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UNIT 1

analyse (v) analyzovat, zkoumat

analysis (n) analýza, rozbor

architect (n) architekt, stavitel

arrive (v) přijít, přijet, přiletět

astronaut (n) astronaut

bank (n) banka

bargain (v) vyjednávat (o ceně),

smlouvat

be responsible for (v) být zodpovědný

za

best (adj) nejlepší

borrow (v) půjčit si

boss (n) šéf, vedoucí

box (n) krabice, bedýnka

brother (n) bratr

building (n) budova

cable (n) kabel, lano

carry (v) nést, vést

catch (e.g. a bus) (v) stihnout, jet

construct (v) vybudovat, zkonstruovat

construction (n) stavba, konstrukce,

budování

construction company (n) stavební

společnost

credit card company (n) úvěrová

společnost

database (n) databáze

debug (v) odstranit (závady)

development engineer (n) vývojový

inženýr

disk drive (n) disková mechanika

electrical engineer (n) elektrotechnik,

elektroinženýr

equip (v) vybavit, zařídit (někoho,

něco čím)

equipment (n) vybavení, zařízení

fault (n) chyba, porucha, vada

field service engineer (n) oblastní

servisní mechanik

geologist (n) geolog

greet (v) přivítat, uvítat, zdravit

help desk technician (n) servisní

mechanik

husband (n) manžel

identification/ID (n) identifikace,

zjištění totožnosti

inspect (v) dohlížet, kontrolovat

inspection (n) inspekce, kontrola

inventory (n) seznam, soupis

journey (n) cesta, jízda

keep (v) vést, uschovávat, skladovat

laboratory technician (n) laborant

laptop (n) laptop, přenosný počítač

leave (v) opustit, odejít, odjet, nechat

luxury model (n) luxusní model

maintain (v) udržovat

maintenance (n) údržba

maintenance engineer (n) technik

údržby

mechanic (n) mechanik, údržbář,

montér

negotiate (v) vyjednávat, sjednávat

negotiation (n) jednání

night shift (n) noční směna

office equipment manufacturer (n)

výrobce kancelářského vybavení

passport (n) pas

pharmaceutical company (n)

farmaceutická společnost

plant (factory) (n) továrna, podnik

pocket calculator (n) kapesní

kalkulačka

produce (v) zhotovit, kreslit (plán)

production (n) produkce, výroba

production planner (n) plánovač

výroby

provide (v) poskytnout, zajistit

quality controller (n) kontrolor

jakosti

replace (v) vyměnit, nahradit

sample (n) vzor, vzorek

screwdriver (n) šroubovák

secure (v) zabezpečit

security (n) bezpečnost, zabezpečení

shift (n) směna (pracovní)

shipment (n) náklad, zásilka

sister (n) sestra

software (n) software, programové

vybavení

software engineer (n) softwarový

inženýr

solve (v) řešit

special clothing (n) speciální oděv

specification (n) upřesnění

specify (v) upřesnit, specifikovat

specimen (n) vzorek (zkušební)

spend (v) utratit (peníze), strávit (čas)

standard model (n) standardní model

stock (n) zásoba, zásoby, sklad zboží

successful (adj) uspěšný, zdařilý

tape measure (n) měřicí pásmo

tax collector (n) výběrčí daní

test (n) zkouška, test, pokus

test (v) zkoušet, testovat

torch (n) kapesní svítilna

troubleshoot (v) odstraňovat závady,

problémy

truck driver (n) řidič nákladního

automobilu

update (v) aktualizovat, doplnit

o nejnovější informace

visitor (n) host, návštěvník

warehouse (n) velkokapacitní sklad,

velkoobchod

warehouse manager (n) vedoucí

skladu, velkoobchodu

wife (n) manželka

work (v) pracovat

workplace (n) pracoviště

worst (adj) nejhorší

Useful phrases

Do you want me to give you a lift?
Chcete, abych vás svezl? Nechcete

svézt?

Go ahead. Prosím, poslužte si. Ano,

prosím.

Help yourself. Poslužte si.

How are you doing? Jak se máte? Jak se

vede?

How do you do? Jak se máte? Těší mě.

I’d love … Rád bych … Chtěl bych …

I’ll be getting along then. Už tedy

půjdu.

I’m afraid … Bohužel … Lituji …

It was a pleasure. Bylo mi potěšením.

It’s great to see you again. Jsem moc

rád, že vás zase vidím.

Nice to meet you. Těší mě, že vás

poznávám.

Not at all. Rádo se stalo.

Thank you for coming. Děkuji, že jste

přišel.

Thanks, that’s very kind of you. Díky,

to je od vás velmi milé.

What do you do? Co děláte? Čím jste?

What’s the job? Jaká je to práce?

You’re welcome. Není zač.

UNIT 2

alarm (n) budicí zařízení hodin

arm (record player) (n) přenoska,

rameno gramofonu

at (@) (n) zavináč

back (chair) (n) opěradlo

base (n) spodek, podstava

blades (scissors) (n) ostří, čepele

Celsius (°C) (n) Celsius

centimetre (n) centimetr

colon (:) (n) dvojtečka

cork (n) zátka

defect (n) defekt, vada

dialling buttons (n) tlačítka telefonu

dot (.) (n) tečka

email address (n) e-mailová adresa

face (of a clock) (n) ciferník
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Fahrenheit (°F) (n) Fahrenheit

faster (adj) rychlejší

filing cabinet (n) kartotéka

fit (v) hodit se, vejít se

flame (n) plamen

foot (length) (n) stopa (délková míra)

gallon (n) galon

gram (n) gram

hammer (n) kladivo

hand cart (n) ruční vozík, kára

handle (n) držadlo, rukojeť

heavier (adj) těžší

hotter (adj) žhavější

hour hand (n) hodinová ručička

hyphen (-) (n) spojovník, pomlčka

inch (n) palec

ink cartridge (n) inkoustová náplň

key (n) klíč

keyboard (n) klávesnice

kilometre (n) kilometr

leg (chair) (n) noha od židle

lighter (adj) lehčí

litre (n) litr

lock (n) visací zámek

longer (adj) delší

measurement (n) míra, rozměr

metre (n) metr

mile (n) míle

minute hand (n) minutová ručička

monitor (n) monitor

nail (n) hřebík

ounce (n) unce

phone call (n) telefonní hovor

pint (n) pinta

pound (weight) (n) libra (váhová

míra)

printer cable (n) kabel tiskárny

receiver (n) telefonní sluchátko

shorter (adj) kratší

slash/back slash (/) (n) lomítko, šikmá

zlomková čára

specs (specifications) (n pl)

specifikace, zpřesnění

spell (v) hláskovat

spout (n) hubička konvice

taller (adj) vyšší

tights (n) punčochy

title (n) titul, název

ton (n) tuna

tonne (n) tuna

traffic lights (n pl) semafor

underscore ( _ ) (n) podtrhnutí

web cam (n) webová kamera

website address (n) webová adresa

wheels (n) kola

wing (car) (n) blatník

wrong (adj) špatný, chybný

Useful phrases
Anything else? Ještě něco?

Are you ready? Jste připraven?

Can I give her a message? Mohu jí

něco vyřídit?

Can I speak to …? Mohu mluvit s …?

Can you speak up? Mluvte, prosím,

nahlas.

Can you spell that for me? Můžete mi

to hláskovat?

Hang on. Nezavěšujte. Zůstaňte

u telefonu.

How do you spell that? Jak se to

hláskuje?

I’m afraid I can’t hear you. Bohužel,

neslyším vás.

I’m ready now. Už jsem připraven.

Is that everything? To je vše?

Is that correct? Je to správně?

It doesn’t have … Nemá to …

Just a second. Okamžik.

