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CAE Result! slovníček
Unit 1
Lead in
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.20
1.21
1.22
1.23

sensitivity /sens@"tIv@ti/ (n)
citlivost
brutally /"bru:t@li/ (adv)
brutálně, surově
tactful /"t&ktfl/ (adj) jemný,
šetrný, taktní
break out /breIk "aUt/ (phr v)
vypuknout, propuknout
get on with sth /get "Qn wID/
(phr v) dostat se z místa
take the side of /%teIk D@ "saId @v/
(phr) postavit se na něčí stranu,
postavit se za někoho (přen.)
compromise /"kQmpr@maIz/ (n)
kompromis, částečný ústupek
logical /"lQÙIkl/ (adj) logický
mature /m@"ÍU@(r)/ (adj) zralý,
dospělý
decisive /dI"saIsIv/ (adj)
rozhodný, rázný
motivated /"m@UtIveItId/ (adj)
motivovaný
tend (to do sth) /tend/ (v) mít
sklony něco udělat
mingle /"mINgl/ (v) družit se,
pohybovat se (ve společnosti)
cautious /"kO:S@s/ (adj)
obezřetný, opatrný
inquisitive /In"kwIz@tIv/ (adj)
zvědavý, všetečný
assemble /@"sembl/ (v) sestavit
scan /sk&n/ (v) zběžně
prohlédnout, rychle pročíst
set aside /set @"saId/ (phr v)
odložit stranou
stuck /stVk/ (adj) nevědět kudy
kam, být s rozumem v koncích
efficient /I"fISnt/ (adj) zdatný,
výkonný, účinný
inventive /In"ventIv/ (adj)
vynalézavý, tvořivý
hardly (any) /%hA:dli/ (adv)
skoro (žádný)

Reading
1.24 relate (to) /rI"leIt/ (v) vztahovat
se (k)
1.25 eliminate /I"lImIneIt/ (v)
odstranit, vyřadit
1.26 body /"bQdi/ (n) sbor, orgán
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1.27 justify /"dZVstIfaI/ (v)
ospravedlnit/ospravedlňovat,
oprávnit/opravňovat
1.28 imply /Im"plaI/ (v) naznačit/
naznačovat
1.29 come up with /%kVm "Vp wID/
(phr v) přijít s čím
1.30 tedious /"ti:di@s/ (adj) nudný,
únavný
1.31 trait /treIt/ (n) rys, znak,
vlastnost, stránka
1.32 inherit /In"herIt/ (v) (z)dědit,
převzít
1.33 counter-productive /%kaUnt@
pr@"dVktIv/ (adj)
kontraproduktivní
1.34 strengthen /"streNT@n/ (v) posílit
1.35 self-image /%self "ImIdZ/ (n)
sebehodnocení, sebeposouzení

Finding the real you
1.36 psychometric /%saIk@"metrIk/
(adj) psychometrický
1.37 recruitment /rI"kru:tm@nt/ (n)
nábor, přijímání členů
1.38 assess (v) stanovit
1.39 indicator /"IndIkeIt@(r)/ (n)
ukazatel
1.40 mushroom /"mVSrUm/ (v) rychle
se rozrůstat/rozšířit
1.41 combine /k@m"baIn/ (v)
kombinovat, sloučit, slučovat
1.42 virtually /"v3:Íu@li/ (adv)
prakticky
1.43 dating agency /"deItIN %eIÙ@nsi/
(n) seznamovací kancelář
1.44 swear by /"swe@ baI/ (phr v)
nedat dopustit
1.45 will /wIl/ (n) vůle
1.46 be shipwrecked /bI "SIprekt/ (v)
ztroskotat
1.47 statistically /st@"tIstIkli/ (adv)
statisticky
1.48 appeal /@"pi:l/ (n) přitažlivost,
půvab, působivost
1.49 premise /"premIs/ (n)
předpoklad, premisa
1.50 mate /meIt/ (n) přítel, přítelkyně
1.51 subconscious /sVb"kQnS@s/ (adj)
podvědomý
1.52 materialise /m@"tI@ri@laIz/ (v)
proměnit ve skutečnost
1.53 vehicle /"vi:@kl/ (n) vozidlo
1.54 alienate /"eIli@neIt/ (v) odtrhnout
(od společnosti)
1.55 hi-tech /haI "tek/ (adj) hi-tech,
technologický

1.56 intimate /"IntIm@t/ (adj) důvěrný
1.57 anonymous /@"nQnIm@s/ (adj)
anonymní
1.58 compulsive /k@m"pVlsIv/ (adj)
nutkavý, chorobný
1.59 hooked on /"hUkt Qn/ (adj)
posedlý (vášnivě zaujatý čím)
1.60 aspect /"&spekt/ (n) stránka,
zřetel
1.61 mundane /mVn"deIn/ (adj)
obyčejný, všední
1.62 frivolous /"frIv@l@s/ (adj)
lehkovážný, pošetilý
1.63 diligently /"dIlIÙ@ntli/ (adv)
pilně, pracovitě
1.64 blot /blQt/ (n) skvrna, kaňka
1.65 nostalgic /nQ"st&lÙIk/ (adj)
nostalgický, tesklivý
1.66 blazing /"bleIzIN/ (adj) zuřivý
(hádka)
1.67 row /raU/ (n) hádka
1.68 account (for) /@"kaUnt/ (phr v)
vysvětlit, objasnit
1.69 massive /"m&sIv/ (adj) obrovský
1.70 decidedly /dI"saIdIdli/ (adv)
rozhodně, určitě
1.71 seduce /sI"dju:s/ (v) svádět, lákat
1.72 insight /"InsaIt/ (n) proniknutí
(do podstaty věci)
1.73 span /sp&n/ (v) překlenout,
přemostit
1.74 gulf /gVlf/ (n) propast, velký
rozdíl (mezi názory ap.)
1.75 cult /kVlt/ (n) kult
1.76 corporation /%kO:p@"reISn/ (n)
společnost, korporace
1.77 predisposition /%pri:dIsp@"zISn/
(n) náchylnost, sklon
1.78 intuitive /In"tju:@tIv/ (adj)
intuitivní
1.79 perceptive /p@"septIv/ (adj)
vnímavý, bystrý, citlivý
1.80 public relations /%pVblIk rI"leISnz/
(n) styk s veřejností
1.82 darkly /"dA:kli/ (adv) uštěpačně,
zle
1.83 agreeable /@"gri:@bl/ (adj)
sympatický, příjemný
1.84 conscientious /kQnSi"@nS@s/ (adj)
svědomitý, pečlivý
1.85 downside /"daUnsaId/ (n)
nevýhoda
1.86 get on /%get "Qn/ (phr v) prosadit
se, dotáhnout to někam
1.87 overly /"@Uv@li/ (adv) tuze, příliš
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1.88 prone (to sth, to do sth) /pr@Un/
(adj) náchylný, mající sklony
(k něčemu)
1.89 burn out /%b3:n "aUt/ (phr v)
vyhořet, vyčerpat se
1.90 all the same /%O:l D@ "seIm/ (idm)
(úplně) jedno; úplně stejný
1.91 sub-industry /"sVb %Ind@stri/ (n)
podobor
1.92 cheat /Íi:t/ (v) podvádět
1.93 spring up /%sprIN "Vp/ (phr v)
(náhle) vzniknout
1.95 miserable /"mIzr@bl/ (adj)
depresivní, skličující
1.96 obsession /@b"seSn/ (n) utkvělá
představa/myšlenka, posedlost
1.97 invade /In"veId/ (v) proniknout
1.98 wardrobe /"wO:dr@Ub/ (n) šatník,
garderoba
1.99 self-centred /%self "sent@d/ (adj)
sobecký, egocentrický
1.100 navel gazing /"neIvl %geIzIN/ (n)
zaobírání se vlastními problémy
1.101 disabuse (sb of sth) /dIs@"bju:z/
(v) zbavit (iluzí), vyvést (z omylu)
1.102 illusion /I"lu:Zn/ (n) iluze,
představa
1.103 potential /p@"tenSl/ (n)
potenciál, souhrn možností/
schopností
1.104 so be it /%s@U "bi: It/ (idm) budiž

Vocabulary
1.105 withdrawn /wID"drO:n/ (adj)
obrácený do sebe, nespolečenský
1.106 self-reliant /%self rI"laI@nt/ (adj)
soběstačný, samostatný

Grammar
1.107 as a rule /@z @ "ru:l/ (phr)
obvykle, zpravidla
1.109 manual /"m&nju@l/ (n) příručka
1.110 put in /%pUt "In/ (phr v) vynaložit
(úsilí)
1.111 detest /dI"test/ (v) ošklivit si,
nesnášet
1.112 fund /fVnd/ (n) zdroje,
prostředky
1.113 blossom /"blQs@m/ (n) květ(y)
1.114 or so /%O: "s@U/ (idm) asi,
přibližně
1.115 as regards /@z rI"gA:dz/ (idm)
pokud jde o, ohledně
1.116 laid-back /%leId "b&k/ (adj)
bezstarostný, klidný

Listening
1.117 carried away (with sth) /%k&rId
@"weI/ (idm) nadšený, unešený
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1.118 babble (on about sth) /"b&bl/ (v)
blábolit, žvanit
1.119 a mixed bag /%mIkst "b&g/ (n)
všehochuť
1.120 you could have knocked me down
with a feather /j@ kUd @v %nQkt
mi %daUn wID @ "feD@(r)/ (idm)
Byl jsem z toho paf. Byl jsem
úplně mimo sebe. Krve by se
ve mně nedořezal.
1.121 at a loose end /@t @ %lu:s "end/
(phr) nemít nic na práci; nevědět,
co s časem
1.122 workwise /"w3:kwaIz/ (adv)
pracovně, pokud jde o práci
1.123 inspired (by) /In"spaI@d/ (adj)
inspirovaný (čím)
1.124 be taken aback /bi %teIkn "@b&k/
(idm) být překvapen, ztratit řeč
(překvapením)
1.125 chatter (away) /"tS&t@(r)/ (v)
povídat (bavit se), „prokecat“
(čas – hov.)
1.126 occupy yourself (with sth/in
doing sth) /"Qkj@paI jO:%self/ (v)
věnovat se (čemu), zabývat se (čím)
1.127 apprehensive /%&prI"hensIv/ (adj)
naplněný úzkostí, znepokojený
1.128 fine arts /%faIn "A:ts/ (n)
výtvarné umění
1.129 mosaic /m@U"zeIIk/ (n) mozaika
1.130 weird /wI@d/ (adj) (po)divný,
zvláštní
1.131 abstract /"&bstr&kt/ (adj)
abstraktní, teoretický
1.132 scenario /sI"nA:ri@U/ (n) scénář,
vývoj
1.133 gloomy /"glu:mi/ (adj) temný,
chmurný, skleslý
1.134 finish up /%fInIS "Vp/ (phr v)
dokončit
1.135 get over /%get "@Uv@(r)/ (phr v)
překonat
1.136 as luck would have it /@z %lVk
wUd "h&v It/ (idm) naštěstí
1.137 paintballing /"peInt%bO:lIN/ (n)
paintball
1.138 mega-star /"meg@ %stA:(r)/ (n)
mega-star, hvězda zábavního
průmyslu
1.139 diversification /daI%v3:sIfI"keISn/
(n) rozrůznění, zpestření,
diverzifikace
1.140 wreck /rek/ (n) vrak, trosky
1.141 restore /rI"stO:(r)/ (v) obnovit,
opravit
1.142 flaw /flO:/ (n) chyba, závada, kaz
1.143 broaden your horizons /%brO:dn
jO: h@"raIz@nz/ (idm) rozšířit si
obzory
1.144 outcome /"aUtkVm/ (n) výsledek,
závěr

1.145 profitable /"prQfIt@bl/ (adj)
ziskový, výdělečný, výnosný
1.146 dejected /dI"dZektId/ (adj)
sklíčený, skleslý

Speaking
1.147 as a matter of fact /@z @ %m&t@r
@v "f&kt/ (idm) vlastně
1.148 as far as I’m concerned /@z fA:r
@z "aIm k@n%s3:nd/ (phr) pokud
se mě týče

English in Use
1.149 courageous /k@"reIÙ@s/ (adj)
odvážný, statečný
1.150 conceited /k@n"si:tId/ (adj)
nafoukaný, domýšlivý
1.151 go to pieces /%g@U t@ "pi:sIz/ (phr)
zhroutit se (tělesně i duševně)
1.152 sheer /SI@(r)/ (adj) lehoučký,
jemný
1.153 layout /"leIaUt/ (n) plán, projekt,
nákres
1.154 unconvincing /%Vnk@n"vInsIN/
(adj) nepřesvědčivý
1.155 marked /mA:kt/ (adj) označený,
poznamenaný
1.156 gene /dZi:n/ (n) gen
1.157 amenable /@"mi:n@bl/ (adj)
přístupný (čemu)
1.158 prospect /"prQspekt/ (n)
vyhlídka, šance, naděje
1.159 expectation /%ekspek"teISn/ (n)
očekávání
1.160 gifted /"gIftId/ (adj) nadaný
1.161 exceptional /Ik"sepS@nl/ (adj)
výjimečný
1.162 (the) converse /"kQnv3:s/ (n)
opak
1.163 Finnish /"fInIS/ (adj) finský
1.164 outlook /"aUtlUk/ (n) názor,
náhled, životní postoj
1.165 susceptible (to) /s@"sept@bl/ (adj)
náchylný, snadno podléhající
1.166 favour /"feIv@(r)/ (v) laskavost

Vocabulary
1.167 with any luck /wID "eni %lVk/
(phr) při troše štěstí
1.168 the luck of the draw /D@2%lVk @v
D@ "drO:/ (idm) sázka do loterie
1.169 take pot luck /%teIk pQt "lVk/
(idm) zkusit něco namátkou
1.170 be out of luck /bi %aUt @v "lVk/
(phr) nemít štěstí
1.171 beginner’s luck /bI%gIn@z "lVk/
(n) štěstí začátečníků, první
vyhrání z kapsy vyhání

© Oxford University Press

1.172 push your luck /%pUS jO: "lVk/
(idm) pokoušet štěstí, riskovat
1.173 no such luck /%n@U sVtS "lVk/
(phr) nic takového
1.174 by a stroke of luck /baI @ %str@Uk
@v "lVk/ (phr) se štěstím, s klikou
1.175 write-off /"raIt Qf/ (n) odpis
1.176 speeding /"spi:dIN/ (n) jízda
nedovolenou rychlostí
1.177 package holiday /"p&kIdZ
%hQl@deI/ (n) organizovaný
turistický zájezd, kde je v ceně
zahrnuto ubytování, stravování
a cestovné
1.178 modestly /"mQdIstli/ (adv)
skromně

