nail-biting
soul-destroying

závratná (rychlost)
ohlušující (zvuk)
L~fâôípfÏL=
nápadný
L~f]réåfÏL=
překvapující; šokující
LÜÉ]êÉfòfÏL=
hrůzostrašný
LÜ^WíëífléfÏL=
děsivý
LÜ^WíïlWãfÏL=
hřejivý; potěšující
Lã~fåÇ?Ää]rfÏL= ohromující; šokující;
neuvěřitelný
LåÉfäÄ~fífÏL=
napínavý; nervy drásající
Lë]rä=Çf?ëíêlffÏL= ubíjející
LÄêÉfâåÉâL=
Lf]ëéäfífÏL=

být sklíčený
být v sedmém nebi
být v sedmém nebi
být štěstím bez sebe
být/cítit se (psychicky) na
dně
cítit se skvěle
rozzářit se (tvář)
vrhat stín na
cítit se skleslý
být nešťastný
zvednout někomu náladu
světlo na konci tunelu
rozzářit se (tvář); potěšit
vypadat nadějně
vypadat bezútěšně
zlepšovat se (situace)
někdo ztrácí naději
být jako ve snu (velmi
šťastný)

Unit 8 - Other words and phrases
adrenalin rush
be thick (= stupid)
black out
burst (= explosion)
cruising height
deprivation
fade

L]DÇêÉå]äfå=ê¾pL= nával adrenalinu

být natvrdlý
ztratit vědomí
LÄ‰WëíL=
výbuch
LâêìWòfÏ=Ü~fíL=
cestovní výška (letadla)
LÇÉéêfDîÉfpåL=
strádání; nedostatek
LÑÉfÇL=
blednout; slábnout;
vadnout
LÑôí=DäféL=
fat lip
oteklý ret
LÑf]ä]ëL=
nebojácný
fearless
LÑlWã]rëíL=
foremost
nejpřednější; v prvé řadě
LÑêflëíÄfíåL=
omrzlý
frostbitten
LÑräDÑfäL=
splnit; uspokojit
fulfil
Lã¾ÇäÇL=
get muddled up
poplést
přestat honit
give up the chase LípÉfëL=
LÖflíp]L=
Gotcha!
Mám tě!; Chápu!
LÖê]råL=
(za)sténat; zamručet
groan
LÜÉfäëí]råL=
kroupa
hailstone
head over heels in LÜÉÇ=]rî]=ÜáWäò=få=(be ~) být po uši
ä¾îL=
love
zamilovaný
LÜ~fÄ]DåÉfpåL=
zimní spánek
hibernation
LÜ~fâL=
(pěší) túra; prudký nárůst
hike
L~fë]äÉfífÇL=
isolated
izolovaný; osamocený
LÇw]räíL=
trhnout (sebou); otřást
jolt
(kým); kodrcat se
Lâfâ=DfåL=
kick in
začít fungovat/působit
LäìWò=DÑÉfq=fåL=
ztratit víru v
lose faith in
LÄflíäL=
lose your bottle
ztratit kuráž
Lã]DåìWî]L=
manoeuvre
manévr
LãÉë=]Dê~råÇL=
mess around
dělat pitomosti; kutit
LqfâL=

LÄäôâ=~ríL=
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moan
mountaineer
nickname
ominous
oncoming
ordeal
piece together

Lã]råL=

plummet
pound
reject
single-handed

Léä¾ãfíL=

standstill
stuntman
tangible
thermal
top-ranked
underlying
upcoming
waterfall
What’s up?
witness