Let me read that back to you. It’s …
Dovolte, abych to znovu přečetl.

Je to …

No, that’s it, thanks. Ne, je to hotovo,

díky.

No, there’s nothing else. Ne, nic jiného.

Ok, go ahead. Pokračujte.

Shall I start? Mám začít?

So that’s … then? Takže to je …

The … is/are missing. Chybí …

There is/are no … Není / nejsou

There is/are too many … Je příliš

hodně…

The … doesn’t fit. To nesedí. Nevejde se.

The … is/are Je / jsou …

in the wrong place na špatném místě

too … příliš …

back to front. naopak

upside down. vzhůru nohama

inside out. naruby, obrácený

the wrong shape/colour/size špatný

tvar, barva, velikost

UNIT 3

accelerator (n) akcelerátor, plynový

pedál

advertisement (n) reklama, inzerát

advice (n) rada

approximately (adv) přibližně, asi

battery (n) baterie, galvanický článek

bend (v) ohýbat se, uvázat

bike/bicycle (n) kolo

brainstorm (v) spontánně diskutovat

bridge (n) most

bubble wrap (n) bublinový obal

cement (n) cement

charge (a battery) (v) nabít

cheap (adj) levný

colleague (n) kolega, kolegyně

comfortable (adj) pohodlný,

komfortní, příjemný

computer (n) počítač

convenient (adj) vhodný, výhodný

cool (fashionable) (adj) moderní,

elegantní, senzační

data (n) data, údaje

difficult (adj) obtížný, nesnadný

dimension (n) dimenze, rozměr, míra

donkey (n) osel

easy (adj) snadný, lehký

employee (n) zaměstnanec,

zaměstnankyně

engine (n) motor

engine output (n) výkon motoru

estimated (adj) odhadovaný

exciting (adj) vzrušující, napínavý

expensive (adj) drahý, nákladný

experiment (n) pokus, experiment,

zkouška

fact (n) fakt, skutečnost

far (adj) daleký, vzdálený

filter (n) filtr

fragile (adj) křehký

fun (adj) legrační, veselý

funny (amusing) (adj) komický,

legrační

funny (strange) (adj) podivný, zvláštní

gas (n) plyn (BrEng), benzín (AmEng)

goal (n) cíl

height (n) výška

hot air balloon (n) horkovzdušný

balón

information (n) informace, zpráva

install (v) instalovat, namontovat

interesting (adj) zajímavý

length (n) délka

machine (n) přístroj

machinery (n) stroje, strojní zařízení

manpower (n) pracovní síla, pracovní

síly

news (n) zpráva, zprávy

newspaper (n) noviny

noisy (adj) hlučný

pack (n) balík

packaging (n) balení, obal

packing materials (n) balicí materiál,

obalový materiál

pattern (n) vzor, předloha

petrol (n) benzín

physics (n) fyzika

platform (n) nástupiště, rampa

pollution (n) znečištění

price (n) cena

promotional (adj) reklamní,

propagační

range (n) dojezd

repair (v) opravit, spravit

research (n) výzkum

rob (v) vyloupit, oloupit, okrást

roughly (adv) zhruba, asi, přibližně

safe (adj) bezpečný

sensor (n) senzor, čidlo

sophisticated (adj) důmyslný,

promyšlený
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speed (n) rychost

suggestion (n) návrh

supplier (n) dodavatel, zásobitel

take off (v) vzlétnout

target (n) cíl, úkol, plán

tilt (v) naklonit se, nachýlit se

tipper truck (n) sklápěcí nákladní

automobil

trade magazine (n) obchodní časopis

traffic (n) doprava, dopravní ruch

traffic jam (n) dopravní zácpa

unusual (adj) neobvyklý

useful (adj) užitečný, prospěšný

vehicle (n) vozidlo, dopravní

prostředek

waste (n) odpad

weight (n) váha, hmotnost

width (n) šířka

Useful phrases
How long will it take? Jak dlouho to

potrvá?

How much … will we need? Kolik …

budeme potřebovat?

How much will it cost? Kolik to bude

stát?

roughly speaking zhruba, asi

state of the art na úrovni doby

What are the numbers? Jaká jsou ta

čísla?

UNIT 4

belt (n) pás, opasek

best man (n) ženichův svědek, družba

binoculars (n) divadelní kukátko,

dalekohled

blade (fan) (n) list vrtule, čepel

blow up (v) vyhodit, vyletět (do

vzduchu)

boxing glove toy (n) boxovací

rukavice – hračka

bright (light) (adj) jasný, světlý

bucket (n) vědro, kbelík

bug detector (n) detektor

odposlouchávacích zařízení

bulb (n) žárovka

button (n) knoflík, tlačítko

cam (n) vačka

ceiling (n) strop

check (v) ověřit, zkontrolovat

chocolate bar (n) tabulka čokolády

clockwise/anti-clockwise (adv)

ve směru / proti směru hodinových

ručiček

cog (n) zub (kola), ozub

comb (v) česat

component (n) součástka

control (v) kontrolovat, ovládat

crank (n) klika

crush (v) mačkat, rozmačkat

cut (v) řezat, krájet

dark (n) tma

detonator (n) detonátor, rozbuška

device (n) zařízení, přístroj

diagram (n) diagram, graf

electric circuit (n) elektrický obvod,

okruh

empty (adj) prázdný

enable (v) umožnit

explosion (n) exploze, výbuch

explosive (n) výbušnina

feature (n) vlastnost

fire (v) vyhodit (z práce)

gadget (n) důmyslné zařízení, šikovná

věcička

gear (n) převod

guillotine (n) gilotina

hairbrush (n) kartáč na vlasy

hole (n) otvor, díra

hook (n) hák, skoba

increase (v) zvýšit, vzrůst

laser beam (n) laserový paprsek

lever (n) páka

lid (n) víko

lighter (n) zapalovač

listening devices (n) odposlouchávací

zařízení

load (n) náklad, břemeno

lock pick (n) šperhák, paklíč

pencil holder (n) držák na tužku

pipe (n) trubka

pivot (n) otočný čep

plastic explosive (n) plastická

výbušnina

pressure (n) tlak

process (n) průběh

pulley (n) kladka, kladkostroj

recycle (v) recyklovat

ring (n) kruh, kroužek

rod (n) tyč

rotate (v) otáčet se, rotovat

screw (v) přitáhnout šroub

set off (v) spustit

sharpener (n) ořezávátko

shirt button (n) košilový knoflík

spring (n) pružina

squeeze (v) vymačkat

stamp (n) známka, razítko

stick (v) přilepit

string (n) provaz

switch (n) vypínač

temperature (n) teplota

thermostat (n) termostat, regulátor

teploty

thin (adj) tenký

tiny (adj) drobný

toothbrush (n) zubní kartáček

toothpaste (n) zubní pasta

transmitter (n) vysílačka

turn off (v) vypnout

tyre (n) pneumatika

umbrella (n) deštník

vacuum flask (n) termoska

valve (n) ventil, záklopka

weather (n) počasí

wedding (n) svatba

wire (n) drát

wood (n) dřevo

X-ray (n) rentgenový paprsek

Useful phrases
back and forth dozadu a dopředu, tam

a zpět

How does it work? Jak to funguje?