1.200 competition /kQmp@"tISn/ (n)
konkurence
1.201 long-term /%lQN "t3:m/ (adj)
dlouhodobý
1.202 appalling /@"pO:lIN/ (adj)
strašlivý, otřesný, děsivý
1.203 go swimmingly /"swImINli/
(phr v) proběhnout hladce
(snadno)

Writing

Lead in

1.179 highlight /"haIlaIt/ (v) zvýraznit
1.180 tutorial /tju:"tO:ri@l/ (n)
univerzitní seminář
1.181 lose your temper /%lu:z jO:
"temp@(r)/ (idm) ztratit trpělivost
1.182 resort /rI"zO:t/ (n) letovisko
1.183 destination /%destI"neISn/ (n)
destinace, cíl cesty
1.184 cool /ku:l/ (adj) klidný
(rozvážný)
1.185 collected /k@"lektId/ (adj)
soustředěný
1.186 concern /k@n"s3:n/ (v) týkat se
1.187 bubbly /"bVbli/ (adj) překypující
energií
1.188 down-to-earth /%daUn tu "3:T/
(adj) reálný (střízlivý: politik ap.)
1.189 youth club /"ju:T klVb/ (n)
mládežnický klub
1.190 inclined (to do sth) /In"klaInd/
(adj) mající sklony (k něčemu)
1.191 come in (useful) /%kVm In
"(ju:sfl)/ (phr v) být dobrý
(komu/k čemu), hodit se (komu/
k čemu)
1.193 lifeguard /"laIfgA:d/ (n) plavčík
1.194 commonsense /%kQm@n"sens/ (n)
zdravý/selský rozum, střízlivé
uvažování
1.195 ensure /In"SjU@(r)/ (v) zajistit,
zaručit se
1.196 access /"&kses/ (n) přístup
1.197 brainstorm /"breInstO:m/ (v)
hledat nové nápady, řešení při
diskusi

2.3

Review
1.198 passionate /"p&S@n@t/ (adj)
temperamentní (vášnivý),
zanícený
1.199 turn up (for sth) /%t3:n "Vp f@/
(phr v) přijít
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Unit 2
2.1
2.2

2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21
2.22
2.23
2.24
2.25
2.26
2.27

custom /"kVst@m/ (n) zvyk
tradition /tr@"dISn/ (n) tradice

annual /"&nju@l/ (adj)
každoroční
festival /"festIvl/ (n) slavnost
celebration /%selI"breISn/ (n)
oslava
take place /%teIk "pleIs/ (phr v)
konat se
involve /In"vQlv/ (v) zahrnout,
zahrnovat
origin /"Qr@dZIn/ (n) původ,
počátek
rodent /"r@Ud@nt/ (n) hlodavec
breed /bri:d/ (v) chovat (zvířata)
nuisance /"nju:s@ns/ (n)
nepříjemnost
get rid of /%get "rId @v/ (phr v)
zbavit se (čeho)
enhance /In"hA:ns/ (v) vylepšit
float /fl@Ut/ (n) alegorický vůz
rampart /"r&mpA:t/ (n) hradba,
násep
spectator /spek"teIt@(r)/ (n)
divák
jester /"dZest@(r)/ (n) šašek
(dvorní)
toss /tQs/ (v) (od)hodit
scramble /"skr&mbl/ (v) bojovat,
usilovně se snažit, drát se (kam)
impromptu /Im"prQmptju:/ (adj)
improvizovaně, bez přípravy
passer-by /%pA:s@ "baI/ (n)
kolemjdoucí
fiesta /fi"est@/ (n) svátek,
slavnost
combatant /"kQmb@t@nt/ (n)
bojovník
alliance /@"laI@ns/ (n) spojenectví
squash /skwQS/ (v) rozmačkat,
skoncovat
ammunition /&mju"nISn/ (n)
střelivo, munice
accompaniment
/@"kVmp@nIm@nt/ (n) doprovod

2.28 cheer /tSI@(r)/ (v) povzbuzovat,
provolávat slávu
2.29 hostilities /hQ"stIl@tiz/ (n pl)
válečný stav
2.30 commence /k@"mens/ (v) začít,
zahájit
2.31 slimy /"slaImi/ (adj) úlisný,
podlézavý
2.32 mush /mVS/ (n) kaše
2.33 extra /"ekstr@/ (n) přirážka,
nadstandardní vybavení
2.34 rinse /rIns/ (v) opláchnout,
vypláchnout
2.35 debris /"debri:/ (n) trosky, sutiny
2.36 date back (to) /"deIt %b&k/
(phr v) pocházet (z určité doby)
2.37 parade /p@"reId/ (n) přehlídka,
slavnostní pochod
2.38 crush /krVS/ (v) rozmáčknout
2.39 mess /mes/ (n) nepořádek

Reading
Festival in the desert
2.40 remote /rI"m@Ut/ (adj) vzdálený,
odlehlý
2.41 vast /vA:st/ (adj) obrovský,
rozlehlý
2.42 expanse /Ik"sp&ns/ (n) rozloha,
prostor
2.43 venture /"ventS@(r)/ (v) odvážit
se, troufnout si
2.44 technician /tek"nISn/ (n) technik
2.45 head /hed/ (v) zamířit někam,
vydat se
2.46 dune /dju:n/ (n) duna
2.47 jeep /dZi:p/ (n) Jeep (terénní
automobil)
2.48 diesel /"di:zl/ (n) nafta
2.49 sweep (sb) up /%swi:p "Vp/ (phr v)
být unešen
2.50 anticipation /&n%tIsI"peISn/ (n)
(dychtivé) očekávání, naděje
2.51 nomadic /n@U"m&dIk/ (adj)
kočovný, toulavý
2.52 get-together /"get t@%geD@(r)/ (n)
(neformální) schůzka
2.53 beat a path /%bi:t @ "pA:T/ (idm)
prošlapat cestičku
2.54 scrub /skrVb/ (n) zakrslé křoviny
2.55 charcoal /"tSA:k@Ul/ (n) dřevěné
uhlí
2.56 brazier /"breIzi@(r)/ (n) koš
na oheň
2.57 calabash /"k&l@b&S/ (n) nádoba
z dýně, chrastítko z tykve
2.58 lute /lu:t/ (n) loutna
2.59 talking drum /%tO:kIN "drVm/ (n)
mluvící buben (hudební nástroj)
2.60 bead /bi:d/ (n) korálek
2.61 yell /jel/ (v) řvát, křičet, ječet
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2.62 scuttle (off) /"skVtl/ (v) vzít
do zaječích
2.63 infancy /"Inf@nsi/ (n) dětství,
dětská léta
2.64 witness /"wItn@s/ (v) svědek
2.65 authentic /O:"TentIk/ (adj)
nefalšovaný, pravý
2.66 beyond /bI"jQnd/ (adv) za
2.67 the odd /(Di) Qd/ (adj) jediný
2.68 sponsorship /"spQns@SIp/ (n)
finanční podpora, sponzorství
2.69 motive /"m@UtIv/ (n) pohnutka,
motiv
2.70 underpin /Vnd@"pIn/ (v)
podepřít, být oporou
2.71 odd /Qd/ (adj) (po)divný
2.72 kick-start /"kIk %stA:t/ (v)
nastartovat (např. ekonomické
procesy)
2.73 intention /In"tenSn/ (n) záměr
2.74 in the eyes of /In Di "aIz @v/
(idm) podle úsudku
2.75 handicraft /"h&ndIkrA:ft/ (n)
rukodělná výroba, ruční práce
2.76 draw /drO:/ (n) kouzlo, lákadlo
2.77 envy /"envi/ (n) závist
2.78 universal /%ju:nI"v3:sl/ (adj)
univerzální, všestranný
2.79 consultant /k@n"sVlt@nt/ (n)
poradce
2.80 commercialism /k@"m3:S@lIzm/
(n) komercialismus
2.81 stroll /str@Ul/ (v) procházet se
2.82 compass /"kVmp@s/ (n) kompas
2.83 filter /"fIlt@(r)/ (v) pronikat,
pomalu se dostávat
2.84 maize /meIz/ (n) kukuřice
2.85 millet /"mIlIt/ (n) proso
2.86 oasis /@U"eIsIs/ (n) oáza
2.87 sustainability /s@%steIn@"bIl@ti/
(n) udržitelnost
2.88 call into question /%kO:l Int@
"kwestSn/ (idm) zpochybňovat
2.89 capacity /k@"p&s@ti/ (n) kapacita
2.90 fray /freI/ (v) napnout (nervy)
2.91 convoy /"kQnvOI/ (n) konvoj,
řada
2.92 chuck /tSVk/ (v) (od)hodit
2.93 within earshot (of) /wI%DIn
"I@SQt/ (idm) co by kamenem
dohodil, na doslech
2.94 conflict /"kQnflIkt/ (n) konflikt
2.95 prominently /"prQmIn@ntli/ (adv)
nápadně, markantně
2.96 indigo /"IndIg@U/ (adj) indigově
modrý
2.97 turban /"t3:bn/ (n) turban
2.98 standard /"st&nd@d/ (adj)
standardní, běžný, typický
2.99 attire /@"taI@(r)/ (n) oděv, háv,
roucho
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2.100 tribesman /"traIbzm@n/ (n)
příslušník kmene
2.101 shovel /"SVvl/ (v) (od)házet,
nabírat
2.102 usher /"VS@(r)/ (v) zavést, odvézt

Vocabulary
2.103 furious /"fjU@ri@s/ (adj) zuřivý,
vzteklý
2.104 devoted (to) /dI"v@UtId/ (adj)
oddaný, věnující se (čemu)
2.105 immensely /I"mensli/ (adv)
nezměrně, nesmírně

Grammar
2.106 ignition /Ig"nISn/ (n) zapalování
2.107 shortcut /%SO:t"kVt/ (n) zkratka
2.108 profusely /pr@"fju:sly/ (adv)
hojně, mohutně
2.109 expedition /%eksp@"dISn/ (n)
expedice
2.110 jaguar /"dZ&gju@(r)/ (n) jaguár
2.111 struggle /"strVgl/ (v) snažit se,
usilovat, bojovat

Listening
2.112 ceremony /"ser@m@ni/ (n) obřad,
slavnost
2.113 procession /pr@"seSn/ (n)
průvod, procesí
2.114 facility /f@"sIl@ti/ (n) zařízení,
vybavení
2.115 vital /"vaItl/ (adj) nezbytný,
(velmi) podstatný, (životně)
důležitý
2.116 collaboration /k@%l&b@"reISn/ (n)
spolupráce
2.117 staggering /"st&g@rIN/ (adj)
ohromující, vyvádějící z míry
2.118 landmark /"l&ndmA:k/ (adj)
mezník, historická událost
2.119 charter /"tSA:t@(r)/ (n) smlouva,
pronájem, listina
2.120 aptly /"&ptli/ (adv) výstižně,
trefně, vhodně
2.121 incorporate /In"kO:p@reIt/ (v)
zahrnovat, začlenit
2.122 sensibility /%sens@"bIl@ti/ (n)
citlivost, vnímavost
2.123 dazzling /"d&zlIN/ (adj) oslnivý,
okouzlující, blýskavý
2.124 hemisphere /"hemIsfI@(r)/ (n)
hemisféra, polokoule
2.125 buckskin /"bVkskIn/ (n) jelenice,
semiš
2.126 proximity /prQk"sIm@ti/ (n)
blízkost
2.127 reinforce /riIn"fO:s/ (v) upevnit,
posílit

2.128 concept /"kQnsept/ (n) koncept,
pojetí
2.129 plain /pleIn/ (n) pláň, planina,
rovina
2.130 peckish /"pekIS/ (adj) vyhládlý,
hladový
2.131 indigenous /In"dIdZ@n@s/ (adj)
domorodý, domácí, původní
2.132 culinary /"kVlIn@ri/ (adj)
kuchařský, kulinářský
2.133 textile /"tekstaIl/ (n) tkanina,
textil, textilní průmysl
2.134 totem pole /"t@Ut@m p@Ul/ (n)
totem
2.135 stunning /"stVnIN/ (adj)
senzační, fantastický, ohromující
2.136 maple /"meIpl/ (n) javor
2.137 in keeping with (sth) /%In "ki:pIN
wID/ (idm) v souladu s

Speaking
2.138 speculate /"spekj@leIt/ (v)
hloubat, přemýšlet

English in Use
2.139 come of age /kVm @v "eIdZ/
(idm) dosáhnout plnoletosti
2.140 ritual /"rItju@l/ (n) rituál, obřad,
ceremoniál
2.141 manhood /"m&nhUd/ (n)
dospělost (muže), mužnost
2.142 warrior /"wQri@(r)/ (n) bojovník,
válečník
2.143 entail /In"teIl/ (v) mít za
následek, znamenat
2.144 come to terms with /%kVm t@
"t3:mz wID/ (idm) dohodnout se s
2.145 elder /"eld@(r)/ (n) stařešina,
starší (v církvi)
2.146 myth /mIT/ (n) mýtus, báje
2.147 spindly /"spIndli/ (adj) vytáhlý
2.148 latticework /"l&tIsw3:k/ (n)
mřížoví, mřížovina
2.149 stand your ground /st&nd jO:
"graUnd/ (idm) nedat se (držet
se), neustoupit
2.150 ordeal /O:"di:@l/ (n) utrpení,
muka, martyrium
2.151 withstand /"wIDst&nd/ (v)
odolat, vydržet, snést
2.152 distinctive /dI"stINktIv/ (adj)
typický, osobitý
2.153 pulsating /pVl"seItIN/ (adj)
pulzující, tepající
2.154 endure /In"djU@(r)/ (v) vydržet,
snášet
2.155 pursue /p@"sju:/ (v) provádět,
konat, pronásledovat
2.156 descent /dI"sent/ (n) sestup,
pokles
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2.157 objective /@b"dZektIv/ (n) cíl,
plán, úkol
2.158 rite /raIt/ (n) obřad, ceremoniál

Grammar
2.159 further afield /%f3:D@r @"fi:ld/
(idm) v širokém okolí
2.160 foothill /"fUthIl/ (n) předhůří

Writing
2.161 Aboriginal /%&b@"rIdZ@nl/ (n)
domorodec, původní obyvatel
2.162 sacred /"seIkrId/ (adj) posvátný
2.163 coral /"kQr@l/ (n) korál
2.164 trek /trek/ (v) cestovat, trmácet
se, plahočit se
2.165 captivate /"k&ptIveIt/ (v)
uchvátit, upoutat
2.166 barbie /"bA:bi/ (n) gril, rožeň
2.167 thriving /"TraIvIN/ (adj) velice
úspěšný, prosperující
2.168 still /stIl/ (n) statická fotografie,
obrázek (z filmu)