LëíôåëífäL=

Lã~råífDåf]L=
LåfâåÉfãL=
Lflãfå]ëL=
Lflåâ¾ãfÏL=
LlWDÇáWäL=
LéáWë=í]DÖÉa]L=

Lé~råÇL=
LêfDÇwÉâíL=
LëfÏÖä=ÜôåÇfÇL=

Lëí¾åíãôåL=
LíôåÇw]ÄäL=
Lq‰WãäL=
LíléêôÏâíL=
L¾åÇ]Dä~ffÏL=
L¾éâ¾ãfÏL=
LïlWí]ÑlWäL=
=
LïfíåfëL=

sténat; naříkat; bědovat
horolezec
přezdívka
zlověstný; neblahý
blížící se
martyrium; tvrdá zkouška
dát si dohromady (pravdu
apod.)
padat, sletět
bušit; tlouci
odmítnout; zavrhnout
samostatný; jednoruční
(nástroj apod.)
klid; nehybnost
kaskadér
hmatatelný; hmotný
tepelný; termální; teplý
čelní; na vedoucí příčce
skrytý; spodní; základní
nadcházející; připravovaný
vodopád
Co se děje?; Jak to jde?
být svědkem něčeho

Units 7 – 8 Gateway to exams
alert
basically
category
The column
inches.
destitute

L]Dä‰WíL=

downsize
engage with
evolve
exploit
facilitate

LÇ~råë~fòL=

hallowed
head to
impact
juggernaut
multinational

LÜôä]rÇL=

publicise
purveyor

Lé¾Ääfë~fòL=

roughly
stage

Lê¾ÑäáL=

strategy
stunt

Lëíêôí]ÇwáL=

synonymous
tailored
target

LëfDåflåfã]ëL=

testify

LíÉëífÑ~fL=

LÄÉfëfâäfL=
Lâôí]Ö]êáL=
Lâflä]ã=fåípfòL=
LÇÉëífíàìWíL=

LfåDÖÉfÇwL=
LfDîfläîL=
LfâDëéälfíL=
LÑ]Dëfä]íÉfíL=

LÜÉÇ=í]L=
LfãéôâíL=
LÇw¾Ö]ålWíL=
Lã¾äíáDåôpå]äL=

Lé]DîÉf]L=

LëíÉfÇwL=

Lëí¾åíL=

LíÉfä]ÇL=
Lí^WÖfíL=

upozornit; varovat
v podstatě
kategorie
Kolona se pomalu
posouvá.
nemajetný; postrádající
(něco)
snížit; zmenšit
zabývat se
vyvinout; rozvinout
vykořisťovat; zneužít
usnadnit, zprostředkovat,
podporovat
uctívaný; posvátný
směřovat (někam)
dopad; vliv; účinek
kamion; tahač s návěsem
nadnárodní; nadnárodní
společnost
zveřejnit; propagovat
dodavatel; šiřitel
(informací)
zhruba; drsně
zorganizovat; uvést na
scénu
taktika; strategie
senzační/kaskadérský
kousek
významově shodný
šitý na míru
zaměřit se; vybrat si za
terč
vypovídat; svědčit

virtually
wowed by

Lî‰Wíp]äáL=
Lï~rÇ=Ä~fL=

fakticky; prakticky
ohromen

Unit 9 – New challenges
Verb-noun collocations
embark on +
career
course
project
venture
gain +
confidence
experience
insight
knowledge
qualification
understanding
overcome +
adversity
fear
obstacle
problem
resistance
setback
experience +
change
pain
problem
situation
take up +
career
hobby
position
post
undertake +
analysis
investigation
study
survey
task

