English

Achievement and difficulty
accomplishment
adventure
exploit
feat
hurdle
mission
obstacle
ordeal
trial
undertaking
Examples
disadvantage
disappear
disapprove
discomfort
dishonest
disobey
disorganised
disqualify
illegal
illegible
illiterate
illogical
immature
impatient
imperfect
impolite
impractical
improbable
inadequate
ineffective
inexperienced
informal
irrational
irrelevant
irreplaceable
irresistible
irresponsible
unbearable
unfortunate
uninformative
unnatural
unreliable
Other words and phrases
a case in point
accolade
articulate
attribute

phonetics Æ:

Czech Word

/əˈkʌmplɪʃmənt/
/ədˈventʃə(r)/
/ˈeksplɔɪt/
/fiːt/
/ˈhɜː(r)d(ə)l/
/ˈmɪʃ(ə)n/
/ˈɒbstək(ə)l/
/ɔː(r)ˈdiːl/
/ˈtraɪəl/
/ˈʌndə(r)ˌteɪkɪŋ/

úspěch, výkon, výsledek
dobrodružství
hrdinský čin; vykořisťovat; zneužít
čin; výkon
překážka; (~s) překážkový běh
poslání, úloha
překážka; problém
zlý zážitek; utrpení
trápení, sužovaní, zkouška
závazek

/ˌdɪsədˈvɑːntɪdʒ/
/ˌdɪsəˈpɪə(r)/
/ˌdɪsəˈpruːv/
/dɪsˈkʌmfə(r)t/
/dɪsˈɒnɪst/
/ˌdɪsəˈbeɪ/
/dɪsˈɔː(r)ɡənaɪzd/
/dɪsˈkwɒlɪfaɪ/
/ɪˈliːɡ(ə)l/
/ɪˈledʒəb(ə)l/
/ɪˈlɪtərət/
/ɪˈlɒdʒɪk(ə)l/
/ˌɪməˈtjʊə(r)/
/ɪmˈpeɪʃ(ə)nt/
/ɪmˈpɜː(r)fɪkt/
/ˌɪmpəˈlaɪt/
/ɪmˈpræktɪk(ə)l/
/ɪmˈprɒbəb(ə)l/
/ɪnˈædɪkwət/
/ˌɪnɪˈfektɪv/
/ˌɪnɪkˈspɪəriənst/
/ɪnˈfɔː(r)m(ə)l/
/ɪˈræʃ(ə)nəl/
/ɪˈreləvənt/
/ˌɪrɪˈpleɪsəb(ə)l/
/ˌɪrɪˈzɪstəb(ə)l/
/ˌɪrɪˈspɒnsəb(ə)l/
/ʌnˈbeərəb(ə)l/
/ʌnˈfɔː(r)tʃ(ə)nət/
/ˌʌnɪnˈfɔː(r)mətɪv/
/ʌnˈnætʃ(ə)rəl/
/ˌʌnrɪˈlaɪəb(ə)l/

nevýhoda
zmizet, ztratit se
neschvalovat
nepohodlí; (vnitřní) nepokoj
nečestný
neposlouchat
chaotický, neorganizovaný
diskvalifikovat, vyloučit
nezákonný; protiprávní
nečitelný
negramotný
nelogický, nerozumný
nedospělý; nevyvinutý
netrpělivý
nedokonalý
nezdvořilý, neslušný
nepraktický
nepravděpodobný
nepřiměřený, nedostatečný
neúčinný
nezkušený
neformální; přátelský
nerozumný, nesmyslný, neracionální
nepodstatný, bezvýznamný
nenahraditelný
neodolatelný
nezodpovědný
nesnesitelný
nešťastný; neblahý
neinformativní, nepoučný
nepřirozený
nespolehlivý

/ə ˌkeɪs ɪn ˈpɔɪnt/
/ˈækəleɪd/
/ɑː(r)ˈtɪkjʊleɪt/
/əˈtrɪbjuːt/

názorný příklad
pocta, vyznamenání
jasně vyslovit, přesvědčivý, srozumitelný, zřetelný
přisuzovat; atribut, vlastnost

back up
bacteria
be over the moon
blend
boost
budget
conscientiousness
contend with
deed
discount
dodge
ego
element
endurance
engaging
exaggeration
extend hospitality
facilitate
familiarise
famine
fancy
feat
fire off
formulate
frustrated
gadget
germinate
groan
hesitation
household name
indicator
industrialist
intractable
investor
lay claim to
logic
lucrative
mansion
marathon
maturity
momentous
modest
not fussed about
omit
over-rehearse
persevere
podium
procrastinate
prospective
provocative

/ˌbæk ˈʌp/
/bækˈtɪəriə/
/biː ˌəʊvə(r) ðə ˈmuːn/
/blend/
/buːst/
/ˈbʌdʒɪt/
/ˌkɒnʃiˈenʃəsnəs/
/kənˈtend wɪð/
/diːd/
/dɪsˈkaʊnt/
/dɒdʒ/
/ˈiːɡəʊ/
/ˈelɪmənt/
/ɪnˈdjʊərəns/
/ɪnˈɡeɪdʒɪŋ/
/ɪɡˌzædʒəˈreɪʃ(ə)n/
/ɪkˌstend hɒspɪˈtæləti/
/fəˈsɪləteɪt/
/fəˈmɪliəraɪz/
/ˈfæmɪn/
/ˈfænsi/
/fiːt/
/ˌfaɪə(r) ˈɒf/
/ˈfɔː(r)mjʊleɪt/
/frʌˈstreɪtɪd/
/ˈɡædʒɪt/
/ˈdʒɜː(r)mɪneɪt/
/ɡrəʊn/
/ˌhezɪˈteɪʃ(ə)n/
/ˌhaʊshəʊldˈneɪm/
/ˈɪndɪˌkeɪtə(r)/
/ɪnˈdʌstriəlɪst/
/ɪnˈtræktəb(ə)l/
/ɪnˈvestə(r)/
/ˌleɪ ˈkleɪm tuː/
/ˈlɒdʒɪk/
/ˈluːkrətɪv/
/ˈmænʃən/
/ˈmærəθ(ə)n/
/məˈtʃʊərəti/
/məʊˈmentəs/
/ˈmɒdɪst/
/nɒt ˈfʌst əˌbaʊt/
/əʊˈmɪt/
/ˌəʊvə(r) rɪˈhɜː(r)s/
/ˌpɜː(r)sɪˈvɪə(r)/
/ˈpəʊdiəm/
/prəʊˈkræstɪneɪt/
/prəˈspektɪv/
/prəˈvɒkətɪv/

podporovat
baktérie (sing. bacterium)
byť štěstím bez sebe
směs; smísit
zvedat, zvyšovat
rozpočet
svědomitost, zásadovost
bojovat s
čin, skutek
podceňovat, nebrat v úvahu
vyhnout se uhýbat
osobnost; já
(základní) prvek, částice
vytrvalost; trvání
poutavý, podmanivý
přehánění
nabídnout pohostinnost
ulehčit, zprostředkovat, podporovat
obeznámit
hladomor
vrtošivý; přepychový; zdobený
čin; výkon
vystřelit, vypálit
přesně vyjádřit, formulovat
znechucený; otrávený
(malý) přístroj
klíčit, rozvíjet se
(za)sténat; sten
váhání; zdráhání se
všeobecně známá věc/pojem
ukazovatel; kontrolka; směrovka
průmyslník
neovladatelný, nepoddajný, nezkrotný
investor
vznést požadavek; uplatnit nárok
logika
výhodný, přinášející zisk
panské sídlo; zámek
maratón
zralost, dospělost
důležitý, významný
skromný, zdrženlivý
nedělat rozruch z něčeho
vynechat
příliš nazkoušet
vytrvat
pódium, stupínek
otálet, váhat
budoucí; případný; možný
pobuřující, provokativní

/ˈpʌŋktʃə(r)/
propíchnutí; proražení
puncture
/pə(r)ˈsjuː/
prosadit; stíhat, pronásledovat
pursue
/ˈrɪɡə(r)/
důkladnost, preciznost
rigour
/ˈrekwɪzɪt/
nevyhnutelnost, potřeba
requisite
/ˈsæbətɑːʒ/
sabotovat
sabotage
/ˈsæd(ə)l/
sedlo; opora
saddle
/ˈskeə(r)sli/
sotva, téměř ne
scarcely
/ˈskruːtɪni/
přezkoumání; sčítaní hlasů
scrutiny
/ˌself ɪˈfeɪsɪŋ/
skromný, nenápadný
self-effacing
/ˈsetˌbæk/
nezdar, neúspěch
setback
/ˈʃəʊˌkeɪs/
výkladní skříň
showcase
/ˈspɒnsə(r)ʃɪp/
sponzorství
sponsorship
/spɒnˈteɪniəs/
spontánní
spontaneous
/ˈstrʌɡ(ə)l/
zápas; boj; úsilí
struggle
/juːˈnænɪməs/
jednomyslný, jednohlasný
unanimous
/ˌʌndɪˈnaɪəb(ə)l/
nepopíratelný, nesporný
undeniable
/ʌpˈhəʊlstə(r)d/
čalouněný; pohodlný
upholstered
/vɜː(r)ˈbeɪtɪm/
doslovně; slovo od slova; doslovný
verbatim
/ˈvɪkt(ə)ri/
vítězství
victory
/ˈvɜː(r)tʃʊəl/
skutečný, pravý; virtuální
virtual
Trends
/ˈbækˌlæʃ/
zpětný náraz
backlash
/ˌkætʃ ˈɒn/
chytit se, ujmout se, přijít do módy
catch on
/ˌkʌtɪŋ ˈedʒ/
špičkový; žhavá novinka
cutting-edge
/ˈfjuːʒ(ə)n/
splynutí, spojení
fusion
/ˌɪn ðə ˈnəʊ/
být informovaný
be in the know
/ˈmʌst ˌhæv/
nevyhnutelný (musíš to mít)
must-have
/ˌɒn ˈtrend/
jít s dobou
be on trend
/ˌaʊtˈdeɪtɪd/
zastaralý, staromódní
outdated
/ˌsəʊʃ(ə)lˈɪnfluəns/
sociální vliv
social influence
/ˈvɪntɪdʒ/
starodávný (ale dobře)
vintage
Expressions related to fashion and trends
/ə ˌpɑːsɪŋˈfæʃ(ə)n/
odcházející móda
a passing fashion
/biː ˌbækɪn ˈfæʃ(ə)n/
být (zpět) v módě
be (back) in fashion
/kiːp ˌʌp wɪð ðə ˌleɪtɪst ˈfæʃ(ə)nz/držet krok s nejnovější módou
keep up with the latest fashions
/ˌmeɪk ə ˈfæʃ(ə)n ˌsteɪtmənt/ udávat módní trend
make a fashion statement
/ˌstɑː(r)tə njuː ˈfæʃ(ə)n/
začít nový styl/módu
start a new fashion
/ðə ˌhaɪtəv ˈfæʃ(ə)n/
vrchol módy; být trendy
(be) the height of fashion
/ðə ˌwɜː(r)ld əvˈfæʃ(ə)n/ /ðə
the world of fashion (also, ‘the fashion world’)
ˌfæʃ(ə)n ˈwɜː(r)ld/
svět módy
/ˌɔːl ðə ˈreɪdʒ/
být v módě
(be) all the rage
/ˌbʌk ðə ˈtrend/
jít proti trendu
buck the trend
/ɪn ˈvəʊɡ/
(be) být v módě
(be) in vogue
/ˌɒn ðə ˈreɪdɑː(r)/
být v povědomí
(be) on the radar
/ˌsleɪv təˈfæʃ(ə)n/
otrok módy
slave to fashion
/ðə ˌnekst bɪɡ ˈθɪŋ/
další velká věc (novinka)
the next big thing
Other words and phrases
/ˌærɪstəˈkrætɪk/
aristokratický
aristocratic
/ˌæz ə ˈmiːnz/
jako prostředek
as a means
/əˈspaɪə(r) tuː/
usilovat o
aspire to