Review
2.169 prescribe /prI"skraIb/ (v)
předepsat
2.170 furnishings /"f3:nISINz/ (n pl)
nábytek, zařízení
2.171 vibrant /"vaIbr@nt/ (adj) živý,
pulzující
2.172 sibling /"sIblIN/ (n) sourozenec
2.173 impressive /Im"presIv/ (adj)
působivý, impozantní, úchvatný
2.174 devastating /"dev@steItIN/ (adj)
pustošivý, ničivý, zničující
2.175 go from strength to strength
/%g@U fr@m %streNT t@ "streNT/
(idm) prosperovat (firma)

Unit 3
Lead in
3.1
3.2

3.3
3.4

likelihood /"laIklihUd/ (n)
pravděpodobnost
the chances are (that) /D@
"tSA:nsIz %A:/ (idm) (jaká je)
pravděpodobnost
inevitable /In"evIt@bl/ (adj)
nevyhnutelný, neodvratný
bound (to do/be sth) /baUnd/
(adj) svázaný (konvencemi)

Reading
3.5

en route /%Qn "ru:t/ (adv)
na/po cestě (kam)
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3.6
3.7

ultimate /"VltIm@t/ (adj) konečný
procedure /pr@"si:dj@(r)/ (n)
způsob práce, postup, procedura
3.8 device /dI"vaIs/ (n) zařízení,
přístroj, vynález
3.9 simulate /"sImj@leIt/ (v)
předstírat, simulovat
3.10 exaggerate /Ig"z&dZ@reIt/ (v)
přehánět
3.11 widespread /"waIdspred/ (adj)
rozšířený, všeobecný
3.12 non-conventional /%nQn
k@n"venS@nl/ (adj) nekonvenční,
neobvyklý

Holiday of the future?
3.13 terrestrial /t@"restri@l/ (adj)
pozemský
3.14 in store (for sb) /%In "stO:(r)/
(idm) co bude
3.15 revolutionise /%rev@"lu:S@naIz/ (v)
udělat/způsobit revoluci/převrat
3.16 immigration /%ImI"greISn/ (n)
imigrace, přistěhovalecví
3.17 iris-recognition /"aIrIs
rek@g%nISn/ (n) identifikace podle
oční duhovky
3.18 fingerprinting /"fINg@prIntIN/ (n)
snímání a porovnávání otisků
prstů
3.19 volunteer /%vQl@n"tI@(r)/ (v)
dobrovolně se přihlásit/nabídnout
3.20 biometric /"baI@metrIk/ (adj)
biometrický
3.21 data /"deIt@/ (n pl) údaje
3.22 dedicated /"dedIkeItId/ (adj)
vyhrazený
3.23 fast-track /"fA:st %tr&k/ (adj)
nejrychlejší cesta/ způsob
3.24 boarding pass /"bO:dIN pA:s/ (n)
palubní lístek
3.25 wireless /"waI@l@s/ (adj)
bezdrátový
3.26 alert /@"l3:t/ (v) varovat,
upozornit
3.27 encounter /In"kaUnt@(r)/ (v)
setkat (se), potkat
3.28 fellow /"fel@U/ (adj) spolu(cestující)
3.29 aviation /%eIvi"eISn/ (n) letecký
průmysl, letectví
3.30 hulking /"hVlkIN/ (adj) mohutný,
těžký
3.31 crèche /kreS/ (n) jesle
3.32 sardine /sA:"di:n/ (n) sardinka
3.33 transaction /tr&nz"&kSn/ (n)
jednání, uzavření obchodu,
transakce
3.34 nuisance /"nju:s@ns/ (n) otrava,
mrzutost
3.35 rumble /"rVmbl/ (n) dunění

3.36 blast /blA:st/ (v) řvát na plné
pecky/na celé kolo
3.37 hotbed /"hQtbed/ (n) podhoubí,
semeniště (přeneseně)
3.38 digital /"dIdZItl/ (adj) digitální
3.39 holographic /hQl@"gr&fIk/ (adj)
holografický
3.40 brilliant /"brIli@nt/ (adj)
vynikající, brilantní
3.41 pane /peIn/ (n) tabulka (skla)
3.42 voice-activated /"vOIs &ktI%veItId/
(adj) aktivovaný hlasem
3.43 gadget /"g&dZIt/ (n) přístroj
(obvykle malý, šikovný,
zpříjemňující život), „udělátko“
3.44 commonplace /"kQm@npleIs/
(adj) běžný
3.45 rudimentary /%ru:dI"mentri/ (adj)
základní, elementární,
rudimentární
3.46 futurologist /%fju:tS@"rQl@dZIst/
(n) futurolog
3.47 underway /%Vnd@"weI/ (adj)
v plném proudu
3.48 (as) a matter of course /@z @
%m&t@r @z "kO:s/ (idm)
samozřejmá věc, samozřejmě
3.49 aspiring /@"spaIrIN/ (adj)
usilující, ctižádostivý
3.50 out of this world /%aUt @v DIs
"w3:ld/ (idm) úchvatný, jako
z jiného světa
3.51 tycoon /taI"ku:n/ (n) magnát,
baron, král, boháč
3.52 orbit /"O:bIt/ (v) obíhat, kroužit
(kolem)
3.53 junk /ÙVNk/ (n) odpad,
harampádí
3.54 spent /spent/ (adj) použitý,
vyhořelý
3.55 shuttle /SVtl/ (n) raketoplán
3.56 prohibitive /pr@"hIb@tIv/ (adj)
zabraňující, znemožňující
3.57 plummet /"plVmIt/ (v)
(s)padnout, (po)klesnout
3.58 implant /Im"plA:nt/ (v)
implantovat
3.59 cell /sel/ (n) buňka
3.60 hook up /%hUk "Vp/ (phr v)
připojit
3.61 nerve /n3:v/ (n) nerv
3.62 transmitter /tr&ns"mIt@(r)/ (n)
vysílač
3.63 fingertip /"fINg@tIp/ (n)
koneček/špička prstu

Vocabulary
3.64 put up /%pUt "Vp/ (phr v)
ubytovat
3.65 set up /%set "Vp/ (phr v) postavit,
zbudovat

CAE Result!
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3.66 bring down /%brIN "daUn/ (phr v)
svrhnout (vládu)
3.67 break up /%breIk "Vp/ (phr v)
rozehnat (shromáždění)
3.68 turn down /%t3:n "daun/ (phr v)
odmítnout, zamítnout
3.69 bring up /%brIng "Vp/ (phr v)
začít hovořit o něčem, nadhodit
(téma)
3.70 break down /%breIk "daUn/
(phr v) zhroutit se (psychicky)
3.71 no wonder /%n@U "wVnd@(r)/
(idm) není se co divit
3.72 put down /%pUt "daUn/ (phr v)
zapsat si
3.73 set down /%set "daUn/ (phr v)
určit, stanovit

Grammar
3.74 spontaneous /spQn"teIni@s/ (adj)
živelný, nenucený

Listening
3.75 monument /"mQnjum@nt/ (n)
památník, pamětihodnost
3.76 blend in with /%blend "In wID/
(phr v) ladit (příchuť, přísady)
3.77 landscape /"l&ndskeIp/ (n)
krajina
3.78 air /e@(r)/ (n) vzduch, ovzduší,
atmosféra
3.79 unduly /%Vn"dju:li/ (adv)
přespříliš, nadmíru, přehnaně
3.80 prestigious /pr@"stIdZ@s/ (adj)
prestižní, vážený, významný
3.81 backing /"b&kIN/ (n) podpora,
pomoc
3.82 in the pipeline /%In D@ "paIplaIn/
(idm) v jednání
3.83 thunder (on) /"TVnd@(r)/ (v)
zařvat (na někoho)
3.84 revenue /"revenju:/ (n) příjem,
tržba, výnos
3.85 money-spinning /"mVni %spInIN/
(adj) přinášející velký zisk
3.86 alluring /@"ljU@rIN/ (adj) svůdný,
lákavý
3.87 (a) must /mVst/ (n) nutnost,
nezbytnost
3.88 overwhelm /%@Uv@"welm/ (v)
uchvátit, obsadit
3.89 interpretation /In%t3:prI"teISn/
(n) výklad, interpretace
3.90 tuck /tVk/ (v) (za)strčit,
zasunout, namačkat
3.91 dominate /"dQmIneIt/ (v)
vládnout, ovládat, vévodit
3.92 exorbitant /Ig"zO:bIt@nt/ (adj)
přehnaný, přemrštěný, horentní
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3.93 make a dash (for) /%meIk @ "d&S/
(phr) spěchat (někam)
3.94 aura /"O:r@/ (n) aura, fluidum
3.95 numerous /"nju:m@r@s/ (adj)
početný, četný
3.96 round/around the corner
/%raUnd, @%raUnd D@ "kO:n@(r)/
(idm) za rohem
3.97 intact /In"t&kt/ (adj) nedotčený,
neporušený

Speaking
3.98 make your mark /%meIk jO:
"mA:k/ (idm) proslavit se čím
3.99 put your heart and soul into sth
/%hA:t @n "s@Ul/ (idm) dát do
toho všechno
3.100 sacrifice /"s&krIfaIs/ (n) oběť

English in Use
3.101 deterioration /dI%tI@ri@"reISn/ (n)
zhoršení, úpadek
3.102 gerontologist /%dZerQn"tQl@dZIst/
(n) gerontolog
3.103 smugly /"smVgli/ (adv) samolibě,
domýšlivě, nafoukaně
3.104 carry out /%k&ri "aUt/ (phr v)
provést, uskutečnit, vykonat
3.105 project /pr@"dZekt/ (v)
projektovat, plánovat
3.106 prod (sb into doing sth) /prQd/
(v) ponoukat, pobízet (někoho
k něčemu)
3.107 provoke (sb into doing sth)
/pr@"v@Uk/ (v) vyprovokovat
(někoho k něčemu)
3.108 prompt (sb into doing sth)
/prQmpt/ (v) dohnat (někoho
k něčemu)
3.109 incite (sb to do sth) /In"saIt/ (v)
podněcovat, navádět
3.110 token /"t@Ukn/ (n) důkaz, výraz,
kupon
3.111 blur /bl3:(r)/ (v) rozmazat,
poskvrnit

Writing
3.112 terminate /"t3:mIneIt/ (v)
(u)končit
3.113 stand /st&nd/ (n) postoj, názor,
stanovisko
3.114 how/where/what, etc. on earth
/"haU Qn %3:T/ (idm) proboha
3.115 drastic /"dr&stIk/ (adj) drastický,
krutý
3.116 measure /"meZ@(r)/ (n) nařízení
3.117 cutback /"kVtb&k/ (n) snížení,
omezení

Review
3.118 bargain (for) /"bA:gIn/ (phr v)
vyjednávat, smlouvat
3.119 negotiation /nI%g@USi"eISn/ (n)
jednání, vyjednávání
3.120 regulation /%regj@"leISn/ (n)
předpis, směrnice, nastavení,
nařízení
3.121 riot /"raI@t/ (n) výtržnost,
nepokoje
3.122 spell /spel/ (n) období, doba
3.123 investment /In"vestm@nt/ (n)
investice
3.124 knock /nQk/ (v) srazit, udeřit
3.125 marketing /"mA:k@tIN/ (n)
marketing
3.126 strategy /"str&t@dZi/ (n)
strategie, taktika
3.127 senior citizen /%si:ni@ "sItIzn/ (n)
starší člověk/spoluobčan
3.128 grant /grA:nt/ (n) dotace,
podpora, grant
3.129 campaigner /k&m"peIn@(r)/ (n)
bojovník
3.130 arms /A:mz/ (n pl) zbraně
3.131 petition /p@"tISn/ (n) petice
3.132 confess (to sth) /k@n"fes/ (v)
přiznat se (k něčemu)
3.133 outrageous /aUt"reIdZ@s/ (adj)
ohavný, ostudný, nepřiměřený
3.134 vending machine /"vendIN
m@%Si:n/ (n) prodejní automat
3.135 grossly /"gr@Usli/ (adv) hrubě,
silně, značně, neomluvitelně
3.136 reluctant /rI"lVkt@nt/ (adj)
neochotný, zdráhavý
3.137 catering /"keIt@rIN/ (n)
zásobování
3.138 premises /"prem@sIz/ (n pl)
komplex budov, areál

Unit 4
Lead in
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13

mane /meIn/ (n) hříva
flipper /"flIp@(r)/ (n) ploutev
fin /fIn/ (n) (hřbetní) ploutev
scale /skeIl/ (n) šupina
antenna /&n"ten@/ (n) tykadlo
claw /klO:/ (n) dráp, drápek,
spár, pazour
beak /bi:k/ (n) zobák
hoof /hu:f/ (n) kopyto
horn /hO:n/ (n) roh
hide /haId/ (n) kůže, useň
tusk /tVsk/ (n) kel
repulsive /rI"pVlsIv/ (adj)
odpudivý, protivný
sinister /"sInIst@(r)/ (adj)
zlověstný, hrozivý, pochmurný
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4.14 exotic /Ig"zQtIk/ (adj) exotický
4.15 agile /"&dZaIl/ (adj) hbitý,
mrštný, bystrý
4.16 groom /gru:m/ (v) hřebelcovat,
čistit, upravit (se)
4.17 graceful /"greIsfl/ (adj) ladný,
elegantní, impozantní
4.18 fierce /fI@s/ (adj) divoký, krutý,
urputný
4.19 stalk /stO:k/ (v) (vy)stopovat,
sledovat
4.20 prey /preI/ (n) kořist, oběť

Reading
Saviours of the seas
4.21
4.22
4.23
4.24
4.25
4.26
4.27
4.28
4.29
4.30
4.31
4.32
4.33
4.34
4.35
4.36
4.37
4.38
4.39
4.40
4.41
4.42
4.43
4.44
4.45

4.46

4.47

saviour /"seIvj@(r)/ (n) zachránce
hurtle /"h3:tl/ (v) hnát se, řítit se
burly /"b3:li/ (adj) statný, urostlý
a stone’s throw /@ "st@Unz Tr@U/
(idm) co by kamenem dohodil
choppy /"tSQpi/ (adj) zčeřený
agitated /"&dZIteItId/ (adj)
znepokojený
hostage /"hQstIdZ/ (n) rukojmí
maelstrom /"meIlstrQm/ (n) vír
swerve /sw3:v/ (v) změnit směr
(prudce, náhle)
intent (on doing sth) /In"tent/
(adj) rozhodnutý, odhodlaný
captive /"k&ptIv/ (n) zajatec,
vězeň
ram /r&m/ (v) vrazit
fatal /"feItl/ (adj) osudný,
smrtelný
altruism /"&ltruIzm/ (n)
altruismus
benevolent /b@"nev@l@nt/ (adj)
shovívavý, benevolentní
predatory /"pred@tri/ (adj) dravý
hawk /hO:k/ (n) jestřáb
primate /"praImeIt/ (n) primát
offspring /"QfsprIN/ (n) potomek
kinship /"kInSIp/ (n)
příbuzenství
drift net /"drIft net/ (n) tenatová
síť (unášená proudem)
slaughter /"slO:t@(r)/ (v)
hromadně vraždit/zabíjet
poacher /"p@UtS@(r)/ (n) pytlák
distraught /dIs"trO:t/ (adj)
rozrušený, plný úzkosti
a taste of (their) own medicine
/@ %teIst @v jO:r %@Un "medsn/
(idm) dát někomu ochutnat jeho
vlastní medicíny
lumbering /"lVmb@rIN/ (adj)
hřmotný a nešikovný, pomalý
(těžkopádný)
the deep /D@ di:p/ (n) hlubina
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4.75 menace /"menIs/ (v) ohrozit,
zastrašovat
4.76 observe /@b"z3:v/ (v) pozorovat
4.77 undergrowth /"Vnd@gr@UT/ (n)
podrost

