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Gateway to Maturita B2+
as quiet as a
mouse

Unit 1 – Interact!
accuracy
activity
argument
coincidence
conclusion
decency
description
difference
explanation

/{kj@r@si/
/{k'tIvIti/
/A:gjUm@nt/
/k@U'InsId@ns/
/k@n'klu:Zn/
/di:snsi/
/dI'skrIpSn/
/dIfr@ns/
/ekspl@'neISn/

failure
freedom
frequency
friendship
happiness
honesty
importance
intelligence
interaction
invention
loneliness
movement
personality
popularity
protection
safety
similarity
sincerity
actor
participant
psychologist
researcher
scientist
speaker
be under
someone’s thumb
do something
behind someone’s
back
get something off
your chest
give someone the
cold shoulder
lend someone a
hand
pull someone’s leg
see eye-to-eye
with someone
stick your neck out
as clear as mud
as cold as ice
as cool as a
cucumber

/feIlj@/
/fri:d@m/
/fri:kw@nsi/
/frendSIp/
/h{pIn@s/
/ÁnIsti/
/Im'pO:t@ns/
/In'telIdZ@ns/
/int@r'{kS@n/
/In'venSn/
/l@UnlIn@s/
/mu:vm@nt/
/pÆ:s@'n{l@ti/
/pÁpjU'l{r@ti/
/pr@'tekSn/
/seIfti/
/sIm@'l{r@ti/
/sIn'serIti/
/{kt@/
/pA:'tIsIp@nt/
/saI'kÁl@dZIst/
/rI'sÆ:tS@/
/saI@ntIst/
/spi:k@/

přesnost
činnost; aktivita
hádka; neshoda
shoda okolností
shrnutí; závěr
slušnost; slušné vystupování
popis
rozdíl
vysvětlení; objasnění
neúspěch; nezdar; neúspěšný
člověk
svoboda; volnost
četnost; frekvence
přátelství
štěstí; spokojenost
čest(nost); poctivost; otevřenost
důležitost
inteligence; rozum
vzájemné působení; interakce
vynález
samota; osamocenost
pohyb; přesun
osobnost
oblíbenost; popularita
ochrana
bezpečí; bezpečnost
podobnost
upřímnost
herec
účastník
psycholog
badatel; výzkumník
vědec; přírodovědec
mluvčí; reproduktor

/bI önd@ Töm/

být někým ovládán

/du: bIhaInd b{k/ udělat něco někomu za zády

vyzpovídat se z něčeho; říci, co ti

/get of jO: tSest/ leží na srdci
/giIv D@ k@Uld
S@Uld@/
chovat se přezíravě; ignorovat
/lend @ h{nd/
/pUl leg/

/si: aI tU aI/
/stik jO: nek aUt/
/{z kli@ {z möd/
/{z ku:l {z aIs/
/{z ku:l {z @
'kju:kömb@/
/{z i:zi {z ei bi:
as easy as ABC si:/
/{z freS {z @
as fresh as a daisy deIzI/
as light as a
/{z laIt {z @
feather
feD@/
/{z kwIk {z @
as quick as a flash fl{S/
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podat pomocnou ruku
vodit někoho za nos
mít s někým shodný názor
zariskovat
matoucí; nepochopitelný
studený jako led
studený jako psí čumák; klidný
jako Angličan
(to je) brnkačka
plný energie
lehký jako pírko
s rychlostí blesku

/{z kwaI@t {z @
maUs/
/{z sÁlId {z @
as solid as a rock rÁk/
/{z strÁÎ {z @n
as strong as an ox Áks/
/{z waIt {z @
as white as a sheet Si:t/

gasp
groan
mutter
shriek
sigh
whine
whisper
yell
accommodate
amass
anticipate
applause
beneficial
bond
claim
close
commuter
devise
fraternity
fundraising
get across
household
hunter-gatherer
initiation
keep to yourself
like-minded
look out for
yourself
precise
rehearse
relate
respectively
revolutionise
root
sorority
speak your mind
struggle
support
synchronise
think through
undergraduate
upset

/gA:sp/
/gr@Un/
/möt@/
/Sri:k/
/saI/
/waIn/
/wIsp@/
/jel/
/@'kÁm@deIt/
/@'m{s/
/{tIsIpeIt/
/@'plO:z/
/benI'fISl/
/bÁnd/
/kleIm/
/kl@Uz/
ácia
/dI'vaIz/
/fr@'tÆ:n@ti/
/föndreIzIÎ/
/get @'krÁs/
/haUs"h@Uld/
/hönt@ g{D@r@/
/I"nISi'eISn/
/ki:p t@ j@'self/
/laIk 'maIndId/

tichý jako myška
pevný jako skála
silný jako býk
bílý jako stěna
těžce/přerývaně dýchat; lapat po
dechu
(za)sténat; zamručet
mumlat; bručet (si)
za/křičet; za/ječet
vzdychnout si; říct s povzdechem
fňukat; kňučet; kňourat
(za)šeptat
ječet; vřískat
ubytovat
nahromadit
očekávat;předjímat
potlesk; uznání
prospěšný
pouto; svazek
požadavek; nárok
zavřít; zavírat
dojíždějící (do práce)
vymyslet
bratrství
fundraising
objasnit; předat
domácnost
lovec a sběrač
zasvěcení; uvedení; iniciace
nechat si pro sebe
stejně smýšlející

/lUk aUt f@ j@'self/ dávat na sebe pozor
/prI'saIs/
přesný; detailní
/rI'hÆ:s/
zkoušet; mít zkoušku
/rI'leIt/
týkat se; vztahovat se k (to)
/rI'speKtIvli/
v tomto pořadí
/rev@'lu:S@"naIz/ způsobit revoluci
/ru:t/
kořen; zakořenit
/s@'rÁr@ti/
dívčí spolek
/spi:k j@ maInd/ říkat svůj názor
/strögl/
usilovat; namáhat se
/s@'pO:t/
podpora; podepírat
/sIÎkr@naIz/
synchronizovat
/TIÎ Tru:/
promyslet
/önd@'gr{dZU@t/ student vysoké školy
/öp'set/
rozčílit; rozčílený

Unit 2 – Road trips
take
take a call
take a course
take a decision
take an interest
take a risk
take a test
take control

/teIk/
/teIk @ kO:l/
/teIk @ kO:s/
/teIk @ dI'sIZn/
/teIk @n Intr@st/
/teIk @ rIsk/
/teIk @ test/
/teIk k@n'tr@Ul/

telefonovat; volat
dělat kurz
rozhodnout se
zajímat se
riskovat
dělat test
řídit, ovládat
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take cover
take effect
take offence
take place
take power
make

/teIk köv@/
schovat se
/teIk I'fekt/
uskutečnit; provést
/teIk @'fens/
urazit se
/teIk pleIs/
konat se
/teIk paU@/
dostat se k moci
/meIk/
dělat; vyrábět
/meIk @n
make an apology @'pÁl@dZi/
omluvit se
make an attempt /meIk @n @'tempt/ pokusit se
make a call
/meIk @ kO:l/
telefonovat; volat
make a choice
/meIk @ tSOIs/
vybrat si, rozhodnout se
make a comment /meIk @ kÁment/ vyjádřit se k
/meIk @
make a complaint k@m'pleInt/
stěžovat si
make a decision /meIk @ dI'sIZn/ rozhodnout se
make a difference /meIk @ dIfr@ns/ záležet na něčem
make an
/meIk @n
improvement
Im'pru:vm@nt/ zlepšit
make a mistake /meIk @ mI'steIk/ chybovat,udělat chybu
/meIk @
make a suggestion s@'dZestS@n/
navrhnout
make changes
/meIk tSeIndZi:z/ udělat změny
make use of
/meIk ju:z @v
something
sömTIÎ/
využít něco
do
/du:/
dělat
do a course
/du: @ kO:s/
chodit do kurzu
do a test
/du: @ test/
testovat; dělat test
do business
/du: bIzn@s/
obchodovat
do harm
/du: hA:m/
poškodit; ublížit
do household
/du: haUsh@Uld
chores
'tSO:z/
dělat domácí práce
do research
/du: rI'sÆ:tS/
dělat výzkum
do your best
/du: jO: best/
usilovat, dělat co můžeš
driving licence
/draIvIÎ laIsns/ řidičský průkaz
motorway
/m@Ut@weI/
dálnice
petrol station
/petr@l steISn/
benzínová pumpa
road sign
/r@Ud saIn/
dopravní značka
roundabout
/raUnd@baUt/
kruhový objezd
seat belt
/si:t belt/
bezpečnostní pás
speed limit
/spi:d lImIt/
nejvyšší dovolená rychlost
steering wheel
/stI@rIÎ wi:l/
volant
traffic jam
/tr{fIk dZ{m/
dopravní zácpa
traffic light
/tr{fIk laIt/
semafor

bother
chauffeur
cliff
enforce
ensure
explain
gain
goddess
go down well
imminent
impetuous
implement
impulsive
leap
lower
provisional
rash
requirements
rolling

