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Předmluva
Kniha Angličtina – 4000 slovíček podle
témat je nová generace osvojování základní
a rozšiřující slovní zásoby, která zpracovává
lexikální minimum potřebné pro úspěšné
produktivní i receptivní jazykové jednání na
základě nových empirických studií.
Pro anglický jazyk existují dva starší korpusy, na jejichž podkladě byly dosud sestavovány frekvenční seznamy, a sice Brown
Corpus (Francis & Kučera 1967) pro
americkou angličtinu a Lancaster-Oslo/
Bergen Corpus pro britskou angličtinu
(Hofland & Johansson 1982). Každý
z těchto korpusů obsahuje zhruba milion
běžných slov a je založen na psaných
textech výhradně z roku 1961, které byly
vybrány s důrazem na co největší reprezentativnost.
Angličtina – 4000 slovíček podle témat je
založena na frekvenčním seznamu autorů
Leech, Rayson & Wilson z roku 2001, jehož
základem je British National Corpus (Britský
národní korpus), který je se svými 100 miliony běžných slov na základě písemných
a ústních textů z let 1984–1994 výrazně
větší a aktuálnější než oba dříve zmíněné
korpusy. Proto je kniha Angličtina –
4000 slovíček podle témat spolehlivější
a aktuálnější než další literatura zaměřená
na základní a rozšiřující slovní zásobu, jež je
momentálně na trhu.
Pro ty, kdo se učí angličtinu jako cizí jazyk,
jsou v této souvislosti obzvláště důležité
následující tři otázky:
1. Proč je frekvence výskytu důležitým
faktorem pro osvojení si cizího jazyka?

2. Jaký empirický základ má frekvenční
seznam od autorů Leech et al. (2001), který
tvoří základ uvedené základní a rozšiřující
slovní zásoby?
3. Jak je vhodné s touto základní a rozšiřující slovní zásobou pracovat?

Frekvence výskytu jako ústřední faktor
při osvojování slovní zásoby
Oproti dřívějším předpokladům empirické
studie ukazují, že pro porozumění textu je
nutná znalost 95–97 % slov, která se
v příslušném textu vyskytují. Na základě
znalosti nejčastějších 2000 slov daného
cizího jazyka lze průměrně pokrýt cca 90 %
slov vyskytujících se v běžném jazyce
a v jednodušších literárních dílech; se
znalostí 4000 nejčastějších slov lze pokrýt
text zhruba z 95 %.
Znalost slovní zásoby znamená víc než
znalost významu slova. Je třeba vědět,
v jakých kontextech se určitá slova
používají, jaké jsou možné gramatické
změny a co znamenají, stejně jako se
kterými dalšími slovy se určité slovo
používá. Tyto znalosti lze získat především
na základě osobních zkušeností s daným
cizím jazykem a jeho mluvčími, tzn. četbou, poslechem, ústní a písemnou
komunikací. K tomu, aby člověk mohl
získávat vlastní komunikační zkušenosti,
se předpokládá znalost cca 2000 slov,
předpokladem pro profesionální používání
jazyka je cca 4000 slov.
Základním předpokladem však je, aby se
u základní a rozšiřující slovní zásoby jednalo
o nejčastějších 4000 anglických slov.
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Empirické základy
Předkládaná Angličtina – 4000 slovíček
podle témat je založena na frekvenčním
seznamu autorů Leech et al. (2001), jehož
základem je British National Corpus (Britský
národní korpus, BNC). BNC obsahuje
100 milionů běžných slov a je založen na
textech, které byly z větší části publikovány
v letech 1984–1994. Cílem bylo sestavit
reprezentativní korpus mluvené a psané
britské angličtiny. Deset procent korpusu je
založeno na ústních a 90 % na psaných
textech. Téměř 60 % korpusu z psaných
textů pochází z knih, cca 30 % z novin
a časopisů. Texty byly sesbírány ze všech
oblastí vědy i běžné komunikace. Ústní část
korpusu se z poloviny skládá z konverzací
mezi rodilými mluvčími anglického jazyka –
muži i ženami – z různých sociálních vrstev,
regionů a věkových skupin a z druhé
poloviny z přednášek, diskusí a rozhovorů
z oblasti vědy a výchovy, ekonomie, politiky
a společenského života i volnočasových
aktivit.
Leech et al. korpus dále elektronicky
zpracovali a mj. sestavili seznam
10 000 nejčastějších slov a jejich tvarů. Pro
sestavení seznamu základních slov (lexémů) bylo třeba frekvenční seznam od autorů
Leech et al. dále zpracovat. Nejprve byly
smazány všechny flektované tvary, jejichž
základní tvar se už nacházel v seznamu
základních slov. Dále byla vymazána jména,
čísla, písmena, symboly, zkratky, citoslovce
a nadávky. Naopak byla doplněna slova
s odlišným způsobem psaní např. v britské
a americké angličtině a byla sečtena jejich
četnost (frekvence). Transparentní příslovce
byla připojena k příslušným přídavným
jménům a transparentní příčestí k příslušným slovesům a rovněž byla zaznamenána

