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Gateway to Maturita B1  

Unit 1 – Family life 
adolescence /@'dÁl@s@ns/ dospívání 

baby /beIbi/ dítě, batole 

birth /bÆ:T/ narození 

child /tSaIld/ dítě; potomek 

childhood /tSaIldhUd/ dětství 

death /deT/ smrt  

middle age /mIdl 'eIdZ/ střední věk 

middle-aged /mIdl 'eIdZd/ středního věku  

old age /@Uld 'eIdZ/ stáří; vysoký věk 

senior citizen siːniə(r) s̍ɪtɪz(ə)n občan v důchodovém věku 

teenager /ti:neIdZ@/ teenager; - náctiletý/á 

young adult /jʌŋ ˈ{dʌlt/ mladík/slečna 

aunt /A:nt/ teta 

born /bO:n/ narozený 

brother /bröD@/ bratr 

brother-in-law /bröD@rInlO:/ švagr 

cousin /közn/ bratranec; sestřenice 

daughter /dO:t@/ dcera 

divorced /dI'vO:st/ rozvedený/rozvedená 

father-in-law /fA:D@rInlO:/ tchán 

granddaughter /gr{ndO:t@/ vnučka 

grandfather /gr{nfA:D@/ dědeček 

grandmother /gr{nmöD@/ babička 

grandson /gr{nsön/ vnuk 

husband /hözb@nd/ manžel; muž 

mother-in-law /möD@rInlO:/ tchýně 

nephew /nefju:/ synovec 

niece /ni:s/ neteř 

one-parent family 
/ˌwʌn peərənt 
f̍{m(ə)li/ neúplná rodina 

only child /@UnlI 'tSaIld/ jedináček 

partner /pA:tn@/ partner; partnerka  

single /sIÎgl/ svobodný/á 

sister /sIst@/ sestra 

sister-in-law /sIst@rInlO:/ švagrová 

son /sön/ syn 

stepfather /stepfA:D@/ nevlastní otec 

stepmother /stepmöD@/ nevlastní matka 

uncle /öÎkl/ strýc 

wife /waIf/ manželka; žena 

argument /A:gjUm@nt/ hádka; neshoda 

concentration /kÁns@n'treISn/ koncentrace 

confidence /kÁnfId@ns/ (sebe)důvěra; odvaha 

description /dI'skrIpSn/ popis 

difference /dIfr@ns/ rozdíl 

discussion /dIs'köSn/ diskuse 

improvement /Im'pru:vm@nt/ zlepšení; zdokonalení 

independence /IndI'pend@ns/  nezávislost 

information /Inf@'meISn/ informace 

movement /mu:vm@nt/ pohyb; přesun 

retirement /rI'taI@m@nt/ důchod; odchod do důchodu 

accept /@k'sept/ přijmout 

advice /@d'vaIs/ rada 

alone /@'l@Un/ sám; samotný 

approximately /@'prÁksIm@tli/ přibližně; asi 

argue /A:gju:/ 
polemizovat; hádat se; 
diskutovat o 

calmly /kA:mlI/ klidně 

chance /tSA:ns/ šance 

communicate /k@'mju:nIkeIt/ sdělit; být ve styku 

completely /k@m'pli:tli/ zcela; úplně 

computer technician 
/kəmˈpjuːtə(r) 
tekˈnɪʃ(ə)n/ počítačový technik 

contribute /k@n'trIbju:t/ přispívat 

convenient /k@n'vi:nI@nt/ příhodný; vyhovující 

decision /dI'sIZn/ rozhodnutí 

demand /dI'mA:nd/ poptávka; požadovat 

disagreement /dIs@'gri:m@nt/ nesouhlas 

discuss /dIs'kös/ diskutovat; povídat si 

e-pal /i: p{l/ 
kamarád na dopisování 
emailem 

exercise /eks@saIz/ cvičení 

expert /ekspÆ:t/ odborník; znalec 

fridge /frIdZ/ lednička 

government /göv@nm@nt/ vláda 

hard time /ha:d taIm/ potíže; složité období 

headphones /hedf@Un/ sluchátka 

impossible /Im'pÁs@bl/ nemožný 

interrupt /Int@röpt/ přerušit; rušit 

knock /nÁk/ (za)klepat; (za)bušit 

late /leIt/ pozdě 

limit /lImIt/ hranice 

loud /laUd/ hlasitý; hlasitě 

make sure /meIk 'SU@/ ujistit se 

meal /mi:l/ jídlo; pokrm  

order /O:d@/ nařídit; objednat 

personal /pÆ:s@nl/ osobní 

privacy /prIv@si/ soukromí  

private space /praIv@t speIs/ soukromý prostor 

provide /pr@'vaId/ poskytnout; opatřit 

realise /ri:@laIz/ uvědomit si 

reasonable /ri:zn@bl/ rozumný; racionální 

respect /rI'spekt/ ohled; hledisko 

responsibility /rIspÁns@'bIl@ti/ odpovědnost 

right(s) /raIt/ právo 

shout /SaUt/ (za)křičet; řvát 

special /speSl/ speciální 

style /staIl/ učesat; vytvořit účes 

timetable /taImteIbl/ jízdní/letový řád 

turn (music) down /tÆ:n daUn/ ztlumit; zeslabit 

unique /jU'ni:k/ jedinečný 

untidy /ön'taIdi/ neupravený; nedbalý 

volume /vÁlju:m/ hlasitost; díl; svazek (knihy) 

Unit 2 – Who did it? 
Crimes /kraImz/ zločiny 

break into /breIk Int@/ vloupat se; vniknout 

burglary /bÆ:gl@ri/ vloupání 

damage /d{mIdZ/ škoda; poškodit  

fraud /frO:d/ podvod 

mugging /mögIÎ/ přepadení (na ulici)  

piracy ˈpaɪrəsi pirátství 

robbery /rÁb@rI/ loupež 

shoplifting /SÁplIftIÎ/ (drobná) krádež v obchodě 

steal /sti:l/ (u)krást; odcizit 

theft /Teft/ krádež 

vandalism /v{nd@lIzm/ vandalismus 

Criminals /krImInlz/ zločinci 
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burglar /bÆ:gl@/ lupič; zloděj 

fraudster /frO:dst@/ podvodník 

mugger /mög@/ zloděj a násilník; lupič 

pirate /paIr@t/  pirát 

robber /rÁb@/ zloděj 

shoplifter /SÁplIft@/ zloděj v obchodě 

thief /Ti:f/ zloděj 

vandal /v{ndl/ vandal 

Detective work /dI'tektIv wÆ:k/ detektivní práce 

accuse a suspect /@'kju:z @ söspekt/ obvinit podezřelého 

analyse evidence /{n@laIz evId@ns/ vyhodnotit důkazy 

arrest /@'rest/ 
zatknout; zajistit 
(podezřelého) 