4.48 extend /Ik"stend/ (v) natáhnout,
podat (ruku)
4.49 (in) distress /dIs"tres/ (n)
utrpení, bolest
4.50 maul /mO:l/ (v) pokousat,
potrhat
4.51 credit (sb/sth with) /"kredIt/ (v)
připsat (ve prospěch)
4.52 ethical /"eTIkl/ (adj) etický,
mravní
4.53 fearsome /"fI@s@m/ (adj)
hrůzostrašný
4.54 in the course of /In D@ kO:s @v/
(idm) během (v průběhu)
4.55 divert /daI"v3:t/ (v) odklonit,
přesměrovat
4.56 charge /tSA:dZ/ (n) útok, výpad
4.57 contend /k@n"tend/ (v) tvrdit,
trvat na svém
4.58 sonar /"s@UnA:(r)/ (n) sonar
4.59 organ /"O:g@n/ (n) orgán
4.60 herd /h3:d/ (v) hnát, shánět,
houfovat

4.78 distractor /dIs"tr&kt@(r)/ (n)
distraktor (nabídnutá chybná,
matoucí alternativa odpovědi
na testovou otázku)
4.79 assignment /@"asaInm@nt/ (n)
úkol, zadání (úlohy)
4.80 freelancer /"fri:lA:ns@(r)/ (n)
osoba pracující na volné noze
4.81 expertise /%eksp@"ti:z/ (n)
odbornost, kvalifikace, odborná
znalost
4.82 compensate (for) /"kQmp@nseIt/
(v) odškodnit, vynahradit
4.83 field /fi:ld/ (n) hřiště, ložisko,
(vědní) obor

Vocabulary

Speaking

4.61 (have) a whale of a time /@ "weIl
@v @ taIm/ (idm) výborně se bavit
4.62 a dog’s dinner /@ %dQgz "dIn@(r)/
(idm) binec, bordel
4.63 let the cat out of the bag /let D@
%k&t aUt @v D@ "b&g/ (idm)
vyzradit (prořeknout se), pustit si
pusu na špacír
4.64 (like) a fish out of water /@ %fIS
aUt @v "wO:t@(r)/ (idm) jako ryba
na suchu, nesvůj
4.65 a snake in the grass /@ %sneIk In
D@ grA:s/ (idm) zrádce/práskač/
podvodník/had
4.66 the donkey work /D@ "dQNki
w3:k/ (n) otročina (práce),
úmorná práce
4.67 rabbit (on) /"r&bIt/ (v) dlouho
mluvit, vykecávat se
4.68 have butterflies in (your)
stomach /h&v %bVt@flaIz In
jO:"stVm@k/ (idm) být nervózní,
mít trému
4.69 eat like a horse /%i:t laIk @ "hO:s/
(idm) jíst jako zjednaný
4.70 (be) in the doghouse /%bi: In D@
"dQghaUs/ (idm) neoblíbený
4.71 hen party /"hen %pA:ti/ (n)
dámská jízda

4.84 resource /rI"zO:s/ (n) prostředek,
zdroj
4.85 partially /"pA:S@li/ (adv) částečně
4.86 aquarium /@"kwe@ri@m/ (n)
akvárium
4.87 marine /m@"ri:n/ (adj) mořský,
přímořský
4.88 initial /I"nISl/ (adj) počáteční,
první

Grammar
4.72 excel /ek"sel/ (v) vynikat
4.73 twist /twIst/ (v) vyvrtnout,
podvrtnout
4.74 stud /stVd/ (n) cvoček

Listening

English in Use
4.89 resemble /rI"zembl/ (v) podobat
se, být podobný
4.90 ferocious /f@"r@US@s/ (adj)
divoký, dravý, urputný
4.91 adapt (to) /@"d&pt/ (v)
přizpůsobit se
4.92 blizzard /"blIz@d/ (n) blizard
(prudká sněhová bouře)
4.93 sturdy /"st3:di/ (adj) masivní,
robustní, statný
4.94 (in) pursuit (of) / p@"sju:t v/
(phr) ve snaze získat, v honbě za
4.95 elongate /"i:lQNgeIt/ (v)
prodloužit, protáhnout
4.96 compress /k@m"pres/ (v)
stáhnout (sevřít)
4.97 evolve /I"vQlv/ (v) vyvinout (se)
4.98 (the) humble (sth) /"hVmbl/
(phr) pokorný, skromný, uctivý
4.99 graze /greIz/ (v) spásat, pást se
4.100 ton /tVn/ (n) tuna
4.101 swamp /swQmp/ (n) bažina,
močál, mokřina
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4.102 collide (with) /k@"laId/ (v) srazit
se, střetnout se, být v rozporu
4.103 wipe out /%waIp "aUt/ (phr v)
srovnat se zemí, vyhubit, úplně
zničit
4.104 cod /kQd/ (n) treska
4.105 propensity (for) /pr@"pens@ti/ (n)
sklon, náchylnost
4.106 emerge /I"m3:dZ/ (v) vynořit se,
vylíhnout se
4.107 upheaval /Vp"hi:vl/ (n)
pozdvižení
4.108 (not) lose (any) sleep over (sth)
/%lu:z "sli:p %2 @Uv@(r)/ (idm)
netrápit se, příliš se nezabývat
4.109 chameleon /k@"mi:li@n/ (n)
chameleon

4.110 otter /"Qt@(r)/ (n) vydra
4.111 waterproof /"wO:t@pru:f/ (adj)
nepromokavý
4.112 streamlined /"stri:mlaInd/ (adj)
proudnicový, aerodynamický
4.113 salmon /"s&m@n/ (n) losos
4.114 eel /i:l/ (n) úhoř
4.115 shellfish /"SelfIS/ (n) měkkýš,
korýš
4.116 tumble /"tVmbl/ (v) převalovat
se, válet se
4.117 solitary /"sQl@tri/ (adj)
samotářský
4.118 cub /kVb/ (n) mládě (šelmy)
4.119 fend for yourself /%fend f@
jO:"self/ (phr v) postarat se o sebe
4.120 catch sight of /%k&tS "saIt @v/
(phr) zahlédnout
4.121 secretive /"si:kr@tIv/ (adj)
uzavřený, rezervovaný
4.122 nocturnal /nQk"t3:n@l/ (adj)
noční
4.123 detect /dI"tekt/ (v) zjistit, objevit
4.124 scent /sent/ (n) pach

Review
4.125 under wraps /%Vnd@ "r&ps/ (idm)
držet pod pokličkou
4.126 meteor /"mi:ti@(r)/ (n) meteor
4.127 inhospitable /%InhQ"spIt@bl/ (adj)
nehostinný, nevlídný
4.128 toucan /"tu:k@n/ (n) tukan

Unit 5
Lead in
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5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14

Writing

5.1
5.2

5.3

ditch /dItS/ (v) odhodit, zbavit se
remote control /rI%m@Ut
k@n"tr@Ul/ (n) dálkový ovladač

CAE Result!

5.16
5.17

manually /"m&nju@li/ (adv)
manuálně, ručně
vacuum /"v&kju@m/ (v) vysávat,
luxovat
posture /"pQstS@(r)/ (n) držení
těla
lace-up /"leIs Vp/ (adj)
zavazovací, na tkaničky
scrub /skrVb/ (v) (vy)drhnout
cooler /"ku:l@(r)/ (n) chladnička
intense /In"tens/ (adj) intenzivní
make-up /"meIk Vp/ (n) složení
(např. chemické)
factor /"f&kt@(r)/ (n) faktor,
prvek, činitel
blood vessel /"blVd %vesl/ (n)
céva
pulse /pVls/ (n) puls, tep
altitude /"&ltItju:d/ (n)
nadmořská výška
enzyme /"enzaIm/ (n) enzym
moderation /%mQd@"reISn/ (n)
mírnost, zdrženlivost, umírněnost

An unhealthy obsession
5.18 polar /"p@Ul@(r)/ (adj) polární
5.19 circumnavigation
/%s3:k@mn&v"IgeISn/ (n) obeplutí,
oblet
5.20 hovercraft /"hQv@krA:ft/ (n)
vznášedlo
5.21 glacier /"gl&si@(r)/ (n) ledovec
5.22 come with the territory /%kVm
wID D@ "ter@tri/ (idm) být
neodmyslitelnou věcí/součástí
5.23 fine-tuned /%faIn "tju:nd/ (v)
vyladěný
5.24 no-man’s-land /"n@U m&nz
%l&nd/ (n) země nikoho
5.25 mortal /"mO:tl/ (n) smrtelník
5.26 all it’s cracked up to be /%O:l Its
kr&kt "Vp t@ bi/ (idm) takový,
jak se říká,
5.27 exert /Ig"z3:t/ (v) snažit se,
namáhat se
5.28 succumb (to) /s@"kVm/ (v)
podlehnout
5.29 determine /dI"t3:mIn/ (v) určit,
rozhodnout
5.30 longevity /lQn"dZev@ti/ (n)
dlouhověkost
5.31 prime /praIm/ (adj) hlavní,
prvořadý
5.32 saturated fat /%s&tS@reItId "f&t/
(n) nasycený tuk
5.33 obesity /@U"bi:s@ti/ (n) obezita
5.34 deposit /dI"pQzIt/ (n) nános,
usedlina
5.35 artery /"A:t@ri/ (n) tepna
5.36 clot /klQt/ (v) srážet se
5.37 minimise /"mInImaIz/ (v)
minimalizovat

5.38 strain /streIn/ (n) napětí, tlak,
nápor
5.39 elastic /I"l&stIk/ (adj) pružný,
elastický
5.40 brisk /brIsk/ (adj) svižný
5.41 biochemical /%baI@U"kemIkl/
(adj) biochemický
5.42 physiological /%fIzi@"lQdZIkl/ (adj)
fyziologický
5.43 legacy /"leg@si/ (n) dědictví,
odkaz
5.44 arguably /"A:gju@bli/ (adv)
pravděpodobně
5.45 demise /dI"maIz/ (n) úmrtí,
skon, zánik
5.46 concentration /%kQns@n"treISn/
(n) koncentrace, soustředění
5.47 triathlon /traI"&TlQn/ (n)
triatlon
5.48 cross-country /%krQs "kVntri/
(adj) přespolní, terénní
5.49 severe /s@"vI@(r)/ (adj) těžký,
tvrdý, krutý
5.50 priority /praI"Qr@ti/ (n)
přednost, priorita
5.51 subscribe (to) /s@b"skraIb/ (v)
podporovat, schvalovat
5.52 adage /"&deIdZ/ (n) přísloví,
rčení, pořekadlo

Vocabulary
5.53
5.54
5.55
5.56
5.57
5.58
5.59
5.60
5.61
5.62
5.64
5.65

5.66
5.67
5.68
5.69

5.70
5.71
5.72
5.73

thigh /TaI/ (n) stehno
heel /hi:l/ (n) pata
rib /rIb/ (n) žebro
skull /skVl/ (n) lebka
hip /hIp/ (n) bok
palm /pA:m/ (n) dlaň
ankle /"&Nkl/ (n) kotník
calf /kA:f/ (n) lýtko
shin /SIn/ (n) holeň
torso /"tO:s@U/ (n) trup
sprain /spreIn/ (v) vyvrtnout
(si), vymknout (si) (kotník)
dislocate /"dIsl@keIt/ (v)
vymknout si, vykloubit si
(rameno)
rowing /"r@UIN/ (n) veslování
darts /dA:ts/ (n) šipky
snooker /"snu:k@(r)/ (n) kulečník
on the mend /%Qn D@ "mend/
(idm) na vzestupu, na cestě
k lepšímu
run (a temperature) /rVn/ (v)
mít teplotu
under the weather /%Vnd@ D@
"weD@(r)/ (idm) cítit se pod psa
inoculate (against) /I"nQkjuleIt/
(v) očkovat (proti)
searing /"sI@rIN/ (adj) prudký
pronikavý
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Grammar
5.74 physiotherapist /%fIzi@"Ter@pIst/
(n) fyzioterapeut, rehabilitační
sestra
5.75 boast /b@Ust/ (v) chvástat se,
vychloubat se
5.76 bystander /"baIst&nd@(r)/ (n)
(náhodný) divák
5.77 discourage (sb from doing sth)
/dIs"kVrIdZ/ (v) odradit, bránit
někomu v něčem

Listening
5.78 daffodil /"d&f@dIl/ (n) narcis
5.79 crocus /"kr@Uk@s/ (n) krokus
5.80 grumpy /"grVmpi/ (adj) mrzutý,
nevrlý, podrážděný
5.81 deprive (sb of sth) /dI"praIv/ (v)
připravit (koho o co)
5.82 chartered /"tSA:t@d/ (adj)
oprávněný, zmocněný
5.83 adopt /@"dQpt/ (v) přijmout
5.84 slump /slVmp/ (v) prudce/náhle
poklesnout
5.85 reflect /rI"flekt/ (v) odrážet,
uvědomit si, mít dopad
5.86 spine /spaIn/ (n) páteř, hřbet
(knihy), osten
5.87 frame of mind /%freIm @v "maInd/
(n) rozpoložení mysli
5.88 disruption /dIs"rVpSn/ (n)
rušení, narušení
5.89 awkwardly /"O:kw@dli/ (adv)
nepříjemně, trapně, nešikovně

Speaking

5.100 therapy /"Ter@pi/ (n) terapie,
léčba
5.101 spacious /"speIS@s/ (adj)
prostorný
5.102 limited /"lIm@tId/ (adj) omezený,
s ručením omezeným

Review
5.103 casing /"keIsIN/ (n) obal,
pouzdro
5.104 joint /dZOInt/ (n) kloub
5.105 flexibility /%fleks@"bIl@ti/ (n)
pružnost, ohebnost
5.106 jaw /dZO:/ (n) čelist
5.107 blush /blVS/ (v) zrudnout,
začervenat se
5.108 intensive care /In%tensIv "ke@(r)/
(n) intenzivní péče
5.109 striker /"straIk@(r)/ (n) stávkující
5.110 pick-me-up /"pIk mi %Vp/ (n)
posilující prostředek
5.111 seed /si:d/ (n) semínko
5.112 inadvisable /In@d"vaIz@bl/ (adj)
nevhodný, nerozumný
5.113 without trace /wI%DaUt "treIs/
(phr) beze stopy
5.114 mass /m&s/ (adj) hromadný,
masový
5.115 turnout /"t3:naUt/ (n) počet
účastníků, účast
5.116 policing /p@"li:sIN/ (n) ochrana,
policejní dohled
5.117 take a turn for the worse /%teIk @
%t3:n f@ D@ "w3:s/ (idm) obrátit se
k horšímu
5.119 bring to a halt /%brIN tu @ "hQlt/
(phr v) zastavit, přerušit