pustit se do; začít s
začít si budovat kariéru
LâlWëL=
pustit se určitým směrem
LéêflÇwÉâíL=
začít pracovat na projektu
LîÉåíp]L=
pustit se do riskantního
podniku
=
získat; nabýt
LâflåÑfÇ]åëL=
získat sebedůvěru
LfâDëéf]êá]åëL=
získat zkušenosti
Lfåë~fíL=
porozumět
LåfläfÇwL=
získat znalosti
LâïfläfÑfâÉfp]åL= získat kvalifikaci
L¾åÇ]DëíôåÇfÏL= pochopit
L]rî]Dâ¾ãL=
překonat; zdolat
L]ÇDî‰Wë]íáL=
překonat nesnáze
LÑf]L=
přemoci strach
LflÄëí]âäL=
zdolat překážku
LéêflÄä]ãL=
překonat problém
LêfDòfëí]åëL=
překonat odpor
LëÉíÄôâL=
překonat nezdar
LfâDëéf]êf]åëL=
zažít; prodělat; pocítit
LípÉfåÇwL=
prodělat změnu
LéÉfåL=
zakusit bolest
LéêflÄä]ãL=
mít problém
LëfípìDÉfpåL=
zažít situaci
=
začít se věnovat; zabírat
(místo)
Lâ]Dêf]L=
začít dělat kariéru
LÜflÄáL=
začít se věnovat koníčku
Lé]DòfpåL=
nastoupit na místo;
zaujmout pozici
Lé]rëíL=
nastoupit na místo
L¾åÇ]DíÉfâL=
ujmout se; podniknout;
zavázat se
L]Dåôä]ëfëL=
provést analýzu
Lfå?îÉëífDÖÉfpåL= provést/ujmout se
vyšetřování
Lëí¾ÇáL=
provést výzkum
Lë‰WîÉfL=
provést průzkum
(veřejného mínění)
Lí^WëâL=
ujmout se úkolu
=

Lâ]Dêf]L=

Unit 9 - Other collocations
LâlWò=Díê¾ÄäL=
cause trouble
inspire confidence Lfå?ëé~f]=

pay attention
speak your mind
stand pressure
suffer a setback
take control of

DâflåÑfÇ]åëL=
LéÉf=]DíÉåpåL=

dělat potíže
vzbuzovat důvěru

věnovat pozornost
mluvit upřímně
LëíôåÇ=DéêÉp]L= zvládat tlak (v práci apod.)
Lë¾Ñ]ê=]=DëÉíÄôâL= utrpět (dílčí) porážku
Lâ]åDíê]räL=
převzít kontrolu nad
Lã~fåÇL=

slovníčky a procvičování na internetu na www.macmillan.cz/gateway

Gateway B2+

strana 13 z 15

take responsibility LêfDëéflåë]Äfä]íáL= nést/přijmout
for
zodpovědnost za
voice an opinion Lîlfë=]å=]Défåà]åL=vyslovit názor (nahlas)
LïÉfLâflåëfâï]åëL=zvážit důsledky
weigh up the
consequences
weigh up the
Léê]ròLâflåëL=
zvážit pro a proti
pros and cons

Unit 9 - Life and career developments
Accomplish
end up

L]Dâ¾ãéäfpL=
LÉåÇ=¾éL=

enrol on a course LfåDê]räLâlWëL=
=
find your feet

dosáhnout; uskutečnit
skončit (kde); dopadnout
(jak)
přihlásit se do kurzu
zorientovat se; rozkoukat
se
jít v něčích šlépějích

=
follow in
somebody’s
footsteps
=
uspět v životě
get on in life
Lfåë~fíL=
give somebody
získat přehled o
insight into
have aspirations LôëéfDêÉfpåòLÇê~f mít ambice a elán
îL=
and drive
overcome setbacks=
překonat nezdary
odložit (něco)
put something on =
hold
Lë‰WîL]DéêÉåífëpfé být v učení; být na praxi
serve an
L=
apprenticeship
LëÉíä=fåL=
settle in
zabydlet se; zvyknout si;
rozkoukat se
=
look back
ohlédnout se
poprvé se něco zkusit
try your hand at =
something

Unit 9 - Interviews
be quietly konfidentLâï~f]íäá=

âflåÑfÇ]åíL=
give somebody a LÖêfäfÏL=

grilling
let your nerves
show
panel interview
person
specification
referee

score points
see right through
somebody
throw somebody
visualize

působit sebevědomě

dusit někoho (např. při
pohovoru)
Lå‰WîòL=
dát najevo, že jsem
nervózní
Léôåä=fåí]îàìWL= pohovor před komisí
Lé‰Wë]å=
personální požadavek