arrest a suspect /@'rest @ söspekt/ zatknout podezřelého 

charge /tSA:dZ/ obžalovat 

charge a suspect /tSA:dZ @ söspekt/ obžalovat podezřelého 

collect evidence /k@'lekt evId@ns/ sbírat důkazy 

collection /k@'lekSn/ sbírka; kolekce 

investigate a case /In'vestIgeIt @ keIs/ vyšetřovat případ 

investigation /In"vestI'geISn/ vyšetřování 

proof /pru:f/ důkaz 

prove /pru:v/ dokázat 

question /kwestS@n/ vyslýchat 

question a suspect 
/kwestS@n @ 
söspekt/ vyslychat podezřelého 

Phrasal verbs connected with investigating 
and finding 

frázová slovesa spojená s 
vyšetřováním a zjišťováním 

come across /köm @'krÁs/ narazit na něco 

find out /faInd aUt/ zjistit; objevit; vypátrat 

look for /lUk fO:/ hledat 

look into /lUk 'Int@/ prozkoumat; zabývat se 

turn up /tÆ:n öp/ objevit se 

work out /wÆ:kaUt/ vymyslet; vyřešit 

Other words and 
phrases  

 

Další slova a fráze 

accessory /@k'ses@ri/ doplňky; příslušenství 

account /@'kaUnt/ popis; vysvětlení 

afterwards /A:ft@w@dz/ potom; později 

apologise /@'pÁl@dZaIz/ omluvit se komu za 

behave /bI'heIv/ chovat se 

belief /bI'li:f/ víra 

blog post /blog p@Ust/ příspěvek blogu 

case /keIs/ případ 

complicated /kÁmplI"keItId/ složitý; komplikovaný 

detective /dI'tektIv/ detektiv 

display /dI'spleI/ vystavit; výstava; ukázka 

escape /I'skeIp/ uprchnout; utéct 

experienced /Ik'spI@rI@nst/ zkušený 

festival /festIvl/ slavnost 

human /hju:m@n/ člověk; lidský 

hurt /hÆ:t/ zranit  

lie /laI/ ležet (lie/lay/lain) 

lock /lÁk/ (u)zamknout 

luxury /lökS@ri/ luxus; přepych 

melted /melt@d/ rozteklý; rozpuštěný 

newspaper /nju:speIp@/ noviny  

pair /pe@/ 
pár; dvojice; označuje 
podvojné předměty 

possession /p@'zeSn/ majetek 

pretend /prI'tend/ předstírat 

property /prÁp@ti/ majetek; vlastnictví 

run away /rön @'weI/ utéct; uprchnout 

smart /smA:t/ elegantní; vkusný 

stand up for /st{nd öp f@/ zastat se někoho 

still /stIl/ bez hnutí; nehybný; tichý 

suit /su:t/ slušet; hodit se 

tell the truth /tel D@ trUT/ říci pravdu 

theory /TI@ri/ teorie 

unprotected /önpr@'tektId/ nechráněný 

value /v{lju:/ cena; hodnota; cenit si 

violence /vaI@l@ns/ násilí 

work of art /wÆ:k @v A:t/ umělecké dílo 

worth /wÆ:T/ 
(be~) mít hodnotu; stát za 
(co) 

Gateway to exams 1 - 2 
bunker /bʌŋkə/ bunkr, kryt 

complain /k@m'pleIn/ stěžovat si 

delicatessen /delIk@'tesn/ lahůdkářství 

dish /dIS/ jídlo; pokrm; nádoba; mísa 

emergency /I'mÆ:dZ@nsi/ 
naléhavý případ/stav; 
pohotovost 

headquarters /hed'kwO:t@z/ velitelství; centrála 

manually /m{njU@li/ manuálně; ručně 

order /O:d@/ nařídit; objednat 

responsibly /rI'spÁnsIbli/ zodpovědně 

Unit 3 – Universal language 
Countries, nationalities and languages 

 Arabic /{r@bIk/ arabský; arabština 

Argentina /A:dZ@n'ti:n@/ Argentina 

Argentinian /A:dZ@n'tInI@n/ argentinský 

Austria /O:strI@/ Rakousko 

Austrian ˈɒstriən Rakušan 

Brazil /br@'zIl/ Brazílie (pozor na přízvuk) 

Brazilian /br@'zIlI@n/ Brazil/ec(ka); brazilský 

Bulgaria /böl'ge@rI@/ Bulharsko 

Bulgarian /böl'ge@rI@n/ bulharský 

Egypt /i:dZIpt/ Egypt 

Egyptian /I'dZIpSn/ egyptský 

German /dZÆ:m@n/ německý; němčina 

Japan /dZ@'p{n/ Japonsko (pozor na přízvuk) 

Japanese /dZ{p@'ni:z/ 
Japon/ec(ka); japonský; 
japonština 

Mexican /meksIk@n/ mexický 

Mexico /meksIk@U/ Mexiko 

Poland /p@Ul@nd/ Polsko 

Polish /p@UlIS/ polský; polština 

Portuguese /pO:tSu'gi:z/ portugalský; portugalština 

Russia /röS@/ Rusko 

Russian /röSn/ Rus/ka; ruský; ruština 

Spanish /sp{nIS/ španělský; španělština 

Swiss /swɪs/ Švýcar 

Switzerland /swIts@l@nd/ Švýcarsko 

Thai /taI/ 
Thajec/Thajka; thajský; 
thajština 

Thailand /taIl@nd/ Thajsko 

Turkey /tÆ:ki/ Turecko 

Turkish /tÆ:kIS/ Turek; turecký; turečtina 

Learning a language 

 

učení se jazyku 

do an essay /du: @n eseI/ napsat esej, úvahu 

do an exercise /duː ən e̍ksəsaɪz/ vypracovat cvičení 

do homework /du: h@UmvÆ:k/ (u)dělat domácí úkoly 

do/study English /duː / s̍tʌdi ɪ̍ŋglɪʃ/ studovat angličtinu 

do/take an exam 
/duː / t̩eɪk ən 
Ig z̍{m/ vykonat zkoušku 
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make a mistake /meIk @ mI'steIk/ (u)dělat chybu 

memorise /mem@raIz zapamatovat si 

practice /pr{ktIs/ praxe; postup; trénink 

practise /pr{ktIs/ cvičit 

revise /rI'vaIz/ opakovat 

revision /rI'vIZn/ opakování 

student /stju:d@nt/ student/ka 

study /stödi/ pracovna; studovna 

translate /tr{ns'leIt/ přeložit; překládat 

translation /tr{nsleISn/ překlad 

Negative prefixes 

 

záporné předpony 

illegal /I'li:gl/ nezákonný; protiprávní 

impossible /Im'pÁs@bl/ nemožný 

incorrect /IÎk@'rekt/ špatný; chybný 

informal /In'fO:ml/ neformální; přátelský 

invisible /In'vIz@bl/ neviditelný 

irregular /ɪ̍ regjʊlə/ nepravidelný 

unhappy /ön'h{pi/ nešťastný; smutný 

unusual /ön'ju:Zu@l/ neobvyklý 

Other words and 
phrases 0 Další slova a fráze 

accommodation /@"kAm@'deISn/ ubytování 

area /e@ri@/ oblast; rozloha 

artificial /A:tI'fISl/ umělý 

audience /O:dI@ns/ diváci; publikum 

based /beIst/ založený (na něčem) 

block /blÁk/ kvádr; špalek 

body language /bÁdi l{ÎgwIdZ/ 

uvědomělé i neuvědomělé 
informace zprostředkované 
gesty, očima apod. 