at the forefront
avoid a pitfall
boast
concise
dread
elaborate
evasive
fashionista
fly off
forage
hippy
hue
immaculate
inconsequential
influential
instantaneously
keen
mainstream
make a pitch
monarchy
mundane
on a shoestring
pack a punch
pass off as
pin down
preoccupation
punk
rebel
revolution
sequin
sign up
sleek
stance
start-up
status symbol
trendsetter
tried-and-tested technique
Gateway to exams: Units 1–2
accentuate
anecdotal
anecdote
awe
awkward
boutique
brag
coincidence
conceited
commission
downplay
genuine

/ˌæt ðəˈfɔː(r)ˌfrʌnt/
/əˌvɔɪd əˈpɪtˌfɔːl/
/bəʊst/
/kənˈsaɪs/
/dred/
/ɪˈlæb(ə)rət/
/ɪˈveɪsɪv/
/ˌfæʃəˈniːstə/
/ˌflaɪ ˈɒf/
/ˈfɒrɪdʒ/
/ˈhɪpi/
/hjuː/
/ɪˈmækjʊlət/
/ɪnˌkɒnsɪˈkwenʃ(ə)l/
/ˌɪnfluˈenʃ(ə)l/
/ˌɪnstənˈteɪniəsli/
/kiːn/
/ˈmeɪnˌstriːm/
/ˌmeɪk ə ˈpɪtʃ/
/ˈmɒnə(r)ki/
/ˌmʌnˈdeɪn/
/ˌɒn ə ˈʃuːstrɪŋ/
/ˌpæk ə ˈpʌntʃ/
/ˌpɑːs ˈɒf/
/ˌpɪn ˈdaʊn/
/priːˌɒkjʊˈpeɪʃ(ə)n/
/pʌŋk/
/ˈreb(ə)l/
/ˌrevəˈluːʃ(ə)n/
/ˈsiːkwɪn/
/ˌsaɪn ˈʌp/
/sliːk/
/stɑːns/
/ˈstɑː(r)t ʌp/
/ˈsteɪtəs ˌsɪmb(ə)l/
/ˈtrendˌsetə(r)/
/ˌtraɪd ənd ˌtestɪd tekˈniːk/

v popředí
vyhnout se nástraze
pyšnit se, chlubit se
stručný; výstižný
bát se; hrozit se
vypracovaný; pečlivě zhotovený
vyhýbavý; úhybný
stylový člověk
uletět
shánět
hippie
barva, zabarvení, odstín (i přeneseně)
čistý, bezchybný
bezvýznamný
vlivný
okamžitě
nadšený; vášnivý
zde: jeden z nejčtenějších
udělat skvělou nabídku; přesvědčit někoho koupit
monarchie
banální
za babku; s použitím mála peněz
anekdota
vydávat (se) za něco
vysvětlit; pochopit podstatu
zaujetí, posedlost
punk
rebel
revoluce
flitr
přihlásit se
uhlazený; nablýskaný
postoj, stanovisko
start up
symbol/znak společenského postavení
(trendy) vzor
osvědčená technika

/ækˈsentʃueɪt/
/ˌænɪkˈdəʊt(ə)l/
/ˈænɪkˌdəʊt/
/ɔː/
/ˈɔːkwə(r)d/
/buːˈtiːk/
/bræɡ/
/kəʊˈɪnsɪd(ə)ns/
/kənˈsiːtɪd/
/kəˈmɪʃ(ə)n/
/dʌʊnpleɪ/
/ˈdʒenjuɪn/

zdůraznit, vyzdvihnout
neoficiální
anekdota
úžas, údiv
nepříjemný; trapný
butik
chlubit se
shoda okolností
namyšlený, nafoukaný
zadat zakázku
bagatelizovat
pravý; skutečný

/ˌɡluːt(ə)n ˌfriː ɔːlˈtɜː(r)nətɪv/
gluten-free alternative
long-drawn-out
/ˈprɒksi/
proxy
/ˌrekəɡˈnɪʃ(ə)n/
recognition
Words that are often confused
/ˈsɪnɪk(ə)l/
cynical
/ˈɡʌləb(ə)l/
gullible
/naɪˈiːv/
naive
/rɪˈlaɪəb(ə)l/
reliable
/ˈskeptɪk(ə)l/
sceptical
/səˈpɔː(r)tɪv/
supportive
/ˈtɒlərənt/
tolerant
/ˈtrʌs(t)ˌwɜː(r)ði/
trustworthy
Phrasal verbs – separable/inseparable
Separable
/ˌæd ˈʌp/
add up
/ˌkæri ˈaʊt/
carry out
/ˌmeɪk ˈʌp/
make up
/ˌpeɪ ˈbæk/
pay back
/ˌpɪk ˈʌp/
pick up
/ˌsiː ˈɒf/
see off
/ˌset ˈaʊt/
set out
Inseparable
/ˈkɔːl fə(r)/
call for
/ˌkʌm əˈbaʊt/
come about
/ˈkaʊnt ɒn/
count on
/ˌɡet əˈweɪ frɒm/
get away from
/ˌɡet əˈweɪ wɪð/
get away with
/ˌɡəʊ əˈraʊnd/
go around
/ˌɡəʊ ˈəʊvə(r)/
go over
/ˌlʊk ˈɑːftə(r)/
look after
/ˌmeɪk ˈɒf wɪð/
make off with
/ˌpʊt ˈʌp wɪð/
put up with
/ˈstɪk æt/
stick at
Other words and phrases
/əˈnɒməli/
anomaly
/ˌænɪˈmɒsəti/
animosity
/əˈpɔːlɪŋ/
appalling
/ˌɑː(r)kiəˈlɒdʒɪk(ə)l/
archaeological
/ˌæɡrɪˈkʌltʃ(ə)rəl/
agricultural
/ˈɑː(r)tɪˌfækt/
artefact
/ɑː(r)ˌtɪstɪkˈlaɪs(ə)ns/
artistic licence
/ˌɔːθenˈtɪsəti/
authenticity
/æks/
axe
/ˌbækɡraʊndˈtʃek/
background check
/ˈbærəl/
barrel
/baɪˈɒɡrəfi/
biography
/ˌbaɪɡɒn ˈɪərə/
bygone era
/ˌkɑːst ˈdaʊt ɒn/
cast doubt on
/ˈkɒmbæt/
combat

bezlepková alternativa
zdlouhavý, protahovaný
zástupce, náhradník
uznání
cynický
lehkověrný, naivní
nezkušený; prostomyslný
spolehlivý; hodnověrný
skeptický, nedůvěřivý
nápomocný
shovívavý; tolerantní
důvěryhodný, věrohodný

dávat smysl
uskutečnit, realizovat, vykonat
(vy)tvořit, vymyslet
splatit, vrátit
(vy)zdvihnout
vyprovázet koho
dat se na
vyžadovat
stát se; přihodit se
spolehnout se, počítat s
uniknout, vyhnout se
utéct s
chodit dokola
přejet, prověřit
starat se
utéct (s ukradenou věcí); ukrást něco
snášet něco/někoho; vydržet
vytrvat, nedat se odradit
odchylka; nesrovnalost
odpor; nepřátelství
děsivý; otřesný
archeologický
zemědělský
artefakt, lidský výtvor
básnická licence (umělecké dílo, které se záměrně
autenticita, původnost
sekera
prověrka osobních spisů
sud; hlaveň
životopis
minulá doba
zpochybnit
boj

controversial
corpse
currency
digest
digital footprint
discard
distort
distortion
embellish
emerge
epic
erupt
excavate
exhibit
exploratory
fallacy
figurine
filthy
garment
helmet
heritage
industrial
integrity
irrespective (of)
lavish
medieval
merchant
misconception
mummification
mural
myth
navigation
notion
ornamental
ornate
oversight
peasant
pedantic
persist
pervasive
plantation
plump
take precedence
propaganda
propagate
overshare
rant
razor
reign
reinforce