?ëéÉëfÑfDâÉfp]åL=
LêÉÑ]DêáWL=
osoba dávající reference z
LëâlW=DélfåíëL=
LqêìWL=
Lqê]rL=
Lîfwr]ä~fòL=

předchozích zaměstnání
získat body
prokouknout někoho

rozhodit/zaskočit někoho
představit si; zviditelnit

Unit 9 - Other words and phrases
Accomplish
accomplished
accomplishment
adjustment
arise from
assume
attachment

splnit; dosáhnout
L]Dâ¾ãéäfpíL=
skvělý; dokončený
L]Dâ¾ãéäfpã]åíL= úspěch; výkon
L]DÇw¾ëíã]åíL=
úprava; přizpůsobení (se)
L]Dê~fòL=
vycházet; vyplývat
L]DëàìWãL=
domnívat se; předpokládat
L]Díôípã]åíL=
silná nákonnost; úzký
vztah k
behind-the-scenes LÄfDÜ~fåÇLëáWåòL= zákulisní
LÄ~f=]å=Dä^WÇwL=
by and large
celkem vzato
Lâä¾í]L=
clutter
nepořádek; binec
commercial returns Lâ]?ã‰Wpä=êfDí‰WåòL=obchodní výnosy
L]Dâ¾ãéäfpL=

corporate client
counselling
crop
delivery
demanding
disclose
dispute
eager
enhance
enrol
envisage
exceed
foster
framework
from scratch
hardship
haunt
hurdle
incubator
infringement
legal jurisdiction
limb
log
loss
magnitude
medical
practitioner
mentor

LâlWéê]í=Dâä~f]åíL= firemní klient

poradenství
LâêfléL=
plodina; sklizeň; výnos
LÇfDäfî]êáL=
doručení; dodávka
LÇfDã^WåÇfÏL=
náročný
LÇfëDâä]ròL=
prozradit; odhalit
LÇfëDéàìWíL=
spor
LáWÖ]L=
dychtivý; nedočkavý
LfåDÜ^WåëL=
zlepšit
LÉåDê]räL=
zapsat se; přihlásit se
LfåDîfòfÇwL=
představit si; předvídat
LfâDëáWÇL=
převýšit; překročit
LÑflëí]L=
pečovat o; pěstovat;
podporovat
LÑêÉfãï‰WâL=
rámec; struktura
LëâêôípL=
od píky
LÜ^WÇpféL=
utrpení; strádání
LÜlWåíL=
strašit
LÜ‰WÇäL=
překážka
LDfÏâàr?ÄÉfí]L=
inkubátor
LfåDÑêfåÇwã]åíL= zasahování; omezování;
porušení
LäáWÖä=
soudní
Çwr]êfëDÇfâp]åL= pravomoc/příslušnost
LäfãL=
končetina; větev
LäflÖL=
zaprotokolovat
LäflëL=
ztráta
LãôÖåfíàìWÇL=
velikost; význam; síla
(např. výbuchu)
LãÉÇfâä=
lékař
Lâ~råë]äfÏL=

éêôâDífp]å]L=
LãÉåí]L=

occupational
hazard
opt for
outcry
outset
ownership
panel
pay off
phishing

Lflâàr?éÉfp]åä=
DÜôò]ÇL=
Lfléí=ÑlWL=

portray
posting

LélWDíêÉfL=

prompt

LéêflãéíL=

rapport
realm
rear up
referee

LêôDélWL=

reversal

LêfDî‰WëäL=

run (a company)
sabotage

Lê¾åL=

L~ríâê~fL=
L~ríëÉíL=
L]rå]pféL=
Léôå]äL=
LéÉf=DflÑL=
ÑfpfÏL=

Lé]rëífÏL=

LêÉäãL=
Lêf]=D¾éL=
LêÉÑ]DêáWL=

LëôÄ]í^WwL=

učitel; rádce; radit;
odborně vést
riziko povolání
zvolit si
bouřlivý protest; výkřik
začátek
vlastnictví
výbor; tým
vyplatit se; vrátit se
phishing (podvodné emaily
sloužící k vylákání
informací o účtech od
klientů banky)
ztvárnit; popsat
(pracovní)
umístění/přeložení; zaslání
poštou
okamžitý; včasný; přimět;
pobídnout
vzájemné porozumění
oblast (zájmu); říše
vzpínat se; tyčit se
rozhodčí; rozhodce; osoba
dávající reference
obrat; změna k horšímu;
zvrácení (vývoje)
řídit (podnik)
sabotáž
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LëáWòL=

