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Unit ENG PoS CZ 

1 amused adj pobavený, rozveselený 
 annoy v zlobit, obtěžovat, být na obtíž 
 assume v předpokládat, mít za co, zaujmout 

 best-selling adj 
úspěšně se prodávající, jdoucí na 
dračku 

 bored adj znuděný, otrávený 
 bring up v vychovat, vyrůst 
 charming adj okouzlující, půvabný 
 compromise n kompromis, částečný ústupek 
 counter-argument n protiargument 
 countless adj nespočetný 
 deal with v 1. jednat (s někým) obchodně 
   2. vypořádat se (s čím), zvládnout 
   3. pojednávat (o čem - kniha) 
 desire v přát si, toužit (po něčem) 
 do someone a favour v prokázat, udělat laskavost, službičku 
 embarrassed adj rozpačitý, vyvedený z míry 
 energetic adj rázný, energický, čilý 
 extend v rozšířit, protáhnout, rozvinout 
 fanatic n fanatik, nadšenec 
 firm n firma, podnik 
 fitness n dobrá kondice, fyzická zdatnost 
 give someone a lift v svézt někoho zadarmo, obvykle autem 
 interrupt v přerušit, vyrušovat 
 irritate v dráždit, popouzet 
 lack of something n nedostatek (něčeho) 
 mature adj dospělý, vyzrálý 

 mind your own business v 
hledět si svého, nestarat se o cizí 
záležitosti 

 on average n průměrně, obecně 
 prioritise v preferovat, určit priority 
 sporty adj sportovní 

 the key to something n 
klíč k něčemu, způsob jak něco 
dosáhnout 

 upset adj rozrušený, znepokojený, rozčilený 
 vital adj podstatný, životně důležitý 

 

2 abrupt adj neočekávaný, prudký 
 clamber v plazit se, škrábat se 
 commit v spáchat, dopustit se něčeho 
 compete v soupeřit, soutěžit, konkurovat 
 consistent adj shodný, odpovídající, konzistentní 
 disappoint v zklamat 
 distract v vyrušit, rozptýlit (pozornost) 
 exhaust v vyčerpat, znavit 
 fantasise v představovat si, snít o čem 
 further afield n široké okolí 
 heap n hromada, neuspořádaná kupa 
 heartbroken adj zdrcený, se zlomeným srdcem  
 high-pitched adj pronikavý, vysoký 
 irrelevant adj nepodstatný, vedlejší 
 leisure n volný čas 
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 make up v vymyslet, vymýšlet 
 mousy adj myší, šedivý jako myš 
 on display n vystavený 
 pile n hromada, kupa 
 rush n spěch, kvap 
 simultaneously adv současně, zároveň 
 straw n sláma 
 sum up v shrnout, zrekapitulovat 
 triviality n bezvýznamnost, banálnost 
 urge v naléhat, přesvědčovat, nabádat 
 venture v odvážit se, riskovat, troufnout si 

 

3 adapt v přizpůsobit, zvyknout si 
 bare adj prázdný, holý 
 compartment n kupé, oddělení 
 dismantle v rozebrat, demontovat 
 document n dokument, doklad 
 endure v vydržet, snést 
 epic adj impozantní, výpravný 
 excursion n exkurze, výlet 
 fake adj padělaný, falešný 
 gust n poryv, prudký závan 
 holdall adj objemná kabela, cestovní taška 
 host n hostitel/ka 
 in style n stylově 
 involve v zahrnovat, zapojit 
 luxury n přepych, nadbytek, bohatství 
 mood n nálada, rozpoložení 
 novelty n novost, originalita, novinka 
 overnight adj přes noc, v noci 
 packed adj plný, napěchovaný 
 panel n deska, plát 
 privacy n soukromí, samota 
 proclamation n prohlášení, veřejné oznámení 
 route n cesta, dráha, směr 
 screwdriver n šroubovák 
 snack n svačina, přesnídávka 
 snatch v chňapnout, popadnout 
 sweaty adj upocený 
 unspoilt adj nezničený, nedotčený 
 wildlife n divoká zvěř 
 witness n svědek 

 