jejich četnost. Podobně sdružena byla
i přídavná jména u barev a národností.
U frekvenčního seznamu autorů Leech et al.
je problematický fakt, že může udávat pouze
četnost jednotlivých slov, a nikoli četnost
frazeologických lexémů, jako např. u frázových
sloves (phrasal verbs), která jsou v angličtině
velmi častá, např. get up, carry on a take over.
Z tohoto důvodu byl pro sestavení knihy
Angličtina – 4000 slovíček podle témat navíc
použit Oxfordský seznam 3000 slov. Ten je
také založen na BNC, ale zahrnuje i frázová
slovesa a obsahuje seznam slov, která sice
nepatří k nejčastějším 3000 slovům angličtiny, ale skupina 70 expertů (lingvistů a pedagogů) je identifikovala jako velmi důležitá pro
uživatele angličtiny jako cizího jazyka. Sem
patří slova označující důležité části těla, slova
týkající se cestování a slova důležitá pro
vysvětlení významu jiných slov.
Seznam nejčastějších 4000 lexémů
anglického jazyka byl srovnán s Oxfordským
seznamem 3000 slov. Přibližně 500 slov
z Oxfordského seznamu 3000 slov nebylo
v seznamu 4000 slov obsaženo a byla do
souboru Základní a rozšiřující slovní zásoba:
Angličtina podle témat doplněna. Tím byl
dosažen počet 3000 slov.
Slova ze souboru Angličtina – 4000 slovíček podle témat byla přeložena do češtiny.
U polysémantických (mnohoznačných,
vícevýznamových) slov byly přeloženy pouze
nejčastější významy; pořadí překladů se řídí
podle četnosti. Potom byla slova seřazena
do kategorií, pro jejichž názvy byly použity
nadřazené pojmy, které byly na základě
Společného evropského referenčního rámce
(SERR) poprvé vyvinuty pro německý jazyk,
nicméně jsou smysluplné i pro kategorizaci

jiných jazyků. Polysémantická slova, jejichž
oba významy byly stejně časté, byla zařazena do dvou kategorií.
Do kategorií byla zařazena nejprve slova
ze základní slovní zásoby a poté slova
z rozšiřující slovní zásoby. Každá jednotka
začíná slovem, pojmenovává slovní druh
a důležité gramatické údaje a zařazuje je
do základní nebo rozšiřující slovní zásoby.
Potom následuje překlad do češtiny. Závěr
jednotky tvoří příkladová věta, která
v případě více než jednoho možného
překladu postihuje zpravidla první překlad
příslušného slova.
U všech slovních druhů kromě podstatných
jmen, sloves a přídavných jmen je uveden
slovní druh. Rozlišuje se mezi příslovci,
zájmeny, členy, předložkami a spojkami.
Napravo za slovem je uvedeno číslo, které
udává pořadí v rámci základní a rozšiřující
slovní zásoby, která obsahuje 4000 slov.
Např. číslo 334 znamená, že slovo zaujímá
334. místo v seznamu nejčastěji užívaných
slov anglického jazyka.
Překlady do češtiny uchopují nejčastější
významy příslušného slova, a tím i nejrelevantnější významy pro ty, kdo si chtějí
osvojit základní slovní zásobu. Cílem
příkladových vět je uvést typický kontext
příslušného slova a pomocí tohoto kontextu
význam slova vysvětlit.
Příkladové věty základní slovní zásoby
obsahují v normálním případě pouze těchto
2000 nejčastějších slov, příkladové věty
rozšiřující slovní zásoby obsahují 4000 nejčastějších slov.