/bÁD@/
/S@U'fÆ:/
/klIf/
/In'fO:s/
/In'SU@/
/Ik'spleIn/
/geIn/
/gÁdes/
/g@U döUn wel/
/ImIn@nt/
/ImpetSu@s/
/ImplIment/
/Im'pölsIv/
/li:p/
/l@U@/
/pr@viZ@n@l/
/r{S/
/rIkwaI@rm@nt/
/r@UlIÎ/
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vzrušovat se,obtěžovat (se),
otravovat se
řidič
útes; sráz
vynutit, prosadit
zajistit, zaručit
vysvětlit; objasnit
získat
bohyně
mít dobrou odezvu
bezprostřední
impulzivní, zbrklý
uskutečnit, zavést
vznětlivý; impulsivní
(vy)skočit
spustit (dolů)
provizorní
vyrážka
požadavky
válcování

rope
/r@Up/
lano
rush of adrenalin /röS @v @dren@lIn/ nával adrenalinu
výprava (v divadle); krajina;
scenery
/si:n@ri/
příroda
show off
/S@U 'Áf/
předvést; ukázat
kluzký (povrch),úskočný, úlisný
slippery
/slIp@ri/
(člověk)
snap decision
/sn{p dI'sIZn/
rychlé, unáhlené rozhodnutí
support vehicle
/s@'pO:t vi@kl/
servisní vůz
synapse
/saIn{ps/
nervový spoj
think ahead
/TIÎk @'hed/
myslet dopředu
toss (a coin)
/tÁs @ kOIn/
hození mincí (losování)
toughen up
/töf@n öp/
zpřísnit, přitvrdit
widely
/waIdli/
široce; zeširoka
wind
/wInd/
vítr
adapt
/@'d{pt/
upravit
age limit
/eIdZ lImIt/
věková hranice
broaden
/brO:dn/
rozšířit
challenge
/tS{lIndZ/
výzva
content
/k@ntent/
obsah
custom
/köst@m/
zvyk; obyčej; tradice
demanding
/dI'mA:ndIÎ/
náročný
dependent
/dI'pend@nt/
závislý
drop-out
/drÁp aUt/
vypadnout, zanechat čeho
enrol
/en'r@Ul/
zapsat se; přihlásit se
fair share
/fe@ Se@/
přiměřený podíl
fashion
/f{Sn/
móda
for that matter
/fO: D{t m{t@/ z toho důvodu
found
/faUnd/
založit; zřídit
from scratch
/frÁm skr{tS/
od nuly, od píky

Gateway to exams – Units 1 - 2
idol
impressive
logic
long-distance
master
practical
rally
relieved
sink in
solidarity
stereotype
take advantage
unconditional
within

idol; modla
působivý; úchvatný
logika
velká vzdálenost; dálkový;
/lÁÎ 'dIst@ns/
meziměstský
/mA:st@/
osvojit si, zvládnout, naučit se
/pr{ktIkl/
praktický
/r{li/
shromáždění; manifestace
/rIli:vd/
uklidněný; s úlevou
/sIÎk In/
propadnout se
/sÁlI'd{r@ti/
solidarita
tradiční/zjednodušená/ustálená
/sterI@taIp/
představa; konvence
/teIk @d'va:ntIdZ/ využít
/önk@n'dIS@n@l/ bezpodmínečný; naprostý
/wI'DIn/
uvnitř; během
/aIdl/
/Im'presIv/
/lÁdZIk/

Unit 3 – Mind power
catch on
come up with
hit on
keep up with
leap out at
pick up
piece together
talk through
fit in
get on with

/k{tS 'Án/
/köm öp wIT/
/hIt Án/
/ki:p öp wID/
/li:p aUt @t/
/pIk öp/
/pi:s t@'geD@/
/tO:k Tru:/
/fIt 'In/
/get Án wIT/

look down on
look for

/lUk daUn Án/
/lUk fO:/

přijít do módy; pochopit
přijít s (řešením)
narazit na; balit (někoho)
udržovat (co); pokračovat (v čem)
vyskočit
vyzvednout
dát dohromady; slepit
vysvětlit
zařadit se; přizpůsobit se
vycházet/rozumět si s
dívat se na někoho shora; pohrdat
někým
hledat
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stand out
take up
work out
write down
articulate
bewildered
grasp
have a gift for
memorise
perceive
recall
wander
disappointing
disjointed
impenetrable
miscast
overblown
subconscious
underrated
uninspiring
unpredictable
a smash/flop
adaptation
alter
assign

vynikat, vyčnívat
zabrat; zabírat
trénovat; trénink
zapsat si; poznamenat si
výmluvný
popletený; zmatený; poplašený
pevně uchopit; uchopit
mít dar
zapamatovat si
chápat; vnímat
vzpomenout si; vybavit si
pohybovat se
neuspokojivý
rozpojený
neprostupný; neproniknutelný
špatně obsadit role
zveličený
podvědomý
podceněný
nudný
nepředvídatelný
propadák
adaptace; přepracování
změnit; upravit
přiřadit; stanovit
líbit se; zamlouvat se; udělat dobrý
appeal
/@'pI@l/
dojem
big/low-budget
/bIg/l@U bödZ@t/ s velkým/malým rozpočtem
(the film) bombed /bÁmd/
měl obrovský úspěch
box office
/bÁks ÁfIs/
pokladna (divadelní apod.)
chunk
/tSöÎk/
pořádný kus; špalek
clap of thunder
/kl{p @v Tönd@/ zahřmění
cliché
/kli:SeI/
špalek; pořádný kus
cliffhanger
/'klIf"h{Î@/
dramatická situace; nervák
cope (with)
/k@Up/
zvládat
critic
/krItIk/
kritik
cursory
/kÆ:s@ri/
zběžný; letmý
deliver a great
/dI'lIv@ @ greIt
performance
p@'fO:m@ns/
podat skvělý výkon
devise
/dI'vaIz/
vymyslet
display
/dI'spleI/
vystavit; výstava; ukázka
emerge
/I'mÆ:dZ/
objevit se; ukázat se jako
empowerment
/Im'paU@m@nt/ zplnomocnění
endearing
/In'dI@rIÎ/
milý; rozkošný
enhance
/In'hA:ns/
zlepšit
epic
/epIk/
epický; epická báseň
expertise
/eksp@'ti:z/
odbornost; odborné znalosti
far-fetched
/fA: 'fetSt/
za vlasy přitažený
fast-moving
/fA:st mu:vIÎ/
rychle se pohybující
flawed
/flO:d/
s vadami; kazový; chybný
flawlessly
/flO:l@sli/
bezvadně; bezchybně
gatherer
/g{D@r@/
sběrač
get a lukewarm
/get @ lu:k'wO:m
reception
rI'sepS@n/
dostat vlažné přijetí
gripping
/grIpIÎ/
napínavý; poutavý
(the film) grossed
($10,000)
/gr@Ust/
(film) vydělal
groundbreaking /graUndbreIkIÎ/ převratný
(the film) hit the big
screen
/hIt D@ bIg skri:n/ (film) vstoupil na filmová plátna
hug
/hög/
objímat (se)
hunter
/hönt@/
lovec
insight
/InsaIt/
vhled; porozumění
/st{nd aUt/
/teIk 'öp/
/wÆ:kaUt/
/raIt 'daUn/
/A:'tIkjUl@t/
/bI'wIld@d/
/grA:sp/
/h{v @ gIft f@/
/mem@raIz
/p@'si:v/
/rI'kO:l/
/wÁnd@/
/dIs@'pOIntIÎ/
/dIs'dZOIntId/
/Im'pÆ:n@tr@bl/
/mIs'kA:st/
/@Uv@'bl@Un/
/söb'k@nS@s/
/önd@'reItId/
/önIn'spaI@rIÎ/
/önprI'dIkt@bl/
/@ sm{S / flÁp/
/{d{p'teISn/
/O:lt@/
/@'saIn/
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inspiring
/önIn'spaI@rIÎ/ nudný/podnětný
intriguing
/In'tri:gIÎ/
zvláštní; velmi zajímavý
lack
/l{k/
nedostatek
layer
/leI@/
vrstva
light-hearted
/laIthA:tId/
bezstarostný
lightning speed
/laItnIÎ spi:d/
blesková rychlost
lock up
/lÁk 'öp/
zamknout; zavřít
masterpiece
/mA:st@pi:s/
mistrovské dílo
memorable
/mem@r@bl/
památný
mesmerising
/'mezm@"raIzIÎ/ okouzlující; fascinující
mind-blowing
/maInd"bl@UIÎ/ ohromující; šokující; neuvěřitelný
mnemonic device /nI'mÁnIk dI'vaIs/ mnemotechnická pomůcka
moving
/mu:vIÎ/
dojemný; dojímavý
overhear
/@Uv@'hI@/
zaslechnout; odposlechnout
(critics) panned
(the film)
/p{nt/
tvrdě kritizovat
pattern
/p{t@n/
vzor
portrayal
/pO:'treI@l/
vylíčení; popis
receive rave
/rI'si:v reIv
reviews
rI'vju:z /
dostat nadšené recence
recite
/rI'saIt/
recitovat
risqué
/rIskeI/
odvážný; choulostivý
script
/skrIpt/
scénář
scriptwriter
/skrIptraIt@/
scénárista
sequel
/si:kw@l/
pokračování
setting
/setIÎ/
prostředí; umístění
shallow
/S{l@U/
mělký
sharp
/SA:p/
ostrý
soundtrack
/saUndtr{k/
soundtrack (hudba k filmu)
span
/sp{n/
rozpětí
supporting actor /s@'pO:tIÎ {kt@/ herec hrající vedlejší roli
sweep away
/swi:p @'weI/
strhnout; odnést
thought-provoking /'TO:t pr@"v@UkIÎ/ podnětný
tinker
/tIÎk@/
dráteník; sletovat; záplatovat
tool
/tu:l/
nástroj; nářadí
twists and turns (of
a plot)
/twIsts @nd tÆ:ns/ zápletky
(příběh) se vyvíjí; rozvine;
(the story) unfolds /ön'f@Uldz/
odehrává
up-and-coming
/öp@n'kömIÎ/
nadějný