character /k{r@kt@/ postava (v lit. a film. díle) 

closely /kl@Usli/ zblízka; úzce; důkladně 

co-exist /k@UIg'zIst/ koexistovat 

collect /k@'lekt/ 
sbírat; zastavit se pro; 
vyzvednout  

concentrated /'kÁns@n"treItId/ koncentrovaný 

confusion /k@n'fju:Zn/ zmatek; zmatení 

culture /költS@/ kultura 

data /deIt@/ data, údaje, fakta 

detailed /di:teIld/ podrobný; detailní 

do business /du: bIznIs/ obchodovat 

experiment /Ik'sperIm@nt/ pokus 

explanation /ekspl@'neISn/ vysvětlení; objasnění 

fascinating /f{sIneItIÎ/ okouzlující; strhující 

fold /f@Uld/ složit; přehnout 

gesture /dZestS@/ gesto, posunek 

impolite /Imp@'laIt nezdvořilý 

insecure /InsI'kjU@/ nejistý; nestálý 

interview /Int@vju:/ interview; dělat interview 

main /meIn/ hlavní 

manga comic /m{IÎg@ kÁmIk/ 
manga (druh japonského 
komiksu) 

map /m{p/ mapa; plán (města)  

map /m{p/ mapovat; zakreslit 

multinational company 
/möltIn{S@nl 
kömp@ni/ nadnárodní společnost 

nod /nÁd/ (při)kývnout; pokynout 

non-verbal /nÁnvÆ:bl/ neverbální 

North America /nO:T @'m{rIk@/ Severní Amerika 

origin /ÁrIdZIn/ původ 

peace /pi:s/ mír; klid; pohoda  

polite /p@'laIt/ zdvořilý 

prepare /prI'pe@/ připravovat 

public /pöblIk/ veřejný  

rainbow /reInb@U/ duha 

region /ri:dZ@n/ kraj; oblast; území 

secure /sI'kjU@/ jistý 

series /sI@ri:z/ řada; série 

shake /SeIk/ koktejl 

sincerity /sIn'serIti/ upřímnost 

social network /s@USl netwÆ:k/ sociální síť 

soft /sÁft/ měkký; hebký; tlumený 

straight /streIt/ rovný; přímý 

the Philippines /D@ 'fIlIpi:nz/ Filipíny 

tourism /tU@rIz@m/ turistika; cestování 

universal /ju:nI'vÆ:sl/ všeobecný; univerzální 

verbal /vÆ:bl/ slovní 

voice /vOIs/ hlas 

war /wO:/ válka; boj 

Unit 4 – Health watch 
Parts of the body  

 

části těla 

ankle /{Îkl/ kotník 

arm /A:m/ paže; ruka 

back /b{k/ záda 

cheek /tSi:k/ tvář; líce 

chest /tSest/ hruď 

chin /tSIn/ brada 

ear /I@/ ucho; sluch 

elbow /elb@U/ loket 

face /feIs/ obličej; tvář 

finger /fIÎg@/ prst 

foot /fUt/ noha; chodidlo 

forehead /fO:hed/ čelo 

hand /h{nd/ ruka 

head /hed/ hlava 

heel /hi:l/ pata; podpatek 

hip /hIp/ bok; kyčel; bedro 

knee /ni:/ koleno 

leg /leg/ noha 

mouth /maUT/ ústa; pusa 

neck /nek/ krk; hrdlo; šíje 

nose /n@Uz/ nos 

shoulder /S@Uld@/ rameno 

stomach /stöm@k/ žaludek; břicho 

thigh /TaI/ stehno 

throat /Tr@Ut/ krk 

thumb /Töm/ palec (u ruky) 

toe /t@U/ prst (na noze) 

wrist /rIst/ zápěstí 

Health problems and illnesses zdravotní problémy a nemoci 

broken /br@Uk@n/ 
rozbitý; porouchaný; 
zlomený 

cold /k@Uld/ nachlazení 

cough /kÁf/ kašlat; kašel; zakašlání 

earache /I@reIk/ bolest / bolení ucha 

flu /flu:/ chřipka 

headache /hedeIk/ bolest/bolení hlavy 

hurt /hÆ:t/ bolet; zranit 

injure /IndZ@/ zranit; poranit 

pain /peIn/ bolest; bolesti 

sore /sO:/ bolavý 

stomach ache /stöm@k eIk/ bolení břicha 

temperature /tempr@tS@/ teplota (lehčí onemocnění) 

toothache /tu:TeIk/ bolest / bolení zubu / zubů 
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virus /vaIr@s/ vir 

Compound nouns connected with health and 
medicine 

složená podstatná jména 
týkající se zdraví 

first aid /fɜːst e̍ɪd/ první pomoc 

food poisoning /fu:d "pOIz@nIÎ/ otrava potravinami 

health centre /helT 'sent@/ 
zdravotní středisko; 
poliklinika 

heart attack /hA:t @'t{k/ infarkt; náhlá srdeční slabost 

painkiller /peInkIl@/ lék na bolest 

waiting room /weItIÎ ru:m/ čekárna 

Other words and 
phrases 0 Další slova a fráze 

action /{kS@n/ akce 

airway /e@weI/ dýchací cesta 

ambulance /{mbjUl@ns/ sanitka 

bandage /b{ndIdZ/ obvaz; obinadlo; obvázat 

bleed /bli:d/ krvácet 

blood /blöd/ krev 

breathe /bri:D/ dýchat 

cancer /k{ns@/ rakovina 

collapse /k@'l{ps/ zhroutit se (člověk i stavba) 