to tell the time říci čas

UNIT 5

absenteeism (n) absence

accident (n) nehoda

airtight (adj) vzduchotěsný,

neprodyšný

altimeter (n) výškoměr

aluminium (n) hliník

attached (adj) připojený

bill (energy) (n) účet, faktura

break (v) porouchat se, rozbít se

breakthrough (n) průlom

brunch (n) snídaně a oběd

bumper (n) nárazník

CB radio (n) rádio v pásmu

občanských radiostanic

consumption (n) spotřeba

damaged (adj) poškozený, porušený

decrease (v) snížit (se)

desert (n) poušť

dizzy (adj) trpící závratí

downtime (n) doba nečinnosti, prostoj

drill (v) vrtat

drop (v) klesnout

drum (barrel) (n) sud

earth (planet) (n) země, pevnina

emission (n) vyzařování (světla, tepla)

error (n) chyba, omyl

fall (n) pokles, snížení

fall (v) klesnout

float (v) vznášet se

garden chair (n) zahradní židle

glasses (n pl) brýle

go down (v) klesnout (o ceně)

go up (v) stoupat, jít nahoru

ground (n) země, půda

happen (v) stát se

hate (v) nenávidět

helium (n) hélium

high-intensity lights (n)

vysokointenzivní světla

improve (v) zlepšit, zdokonalit

improvement (n) zlepšení,

zdokonalení

increase (v) zvýšit, zvětšit

injured (adj) zraněný

ink (n) inkoust
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land (v) přistát

licence (n) licence, oprávnění

lower (v) spustit

manage to (v) podařit se

measure (v) ocenit, posoudit

mine (n) důl

miner (n) horník

mining (n) těžba, dolování

mistake (n) chyba, omyl

noise (n) hluk

oil (n) nafta, petrolej

operating costs (n) provozní náklady

order (n) výnos

parachute (n) padák

pellet gun (n) zbraň na kuličky

pour (v) lít, téct

press (printing) (n) tisk, noviny

pressure gauge (n) manometr,

tlakoměr

productivity (n) produktivita

profit (n) zisk, prospěch

radiation (n) radiace, záření, sálání

raw materials (n) suroviny

reduce (v) redukovat, snížit

reduction (n) redukce, snížení

rescue (v) zachránit

rise (n) vzestup

rise (v) stoupnout, zvýšit se

rope (n) lano, provaz

rushing (adj) valící se

salary (n) pevný plat

screw (n) šroub, závit

sharp (noise) (adj) ostrý zvuk

shoot up (v) letět do výše

shout (v) křičet, řvát

sky (n) obloha, nebe

snap (v) prasknout

spend (v) utratit (peníze)

staff (n) personál, zaměstnanci

staffing costs (n) mzdové náklady

statistic (n) statistika

suddenly (adv) náhle, neočekávaně

tax (n) daň

throw away (v) vyhodit

tie (v) přivázat

tough (adj) zdatný, silný

trap (v) uvíznout, být zavalen

trial period (n) zkušební doba

true (adj) pravdivý, skutečný

tunnel (n) tunel

turn on (v) zapnout, rozsvítit

upgrade (v) vylepšit, zlepšit

value (n) hodnota

wage (n) mzda

weather balloon (n) meteorologický

balón

wind (n) vítr

workshop (n) dílna, továrna

worth (adj) mající cenu

Useful phrases
… fell / rose by … % klesly / vzrostly

o…%

… fell / rose from … to … klesly /

vzrostly z…na…

a … % increase / decrease in … zvýšení

/ snížení o … %

What happened? Co se stalo?

UNIT 6

blocked (adj) ucpaný

blunt (adj) tupý

bolt (n) šroub s maticí

burnt out (adj) vyhořelý, vyhaslý

cartridge (printer) (n) zásobník barvy

change (a bulb) (v) vyměnit

channel (TV) (n) televizní kanál

clean (v) čistit, vyčistit

clear (v) vyjasnit

conference room (n) konferenční sál

connection (n) spojení

dirty (adj) špinavý

dust bag (n) sáček na prach

file (n) soubor, kartotéka

fill (v) plnit

fix (v) upevnit, připevnit

flat (battery) (adj) vybitá (o baterii)

forget (v) zapomenout, nepamatovat si

freezing (adj) mrazící

fuel (n) palivo

function (n) funkce

fuse (n) pojistka

fuzzy (picture) (adj) zmatený, neurčitý

heating vent (n) odvzdušňovací ventil

hiccups (n pl) škytavka

hose (n) hadice, hadička

interior (adj) vnitřní

jammed (adj) zablokovaný, zaseknutý

leaking (adj) prosakující

loose (adj) uvolněný, neutažený,

netěsnící

lubricate (v) namazat, promazat

mailbox (n) poštovní schránka

microphone/mike (n) mikrofon

mime (v) napodobit

mix (v) míchat, smísit

mobile (n) mobilní telefon

oil (v) mazat, olejovat

paper tray (n) podavač papíru

password (n) heslo

plug (n) zástrčka, vidlice

plug in (v) zapojit, připojit

projector (n) promítací přístroj

recharge (v) dobít, doplnit

rechargeable (adj) dobíjecí

roller (printing) (n) válec

rusty (adj) rezivý, zrezivělý

scissors (n pl) nůžky

sharpen (v) nabrousit, naostřit

slip (v) dostat smyk, uklouznout

slowly (adv) pomalu

smell (adj) zapáchající

solder (v) pájet, letovat

sound system (n) zvuková sestava

spam (computers) (n) nevyžádaný e-

mail

speaker (sound system) (n)

reproduktor

squeaking (adj) skřípající

stiff (adj) ztuhlý

strange (adj) divný, zvláštní

switch on (v) rozsvítit, zapnout

tank (liquid) (n) nádrž

tape (v) lepit páskou

tighten (v) utáhnout

timer (n) časový spínač

torn (adj) roztrhaný, přetržený

unblock (v) uvolnit, odblokovat

vacuum cleaner (n) vysavač

virus (computer) (n) počítačový vir

Useful phrases
Can you fix it? Můžeš to opravit? Umíš

to opravit?

I’ll be right over. Budu tam hned.

to run a search provádět výzkum

to take a look podívat se

We’re going crazy. Zblázníme se.

What’s up? Co se stalo?

UNIT 7

advertise (v) inzerovat

amazingly (adv) úzásně, překvapivě

amount (n) množství

apartment (n) byt, apartmá

ash (n) popel

atmosphere (n) atmosféra, ovzduší

bar (pressure) (n) bar (jednotka tlaku)

beach (n) pláž

beautiful (adj) krásný, překrásný

block (n) blok, kvádr

brick (n) cihla

canteen (n) kantýna, jídelna

capacity (n) objem

car pool (n) vzájemná dohoda mezi

několika motoristy

celebrate (v) slavit

concrete (n) beton

crane operator (n) jeřábník

dam (n) přehrada

dangerous (adj) nebezpečný, riskantní

destroy (v) zničit

diameter (n) průměr

die (v) zemřít

domestic (adj) domácí

double bed (n) dvojlůžko

erupt (v) chrlit, vybuchnout (sopka)

eruption (n) erupce, výbuch

explode (v) explodovat, vybuchnout

first aid (n) první pomoc
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flat (apartment) (n) byt

flooding (n) záplava, zatopení

floor (building) (n) poschodí, podlaží

force (n) síla

fully fitted (adj) kompletně vybavený

generally (adv) většinou, obecně

generate (v) vyrábět (teplo, elektřinu)

global (adj) globální, celosvětový

hemisphere (n) hemisféra, polokoule

highway (n) AmEng dálnice

huge (adj) obrovský, ohromný

irrigation (n) zavlažování

kind (type) (n) druh, typ

king-size bed (n) velká postel

(prodloužená)

kitchen (n) kuchyně

labourer (n) dělník

last (v) trvat, vydržet

lava (n) láva

layer (n) vrstva

line (cover) (v) vyzdít, vystlat

magma (n) magma

mail room (n) podatelna

make (type) (n) struktura, tvar

melting point (n) bod tání

network (n) síť

northern (adj) severní

overnight (adv) přes noc

payroll (n) celkové mzdy

powerful (adj) silný

prototype (n) prototyp

pump (v) čerpat, pumpovat

referee (v) soudcovat, pískat (sport)

relaunch (v) znovu realizovat, pustit se

znovu do …

rent (n) nájem, pronájem

rent (v) najmout, pronajmout

reroute (v) odklonit, přesměrovat

reservoir (n) nádrž, rezervoár

rock (n) balvan

satellite television (n) satelitní televize

set (concrete) (v) ztvrdnout, ustálit

shuttle bus (n) letištní autobus

size (n) velikost, rozměr

skilled (adj) odborně školený

soccer (n) kopaná, fotbal (britský)

sofa (n) pohovka, gauč

soon (adv) brzy

source (n) zdroj

stand for (initials) (v) znamenat

steel (n) ocel

stocktake (v) dělat inventuru

surface (n) povrch

take (time) (v) zabrat čas, trvat

tourist (n) turista

vary (v) odlišovat se

volcano (n) vulkán, sopka

washing machine (n) pračka

Useful phrases
at risk v nebezpečí

I need some information. Potřebuji

informaci(e).