Unit 4 – Mad science
breakthrough
crackdown
cutback
drawback
feedback

/breIkTru:/
/kr{kdaUn/
/kötb{k/
/drO:b{k/
/fi:db{k/

lifetime
offspring
outbreak
outcome
outlook
outset
setback
genetically
modified
worldwide
worthwhile
chromosome
contract (a
disease)
enzyme

/laIftaIm/
/'Áf"sprIÎ/
/aUtbreIk/
/aUtköm/
/aUtlUk/
/'aUt"set/
/'set"b{k/
/dZenetIkli
mÁdIfaId/
/wÆ:ldwaId/
/wÆ:TwaIl/
/kr@Um@s@Um/
/k@n'tr{kt/
/enzaIm/

průlom
tvrdý zákrok; zátah
omezení; redukce
nevýhoda; stinná stránka
zpětná vazba
život (jednotlivce); doba života;
doživotní
potomstvo; potomek
vzplanutí, vypuknutí
výsledek; závěr
názor; náhled; postoj
počátek; začátek
nezdar; zádrhel; dílčí prohra
geneticky modifikovaný
(celo)světový
stojící za to
chromozom
dostat (nemoc)
enzym
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genetic
/dZ@"netIk
engineering
"endZI'nI@rIÎ/
genetické inženýrství
parasite
/p{r@saIt/
parazit; cizopasník
prevalent
/prev@l@nt/
rozšířený; obecně přijímaný
resistant
/rI'zIst@nt/
odolný
species
/spi:Si:z/
druh; třída (živočichů)
transmit (a
disease)
/tr{nz'mIt/
přenést nemoc
as
/{z, @z/
jako
bring about
/brIÎ @'baUt/
přivodit; způsobit
disastrous/catastro /dI'zA:str@s/"k{t@
phic results
'strÁfIk rI'zvölts/ katastrofické důsledky
due to
/dju: t@/
kvůli; díky
give rise to
/gIv raIz t@/
vyvolat; zavdat příčinu
in turn
/In tÆ:n/
střídavě
lead to
/li:d t@/
vést k
owing to
/@UIÎ t@/
následkem čeho
prompt (someone
to do something) /prÁmpt/
pobídnout
repercussion
/ri:p@'köSn/
odezva; ozvěna
side effect
/saId I'fekt/
vedlejší účinek
spark off
/spa:k Áf/
podnítit; zapálit
stem from
/stem frÁm/
pocházet z; pramenit z
acquire
/@'kwaI@/
získat; nabýt
anomaly
/@'nÁm@li/
anomálie
bar chart
/ba: tSA:t/
sloupcový diagram
causation
/kO:'zeISn/
příčina; působení
conclusive
/k@n'klu:sIv/
přesvědčivý; směrodatný
consumption
/k@n'sömpSn/
spotřeba
conversely
/kÁnvÆ:sli/
naopak; obráceně
corroborate
/k@'rÁb@reIt/
potvrdit; dosvědčit
debilitate
/dI'bIlIteIt/
oslabit; zeslabit
decline
/dI'klaIn/
odmítnout; úbytek
(non)diagrammatic
comparison
/daI@gr@'m{tIk/ graficky znázorněné porovnání
die out
/daI aUt/
zaniknout; vyhynout
double
/döbl/
dvojitý
dramatic(ally)
/dr@'m{tIk/
dramatický/dramaticky
drop
/drÁp/
(u)pustit
eradicate
/I'r{dIkeIt/
vykořenit; vymýtit
fluctuate
/flöktSUeIt/
kolísat; proudit; být nestálý
foremost
/fO:m@Ust/
především; na prvním místě
funding
/föndIÎ/
financování
graze
/greIz/
škrábnout (se); pást se
halt
/hO:lt/
skončit; ustat
keystone
/'ki:"st@Un/
základní kámen
level off
/levl Áf/
ustálit; vyrovnat
life-threatening
/'laIf"TretnIÎ/
život ohrožující
line graph
/laIn grA:f/
čárový graf
manipulate
/m@'nIpjuleIt/
zacházet; manipulovat
manipulation
/m@"nIpjU'leISn/ manipulace
niche
/ni:S/
místečko; koutek
pave the way (for) /peIv D@ weI/
vydláždit někomu cestu
pie chart
/paI tSA:t/
koláčový diagram
pioneer, pioneering /paI@'nI@/
průkopník
plummet
/plömIt/
padat, sletět
(o ceně/hodnotě) prudce padat
plunge
/plöndZ/
dolů
pose
/p@Uz/
položit; umístit; postoj; pozice
proportion
/pr@'pO:Sn/
proporce; poměr
reach a high/low /ri:tS @ haI/l@U/ dosáhnout minima/maxima
rebound
/rI'baUnd/
odrazit se; odskočit
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rocket
roughly
(approximately)
self-sustaining
sharp
sharply
stabilise
steady, steadily
striking
table (grid)
tackle
the majority
the minority
the wild
treble
ultimately
vulnerable
wipe out
woolly mammoth

/rÁkIt/

raketa; prudce stoupat

/röfli/
/selfs@s'teInIÎ/
/SA:p/
/SA:pli/
/st@'bIlIti/
/stedi/
/straIkIÎ/
/teIbl/
/t{kl/
/D@ m@'dZÁrIti/
/D@ maI'nÁr@ti/
/D@ waIld/
/trebl/
/öltIm@tli/
/völnr@bl/
/waIp aUt/
/wUli m{m@T/

zhruba
soběstačný; samostatný
ostrý
ostře
stabilizovat
neměnný; trvalý
pozoruhodný; zarážející
tabulka
vypořádat se (s problémem)
většina
menšina
divočina
trojitý; ztrojnásobit
nakonec, konečně
zranitelný; bezbranný
vyhladit; vymýtit
mamut srstnatý