common /kÁm@n/ společný; běžný 

compression /k@m'preSn/ stalčení; stisk 

conscious /kÁnS@s/ 
vědom(ý) (si) čeho (of), při 
vědomí 

cure /kjU@/ (vy)léčit 

cushion /ku:S@n/ polštář; polštářek 

double /döbl/ dvojitý 

elevation /el@'veISn/ nadmořská výška 

get rid of /get rId @v/ zbavit se 

ground /graUnd/ země; základ 

healthy /helTi/ zdravý 

hit /hIt/ zasáhnout; trefit se 

ice rink /aIs rIÎ/ kluziště 

increase /IÎ'kri:s / zvětšovat se; růst; přibývat 

increase /'IÎkri:s / zvětšení; nárůst 

injury /IndZ@rI/ zranění 

insufficient /Ins@'fISnt/ nedostatečný 

law /lO:/ právo; zákon 

lie down /laI daUn/ lehnout; ulehnout 

list /lIst/ seznam 

medicine /meds@n/ lék 

moment /m@Um@nt/ okamžik; chvíle; moment 

note /n@Ut/ bankovka 

obsession /@b'seSn/ posedlost; utkvělá představa 

painful /peInfl/ bolestivý 

period /pI@ri@d/ vyučovací hodina; období 

physical / f̍ɪzɪkl/ fyzický; tělesný 

promote /pr@'m@Ut/ povýšit 

pushchair /pUStSe@/ kočárek golfové hole 

recent /ri:snt/ nedávný; nový 

recovery position /rI'köv@ri p@'zISn/ bezpečnostní poloha 

remedy /rem@di/ lék; (vy)léčit; napravit 

right angle /raIt {Îgl/ pravý úhel 

scene /si:n/ scéna 

scientific /saI@n'tIÎfIk/ vědecký 

serious /sI@rI@s/ vážný; uzavřený; přemýšlivý 

simple /sImpl/ jednoduchý; prostý  

skin /skIn/ kůže 

sore /sO:/ bolavý 

suntan /sönt{n/ opálení (sluncem) 

survey /sÆ:veI/ průzkum (veřejného mínění) 

tight /taIt/ těsný  

tip /tIp/ spropitné; tip 

unconscious /ön'kÁnS@s/ v bezvědomí 

well-being /wel bi:IÎ/ blahobyt 

Gateway to exams: Units 3 - 4 
active /{ktIv/ aktivní, energický 

acupuncture /{kjupöÎktS@/ akupunktura 

at sea /@t si:/ na moři 

bilingual /baI'lIÎgw@l/ dvojjazyčný 

brain /breIn/ mozek 

case /keIs/ případ 

drug /drög/ droga; lék 

dry /draI/ suchý; sucho 

hygiene /haɪdʒiːn/ hygiena 

land /l{nd/ přistát 

paracetamol /p{r@si:t@mÁl/ paracetamol 

recover /rI'köv@/ uzdravit se; vzchopit se 

regularly /regj@l@lI/ pravidelně 

seasick /si:sIk/ trpící mořskou nemocí 

seasickness / s̍iː s̩ɪknəs/     mořská nemoc 

treatment /tri:tm@nt/ léčba 

Unit 5 – TV addicts 
TV programmes /ti: vi: pr@Ugr{mz/ televizní programy 

advert 
(ad/advertisement) /ˈ{dvɜːt/ reklama 

cartoon /kA:'tu:n/ kreslený film; kreslený seriál 

channel /tS{nl/ program; kanál (televizní)  

chat show /tS{t S@U/ 
televizní/rozhlasová beseda 
(se známými osobnostmi)  

comedy /kÁm@di/ komedie  

cookery programme /kUkri pr@Ugr{m/ pořad o vaření 

documentary /dÁkju'mentri/ dokumentární (film, pořad)  

drama /drA:m@/ divadelní hra; drama 

film /fIlm/ film 

game show /geIm S@U/ televizní soutěž 

live /lIv/ bydlet; žít 

programme /pr@Ugr{m/ program; pořad  

reality show riˈ{ləti ʃ̩əʊ reality show 

remote control /rI"m@Ut k@n'tr@Ul/ dálkové ovládání 

series /sI@ri:z/ řada; série; seriál 

soap /s@Up/ druh seriálu 

sports programme /spO:ts pr@Ugr{m/ sportovní vysílání, pořad 

the news /D@ nju:z/ zprávy (televizní pořad) 

turn/switch on/off / t̩ɜː(r)n/ s̩wɪtʃ  ˈɒn/ˈɒf/ zapnout/vypnout 

TV presenter /tI: 'vi: pr@'zent@/ televizní moderátor 

Adjectives describing 
TV programmes 

 

přídavná jména poposující 
televizní programy 

awful /O:fl/ strašný; otřesný 

boring /bO:rIÎ/ nudný; otravný 

cool /ku:l/ 
super; v pohodě; 
neuvěřitelný 

exciting /Ik'saItIÎ/ zajímavý 

funny /föni/ legrační; divný  

informative /In'fO:m@tIv/ poučný; informativní 

interesting /Intr@stIÎ/ zajímavý 

moving /mu:vIÎ/ dojemný; dojímavý 

popular /pÁpjUl@/ 
oblíbený; populární; obecně 
rozšířený  

scary /ske@ri/ nahánějící strach 

Adjectives ending in -ing and -ed 
přídavná jména končící na -
ing a -ed 
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boring/ed /bO:rIÎ/bO:d/ nudný/znuděný 

confusing/ed 
/kən f̍juːzɪŋ/kən f̍juːz
d/ matoucí/ (být) zmatený 

disappointing/ed 
/ˌdɪsə̍pɔɪntɪŋ/ˌdɪsə̍pɔɪ
ntɪd/ neuspokojivý/zklamaný 

embarrassing/ed 
/ ɪ̩mˈb{rəsɪŋ/ ɪ̩m b̍{rə
st/ trapný/ v rozpacích 

exciting/ed /Ik'saItIÎ/Ik'saItId/ napínavý/nadšený 

frightening/ed 
/ f̍raɪt(ə)nɪŋ/ f̍raɪt(ə)n
d/ strašidelný/vystrašený 

interesting/ed / ɪ̍ntrəstɪŋ/ ɪ̍ntrəstɪd/ 
zajímavý/(be ~ in) mít o něco 
zájem 

moving/ed /ˈmuːvɪŋ/ˈmuːvd/ dojemný/dojatý 

relaxing/ed /rɪ̍ l{ksɪŋ/ rɪ̍ l{kst/ uvolňující/uvolněný 

surprising/ed 
/sə(r)ˈpraɪzɪŋ/ 
sə(r)ˈpraɪzd/ překvapivý/překvapený 

tiring/ed / t̍aɪərɪŋ/ t̍aɪə(r)d/ unavující/unavený 

Other words and 
phrases 0 Další slova a fráze 

a bit /@ bIt/ trochu 

addict /{dIkt/ narkoman; nadšenec 

admire /@d'maI@/ obdivovat 

anniversary /{nI'vÆ:s@ri/ výročí 

appear /@'pI@/ objevit se; vystoupit; zdát se 

burn /bÆ:n/ hořet; spálit (se) 