/ˌkɒntrəˈvɜː(r)ʃ(ə)l/
/kɔː(r)ps/
/ˈkʌrənsi/
/daɪˈdʒest/
/ˌdɪdʒɪt(ə)lˈfʊtˌprɪnt/
/dɪsˈkɑː(r)d/
/dɪˈstɔː(r)t/
/dɪˈstɔː(r)ʃ(ə)n/
/ɪmˈbelɪʃ/
/ɪˈmɜː(r)dʒ/
/ˈepɪk/
/ɪˈrʌpt/
/ˈekskəveɪt/
/ɪɡˈzɪbɪt/
/ɪkˈsplɒrət(ə)ri/
/ˈfæləsi/
/ˈfɪɡəriːn/
/ˈfɪlθi/
/ˈɡɑː(r)mənt/
/ˈhelmɪt/
/ˈherɪtɪdʒ/
/ɪnˈdʌstriəl/
/ɪnˈteɡrəti/
/ˌɪrɪˈspektɪv/
/ˈlævɪʃ/
/ˌmediˈiːv(ə)l/
/ˈmɜː(r)tʃ(ə)nt/
/ˌmɪskənˈsepʃ(ə)n/
/ˌmʌmɪfɪˈkeɪʃ(ə)n/
/ˈmjʊərəl/
/mɪθ/
/ˌnævɪˈɡeɪʃ(ə)n/
/ˈnəʊʃ(ə)n/
/ˌɔː(r)nəˈment(ə)l/
/ɔː(r)ˈneɪt/
/ˈəʊvə(r)ˌsaɪt/
/ˈpez(ə)nt/
/pɪˈdæntɪk/
/pə(r)ˈsɪst/
/pə(r)ˈveɪsɪv/
/plɑːnˈteɪʃ(ə)n/
/plʌmp/
/teɪk ˈpresɪdəns/
/ˌprɒpəˈɡændə/
/ˈprɒpəɡeɪt/
/ˌəʊvə(r) ˈʃeə(r)/
/rænt/
/ˈreɪzə(r)/
/reɪn/
/ˌriːɪnˈfɔː(r)s/

kontroverzní, sporný
mrtvola
zde: platnost
trávit; přeneseně: strávit informaci
digitální stopa
vyhodit; vymazat; zbavit se
zkreslit, překroutit, zdeformovat
zkreslení, překroucení
vyšperkovat; přikrášlit
objevit se; vynořit se, ukázat se
epický, impozantní
vybouchnout; chrlit
(vy)kopat
vystavovat, předvést
průzkumný
klam, omyl, chybný závěr
figurka
špinavý; oplzlý, necudný
kus oděvu
helma; ochranná přilba
dědictví
průmyslový
bezúhonnost, integrita
bez ohledu (na)
okázalý
středověký
obchodník
mylná představa
mumifikace
nástěnná malba
výmysl, mýtus
plavba; navigace
představa; pojem
okrasný, ornamentální
bohatě zdobený, vyumělkovaný
přehlédnutí, opomenutí
sedlák; rolník
puntičkářský
(vy/pře)trvat
pronikavý, vše prostupující
plantáž; osídlení
baculatý
mít přednost
propaganda
propagovat
přehánět s informacemi, detaily...
chvástavost
žiletka
vládnout, kralovat
posilnit, zpevnit

remote
resemblance
scam
scammer
sensationalist
subscribe
subsequent
successive
suffragette
sustain
take at face value
tomb
undermine
uprising
venture
voyage
Academic collocations
ample evidence
call into question
come out in support of
growing doubt
hold the view
hypothetical question
in view of the fact that
lend support to
on the evidence of
pose a question
prove beyond doubt that
provide evidence
the prevailing view
voice some doubt
wholehearted support
Examples (adjectives)
academic
acceptable
accessible
astronomical
breathless
collaborative
comprehensible
contradictory
economic
environmental
eventful
fearless
harmless
industrial
introductory
logical
original

/rɪˈməʊt/
/rɪˈzembləns/
/skæm/
/skæmə/
/senˈseɪʃ(ə)nəˌlɪst/
/səbˈskraɪb/
/ˈsʌbsɪkwənt/
/səkˈsesɪv/
/ˌsʌfrəˈdʒet/
/səˈsteɪn/
/ˌteɪk ət ˌfeɪsˈvæljuː/
/tuːm/
/ˌʌndə(r)ˈmaɪn/
/ˈʌpˌraɪzɪŋ/
/ˈventʃə(r)/
/ˈvɔɪɪdʒ/

vzdálený, odlehlý
podoba
podvod, podfuk
podvodník
senzacechtivý
podepsat se
následující, další
jdoucí po sobě
sufražetka (bojovnice za práva žen)
zde: podstoupit, utržit
brát to jak to je; brát doslova
hrobka; náhrobek
podkopat
povstání
troufnout si; podstoupit riziko
plavba; cesta

/ˌæmp(ə)lˈevɪd(ə)ns/
/ˌkɔːl ɪntəˈkwestʃ(ə)n/
/kʌmˌaʊt ɪn səˈpɔː(r)t əv/
/ˌɡrəʊɪŋ ˈdaʊt/
/ˌhəʊld ðə ˈvjuː/
/ˌhaɪpəθetɪk(ə)l ˈkwestʃ(ə)n/
/ɪn ˌvjuːəv ðə ˈfækt ðət/
/ˌlend səˈpɔː(r)t tə/
/ˌɒn ði ˈevɪd(ə)ns əv/
/ˌpəʊz ə ˈkwestʃ(ə)n/
/ˌpruːv bɪjɒnd ˈdaʊt/
/prəˌvaɪdˈevɪd(ə)ns/
/ðə prɪˌveɪlɪŋˈvjuː/
/ˌvɔɪs səmˈdaʊt/
/ˌhəʊlhɑː(r)tɪd səˈpɔː(r)t/

bohaté důkazy
mít pochybnost
vyjít s podporou čeho
rostoucí pochybnost
zastávat názor
hypotetická otázka
vzhledem ke skutečnosti, že
podpořit
na základě důkazů
položit otázku
nepochybně to dokazuje, že
poskytnout důkaz
převládající názor
vyjádřit pochybnost
úplná/upřímná podpora

/ˌækəˈdemɪk/
/əkˈseptəb(ə)l/
/əkˈsesəb(ə)l/
/ˌæstrəˈnɒmɪk(ə)l/
/ˈbreθləs/
/kəˈlæb(ə)rətɪv/
/ˌkɒmprɪˈhensəb(ə)l/
/ˌkɒntrəˈdɪkt(ə)ri/
/ˌiːkəˈnɒmɪk/
/ɪnˌvaɪrənˈment(ə)l/
/ɪˈventf(ə)l/
/ˈfɪə(r)ləs/
/ˈhɑː(r)mləs/
/ɪnˈdʌstriəl/
/ˌɪntrəˈdʌkt(ə)ri/
/ˈlɒdʒɪk(ə)l/
/əˈrɪdʒ(ə)nəl/

akademický, vědecký
přijatelný; vítaný
dostupný
astronomický
zadýchaný
spolupracující
pochopitelný, srozumitelný
odporující, protichůdný
ekonomický,hospodářský
ekologický; týkající se životního prostředí
rušný; bohatý na události
nebojácný
neškodný
průmyslový
úvodní
logický
původní; originální

peaceful
preparatory
productive
receptive
scientific
sensible
significant
successful
Examples (adjectives)
assessment tool
blended learning
face-to-face interaction
individual needs
online resources
short attention span
virtual classroom
wireless hotspot
Other words and phrases
artificial intelligence
augmented
automation
catastrophe
code
device
disconcerting
be down to
drive
efficacy
enhanced
ethics
expenditure
from scratch
futile
gear
graphics
grounding
hacking
hospitality industry
humanoid
incite
in-depth
inevitable
innovate
innovation
innovative
irreversible
jeopardise
kilt
malfunction
manipulate

/ˈpiːsf(ə)l/
/prɪˈpærət(ə)ri/
/prəˈdʌktɪv/
/rɪˈseptɪv/
/ˌsaɪənˈtɪfɪk/
/ˈsensəb(ə)l/
/sɪɡˈnɪfɪkənt/
/səkˈsesf(ə)l/

pokojný; tichý; nerušený
přípravný
produktivní, výnosný, výkonný
vnímavý, chápavý
vědecký
rozumný; praktický
významný; závažný
úspěšný

/əˈsesmənt tuːl/
/blendɪd ˈlɜː(r)nɪŋ/
/ˌfeɪs təˈfeɪs ˌɪntərˈækʃ(ə)n/
/ˌɪndɪˈvɪdʒuəl niːdz/
/ ˈɒnlaɪn rɪˈzɔː(r)s/
/ʃɔː(r)t əˈtenʃ(ə)n spæn/
/ˈvɜː(r)tʃʊəl ˈklɑːsˌruːm/
/ˈwaɪə(r)ləsˈhɒtˌspɒt/

nástroj na hodnocení
kombinované vzdělávání
přímý styk
individuální potřeby
online zdroje
krátký interval pozornosti
virtuální třída
bezdrátový přístupový bod

/ˌɑː(r)tɪfɪʃ(ə)l ɪnˈtelɪdʒ(ə)ns/
/ɔːɡˈmentɪd/
/ˌɔːtəˈmeɪʃ(ə)n/
/kəˈtæstrəfi/
/kəʊd/
/dɪˈvaɪs/
/ˌdɪskənˈsɜː(r)tɪŋ/
/ˈdaʊn tuː/
/draɪv/
/ˈefɪkəsi/
/ɪnˈhɑːnst/
/ˈeθɪks/
/ɪkˈspendɪtʃə(r)/
/frəm ˈskrætʃ/
/ˈfjuːtaɪl/
/ɡɪə(r)/
/ˈɡræfɪks/
/ˈɡraʊndɪŋ/
/ˈhækɪŋ/
/ˌhɒspɪˈtæləti indʌstri/
/ˈhjuːmənɔɪd/
/ɪnˈsaɪt/
/ˈɪn ˌdepθ/
/ɪnˈevɪtəb(ə)l/
/ˈɪnəveɪt/
/ˌɪnəˈveɪʃ(ə)n/
/ˈɪnəvətɪv/
/ˌɪrɪˈvɜː(r)səb(ə)l/
/ˈdʒepə(r)daɪz/
/kɪlt/
/mælˈfʌŋkʃ(ə)n/
/məˈnɪpjʊleɪt/

umělá inteligence
rozšířený
automatizace
katastrofa
kód
zařízení, přístroj
znepokojující
jít na konto něčeho
nápor
účinnost
vylepšený
etika
výdaje, náklady
z ničeho, od píky, od začátku
zbytečný, nepatrný
pohon, převod
grafika
základy
hackerství (vniknutí do počítačového systému)
pohostinské služby
humanoidní
podněcovat
hloubkový; důkladný
nevyhnutelný
inovovat, zdokonalovat
inovace, novinka
novátorský; inovativní
nezvratný
ohrozit
kilt, skotská sukně
porucha, nefunkčnost
používat; manipulovat

merge
open up to
paraphrase
plagiarise
plagiarism
predictability
punctual
pursue
pursuit
reticent
safeguard
servitude
silicone
source
state-of-the-art
swerve
synthesis
tactical
take precedence over
teething troubles
transpire
uncannily
unconventional
Gateway to exams: Units 3–4
acknowledge
aesthetic
algae
ambient
bioluminescence
consumption
constitute
ecosystem
emit
emission
evolve
exotic
flora
gesture
harness
inexhaustible
illuminate
installation
integrated
luminescent
marine
masterpiece
microchip
monitor
movie buff
organism