on average v průměru, průměrně

The Great Depression velká

ekonomická krize

You’ll love it. Zamiluješ si to. Oblíbíš si

to.

UNIT 8

aerial (n) anténa

arrow (n) šipka

backwards (adv) dozadu, pozpátku

bang (v) praštit (se)

bat (sport) (n) pálka

bell (n) zvonek

bent (adj) ohnutý, zahnutý

broken (adj) rozbitý, zlomený

cache (n) úkryt

carpet (n) koberec

chain (n) řetěz

chipped (adj) otlučený, odštípnutý

circular (adj) otáčivý

condition (n) podmínka

container (n) nádoba, kontejner

corroded (adj) zkorodovaný, zrezivělý

cracked (adj) prasklý

crushed (adj) rozmačkaný

cup (n) šálek, pohár

damp (adj) vlhký

dented (adj) promáčknutý

dictate (v) diktovat

disposable (adj) použitelný,

k dispozici

drugs (illegal) (n pl) drogy

dusty (adj) zaprášený

dynamo (n) dynamo

egg (n) vejce

enlarge (v) zvětšit

exposure lamp (n) osvitová lampa

fireworks (n pl) ohňostroj,

pyrotechnika

forwards (adv) vpřed, kupředu

four-stroke engine (n) čtyřtaktní

motor

frayed (adj) roztřepený

game (n) hra

glass (drinking vessel) (n) sklenice

glued (adj) slepený

GPS (Global Positioning System) (n)

GPS (satelitní navigační systém)

grass (n) tráva

handlebars (n pl) řídítka

heater (n) topné těleso

helmet (n) helma

hoist (n) kladkostroj

instructions (n pl) instrukce, pokyny

items (things) (n) položky,

jednotlivosti

joke (n) žert, vtip

key (keyboard) (n) klávesa

(klávesnice)

knife/knives (n) nůž/nože

lengthen (v) prodloužit

level (spirit level) (n) vodováha, libela

(lihová)

logbook (n) deník

panel (n) panel, deska

paper clip (n) kancelářská sponka

patient (adj) trpělivý

pedal (n) pedál

piston (n) píst

play (v) hrát

player (n) hráč

protective (adj) ochranný

raise (v) zvednout, zvýšit

refrigeration unit (n) chladicí agregát

remote control unit (n) jednotka

dálkového ovládání

reposition (v) přemístit, posunout

reverse (v) otočit

rich (adj) bohatý

rule (n) pravidlo

runway (n) rozjezdová dráha

saddle (bicycle) (n) sedlo (kola)

saw (n) pila

score (v) bodovat, skórovat

scratched (adj) poškrábaný

screen (n) obrazovka

service (car) (v) provádět údržbu

(auta)

shirt (n) košile

shoe (n) bota

smell (v) ucítit

speed up (v) zrychlit, urychlit

stick (n) hůl, tyč

story (n) povídka, příběh

strengthen (v) posílit, zesílit

stuck (adj) přilepený

sunny (adj) slunný, slunečný

support (n) podpěra, opěra

teeth (saw) (n pl) zuby (pily)

toner (n) toner

tooth (mouth) (n) zub (v ústech)

wear (v) nosit, mít na sobě

wet (adj) vlhký

widen (v) rozšířit

wooden (adj) dřevěný

work (function) (v) fungovat

worn (adj) obnošený

worry (v) dělat si starosti

Useful phrases
to break a rule porušit pravidlo

Congratulations! Gratuluji!

Gratulujeme!

to keep fit udržovat se v kondici

to post on a website zveřejnit na

webové stránce

to spend money utratit peníze

to take a photograph/photo
vyfotografovat
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What should we do? Co bychom měli

(u)dělat?

Would you like one? Chtěli byste ho?

UNIT 9

accurately (adv) přesně, správně

aligned (adj) připojený

broadband (n) širokopásmový přístup

k internetu

burn (v) pálit, hořet

carefully (adv) pečlivě, opatrně

carelessly (adv) neopatrně

crumb (n) drobek

delicate (adj) jemný, choulostivý

disposal (n) likvidace

download (v) kopírovat, stáhnout

drain (v) odtékat

drain plug (n) výpustná zátka

drawer (n) zásuvka, šuplík

ear protectors (n pl) chrániče uší

earthed (plug) (adj) uzemněný

easily (adv) snadno, lehce

electric shock (n) rána elektrickým

proudem

electrocute (v) zabít elektrickým

proudem

evenly (adv) rovně, rovnoběžně

firmly (adv) pevně

flow (v) téci

fork lift truck (n) vidlicový stohovací

vozík

gently (adv) mírně, jemně

glass flask (n) skleněná baňka

goggles (n pl) ochranné brýle

ground (v) uzemnit

handbrake (n) ruční brzda

hard (adj) tvrdý, těžký

hard (adv) pilně

hazard (n) riziko, nebezpečí

healthy (adj) zdravý

hurt (v) zranit

icy (adj) zledovatělý

jack up (v) zvedat zvedákem

ladder (n) žebřík

laser radiation (n) laserové záření

lead (cable) (n) přívodní šňůra

leak (n) netěsnost, únik

mess (n) nepořádek

nasty (adj) ošklivý

nut (bolt) (n) matice (šroubu)

pan (n) pánev, mísa

peripheral (PC) (n) periferní zařízení

(počítače)

physical (adj) fyzikální, fyzický

poison (v) otrávit

poorly (adv) špatně

precaution (n) opatření

proper (adj) správný

quickly (adv) rychle

regularly (adv) pravidelně

remove (v) odstranit, sundat

renovate (v) obnovit

safely (adv) bezpečně

safety (n) bezpečí, bezpečnost

seal (v) utěsnit

shallow (adj) mělký, plytký

shelf (n) police

short-sleeved shirt (n) košile

s krátkým rukávem

sink (n) umyvadlo, dřez

sleeve (n) rukáv

slot (n) štěrbina, otvor

socket (n) zásuvka

spill (v) rozlít, vylít

spilt (adj) rozlitý, vylitý

stuff (n) látka, materiál

thoroughly (adv) důkladně

tightly (adv) těsně

tool (n) pracovní nástroj, nářadí

trip (fall) (v) zakopnout

underneath (prep) pod

unscrew (v) vyšroubovat, odšroubovat

useless (adj) zbytečný, nepoužitelný

wrench (n) klíč (na matice a šrouby)

Useful phrases
Be careful! Dávej pozor!

Someone could have a nasty accident.
Někdo by mohl mít ošklivou nehodu.

Take care. Dej pozor.