4 aim v usilovat, snažit se, zacílit 
 airy adj vzdušný, lehoučký 
 attitude n postoj, stanovisko, názor 
 bunch n banda, parta 
 cage n klec 
 combination n kombinace, spojení 
 cosy adj útulný, pohodlný 
 curriculum n studijní plán, školní osnovy 
 diet n strava, dieta 
 edible adj jedlý, poživatelný 
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 experimental adj pokusný, experimentální 
 feature n rys, znak, prvek 
 flavour n chuť, příchuť, aroma 
 funds n hotovost, finance 
 historic adj historický, dějinný 
 ingredient n přísada, složka 
 initiative n podnět, iniciativa 
 isolated adj izolovaný, oddělený 
 nutrition n výživa 
 organic adj ekologický, bio (jídlo) 
 range n škála, řada, rozmezí 
 recipe n recept, návod 
 seafood n plody moře 
 supply v dodávat, zásobovat 
 talkative adj hovorný, ukecaný 
 tasty adj chutný 
 tuition n vyučování, školní konzultace 
 value for money n přiměřený ceně, za dobrou cenu 
 variety n rozmanitost, pestrost 
 warn v varovat, upozornit 

 

5 achieve v dosáhnout, docílit 
 appreciate v ocenit, vážit si 
 approach n přístup, postoj 
 aspect n stránka, zřetel, ohled 
 barrier n překážka, zábrana 
 bilingual adj dvojjazyčný 
 cancel v zrušit, odvolat, vypovědět 
 challenge n výzva 
 classmate n spolužák 
 culture n kultura 
 flatmate n spolubydlící 
 fly by v letět, míjet 
 focus on something v zaměřit se (na něco) 
 frustrated adj znechucený, otrávený, frustrovaný 
 get to know v poznat, seznámit se 
 homesick adj tesknící po domově 
 hospitality n pohostinnost 
 immerse yourself in sth v ponořit se, zabrat se (do něčeho) 
 independent adj nezávislý 
 initial adj počáteční, první 
 intensive adj intenzivní, usilovný 
 marked adj označený, poznamenaný 
 master v ovládnout, osvojit si 
 overhear v zaslechnout, tajně vyslechnout 
 qualification n kvalifikace 
 remind v připomenout, upozornit 
 research n výzkum, průzkum 
 scare v postrašit, vylekat 
 theoretical adj teoretický 
 unique adj jedinečný, mimořádný 

 

6 alert adj ostražitý, bdělý 
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 branch n větev (stromu) 
 clearing n paseka, mýtina 
 crop n plodina, úroda 
 debate n diskuse, rozprava 
 endangered species n ohrožený druh 
 exhaust fumes n výfukové plyny 
 go ahead v jít napřed 
 ground v zrušit či znemožnit start 
 habitat n přirozené prostředí 
 idly adv nečinně, zahálčivě, líně 
 in the wild n ve volné přírodě 
 keeper n ošetřovatel 
 level n úroveň, stupeň, hladina 
 litter n smetí, odpadky 
 machete n mačeta 
 nature reserve n přírodní rezervace 
 play a part v figurovat, hrát 
 pollution n znečištění 
 remote adj vzdálený, daleký 
 scramble v drápat se, šplhat 
 slip v proklouznout, protáhnout se 
 sneeze v kýchnout 
 sniff v čenichat, očichávat 
 squat v přidřepnout si, sedět na bobku 
 surface n povrch, plocha 
 threat n hrozba, ohrožení 
 wander v potulovat se, chodit sem a tam 
 watchful adj všímavý, pozorný 

 

7 blow down v sfouknout, strhnout (větrem), povalit 
 call centre n call centrum, telefonní středisko 
 cashier n pokladník, pokladní 
 database n databáze, databanka 
 daunting adj skličující, znepokojující 
 elaborate adj podrobný, detailní propracovaný 
 equip v vybavit, vyzbrojit 
 equipment n vybavení, výstroj, nářadí 
 grab v popadnout, chňapnout 
 have something in common v mít (něco) společného 
 improvise v improvizovat, hledat náhradní řešení 
 key in v vložit informace do počítače klávesnicí 
 live up to expectations v naplňovat očekávání, žít dle očekávání 
 luggage n zavazadla 

 neat adj 
uspořádaný, uklizený, 
pořádkumilovný 

 nightly adv každou noc 
 punctual adj přesný, dochvilný 
 put effort into something v vložit úsilí (do něčeho) 
 stare v zírat, dívat se upřeně 
 status n postavení, status, prestiž 
 task n úkol, úloha, směna 
 terrifying adj úděsný, děsivý 
 trolley n pojízdný/servírovací stolek 
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 undeniably adv nepopiratelně, nevyvratitelně 
 vision n vize, obraz, představa 
 volunteer v 1. dobrovolník, neplacený pracovník 