Gateway to exams – Units 3 - 4
anatomical
archetypal
eligible
feat
outsider
penmanship
restraint
switch

/{n@'tÁmIkl/
/A:kI'taIpl/
/elIDZ@bl/
/fi:t/
/aUt'saId@/
/penm@nSIp/
/rI'streInt/
/swItS/

unparalleled
visionary

/ön'p{r@leld/
/vIZ@nri/

anatomický
archetypální; typický
oprávněný; způsobilý
čin; výkon
člověk stojící stranou
krasopis; kaligrafie
zdrženlivost; sebeovládání
přejít (z čeho na co); změnit
bezpříkladný; jedinečný;
neodpustitelný
vizionář; vizionářský; vysněný

Unit 5 – Big brother
by means of
in addition to
in aid of

/baI mi:ns @v/
prostřednictvím; pomocí
/In @'dIS@n t@/
kromě toho; navíc
/In 'eId @v/
ve prospěch; na podporu
/In D@ 'pr@Uses
in the process of @v/
(be ~) právě se zabývat (čím)
/In/aUt @v tötS
in/out of touch with wID/
ve spojení s
on account of
/Án @'kaUnt @v/ následkem čeho; kvůli
on behalf of
/Án bI'hA:f @v/
v zastoupení; jménem koho
on the strength of /Án D@ strengT @v/na základě čeho
be banned (from) /bi b{nd/
být zakázaný
be issued with a /bi ISu:d wID @
fine
faIn/
dostat pokutu
/k"mju:n@ti
(dobrovolná) veřejně prospěšná
community service 'sÆ:vIs/
činnost
court
/kO:t/
kurt; dvorec
criminal record
/krImInl rekO:d/ trestní rejstřík
judge
/dZödZ/
soudce; soudit
litter
/lIt@/
smetí; odpadky
lodge a (formal) /lÁdZ @
complaint
k@m'pleInt/
podat žalobu; vznést stížnost

pay a small/heavy
fine
prosecute
suspended
sentence
a (growing)
number of
highly
merely

/peI @ faIn/
/prÁsikju:t/
/s@'spendId
sent@ns/
/@ gr@UwIÎ
nömb@ @v/
/haIlI/
/mI@li/

platit malou/vysokou pokutu
soudně stíhat
podmínečné odsouzení
(rostoucí) počet
vysoce; značně
jenom; pouze

pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.onestopenglish.com
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numerous
provide

/nju:m@r@s/
/pr@'vaId/
/D@ vA:st
the vast majority of m@'dZÁr@ti/
adverse
/{dvÆ:s/
alienate
/eIli@neIt/
career
/k@'rI@/
charge
/tSA:dZ/

closed-circuit
television (CCTV)
come into force
convict, conviction
correspondence
council
court summons
data
device
disrupt, disruption
disturbance
enforce,
enforcement
expectation
flaming
forthcoming
get tough on
hop on/off
integral

/kl@uzd sÆ:kIt/
/köm Int@ fO:s/
/k@n'vIkt/
/kÁr@'spÁnd@ns/
/kaUns@l/
/kO:t söm@nz/
/deIt@/
/dI'vaIs/
/dIs'röpt/
/dI'stÆ:b@ns/

/In'fO:s/
/ekspek'teISn/
/fleImIÎ/
/fO:T'kömIÎ/
/get töT/
/hÁp Án/Áf/
/In'tegr@l/
/In'veIZn @v
invasion of privacy 'prIv@sI/
knock over
/nÁk @Uv@/
land in court
/l{nd In kO:t/
litter bug
/lIt@ bög/
lobby
/lÁbi/
magistrate
/m{dZIstr@t/
manoeuvre
/m@'nu:v@/
measure
/meZ@/
monitor
/mÁnIt@/
nuisance
/nju:s@ns/
on-the-spot
/Án D@ spÁt/

pedestrian,
pedestrianised
peer
pinpoint
place
praise
premises
privacy
raise
recipient
repercussions
slam
slang
spark concern
spokesperson
state-owned
summon
summons
thrive
track
troll, trolling
urge
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početný; četný
poskytnout; opatřit
velká většina
nepříznivý
odcizit (se)
povolání; životní dráha
účtovat; poplatek
průmyslová kamera
vstoupit v platnost; nabýt účinnosti
usvědčit
korespondence; písemný styk
rada, shromáždění
soudní předvolání
data, údaje, fakta
zařízení (přístroj)
narušit
rušení; vyrušování
vynutit
očekávání; vyhlídky
vášnivý; ohnivý
nadcházející; ohlášený
přitvrdit
naskočit na/vyskočit z
nedílný; celistvý
zásah do soukromí
srazit; porazit; převrhnout
skončit u soudu
nepořádník
vestibul; hala
soudce nižšího soudu
manévr; obratně řídit
míra; měřit
monitor
obtěžování
přímo na místě

chodec
zírat; mžourat (na něco, co je
/pI@/
nejasné)
/pInpOInt/
stanovit, vypíchnout, zdůraznit
/pleIs/
políčko (ve stolních hrách)
/preIz/
pochválit; vychválit
/premIsIz/
areál; komplex (budov)
/prIv@si/
soukromí
/reIz/
zvýšit; navýšit
/rI'sIpI@nt/
příjemce; adresát
/ri:p@'köS@ns/
dopad; následek
/sl{m/
přibouchnout
/sl{Î/
slang
/spA:k k@n'sÆ:n/ vyvolat znepokojení
/sp@UkspÆ:sn/
mluvčí
/steIt @Und/
ve vlastnictví státu
/söm@n/
svolat
/söm@nz/
předvolání
/TraIv/
dařit se, prospívat, rozvíjet se
/tr{k/
stezka; cesta; skladba
záměrné rozesílání zpráv majících
/trÁl/
za cíl někoho naštvat
/Æ:dZ/
naléhat; nutit; nutkání
/p@'destrI@n/
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verge
wreck

/vÆ:dZ/
/rek/

kraj; lem; být na pokraji (schylovat
se k něčemu)
vrak; ztroskotat

Unit 6 – Moving home
not be anything to /not bI {nITIÎ t@
write home about raIt h@Um/
nebýt nic zvláštního
be at home with /bI {t h@Um wiD/ cítit se dobře s
/bI h@Um {nd

be home and dry draI/
be home from
/bI h@Um from
home
h@Um/
bring something /briÎ sömTiÎ
home to somebody h@Um to söb@di/
do something until /du: sömTiÎ öntil
the cows come
D@ kAU cömz
home
h@Um/
home truths
take home
flat-/house-hunt
flat/house share
landlord/landlady
lodger
move in
pay a deposit
pay the rent
sign a contract
squatter
studio flat
tenant
atmospheric
bustling
cosmopolitan
crowded
filthy
hilly
historic
industrial
isolated
magnificent
picturesque
quaint
renowned (for)
run-down
shabby
spotless
sprawling
steeped in
thriving
touristy
vibrant
welcoming
well-connected
well-off
affordable
barge
be in the same
boat
be worth
(un)biased
boiler
bound