Osvojování slovní zásoby
O slovech našich jazyků už máme rozsáhlé znalosti. Víme, jak se vyslovují, jak se
píší, jaké mají významy, jak se používají
ve větách, s jakými dalšími slovy se často
objevují, v jakých typech textů a v jakých
kontextech. Tyto znalosti si osvojujeme
kumulativně, jednu informaci po druhé,
při každém setkání s těmito slovy v komunikačních souvislostech. Abychom si
nějaké slovo relativně dobře osvojili, je
třeba průměrně 16 takových setkání
během určité doby.
Když se slovní zásobu učíme a procvičujeme si ji, potřebujeme takových setkání
výrazně méně a šance, že se člověk další
aspekty těchto slov naučí, pokud se s nimi
setká, výrazně stoupá. Slova je nutno
procvičovat jak poslechem a ústní komunikací, tak i čtením a psaním. Tištěný slovník
slouží především k upevnění významu slova
a jeho písemné podoby.
Nejprve byste se měli naučit nebo si
zopakovat slova ze základní slovní zásoby
a teprve potom slova z rozšiřující slovní
zásoby. Při tom se doporučuje následující
postup:
1. Pozorně si přečtěte slova ze základní
slovní zásoby, příslušné slovo, jeho další
tvary a připojenou větu nahlas vyslovte
a pokuste se větě porozumět.
2. Zakryjte si český překlad a anglickou
příkladovou větu a zkuste si vzpomenout na
význam slova.
3. Zaznamenejte si slova, se kterými máte
potíže, a zapište si je spolu s překladem
a příkladovou větou do sešitu.
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Tímto způsobem projděte všechny kapitoly
a pravidelně si opakujte slova, která jste si
zapsali do sešitu. Takto byste měli podle
možnosti projít každý den jednu až čtyři
kapitoly, přičemž byste se měli učit déle než
15 minut a za normálních okolností méně
než 30 minut. Lepší je učit se každý den
než jenom jednou nebo dvakrát za týden,
ale zato delší dobu. Pokud se slovní zásobu
chcete naučit rychleji, musíte se samozřejmě učit každý den jednu až dvě hodiny.
Velmi pomáhá, když se slova nejen učíte,
ale také si je procvičujete.
Dále je velmi užitečné, pokud si zajistíte
možnost setkání s těmito slovy. Dobrou
příležitost představuje čtení jednodušších
textů. Pokud se zabýváte základní slovní
zásobou, měli byste číst jednodušší texty,
které obsahují maximálně 2000 slov. Pokud
se učíte rozšiřující slovní zásobu, měli byste
číst texty, které obsahují maximálně
4000 slov. Vedle textů, jež byly připraveny
speciálně k tomuto účelu, to mohou být
i jednoduché romány nebo další typy četby,
například literatura pro děti a mládež,
stejně jako jednoduchá zábavná četba.
Důležité je, abyste porozuměli zhruba 95

procentům slov. Pokud neznáte více než
jedno slovo za dva řádky, je pro vás text
příliš obtížný a měli byste zvolit jednodušší
typ textu.
Na tomto projektu se podíleli mnozí lidé,
kterým bych chtěl poděkovat. Patří k nim
především Yvonne Kretzschmar, která
projekt vedla a koordinovala od začátku až
do konce, stejně jako Nadine Randall
a Caroline Fox, které rozdělily slova do
kategorií a napsaly mnoho příkladových vět.
Mé poděkování si zaslouží i Helga Holtkamp
a Gunther Weimann z nakladatelství
Cornelsen, kteří vzali tento projekt pod svá
křídla, a mnozí spolupracovníci nakladatelství Cornelsen, kteří z tohoto projektu
připravili tak pěknou knihu. Můj obzvláštní
dík patří Udo Diekmannovi, jehož databáze
nám velmi usnadnila život a který nám při
problémech vždy pomohl radou i činem.
Přeji vám hodně zábavy při učení a doufám,
že vám publikace Angličtina – 4000 slovíček
podle témat pomůže dosáhnout vašich cílů
v oblasti osvojení si cizího jazyka.
Erwin Tschirner, Lipsko v létě 2008
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Co je důležité – stručné shrnutí
U podstatných jmen se zvláštnostmi v psaní
tvarů množného čísla jsou tyto tvaru
uvedeny (např. wife, wives). Rovněž jsou
uvedeny nepravidelné tvary množného čísla
(např. mouse, mice).
U přídavných jmen, která mají nepravidelné
tvary stupňování, tyto tvary uvádíme (např.
good, better, best).
U nepravidelných sloves jsou uvedeny tvary
minulého času prostého a příčestí minulého
(např. to take, took, taken).