5.90 tempting /"temptIN/ (adj) lákavý,
svůdný, vábný

English in Use
5.91 hazardous /"h&z@d@s/ (adj)
nebezpečný, riskantní
5.92 mosquito /m@"ski:t@U/ (n)
komár
5.93 promptly /"prQmptli/ (adv)
okamžitě
5.94 purr /p3:(r)/ (v) příst, vrnět
5.95 preventive /prIventIv/ (adj)
preventivní, ochranný
5.96 symptom /"sImpt@m/ (n)
příznak, symptom

Writing
5.97 health spa /"helT spA:/ (n) lázně
5.98 entirely /In"taI@li/ (adv) úplně,
naprosto
5.99 session /"seSn/ (n) zasedání

© Oxford University Press

Unit 6
Lead in
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

digestive /daI"dZestiv/ (adj)
trávicí, zažívací
celery /"sel@ri/ (n) celer
pretence /prI"tens/ (n)
předstírání, záminka
sue /su:/ (v) podat žalobu
install /In"stO:l/ (v)
(na)montovat, (na)instalovat

Reading
6.6
6.7

6.8

substance /"sVbst@ns/ (n) látka,
substance
unforeseen /%VnfO:"si:n/ (adj)
nenadálý, neočekávaný,
nepředvídaný
principle /"prIns@pl/ (n) zásada,
pravidlo, princip

6.9

discomfort /dIs"kVmf@t/ (n)
mírná bolest (části těla), nepohodlí

Superheroes
6.10 acquire /@"kwaI@(r)/ (v) získat,
nabýt, získat si, osvojit si
6.11 radiation /%reIdi"eISn/ (n)
radiace, záření
6.12 beam /bi:m/ (n) paprsek
6.13 bugle /"bju:gl/ (n) trubka, polnice
6.14 (crime)-ridden /"(kraIm) %rIdn/
(adj) ovládaný (zločinem)
6.15 scale /skeIl/ (v) vylézt, vyšplhat
6.16 adhere (to) /@d"hI@/ (v) lnout,
lepit, držet (na čem)
6.17 nook and cranny /%nUk @n
"kr&ni/ (idm) každá škvíra/
skulina, po všech koutech
6.18 deceptively /dI"septIvli/ (adv)
klamně, ošidně
6.19 gossamer /"gQs@m@(r)/ (n)
pavučinové vlákno
6.20 dragline /"dr&glaIn/ (n) vlečné
lano, lanovka
6.21 flee (from) /fli:/ (v) uprchnout,
uniknout
6.22 doomed /du:md/ (adj) odsouzen
(ke zkáze)
6.23 adopt /@"dQpt/ (v) adoptovat
6.24 mild-mannered /%maIld "m&n@d/
(adj) přívětivý, milý
6.25 bound /baUnd/ (n) svázaný,
vázaný
6.26 convert /k@n"v3:t/ (v) přeměnit
6.27 harvest /"hA:vIst/ (v) sklízet
6.28 photosynthesis /%f@Ut@U"sInT@sIs/
(n) fotosyntéza
6.29 carbon dioxide /%kA:b@n
daI"QksaId/ (n) oxid uhličitý
6.30 glucose /"glu:k@Us/ (n) glukóza,
hroznový cukr
6.31 chlorophyll /"klQr2@fIl/ (n)
chlorofyl
6.32 accelerate /@k"sel@reIt/ (v)
zrychlit, urychlit
6.33 molecule /"mQlIkju:l/ (n)
molekula
6.34 tremendous /trI"mend@s/ (adj)
ohromný, nesmírný
6.35 reserve /rI"z3:v/ (n) zásoba
6.36 feat /fi:t/ (n) čin, skutek, výkon
6.37 acute /@"kju:t/ (adj) pronikavý,
ostrý (zrak)
6.38 radar /"reIdA:(r)/ (n) radar
6.39 odour /"@Ud@(r)/ (n) vůně,
aroma, pach
6.40 emit /I"mIt/ (v) vydávat, vysílat
6.41 high-pitched /haI "pItSt/ (adj)
vysoký, pronikavý
6.42 mutant /"mju:t@nt/ (n) mutant
6.43 despise /dI"spaIz/ (v)
opovrhovat, pohrdat
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6.44 levitate /"levIteIt/ (v) levitovat,
vznášet se
6.45 forcefield /"fO:sfi:ld/ (n) silové
pole
6.46 generate /"dZen@reIt/ (v)
generovat, vytvářet, vyrobit
6.47 steel /sti:l/ (n) ocel
6.48 magnetic /m&g"netIk/ (adj)
magnetický
6.49 electromagnet /I%lektr@U"m&gnIt/
(n) elektromagnet
6.50 friction /"frIkSn/ (n) tření
6.51 diamagnetic /%daI@m&g"netIk/
(adj) diamagnetický, odpuzovaný
magnetem
6.52 repel /rI"pel/ (v) zahnat, odpudit
6.53 gamma bomb /"g&m@ bQm/ (n)
gama bomba
6.54 reckless /"rekl@s/ (adj) nedbalý,
neukázněný
6.55 stray /streI/ (v) zabloudit,
zatoulat se
6.56 boost /bu:st/ (v) zvýšit, zesílit
6.57 bulk /bVlk/ (n) objem, velikost,
masa
6.58 cuttlefish /"kVtlfIS/ (n) sépie
6.59 camouflage /"k&m@flA:Z/ (n)
maskování

Vocabulary
6.60 glance /glA:ns/ (v) letmo
pohlédnout, přelétnout pohledem
6.61 hobble /"hQbl/ (v) belhat se,
kulhat
6.62 peer /pI@(r)/ (v) zírat, civět
6.63 glimpse /glImps/ (v) zahlédnout,
letmo spatřit/zpozorovat
6.64 glare /gle@(r)/ (v) hledět, zírat
6.65 stagger /"st&g@(r)/ (v)
(za)vrávorat, motat se
6.66 limp /lImp/ (v) kulhat, pajdat
6.67 peep /pi:p/ (v) podívat se,
kouknout se
6.68 stumble /"stVmbl/ (v)
klopýtnout/klopýtat, zakopnout
6.69 expectant /ek"spekt@nt/ (adj)
očekávající, nastávající

Grammar
6.70 fraction /"fr&kSn/ (n) zlomek
6.71 miner /"maIn@(r)/ (n) horník,
havíř

Listening
6.72 charisma /k@"rIzm@/ (n) osobní
kouzlo, charisma
6.73 chiselled /"tSIzld/ (adj)
prorýsovaný, ostře řezaný

11
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6.74 instantaneous /%Inst@n"teIni@s/
(adj) okamžitý
6.75 rocket /"rQkIt/ (v) vyskočit
6.76 lurk /l3:k/ (v) číhat, skrývat se
6.77 duo /"dju:@U/ (n) dvojice, duo
6.78 mime /maIm/ (v) synchronizovat
pohyby rtů se zvukem
6.79 lip-synch /"lIp sINk/ (v)
synchronizovat pohyby rtů se
zvukem
6.80 confront /k@n"frVnt/ (v)
postavit se, čelit
6.81 sham /S&m/ (n) podvod
6.82 latch onto (sth) /%l&tS "Qntu:/
(phr v) nalepit se, chopit se
6.83 artificial /%A:tI"fISl/ (adj) umělý,
vytvořený člověkem
6.84 expose /Ik"sp@Uz/ (v) odhalit,
odkrýt
6.85 fortune /"fO:tju:n/ (n) jmění,
bohatství, štěstěna
6.86 mike /maIk/ (n) mikrofon
6.87 conform (to) /k@n"fO:m/ (v)
vyhovovat, odpovídat,
přizpůsobit se
6.88 wind /"wInd/ (v) vyrazit dech,
6.89 second-rate /%sek@nd "reIt/ (adj)
druhořadý, podřadný, průměrný
6.90 backing track /"b&kIN tr&k/ (n)
předem nahraný hudební doprovod
6.91 insult /"InsVlt/ (n) urážka,
potupa, poškození
6.92 reliant (on) /rI"laI@nt/ (adj)
odkázaný, závislý
6.93 current /"kVr@nt/ (adj) současný,
nynější, rozšířený, proudící
6.94 up to standard /%Vp t@ "st&nd@d/
(phr) na požadované úrovni

Speaking
6.95 fancy dress /%f&nsi "dres/ (n)
maškarní kostým
6.96 make-believe /"meIk bI%li:v/ (n)
předstírání, klam, iluze
6.97 self-conscious /%self "kQnS@s/
(adj) nesmělý, sebevědomý
6.98 be torn (between) /tO:n/ (v) být
rozpolcený, nemoci se rozhodnout

English in Use
6.99 dimension /d@"menSn, dI-, daI-/
(n) rozměr, stránka
6.100 rotate /r@U"teIt/ (v) otočit
6.101 simultaneously /%sIm@l"teIni@sli/
(adv) současně, zároveň

6.103 pop out /%pQp "aUt/ (phr v)
odskočit si, vypadnout
6.104 by rights /%baI "raIts/ (phr)
oprávněně
6.105 left, right and centre /%left, raIt
@n "sent@/ (idm) všude možně
6.106 have two left feet /h&v %tu: left
"fi:t/ (idm) mít nohy jako
volšové, být dřevo (na tanec)
6.107 leftovers /"left@Uv@z/ (n pl)
zbytky, pozůstatky

Writing
6.108 format /"fO:m&t/ (n) úprava,
formát
6.109 relish (in) /"relIS/ (v) radovat se,
mít potěšení/požitek
6.110 clash /kl&S/ (n) srážka, střetnutí,
konflikt
6.111 participant /pA:"tIsIp@nt/ (n)
účastník
6.112 the man in the street /D@ %m&n In
D@ "stri:t/ (idm) člověk z ulice,
typický občan

Review
6.113 merchandise /"m3:tS@ndaIs,
-daIz/ (n) zboží
6.114 renovate /"ren@veIt/ (v)
(z)modernizovat, obnovit
6.115 opponent /@"p@Un@nt/ (n)
oponent, protivník
6.116 ardent /"A:d@nt/ (adj) vášnivý,
vřelý, fanatický
6.117 (be) on tenterhooks /(bi) %Qn
"tent@hUks/ (idm) jako na skřipci
6.118 sneer (at) /snI@(r)/ (v) ušklíbat se;
pohrdavě/jízlivě/ironicky se
usmívat/pošklebovat/tvářit
6.119 trial /"traI@l/ (n) soudní řízení/
proces, přelíčení, zkušební jízda
6.120 tribulation /%trIbju"leISn/ (n)
soužení, trýzeň

Unit 7
Lead in
7.1

source (of) /"sO:s @v/ (n) zdroj,
pramen

Reading
The real hobbit

Vocabulary
6.102 too right /%tu: "raIt/ (idm)
uspokojivý

7.2
7.3

Indonesian /%Ind@"ni:Zn/ (adj)
indonéský
spectacular /spek"t&kj@l@(r)/
(adj) působivý, velkolepý, okázalý
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7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
7.11
7.12
7.13
7.14
7.15
7.16
7.17
7.18
7.19
7.20
7.21
7.22
7.23
7.24
7.25
7.26
7.27
7.28
7.29
7.30
7.31
7.32
7.33
7.34
7.35
7.36
7.37
7.38
7.39
7.40

nickname /"nIkneIm/ (v)
přezdívat, dát přezdívku
dwell /dwel/ (v) bydlet, přebývat
pygmy /"pIgmi/ (n) trpasličí,
zakrslý
Komodo dragon /k@%m@Ud@U
"dr&gn/ (n) varan komodský
tax /t&ks/ (v) namáhat (mozek)
tantalizing /"t&nt@laIzIN/ (adj)
vábivý, dráždivý
elf /elf/ (n) elf, skřítek
dwarf /dwO:f/ (n) trpaslík
celebrated /"selIbreItId/ (adj)
slavný
reputed /rI"pju:tId/ (adj) údajný,
domnělý
renowned /rI"naUnd/ (adj)
proslulý, slavný, renomovaný
metal-smith /"metl smIT/ (n)
kovář
fabricate /"f&brIkeIt/ (v) vyrobit,
zhotovit
armour /"A:m@(r)/ (n) brnění
parallel /"p&r@lel/ (adj)
obdobný, analogický
counterpart /"kaUnt@pA:t/ (n)
protějšek, doplněk
interact (with) /Int@"r&kt/ (v)
vzájemně se ovlivňovat
dismiss (as) /dIs"mIs/ (v) nebrat
v úvahu, nepřihlížet k něčemu
savannah /s@"v&n@/ (n) savana
band /b&nd/ (n) skupina
maroon /m@"ru:n/ (v) zanechat
bez pomoci
predecessor /"pri:dIses@(r)/ (n)
předchůdce
scarce /ske@s/ (adj) vzácný,
vyskytující se v malém množství
densely /"densli/ (adv) hustě
twig /twIg/ (n) větvička, ratolest
profoundly /pr@"faUndli/ (adv)
hluboce, nesmírně
genus /"Ùi:n@s/ (n) rod, třída,
druh, skupina
fundamental (to) /%fVnd@"mentl/
(adj) rozhodující, zásadní
cunning /"kVnIN/ (adj) mazaný,
vychytralý
diminutive /dI"mInj@tIv/ (adj)
maličký, drobný
fertility /f@"tIl@ti/ (n) úrodnost
well /wel/ (n) studna
spring /sprIN/ (n) pramen
conceivable /k@n"si:v@bl/ (adj)
myslitelný, představitelný
outpost /"aUtp@Ust/ (n) pobočka,
základna
flora and fauna /"flO:r@ @n "fO:n@/
(phr) flóra a fauna
limestone /"laImst@Un/ (n)
vápenec
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7.41 exterminate /Ik"st3:mIneIt/ (v)
vyhubit, vyhladit
7.42 neanderthal /ni"&nd@tA:l/ (adj)
neandrtálský, primitivní
7.43 excavate /"eksk@veIt/ (v) dělat
vykopávky, odkrýt
7.44 fragment /"fr&gm@nt/ (n)
úlomek, zlomek, fragment
7.45 astounded /@"staUndId/ (adj)
užaslý, omráčený, udivený
7.46 intrigued /In"tri:gd/ (adj) zaujatý
7.47 abound (with) /@"baUnd/ (v)
oplývat, překypovat
7.48 persistent /p@"sIst@nt/ (adj)
vytrvalý, úporný, stálý
7.49 (be/go on the) rampage
/(bi/ g@U) Qn D@ "r&mpeIÙ/ (n)
rozběsnit se, začít řádit, řádit jako
tajfun