UNIT 10

appliance (n) spotřebič

ball bearing (n) kuličkové ložisko

body (human) (n) tělo (lidské)

bottom (n) dno, spodek

bush (n) keř

CD (n) CD, kompaktní disk

cell (n) buňka

circle (n) kruh, kružnice

classify (v) třídit, klasifikovat

communicate (v) dorozumívat se,

komunikovat

compass (n) kompas

cone (n) kužel

conical (adj) kuželový, kuželovitý

cookie cutter (n) vykrajovátko

na cukroví

copper (n) měď

cord (n) provázek

cotton (n) bavlna

cube (n) krychle, kostka

cubic (adj) krychlový, kubický

cylinder (n) válec

cylindrical (adj) válcový, válcovitý

deoxyribonucleic acid (DNA) (n)

kyselina deoxyribonukleová (DNA)

dice (n pl) kostky

dome (n) kupole

doorway (n) prostor přede dveřmi

executive toy (n) nákladná hračka

fibre glass (n) skleněné vlákno

fish (n) ryba

floppy disk (n) disketa

generator (n) generátor

genetic (adj) genetický

heart (n) srdce

implement (n) nástroj, nářadí

instrument (device) (n) nástroj

(zařízení)

instrument (n) nástroj, přístroj

magnetic field (n) magnetické pole

mains supply (n) napájení ze sítě

metal detector (n) detector kovu

microscope (n) mikroskop

motorized (adj) motorizovaný

nitrogen (n) dusík

organic (adj) organický

oval (adj) oválný

oval (n) ovál

phosphate (n) fosfát

potato peeler (n) škrabka na brambory

protractor (n) úhloměr

purple (adj) nachový, purpurový

pyramid (n) pyramida

quartz (n) křemen

rectangle (n) pravoúhelník, obdélník

rectangular (adj) pravoúhlý,

obdélníkový

roof (n) střecha

rubber (n) guma

semi-circle (n) půlkruh, půlkružnice

semi-circular (adj) půlkruhový

server (n) server (počítač)

shape (n) tvar

shaped (adj) tvarovaný, ve tvaru

spade (n) rýč

spanner (n) francouzský klíč

sphere (n) koule

spherical (adj) kulovitý, kulatý

square (adj) čtvercový

square (n) čtverec

star (n) hvězda

stir (v) míchat

sugar (n) cukr

thread (n) nit, vlákno

titanium (n) titan

toaster (n) opékač topinek

tower (n) věž

town (n) město

traffic cone (n) dopravní kužel

traffic sign (n) dopravní značka

triangle (n) trojúhelník

triangular (adj) trojúhelníkový

underground (adv) v podzemí, pod

zemí

video-watch (n) videohodinky

voltmeter (n) voltmetr

Useful phrases
What is this thing? Co je to za věc?

What’s it like? Jaké to je?
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UNIT 11

adjustable (adj) posuvný, nastavitelný

apply (pressure) (v) použít, aplikovat

bedtime (n) čas jít spát

blood (n) krev

chin (n) brada

clinically (adv) klinicky

compressed gas (n) stlačený plyn

compressor (n) kompresor

crash (n) rána, havárie

cushion (n) polštář, poduška

dummy (mannequin) (n) panák,

figurína

fabric (n) tkanina, látka

field trial (n) provozní zkouška, pokus

flammability (n) hořlavost, zápalnost

flammable (adj) hořlavý, zápalný

fog up (v) zamlžit (se), orosit (se)

fold (v) složit

fork (n) vidlička

golf club (n) golfová hůl

hang (v) zavěsit, pověsit

helium gas (n) heliový plyn

ignite (v) zapálit, vznítit se

impact (n) úder, náraz

inflammable (adj) hořlavý, zápalný

knob (n) knoflík (vypínače)

lab (laboratory) (n) laboratoř

mouthful (n) sousto

neck (n) krk

non-flammable (adj) nehořlavý,

nazápalný

patent (n) patent

perform (test) (v) provést, vykonat

(test)

place (v) umístit

procedure (n) postup

release (v) uvolnit

result (n) výsledek

shock-absorption (n) tlumení nárazu

solar cell (n) sluneční článek

spread (v) rozšířit (se)

strap (n) pás, pásek, popruh

sunburn (n) spálení sluncem

tear (v) trhat, roztrhat

tie (n) kravata, vázanka

time (v) změřit čas

Useful phrases
How do you do it? Jak to děláš?

to catch (on) fire chytit, vzplanout

UNIT 12

briefcase (n) aktovka, kufřík

buggy (n) kočárek (skládací)

building site (n) staveniště

calibre (n) ráže, kalibr

candle (n) svíčka

carrot (n) mrkev

cleaning fluid (n) čisticí tekutina

cough (n) kašel

crate (n) dopravní klec

dishwasher (n) myčka na nádobí

drowsiness (n) ospalost

earplug (n) ucpávka do ucha

elevator (n) AmEng výtah

escalator (n) pohyblivé schody

fasten (v) připevnit, zapnout

flat-panel computer screen (n) plochý

monitor

foolproof (adj) jednoduchý,

srozumitelný

frankfurter (n) párek

hacker (n) počítačový pirát, hacker

hairdryer (n) vysoušeč vlasů

hand rail (n) zábradlí

handbag (n) kabelka

hard hat (n) helma

indoor (adj) vnitřní

inhale (v) vdechovat, inhalovat

intranet (n) intranet (vnitropodniková

počítačová síť)

iron (for clothes) (n) žehlička

kidnap (v) unést

kidnapper (n) únosce

label (n) štítek, nálepka

lawsuit (n) soudní proces

library (n) knihovna

luggage (n) zavazadla

mat (n) rohož(ka)

medicine (n) lék

misuse (n) zneužití, nesprávné použití

never (adv) nikdy

nut (n) ořech

obvious (adj) (samo)zřejmý

outdoor (adj) venkovní

packet (n) balíček, krabička

passenger (n) cestující

peanut (n) arašíd, burský oříšek

pedestrian (n) chodec

petrol station (n) čerpací benzínová

stanice

PIN (personal identification number)
(n) PIN (osobní identifikační číslo)

prosecute (v) žalovat, stíhat (soudně)

purse (n) peněženka

purse (n) AmEng kabelka

rear-view mirror (n) zpětné zrcátko

restroom (toilet) (n) AmEng toaleta,

WC

shoplifter (n) zloděj (v obchodě)

skin (n) kůže, pleť

sleeping pills (n) prášky na spaní

snowblower (n) sněhová fréza

sort out (v) vytřídit

spy (v) provádět špionáž

steal (v) krást

store (shop) (n) obchod

teapot (n) čajová konvice

toner (n) toner

underarm deodorant (n) podpažní

deodorant

wallet (n) náprsní taška

warning (n) varování, upozornění

wax (n) vosk

wheelbarrow (n) trakař, kolečko

Useful phrases
Attention! Pozor!

Avoid … Vyhýbejte se …

Caution! Pozor!

Danger! Nebezpečí!

Do not … Ne … (slovesný zápor)

Exactly! Přesně!

Handle with care. Pozor, křehké.

Important! Důležité!

It’ll save time. Ušetří to čas.

Keep your voice down! Mluvte

potichu!

May cause … Může způsobit …

Never … Nikdy …

Not intended for … Není určený pro …

Shoplifters will be prosecuted. Zloději

budou stíháni.

That’ll work. To bude fungovat.

That’s a great idea. To je výborný

nápad.

This end up. Touto stranou vzhůru.

Warning! Pozor! Výstraha!

Watch out! Pozor!

Yeah! Why not? Ano. Proč ne?