celebrity /s@'lebrIti/ známá osobnost; celebrita 

cheap /tSi:p/ levný 

coast /k@Ust/ pobřeží 

complete /k@m'pli:t/ doplnit 

edit /edIt/ připravit k vydání; vydat 

end up /end öp/ skončit (čím/jak) 

fame /feIm/ sláva; pověst 

invent /In'vent/ vynalézt; vymyslet si  

invention /In'venSn/ vynález 

journey /dZÆ:ni/ cesta 

lazy /leIzi/ líný; lenivý; zahálčivý 

leave school /li:v sku:l/ odejít ze školy 

lifestyle /laIfstaIl/ životní styl  

lottery /lÁt@ri/ loterie 

miss/cut class /mIs/köt klA:s/ zameškat hodinu 

model /mÁdl/ model; modelka  

modelling agency /mÁd@lIÎ eIdZ@nsi/ modelingová agentura 

nature programme /neItS@  pr@Ugr{m/ pořad o přírodě 

negotiate /nI'g@USIeIt/ jednat o; dojednat 

Norway /nO:weI/ Norsko 

operation /Áp@'reISn/ operace 

Oslo /Ázl@U/ Oslo 

phenomenon /f@'nÁmIn@n/ jev; úkaz 

poet /ˈpəʊɪt/ básník 

population /pÁpjU'leISn/ obyvatelstvo 

professional /pr@'feS@nl/ profesionální; odborný 

qualification /kwÁlIfIkeIS@n/ vzdělání; kvalifikace 

rapidly /r{pIdli/ rychle; hbitě 

route /ru:t/ 
cesta; směr cesty; trať; 
dráha; trasa 

single /sIÎgl/ 
singl (nahrávka s jednou 
skladbou) 

slightly /slaItli/ nepatrně; mírně; slabě 

smart /smA:t/ elegantní; vkusný 

stressful /stresfl/ stresový 

theatre company /TI@t@ kömp@ni/ divadelní společnost 

trip /trIp/ výlet; zájezd 

wool /wUl/ vlna  

Unit 6 – Planet Earth 
Geographical 
features 

 

zeměpisné rysy 

beach /bi:tS/ pláž; mořský břeh 

desert /dez@t/ poušť 

forest /fÁrIst/ les; prales 

ice cap /aIs k{p/ ledovcový příkrov 

island /aIl@nd/ ostrov; ostrůvek 

jungle /dZöÎg@l/ džungle 

lake /leIk/ jezero 

mountain /maUntIn/ hora 

mountain range /maUntIn reIndZ/ horský hřeben 

ocean /@USn/ oceán; moře 

rainforest /reIn'fÁrIst/ deštný prales 

river /rIv@/ řeka 

sea /si:/ moře 

valley /v{li/ údolí 

The environment 

 

životní porstředí 

drought /draUt/ sucho; období sucha 

environment /In'vaIr@nm@nt/ životní prostředí 

flood /flöd/ povodeň; potopa 

global warming /gl@Ubl wO:mIÎ/ globální otepolování 

greenhouse effect /gri:nhaUs I'fekt / skleníkový efekt 

melt /melt/ rozpustit (se); roztát 

nuclear disaster ˌnjuːkliə(r) dɪ̍ zɑstə(r) jaderná katastrofa 

oil spill /OIl spIl/ rozlití ropy 

ozone layer /@Uz@Un leI@/ ozónová vrstva 

pollution /p@'lu:S@n/ znečištění; zašpinění 

recycle /rI'saIkl/ recyklovat 

save /seIv/ šetřit; spořit 

waste /weIst/ plýtvat; mrhat  

Different uses of get 

 

různá užití slova get 

arrive /@'raIv/ přijet; přijít; přiletět; přistát 

become (a process or 
change of state) /bI'köm/ stát se 

bring /brIÎ/ přinést (si); vzít s sebou 

obtain/buy /@b'teIn/baI/ získat/koupit 

receive /rI'si:v/ obdržet; dostat 

Other words and 
phrases  

 

Další slova a fráze 

altitude /{ltItju:d/ nadmořská výška 

asteroid /{st@rOId/ asteroid 

atmosphere /{tm@sfI@/ atmosféra; nálada; ovzduší 

bulb /bölb/ cibule (u rostin) 

carbon dioxide 
emissions 

/kA:bn daI'ÁksaId 
I'mISns/ emise CO2 

carbon footprint /kA:bn fUtprint/ uhlíková stopa 

catastrophe /k@'t{str@fi/ katastrofa 

charge/recharge (a 
mobile phone) /tSA:dZ/ri:'tSA:dZ/ nabít 

climate /klaImIt/ podnebí; klima 

corridor /kÁrIdO:/ chodba; koridor 

definitely /def@n@tli/ určitě; rozhodně 

electrical /I'lektrIkl/ elektrický 

electricity /Ilek'trIsIti/ elektřina 

energy /en@dZi/ energie; síla  

extinct /Ik'stIÎkt/ vyhynulý, zemřelý 

formal /fO:ml/ formální; společenský 

fuel-efficient /fju:@l I"fIS@nt s nízkou spotřebou (paliva) 

go up /g@U öp/ jet/jít nahoru; růst; stoupat 

greenhouse gases /gri:nhaUs 'g{sIz/ skleníkové plyny 

hole /h@Ul/ díra 
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impact /Imp{kt/ dopad; vliv; účinek 

indirectly /Ind@'r@ktli/ nepřímo 

level /levl/ úroveň 

litre /li:t@/ litr 

peas /pi:z/ hrách; hrášek 

petrol /petr@l/ benzín 

planet /pl{nIt/ planeta 

plant /plA:nt/ (vy/za)sázet 

primary /praIm@ri/ prvotní; základní (škola) 

rail /reIl/ zábradlí; mříž; kolej 

reduce /rI'dju:s/ snížit; omezit 

remote /rI'm@Ut/ vzdálený, odlehlý 

secondary /sek@ndri/ střední (škola) 

seed /si:d/ semeno 

survive /s@'vaIv/ přežít; zůstat na živu  

sustainable energy /s@s'teIn@bl en@dZi/ energie z udržitelných zdrojů 

technology /tek'nÁl@dZi/ technologie 

tile /taIl/ 
kachlička; obkladačka; 
dlaždice 

variety /v@'raI@ti/ 
různorodost; (~ of) různé, 
různorodé 

vault /vO:lt/ hrobka; krypta 

Gateway to exams: Units 5 - 6 
extreme /Ik'stri:m/ nesmírný 

informative /In'fO:m@tIv/ poučný; informativní 

space exploration 
/speIs 
ekspl@'reIS@n/ vesmírný výzkum 

Unit 7 – Job hunting 
Jobs and work 

 

zaměstnání a práce 

builder /bIld@/ stavbař 

fashion designer /f{S@n dI'zaIn@/ módní návrhář 

firefighter /faI@faIt@/ hasič 

journalist /dZÆ:n@lIst/ novinář; žurnalista 

librarian /laI'bre@rI@n/ knihovník 

mechanic /m@'k{nIk/ mechanik 

nurse /nÆ:s/ 

zdravotní sestra;  