Vocabulary
7.50 relatively /"rel@tIvli/ (adv)
poměrně, relativně
7.51 at arm’s length /@t %A:mz "lenT/
(phr) na délku paže
7.52 solar system /"s@Ul@ %sIst@m/ (n)
sluneční soustava

Grammar
7.53 identity parade /aI"dent@ti
p@%reId/ (n) předvedení osob
k identifikaci
7.54 triumph /"traIVmf/ (n) velké
nadšení/radost
7.55 undergo /%Vnd@"g@U/ (v)
prodělat, podstoupit
7.56 toddler /"tQdl@(r)/ (n) batole
7.57 excessive /Ik"sesIv/ (adj)
nadměrný, přílišný
7.58 treaty /"tri:ti/ (n) smlouva,
dohoda
7.59 defendant /dI"fend@nt/ (n)
(ob)žalovaný
7.60 ice floe /("aIs) fl@U/ (n) ledová kra
7.61 setback /"setb&k/ (n) překážka,
neúspěch, nevýhoda
7.62 runway /"rVnweI/ (n)
rozjezdová/přistávací dráha

Listening
7.63 priceless /"praIsl@s/ (adj)
nevyčíslitelné hodnoty,
neocenitelný
7.64 artefact /"A:tIf&kt/ (n) lidský
výtvor/výrobek, artefakt
7.65 lavishly /"l&vISli/ (adv) štědře,
bohatě
7.66 elegant /"elIg@nt/ (adj) elegantní,
vkusný, uhlazený

7.67 luxuriousness /lVg"ZU@ri@sn@s/
(n) přepychovost, skvělost
7.68 gouge (out) /gaUÙ/ (v)
(vy)dlabat
7.69 salvage /"s&lvIÙ/ (v) zachránit,
znovu získat
7.70 cargo /"kA:g@U/ (n) náklad
(např. lodní)

Speaking
7.71 footage /"fUtIÙ/ (n) záznam
(filmový), metráž (filmu)
7.72 manuscript /"m&njuskrIpt/ (n)
rukopis
7.73 re-enactment /%ri:en"&ktm@nt/
(n) rekonstrukce, (znovu)zahrání

English in Use
7.74 Babylonian /%b&bI"l@Uni@n/ (adj)
babylónský
7.75 vivid /"vIvId/ (adj) živý, svěží
7.76 conduct /k@n"dVkt/ (v) provádět,
organizovat
7.77 bear /be@(r)/ (v) nést
7.78 script /skrIpt/ (n) písmo, text
7.79 scholar /"skQl@(r)/ (n) odborník,
badatel
7.80 decipher /dI"saIf@(r)/ (v)
rozšifrovat, rozluštit
7.81 linguist /"lINgwIst/ (n) lingvista,
jazykovědec
7.82 perspective /p@"spektIv/ (n)
pohled, hledisko, vyhlídka
7.83 inscribe /In"skraIb/ (v) napsat,
vyrýt, vytesat

Vocabulary
7.84 moral /"mQr@l/ (adj) morální,
mravní

Writing
7.85 capsule /"k&psju@l/ (n) pouzdro,
kapsle
7.86 momentous /m@"ment@s/ (adj)
důležitý, závažný
7.87 chisel /"ÍIz@l/ (n) dláto, sekáček
7.88 onlooker /"QnlUk@(r)/ (n)
přihlížející, divák
7.89 technique /tek"ni:k/ (n)
technika, postup
7.90 crucial /"kru:Sl/ (adj)
rozhodující, kritický
7.91 catastrophic /%k&t@"strQfIk/ (adj)
katastrofální, tragický, osudný
7.92 grave /greIv/ (adj) chmurný,
bezvýrazný
7.93 tsunami /tsu:"nA:mi/ (n) tsunami

CAE Result!
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Review

Mean machines

7.94 bogus /"b@Ug@s/ (adj) falešný,
nepravý
7.95 convict /k@n"vIkt/ (v) uznat
vinným, usvědčit
7.96 stroke /str@Uk/ (n) úder, odpal,
rána
7.97 impending /Im"pendIN/ (adj)
nastávající, blížící se
7.98 whereabouts /"we@r@baUts/
(n pl) místo pobytu
7.99 counteract /kaUnt@"r&kt/ (v)
klást odpor, působit proti čemu
7.100 poverty /"pQv@ti/ (n) chudoba,
bída
7.101 impact /"Imp&kt/ (n) účinek,
dopad, vliv
7.102 eradicate /I"r&dIkeIt/ vymýtit,
vyhladit
7.103 stamp out /%st&mp "aUt/ (phr v)
udusit, odstranit, zlikvidovat
7.104 pledge /pleÙ/ (v) dát do zástavy

8.16 automated /"O:t@meItId/ (adj)
automatizovaný
8.17 catch /k&Í/ (n) zádrhel, háček
8.18 tease /ti:z/ (n) návnada, dráždidlo
8.19 fail-safe /"feIl seIf/ (adj)
bezpečnostní, zabezpečený proti
selhání nebo poruše
8.20 draw up /%drO: "Vp/ (phr v)
vypracovat, sestavit, sepsat
8.21 coin /kOIn/ (v) poprvé použít,
vymyslet
8.22 playwright /"pleIraIt/ (n)
dramatik
8.23 rigour /"rIg@(r)/ (n) přísnost,
tvrdost
8.24 inaction /In"&kSn/ (n) nečinnost
8.25 sobering /"s@Ub@rIN/ (adj) nutící
k zamyšlení
8.26 formidable /f@"mId@bl/ (adj)
skličující, působivý, ohromný
8.27 undertaking /"Vnd@teIkIN/ (n)
podnik, podnikání
8.28 vicinity /v@"sIn@ti/ (n) blízké
okolí
8.29 thereby /"De@baI/ (adv) tímto,
čímž
8.30 contravene /%kQntr@"vi:n/ (v)
porušit, přestoupit, překročit
8.31 on the horns of a dilemma /Qn
D@ %hO:nz @v @ d@"lem@, dI-, daI-/
(idm) rozhodovat se mezi čertem
a ďáblem
8.32 capacity /k@"p&s@ti/ (n)
schopnost, možnost, kapacita
8.33 hideously /"hIdi@sli/ (adv)
ošklivě, škaredě, odporně
8.34 vigorously /"vIg@r@sli/ (adv)
energicky, silně, rázně
8.35 alarmist /@"lA:mist/ (adj)
panikářský

Unit 8
Lead in
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6

globalisation /%gl@Ub@laI"zeISn/
(n) globalizace
drought /draUt/ (n) sucho,
období sucha
tangible /"t&nÙIbl/ (adj)
hmatatelný, skutečný, jasný
(with/in) hindsight /(wID/In)
"haIndsaIt/ (n) ohlédnutí zpět
orientated /"O:ri@n%teItId/ (adj)
orientovaný, zaměřený
far-fetched /%fA: "feÍt/ (adj)
za vlasy přitažený, nadnesený

Reading
8.7
8.8
8.9
8.10
8.11
8.12
8.13
8.14
8.15

13

mechanism /"mek@nIzm/ (n)
mechanismus, zařízení
artificial intelligence /%A:tIfISl
In"telIÙ@ns/ (n) umělá inteligence
humanoid /"hju:m@nOId/ (n)
robot (umělý člověk), humanoid
robotics /r@U"bQtIks/ (n)
robotika
function /"fVNkSn/ (n) úloha,
úkol
contemporary /k@n"temp@r@ri/
(n) současník
pose /p@Uz/ (v) představovat
filmgoer /"fIlmg@U@(r)/ (n)
filmový divák, návštěvník kina
grounded (in/on sth) /"graUndId/
(adj) zakořeněný

CAE Result!

Vocabulary
8.36 famine /"f&mIn/ (n) hlad,
hladomor, krajní nedostatek
8.37 tornado /tO:"neId@U/ (n) tornádo
8.38 tremor /"trem@(r)/ (n) chvění,
třesení
8.39 contagious /k2@n"teIÙ@s/ (adj)
nakažlivý, přenosný
8.40 controversial /%kQntr@"v3:Sl/
(adj) sporný, kontroverzní,
diskutabilní
8.41 trivial /"trIvi@l/ (adj)
bezvýznamný, banální, triviální
8.42 critical /"krItIkl/ (adj) velmi
důležitý, rozhodující
8.43 momentary /"m@Um@ntri/ (adj)
chvilkový, letmý
8.44 antisocial /%&nti"s@USl/ (adj)
nespolečenský, protispolečenský

8.45 unsocial /%Vn"s@USl/ (adj)
asociální pracovní hodiny

Grammar
8.46 virus /"vaIr@s/ (n) vir
8.47 hypothetical /%haIp@"TetIkl/ (adj)
hypotetický, domnělý
8.48 raffle /"r&fl/ (n) tombola, věcná
loterie
8.49 stag night /"st&g naIt/ (n)
loučení se svobodou, pánská jízda
8.50 ecstatic /ek"st&tIk/ (adj)
extatický, bouřlivý
8.51 intervention /%Int@"venSn/ (n)
intervence, zásah
8.52 raring (to do sth) /"re@rIN/ (adj)
netrpělivý, dychtivý, nedočkavý
8.53 bone idle /%b@Un "aIdl/ (adj) líný
jako veš, notoricky lenivý
8.54 on the cards /%Qn D@ "kA:dz/
(idm) na spadnutí, velmi
pravděpodobný
8.55 (have sth) under your belt
/%Vnd@ jO: "belt/ (idm) mít
za sebou, mít na svém kontě
8.56 brainwave /"breInweIv/ (n)
nápad, náhlá inspirace
8.57 dead end /%ded "end/ (adj)
bezperspektivní, bezvýhledný

Listening
8.58 colleague /"kQli:g/ (n) kolega
8.59 stint /stInt/ (n) pracovní pobyt,
stáž, pracovní úkol
8.60 blurb /bl3:b/ (n) upoutávka
8.61 dwell (on sth) /dwel/ (v)
rozebírat, zabývat se, věnovat se
8.62 nip /nIp/ (v) zaskočit si,
zaběhnout
8.63 clinch /klInÍ/ (v) rozhodnout
8.64 flagship /"fl&gSIp/ (n) vlajková
loď
8.65 bio-diversity /%baI@U daI"v3:s@ti/
(n) biorozmanitost
8.66 pest /pest/ (n) škůdce, mrzutost
8.67 livestock /"laIvstQk/ (n)
hospodářská zvířata
8.68 enterprise /"ent@praIz/ (n)
podnik (menší)
8.69 herd /h3:d/ (n) stádo, dav,
pastevec
8.70 veterinary /"vetnri; "vetr@n@ri/
(adj) zvěrolékařský, veterinární
8.71 regard (as) /rI"gA:d/ (v)
považovat, pokládat
8.72 devise /dI"vaIz/ (v) vymyslit,
navrhnout, vynalézt
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Speaking
8.73 at stake (idm) v sázce
8.74 on the spur of the moment /%Qn
D@ %sp3:r @v D@ "m@Um@nt/ (idm)
bez rozmyslu
8.75 in the long run /In D@ "lQN rVn/
(idm) v dlouhodobém horizontu,
nakonec
8.76 out of the blue /%aUt @v D@ "blu:/
(idm) znenadání, zčistajasna

English in Use
8.77 philosophical /fIl@"sQfIkl/ (adj)
filozofický
8.78 pessimistic /pesI"mIstIk/ (adj)
pesimistický
8.79 for its own sake /f@r Its %@Un
"seIk/ (idm) kvůli sobě samému
8.80 savour /"seIv@(r)/ (v)
vychutnávat, chutnat, ochutit
8.81 (on/off) course /(%Qn/Qf) "kO:s/
(phr) na správné/nesprávné cestě
8.82 relent /rI"lent/ (v) povolit,
smilovat se
8.83 erect /I"rekt/ (v) vztyčit,
vybudovat, vystavět
8.84 outweigh /aUt"weI/ (v) převážit
8.85 vague /veIg/ (adj) nejasný,
neurčitý, zastřený

Vocabulary
8.86 end up /%end "Vp/ (phr v)
ocitnout se, skončit
8.87 a means to an end /@ %mi:nz
tu @n "end/ (idm) prostředek
k dosažení cíle
8.88 upright /"VpraIt/ (adj)
vzpřímený, kolmý, svislý

Writing
8.89 workforce /"w3:kfO:s/ (n)
pracující, zaměstnanci, pracovní
síly
8.90 desirability /dI"zaIr@"bIl@ti/ (n)
vhodnost, potřebnost, žádostivost
8.91 lack /l&k/ (v) postrádat, mít
nedostatek
8.92 aspiration /&sp@"reISn/ (n)
usilování, touha
8.93 wrestle (with) /"resl/ (v) zápasit,
potýkat se
8.94 be in sb’s shoes /bi: In %... "Su:z/
(idm) být v něčí kůži
8.95 at your disposal /@t %jO: dIs"p@Uzl/
(idm) k vaší dispozici/použití
8.96 the pros and cons /D@ %pr@Uz @n
"kQnz/ (idm) výhody a nevýhody
8.97 branch out (into sth/doing sth)
/%brA:nÍ "aUt/ (phr v) pustit se
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8.98 cramp sb’s style /%kr&mp ...
"staIl/ (idm) přistřihnout
křidélka, zatnout tipec
8.99 (be) plain sailing /%pleIn "seIlIN/
(idm) snadná věc, hračka

Review
8.100 tuberculosis /tju:%b3:kju"l@UsIs/
(n) tuberkulóza

Unit 9
Lead in
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6

counterfeit /"kaUnt@fIt/ (adj)
padělaný, falšovaný
mugging /"mVgIN/ (n)
(loupežné) přepadení
fraud /frO:d/ (n) podvod,
podvodník
peak /pi:k/ (v) dosáhnout
vrcholu/maxima
misuse /mIs"ju:s/ (n)
špatné/nesprávné použití
acquaintance /@"kweInt@ns/ (n)
známost

Writing crime fiction
9.7
9.8
9.9
9.10
9.11
9.12
9.13
9.14
9.15
9.16
9.17
9.18
9.19
9.20
9.21