Význam zkratek v závorkách:
(adv) = příslovce
(conj) = spojka
(def art) = určitý člen
(ind art) = neurčitý člen
(prep) = předložka
(pron) = zájmeno
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absence [1äbs4ns] 1715

nepřítomnost,
absence

A new teacher was appointed during his
absence.

adult [1ädclt] 1371
age [e9d7] 403
born [b0.n] 1334
boy [b09] 511
female [1fi.me9l] 1702

dospělý
věk, období
narozený
chlapec
samičí, ženského
pohlaví

Children may come with an adult.
The age of the girl is unknown.
He was born in Germany.
The boys’ restroom is opposite the girls’.
The female babies receive pink blankets.

gentleman
[1d7entlm4n],
gentlemen 1583

pán, pan

The gentleman took off his coat and handed it
to the lady.

girl [g3.l] 400
to identify
[a91dent9fa9] 853

dívka, děvče
identifikovat,
poznat, určit

My youngest child is a girl.
The girl identified the coat as hers.

individual
[!9nd91v9d7u4l] 837

individuální,
jednotlivý

We said goodbye as we walked to our individual
cars.

kid [k9d] 1703
lady [1le9di] 875
male [me9l] 1253

dítě
dáma, paní
samčí, mužského
pohlaví

Kids enjoy visiting the zoo.
The lady at the bank said hello to the girl.
There are more male students than female ones
in the class.

man [män],
men 95

muž, člověk

Man is the opposite of woman.

name [ne9m] 300

jméno

Do you have the same name as one of your
parents?

person [1p3.sn] 346
senior [1si.ni4] 1342

osoba, člověk
starší, nadřízený,
senior

Only one person at a time may enter the room.
My brother is three years my senior.

sex [seks] 1241

pohlaví, sex

You can now find out the sex of your baby
before it is born.

sir [s3.] 595
status [1ste9t4s] 1280

pan
status, postavení

It’s polite to call strangers ‘Sir’ or ‘Madam’.
Her status in society changed after she had
written a book.

title [1ta9tl] 965
woman [1w8m4n],
women 139

titul
žena, paní

The title of the book is The Jungle Book.
The old man married a young woman.

youth [ju.T] 1659

mládí, mládež

He learned wisdom in his youth so he could
make better decisions as an adult.

1.01 Osobní údaje



rozšiřující slovní zásoba

absent [1äbs4nt] 4007
birthday [1b3.Tde9] 2601
chap [tSäp] 3598
deaf [def] 3006
duke [dju.k] 2568

nepřítomný
narozeniny
chlápek, chlap
hluchý
vévoda

Two pupils were absent yesterday.
My birthday is on the 22nd of June.
John is a very friendly chap.
If you cannot hear you are deaf.
A duke is a man of very high rank, just below
that of king or queen.

earl [3.l] 3226

hrabě

An earl is a man of high social rank who rules
territory for the king.

ethnic [1eTn9k] 3319

etnický

The cultural festival celebrated a variety of
ethnic origins.

fellow [1fel48] 3077
female [1fi.me9l] 2305

chlapík
samice, ženského
pohlaví

That fellow is a great football player.
They named the dog Lucy after they found out
that it was female.

gender [1d7end4] 3632
guy [ga9] 2527
identification
[a9!dent9f91ke9Sn]

gender, rod, pohlaví
člověk, chlápek
identifikace,
průkaz

Do you know what gender the baby is?
That guy is friends with my brother.
Can I see some identification, please?

identita

During his teenage years, he questioned his
identity.

infant [19nf4nt] 3086
junior [1d7u.ni4] 2962
lad [läd] 2577
male [me9l] 2205

malé dítě, kojenec
mladší, podřízený,
chlapec, mladík
samec, mužského
pohlaví

This product is not suitable for infants.
The firm is taking on a new junior employee.
A group of lads were playing football on the street.
With dogs, the males are usually bigger.

self [self], selves 2448
signature [1s9gn4tS4]

já, sebe, vlastní já
podpis

I think a job gives a person a sense of self.
Everyone has a unique signature.