ošetřovatelka 

plumber /plöm@/ instalatér  

police officer /p@'li:s ÁfIs@/ policista; strážník 

receptionist /rI'sepS@nIst/ recepční 

shop assistant /SÁp @'sIst@nt/ prodavač 

vet /vet/ zvěrolékař; veterinář 

Personal qualities  

 

vlastnosti 

ambitious /{mbIS@s/ ambiciózní 

bright /braIt/ jasný; bystrý; zářivý 

calm /kA:m/ klidný; tichý; klid; ticho 

caring /ke@rIÎ/ starostlivý; starající se 

clever /klev@/ chytrý; bystrý 

confident /kÁnfId@nt/ sebejistý; přesvědčený 

creative /krI'eItIv/ tvořivý; tvůrčí 

fit /fIt/ v dobré kondici; způsobilý 

hard-working /hA:d 'wÆ:kIÎ/ pracovitý; pilný  

patient /peIS@nt/ pacient 

reliable /rI'laI@bl/ spolehlivý; hodnověrný 

sensitive /sens@tIv/ citlivý  

sociable /s@US@bl/ společenský; družný  

strong /strÁÎ/ silný 

well-organised /ˌwel ɔ̍ːgənaɪzd/ 

dobře připravený;  

zorganizovaný 

Compound 
adjectives  

 

složená přídavná jména 

badly-paid /b{dli peId/ špatně placený 

blue/brown/green-eyed 
ˈbluː/ˈbraʊn/ˈgriːn a̩ɪ
d modrooký/hnědooký/zelenooký 

easy-going /i:zI 'g@UIÎ/ tolerantní; mírný  

full-time /fUl taIm/ na plný úvazek 

good-looking /gUd 'lUkIÎ/ hezký; pohledný 

part-time /pA:t taIm/ na částečný úvazek 

right/left-handed / r̩aɪt/ l̩eft ˈh{ndɪd/ pravák/levák 

well-known /wel'n@Un/ známý; populární 

well-off /wel '@f/ zámožný; bohatý 

well-paid /wel 'peId/ dobře placený 

Other words and 
phrases  

 

Další slova a fráze 

application /{plIkeISn/ žádost; přihláška 

autograph /O:t@grA:f/ autogram 

background /b{kgraUnd/ pozadí; prostředí; původ 

bungee jumping /böndZi: dZömpIÎ/ bungee jumping 

contact details /kÁnt{kt di:teIlz/ kontaktní údaje 

CV/Curriculum Vitae /si:vi:/ CV; životopis 

director /daI'rekt@/ ředitel 

diver /daIv@/ potápěč 

employed /em'plOId/ zaměstnaný 

employee /emplOI'i:/ zaměstnanec 

employer /Im'plOI@/ zaměstnavatel 

equipment /I'kwIpm@nt/ vybavení; výbava 

extra /ekstr@/ člen komparsu 

gas /g{s/ plyn 

get dressed up /get drest 'öp/ převléci se za 

heights /haIts/ výšky 

highly /haIlI/ vysoce; značně 

historical fiction /hɪ̩ stɒrɪk(ə)l f̍ɪkʃ(ə)n/ historický román 

hunt /hönt/ pátrat; honit; lovit 

impression /Im'preSn/ dojem 

interpersonal /Int@'pÆ:s@nl/ mezilidský 

interpreter /In'tÆ:prIt@/ tlumočník 

magazine /m{g@'zi:n/ časopis 

manual /m{njU@l/ příručka; návod 

member /memb@/ člen; příslušník 

mentally /ment@li/ psychicky, mentálně 

mixture /mIkstS@/ směsice 

motivate /m@UtIveIt/ motivovat; podnítit 

obligation /ÁblI'geISn/ povinnost; závazek ke komu 

paperwork /peIp@wÆ:k/ papírová/kancelářská práce 

problem-solving /prÁbl@m sO:lvIÎ/ řešení problémů 

prohibition /pr@UhI'bISn/ zákaz 

qualifications /kwÁlIfI'keISn/ způsobilost; kvalifikace 

quality /kwÁl@ti/ prestižní; kvalita 

repair /rI'pe@/ opravit  

rickshaw /'rIk"SO:/ rikša 

scene /si:n/ scéna 

service /sÆ:vIs/ služba 

shout at /SaUt @t/ řvát na 

skill /skIl/ dovednost; šikovnost  

society /s@'saI@ti/ společnost 

solution /s@'lu:Sn/ řešení 

sorts /sO:ts/ sorty; třídy 

spy /spaI/ špión; špionážní; špehovat 

suit /su:t/ slušet; hodit se 

take orders /teIk O:d@z/ přijímat příkazy 

teamwork /ti:mwÆ:k/ týmová práce 

train /treIn/ vlak 

transferable tr{ns'fÆ:r@bl/ přenositelný 
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treat /tri:t/ požitek; potěšení; zábava 

unambitious /ön{m'bIS@s/ nepříliš ambiciózní 

unemployed /önImplOId/ nezaměstnaný 

Unit 8 – Best friends forever 
Friendships 

 

přátelství 

circle of friends /sÆ:kl @v frendz/ kruh přátel 

classmate /klA:smeIt/ spolužák 

close friend /kl@Us 'frend/ blízký přítel 

fall out (with 
somebody) /fO:l'aUt/ pohádat se; znesvářit se 

get on well (with 
somebody) /get Án wel/ dobře s někým vycházet 

hang out (with) /h{Î aUt/ potulovat se; povalovat se 

have arguments (with 
somebody) /h{v A:gjUm@nts/ hádat se 

have in common /h{v In kÁm@n/ mít (něco) společného 

make (it) up /meIk öp/ urovnat hádku 

see eye to eye /si: aI t@ aI/ mít naprosto shodný názor 

Feelings 

 

pocity 

anger /{Îg@/ zlost; vztek 

boredom /bO:d@m/ nuda 

excitement /Ik'saItm@nt/ vzrušení 

fear /fI@/ strach 

happiness /h{pIn@s/ štěstí; spokojenost 

loneliness /l@UnlIn@s/ samota; osamocenost 

sadness /s{dn@s/ smutek 

Adjectives 

 