/h@Um trUTs/
/teIk h@Um/
/fl{thönt/
/fl{t Se@/
/l{ndlO:d/l{ndleI
di/
/lÁdZ@/
/mu:v 'In/
/peI @ dI'pÁzIt/
/peI D@ rent/
/saIn @ kÁntr{kt/
/skwÁt@/
/stju:di@U/
/ten@nt/
/{tm@'sferIk/
/böslIÎ/
/kÁzm@'pÁlItn/
/kraUdId/
/fIlTI/
/hIli/
/hIs'tÁrIk/
/In'döstrI@l/
/aIs@leItId/
/m{g'nIfIsnt/
/pIktS@'resk/
/kweInt/
/rI'naUnd/
/rön'daUn/
/S{bi/
/spÁtl@s/
/sprO:lIÎ/
/sti:pt/
/TraIvIÎ/
/tU@rIstI/
/vaIbr@nt/
/welk@mIÎ/
/wellk@'nektId/
/wel '@f/
/@'fO:d@bl/
/bA:dZ/
/bI In D@ seIm
b@Ut/
/bi wÆ:T/
/baI@st/
/bOIl@/
/baUnd/

mít jisté vítězství
cítit se někde jako doma
pomoci někomu něco pochopit
dělat něco velmi dlouho
nepříjemné informace, které vám o
vás někdo sdělí
vzít si domů; vydělat
shánění bytu/domu
sdílení bytu/domu
bytný/bytná
podnájemník; nájemník
nastěhovat se
zaplatit zálohu
platit nájem
podepsat smlouvu
sqatter
garsonka
nájemník
atmosferický
rušný; uspěchaný
kosmopolitní
přeplněný; přecpaný
špinavý; ušpiněný
kopcovitý; pahorkatý
historický
průmyslový
izolovaný; osamocený
nádherný; skvělý; skvostný
malebný; pitoreskní
lákavý; podivný; poutavý
proslulý; věhlasný
rozpadlý; zchátralý
sešlý; ošuntělý; zchátralý
perfektně čistý
roztažený; pnoucí se
nasáklý; protkaný
prosperující; bující
turisty zaplavený
pulzující
laskavý; srdečný
mající dobré známosti
zámožný; bohatý
dostupný
říční šlun; pramice
být na stejné lodi
mít hodnotu; stát za
zaujatý; podjatý
bojler; nádrž
omezený; svázaný; omezení
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budget
/bödZIt/
collide
/k@'laId/
compromise
/kÁmpr@maIz/
cool off
/ku:l Áf/
derelict
/der@lIkt/
diligent
/dIlIdZ@nt/
DIY (do-it-yourself) /di: aI 'waI/
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rozpočet
narazit do
kompromis; uzavřít kompromis
zchladnout; uklidnit
opuštěný; zpustlý;
svědomitý; pilný; pečlivý
udělej si sám; kutilství
záludný; ošemetný; riskantí;
nemocný

dodgy
/dÁdgi/
draw a line (work
out where the lines
stanovit hranice (zjistit, kam až se
are drawn)
/drO: @ laIn/
může zajít)
fly the nest
/flaI D@ nest/
vyletět z hnízda (odejít od rodičů)
fund
/fönd/
fond, rezerva, financovat
give notice
/gIv n@UtIs/
oznámit; dát výpověď
go up in the world /g@U öp D@ wÆ:ld/ polepšit si
ground rules
/graUnd ru:lz/
základní pravidla
guardian
/gA:dI@n/
strážce; hlídač
hall of residence /hO:l @v rezId@ns/ koleje (ubytování pro studenty)
handy
/h{ndi/
praktický; šikovný
hassle
/h{sl/
obtěžovat
helicopter pad
/'helI"kÁpt@/
přistávací plocha pro helikoptéry
high-profile
/haI'pr@UfaIl/
přitahující pozornost; velmi známý
housewarming
/haUswO:mIÎ
oslava nastěhování do nového
party
'pA:tI/
bytu/domu
something is in
short supply
/In SO:t s@'plaI/ něčeho je nedostatek
liaise (with)
/li'eIz/
úzce spolupracovat; být v kontaktu
lose your temper /lu:z j@ 'temp@/ ztratit nervy
maintenance
/meInt@n@ns/
údržba
promíchat; nezávazně
mingle
/mIÎgl/
konverzovat;navazovat hovor
mod cons
/mÁd'kÁnz/
domácí spotřebiče
moor
/mO:/
vřesoviště; bažina; zakotvit
nightmare
/naItme@/
zlý sen; děs; hrůza
opulence
/Ápj@l@ns/
nadbytek; bohatost; hojnost
outskirts
/aUtskÆ:ts/
okraj; periferie
pokey
/p@Uki/
těsný; malý; stísněný; vězení
power shower
/paU@ SaU@/
vysokotlaká sprcha
prioritise
/praI'Ár@taIz/
určit/dát prioritu
odpočinek; zotavení;
recreation
/ri:kri'eISn/
znovuvytvoření
refurbish
/rI'fÆ:bIS/
renovovat; zmodernizovat
renovate,
renovation
ren@veIt/
opravit; zrestaurovat
rental
/rentl/
pronájem; půjčovna
respectful
/rI'spektf@l/
uctivý; zdvořilý
retail
/ri:'teIl/
maloobchod
rocketing
/rÁk@tIÎ/
prudce stoupající
running costs
/rönIÎ kÁsts/
provozní náklady
rush into
/röS Int@/
hnát se; unáhlit se
scandalous
/sk{nd@l@s/
skandální
scenario
/s@'nA:ri@U/
scénář; možný vývoj
/semi dI't{tSt
jeden ze dvou k sobě přiléhajících
semi-detached
haUs/
domků
skyline
/skaIlaIn/
panoráma; silueta
slum
/slöm/
chudinská čtvrť; slum
solely
/s@Ulli/
výhradně; jedině
spoilt for choice /spOIlt f@ tSOIs/ nemoci si vybrat
staff
/sta:f/
zaměstnanci
stuff
/stöf/
věc(i) (obecně – hovorově)
trawl
/trO:l/
prohledávat
turn up
/tÆ:n öp/
objevit se
unannounced
/ön@'naUnst/
neohlášený
www.macmillan.cz/slovnicky

update

/öp'deIt/

doplnit; aktualizovat

Gateway to exams – Units 5 - 6
case
criminologist
end up
fraud
issue
obligatory
take something for
granted
transaction
valid
watermark

/keIs/
/krImI'nÁl@dZIs
t/
/end öp/
/frO:d/
/ISu:/
/@'blIg@tri/

případ

/grA:ntId/
/tr{n'z{kSn/
/v{lId/
/wO:t@mA:k/

považovat něco za samozřejmé
transakce; uzavření obchodu
odůvodněný; platný
vodoznak; vodotisk

kriminolog
skončit (čím/jak)
podvod
vydat; vydání
povinný

Unit 7 - Marketing campaign
accessible
authentic
childish
collectable
creative
credible
cynical
effective
famous
funny
helpful
important
innovative
instantaneous
lucky
memorable
optimistic
original
pointless
powerful
predictable
resistant
sensible
successful
thoughtful/less
creatively
fortunately
luckily
officially
optimistically
sensibly
successfully
intensify
modernise
standardise
criticism
discovery
endorsement
imagination
likelihood
originality
readiness
variety
autograph

dostupný
autentický; opravdový
dětský; dětinský
vhodný na zařazení do sbírky
tvořivý; tvůrčí
věrohodný
cynický
faktický; skutečný
slavný; proslulý
legrační; divný
nápomocný
důležitý
novátorský; inovativní
okamžitý
(be ~) mít štěstí
památný
optimistický
původní; originální
zbytečný, bezvýznamný
mocný; silný
předvídatelný
odolný
rozumný; soudný
úspěšný
zamyšlený; hloubavý/netaktní;
/TO:tfl/TO:tl@s/ veuvážený
/krI'eItIvli/
kreativně
/fO:tS@n@tli/
naštěstí
/lök@lI/
naštěstí
/@'fIS@l/
formálně, oficiálně
/ÁptI'mIstIk/
optimisticky
/sens@blI/
s rozumem; moudře
/s@k'sesf@li/
úspěšně
/In'tensIfaI/
zesílit (se); stupňovat (se)
/mÁd@naIz/
modernizovat
/st{nd@daIz/ standardizovat
/krItIsIsm/
kritika
/dIs'köv@rI/
objev; zjištění; odhalení
/In'dO:sm@nt/ podpora
/I"m{dZI'neISn/ představivost; obrazotvornost
/laIklIhUd/
pravděpodobnost
/@"rIdZ@'n{l@ti/ originalita
/redInes/
připravenost
různorodost; (~ of) různé,
/v@'raI@ti/
různorodé
/O:t@grA:f/
autogram
/@k'ses@bl/
/O:'TentIk/
/tSaIldIS/
/k@'lekt@bl/
/krI'eItIv/
/kred@bl/
/sInIkl/
/I'fektIv/
/feIm@s/
/föni/
/helpf@l/
/Im'pO:tnt/
/In@UveItIv/
/Inst@n'teIni@s/
/lökI/
/mem@r@bl/
/Ápt@'mIstIk/
/@'rIdZInl/
/pOIntl@s/
/paU@f@l/
/prI'dIkt@bl/
/rezIst@nt/
/sens@b@l/
/s@k'sesf@l/
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multi-purpose
post-concert
pre-concert
banner
billboard
brand name