3335

identity [a91dent4ti]
2203

4448

surname [1s3.ne9m] 4330 příjmení
teenager [1ti.ne9d74] 3978 dospívající,

Smith is a very common surname.
Teenagers can be very difficult sometimes.

teenager

youngster [1jcNst4] 3379

děcko, kluk, mladík His youngster is going to the local primary school.

1.02 Státní příslušnost a národnost
American [41mer9k4n]
580

British [1br9t9S] 271
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americký,
Američan

He has only lived in the US for five years, but his
American accent is very strong.

britský, Brit

I find British humour very funny.

1 Osobní údaje, informace o osobě
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English [19Ngl9S] 462
European
[!j84r41pi.4n] 566

anglický, Angličan
evropský, Evropan

English humour can be very dry.
European food varies greatly.

foreign [1fqr4n] 691
French [frentS] 662

cizí, zahraniční
francouzský,
Francouz

She enjoys learning foreign languages.
I really like French fashion.

German [1d73.m4n] 820

německý, Němec

German classical composers are famous
throughout the world.

Irish [1a9r9S] 1735
Japanese
[!d7äp41ni.z] 1958

irský, Ir
japonský, Japonec

The Irish language is different from English.
We ate sushi in a Japanese restaurant.

Russian [1rcSn] 1938
Scottish [1skqt9S] 1139

ruský, Rus
skotský

Russian films are often sad comedies.
English people sometimes have difficulties in
understanding Scottish accents.

Soviet [1s48vi4t] 1034

sovětský

I lived in the Soviet zone of Berlin as a kid.

1.02 Státní příslušnost a národnost
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African [1äfr9k4n] 2223
Arab [1är4b] 3386
Asian [1e9Sn] 3723
Australian
[q1stre9li4n] 3209

africký, Afričan
arabský, Arab
asijský, Asiat
australský,
Australan

I have never been to the African continent.
Tea is often served with Arab food.
The Asian continent is the largest in the world.
Australian beaches are popular holiday places.

Chinese [tSa91ni.z] 2342
Dutch [dctS] 3316

čínský, Číňan
holandský,
Holanďan

Many people find it hard to learn Chinese.
Dutch cheese has a good reputation.

Greek [gri.k] 2888
Indian [19ndi4n] 2433

řecký, Řek
indický, indiánský,
Ind

Moussaka is a Greek dish.
There are a lot of Indian restaurants in London.

Italian [91tälj4n] 2357
native [1ne9t9v] 3250

italský, Ital
rodný, rodilý

Italian wines have a very good reputation.
He returned to live in his native country.

Roman [1r48m4n] 2213
Spanish [1spän9S] 2648
Welsh [welS] 2502

1.03 Rodina



římský, Říman
španělský
velšský, Velšan

The Roman Empire grew quickly.
Madrid is the Spanish capital.
Welsh cities sometimes have very complicated
names.

základní slovní zásoba

to adopt [41dqpt] 1283
baby [1be9bi] 981
birth [b3.T] 1719
brother [1brcD4] 927
child [tSa9ld],
children 119

adoptovat, přijmout
miminko, dítě
narození
bratr
dítě

Both children are adopted.
John’s new baby is just eight weeks old.
I was present at the birth of all my children.
Do you have any brothers or sisters?
Both of her children are now living abroad.

dad [däd] 1441
daughter [1d0.t4] 982
family [1fäm4li] 219
father [1f2.D4] 404
generation
[!d7en41re9Sn] 1487

tatínek, táta
dcera
rodina
otec
generace

I call my father Dad.
My daughter is now living in Germany.
A new family has moved into the neighbourhood.
He is the father of two young children.
The younger generation have travelled abroad
more than their parents.