slang
smooth
solo
stockroom
sue
supervisor
surgeon
tenacity
trademark
vacancy

LëäôÏL=

venture
venue
warehousing
web crawler

LîÉåíp]L=

LëãìWaL==
Lë]rä]rL=
LëíflâêìWãL=
LëìWL=
LëìWé]î~fò]L=
Lë‰WÇwåL=
Lí]Dåôë]íáL=
LíêÉfÇã^WâL=
LîÉfâ]åëáL=

LîÉåàìWL=
LïÉ]Ü~ròfÏL=
LïÉÄ=âêlWä]L=

chytit; zmocnit se; obsadit;
zabavit; zajmout
slang (hantýrka)
hladký
samostatný; sólový
sklad
žalovat koho
dozorce; vedoucí
chirurg
výdrž; neústupnost
ochranná známka
volné pracovní místo;
volný pokoj v hotelu
riskantní podnik/projekt
místo konání
skladování; uskladňování
webový prohledávací
modul

Unit 10 – Parting words
Phrasal verbs – communication
bring up
cut in
get through to
make out
pick up on
point out
speak out
spell out
talk down (to)
turn to

začít hovořit o; nadnést
(téma)
Lâ¾í=DfåL=
skočti do řeči
LÖÉí=DqêìW=íìWL=
jasně sdělit; objasnit
LãÉfâ=D~ríL=
pochopit; tvrdit; obhajovat
Léfâ=D¾é=flåL=
navázat (na téma); rozvést
Léçáåí=D~ríL=
upozornit na; zdůraznit
LëéáWâ=D~ríL=
vyslovit se proti
LëéÉä=D~ríL=
objasnit; jasně vyložit
LílWâ=DÇ~rå=íìWL= mluvit povýšeně s
Lí‰Wå=íìWL=
obrátit se na
LÄêfÏ=D¾éL=

Unit 10 - Communication breakdown
find something
puzzling
get the wrong end
of the stick
imply something
make a (witty)
remark

Lé¾òäfÏL=
LêflÏLëífâL=
LfãDéä~fL=
LïfíáLêfDã^WâL=

LÖôÑL=
make a gaffe
LãfëfåDí‰WéêfíL=
misinterpret
somebody/somethi
ng
offend somebody L]DÑÉåÇL¾åfåDíÉåp
]å]äáL=
unintentionally
Läfí]ê]äáL=
take something
literally
LâêflëLé‰Wé]ëL=
talk at cross
purposes
LåàìWflåëfòL=
understand
nuances

považovat něco za
nepochopitelné
pochopit něco úplně
špatně
naznačovat něco
pronést
vtipnou/duchaplnou
poznámku
udělat faux pas
nesprávně pochopit
někoho neúmyslně urazit
vzít něco doslova
nevědomky mluvit každý o
něčem jiném
chápat jemné rozdíly

Unit 10 - Internationally popular English
words
berserk
brat
chit-chat
cocoon

LÄ]Dò‰WâL=
LÄêôíL=
LípfíípôíL=
Lâ]DâìWåL=

šílený; nepříčetný
spratek
povídání; tlachání
zámotek

cuddle
flip-flop

Lâ¾ÇäL=

mischievous
ouch!
yummy

LãfëDípáWî]ëL=

LÑäféÑäfléL=

L~rípL=
Là¾ãáL=

obejmout; mazlit se
žabka (gumový sandál);
obrat v názoru o 180
stupňů
darebný; uličnický
jauvajs!
ňam!; hrozně dobrý