UNIT 13

along (prep) podél, po

apple (n) jablko

around (prep) kolem, dokola

asparagus (n) chřest

ATM (automatic telling machine) (n)

AmEng bankomat

beef (n) hovězí (maso)

between (prep) mezi

break up (signal) (v) (pře)rušit

(signál)

bus (n) autobus

car hire company (n) půjčovna aut

castle (n) hrad, zámek

CDW (collision damage waiver) (n)

spoluúčast při poškození vozidla

change (n) drobné (peníze)

chicken (n) kuře

church (n) kostel

couple (n) pár, dvojice

dessert (n) dezert, moučník

dish (food) (n) jídlo, chod

dish of the day (n) jídlo dne

driving licence (n) řidičský průkaz

east (n) východ

factory (n) továrna

fork (v) rozdvojit

french fries (n pl) hranolky
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fruit (n) ovoce

green salad (n) zeleninový salát

ham (n) šunka

head (direction) (v) směřovat, mířit

hill (n) kopec

home-made (adj) domácí, doma

udělaný

ice cream (n) zmrzlina

insurance (n) pojištění

junction (n) křižovatka

main course (n) hlavní chod

map (n) mapa

meat (n) maso

menu (n) jídelní lístek

mineral water (n) minerální voda

motorway (n) dálnice

mushroom (n) houba

north (n) sever

onion (n) cibule

over (prep) nad, přes

past (prep) mimo, kolem

pie (n) koláč

railway line (n) železniční trať

receipt (n) stvrzenka

return (ticket) (adj) zpáteční

(jízdenka)

right/left-hand (adj) pravostranný,

levostranný

ring road (n) okružní komunikace

roundabout (n) kruhový objezd

salad (n) salát

service (restaurant) (n) obsluha

(v restauraci)

sharp (knife) (adj) ostrý (nůž)

side dish (n) příloha

signpost (v) ukazatel směru

single (ticket) (n) jednosměrná

jízdenka

soup (n) polévka

south (n) jih

strawberry (n) jahoda

supermarket (n) supermarket

surgery (n) ordinace

T-bone steak (n) kotleta

through (prep) skrz, skrze

tip (n) spropitné

tomato (n) rajče

towards (prep) směrem, k

under (prep) pod

unlimited mileage (n) neomezená

vzdálenost v mílích

vanilla (n) vanilka

VAT (value added tax) (n) daň

z přidané hodnoty

vegetable (n) zelenina

WC (water closet) (n) WC, toaleta

west (n) západ

wine (n) víno

ZIP (zoning improvement plan) (n)

AmEng poštovní kód v USA

Useful phrases
to get around překonat (těžkosti,

problémy)

to give directions ukázat směr, popsat

cestu

Have you got that? Máš to?

I’ll have the … Dám si …

out and about na cestách

What can you recommend? Co můžete

doporučit?

You can’t miss it. Nemůžeš to minout.

UNIT 14

accommodate (v) ubytovat

alien (n) cizinec, cizí člověk

amazing (adj) úžasný

antennae (n pl) antény

butler (n) vrchní sluha

casino (n) kasino

cruise (v) křižovat, plout z místa

na místo

cubicle (n) oddělený prostor

daylight (n) denní světlo

erosion (n) eroze

extremely (adv) neobyčejně

face (n) obličej, tvář

fire extinguisher (n) hasicí přístroj

fresh air (n) čerstvý vzduch

hollow (adj) dutý, prázdný

horizontal (adj) horizontální,

vodorovný

immersion (n) ponoření

maiden voyage (n) panenská plavba,

první plavba

mark (stain) (n) stopa (skvrna)

moon (n) měsíc

mouth (of river) (n) ústí (řeky)

ocean liner (n) zaoceánský parník

planetarium (n) planetárium

reach (v) sahat, dosahovat

skyscraper (n) mrakodrap

solid (adj) plný, pevný

spa (n) lázně

storey (n) podlaží, poschodí

suite (n) družina, doprovod

sun (n) slunce

surfboard (n) surfovací prkno

take part (v) (z)účastnit se

teleconference (n) telefonická

konference, videokonference

theatre (n) divadlo

vertical (adj) vertikální, svislý

water-ski (n) vodní lyže

whistle (n) písknutí

wingspan (n) rozpětí křídel

Useful phrases
Tell me about it. Řekni mi o tom.

That’s not enough. To nestačí. To není

dost.

That’s too much. To je příliš mnoho.

UNIT 15

appreciate (v) ocenit, oceňovat; vážit

si; být vděčný, být zavázán

attach (e-mail) (v) vložit, připojit

break down (v) porouchat se, mít

poruchu; rozbít, poškodit

by (time) (prep) před, nejpozději

do (ve spojení s časem)

conference call (n) telefonická

konference

confirm (v) potvrdit; ratifikovat

cover (n) obal

demo (n) předvedení, předvádění,

názorná ukázka

diary (n) zápisník, kapesní kalendář

draw up (plans) (v) vypracovat,

vytvořit, připravit, sepsat (plán)

nearby (adj/adv) vedlejší, sousední,

nedaleký v okolí, v blízkosti

output (n) objem výroby

particular (adj) konkrétní, velmi

přesný

phase (n) fáze, etapa, stupeň

priority (n) přednost, priorita

schedule (n) plán, seznam akcí,

program

schedule (v) naplánovat, rozvrhnout

tied up (busy) (adj) zaneprázdněný

unreliable (adj) nespolehlivý, nejistý

until (prep) až do (kdy)

urgent (adj) naléhavý, bezodkladný,

nutný

Useful phrases
How about …? A co takhle …?

to be able to make it at … o’clock být

schopen to udělat v … hodin

to be short of time mít nedostatek času

to get back to somebody napsat zpět,

odepsat

to look forward to těšit se na co

UNIT 16

activate (v) uvést do chodu; spustit,

aktivovat

after (adv) poté

air bag (n) airbag

alter (v) změnit, pozměnit, upravit

blow up (inflate) (v) nafouknout

bury (v) zahrabat, zakopat

competitive (adj) konkurenční,

soutěživý

competitor (n) konkurent

connect (v) spojit, spojovat, propojit

cut up (v) rozřezat, rozkrájet,

rozstříhat
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design (n) návrh, plán, projekt

discard (v) odložit, odhodit, vyhodit

disconnect (v) odpojit, rozpojit

dismantle (v) rozebrat, rozmontovat,

demontovat

distribution (n) distribuce, prodej,

rozesílání, rozvoz

do up (v) zapnout, utáhnout

dye (v) barvit, přebarvit, zabarvit

efficiently (adv) efektivně, hospodárně

feedback (n) zpětná vazba

finally (adv) nakonec

first (adv) nejdříve, nejprve, jako první

fluid (n) tekutina, kapalina

goods (n pl) zboží

guess (v) hádat, odhadovat, tipovat

headquarters (n pl) ústředí, centrála

inflate (v) nafouknout, nahustit

in-house (adj) v rámci jedné firmy

integrate (v) začlenit (se), zařadit (se)

labour (n) pracovní síla; práce,

námaha

lead time (n) doba mezi započetím

procesu a realizací výsledků

logistics (n) logistika

manufacturing (n) výroba

market trend (n) trend trhu

mixture (n) směsice

next (adv) dále, pak, potom

outsource (v) zadávat subdodavatelské

zakázky

procurement (n) zprostředkování,

zaopatření

product cycle (n) životnost výrobku

(na trhu)

pull out (v) vytáhnout, vytahovat;

vyjmout

pump out (v) vypumpovat

purchaser (n) nákupčí, kupující,

zákazník,

rapid (adj) svižný

respond (v) reagovat

retailing (n) maloobchodní podnikání

reuse (v) znovu použít

ship (v) zasílat, posílat, dopravovat,

transportovat

shred (v) roztrhat, rozervat, rozřezat,

rozsekat

shredder (n) skartovací stroj, drtička

sort (v) (roz)třídit

stock turnover (n) pohyb skladových

zásob

store (v) skladovat; zásobovat

subcontract (v) uzavřít dodavatelskou

smlouvu

supplier (n) dodavatel

supply chain (n) zásobovací řetězec

system (n) systém, metoda, způsob

take apart (v) rozebrat, rozmontovat

take off (remove) (v) vytáhnout,

vyjmout; odstranit

textiles (n pl) tkaniny

then (adv) pak, potom

Useful phrases
to change your mind rozmyslet si to,

změnit názor

What’s the system? Jaký je systém?