husband [1hczb4nd] 929
mother [1mcD4] 343
mum [mcm] 1238
parent [1pe4r4nt] 551
related [r91le9t9d] 677
relation [r91le9Sn] 808
sister [1s9st4] 1171
son [scn] 669
wife [wa9f], wives 589

manžel
matka
maminka, máma
rodič
příbuzný
příbuzný; vztah
sestra
syn
manželka

Susan’s husband is an engineer.
My mother has just turned 50 years old.
Mum is the oldest in her family.
I met Paul’s parents for the first time last week.
Susan and I are related through marriage.
My relations are coming to visit on Saturday.
Natalie is Jane’s older sister.
I have two sons and one daughter.
My wife is a teacher.

1.03 Rodina
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aunt [2.nt] 2658
childhood
[1tSa9ldh8d] 2873

teta
dětství

I have an aunt in America.
I had a very happy childhood.

to conceive
[k4n1si.v] 3875

představit si, počít
(dítě)

The baby was conceived when they were on
holiday.

cousin [1kczn] 3139

bratranec,
sestřenice

My oldest cousin is 30 years old.

daddy [1dädi] 3402

tatínek

Daddy is another word for father, used by
children.

1 Osobní údaje, informace o osobě
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divorce [d91v0.s] 3887
grandchild
[1gräntSa9ld],
grandchildren 4169

rozvod, odloučení
vnuk, vnouče

My brother is getting a divorce from his wife.
My youngest grandchild is coming to visit soon.

granddaughter
[1gränd0.t4] 4170

vnučka

Her granddaughter has just finished school.

grandfather
[1gränf2.D4] 4171

dědeček

My grandfather is almost 90 years old.

grandmother
[1gränmcD4] 4172

babička

The children often see their grandmother.

grandparent
[1gränpe4r4nt] 4173

prarodič

Grandparents are important members of most
families.

grandson [1gränscn] 4174 vnuk
heritage [1her9t9d7] 3638 dědictví

Our grandson is about to start university.
Customs are very important to our cultural
heritage.

to inherit [9n1her9t] 3913
mummy [1mcmi] 3092
nephew [1nevju.] 4258
niece [ni.s] 4259

zdědit
maminka
synovec
neteř

Anna has inherited her mother’s blue eyes.
Susan calls her mother Mummy.
Two of my nephews live in Australia.
I’m looking forward to seeing my new niece
on Sunday.

pregnancy
[1pregn4nsi] 3946

těhotenství

My sister gave up drinking and smoking during
her pregnancy.

pregnant [1pregn4nt]

těhotná

My sister gave up smoking when she became
pregnant.

relative [1rel4t9v] 2540

příbuzný

Almost all of Jane’s relatives came to her
birthday party.

twin [tw9n] 3042
uncle [1cNkl] 2457
wedding [1wed9N] 2551
widow [1w9d48] 3708

dvojče
strýc
svatba
vdova

John and Marie are twins.
Uncle John is my favourite uncle.
The wedding will be on a Saturday.
She has been a widow for five years now.

3448

1.04 Zevnějšek
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to appear [41p94] 323
appearance
[41p94r4ns] 1574

zdát se, vystupovat He appears to be very nice.
vzhled
Appearance is very important in this job.

to attract [41träkt] 1617
attractive [41träkt9v]

přitahovat
I am not physically attracted to him.
atraktivní, přitažlivý I find him very attractive.

1916

beautiful [1bju.t9fl] 1284

pěkný, krásný

My boyfriend gave me a beautiful diamond
necklace.

bright [bra9t] 1664

jasný, radostný,
inteligentní

His eyes are bright blue.

fair [fe4] 724

blond, světlý,
pěkný; fér,
spravedlivý

She has very fair hair and blue eyes.

firm [f3.m] 1406

rozhodnutý, pevný,
jistý

The seat was too firm for me.

huge [hju.d7] 1376
image [19m9d7] 1024
little [1l9tl], smaller,
smallest 274

obrovský
obraz, vyobrazení
malý, málo

She looked at me with her huge green eyes.
The image in the mirror is reversed.
When my son was little, he broke his leg.