   
2. dobrovolně se přihlásit, pracovat 
jako dobrovolník 

 

8 blister n puchýř 
 can't help v nemoci pomoci, nemoci se ubránit 
 career n kariéra, povolání 
 carry on v pokračovat, nepřestávat 
 casual adj neformální, ležérní 
 disappointment n nespokojení, zklamání 
 disqualify v učinit, prohlásit nezpůsobilým 
 drop out v nechat, nedokončit, odejít 
 eternity n věčnost 
 flexible adj ohebný, poddajný, pružný 
 furious adj zuřivý, vzteklý, nespoutaný 
 hallucination n halucinace, přelud, vidina 
 hire v pronajmout, vypůjčit si 
 individually adv individuálně, jednotlivě 
 it's no good adj nemá smysl (něco dělat) 
 it's not worth adj nestojí to za to, nevyplatí se to 
 keep up with v držet krok, stačit (někomu) 
 methodical adj metodický 
 outline n nastínit, popsat v hlavních rysech 
 pace n rychlost, tempo, krok 
 peaceful adj poklidný, nenásilný, mírový 
 severe adj vážný, těžký, přísný 
 strategy n strategie, taktika 

 take up v 
nastoupit (do práce), ujmout se 
(pozice) 

 to cut a long story short v 
zkrátit (příběh), neprotahovat 
(vyprávění) 

 train v trénovat, cvičit, (vy)školit 
 

9 abandon v zanechat, přestat (s činností) 
 be supposed to v být předpokládaný/naplánovaný, mít  
 brutal adj krutý, tvrdý, nemilosrdný 
 by accident adv náhodou, čirou náhodou 
 celebrity n osobnost, hvězda, celebrita 
 chance of a lifetime n životní šance 
 cheering n fandění, jásot 

 come down to v 
dostat se k jádru, podstatě věci; 
záležet 

 contract n smlouva, smluvní vztah 
 delighted adj potěšený, nadšený 
 exhilarating adj radostný 
 fascinating adj okouzlující, fascinující 
 further   adj další, dodatečný, pokročilejší 
 get involved v angažovat se, zaplést se 
 invaluable adj neocenitelný 
 lifestyle n životní styl 
 live   adj živě, v přímém přenosu 
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 make sense v dávat smysl, pochopit smysl 
 miss v přehlédnout, nevšimnout si 
 outlet n otevření, průchod emocí 
 reject v odmítnout, nepřijmout 
 show off v chlubit se, předvádět se 
 steady adj stálý, stabilní, pevný 
 strip away v odstranit, odkrýt 
 superb adj vynikající, jedinečný, znamenitý 
 take time out v dát si pauzu 
 taste n chuť, příchuť  
 turn something down v odmítnout, zamítnout (nabídku) 
 wealthy adj bohatý, zámožný 
 well-known adj známý, populární, slavný 

 

10 appropriate adj vhodný, náležitý, příslušný 
 be to do with v co se bude dít, co se bude dělat 

 
devote something to 
something v věnovat, zasvětit, obětovat 

 divide v dělit, rozdělit 
 earn v vydělat, vysloužit si, získat 
 fascinated adj okouzlený, fascinující 
 feel like v mít chuť něco udělat, chtít  
 financial adj finanční, peněžní 
 give out v vydávat, šířit, vyluzovat (zvuk) 
 immeasurably adv nezměřitelně, nesmírně 
 impact n účinek, dopad, vliv, působení 
 income n příjem, důchod 
 intense adj intenzivní, silný, prudký 
 lead v vést, žít (určitým způsobem) 
 match v odpovídat, hodit se, ladit 
 neighbourhood n sousedství, blízké okolí 
 objective n cíl, plán, úkol 
 observation n poznámka, připomínka, postřeh 
 original adj původní, originální, autentický 
 poverty n chudoba, bída, nouze 
 prove v dokázat, prokázat, potvrdit 
 reward n odměna, peněžitá odměna 
 sample n vzorek, ukázka 
 slightly adv nepatrně, lehce, jemně, slabě 
 start out v začí(na)t jako (učitel) 
 turn out v dopadnout, ukázat se, projevit se 