9.22
9.23

genre /"ZQ:nr@/ (n) žánr
mislead /mIs"li:d/ (v) uvést
v omyl, zavést na scestí
distinguish /dI"stINgwIS/ (v)
poznat rozdíl, rozlišit
initiative /I"nIS@tIv/ (n)
iniciativa, podnět, podnikavost
audacity /O:"d&s@ti/ (n) odvaha,
neohroženost
folly /"fQli/ (n) nerozum,
pošetilost
arrogance /"&r@g@ns/ (n)
namyšlenost, drzost, arogance
sloppy /"slQpi/ (adj) ledabylý,
nedbalý
prose /pr@Uz/ (n) próza
scatter /"sk&t@(r)/ (v) rozptýlit,
roztrousit
splendid /"splendId/ (adj) skvělý,
nádherný
shady /"SeIdi/ (adj) vrhající stín,
pochybný, podezřelý
subtlety /"sVtlti/ (n) chytrost,
rafinovanost
libel /"laIbl/ (v) křivě obvinit,
pomluvit
transparently /tr&ns"p&r@ntli/
(adv) průhledně, transparentně,
zcela zřejmě
fetter /"fet@(r)/ (n) omezení,
řetězy
drift /drIft/ (v) odklánět se

9.25 humdrum /"hVmdrVm/ (adj)
jednotvárný, fádní
9.26 mansion /"m&nSn/ (n) panské
sídlo, zámeček
9.27 moor /mO:(r)/ (n) vřesoviště
9.28 more to the point /%mO: t@ D@
"poInt/ (idm) a co víc
9.29 cope /k@Up/ (v) vypořádat se,
zvládnout
9.30 invariably /In"ve@ri@bli/ (adv)
stále, neustále
9.31 expiation /%ekspi"eISn/ (n)
odčinění
9.32 wrongdoer /"rQNdu:@(r)/ (n)
provinilec, darebák, hříšník
9.33 dispatch (sb) /dIs"p&Í/ (v) zabít,
odstranit, poslat na onen svět
9.34 contrive /k@n"traIv/ (v)
zinscenovat, zosnovat, zaranžovat
9.35 habitual /h@"bIÍu@l/ (adj) běžný,
obvyklý
9.36 brandish /"br&ndIS/ (v) mávat
9.37 yarn /jA:n/ (n) historka, příběh
9.38 springboard /"sprINbO:d/ (n)
odrazový můstek
9.39 stubborn /"stVb@n/ (adj)
neústupný, nezlomný
9.40 vengeful /"venÙfl/ (adj)
pomstychtivý, mstivý
9.41 bountiful /"baUntIfl/ (adj)
štědrý, hojný, bohatý
9.42 insistent /In"sIst@nt/ (adj)
neústupný, vytrvalý
9.43 boil down (to) /%bOIl "daUn/
(idm) rovnat se (odpovídat ve své
podstatě)
9.45 (be) burdened (with) /(bi)
"b3:dnd/ (v) zatížený, obtížený
9.46 scrutiny /"skru:t@ni/ (n)
podrobné (pečlivé) zkoumání
9.47 up to scratch /%Vp t@ "skr&Í/
(idm) vyhovující, splňující dané
podmínky
9.48 cringe /krInÙ/ (v) zarazit se.
zděsit se
9.49 thump /TVmp/ (v) bouchnout,
udeřit

Vocabulary
9.50 manslaughter /"m&nslO:t@(r)/ (n)
zabití
9.51 smuggling /"smVglIN/ (n)
pašování
9.52 bribery /"braIb@ri/ (n)
úplatkářství, korupce, podplácení
9.53 blackmail /"bl&kmeIl/ (n)
vydírání
9.54 arson /"A:sn/ (n) žhářství
9.55 assault /@"sO:lt, @"sQlt/ (n)
přepadení
9.56 forgery /"fO:Ù@ri/ (n) padělání
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9.57 caution /"kO:Sn/ (v) obeznámit
s právy
9.58 charge (sb with sth) /ÍA:Ù/ (v)
obvinit, obžalovat
9.59 custody /"kVst@di/ (n) vazba
9.60 parole /p@"r@Ul/ (n) podmíněné
propuštění

Grammar
9.61 axe /&ks/ (v) utnout, (náhle)
zastavit
9.62 colonise /"kQl@naIz/ (v)
kolonizovat, osídlit
9.63 turbine /"t3:baIn/ (n) turbína
9.64 eligible /"elIÙIbl/ (adj)
způsobilý, schopný
9.65 disused /dIs"ju:zd/ (adj)
opuštěný, nepoužívaný
9.66 quarry /"kwQri/ (v) těžit, lámat,
dobývat
9.67 bog /bQg/ (n) bažina, močál
9.68 foundations /faUn"deISnz/ (n pl)
základy
9.69 crackdown /"kr&kdaUn/ (n)
tvrdý zákrok
9.70 CCTV /%si: si: ti: "vi:/ (n)
televize s uzavřeným okruhem
9.71 splitting /"splItIN/ (adj) prudký,
bolestivý

Listening
9.72 getaway /"get@weI/ (n) únik, útěk
9.73 ringleader /"rINli:d@(r)/ (n)
vůdce
9.75 redhanded /red"h&ndId/ (adj)
(přistihnout) při činu
9.76 millennium /mI"leni@m/ (n)
tisíciletí
9.77 dome /d@Um/ (n) objekt ve tvaru
kopule
9.78 string /strIN/ (n) série, řada
(událostí)
9.79 lie in wait (for sb) /%laI In "weIt/
(idm) počíhat si (na koho)
9.80 heist /haIst/ (n) loupež, vloupání
9.81 trappings /"tr&pINz/ (n pl)
ozdoby, okrasy
9.82 conspire /k@n"spaI@(r)/ (v)
spiknout se
9.83 bulldozer /"bUld@Uz@(r)/ (n)
buldozer
9.84 raid /reId/ (n) razie, zátah,
přepadení
9.85 surveillance /s@"veIl@ns/ (n)
dozor, dohled
9.86 strike /straIk/ (n) nečekané
štěstí, trefa, nález
9.87 imminent /"ImIn@nt/ (adj)
bezprostřední, blízký, hrozící
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9.88 crystal /"krIstl/ (adj) krystalový,
křišťálový
9.89 replica /"replIk@/ (n) kopie,
replika
9.90 perimeter /p@"rIm@t@(r)/ (n)
hranice, obvod
9.91 bellow /"bel@U/ (v) řvát, hlasitě
bučet, hulákat
9.92 deliberation /d@%lIb@"reISn/ (n)
uvažování, porada
9.93 unanimous /ju:"n&nIm@s/ (adj)
jednomyslný, jednohlasný
9.94 in retrospect /In "retr@spekt/
(idm) retrospektivně
9.95 concede /k@n"si:d/ (v) připustit,
uznat
9.96 plausible /"plO:z@bl/ (adj)
uvěřitelný, přesvědčivý, věrohodný

9.113 engaging /In"geIÙIN/ (adj)
okouzlující, půvabný, podmanivý
9.114 dull /dVl/ (adj) nudný

Speaking

Lead in

9.97 congestion /k@n"ÙesÍn/ (n)
zahlcení, ucpání

10.1 auction /"O:kSn/ (n) dražba,
aukce

English in Use

Reading

9.98 entitle (sb to sth) /In"taItl/ (v)
dát právo, oprávnit

The appeal of eBay

Vocabulary
9.99 bring out /%brIN "aUt/ (phr v)
přijít s čím, vydat
9.100 can’t get over /%kA:nt get
"@Uv@(r)/ (idm) nemoci překonat
9.101 pull over /%pUl "@Uv@(r)/ (phr v)
zastavit u krajnice
9.102 go over /%g@U "@Uv@(r)/ (phr v)
prohlédnout, projít, prostudovat
9.103 put out /%pUt "aUt/ (phr v)
zhasnout, vypnout
9.104 give out /%gIv "aUt/ (phr v)
vydávat, vydat
9.105 set out /%set "aUt/ (phr v) vydat
se, vyrazit, vysvětlit
9.106 check out /%Íek "aUt/ (phr v)
odhlásit se, prověřit
9.107 hold out /%h@Uld "aUt/ (phr v)
vydržet
9.108 get out /%get "aUt/ (phr v) odejít,
uniknout
9.109 work out /%w3:k "aUt/ (phr v)
dopadnout
9.110 premiere /"premi@(r)/ (n)
premiéra

Writing
9.111 buffet /"bVfeI/ (n) bufet, švédský
stůl
9.112 forensic /f@"renzIk/ (adj) soudní

Review
9.115 in their/our/its/your midst /%In ...
"mIdst/ (idm) být v čím středu
9.116 hard shoulder /%hA:d "S@Uld@(r)/
(n) odstavný pruh, zpevněná
krajnice
9.117 edition /I"dISn/ (n) vydání,
náklad
9.118 deduct /dI"dVkt/ (v) odečíst,
odpočítat

Unit 10

10.2 (be) littered (with) /bi "lIt@d wID/
(v) (být) plný (něčeho)
10.3 live up (to) /%lIv "Vp/ (phr v)
splnit (např. očekávání)
10.4 hype /haIp/ (n)
bombastická/vtíravá reklama
10.5 e-commerce /"i: %kQm3:s/ (n)
elektronické obchodování
10.6 grapevine /"greIpvaIn/ (n)
šeptanda, šuškanda
10.7 quid /kwId/ (n) libra (peníze)
10.8 do right by (sb) /%du: "raIt baI/
(idm) jednat čestně, jednat
poctivě
10.9 commission /k@"mISn/ (n)
provize, odměna, poplatek
10.10 brainchild /"breInÍaIld/ (n)
duchovní dítě
10.11 revelatory /%rev@"leIt@ri/ (adj)
objevný, mnoho vypovídající
10.12 addictive /@"dIktIv/ (adj)
návykový
10.13 post /p@Ust/ (v) poslat, inzerovat
10.14 incompatible (with)
/%Ink@m"p&t@bl/ (adj) nesnášející
se, neslučitelný, nekompatibilní
10.15 beyond sb’s wildest dreams
/bI%jQnd ... %waIldIst "dri:mz/
(idm) nad všechna očekávání
10.16 evaluation /I%v&lju"eISn/ (n)
ocenění, ohodnocení
10.17 get in on the act /get %In Qn Di
"&kt/ (idm) svézt se, přiživit se
(na práci někoho jiného)
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Grammar

10.18 exchange /Ik"sÍeInÙ/ (n)
výměna
10.19 inveterate /In"vet@r@t/ (adj)
notorický, zarytý
10.20 registered /"reÙIst@d/ (adj)
zapsaný, zaregistrovaný,
přihlášený
10.21 founder /"faUnd@(r)/ (n)
zakladatel
10.22 avid /"&vId/ (adj) horlivý,
nadšený
10.23 dispenser /dI"spens@(r)/ (n)
automat
10.24 cost base /"kQst %beIs/ (n) cenový
základ
10.25 a virtuous circle /@ %v3:Íu@s
"s3:kl/ (n) začarovaný kruh
10.26 scroll /skr@Ul/ (v) rolovat se,
projíždět (text na monitoru)
10.27 memorabilia /%mem@r@"bIli@/
(n pl) memorabilia
10.28 vintage /"vIntIÙ/ (adj) starobylý,
klasický
10.29 jersey /"Ù3:zi/ (n) pletená vesta,
svetr s dlouhým rukávem
10.30 bidding /"bIdIN/ (n unc.)
nabídky, přihazování, licitace
10.31 elated /I"leItId/ (adj) v radostné
náladě, radostí bez sebe
10.32 car-boot sale /%kA: "bu:t seIl/ (n)
bleší trh
10.33 barrier /"b&ri@(r)/ (n) překážka
10.34 a level playing field /@ %levl
"pleIIN %fi:ld/ (idm) vyrovnané
možnosti/šance

10.46 entrepreneur /%Qntr@pr@"n3:(r)/
(n) podnikatel
10.47 ruthless /"ru:Tl@s/ (adj)
bezohledný, nemilosrdný
10.48 the gift of the gab /D@ %gIft @v D@
"g&b/ (idm) dar výmluvnosti,
dobře proříznutá ústa
10.49 grind /graInd/ (n) rutina, dření
(na zkoušku)
10.50 heritage /"herItIÙ/ (n) dědictví,
odkaz
10.51 asset /"&set/ (n) klad, aktiva,
jmění
10.52 equity /"ekw@ti/ (n) vlastní
kapitál, rovnost
10.53 rarity /"re@r@ti/ (n) vzácnost,
rarita
10.54 relentless /rI"lentl@s/ (adj)
vytrvalý, neoblomný
10.55 hard-hitting /%hA:d "hItIN/ (adj)
energický
10.56 innovation /%In@"veISn/ (n)
novota, zlepšení, inovace
10.57 network /"netw3:k/ (n) síť,
televizní/rozhlasová společnost
10.58 reassert itself /%ri:@"s3:t/ (v)
znovu se prosadit, znovu si zajistit

Vocabulary

Speaking

10.35 be in business /%bi In "bIznIs/
(idm) být připraven
10.36 go out of business /%g@U aUt @v
"bIznIs/ (phr) zkrachovat, skončit
10.37 get down to business /%get daUn
t@ "bIznIs/ (idm) přikročit k věci,
pustit se do práce (energicky)
10.38 shoplifting /"SQplIftIN/ (n)
krádež v obchodě
10.39 haggle (over) /"h&gl/ (v)
smlouvat (o cenách)
10.40 (shopping) spree /"SQpIN spri:/
(n) nákupní horečka
10.41 window-shopping /"wInd@U
%SQpIN/ (n) chození po obchodech
bez nakupování
10.42 shop around /%SQp @"raUnd/
(phr v) chodit po obchodech,
shánět
10.43 shopaholic /%SQp@"hQlIk/ (n)
závislý na nakupování
10.44 on credit /Qn "kredIt/ (phr)
na úvěr

10.59 junk mail /"ÙVNk meIl/ (n)
reklamní/propagační pošta
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10.45 skydiving /"skaIdaIvIN/ (n)
seskok volným pádem, seskok
padákem (akrobatický: se
zpožděným otevřením padáku)

Listening

English in Use
10.60 bling /blIN/ (n) (velké) peníze;
efektní, módní a nákladné šperky
(zlaté řetězy a hodinky), které nosí
rapoví a hip-hopoví zpěváci
10.61 rapper /"r&p@(r)/ (n) raper
10.62 flashy /"fl&Si/ (adj) okázalý,
křiklavý, nevkusný
10.63 (a) byword (for sth) /"baIw3:d/
(n) často užívané úsloví, fráze
10.64 extravagant /Ik"str&v@g@nt/ (adj)
přemrštěně drahý, marnotratný,
přehnaný

Vocabulary
10.65 personnel /p3:s@"nel/ (n)
zaměstnanci, osobní oddělení
10.66 marginally /"mA:ÙIn@li/ (adv)
okrajově, marginálně

10.67 adequately /"&dIkw@tli/ (adv)
dostatečně, přiměřeně

Review
10.68 strict /strIkt/ (adj) přísný, strohý
10.69 span /sp&n/ (n) (časové) rozpětí

Unit 11
Reading
11.1 eccentric /Ik"sentrIk/ (adj)
výstřední, excentrický
11.2 evade /I"veId/ (v) vyhnout se