UNIT 17

above (prep) nad (čím)

attach (v) připevnit, připojit, upevnit

beam (n) trám, břevno, nosník

behind (prep) za (kým/čím)

bolt (v) sešroubovat, přišroubovat

bracket (n) držák, konzola, podpěra,

rameno

cam lever (n) páčka vačky

chain (v) připoutat, připevnit, spojit

(řetězem)

clamp (n) svorka, svěrka, objímka

clamp (v) upnout, stáhnout, sepnout

(svorkou)

connector (n) spojovací součástka

ejector (n) čerpadlo

ejector cam (n) vačka čerpadla

elbow joint (n) kolenový spoj

escape (v) unikat, ucházet

flanged hub (n) přírubový náboj

(kola)

gauge (n) měřidlo

golf ball (n) golfový míček

golf driver (n) golfová hůl (s dřevěnou

hlavicí)

heating element (n) elektrický topný

článek

hinge (v) zavěsit, upevnit do závěsů

hit (v) udeřit

hook (v) zavěsit (na hák)

house (v) vkládat, vestavovat,

zabudovat

hub (n) náboj kola

hub screw (n) šroub patřící k náboji

kola

ice stripper (n) odstraňovač ledu

ice-making machine (n) stroj na

výrobu ledu

indicate (v) ukazovat

inlet valve (n) přívodní ventil

link (v) spojit, připojit (co k čemu)

lubricating cup (n) mazací nádobka,

maznice

micro switch housing (n) kryt

mikrospínače

model number (n) číslo modelu

mould assembly (n) formovací

agregát, formovací těleso

mount (n) upevňovací rám, stojan,

opora

mounting plate (n) montážní

(upínací) deska

outlet nipple (n) šroubová spojka

výpusti

part (n) díl, součástka

pivot (v) otáčet se na čepu

plate (in a machine) (n) tabulka; deska

plunger (n) plunžrový píst

push (v) tlačit, sunout, posunout;

zatlačit

refill cup (n) doplňovací nádobka

rim (n) ráf, ráfek (kola)

ring (n) zvon, zvonek

serial number (n) sériové číslo

shaft (n) hřídel

shot (n) úder

silencer (n) tlumič hluku

slot (n) štěrbina, drážka

spin (v) (o)točit se, otáčet se

spring relief valve (pump) (n)

pružinový odvzdušňovací ventil

(pumpa)

stick out čnět, trčet, vyčnívat

stuck (past participle of stick) (v)

stuck (příčestí minulé od slovesa stick)

support (v) podpírat, podepřít, nést

suspend (v) zavěsit

tube (n) trubka, roura

turbine (n) turbína

turn (v) otočit (se), obrátit (se)

vacuum gauge (n) vakuový manometr

vacuum pump (n) vývěva, podtlakové

čerpadlo

valve assembly (n) soustava ventilů

washer (for bolt) (n) podložka (pod

šroub)

Useful phrases
Does it fit? Pasuje to? Sedí to?

to fit into připevnit dovnitř (něčeho);

zapadnout (tvarem)

to fit round připevnit dokola (něčeho)

in front of před (něčím)

on the back of na zadní straně

(něčeho)

on the bottom of na dně (něčeho)

on the front of na přední straně

(něčeho)

on the top of na horní straně (něčeho);

navrchu (něčeho)

to pass through prostrčit, protáhnout,

provléci

to screw into zašroubovat (do něčeho)

to stick out of vyčnívat (z něčeho)

UNIT 18

adaptable (adj) přizpůsobivý,

adaptabilní

alternative (n) jiná možnost,

alternativa

assemble (v) sestavit, dát dohromady,

smontovat
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back up (v) zálohovat (data na PC)

bike shed (n) přístřešek na kola

blood (n) krev

budget (n) rozpočet

cage (n) klec

chocolate bar (n) čokoládová tyčinka

cockroach (n) šváb

continuous (adj) nepřetržitý, neustálý

cow (n) kráva

detect (v) zjistit, objevit, najít, odhalit

detector (n) detektor, indikátor

drawing (n) kresba, nákres

durable (adj) trvalý, odolný, trvanlivý

engine tune up (n) nastavení motoru

na vyšší výkon

flexible (adj) přizpůsobivý

fork-lift truck (n) vysokozdvižný vozík

hold-up (n) zdržení, zpoždění

intelligent (adj) inteligentní

jar (n) zavařovací sklenice

locate (v) najít, objevit, vypátrat,

lokalizovat

log (v) zaznamenat

milk (v) dojit, podojit

night-vision lenses (n pl) čočky pro

noční vidění

obsolete (adj) zastaralý, překonaný

patrol (n) hlídka, stráž, průzkumná

hlídka

patrol (v) hlídat, střežit, být na hlídce

print (v) (vy)tisknout, natisknout

productive (adj) produktivní, výkonný

protection (n) ochrana, zabezpečení

queue (n) fronta, řada

radar (n) radar, radiolokátor

reliable (adj) spolehlivý

scooter (n) skútr

sentry (n) hlídka, strážný, stráž

smoke (n) kouř, dým

stain (n) skvrna,

status report (n) záznam o situaci

strike (n) stávka

tight (adj) těsný, přiléhavý, obtažený

wall-penetrating (adj) pronikající zdí

Useful phrases
Which is better? Který je lepší?

to get injured zranit se

It doesn’t matter. To nevadí.

to look into something (investigate)
prozkoumat něco

What’s the best way to …? Jaký je

nejlepší způsob …?

UNIT 19

armoured vehicle (adj) obrněný,

pancéřovaný

ballpoint pen (n) kuličkové pero

breathe (v) dýchat

complaint (n) stížnost, reklamace,

žaloba

diving suit (n) potápěčský oblek

drilling machine (n) vrtačka

fibre optics (n) vláknová optika

flight (n) let

fold up (v) složit, poskládat

grinding machine (n) bruska, brousicí

stroj

helicopter (n) vrtulník, helikoptéra

high voltage cable (n) kabel vysokého

napětí

invent (v) vynalézt

invention (n) vynález

investigate (v) (pro)zkoumat

landing gear (n) podvozek letadla

lifetime (n) život, doba života

milling machine (n) fréza

parking meter (n) parkovací hodiny

power (v) pohánět, dodávat energii

reception (in office building) (n)

recepce

retractable (adj) zatahovací,

zatažitelný, zasouvatelný

rewire (v) instalovat nové elektrické

vedení

safety guard (n) bezpečnostní kryt

showerhead (n) sprchová růžice

sketch (n) náčrtek, náčrt

sketch book (n) skicák, blok na

náčrtky

skydiving (n) parašutismus, seskok

volným pádem

slow down (v) zpomalit, snížit rychlost

tank (military) (n) tank

tap (n) kohout(ek), uzávěr

teabag (n) čajový sáček

transformer (n) transformátor

turning machine (n) obráběcí stroj

wound-up (adj) natažený (např.

pružina u hodinek)

Useful phrases
Have you … yet? Máš to už …?

It’s progress. To je pokrok.

What was wrong with …? Co s tím

bylo?