 

11 abuse n nadávka, urážka 
 accessory n doplněk, příslušenství 
 brilliant adj vynikající, velmi nadaný 
 concern n starost, obava, znepokojení 
 convenient adj vhodný, praktický, příhodný 
 delivery n dodávka, doručení, dodání 
 deny v popřít, zapřít 
 ensure v zajistit, zaručit 
 get by v vystačit si, přežít 

 glance v 
(letmo) pohlédnout, mrknout se na 
něco 
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 grateful adj vděčný  
 harm v ublížit, zranit, poškodit 
 high-quality adj vysoce kvalitní 
 hoover v vysávat, luxovat 
 hunter n lovec, myslivec 
 interactive adj interaktivní, vzájemně působící 
 item n položka, kus, záležitost 
 permission n povolení, dovolení, souhlas 
 rate v ohodnotit, posuzovat 
 regard v považovat, pokládat, uznávat 
 rental n pronájem, půjčování 
 replace v nahradit, vystřídat, vyměnit 
 reputation n pověst, reputace, jméno 
 reveal v vyzradit, odhalit, vyjevit 
 security n bezpečnost, zabezpečení 
 slam v prásknout, zabouchnout (dveře) 
 tackle v vypořádat se, poprat se (s problémem) 
 toiletries n toaletní potřeby 
 vehicle n vozidlo, dopravní prostředek 
 underwear n spodní prádlo 

 

12 arise v nastat, vzniknout 
 at first glance n na první pohled 

 canned food n 
konzervované potraviny (v 
plechovkách) 

 change your mind v změnit názor, rozmyslet si 
 check-up n lékařské vyšetření, prohlídka 
 counsellor n poradce, rádce 
 crew n pracovní skupina, personál 
 discreetly adv diskrétně, ohleduplně, rozvážně 
 dramatically adv dramaticky, napínavě 
 drastic adj drastický, krutý, tvrdý 
 fasten v zapnout, zavázat, připevnit 
 get over v zotavit se, překonat 
 get rid of v vyhodit, zbavit se 
 in mid-air n vysoko nad zemí (na nebi, ve vzduchu) 
 instance n 1. případ, situace 
   2. for instance například 
 intake n příjem (intake) 
 IQ n IQ - inteligenční kvocient 
 on board n na palubě 
 patrol v hlídka, stráž, obchůzka 
 profoundly adv hluboce, nesmírně, silně 
 put on v přibrat, ztloustnout 
 queue n řada, fronta 
 treatment n léčení, léčba, ošetření 
 troublemaker n výtržník, rebelant, buřič 
 vandalism n vandalství 
 workout n cvičení, trénink 

 

13 ashore adv na břeh, na souši 
 backpack n ruksak, krosna 
 bark v štěkat, vyštěknout 
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 charge v vrhnout se, pádit 
 crash v narazit, vrazit, třísknout 
 crunch v křoupat, chroupat 
 enraged adj rozzuřený, rozlícený 
 flat out adj plnou rychlostí, nejvyšší rychlostí 
 intimate adj důvěrný, soukromý 
 numb adj znecitlivělý, ochromený 
 pan n pánev, kastrol 
 pay attention v dávat pozor, věnovat pozornost 
 penultimate adj předposlední 
 pet n domácí zvíře, mazlíček 
 pierce v proniknout, provrtat 
 pot n hrnec, kotlík, rendlík 
 prick n píchnutí, bodnutí 
 root n kořen 
 rural adj vesnický, venkovský 
 scratch n škrábnutí, šrám, rýha 
 scream v vykřiknout, zařvat, zapištět 
 smash v rozbít, rozmlátit 
 snorkelling n potápění 
 supervise v dohlížet, dozírat, hlídat 
 survive v přežít, zůstat na živu 
 tangle v zamotat, proplést, polapit 
 thick adj silný, tlustý, široký 
 timid adj plachý, nesmělý, bojácný 
 wave v zamávat, dát rukou znamení 
 zip n zip, zdrhovadlo 