/mölti'pÆ:p@s/
/p@Ust'kÁns@t/
/prI'kÁns@t/
/b{n@/
/bIlbO:d/
/br{nd neIm/
/In'dO:s @ nju:
endorse a product prÁdökt/
/gIv @'weI @
give away a freebie fri:bi/

launch a marketing
campaign
/lO:ntS/
make cold calls
word-of-mouth
publicity
adventurous
baggy
(be) in style
be seen dead in
by means of
casual
check
chic
classic
fit
flowery
glamorous
loose
match
old-fashioned
plain
scruffy
set a trend
smart
sophisticated
stripy
suit
tight
trendy
(a) fraction (of)
aisle
appliance
assemble
blogger
brainwash
buzz
certification
CFC
challenge

/meIk c@Uld
kO:lz/
/wÆ:d @v maUT
pöb'lIs@ti/
/@d'ventS@r@s/
/b{gI/
/In staIl/

/köst@m@

globalisation
grab
greenwashing
hashtag

víceúčelový
po koncertu
před koncertem
transparent
AmE billboard
značka
podpořit produkt
rozdávat něco zdarma
rozjet marketingovou kampaň
obvolávat (potenciální zákazníky)

osobní doporučení
riskující; podnikavý
neforemný; vyboulený
ve velkém stylu
v životě si nevzít na sebe (I would
/bi si:n ded In/ not be seen dead in this jacket)
/baI mi:ns @v/ pomocí
/k{ZU@l/
neformální (oblečení)
/tSek/
překontrolovat; (z)kontrolovat
/Si:k/
vkus; šmrnc
/kl{sIk/
klasický; klasika
/fIt/
v dobré kondici; způsobilý
/flaUrI/
květovaný
/gl{m@r@s/
okouzlující
/lu:s/
volný; neutažený
/m{tS/
zápas; utkání
/@Uld 'f{Snd/ staromódní; starobylý
/pleIn/
bez vzoru
/skröfi/
otrhaný; špinavý
/set @ trend/
udávat nový směr
/smA:t/
elegantní; vkusný
/s@'fIstIkeItId/ kultivovaný; exkluzivní
/straIpi/
pruhovaný; proužkovaný
/su:t/
slušet; hodit se
/taIt/
těsný
/trendi/
módní
/fr{kS@n/
zlomek; část
/aIl/
ulička (např mezi sedadly)
/@'plaI@ns/
přístroj, zařízení
/@'sembl/
sestavit; shromáždit
/blÁg@/
bloger
/breInwÁS/
vymývat mozek komu
/böz/
bzučet
/sÆ:tIfI'keISn/ certifikace; osvědčení
/si: ef 'si:/
freonový plyn
/tS{lIndZ/
výzva

customer-friendly
frendli/
detail
/di:'teIl/
developing country /dI'velÁpIÎ/
economic growth
far-reaching
following
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uzpůsobený potřebám zákazníků
detail; jednotlivost; maličkost
rozvojová země

/Ik@'nÁmIk
gr@UT/
ekonomický růst
/fA: ri:tSIÎ/
dalekosáhlý
/fÁl@UIÎ/
následující
/gl@Ub@laI'zeIS@
n/
globalizace
/gr{b/
popadnout; chňapnout
/gri:nwÁSIÎ/
ekologický podvod
/h{St{g/
„#“
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hold sway
icon, iconic
incentive
influencer
interdependent
pay off
purchase

/h@Uld sweI/
vládnout
/aIk@n/aI'kÁnIk/ ikona; obraz/kultovní; symbolický
/In'sentIv/
stimul; pobídka
/InflU@ns@/
člověk, který má velký vliv
/Int@dI'pend@nt
/
vzájemně na sobě závislý
/peI 'Áf/
vyplatit se; vrátit se
/pÆ:tS@s/
koupě; koupit

relatable
retailer
savvy
scanner
selfie
sizeable
vlogger
wise

/rI'leIt@bl/
/ri:teIl@/
/s{vi/
/sk{n@/
/selfi:/
/saIz@bl/
/vlÁg@/
/waIs/

ke kterému se člověk může
vztahovat
maloobchodník
důvtipný; důvtip
skener
selfie
(poměrně) velký, značný
video bloger
moudrý

Unit 8 - One life, live it
clear
cover
fair
hard
point
since
get to the point
have a point
miss the point
on the point of
prove a point
see a point

/klI@/
čistý; jasný
/köv@/
přikrýt; (za)krýt
/fe@/
světlý
/hA:d/
tvrdý
/pOInt/
ukázat; (na)mířit
/sIns/
od té doby
/get t@ D@ pOInt/ dostat se k věci
/h{v @ pOInt/ mít smysl; mít pravdu
/mIs D@ 'pOInt/ nepochopit, o co jde
/Án D@ pOInt @v/ užuž
/pru:v @ pOInt/ prokázat
/si: @ pOInt/
chápat
/D@ pOInt @v
the point of no return n@U rI'tÆ:n/
bod, ze ktrého není návratu
up to a point
/öp tu: @ 'pOInt/ do jisté míry
breakneck
/breIknek/
závratný; ohromný
ear-splitting
/I@ splItIÎ/
pronikavý; trhající uši
eye-catching
/aI k{tSIÎ/
nápadný; poutavý
eye-opening
/aI @Up@nIÎ/
poučný; odhalující
hair-raising
/he@reIzIÎ/
hrůzostrašný
heart-stopping
/ha:t stÁpIÎ/
hrozivý; děsivý
heartwarming
/hA:t wO:mIÎ/ u srdce hřející
nail-biting
/neIl baItIÎ/
napínavý
soul-destroying
/s@Ul dI'strOIIÎ/ ubíjející

be/feel down in the
dumps
/dömps/
cítit se pod psa
be/feel on top of the /bI/fi:l on D@
world
tOp @v D@ wÆ:ld/ být v sedmém nebi
/bI In l@U
spIrIts/
/bI In sev@nT
be in seventh heavenhevn/
/bI on claUd
be on cloud nine
naIn/
/bI @Uv@ D@
be over the moon mu:n/
brighten up
/braItvn 'öp/
/kA:st @ S{d@U
cast a shadow over @Uv@/
feel blue
/fi:l blu:/
feel down/low
/fi:l daUn/l@U/
lift somebody’s spirits/lIft/

be in low spirits

light at the end of the
tunnel
/tönl/
light up
/laIt 'öp/

sklíčený; ve špatném rozmaru
být v sedmém nebi
být nadšený
být nadšený
rozveselit se; vyjasnit
vrhat stín na
cítit se sklíčeně
cítit se sklíčeně
vylepšit někomu náladu
světlo na konci tunelu
osvětlit

pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.onestopenglish.com
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look bright
look gloomy/bleak
(phr)
look up
somebody’s heart
sinks
walk/float on air
adamant
adrenalin
astounded
battle it out (for)
belongings
black out
blur
bruise
burst
cling
cord
curl up
dive
drag
enrich
essentially
fade
fearless
fictionalised
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/lUk braIt/
/lUk
glu:mi/bli:k/
/lUk öp/

vypadat rozzářeně
vypadat sklesle; vypadat
zachmuřeně
vyhledat; najít co (ve slovníku)

wedge
whirlpool
witness
zoom

/sIÎks/
/wO:k/fl@Ut on
e@/
/{d@m@nt/
/@'fren@lIn/
/@'staUndId/
/b{tl It aUt/
/bI'lÁÎIÎz/
/bl{k 'aUt/
/blÆ:/
/bru:z/
/bÆ:st/
/klIÎ/
/kO:d/
/kÆ:l 'öp/
/daIv/
/dr{g/
/In'rItS/
/I'senSli/
/feId/
/fI@l@s/
/fIkS@nlaIz/