/mɜː(r)dʒ/
/ˌəʊpən ˈʌp tuː/
/ˈpærəˌfreɪz/
/ˈpleɪdʒəraɪz/
/ˈpleɪdʒəˌrɪz(ə)m/
/prɪˌdɪktəˈbɪləti/
/ˈpʌŋktʃuəl/
/pə(r)ˈsjuː/
/pə(r)ˈsjuːt/
/ˈretɪs(ə)nt/
/ˈseɪfˌɡɑː(r)d/
/ˈsɜː(r)vɪˌtjuːd/
/ˈsɪlɪkəʊn/
/sɔː(r)s/
/ˌsteɪt əv ðiˈɑː(r)t/
/swɜː(r)v/
/ˈsɪnθəsɪs/
/ˈtæktɪk(ə)l/
/ˌteɪkˈpresɪdəns əʊvə(r)/
/ˈtiːðɪŋ ˌtrʌb(ə)lz/
/trænˈspaɪə(r)/
/ʌnˌkænili/
/ˌʌnkənˈvenʃ(ə)nəl/

sloučit, spojovat
otevřený něčemu
parafráze
dělat plagiáty
plagiátorství
předvídatelnost
přesný; dochvilný
realizovat, uskutečnit
činnost
nehovorný, nemluvný
zabezpečení
otroctví, poroba
silikon
zdroj, pramen
špičkový, nejmodernější
uhnout, změnit směr
syntéza, složení
taktický, šikovný
mít přednost před
počáteční těžkosti
přihodit se
záhadně, zvláštně
nekonvenční; neobvyklý

/əkˈnɒlɪdʒ/
/iːsˈθetɪk/
/ˈældʒiː/
/ˈæmbiənt/
/ˌbaɪəʊˌluːmɪˈnes(ə)ns/
/kənˈsʌmpʃ(ə)n/
/ˈkɒnstɪˌtjuːt/
/ˈiːkəʊˌsɪstəm/
/ɪˈmɪt/
/ɪˈmɪʃ(ə)n/
/ɪˈvɒlv/
/ɪɡˈzɒtɪk/
/ˈflɔːrə/
/ˈdʒestʃə(r)/
/ˈhɑː(r)nɪs/
/ˌɪnɪɡˈzɔːstəb(ə)l/
/ɪˈluːmɪneɪt/
/ˌɪnstəˈleɪʃ(ə)n/
/ˈɪntɪˌɡreɪtɪd/
/ˌluːmɪˈnes(ə)nt/
/məˈriːn/
/ˈmɑːstə(r)ˌpiːs/
/ˈmaɪkrəʊˌtʃɪp/
/ˈmɒnɪtə(r)/
/ˈmuːvi ˌbʌf/
/ˈɔː(r)ɡəˌnɪz(ə)m/

uznat, potvrdit
estetický
řasy
okolní, obklopující
bioluminiscence
spotřeba
(vy)tvořit
ekosystém
vysílat, vyzařovat
emise
rozvíjet, vyvinout
cizokrajný; exotický
flóra
gesto, výraz
zapřáhnout
nevyčerpatelný
osvětlit
zřízení, uvedení do chodu
integrovaný, začleněný
světélkující
mořský, námořní
mistrovské dílo
mikročip
monitor
filmový fanoušek
organizmus

/ˌfɒsfəˈres(ə)ns/
světélkování
phosphorescence
/ˌpaɪəˈnɪə(r)/
objevit
pioneer
/ˈpruːd(ə)nt/
přezíravý, obezřetný
prudent
/ˈreɪdieɪt/
vyzařovat
radiate
/ˈrædɪk(ə)l/
radikální
radical
/ˈɜː(r)bən/
městský
urban
/vɑːst/
rozlehlý; rozsáhlý
vast
Getting meaning across
/æmˈbɪɡjuəs/
nejednoznačný, dvojsmyslný
ambiguous
/blʌnt/
necitlivý, neohrabaný
blunt
/kənˈveɪ/
vyjádřit; přenášet, poskytnout
convey
/hɪnt/
náznak, narážka
hint
/ɪmˈplaɪ/
naznačit, navrhovat
imply
/ˈmʌmb(ə)l/
mumlat
mumble
/veɪɡ/
neurčitý, nejasný
vague
/ˈvəʊk(ə)l/
hlučný
vocal
Collocations with communication and voice
/ə ˌbreɪkdaʊn əv kəˌmjuːnɪˈkeɪʃ(ə)n/
selhání komunikace
a breakdown of communication
/ə ˌmiːnz əv kəˌmjuːnɪˈkeɪʃ(ə)n/ komunikační prostředky/nástroje
a means of communication
/ə ˌtəʊn əv ˈvɔɪs/
tón hlasu
a tone of voice
/æt ðə ˌtɒp əv jɔː(r) ˈvɔɪs/
příliš nahlas
at the top of your voice
/ɪn ˌreɡjʊlə(r) kəˌmjuːnɪˈkeɪʃ(ə)n/v běžné komunikaci
in regular communication
/ˌreɪz/ˌləʊə(r) jɔː(r) ˈvɔɪs/
zvýšit/snížit hlas
raise/lower your voice
/spiːkˌfeɪs tə ˈfeɪs/
mluvit z očí do očí
speak face-to-face
/ˌspiːk wɪð wʌn ˈvɔɪs/
vyjádřit stejný názor
speak with one voice
Collocations with say, speak and tell
Say:
/hæv ˌnʌθɪŋ tə ˈseɪ/
nemít co říct
have nothing to say
/ˌheɪt tə ˈseɪ/
nerad to říkám
(I) hate to say
/ˌhɪə(r) sʌmwʌn ˈseɪ/
slyšel jsem, že..; někdo říkal, že...
hear someone say
/biː əˌbaʊt tə ˈseɪ/
chci říct…
be about to say
nevěřit si, že to řeknu správně
not trust yourself to say the right thing/nɒt ˌtrʌst/
Speak:
/ˌspiːk jə(r)ˈmaɪnd/
říct svůj názor
speak your mind
/ˌspiːk ˈaʊt əɡenst/
promluvit proti; zvednout hlas proti
speak out against
/ˌnɒt biː ɒn ˈspiːkɪŋ ˌtɜː(r)mz/ nebavit se s někým; nemluvit s
not be on speaking terms
/nɒt ˌtrʌst jə(r)ˌself tə ˈspiːk/ nevěřit si, že můžu mluvit
not trust yourself to speak
/ˌhɪə(r)sʌmwʌn ˈspiːk/
slyšet někoho říkat, že
hear someone speak
Tell:
/ˌtel ðə ˈtruːθ/
mluvit pravdu
tell the truth
/ˌtel ðə ˈdɪfrəns/
poznat rozdíl; rozlišit
tell the difference
/ˌtel sʌmwʌn wɒt juː ˈθɪŋk/
říct, co si myslíš
tell someone what you think
/ˈtel juː ˌsəʊ/
říkal jsem ti to
tell you so (told you so)
/ˌheɪt tə ˈtel/
nerad to říkám
hate to tell
Other words and phrases
/əˈdɪktɪd tuː/
závislý na
addicted to
/əˈluːd tuː/
zmínit se o; narážet na (v diskusi, článku)
allude to
/əˈsendənt/
stoupající, vzestupný, převládající
ascendant
/kənˈstreɪnt/
omezení, ohraničení
constraint
/kənˌstrʌktɪv ˈfiːdbæk/
konstruktivní zpětná vazba
constructive feedback

/kraɪˈtɪəriə/
criteria
/ˈdɔːntɪŋ/
daunting
/dɪˈplɔɪ/
deploy
/dɪˈstɪŋkt/
distinct
/ɪˈməʊdʒi/
emoji
/ɪnˈtaɪs/
entice
/frɪndʒ/
fringe
/fʊlˈfɪlɪŋ/
fulfilling
/ˌɡet ˈɪn ˌɒn/
get in on
/ɪˈnɪʃ(ə)l/
initial
/ɪˈnɪʃətɪv/
initiative
/ɪnˈsɪnjueɪt/
insinuate
/ˈaɪrəni/
irony
/læk/
lack
/ˈleksɪkən/
lexicon
/ˌlaɪtbʌlbzˌɡəʊ ˈɒn/
light bulbs go on
/ˌmɪkst ˈmesɪdʒ/
mixed message
/ˌəʊvə(r)kʌm wɪð ɪˈməʊʃ(ə)n/
overcome with emotion
/ˌəʊvə(r)ˈsiː/
oversee
/prəˈpəʊz(ə)l/
proposal
/rɪˈseptɪv tuː/
receptive to
/rɪˈsɪpiənt/
recipient
/ˌræʃəˈnɑːl/
rationale
/ˈrəʊd(ə)nt/
rodent
/ʃɪft/
shift
/səˌfɪstɪˈkeɪʃ(ə)n/
sophistication
/ˌsteɪt əv ˈflʌks/
state of flux
/ˈstɪmjʊleɪt/
stimulate
/ˈstraɪkɪŋ/
striking
/ˈsʌbdʒɪkt tuː/
subject to
/ˈsʌt(ə)l/
subtle
/sɪˈmetrɪk(ə)l/
symmetrical
/teɪm/
tame
/ˌʌndə(r)ˈpɪn/
underpin
Negatives and positives
/ˌædvənˈteɪdʒəs/
advantageous
/ˌbetə(r) ˈɒf/
better off
/dɪˈkeɪ/
decay
/ˌdetrɪˈment(ə)l/
detrimental
/ˌdɪsrɪˈɡɑː(r)d/
disregard
/ɪnˈhɑːns/
enhance
/ɡrəʊθ/
growth
/ˈhɒstaɪl/
hostile
/ˌpeɪ əˈtenʃ(ə)n tuː/
pay attention to
/preɪz/
praise
/ˈruːɪn/
ruin
/slæm/
slam
/ˈtrʌb(ə)ld/
troubled
/ˌʌnkənˈsɜː(r)nd/
unconcerned
Phrasal verbs 2 – New Experiences