UNIT 20

absorbent (adj) savý, absorbující,

pohlcující

air-bed (n) nafukovací matrace

alloy (n) slitina

artificial (adj) umělý

atom (n) atom

baseball cap (n) baseballová čapka,

kšiltovka

beach sandals (n pl) plážové sandály

bend (v) ohýbat, ohnout se, sehnout se

body implant (n) tělní impantát

bone (n) kost

boots (n pl) boty (vysoké, pevné)

brittle (adj) křehký, lámavý,

byte (n) byte (jednotka množství

informace v počítačové terminologii)

canvas (n) plátno, plachtovina

cardboard (n) karton, lepenka

ceramic (adj) keramický

convertible sports car (n) kabriolet

(auto se stahovací střechou)

corrode (v) (z)korodovat, zrezivět,

rozleptat

corrosion (n) koroze

cotton (n/adj) bavlna, bavlněný

ductile (adj) kujný, vláčný, poddajný

electrical conductor (n) elektrický

vodič

feather (n) peří

firm (adj) pevný, neohebný, tvrdý

foam rubber (n) pěnová pryž

forecast (v) předpovídat, předpovědět,

odhadovat

fur (n) kožešina

glass (n) sklo, sklenice

gloves (n pl) rukavice

gold (n) zlato

heat insulator (n) tepelný izolátor

hip (body) (n) kyčel (tělo)

impermeable (adj) nerozpustný,

nepromokavý

knee (n) koleno

lead (metal) (n) olovo

leather (n) kůže

lightweight (adj) lehký, (od)lehčený

lining (of clothes) (n) podšívka

(u oblečení)

matches (n pl) zápalky

mattress (n) matrace, žíněnka

maybe (adv) možná, asi, snad, třeba

motorbike (n) motocykl

nanotechnology (n) nanotechnologie

natural (adj) přírodní

nickel (n) nikl

nickel-cadmium battery (n)

niklokadmiová baterie

nylon (n) nylon

oil spill (n) ropná skvrna

ozone layer (n) ozonová vrstva

paint (n) barva, barvivo

paper (n) papír

plastic (n) umělá hmota, plast

plate (for eating) (n) talíř (na jídlo)

polarized lens (n) polarizované čočky

pollutant (n) látka znečišťující

prostředí

polyester (n) polyester

polystyrene (n) polystyrén

polythene (n) polyetylén

porous (adj) pórovitý, porézní

possibly (adv) možná, snad, třeba,

eventuálně
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probably (adv) asi, možná,

pravděpodobně

PVC (n) PVC

refillable (adj) znovunaplnitelný

repellent (n) odpuzující prostředek,

repelent

resist (v) bránit se, odolávat, být

odolný

revolution (n) revoluce

roof tile (n) střešní taška

rubber (n) guma

sand (n) písek

send (v) poslat, zaslat, odeslat

shovel (n) lopata

silk (n) hedvábí

skis (n pl) lyže

sleeping bag (n) spací pytel

smart (intelligent) (adj) chytrý, bystrý,

inteligentní

snow (n) sníh

soft (adj) hebký, jemný, měkký,

poddajný,

space (universe) (n) vesmír

straw (n) sláma

strong (adj) silný

structure (n) struktura, stavba,

konstrukce, vnitřní uspořádání

sugar cube (n) kostka cukru

sunglasses (n pl) sluneční brýle

sunhat (n) klobouk proti slunci,

slamák

synthetic (adj) umělý, syntetický

technological (adj) technologický

tin (material) (n) cín

titanium (n) titan

translate (v) přeložit,

přetransformovat se, přeměnit se

transparent (adj) průhledný

underwear (n) spodní prádlo

waterproof (adj) nepromokavý,

odolný proti vodě

weakened (adj) oslabený

window (n) okno

withstand (v) odolat, vydržet, snést

wool (n) vlna (textilní materiál)

woollen (adj) vlněný

Useful phrases
I (don’t) think so. Myslím, že ne.

I’m sure it is. Jsem si jistý, že je.

It can’t be done. Nejde to. (To

nemůžeme udělat.)

Not a hope. Beznadějné.

Probably not. Pravděpodobně ne.

to break under stress zlomit se při

zátěži (napětí, tlaku)

What’s it made of? Z čeho je to

vyrobeno?

Yes, we’ve done it before. Ano, už jsme

to předtím dělali.

UNIT 21

acid (n) kyselina

acidic (adj) kyselinový, kyselý

argument (n) diskuse, debata, pře,

svár, hádka

audience (n) diváci, publikum,

obecenstvo

because (conj) protože

boil (v) vařit, být ve varu, kypět

boiling point (n) bod varu

bubble (n) bublina

carbon-graphite (n) uhlík, tuha, grafit

coin (n) mince

crayon (n) pastel, uhel, barevná křída

dense (adj) hustý

density (n) hustota

diamagnetic (adj) odpuzovaný

magnetem, diamagnetický

disagreement (n) nesouhlas, neshoda,

spor

dissolve (v) rozpustit (se), rozpouštět

(se)

fingernail (n) nehet na ruce

frog (n) žába

let go (v) nechat jít, pustit

magician (n) kouzelník, iluzionista

magnet (n) magnet

opposite (prep) naproti, proti

(něčemu)

pole (north/south) (n) pól (severní,

jižní)

protein (n) bílkovina, protein

raisin (n) hrozinka

resolve (v) (vy)řešit, rozluštit, najít

řešení

saw (v) (roz)řezat, přeříznout

silver (n) stříbro

so (conj) a tak, tedy, takže, (a) proto

step (of a procedure) (n) fáze, krok

(procedury)

trick (n) trik, iluze, kouzlo

vinegar (n) ocet

why (adv) proč

Useful phrases
How come? Jak to?
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DOPLŇKOVÉ MATERIÁLY

K O N V E R Z A C EG R A M A T I K A

Oxford Learner’s Grammar
� Skvělá gramatika ve třech

komponentech: Oxford Learner’s
Grammar Finder (referenční gra-
matika) + Checker (s CD-ROMem)
a Oxford Learner’s Grammar
Builder (cvičebnice).

� Každý komponent je možné
používat samostatně.

Oxford Bookworms
Factfiles
� Odstupňovaná jazyková

úroveň a počet použitých slov
(úrovně 1 až 4.)

� Ideální při studiu reálií a kultury
anglicky mluvících zemí.

� Ke knihám je možno zakoupit
audio kazety nebo audio CD.

The Good Grammar Book
� Kniha s klíčem ke cvičením

nebo bez klíče.
� Velmi přehledná gramatika

pro všechny typy a stupně škol.
� Srozumitelná, snadno se používá.
� Učí a procvičuje anglickou gra-

matiku v mluvené i psané formě.
� Testy pro zjištění, co už student

umí a co se musí ještě doučit.

Workshop Series
� Nová série doplňkových materiálů

pro studenty na odborných školách. 
� Business and Commerce, Tourism

and Catering, Engineering, Information
Technology.

� Zaměření na speciální slovní zásobu
daných témat.

� Praktické aktivity v kontextu
aktuálních textů různých typů.

Talking Points
� Nová učebnice konverzace,

která byla vytvořena jako
podpora k učebnicím obecné
angličtiny New Headway,
Horizons, Matrix a English File.

� Obsah a struktura cvičení
(Pairwork, Presentation practice)
podporuje rozvoj řečových
dovedností studenta
a zaručuje zvýšení jazykové
úrovně z A2 na B2.

� Plně pokrývá slovní zásobu
nutnou pro úspěšné
zvládnutí ústní části nové
Maturity.

� Obsahuje témata jako např.
volný čas, sport, cestování,
nákupy, kultura, svátky, počasí,
jídlo, móda, Evropská unie,
životní prostředí, …