být zklamaný

Gateway to exams – Units 7 - 8

vznášet se; být v sedmém nebi
nepoddajný, nezlomitelný
adrenalin
ohromený; užaslý
utkat se
osobní majetek
ztratit vědomí
rozmazat; zatemnit
pohmožděnina
prasknout
držet se; těsně přiléhat
provaz; šňůra
stočit
potápět se; skákat do vody
vléct; vláčet
obohatit
v podstatě
vytratit se; vyblednout
nebojácný
beletrizace
plout; vznášet se (ve vodě; ve
float
/fl@Ut/
vzduchu)
give something a go /giv @ g@U/
vyzkoušet něco
gorge
/gO:dZ/
rokle; strž
harness
/hA:nIs/
postroj; zapřáhnout
head over heels
/hi:lz/
střemhlav
hike
/haIk/
túra
impact
/Imp{kt/
dopad; vliv; účinek
infested
/In'festId/
zamořený
ingest
/In'dZest/
spolknout; přijímat potravu
jolt
/dZ@Ult/
třást; strkat; rána
lifeboat
/laIfb@Ut/
záchranný člun
lose your bottle
/lu:z jO: bÁtl/ ztratit odvahu
miraculous
/mI'r{kjUl@s/ zázračný
mountaineer
/maUntI'nI@/
horolezec
quest
/kwest/
hledání; vyhledávání
rapids
/r{pIdz/
peřeje
recoil
/rI'kOIl/
odrazit se; couvnout
reject
/rI'dZekt/
odmítnout; zavrhnout
roar
/rO:/
burácet; hřmět
rope
/r@Up/
lano
rule out
/ru:l aUt/
vyloučit; přeškrtat
rush
/röS/
řítit se; chvátat
simulator, simulation /'sImjU"leIt@/ simulátor
single-handed
/sIÎgl h{ndId/ samostatný; jednoruký
slap
/sl{p/
dát facku; poplácat
schovat (do kapsy apod.);
slip
/slIp/
uklouznout
speed
/spi:d/
rychlost
spot
/spÁt/
skvrna
spread
/spred/
namazat; pomazánka; rozprostřít
strap together
/str{p t@'geD@/ sepnout
thrill seeker
/TrIl si:k@/
člověk, který vyhledává vzrušení
turbulent
/tÆ:bjUl@nt/
bouřlivý; nepokojný
war-torn
/wO: tO:n/
rozpolcený válkou
waterfall
/wO:t@fO:l/
vodopád
www.macmillan.cz/slovnicky

backdrop
base jumper
cliff
juggernaut
multinational
parachute
pier
propel
publicise
somersault
sponsor
spurt
stage
stunt

/wedZ/
/wÆ:lpu:l/
/wItnIs/
/zu:m/

/'b{k"drÁp/
/beIz dZömp@/
/klIf/
/'dZög@"nO:t/
/mölti'n{Sn@l/
/p{r@Su:t/
/pI@/
/pr@'pel/
/pöblIsaIz/
/'söm@"sO:lt/
/spÁns@/
/spÆ:t/
/steIdZ/
/stönt/

kousek; klínek
vír
svědek; být svědkem čeho
prosvištět; zvětšit
pozadí
base jumper
útes; sráz
tirák; kolos
mezinárodní
padák
molo
hnát; pohánět
propagovat
kotrmelec; salto
sponzor
spurt; spurtovat; finišovat
jeviště
kaskadérský čin

Unit 9 - Career openings
career
course
project
venture
gain +
a qualification
confidence
experience
insight
knowledge
understanding
overcome +
adversity
an obstacle
a problem
a setback
fear
resistance
experience +
a situation
change
pain
problems
take up a +
career
hobby

/k@'rI@/
/kO:s/
/prÁdZekt/
/ventS@/
/geIn/
/@
kwÁlIfI'keISn/
/kÁnfId@ns/
/Ik'spI@ri@ns/
/InsaIt/
/nÁlIdZ/
/önd@'st{ndIÎ/
/@Uv@'köm/
/@d'vÆ:s@ti/
/@n Ábst@kl/
/prÁbl@m/
/'set"b{k/
/fI@/
/rI'zIst@ns/
/Ik'spI@ri@ns/
/sItSu'eISn/
/tSeIndZ/
/peIn/
/prÁbl@mz/
/teIk öp/
/k@'rI@/
/hÁbi/

position

/p@'tISn/

post
undertake +
analysis

/p@Ust/
/önd@'teIk/
/@'n{l@sIs/
/@n
InvestI'geISn/
/@ stödi/
/@ sÆ:veI/
/@ tA:sk/
/kO:z tröbl/
/In'spaI@
kÁnfId@ns/

an investigation
a study
a survey
a task
cause trouble
inspire confidence

povolání; životní dráha
chod (jídla)
(výzkumný) úkol; plán
podnik; projekt
získat kvalifikaci
získat (sebe)důvěru
získat zkušenosti
získat vhled; porozumět
získat znalost; vědomost
pochopit
překonat nepřízeň osudu
překonat překážku
překonat problém
přenést se přes neúspěch
překonat strach
překonat odpor
zažít situaci
zažít změnu
zažít bolest
zažít problémy
začít budovat kariéru
začít s novým koníčkem
přijmout místo; nastoupit na nové
místo
přijmout místo; nastoupit na nové
místo
provést analýzu
vést vyšetřování
provést studii
provést průzkum
plnit úkol
způsobit problémy
vzbuzovat důvěru

pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.onestopenglish.com
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pay attention

/peI @'tenSn/
všímat si; dávat pozor
/spi:k jO:
speak your mind
maInd/
říci, co má člověk na srdci
stand pressure
/st{nd preS@/ vydržet nátlak
/söf@ @
suffer a setback
'set"b{k/
neuspět
/teIk k@n'tr@Ul převzít moc nad; převzít kontrolu
take control of
@v/
nad
/rI"spÁns@"bIl@ti
take responsibility for /
převzít odpovědnost
/voIs @n
voice an opinion
o'pInj@n/
vyjádřit názor
weigh up the
/weI öp D@
consequences/the kÁnsIkw@nsIz/p zvážit důsledky/výhody a
pros and cons
r@Uz @n kÁnz/ nevýhody
accomplish
/@'kÁmplIS/
splnit; dosáhnout
end up
/end öp/
skončit (čím/jak)
enrol (on a course) /In'r@Ul/
zapsat se
find your feet
/faInd jO: fi:t/ prosadit se; získat sebedůvěru
/fÁl@U in
follow in somebody’s sömb@dIz
footsteps
fu:tsteps/
kráčet v něčích šlépějích
get on in life
/get Án In laIf/ mít úspěch

give somebody
insight into
/InsaIt/
dát někomu vhled do
have lots of
/{spI'reISn @n
aspirations and drive draIv/
mít spoustu ctižádosti a elánu
never look back
/nev@ lu:k b{k/ nedívat se zpátky
/@Uv@'köm
overcome setbacks setb{ks/
put something on
/pUt samTiÎ Án
hold
h@Uld/
serve an
/sÆ:v @n
apprenticeship
@'prentIsSIp/
settle in
/setl In/
try your hand at
/traI jO: h{nd
something
{t/
/k@'rI@
career advancement @d'vA:nsm@nt/
get a foot in the
/get a fu:t in D@
business
bIznIs/
/hevi
heavy workload
'wÆ:k"l@Ud/

insight into how a
company works

/InsaIt/

long/antisocial hours /{nti's@USl/
make ends meet
mundane tasks
networking
opportunities
on the job training
pass through
perks
reach the point
stand up for
(yourself)
support financially
take for granted
under the nose of
accomplished

/meIk endz
mi:t/
/mön'deIn
tA:sks/
/'net"wÆ:kIÎ
Áp@'tju:n@ti/
/Án D@ dZÁb
treiniÎ/
/pA:s Tru:/
/pÆ:ks/
/ri:tS D@ pOInt/
/st@nd öp fO:
jO:self/
/s@'pO:t
faI'n{nS@li/
/teIk f@
grA:ntId/
/önd@ D@ n@Us
@v/
/@'kömplISt/
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překonat neúspěch

accomplishment
applicant
by and large
drift
fall apart
get the ball rolling
grind to a halt
hands-on
highly-regarded
intern
jump at an
opportunity
liaise
long/short-term
mentor
panel
placement
proactive
prompt
pursue
recognition
recruit
referee
run a company