Is it art?
11.3 kerb /k3:b/ (n) obrubník, okraj
chodníku
11.4 nutter /"nVt@(r)/ (n) cvok, padlý
na hlavu
11.5 battered /"b&t@d/ (adj) ošoupaný
11.6 plaque /pl&k/ (n) plaketa
11.7 stallholder /"stO:lh@Uld@(r)/ (n)
stánkař
11.8 contemplate /"kQnt@mpleIt/ (v)
pozorovat, prohlížet si
11.9 loopy /"lu:pi/ (adj) praštěný
11.10 twirl /tw3:l/ (v) kroutit, otáčet
(se)
11.11 idiocy /"Idi@si/ (n) idiotství,
blbost, pitomost
11.12 shriek /Sri:k/ (v) (za)ječet
11.13 admonish /@d"mQnIS/ (v)
napomenout
11.14 resonance /"rez@n@ns/ (n) ozvuk,
ozvěna
11.15 heyday /"heIdeI/ (n) rozkvět,
rozpuk, vrcholná doba
11.16 conceptual art /k@n%sepÍu@l "A:t/
(adj) pojmové umění
11.17 execution /%eksI"kju:Sn/ (n)
realizace (uměleckého díla)
11.18 constraint /k@n"streInt/ (n)
zdrženlivost, zábrany
11.19 capitalism /"k&pIt@lIzm/ (n)
kapitalismus
11.20 adverse /"&dv3:s/ (adj)
nepříznivý, nepřející
11.21 confound /k@n"faUnd/ (v) zmást,
poplést si
11.22 composite /"kQmp@zIt/ (n)
složený, smíšený
11.23 dissident /"dIsId@nt/ (n) disident
11.24 notion /"n@USn/ (n) názor
11.25 unwitting /%Vn"wItIN/ (adj)
nevědomý, bezděčný
11.26 pal /p&l/ (n) kamarád
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Vocabulary
11.27 soundtrack /"saUndtr&k/ (n)
soundtrack, zvukový záznam
11.28 subtitle /"sVbtaItl/ (n) titulky
11.29 canvas /"k&nv@s/ (n) plátno
11.30 palette /"p&l@t/ (n) paleta

Grammar
11.31 meteorologist /%mi:ti@"rQl@ÙIst/
(n) meteorolog
11.32 transistor radio /tr&n%zIst@
"reIdi@U/ (n) tranzistorový
rozhlasový přijímač
11.33 audition /O:"dISn/ (v) zúčastnit se
konkursu
11.34 weedy /"wi:di/ (adj) neduživý,
vyzáblý, hubený

Listening
11.35 animated /"&nImeItId/ (adj)
kreslený, animovaný
11.36 rival /"raIvl/ (n) protivník,
soupeř, konkurent
11.37 complex /"kQmpleks/ (n)
komplex
11.38 hum /hVm/ (v) hučet, bzučet
11.39 equation /I"kweIZn/ (n) rovnice
11.40 bizarre /bI"zA:(r)/ (adj) bizarní,
zvláštní
11.41 convey /k@n"veI/ (v) sdělit,
vyjádřit
11.42 dispense (with) /dI"spens/ (v)
nevyžadovat, netrvat na, obejít se
bez
11.43 resentful /rI"zentfl/ (adj)
rozzlobený, rozčilený
11.44 doctrine /"dQktrIn/ (n) doktrína,
nauka

English in Use
11.45 loathe /l@UD/ (v) mít odpor,
nenávidět
11.46 hang out /%h&N "aUt/ (phr v)
potloukat se
11.47 win-win /%wIn "wIn/ (adj)
situace, ze které má užitek každý
11.48 stimulating /"stImjuleItIN/ (adj)
stimulující, povzbuzující
11.49 intimidated /In"tImIdeItId/ (adj)
zastrašený
11.50 onboard /"QnbO:d/ (adj)
na palubě

Vocabulary
11.51 fall out (with) /%fO:l "aUt/ (phr v)
pohádat se, rozejít se
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11.52 make up (for) /"meIk Vp/ (phr v)
vynahradit, vykompenzovat,
odčinit
11.53 do away (with) /%du: @"weI/ (phr)
skoncovat s
11.54 come out (with) /%kVm "aUt/
(phr v) vystoupit
11.55 stick up (for) /%stIk "Vp/ (phr v)
podporovat
11.56 give in (to) /%gIv "In/ (phr v)
povolit, ustoupit
11.57 bully /"bUli/ (v) týrat, šikanovat,
zastrašováním (do)nutit

Writing
11.58 lead /li:d/ (adj) hlavní,
nejdůležitější
11.59 gripping /"grIpIN/ (adj) poutavý,
napínavý
11.60 gorgeous /"gO:Ù@s/ (adj)
nádherný, skvělý, úžasný
11.61 turn in /%t3:n "In/ (phr v) pustit
se energicky do práce
11.62 outstanding /aUt"st&ndIN/ (adj)
vynikající, pozoruhodný
11.63 bloodthirsty /"blVdT3:sti/ (adj)
krvežíznivý, krvelačný
11.64 affair /@"fe@(r)/ (n) věc,
záležitost, událost
11.65 straightforward /%streIt"fO:w@d/
(adj) přímočarý, nekomplikovaný
11.66 coma /"k@Um@/ (n) kóma,
hluboké bezvědomí
11.67 wreak /ri:k/ (v) pomstít se,
způsobit, nadělat
11.68 associate /@"s@Usi@t/ (n)
společník, partner
11.69 massacre /"m&s@k@(r)/ (n)
masakr
11.70 breathtaking /"breTteIkIN/ (adj)
beroucí/ vyrážející dech, úžasný
11.71 climax /"klaIm&ks/ (n)
vyvrcholení, vrchol
11.72 steely /%sti:li/ (adj) zatvrzelý
11.73 wield /wi:ld/ (v) třímat, mávat,
vykonávat
11.74 assailant /@"seIl@nt/ (n) útočník
11.75 adversary /"&dv@s@ri/ (n)
protivník, soupeř
11.76 rating /"reItIN/ (n) ohodnocení,
tarif
11.77 fainthearted /%feInt"hA:tId/ (adj)
bázlivý, malomyslný
11.78 spine-chilling /"spaIn %ÍIlIN/
(adj) děsivý, hrůzostrašný
11.79 witty /"wIti/ (adj) vtipný,
duchaplný
11.80 wooden /"wUdn/ (adj) strnulý,
neohrabaný, prkenný
11.81 mediocre /%mi:di"@Uk@(r)/ (adj)
průměrný, obyčejný

Review
11.82 scathing /"skeIDIN/ (adj) ostrý,
kousavý, jedovatý, zničující

Unit 12
Lead in
12.1 refuge /"refju:Ù/ (n) kryt,
útočiště
12.2 wilderness /"wIld@n@s/ (n)
pustina, divočina
12.3 battleground /"b&tlgraUnd/ (n)
bojiště, předmět sporu
12.4 lucrative /"lu:kr@tIv/ (adj)
výnosný, lukrativní
12.5 pristine /prI"sti:n/ (adj) jako
nový, nedotčený, naprosto čistý
12.6 thermostat /"T3:m@st&t/ (n)
regulátor teploty, termostat
12.7 on standby /%Qn "st&ndbaI/
(idm) být v pohotovosti/záloze
12.8 kettle /"ketl/ (n) konvice

Reading
Changing places
12.9 myriad /"mIri&d/ (adj) nesčetný
12.10 ecosystem /"i:k@U%sIst@m/ (n)
ekosystém
12.11 fossil fuel /"fQsl %fju:@l/ (n)
fosilní palivo
12.12 rot /rQt/ (v) rozkládat/rozložit se,
hnít
12.13 scenario /s@"nA:ri@U/ (n) scénář,
možnost, vývoj
12.14 order of magnitude /%O:d@r @v
"m&gnItju:d/ (n) řádová hodnota
12.15 output /"aUtpUt/ (n) těžba
12.16 plentiful /"plentifl/ (adj)
ve velkém množství, početný
12.17 flourish /"flVrIS/ (n) záplava,
příval
12.18 southernmost /"sVDnm@Ust/ (adj)
nejjižnější
12.19 reaches /"ri:ÍIz/ (pl n) dosah
12.20 boon /bu:n/ (n) laskavost,
dobrodiní
12.21 whip up /%wIp "Vp/ (phr v)
rozvířit
12.22 prevailing /prI"veIlIN/ (adj)
převládající, převažující
12.23 nutrient /"nju:tri@nt/ (n) živina,
živná látka
12.24 seed /si:d/ (v) osívat, sít
12.25 flux /flVks/ (n) tok, proud,
proudění
12.26 plankton /"pl&Nkt@n/ (n)
plankton
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12.27 knock-on effect /"nQk Qn effect/
(n) řetězový účinek
12.28 counter /"kaUnt@(r)/ (v) čelit,
odporovat
12.29 imperative /Im"per@tIv/ (adj)
životně důležitý, naprosto nutný
12.30 waste /weIst/ (n) odpad, odpady
12.31 tundra /"tVndr@/ (n) tundra
12.32 storehouse /"stO:haUs/ (n)
skladiště, sklad
12.33 permafrost /"p3:m@frQst/ (n)
trvale zamrzlá půda, permafrost
12.34 methane /"mi:TeIn/ (n) metan
12.35 conveyer belt /k@n"veI@ belt/ (n)
pásový dopravník
12.36 dense /dens/ (adj) hustý
12.37 dilute /daI"lu:t/ (v) (z)ředit,
oslabit
12.38 halt /hO:lt, hQlt/ (n) přerušení,
zastávka, zastavení
12.39 plateau /"pl&t@U/ (n) náhorní
plošina
12.40 landmass /"l&ndm&s/ (n)
pevnina
12.41 straddle /"str&dl/ (v) klenout se
12.42 ridge /rIÙ/ (n) hřeben
12.43 jet stream /"Ùet stri:m/ (n)
tryskové proudění (velmi silný
vítr, který ovlivňuje počasí)

Vocabulary
12.44 cost the earth /%kQst Di "3:T/
(idm) stát fůru peněz
12.45 on top of the world /Qn %tQp @v
D@ "w3:ld/ (idm) na vrcholu slávy,
velmi úspěšný
12.46 thin on the ground /%TIn Qn D@
"graUnd/ (idm) jako šafránu
12.47 have the world at your feet
/h&v D@ %w3:ld @t jO: "fi:t/ (idm)
mít svět u nohou
12.48 make up ground /%meIk Vp
"graUnd/ (idm) budovat základy
12.49 on earth /%Qn "3:T/ (idm)
proboha
12.50 set the world on fire
/%set D@ "w3:ld Qn %faI@(r)/ (idm)
udělat díru do světa
12.51 get off the ground /%get Qf D@
"graUnd/ (idm) odlepit se od
země
12.52 set the world to rights /%set D@
%w3:ld t@ "raIts/ (idm) předělat
svět
12.53 do sb a world of good /%du: ...
@ "w3:ld @v %gUd/ (idm) prospět,
jít někomu k duhu, udělat
někomu dobře
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12.54 (be/live) in a world of your own
/In @ %w3:ld @v jO:r /"@Un/ (idm)
(být/žít) ve svém vlastním světě,
být ponořený do sebe, nevnímat
svět kolem sebe
12.55 not for (all) the world /nQt f@,
f@r %O:l D@ "w3:ld/ (idm) za nic
na světě, ani za nic
12.56 think the world of (sb/sth) /%TINk
D@ "w3:ld @v/ (idm) mít vysoké
mínění (o někom), velice si vážit
(někoho), mít (koho) velmi rád

Grammar
12.57 extinguish /Ik"stINgwIS/ (v)
uhasit, potlačit
12.58 petrified /"petrifaId/ (adj)
strnulý, zkoprnělý
12.59 clone /kl@Un/ (v) klonovat
12.60 besiege /bI"si:Ù/ (v) obtěžovat,
obléhat
12.61 enduring /In"djU@rIN/ (adj) trvalý
12.62 botanist /"bQt@nIst/ (n) botanik
12.63 puncture /"pVNkÍ@(r)/ (n) díra
v pneumatice
12.64 draughty /"drA:fti/ (adj)
vystavený průvanu
12.65 summit /"sVmIt/ (n) vrchol,
špička, temeno hory

Listening
12.66 inexhaustible /InIg"zO:st@bl/ (adj)
nevyčerpatelný
12.67 toxic /"tQksIk/ (adj) toxický,
jedovatý
12.68 crack /kr&k/ (v) prasknout,
puknout, praštit se
12.69 dead /ded/ (adv) naprosto
12.70 ironic /aI"rQnIk/ (adj) ironický
12.71 untapped /%Vn"t&pt/ (adj)
nevyužitý, nenačatý
12.72 fuss /fVs/ (n) povyk, hádka
12.73 not care/give a hoot /nQt %ke@r,
%gIv @ "hu:t/ (idm) být jedno/fuk
12.74 nitty-gritty /%nIti "grIti/ (n)
podrobnosti, základní fakta
12.75 in your (own) back yard /In jO:r
%(@Un) %b&k "jA:d/ (idm) na svém
dvorku
12.76 ignorant /"Ign@r@nt/ (adj)
nevzdělaný, neznalý,
neinformovaný
12.77 incidentally /%InsI"dentli/ (adv)
mimochodem, abych nezapomněl

English in Use
12.78 landfill /"l&ndfIl/ (n) skládka
odpadků
12.79 trash /tr&S/ (n) odpad
12.80 collage /"kQlA:Z/ (n) koláž
12.81 bits and pieces /%bIts @n "pi:sIz/
(idm) všechno možné, směsice
drobností

Writing
12.82 concrete jungle /%kQNkri:t
"ÙVNgl/ (n) betonová džungle

Review
12.83 vertigo /"v3:tIg@U/ (n) závrať

Appendix
12.84 facilitative /f@"sIl@t@tIv/ (adj)
usnadňující, ulehčující

Writing Guide
Information leaflets
12.85 boulevard /"bu:l@vA:d/ (n) bulvár
(široká třída se stromořadím)
12.86 busker /"bVsk@(r)/ (n) pouliční
hudebník/zpěvák
12.87 awe-inspiring /"O:rIn%spaIrIN/
(adj) nahánějící hrůzu, velkolepý
(impozantní: západ slunce),
vzbuzující zbožnou úctu

Articles
12.88 vista /"vIst@/ (n) výhled
12.89 idyllic /I"dIlIk/ (adj) idylický

Reviews
12.90 cosmopolitan /%kQzm@"pQlIt@n/
(adj) kosmopolitní,
světoobčanský

Proposals
12.91 concise /k@n"saIs/ (adj) stručný,
zhuštěný
12.92 apt (to) /&pt/ (adj) mající
sklony/tendenci, náchylný
12.93 state-of-the-art /%steIt @v Di "A:t/
(adj) nejmodernější, moderní
(špičkový, nejnovější:
technologie ap.)
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