Unit 10 - Other words and phrases
abhor
air vent
appeal
applicant
bar someone from

be crazy about
be fond of
bicycle pump
boredom
boundless
brick
browse
cacophony
censorship
characterization

ošklivit si; mít odpor k
LÉ]=îÉåíL=
větrací otvor/průduch
L]DéáWäL=
kouzlo; půvab
Lôéäfâ]åíL=
žadatel; uchazeč
LÄ^WL=
zakázat něco někomu
(větš. přístup, činnost)
LÄáWÄáWëáW=DfÏÖäfpL= standardní výslovnost
britské angličtiny
LâêÉfòáL=
být blázen do
LÄf=DÑflåÇ=]îL=
mít rád někoho
LÄ~fëfâä=é¾ãéL= pumpička na kolo
LÄlWÇ]ãL=
nuda
LÄ~råÇä]ëL=
nesmírný
LÄêfâL=
cihla
LÄê~ròL=
prohlížet (si)
Lâ]DâflÑ]åáL=
nelibozvučnost
LëÉåë]pféL=
cenzura
Lâôêfâí]ê~fDòÉfp] charakterizace; popis

cilia
correspondence

LâflêfDëéflåÇ]åëL= korespondence; písemný

BBC English

L]ÄDÜlWL=

åL=
Lëfäá]L=

oční řasy

styk
mánie; posedlost; velká
móda
Lâê¾ãÄäL=
crumble
drobit (se); rozpadat se
LÇôãéL=
damp
vlhký; navhlý
LÇfDä~fíL=
potěšení; požitek
delight
LÇÉåëL=
hustý (les, kouř apod.)
dense
LÇÉéqL=
depth
hloubka; intenzita
LÇfDëé~fòL=
opovrhovat, pohrdat, štítit
despise
se
LÇfDî~r]L=
devour
sežrat; zhltnout
LÇêfÑíL=
být unášen; unášet;
drift
směřovat; toulat se
LÑäfãòáL=
flimsy
chatrný; chabý; tenoučký
LÑ]räÇL=
fold
složit; přehnout
LÑàr]äL=
nabrat (palivo);
fuel
podněcovat; pohánět
=
give something
darovat; promarnit;
away
prozradit
LÖäôëDïáWÇw]åL= obyvatel Glasgow
Glaswegian
LÖäfí]êfÏL=
třpytivý; zářivý
glittering
LÖê^Wåí=]=DÑÉfî]L= prokázat laskavost
grant a favour
mít slabost pro
have a soft spot for LëéflíL=
L]Dî‰Wp]åL=
have a strong
mít silnou averzi k
aversion to
cítit náklonnost k
have affection for L]DÑÉâp]åL=
LÜÉîá=DÖrÇò=îáWfâäL=těžké nákladní vozidlo
heavy goods
vehicle
LÜàr]DêfëífâL=
heuristic
heuristický
craze

LâêÉfòL=
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insistent
instalment
loathe
lower
mighty
mutually
incomprehensible
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LfåDëfëí]åíL=
LfåDëílWäã]åíL=
Lä]raL=
Lä]r]L=
Lã~fíáL=

neústupný; neustálý
splátka; díl (seriálu)
nesnášet; mít odpor k
spustit; snížit
ohromný; mocný
vzájemně nesrozumitelný