/@'kömplISm@nt
/
úspěch; výsledek
/{plIk@nt/
žadatel; uchazeč
/baI @n 'lA:dZ/ všeobecně; obecně
/drIft/
přesun; posun
/fO:l @'pA:t/
rozpadnout se
/r@UlIÎ/
rozjet nějakou činnost
/graInd t@ @
hO:lt/
pomalu zastavit
/h{ndz'Án/
praktický; osobní; přímý
/haIli rI'gA:dId/ obdivovaný
/In'tÆ:n/
pracovat jako stážista

chopit se příležitosti
být ve spojení s, spolupracovat s
krátkodobý/dlouhodobý
učitel; instruktor
výbor; tým
umístění
proaktivní; iniciativní
okamžitý; včasný
stíhat; pronásledovat
rozpoznání
provádět nábor; nováček; branec
rozhodčí; soudce; dělat
/ref@'ri:/
rozhodčího
/rön @ kömp@ni/ řídit společnost
mající podstav; mající nedostatek
/SO:t stA:ft/
pracovníků
/skIp/
vynechat; přeskočit
/sl{Î/
slang
/spesIfIkeISn/ popis
/streIt'fO:w@d/ přímý; jasný; jednoduchý
/streÎT/
síla
/stömbl Án/
zakopnout; klopýtat
/swIÎ It/
uspět
/teIl@/
krejčí; udělat něco na míru
/temp/
pracovník na výpomoc; záskok
/teIl/
stezka; pěšina; stopa
/tÆ:n daUn/
ztlumit; ztišit; zeslabit
/veIk@nsi/
volné místo
/venju:/
místo činu, schůzky
/ventS@/
podnik; projekt
/wi:kn@s/
slabost;
/Áp@'tju:nIti/
/li'eIz/
/loÎ/SO:t tÆ:m/
/ment@/
/p{n@l/
/pleIsm@nt/
/pr@U'{ktIv/
/prÁmpt/
/p@'sju:/
/rek@g'nISn/
/rI'kru:t/

vhled do toho, jak firma funguje
dlouhá pracovní doba/pracovní
doba neslučitelná se
společenským životem

short-staffed
skip
slang
specification
straightforward
strength
stumble on/upon
swing it
tailor
temp
trail
turn down
vacancy
venue
venture
weakness

vyjít; vystačit s příjmem

Unit 10 - Found in translation

nudné, všední úkoly

bring up
cut in

/brIÎ 'öp/
/köt In/

get through to
make out
pick up on
point out
speak out
spell out
talk down to
turn to
find something
puzzling
get the wrong end of
the stick
imply
make a gaffe

/pözlIÎ/
/roÎ end @v D@
stIk/
/Im'plaI/
/g{f/

odložit
pracovat jako učeň
usadit se
vyzkoušet něco
karierní postup
uchytit se v podnikání
velká pracovní zátěž

příležitost navázat kontakty
během zaškolování
projít čím; projet; zakusit
výhody; benefity
dojít do bodu
hájit se; bránit se
finančně podporovat
brát jako samozřejmé
přímo před očima
hotový; splněný

vychovat; začít hovořit o
skočit do řeči
dostat spojení; přesvědčit někoho
/get Tru: t@/
o něčem
/meIk 'aUt/
porozumět; pochopit; rozpoznat
/pIk 'öp Án/
navázat (na téma); rozvést
/point aUt/
(po)ukázat na
/spi:k aUt/
hovořit otevřeně
/spel aUt/
vysvětlit polopatě
/tO:k 'daUn t@/ mluvit povýšeně
/tÆ:n t@/
obrátit se (na někoho)
považovat něco za záhadu
pochopit něco úplně špatně
naznačit
udělat faux-pas

pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.onestopenglish.com
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make a (witty)
remark
misinterpret
offend somebody
unintentionally
take something
literally
talk at cross
purposes
understand nuances
abbreviation
acquire
approximate
assume
behind the scenes
bullet point
censorship
consistent
convey
crowd-sourced
cut off (from)
dedicated
digitalisation
dubbed
excursion
get in the way
hard at work
highlight
integrate
in the light of
isolated
lead people to
believe something
mistranslate,
mistranslation
outline
proficient
prominence
propose
prove popular
range

/wIti rI'mA:k/
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mít vtipnou poznámku
mylně vykládat; špatně
interpretovat

/mIsIn't:prIt/
/@"fend
önIn'tenS@n@li / někoho nechtěně urazit
/lItr@li/
/pÆ:p@sIz/
/nju:Áns/
/@bri:vi'eISn/
/@'kwaI@/
/@'prÁksIm@t/
/@'sju:m/
/bI'haInd D@
si:ns/
/bUlIt pOInt/
/sens@SIp/
/k@n'sIst@nt/
/k@n'veI/
/krAUd sO:st/
/köt of/
/dedIkeItId/
/'dIdZIt@l@"zeIS
n/
/döbd/
/Iks'kÆ:Sn/
/get In D@ 'weI/
/ha:d {t wÆ:k/
/haIlaIt/
/Int@greIt/
/In D@ laIt @v/
/aIs@leItId/
/li:d/

vzít něco doslova
nerozumět si, mluvit jeden o voze
a druhý o koze
rozumět drobným rozdílům
zkratka
získat; nabýt
přibližný
domnívat se; předpokládat
v zákulisí
odrážka
cenzura
konzistentní; důsledný
vyjádřit; přenášet; rozvádět
financovaný lidmi
odříznout; přerušit
oddaný, horlivý
digitalizace
dabovaný
zájezd; výlet; exkurze
překážet; bránit (něčemu)
tvrdě pracující
zvýraznit; upozronit; vyzdvihnout
integrovat, začlenit
ve světle něčeho
izolovaný; osamocený

augment,
augmentation
bench
commercial returns
component
critical
crop
dispute
enhance
envisage
facilitator
harvest
incubator
infringement
irrigate
kneecap
legal jurisdiction
limb
onset
outcry
precedent
quality control
realm
sabotage
staged
surgeon
tend (plants)
trademark

/O:g'ment/
zvýšit; zvětšit; rozšířit
/bentS/
lavička; lavice
/k@'mÆ:Sl rI't:n/ podnikatelská návratnost
/k@m'p@Un@nt/ součast(ka); komponenta
/krItIkl/
kritický
/krÁp/
plodina; sklízet (úrodu)
/dIs'pju:t/
hádat se, diskutovat
/In'hA:ns/
zlepšit
/In'vIzIdZ/
předjímat; představit si
/f@'sIl@teIt@/
pomocník; koordinátor
/hA:vIst/
žně; sklizeň
/'InkjU"beIt@/ inkubátor
/In'frIndZm@nt/ porušení; přestoupení
/IrIgeIt/
zavlažit
/'ni:"k{p/
čéška
/li:gl
soudní pravomoc; soudní
dZUrIs'dIkSn/ působnost; kompetence
/lIm/
úd; větev
/'Án"set/
počátek; nápor
/'aUt"kraI/
výkřik; pokřik
/presId@ns/
předchozí; předešůý; precedens
/kwÁlIti
k@n'tr@Ul/
kontrola kvality
/relm/
království; oblast; doména
/s{b@tA:Z/
sabotáž
/steIdZd/
hraný
/sÆ:dZn/
chirurg
/tend/
pěstovat
/treIdmA:k/
ochranná známka

přesvědčit lidi, aby něčemu věřili

/mIstr{ns'leISn/ špatně přeložit
/aUtlaIn/
obrys; nástin
/pr@'fIS@nt/
zdatný; velmi schopný
/prÁmIn@ns/
důležitost; význačnost
/pr@'p@Uz/
navrhnout
/pru:v pÁpjUl@/ být populární
/reIndZ/
horské pásmo; pohoří

neformální konverzace; běžný
small talk
/smO: tO:k/
hovor
sour
/saU@/
kyselý; trpký; mrzutý
statement
/steItm@nt/
prohlášení; výrok
strike
/straIk/
stávka
stroke of the pen
/str@Uk/
tah pera
subtitler
/söbtaItl@/
člověk dělající titulky
subtitles
/söbtaItlz/
titulky
superficial
/su:p@'fISl/
povrchní; ledabylý
synchronised
/sInkr@naIz/
synchronizovaný
treaty
/tri:ti/
smlouva; dohoda
turn something on its /tÆ:n sömTiÎ Án
head
its hed/
něco zcela obrátit
undergo
/önd@'g@U/
podstoupit (co); podrobit se (čemu)
virtually
/vÆ:tS@li/
fakticky; virtuálně
word play
/wÆ:d pleI/
slovní hříčka
worthy
/wÆ:Di/
hodný (čeho); stojící za
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vycházet z; vyplývat z
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