kritéria
skličující, znepokojující
rozmístit
odlišný, zřetelný
emodži
nalákat, přitáhnout
okraj
uspokojující; naplňující
podílet se na; připojit se k
počáteční
iniciativa
naznačit; dělat narážky
ironie
nedostatek
postrádat, nemít
žárovka nad hlavou se rozsvítila
neurčitá zpráva
přemožený emocemi
dozírat; kontrolovat
návrh; nabídka
vnímavý k
příjemce
odůvodnění, logický výklad
hlodavec
odklon, posun
vyspělost, vysoká úroveň
stálá změna, vývoj
stimulovat, pobízet
markantní, pozoruhodný
podléhající
nepatrný
souměrný
zkrotit, ztlumit
podepřít
výhodný; příznivý
zámožnější, bohatší
chátrat, kazit se
škodlivý
přehlížet, nestarat se
zlepšit
růst, nárůst
nepřátelský; odmítavý
věnovat pozornost
pochválit; vychválit
zničit; zkazit
setřít někoho, vyčistit žaludek
neklidný, problematický
lhostejný, bezstarostný

bargain for
give away
grow on
make out
miss out on
pick up
point out
run into
run through
see through
take on
turn out
Planning
adjust
deadline
delegate
delegation
expire
juggle
Other words and phrases
anew
anthropologist
applaud
au pair
be/feel ripped off
bounty
bureaucrat
chilly
cruise ship
cope (with)
crest
defend
deny
detour
discernible
dynamic
endeavour
exorbitant
exploitation
exposé
extinct
flatter
fork out
gripe
hike
infrastructure
isolate
isolation
lagoon
latter

/ˈbɑː(r)ɡɪn fɔː(r)/
/ˌɡɪv əˈweɪ/
/ˈɡrəʊ ɒn/
/ˌmeɪk ˈaʊt/
/ˌmɪs ˈaʊt ɒn/
/ˌpɪk ˈʌp/
/ˌpɔɪnt ˈaʊt/
/ˌrʌn ˈɪntuː/
/ˌrʌn ˈθruː/
/ˌsiː ˈθruː/
/ˌteɪk ˈɒn/
/ˌtɜː(r)n ˈaʊt/

počítat s; být připravený na
prozradit, odhalit
zalíbit se; získat si někoho
rozeznat, rozpoznat
zapomenout
zlepšit se (počasí, obchod)
(po)ukázat na
potkat někoho; narazit na někoho/něco
proběhnout něčím
dotáhnout do konce; vydržet
vzít na sebe, převzít
ukázat se, vyjít najevo

/əˈdʒʌst/
/ˈdedˌlaɪn/
/ˈdeləɡeɪt/
/ˌdeləˈɡeɪʃ(ə)n/
/ɪkˈspaɪə(r)/
/ˈdʒʌɡ(ə)l/

upravit; přizpůsobit
termín (např. pro odevzdání práce)
přidělit, pověřit
pověření, zplnomocnění
ztratit platnost, uplynout
pohrávat si, lhát

/əˈnjuː/
/ˌænθrəˈpɒlədʒɪst/
/əˈplɔːd/
/ˌəʊ ˈpeə(r)/
/ˌbiː/ˌfiːl rɪpt ˈɒf/
/ˈbaʊnti/
/ˈbjʊərəˌkræt/
/ˈtʃɪli/
/ˈkruːz ˌʃɪp/
/kəʊp/
/krest/
/diːˈfʌnd/
/dɪˈnaɪ/
/ˈdiːtʊə(r)/
/dɪˈsɜː(r)nəb(ə)l/
/daɪˈnæmɪk/
/ɪnˈdevə(r)/
/ɪɡˈzɔː(r)bɪtənt/
/ˌeksplɔɪˈteɪʃ(ə)n/
/ɪkˈspəʊzeɪ/
/ɪkˈstɪŋkt/
/ˈflætə(r)/
/ˌfɔː(r)k ˈaʊt/
/ɡraɪp/
/haɪk/
/ˈɪnfrəˌstrʌktʃə(r)/
/ˈaɪsəleɪt/
/ˌaɪsəˈleɪʃ(ə)n/
/ləˈɡuːn/
/ˈlætə(r)/

znovu, nanovo
antropolog
tleskat; schvalovat
au pair
být oškubaný ( o peníze)
výnos, štědrost
byrokrat
chladný, studený, sychravý
výletní loď
poradit si s
koruna, vrchol
bránit; obhajovat
popřít
objížďka, odklon
rozeznatelný, zřejmý
dynamický
snaha, úsilí
nadměrný, přehnaný
vykořisťovaní
vyhlášení, vyjádření
vyhynulý, vymřelý
lichotit; pochlebovat
„vypláznout“, platit
nouze
túra
infrastruktura
odloučit, oddělit
odloučení; izolovanost
laguna
ten druhý; druhá (osoba/věc) z dvou už zmíněných

live off the land
luxury
mind-numbing
mountaineering
mutual
off the beaten track
overwhelm
paddle
parasitic
peninsula
picturesque
parrot
procrastination
reclaim
reform
reportage
reproach
revenue source
rewarding
ridge
safari
severity
sewage
sink into
thumbs down
trek
trickle down
upbringing
unregulated
vague
Gateway to exams: Units 5–6
affordable
anxiety
culture shock
deteriorate
embrace
engagement
exposure
mediate
passing
phase
sculptor
Defining factors – collocations
competitive streak
developmental milestone
genetic inheritance
idiosyncratic mannerism
parental responsibility
social environment
social trait

/ˌlɪv ɒf ðə ˈlænd/
/ˈlʌkʃəri/
/ˈmaɪnd ˌnʌmɪŋ/
/ˌmaʊntɪˈnɪərɪŋ/
/ˈmjuːtʃuəl/
/ˌɒf ðəˌbiːt(ə)n ˈtræk/
/ˌəʊvə(r)ˈwelm/
/ˈpæd(ə)l/
/ˌpærəˈsɪtɪk/
/pəˈnɪnsjʊlə/
/ˌpɪktʃəˈresk/
/ˈpærət/
/prəʊˌkræstɪˈneɪʃ(ə)n/
/rɪˈkleɪm/
/rɪˈfɔː(r)m/
/ˌrepɔː(r)ˈtɑːʒ/
/rɪˈprəʊtʃ/
/ˈrevənjuːˌsɔː(r)s/
/rɪˈwɔː(r)dɪŋ/
/rɪdʒ/
/səˈfɑːri/
/sɪˈverəti/
/ˈsuːɪdʒ/
/ˈsɪŋk ˌɪntə/
/ˌθʌmz ˈdaʊn/
/trek/
/ˌtrɪk(ə)l ˈdaʊn/
/ˈʌpˌbrɪŋɪŋ/
/ʌnˈreɡjʊˌleɪtɪd/
/veɪɡ/

živit se
luxus; přepych
otravný; nudný
horolezectví
vzájemný
odlehlý; mimo hlavních destinací
zavalit, přemoct
pádlovat
parazitický, cizopasný
poloostrov
malebný
opakovat po někom
odkládání, otálení
vymáhat, žádat zpět
reformovat, předělat
reportáž
vyčítat, vytýkat
zdroj příjmů
prospěšný, vyplácející se
hřeben (střechy, hory)
safari
přísnost, náročnost
splašky
ponořit do, pronikat do
odsouzení, nesouhlas
putování
klesat (peníze od bohatých k chudým)
výchova
neregulovaný
neurčitý

/əˈfɔː(r)dəb(ə)l/
/æŋˈzaɪəti/
/ˈkʌltʃə® ˌʃɒk/
/dɪˈtɪəriəreɪt/
/ɪmˈbreɪs/
/ɪnˈɡeɪdʒmənt/
/ɪkˈspəʊʒə(r)/
/ˈmiːdieɪt/
/ˈpɑːsɪŋ/
/feɪz/
/ˈskʌlptə(r)/

dostupný
úzkost; strach
kulturní šok
(z)horšit se; (z)kazit se
přijmout; obejmout
zapojení se
vystavení se
vyjednávat; smířit; být prostředníkem
přechodný
fáze
sochař

/kəmˈpetətɪvˌstriːk/
soutěživý duch (být soutěživý)
/dɪˌveləpment(ə)l ˈmaɪlˌstəʊn/ vývojový milník
/dʒəˌnetɪk ɪnˈherɪt(ə)ns/
genetické dědictví
/ˌɪdiəʊsɪŋkrætɪk ˈmænəˌrɪz(ə)m/idiosynkratické zvyklosti
/pəˌrent(ə)l rɪˌspɒnsəˈbɪləti/
rodičovská zodpovědnost
/ˌsəʊʃ(ə)l ɪnˈvaɪrənmənt/
sociální prostředí
/ˌsəʊʃ(ə)l ˈtreɪt/
sociální črta

strict upbringing
sibling rivalry
uncanny resemblance
Word formation 3 – examples
applicant
assistance
bystander
coproduce
development
disloyal
displeasure
dominate
dramatic
expectant
explanation
frequency
ignorance
immaturity
impression
inconsiderable
inconsiderate
independent
industrialist
inedible
influential
insightful
international
leadership
loosen
notoriety
observant
overreact
perceptive
personality
pessimistic
probability
prosperity
questionable
reconsider
regional
requirement
specialise
unexpectedly
unimpressive
unreasonable
Describing a visual
bar graph
flow chart
line graph
pie chart