LãàìWípì]äá=
få?âflãéêfDÜÉåë]Ä
äL=
nemoci si pomoct
not be able to help =

yourself
notoriously
overlook
overseas
peculiar
pile up
plump
prioritize

notoricky (známé)
mít vyhlídku na; přehlížet
L]rî]ëáWòL=
zámořský
LéfDâàìWäf]L=
(po)divný; příznačný
Lé~fä=D¾éL=
nahromadit (se)
Léä¾ãéL=
plnoštíhlý; buclatý
Léê~fDflêfí~fòL=
dávat přednost; stanovit si
priority
Lé¾Ïâíp]=âfíL=
sada na zalepení
puncture kit
pneumatik
Lé¾òäÇL=
puzzled
zmatený
rain cats and dogs =
lít jak z konve
Lêf?ëáWîÇ=
britská výslovnost
received
éê]?å¾åëfDÉfp]åL= angličtiny
pronunciation
LêfDílWíL=
retort
odseknout; ostře
odpovědět
LêáW?íêÉfë=DëíÉéëL= vrátit se po vlastních
retrace steps
stopách
LëâìWä=êÉDÇwfëí]L= seznam žáků školy
school register
LëÉí=a]=DíÉfÄäL=
prostřít stůl
set the table
LpÉfãL=
shame
stud; ostuda
Lpfã]êfÏL=
mihotající se
shimmering
LpìW=ä^WëíL=
ševcovské kopyto
shoe last
Lë~fÇïÉfòL=
sideways
bokem; do strany
Lëã¾ÖäL=
pašovat
smuggle
Lë]ré=flé]ê]L=
soap opera
televizní/rozhlasový seriál
Lëé^WâL=
spark
jiskra
LëífÏfÏL=
kousavý; štiplavý; bodavý
stinging
Lëíê~fâI=ëíê¾âI= udeřit
strike, struck,
ëíê¾âL=
struck
stroke (of the pen) Lëíê]râL=
tah (perem)
Lëí¾ÑL=
vycpat; nacpat (se)
stuff
Lëí‰WÇfL=
sturdy
robustní; statný
mít vysoké mínění o
think the world of Lï‰WäÇL=
thought-provoking LqlWí=éê]?î]râfÏL= inspirující
LífåÇwÇL=
zabarvený; šmrncnutý
tinged with
něčím
LífléL=
top
vést; přesahovat
LíêôåòDÖêÉp]åL= prohřešek
transgression
tuck something up Lí¾â=D¾éL=
uložit; vyhrnout si
Lå]DílWêá]ëäfL=
L]rî]DärâL=

global economy LÖä]rÄä=fDâflå]ãáL= světové hospodářství
global supply chain LÖä]rÄä=ë]Déä~f= globální dodavatelský
ípÉfåL=
řetězec
LÖä]rÄ]ä~fDòÉfpåL= globalizace
globalization
LÖêôéäL=
potýkat se s
grapple with
LfDäìWë]êáL=
illusory
iluzorní; klamný
interdependence Lfåí]ÇfDéÉåÇ]åëL= vzájemná
závislost/provázanost
LfåDíêfåëfâL=
intrinsic
vnitřní; vnitřně vlastní
LãÉÇfDáWîäL=
středověký
medieval
LãÉäíÇ~råL=
meltdown
roztavení; kolaps
LãfífÖÉfíL=
zmírnit; zklidnit
mitigate
LãlWÑL=
morph
proměnit se (postupně)
LéôåDÇÉãfâL=
pandemický
pandemic
LÑ]Dåflãfå]åL=
jev; úkaz
phenomenon
Léfä]L=
pillar
sloup
LéäÉfÖL=
mor; epidemie
plague
LpflâL=
shock
šok; leknutí
LëfDëíáWãfâL=
systémový
systemic
Lí‰WÄàrä]åëL=
turbulence
turbulence
Lí‰WãlfäL=
zmatek; vřava
turmoil
Lî¾äåê]ÄäL=
zranitelný; bezbranný
vulnerable
LêáWâ=DÜôî]âL=
wreak havoc
nadělat paseku; napáchat
spoušť

Units 9 – 10 Gateway to exams
absenteeism
adaptable
catastrophe
contagion
diversified
feedback

LôÄë]åDíáWfòãL=
L]DÇôéí]ÄäL=
Lâ]Díôëíê]ÑáL=
Lâ]åDíÉfÇw]åL=
LÇ~fDî‰WëfÑ~fÇL=
LÑáWÇÄôâL=

absentérství
přizpůsobivý
pohroma
nákaza
diverzifikovaný
zpětná vazba
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