přídavná jména 

afraid /@'freId/ obávající se 

angry /{Îgri/ 
rozhněvaný; rozzlobený; 
rozčilený 

bored /bO:d/ znuděný; otrávený 

excited /Ik'saItId/ 
nedočkavý; vzrušený; 
rozrušený; rozčilený 

happy /h{pi/ šťastný; spokojený 

lonely /l@Unli/ osamělý; opuštěný  

sad /s{d/ smutný; nešťastný 

Noun suffixes 0 Přípony podstatných jmen 

freedom /fri:d@m/ svoboda; volnost 

friendship /frendSIp/ přátelství 

illness /Iln@s/ nemocný 

kingdom /kIÎd@m/ království 

leadership /li:d@SIp/ vedení 

madness /ˈm{dnəs/ šílenství; ztřeštěnost 

relationship /rI'leISnSIp/ vztah; poměr 

weakness /ˈwiːknəs/ slabost 

Other words and 
phrases 0 Další slova a fráze 

beat /bi:t/ bít; tlouci 

carry on /k{ri Án/ pokračovat 

club /klöb/ klub; golfová hůl  

competitive /k@m'pet@tIv/  soutěživý; konkurenční 

constructively /k@n'ströktIvli/ konstruktivně 

critical /krItIkl/ kritický 

criticise /krItIsaIz/ kritizovat 

disconnected /dIsk@'nektId/ rozpojený; přerušený 

expectation /ekspek'teISn/ očekávání; vyhlídky 

fall in love /fO:l In löv/ zamilovat se 

fault /fO:lt/ chyba 

feel part of /fi:l pA:t @v/ cítit se součástí (skupiny) 

forever /f@'rev@/ navždy; napořád 

ideal /aI'di:@l/ ideální, dokonalý 

isolated /aIs@leItId/ izolovaný; osamocený 

keep on /ki:p 'Án/ pokračovat 

leaflet /li:fl@t/ leták; prospekt 

locally /l@Uk@li/ lokálnš; místně 

marks /mA:ks/ známky; značky 

occasion /@'keIZ@n/ příležitost 

official /ÁfISl/ úřední; oficiální 

personality /pÆ:s@'n{l@ti/ osobnost 

primary school /praIm@ri sku:l/ 
základní škola pro žáky od 
do let (GB)  

replace /rI'pleIs/ 
nahradit; zaměnit; vrátit na 
původní místo  

river bank /rIv@ b{Îk/ břeh řeky 

romance /r@U'm{ns/ romance; milostný vztah 

safety /seIfti/ bezpečí; bezpečnost 

secondary school /sek@ndri sku:l/ střední škola (GB)  

section /sekSn/ část; úsek 

share /Se@/ 
podílet se (na něčem); sdílet 
(něco) 

sharp /SA:p/ ostrý 

shocked /SÁkt/ šokován 

silence /saIl@ns/ ticho 

slap /sl{p/ dát facku; poplácat 

stick /stIk/ hůl 

subway /söbweI/ 
podzemní dráha (US); 
podchod pro chodce (GB) 

sudoku /su'd@Uku:/ sudoku  

take part in /teIk pA:t In/ zúčastnit se něčeho 

unofficial / ʌ̩nə̍fɪʃl/ neoficiální 

voluntary /vÁl@ntri/ dobrovolný; spontánní 

wet /wet/ mokrý; deštivý; deštivo 

Gateway to exams: Units 7 - 8 

alternative /O:l'tÆ:n@tIv/ 
alternativní; volba; jiná 
možnost 

business /bIzn@s/ obchod 

generation /dZen@'reISn/ 
tvoření; generování; 
generace 

Unit 9 - Bestsellers 
Fiction 

 

beletrie 

comic /kÁmIk/ humorný; komik  

crime novel /ˌkraɪm n̍ɒv(ə)l/ detektivka; kriminálka 

fairy tale /fe@ri teIl/ pohádka 

fantasy /f{nt@si/ 
fantazie; fantastická 
literatura 

graphic novel /gr{fIk nÁvl/ komiksový román 

historical fiction /hɪ̩ stɒrɪk(ə)l f̍ɪkʃ(ə)n/ historický román 

horror /hÁr@/ hrůza; zděšení 

play /pleI/ hrát; hra; zápas  

romance /r@U'm{ns/ romance; milostný vztah 

science fiction /saI@ns 'fIkSn/ vědecko-fantastický 

thriller /TrIl@/ napínavý román/film  

Non-fiction 

 

naučná literatura 

atlas /ˈ{tləs/ atlas 

autobiography / ɔ̩ːtəʊbaɪ̍ ɒgrəfi/ životopis (vlastní) 

biography /baI'Ágr@fi/ životopis 

cookbook /kUkbUk/ kuchařka (kniha) 

encyclopaedia /ɪn s̩aɪklə̍piːdiə/ encyklopedie 

guidebook /gaId bUk/ průvodce (kniha) 

magazine /m{g@'zi:n/ časopis 

manual /m{njU@l/ příručka; návod 

newspaper /nju:speIp@/ noviny  

textbook /tekstbUk/ učebnice 
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Phrasal verbs 
connected with 
reading and writing  

 

frázová slovesa související 
se čtením a psaním 

cross out /krÁs 'aUt/ vyškrtnout (ze seznamu) 

fill in /fIl In/ vyplnit 

flick through /flIk Tru:/ prolistovat si 

look up /lUk öp/ 
vyhledat; najít co (ve 
slovníku) 

read on / r̩iːd ɒ̍n/ nepřestávat číst; číst dál 

read out /ri:d aUt/ přečíst nahlas 

turn over /tÆ:n @Uv@/ 
otočit se; obrátit se na 
druhou stranu (v posteli) 

Other words and 
phrases  

  action /{kS@n/ akce 

adaptation /{d{p'teISn/ adaptace; přepracování 

author /O:T@/ autor 

award /@'wO:d/ 
udělit; uložit (pokutu); přiznat 
(náhradu) 

back cover /b{k 'köv@/ zadní strana (knihy) 

bestseller /bestsel@/ 
bestseller; nejprodávanější 
zboží 

billionaire /bIlj@'ne@/ multimilionář 

blurb /blÆ:b/ 
nakladatelská reklama na 
záložce knihy n. v tisku 

browse /braUz/ procházet 

charity /tS{rIti/ dobročinná činnost 

chills /tSIlz/ nachlazení 

congratulations /k@n"gr{tS@'leISn/ blahopřání; gratulace 

contract /kÁntr{kt/  smlouva 

creature /krI:tS@/ stvoření 

dramatically /dr@'m{tIkli/ dramaticky 

enter (a competition) /ent@/ vstoupit 

evil /I:vl/ zlý 

frequently /fri'kwentli/  často 

giant /dZaI@nt/ obrovský; veliký 

guard /gA:d/ vlakvedoucí 

intrigue /In'tri:g/ pleticha; intrika 

judge /dZödZ/ soudce; soudit  

main /meIn/ hlavní 

matter /m{t@/ věc; záležitost; hmota 

natural /n{tS@r@l/ přirozený; přírodní 

nightmare /naItme@/ zlý sen; děs; hrůza 

novel /nÁvl/ román 

on sale /An seIl/ v prodeji 

pound note /paUnd n@Ut/ librová bankovka 

predator /ˈpredətə(r)/ predátor 

presentation /prez@n'teISn/ prezentace 

prison /prIzn/ věznice; vězení 

prologue /pr@Ulog/ prolog 

publisher /pöblIS@/ vydavatel 

racing car /reIsIÎ kA:/ závodní auto 

raises /reIzIz/ zvýšení (platu) 