/ˌstrɪkt ˈʌpbrɪŋɪŋ/
/ˈsɪblɪŋ ˈraɪv(ə)lri/
/ʌnˌkæni rɪˈzembləns/

přísná výchova
sourozenecká rivalita
vzácná podobnost

/ˈæplɪkənt/
/əˈsɪst(ə)ns/
/ˈbaɪˌstændə(r)/
/ kəʊprəˈdjuːs/
/dɪˈveləpmənt/
/dɪsˈlɔɪəl/
/dɪsˈpleʒə(r)/
/ˈdɒmɪneɪt/
/drəˈmætɪk/
/ɪkˈspektənt/
/ˌekspləˈneɪʃ(ə)n/
/ˈfriːkwənsi/
/ˈɪɡnərəns/
/ˌɪməˈtjʊərəti/
/ɪmˈpreʃ(ə)n/
/ˌɪnkənˈsɪdərəb(ə)l/
/ˌɪnkənˈsɪdərət/
/ˌɪndɪˈpendənt/
/ɪnˈdʌstriəlɪst/
/ɪnˈedəb(ə)l/
/ˌɪnfluˈenʃ(ə)l/
/ˈɪnsaɪtf(ə)l/
/ˌɪntə(r)ˈnæʃ(ə)nəl/
/ˈliːdə(r)ʃɪp/
/ˈluːs(ə)n/
/ˌnəʊtəˈraɪəti/
/əbˈzɜː(r)v(ə)nt/
/ˌəʊvəriˈækt/
/pə(r)ˈseptɪv/
/ˌpɜː(r)səˈnæləti/
/ˌpesəˈmɪstɪk/
/ˌprɒbəˈbɪləti/
/prɒˈsperəti/
/ˈkwestʃ(ə)nəb(ə)l/
/ˌriːkənˈsɪdə(r)/
/ˈriːdʒ(ə)nəl/
/rɪˈkwaɪə(r)mənt/
/ˈspeʃəlaɪz/
/ˌʌnɪkˈspektɪdli/
/ˌʌnɪmˈpresɪv/
/ʌnˈriːz(ə)nəb(ə)l/

žadatel, uchazeč
pomoc, podpora
pozorovatel, náhodný divák
koprodukovat
vývoj
nevěrný; neloajální
nespokojenost, nelibost
dominovat, ovládat
dramatický
očekávaný, budoucí
vysvětlení; objasnění
častost, frekvence
nevzdělanost, neznalost
nedospělost
dojem
bezvýznamný, nepatrný
bezohledný, netaktní
nezávislý
průmyslník
nejedlý, nepoživatelný
vlivný, významný
umožnující/dávající hluboký pohled na něco
mezinárodní
vůdcovství, vedení
uvolnit, povolit
všeobecně známá věc
pozorný; opatrný
přehánět, dramatizovat
vnímavý, chápavý
osobnost
pesimistický
pravděpodobnost
blahobyt; prosperita
sporný, pochybný
znovu uvážit, rozmyslet
krajový; regionální
požadavek
zaměřit se; být odborníkem
nečekaně
nezajímavý
nerozumný, nerozvážný

/ˈbɑː(r) ɡrɑːf/ or /ˈbɑː(r) ɡræf/
/ˈfləʊ tʃɑː(r)t/
/ˈlaɪn ɡrɑːf/ or /ˈlaɪn ɡræf/
/ˈpaɪ tʃɑː(r)t/

sloupcový diagram
vývojový diagram
čárový graf
kruhový diagram

table
Other words and phrases
abandon
adoptive
attribute
be down to
campaign
coin
compromise
concede
contributor
deadlock
diligence
dispute
dominant
erase
extroversion
fret
genes
happen to
hard-wired
inconclusive
incorporate
inevitably
in retrospect
inevitably
instinctive
launch
magnetic resonance imaging/MRI
mannerism
mutually
nurture
ongoing
parentage
pinpoint
pioneering
profound
proofread
reunion
shortlist
sibling
socioeconomic
sociologist
storm off
superficial
tackle
temperament
the case for
ubiquitous
undergo

/ˈteɪb(ə)l/

tabulka

/əˈbændən/
opustit; vzdát se (čeho)
/əˈdɒptɪv/
adoptivní
/ˈætrɪˌbjuːt/
vlastnost, atribut
/biː ˈdaʊn tuː/
jít na vrub něčeho/někoho
/kæmˈpeɪn/
kampaň, tažení
/kɔɪn/
vytvořit nový název
/ˈkɒmprəmaɪz/
kompromis; uzavřít kompromis
/kənˈsiːd/
připustit, přiznat
/kənˈtrɪbjʊtə(r)/
přispěvatel
/ˈdedˌlɒk/
na mrtvém bodě, uvíznutí
/ˈdɪlɪdʒ(ə)ns/
usilovnost, píle
/dɪˈspjuːt/
hádat se, diskutovat, pochybovat
/ˈdɒmɪnənt/
převládající; nejvlivnější
/ɪˈreɪz/
vymazat
/ˌekstrəˈvɜː(r)ʃ(ə)n/
extroverze
/fret/
zlobit se, vztekat se
/dʒiːnz/
geny
/ˈhæpən tə/
přihodit se (náhodně)
/ˌhɑː(r)d ˈwaɪə(r)d/
vrozený
/ˌɪnkənˈkluːsɪv/
nepřesvědčivý
/ɪnˈkɔː(r)pəreɪt/
včlenit
/ɪnˈevɪtəbli/
nevyhnutelně
/ɪn ˈretrəʊˌspekt/
při zpětném pohledu
/ɪnəˈvɪtəblɪ/
nevyhnutně
/ɪnˈstɪŋktɪv/
pudový, instinktivní
/lɔːntʃ/
spustit; začít
/mæɡˌnetɪk ˈrezənəns ˌɪmɪdʒɪŋ/ zobrazování magnetickou rezonancí
/ˈmænəˌrɪz(ə)m/
zvyklosti
/ˈmjuːtʃuəli/
vzájemně
/ˈnɜː(r)tʃə(r)/
výchova
/ˈɒn ˌɡəʊɪŋ/
pokračující, přetrvávající
/ˈpeərəntɪdʒ/
rod, pokolení
/ˈpɪnˌpɔɪnt/
stanovit, vypíchnout, zdůraznit
/ˌpaɪəˈnɪərɪŋ/
průkopnický
/prəˈfaʊnd/
hluboký; důmyslný
/ˌpru:fri:d/
korigovat
/riːˈjuːniən/
opětovné setkání
/ˈʃɔː(r)tˌlɪst/
zařadit do užšího výběru
/ˈsɪblɪŋ/
sourozenec
/ˌsəʊʃiəʊˌekəˈnɒmɪk/
socioekonomický
/ˌsəʊʃiˈɒlədʒɪst/
sociolog
/ˌstɔ:m ɒf/
rozhněvaně odejít
/ˌsuːpə(r)ˈfɪʃ(ə)l/
povrchní
/ˈtæk(ə)l/
pustit se do
/ˈtemprəmənt/
temperament
/ðə ˈkeɪs fə(r)/
vážné důvody pro
/ju:ˈbɪkwɪtəs/
všudypřítomný
/ˌʌndə(r)ˈɡəʊ/
podstoupit; podrobit se (čemu)

win-win strategy
yearn

/ˌwɪn ˈwɪn/
/jɜː(r)n/

strategie výhra-výhra/dvojitého vítěze
toužit, dychtit po něčem

Unit 8

Offering assistance
/ˌbenɪˈfɪʃ(ə)l/
prospěšný
beneficial
/kæmˈpeɪn/
kampaň
campaign
/ˌkɒntrɪˈbjuːʃ(ə)n/
příspěvek, vklad, přínos
contribution
/dəʊˈneɪʃ(ə)n/
dar, dotace
donation
/ˈempəθi/
empatie, vcítění
empathy
/ɪnˈsentɪv/
podnět
incentive
/ˈməʊtɪv/
pohnutka, motiv
motive
/ˈprəʊtest/
protest; odpor
protest
/ˈsɪmpəθi/
soucit
sympathy
/vəʊˈkeɪʃ(ə)nəl/
odborný, profesionální
vocational
/ˈvɒlənt(ə)ri/
dobrovolný
voluntary
Expressions and phrases with self
/ˈfaɪnd jə(r)ˌself/
najít se
find yourself
/ˈluːz jə(r)ˌself/
pohroužit se (do)
lose yourself (in)
/ˌself ˈdeprɪˌkeɪtɪŋ/
podceňující se
self-deprecating (adj)
/ˌself ˈdaʊt/
sebenejistota
self-doubt
/ˌself ɪkˈspreʃ(ə)n/
sebevyjádření
self-expression
/ˌself ɪnˈdʌldʒ(ə)ns/
nevázanost, požitkářství
self-indulgence
/ˌself ˈmeɪd/
samovypracovaný
self-made
/ˌself prezə(r)ˈveɪʃ(ə)n/
sebezáchova
self-preservation
/ˌself ˈsɜː(r)vɪŋ/
sloužící vlastnímu prospěchu; sobecký
self-serving
/ˌʃædəʊ əv jə(r) ˌfɔː(r)mə(r) ˈself/stín svého bývalého já; být už jen svým vlastním st
shadow of your former self
/ˌræpt ˈʌp ɪn jə(r)ˌself/
zahleděný do sebe, sobecký
wrapped up in yourself
Personal growth (phrases)
dɪˈveləpmənt/
nepřetržitý osobní rozvoj
ensure continual personal development/ɪnˌʃɔː(r) kənˌtɪnjʊəl ˌpɜː(r)s(ə)nəlzabezpečit
komunikovat
ˈpiːp(ə)l/ s ostatními lidmi podobného smýšlen
interact with other like-minded people /ˌɪntərækt wɪð ʌðə(r)ˌlaɪk maɪndɪd
ˈweɪ/
se ve změně
make a difference in a hands-on way /ˌmeɪk ə ˌdɪfrəns ɪn ə ˌhændz ɒnangažovat
splnitɡruːp/
očekávání své skupiny
meet the expectations of a peergroup /ˌmiːt ði ekspekˌteɪʃ(ə)nz əv ə ˈpɪə(r)
/step ˌaʊt əv ðeə(r) ˈkʌmfə(r)t ˌzəʊn/
vystoupit z komfortní zóny
step out of their comfort zone
používat
skɪlz/a rozvíjet svoje praktické zručnosti
use and enhance their practical skills /ˌjuːz ənd ɪnˌhɑːns ðeə(r)ˈpræktɪk(ə)l
Other words and phrases
/ˌæltruˈɪstɪk/
altruistický
altruistic
/əˈtentɪvli/
pozorně, bedlivě
attentively
/ˈævəˌtɑː(r)/
avatar, vtělení
avatar
/əˈvɜː(r)t/
odvrátit, zabránit, zamezit
avert
/braɪb/
úplatek
bribe
/ˈkætəlɪst/
katalyzátor; osoba, která způsobuje změnu
catalyst
/kəˈlæb(ə)rətɪv/
spolupracující
collaborative
/ˈkʌmfə(r)t ˌzəʊn/
zóna komfortu
comfort zone
/ˌkʌmp(ə)ni ˈhaɪəˌrɑː(r)ki/
hierarchie společnosti
company hierarchy
/kənˈsaɪs/
stručný, výstižný
concise
/kənˈtest/
odporovat, vyvracet, popírat
contest
/kənˈtɪnjʊəl/
ustavičný, nepřerušovaný
continual
/ˈkɒntrəvɜː(r)si/
spor; sporná otázka
controversy
/ˈkɜː(r)tiəs/
zdvořilý, galantní
courteous

dawn
dearth
deterrent
dilemma
disposable
eliminate
endorse
entail
entrepreneur
exaggerate
factor
far-flung
fatigue
fellow
fence
flattery
follow up
generate
hands-on
hashtag
haste
hinder
illusory
impactful
inflate
in hindsight
initiative
injustice
internship
intimate
like-minded
mentor
networking
obligation
outline
plight
poverty
propose
real-time
recreational
relief
render
relinquish
resignation
retain
rumour
sacrifice
scenario
shiver
since time immemorial