 

14 anxiety n úzkost, strach, znepokojení 
 arch n oblouk, klenba 
 block n panelák, úřední budova 
 cellar n sklep, sklípek 
 consultant n specialista, poradce, konzultant 
 cruel adj krutý, nelidský, surový 
 customary adj obvyklý, tradiční, běžný 
 cut down v pokácet, porazit (strom) 
 dealer n obchodník, zprostředkovatel 
 elegant adj elegantní, vkusný 
 fetch v vynést (určitou částku peněz) 
 handrails n zábradlí, madlo 
 haunted adj strašidelný 
 housing estate n obytná zástavba, sídliště 
 jumbled adj neuspořádaný, zpřeházený 
 print v tisknout, otisknout 
 request n žádost, prosba, přání 
 rounded adj kulatý, oblý 
 saucer n talířek, miska, podšálek 
 sense of humour n smysl pro humor 
 shutter n okenice 
 site n místo (historické), dějiště, naleziště 
 store v skladovat, přechovávat, dělat zásobu 
 storey n poschodí, patro 
 struggle v snažit se, bojovat, razit si cestu 
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 suspicicous adj nedůvěřivý, podezíravý 
 trade n obchodní odvětví, branže 
 warehouse n sklad, skladiště 

 

15 ancient adj starodávný, antický, prastarý 
 break out v propuknout, vypuknout 
 chaotic adj zmatený, chaotický 
 chuck v odhodit, mrsknout, švihnout 
 cram v naplnit, nacpat, šprtat 
 contemporary adj současný, moderní 
 conventional adj obvyklý, obyčejný, tradiční 
 flock v shlukovat se, shromažďovat se 
 frenzy n šílenství, záchvat vzteku 
 harvest n žně, sklizeň, úroda 
 hurl v mrštit, mrsknout, vrhnout 
 juggling n žonglování 
 lie ahead v čekat (v budoucnu) 
 load n náklad, várka, nálož 
 manic adj šílený, rozzuřený 

 move on v 
rozejít se, postupovat (na výzvu 
policie) 

 myth n mýtus, báje 
 raw adj syrový, nezpracovaný 
 scour v (důkladně) prohledat, pročesat (les) 
 sizzle v (za)syčet, prskat 
 sour adj kyselý, trpký, nakyslý 
 squash v rozmačkat, rozdrtit, zmáčknout 
 stale adj starý, tvrdý, okoralý 
 stall n stánek, prodejní stůl 
 symbolise v symbolizovat 
 trap v chytit do pasti, lovit 
 triumph n triumf, velké nadšení, radost 
 trundle v valit, kutálet, ploužit 
 upbeat adj radostný, optimistický 
 welfare n blaho, prospěch, prosperita 

 

16 attract attention v přitahovat, upoutat pozornost 

 be up to no good v 
mít něco za lubem, nechystat nic 
dobrého 

 break down v pokazit se, mít poruchu 
 built-in adj vestavěný, zamontovaný 
 compatible adj slučitelný, hodící se (ke komu) 
 coordination n koordinace, souhra 
 current adj současný, nynější 
 demand v žádat, požadovat 
 device n zařízení, přístroj, vynález 
 downside n háček, nevýhoda 
 elsewhere adv (někde) jinde, (někam) jinam 
 gadget n přístroj, mechanismus, aparátek 
 give up v vzdát se, zanechat, přestat (s něčím) 
 goal n cíl, meta 
 indoors adv uvnitř, dovnitř 
 link v spojovat, připojit 
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 loudspeaker n reproduktor, tlampač 
 overlong adj příliš dlouhý 
 persuade v přemluvit, přesvědčit, přimět 
 pinpoint v zjistit, určit, identifikovat 
 price tag n cenovka 
 proud adj hrdý, pyšný 
 resemble v podobat se, být podobný 
 set targets v stanovit si cíle 
 signal n signál, znamení 
 substantial adj značný, velký, podstatný 
 suit v vyhovovat, hodit se, být vhodný 
 switch on v zapnout, pustit 
 track v stopovat, sledovat 
 turn into v měnit se, změnit se 

 