recipe /resIpi/ recept 

related /rI'leItId/ související; příbuzný  

repetitive /rI'pet@tIv/ opakovaný 

risk /rIsk/ risk 

science laboratory /saI@ns l{b@r@tri/ vědecká laboratoř 

separate /sep@r@t/ oddělený 

serious /sI@rI@s/ vážný; uzavřený; přemýšlivý 

significance /sIg'nIfIk@ns/ význam; smysl 

step /step/ krok 

storm /stO:m/ bouře 

talent /t{l@nt/ nadání; talent 

technique /tek'ni:k/ pracovní postup 

trilogy /trIl@dZi/ trilogie 

visible /vIz@bl/ viditelný 

youth /ju:T/ mládí 

Unit 10 – Log on 
Using a computer  

 

používání počítače 

click on /klIk Án/ kliknout na 

copy /kÁpI/ kopírovat; opisovat 

cut and paste /köt @n 'peIst/ 
vyjmout a vložit (data na 
počítači) 

flashdrive /fl{SdraIv/ USB disk 

hard drive /ˌhɑː(r)d ˈdraɪv/ pevný disk 

headset /hedset/ sluchátka 

headphones /hedf@Un/ sluchátka 

keyboard /ki:bO:d/ klávesnice 

log on/off /lÁg An/Áf/ přihlásit se/odhlásit se 

make a hardcopy /meIk @ hA:d kÁpi/ udělat papírovou kopii 

microphone /maIkr@f@Un/ mikrofon 

monitor /mÁnIt@/ monitor 

mouse /maUs/ myš 

mouse mat /maUs m{t/ podložka pod myš 

password /pA:swÆ:d/ heslo 

pendrive /pendraIv/ USB disk 

print /prInt/ otisknout; vytisknout 

printer /prInt@/ tiskař; tiskárna 

save /seIv/ šetřit; spořit 

scanner /sk{n@/ skener 

screen /skri:n/ paraván; zástěna; obrazovka 

speaker /spi:k@/ mluvčí; reproduktor 

tablet /t{blIt/ tabletka; pilulka; prášek 

USB cable /ju:es'bi: keIbl/ USB kabel 

USB port / j̩uː es ˈbiː ˌpɔː(r)t/ USB konektor 

webcam /webk{m/ web kamera 

The Internet 

 

internet 

blog blɒg blog 

broadband /brO:db{nd/ širokopásmový 

chat/go online /tS{t/g@u ÁnlaIn/ chatovat/být online 

download /daUn'l@Ud/ 
stáhnout a uložit (počítačová 
data) 

download /daUn'l@Ud/ 
stáhnout a uložit (počítačová 
data) 

homepage /h@UmpeIdZ/ domovská stránka 

search engine /sÆ:tS endZIn/ vyhledávač (na internetu) 

social networking /s@USl netwÆ:kIÎ/ používání sociálních sítí 

surf the Net / s̩ɜː(r)f Də ˈnet/ surfovat na internetu 

website /websaIt/ internetová stránka 

Collocations with 
email  

 

slovní spojení týkající se 
emailů 

bounce back /ˌbaʊns ˈb{k/ 
vrátit se (o nedoručitelném 
emailu) 

check email / ʧ̩ek i̍ːmeɪl/ zkontrolovat poštu (email) 

delete an email /də̍liːt ən i̩ːmeɪl/ vymazat email 

email account / i̍ːmeɪl ə̩kaʊnt/ emailová schránka 

email address /i:meIl @'dres/ emailová adresa 

forward an email 
/ f̍ɔː(r)wə(r)d ən 
i̍ːmeɪl/  přeposlat email 

reply to an email /rɪ̩plaɪ tʊ ən i̍ːmeɪl/  odpovědět na email 

send an email /send i:meIl/ poslat email 

Other words and 
phrases  

  abbreviation /@bri:vi'eISn/ zkratka 
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access /{kses/ přístup 

apply /@'plaI/ podat (si) přihlášku 

available /@'veIl@bl/ dostupný; k dispozici 

browser /braUz@/ prohlížeč 

candidate /k{ndIdeIt/ kandidát; uchazeč 

comment /kÁment/ komentář; kritika 

cruel /kru:@l/ krutý; ukrutný  

defend /dI'fend/ bránit; obhajovat 

diameter /daɪ̍{mɪtə/ průměr 

discriminatory /dIs'krImIn@tri/ diskriminační 

document /dÁkjm@nt/ dokument; materiál 

expand /Ik'sp{nd/ rozšířit (se); zvětšit se 

for short /f@ SO:t/ krátce; zkráceně 

go against /g@U @'genst/ jít proti něčemu 

graduate /gr{dZu@t/ absolvovavší vysokoškolák 

graphic /gr{fIk/ grafický 

grow /gr@U/ pěstovat (rostliny); růst 

identity /aI'dentIti/ totožnost 

image /ImIdZ/ obraz; obrázek 

inappropriate /In@'pr@UprI@t/ nevhodný; nepatřičný 

mask /mA:sk/ maska 

media /mi:dI@/ média 

network /netwÆ:k/ (počítačová) síť 

old-fashioned /@Uld 'f{Snd/ staromódní; starobylý 

original /@'rIdZInl/ původní; originální 

post /p@Ust/ poslat; odeslat (poštou) 

principle /prIns@pl/ podstata; princip 

profile /pr@UfaIl/ profil; portrét 

pure /pjO:/ úplný, čistý, čirý 

reference /ref@r@ns/ odkaz; (~s) doporučení 

remain /rI"meIn/ zůstat 

server /sÆ:v@/ server 

share /Se@/ 
podílet se (na něčem); sdílet 
(něco) 

silicon chip /sIlIk@n tSIp/ silikonový čip 

social media /s@USl mi:dI@/ sociální sítě 

software engineer /sÁftwe@ endZ@'nI@/ informatik 

typical /tIpIkl/ typický 

version /vÆ:Zn/ verze 

worldwide /wÆ:ldwaId/ (celo)světový 

Gateway to exams: Units 9 - 10 
(alphabet) characters /k{r@kt@z/ znak; písmeno 

edition /I'dISn/ vydání  

entertainment /ent@'teInm@nt/ zábava 

explorer /Ik'splO:r@/ 

průzkumník; cestovatel;  

badatel 

Latin alphabet /l{tIn '{lf@"bet/ latinka 

pick up /pIk öp/ vyzvednout  

SMS (Short Message 
Service) /esem'es/ SMS 

 