/dɔːn/
/dɜː(r)θ/
/dɪˈterənt/
/dɪˈlemə/
/dɪˈspəʊzəb(ə)l/
/ɪˈlɪmɪneɪt/
/ɪnˈdɔː(r)s/
/ɪnˈteɪl/
/ˌɒntrəprəˈnɜː(r)/
/ɪɡˈzædʒəreɪt/
/ˈfæktə(r)/
/ˌfɑː(r) ˈflʌŋ/
/fəˈtiːɡ/
/ˈfeləʊ/
/fens/
/ˈflætəri/
/ˌfɒləʊ ˈʌp/
/ˈdʒenəreɪt/
/ˌhændz ˈɒn/
/ˈhæʃˌtæɡ/
/heɪst/
/ˈhɪndə(r)/
/ɪˈluːsəri/
/ˈimpæktf(ə)l/
/ɪnˈfleɪt/
/ɪn ˈhaɪn(d)ˌsaɪt/
/ɪˈnɪʃətɪv/
/ɪnˈdʒʌstɪs/
/ˈɪntɜː(r)nˌʃɪp/
/ˈɪntɪmət/
/ˌlaɪk ˈmaɪndɪd/
/ˈmentɔː(r)/
/ˈnetˌwɜː(r)kɪŋ/
/ˌɒblɪˈɡeɪʃ(ə)n/
/ˈaʊtlaɪn/
/plaɪt/
/ˈpɒvə(r)ti/
/prəˈpəʊz/
/ˈrɪəl ˌtaɪm/
/ˌrekriˈeɪʃ(ə)n(ə)l/
/rɪˈliːf/
/ˈrendə(r)/
/rəˈlɪŋkwɪʃ/
/ˌrezɪɡˈneɪʃ(ə)n/
/rɪˈteɪn/
/ˈruːmə(r)/
/ˈsækrɪfaɪs/
/səˈnɑːriəʊ/
/ˈʃɪvə(r)/
/sɪns ˌtaɪm ɪməˈmɔːriəl/

svítání, úsvit
nouze, nedostatek
odstrašující příklad; odstrašení
rozpaky, dilema
na jedno použití, jednorázový
odstranit
potvrdit, schválit
mít za následek, způsobit
podnikatel
přehánět; zveličovat
faktor
rozsáhlý, dalekosáhlý
únava, vyčerpanost
společník, partner
plot
lichotka
pokračovat v něčem
vytvářet, generovat
zainteresovaný, angažovaný
mřížka (znak)
shon
brzdit, překážet
iluzorní, neskutečný
působivý
nafouknout
ve zpětném pohledu
iniciativa
nespravedlnost
stáž
osobní, důvěrný
stejně smýšlející
mentor, rádce
budování sítě
povinnost; závazek
načrtnout
bídný stav, neutěšená situace
chudoba, bída, nouze
navrhnout
v reálném čase
rekreační
úleva; ulehčení
splácet, oplatit
vzdát se
rezignace, zřeknutí se
uchovat si, ponechat si
fáma, kleveta
oběť
scénář
(za)třást (se); (za)chvět se
odnepaměti

stress
swiftly
tragic
underlying
vicious
vital
volunteer
weary
well-off
Gateway to exams: Units 7–8
complement
crucial
determine
dig
excel
inherent
heritable
mediocre
optimise
overloaded
pin down
predispose
rank
raw talent
spectrum
sprint
susceptibility

/stres/
/ˈswɪftli/
/ˈtrædʒɪk/
/ˌʌndə(r)ˈlaɪɪŋ/
/ˈvɪʃəs/
/ˈvaɪt(ə)l/
/ˌvɒlənˈtɪə(r)/
/ˈwɪəri/
/ˌwel ˈɒf/

zdůraznit
rychle, svižně
tragický
zásadní, podstatný
zkažený; zlomyslný
potřebný; životně důležitý
dobrovolně se přihlásit
vyčerpaný; unavený
zámožný; bohatý

/ˈkɒmplɪment/
/ˈkruːʃ(ə)l/
/dɪˈtɜː(r)mɪn/
/dɪɡ/
/ɪkˈsel/
/ɪnˈherənt/
ˈherɪtəb(ə)l/
/ˌmiːdiˈəʊkə(r)/
/ˈɒptɪmaɪz/
/ˌəʊvə(r)ˈləʊdɪd/
/ˌpɪn ˈdaʊn/
/ˌpriːdɪˈspəʊz/
/ræŋk/
/ˌrɔː ˈtælənt/
/ˈspektrəm/
/sprɪnt/
/səˌseptəˈbɪləti/

doplnit
rozhodující, klíčový
určit, stanovit
kopat, pátrat
vynikat
neodmyslitelný, vrozený
dědičný
obyčejný, průměrný
optimalizovat, přizpůsobit
přetížený
pochopit podstatu; vysvětlit
připravit předem
skupina, stupeň
přirozený talent
spektrum, šířka
sprint, sprintovat
vnímavost, náchylnost

Unit 9
Idioms with star and fame
/ˌfɪftiːnˌmɪnɪts əv ˈfeɪm/
15 minutes of fame
/ə ˌkleɪmtə ˈfeɪm /
a claim to fame
/biː ˌstɑːri ˈaɪd/
be starry-eyed
/biːˌrɪt(ə)n ɪn ðə ˈstɑː(r)z/
be written in the stars
/ˌriːtʃ fə(r)ðə ˈstɑː(r)z/
reach for the stars
/ˌʃuːt tə ˈfeɪm/
shoot to fame
/ˌθæŋkwʌnz ˌlʌki ˈstɑː(r)z/
thank one’s lucky stars
/ˌwɒt ˈpraɪsˈfeim/
what price fame
Phrasal verbs 3 – the film industry
/ˌæktˈaʊt/
act out
/ˌbreɪk ˈɪntuː/
break into
/ˈkɔːl fə(r)/
call for
/ˌkʌm əˈkrɒs/
come across
/ˌfeɪd ˈaʊt/
fade out
/ˌɡet əˈkrɒs /
get across
/ˌpʊt ˈɒn/
put on
/ˈriːd fə(r)/
read for
/ˌrʌn ˈθruː/
run through
/ˌteɪk ˈɒn/
take on
/ˌtraɪ ˈaʊt/
try out

15 minut slávy
důvod slávy (to, co dělá člověka, místo, atd.slavným
být naivní, zasněný
je to napsáno ve hvězdách
natáhnout se za hvězdami
proslavit se, prorazit
díky jeho šťastné hvězdě
vysoká cena za slávu
zahrát (divadlo)
vniknout do
žádat, vyžadovat
zdát se být; vypadat jako
zvolna mizet, vytrácet se
podat, přednést
zahrát, inscenovat
studovat na
proběhnout něčím
přijmout, vzít na sebe
vyzkoušet (si); otestovat

turn into
write out of
Film
adaptation
box office
flashback
flaw
location
narrator
portrayal
reception
screenplay
soundtrack
Other words and phrases
adrenalin
aisle
antithesis
baffle
censorship
come under fire
consolation
craft
disenchantment
dissuade
dystopian
embed
excruciating
existential
fastidious
fired up
fundamental
grit your teeth
hold accountable
hook
intent on
jargon
laborious
latex
mechanism
mesmerising
nomination
nominee
opulent
overlooked
pamper
perish
prop
proportionally
reluctant
rhetorical

/ˌtɜː(r)n ˈɪntuː/
/ˌraɪt ˈaʊt əv/

změnit
vyškrtnout (postavu z děje)

/ˌædæpˈteɪʃ(ə)n/
/ˈbɒks ˌɒfɪs/
/ˈflæʃˌbæk/
/flɔː/
/ləʊˈkeɪʃ(ə)n/
/nəˈreɪtə(r)/
/pɔː(r)ˈtreɪəl/
/rɪˈsepʃ(ə)n/
/ˈskriːnˌpleɪ/
/ˈsaʊn(d)ˌtræk/

adaptace; přepracování
pokladna (divadelní apod.)
retrospektiva; záblesk z minulosti
chyba, závada
poloha, umístnění
vypravěč
vykreslení, zobrazení
přijetí
filmový scénář
soundtrack (hudba k filmu)

/əˈdrenəlɪn/
/aɪl/
/ænˈtɪθəsɪs/
/ˈbæf(ə)l/
/ˈsensə(r)ʃɪp/
/ˌkʌm ʌndə(r)ˈfaɪə(r)/
/ˌkɒnsəˈleɪʃ(ə)n/
/krɑːft/
/ˌdɪsɪnˈtʃɑːntmənt/
/dɪˈsweɪd/
/dɪsˈtəʊpiən/
/ɪmˈbed/
/ɪkˈskruːʃiˌeɪtɪŋ/
/ˌeɡzɪˈstenʃ(ə)l/
/fæˈstɪdiəs/
/ˌfaɪə(r)d ˈʌp/
/ˌfʌndəˈment(ə)l/
/ˌɡrɪt jɔː(r) ˈtiːθ/
/ˌhəʊldəˈkaʊntəb(ə)l/
/hʊk/
/ɪnˈtent ɒn/
/ˈdʒɑː(r)ɡən/
/ləˈbɔːriəs/
/ˈleɪteks/
/ˈmekəˌnɪz(ə)m/
/ˈmezməˌraɪzɪŋ/
/ˌnɒmɪˈneɪʃ(ə)n/
/ˌnɒmɪˈniː/
/ˈɒpjʊlənt/
/ˌəʊvə(r)ˈlʊkt/
/ˈpæmpə(r)/
/ˈperɪʃ/
/prɒp/
/prəˈpɔː(r)ʃ(ə)nəli/
/rɪˈlʌktənt/
/rɪˈtɒrɪk(ə)l/

adrenalin
ulička (např. mezi sedadly)
protiklad, opak
odvádět; vyvést z konceptu
cenzura
dostat se pod palbu
útěcha; uspokojení
sestrojit
rozčarování, deziluze
zrazovat, odrazovat
dystopický
vložit, vsadit
nesnesitelný, mučivý
existenciální
vybíravý
vzplanout hněvem
základní, podstatný
zatnout zuby
brát na odpovědnost
chytit na háček (zaujmout)
zaměřený na
žargon
pracný, namáhavý
latex
mechanizmus
okouzlující
nominace
nominovaný
bohatý, drahý, honosný
přehlížený, opomenutý
hýčkat
zahynout, zaniknout
opora
úměrně
zdráhavý, neochotný
rétorický

ruthless
seasoned
sense of propriety
shake off
silicone
snobbery
stellar
stunning
surgery
talk up
thrilled
tolerate
whip out
wreck

/ˈruːθləs/
/ˈsi:znd/
/ˌsensəv prəˈpraɪəti/
/ˌʃeɪk ˈɒf/
/ˈsɪlɪkəʊn/
/ˈsnɒbəri/
/ˈstelə(r)/
/ˈstʌnɪŋ/
/ˈsɜː(r)dʒəri/
/ˌtɔːk ˈʌp/
/θrɪld/
/ˈtɒləreɪt/
/wɪp aʊt/
/rek/

nemilosrdný
ostřílený
smysl pro vhodnost/slušnost
setřást, zbavit se
silikon
snobství
hvězdný
senzační; ohromující
chirurgie; ordinace; ordinační hodiny
vyzdvihovat, podporovat
vzrušený, napjatý, uchvácený
tolerovat
vytasit
zkáza, trosky; zruinovat

/ˌɔːltə(r) ˈiːɡəʊ/
/hjuːˌmænɪˈteəriən/
/aɪˈkɒnəˌklæst/
/ˈneməsɪs/
/fɪˈlænθrəpɪst/
/prəʊˈtæɡənɪst/
/ˈrəʊl ˌmɒd(ə)l
/ˈsaɪdˌkɪk/
/ˈvɪlən/

druhé já, alter ego
humanitární pracovník, humanitář
obrazoborec
nemesis (spravedlivý a neodvratitelný trest)
filantrop
protagonista, hlavní postava
příklad, idol, vzor
pomocník, poskok
zlosyn, zloduch

/əbˈsteɪn frəm/
/ˈæŋkʃəsəˌbaʊt/fə(r)/
/ˈætɪtjuːd tə(ˌwɔː(r)dz)/ɒn/
/kəmˈpærɪs(ə)n bɪˌtwiːn/wɪð/
/ˈkɒns(ə)nˌtreɪt ɒn/
/ɪnˈtenʃ(ə)n əv/
/ɪn ˈθɪəri/
/əbˈdʒekt tuː/
/ˈpreɪz ˌsʌmbədi fə(r)/
/ˈsætɪsfaɪd wɪð/əˌbaʊt/
/ˈsensətɪv tə(ˌwɔː(r)dz)/əˌbaʊt/
/səˈspɪʃəs əv/əˌbaʊt/

zdržovat se něčeho; abstinovat
být znepokojený, úzkostný; mít trému
postoj k
srovnání mezi/s
soustředit se na
záměr
teoreticky
namítat proti
chválit někoho za
spokojený s
vnímavý k (to) / citlivý na (about/to)
podezřívavý vůči (of/about)/nedůvěřivý k (of)

/ˈædm(ə)rəb(ə)l/
/ˌædəˈles(ə)ns/
/əˈfɜː(r)mətɪv/
/ɔːlˈbiːɪt/
/əˈliːvieɪt/
/ˈælfə ˌsteɪtəs/
/ɔːˈθɒrəti/
/bæn/
/bləʊ/
/ˈbruːt(ə)l/

vynikající, obdivuhodný, úžasný
dospívání
kladný, souhlasný
i když
zmírnit, ulevit
dominantní postavení
autorita; vedení
vykázat, vyhostit
rána, úder
brutální

Unit 10
Heroes and anti-heroes
alter ego
humanitarian
iconoclast
nemesis
philanthropist
protagonist
role model
sidekick
villain
Prepositional phrases
abstain from
anxious about/for
attitude to(wards)/on
comparison between/with
concentrate on
intention of
in theory
object to
praise somebody for/on/about
satisfied with/about
sensitive to(wards)/about
suspicious of/about
Other words and phrases
admirable
adolescence
affirmative
albeit
alleviate
alpha status
authority
ban
blow
brutal

coincide
concur with
condemnation
confront
depict
derive from
diabetic
discharge
elevation
evoke
exemplify
fatal flaw
fit into the mould of
glorify
heroic
hesitate
languish
laud
mythical
placate
porpoise
put up on a pedestal
radically
reprehensible
resent
rigorous
shift
stranded
synchronicity
the greater good
the odds are stacked against
therapy
trickery
ubiquity
underdog
underprivileged
unsung
with some reservation
witness
Gateway to exams: Units 9–10
adoration
advent
by-product
egotistical
elevated
fundamental
gaze
grounded
hype
implement

/ˌkəʊɪnˈsaɪd/
/kənˈkɜː(r) wɪð/
/ˌkɒndemˈneɪʃ(ə)n/
/kənˈfrʌnt/
/dɪˈpɪkt/
/dɪˈraɪv frɒm/
/ˌdaɪəˈbetɪk/
/dɪsˈtʃɑː(r)dʒ/
/ˌeləˈveɪʃ(ə)n/
/ɪˈvəʊk/
/ɪɡˈzemplɪfaɪ/
/ˌfeɪt(ə)l ˈflɔː/
/ˌfɪt ɪntə ðə ˈməʊld əv/
/ˈɡlɔːrɪfaɪ/
/hɪˈrəʊɪk/
/ˈhezɪteɪt/
/ˈlæŋɡwɪʃ/
/lɔːd/
/ˈmɪθɪk(ə)l/
/pləˈkeɪt/
/ˈpɔː(r)pəs/
/pʊt ˌʌp ɒn ə ˈpedɪst(ə)l/
/ˈrædɪkli/
/ˌreprɪˈhensəb(ə)l/
/rɪˈzent/
/ˈrɪɡərəs/
/ʃɪft/
/ˈstrændɪd/
/ˌsɪŋkrəˈnɪsəti/
/ðə ˌɡreɪtə(r)ˈɡʊd/
/ði ˌɒdz ə(r) ˈstækt əˌɡenst/
/ˈθerəpi/
/ˈtrɪkəri/
/juːˈbɪkwəti/
/ˈʌndə(r)ˌdɒɡ/
/ˌʌndə(r)ˈprɪvəlɪdʒd/
/ʌnˈsʌŋ/
/wɪð ˌsʌm rezə(r)ˈveɪʃ(ə)n/
/ˈwɪtnəs/

shodovat se, přihodit se současně
souhlasit s
zavrhnutí, odsouzení
čelit, postavit se něčemu
zobrazit, vyobrazit
pocházet od/z
diabetický
odstranit
stoupání
vyvolávat
ilustrovat, znázornit příkladem
osudová chyba
zapadnout do formy (být typický)
oslavovat, velebit
hrdinský
váhat
chřadnout, trápit se
chválit
mýtický
smířit, uklidnit, udobřit
sviňucha
postavit někoho na piedestal (často neoprávněně)
radikálně
trestuhodný, hanebný
zazlívat, pohoršovat se, nesnášet
striktní
posun
uvízlý
shoda, sladění
vyšší dobro
karty jsou rozdány proti (někomu); štěstí není na (n
terapie, léčba
podvádění, lest
všudepřítomnost
smolař, vyděděnec
diskriminovaný, nerovnoprávný
neopěvovaný, neuznávaný
s odstupem
svědek; být svědkem čeho

/ˌædəˈreɪʃ(ə)n/
/ˈædvent/
/ˈbaɪ ˌprɒdʌkt/
/ˌiːɡəʊˈtɪstɪk(ə)l/
/ˈeləˌveɪtɪd/
/ˌfʌndəˈment(ə)l/
/ɡeɪz/
/ˈɡraʊndɪd/
/haɪp/
/ˈɪmplɪˌment/

zbožňování, uctívání
příchod
vedlejší produkt
sobecký, egoistický
zvýšený
podstata, zásada, základ
pohled; zírat, upřeně hledět
uzemněný, být při zemi
reklama, publicita, propaganda
zavádět, uplatnit

insight
pertinent
phenomena
predecessor
refugee
renowned
resilience
seductiveness
so-called

/ˈɪnsaɪt/
/ˈpɜː(r)tɪnənt/
/fəˈnɒmɪnə/
/ˈpriːdɪˌsesə(r)/
/ˌrefjʊˈdʒiː/
/rɪˈnaʊnd/
/rɪˈzɪliəns/
/sɪˈdʌktɪvnəs/
/ˈsəʊ ˌkɔːld/

vhled; porozumění
náležitý, relevantní
jevy
předchůdce, předek
utečenec
renomovaný, slavný
pružnost, ohebnost
svůdnost, vábivost, lákavost
takzvaný

Slovak

neracionální

vý, srozumitelný, zřetelný

ný, nezkrotný

(i přeneseně)

přesvědčit někoho koupit něco

ého postavení

ukrást něco

ké dílo, které se záměrně odchyluje od obvyklého jazyka, faktografie, zvyklosti, módy, atd)

otního prostředí

očítačového systému)

v diskusi, článku)

a někoho/něco

/věc) z dvou už zmíněných

ch k chudým)

rostředníkem

oký pohled na něco

ojitého vítěze

ěchu; sobecký
ýt už jen svým vlastním stínem

sobní rozvoj
lidmi podobného smýšlení

praktické zručnosti

způsobuje změnu

člověka, místo, atd.slavným)

nační hodiny

eodvratitelný trest)

ný; mít trému

a (about/to)
ut)/nedůvěřivý k (of)

estal (často neoprávněně)

(někomu); štěstí není na (něčí) straně