mark [m2.k] 1672

skvrna, znamínko;
známka

She was born with a small mark on her head.

nice [na9s] 850
old [48ld] 135
short [S0.t] 447

pěkný, hezký, milý
starý
krátký, malý (na
výšku)

That boy has a nice smile.
My grandfather is very old.
He is shorter than the other players on his
team.

small [sm0.l] 182
style [sta9l] 899
tall [t0.l] 1910
thin [T9n] 1832
tiny [1ta9ni] 1833
young [jcN] 253

malý
styl, móda
vysoký
tenký
malý, malinký
mladý

The girl is quite small for her age.
She wears clothes that are now in style.
In general, men are taller than women.
Have you noticed how thin her arms are?
Babies have tiny fingers.
Her mother was very young when she had her
first child.

1.04 Zevnějšek
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attraction [41träkSn]

atrakce, zajímavost There are many tourist attractions in London.

3207

beauty [1bju.ti] 2188
blond [blqnd] 4054
to curl [k3.l] 4080
curly [1k3.li] 4081
elegant [1el9g4nt] 3891
fat [fät] 2955

krása
blond
vlnit se
vlnitý
elegantní
tlustý, tučný

Her beauty is striking.
Most of my relatives have blond hair.
I wish my hair didn’t curl so much.
I’ve always wanted curly hair.
Her choice of clothing is very elegant.
She is on a diet because she thinks she is too
fat.

to frown [fra8n] 3774

vraštit čelo, mračit
se

I knew my father was annoyed because he
frowned at me.

make-up [1me9kcp]

make-up

My wife doesn’t wear much make-up.

nahý
upravený, hezký

They ran into the sea half naked.
A neat appearance is very important.

4241

naked [1ne9k9d] 3663
neat [ni.t] 3929
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plain [ple9n] 2901

jasný, prostý,
nehezký

As a child, she was quite plain.

powder [1pa8d4] 4297
pretty [1pr9ti] 2841
ugly [1cgli] 4364

pudr
hezký, pohledný
ošklivý

I need to buy more face powder.
All the girls in the Smith family are very pretty.
That hat is really ugly.

1.05 Charakter, temperament a schopnosti
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ability [41b9l4ti] 1059
able [1e9bl] 329

schopnost, nadání
schopný

His academic ability is rather impressive.
I am afraid that I am not able to help you with
this problem.

attitude [1ät9tju.d] 1035
behaviour [b91he9vj4]

postoj, stanovisko
chování, způsob
chování

A positive attitude in a test is important.
Such behaviour is simply not acceptable!

schopný, kompetentní

You are a very capable worker.

888

capable [1ke9p4bl] 2000

character [1kär4kt4] 909 charakter
confidence
sebedůvěra
[1kqnf9d4ns] 1485

Being shy is very out of character for him.
Luke lacks confidence when he speaks.

famous [1fe9m4s] 1604

slavný

One of the most famous sights in London is
Buckingham Palace.

popular [1pqpj4l4] 1055
skill [sk9l] 908

oblíbený, populární Anita was very popular in school.
schopnost,
His football skills are great.
dovednost

unable [cn1e9bl] 1636

neschopný

She was in such shock she was unable to speak
for five minutes.

will [w9l] 1692

vůle

If you have enough will, you will succeed!

1.05 Charakter, temperament a schopnosti
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bad-tempered
[!bäd1temp4d] 4048

ve špatné náladě

He is very bad-tempered in the mornings.

to behave [b91he9v]

chovat se

If he does not behave better, he will be sent to
his room.

brave [bre9v] 3868
calm [k2.m] 4014
capability
[!ke9p41b9l4ti] 3869

odvážný, statečný
klidný, uvolněný
schopnost,
potenciál

He was a very brave soldier.
She was a very calm baby.
Both teams have the capability to win today.

careless [1ke4l4s] 4060

neopatrný,
nepozorný

My son is never careless with his possessions.

cheerful [1tS94fl] 4027

radostný, veselý

She’s not normally so cheerful.

2599

clever [1klev4] 3131

chytrý

She is a clever student who always does her
homework.

comprehensive
[!kqmpr91hens9v]

rozsáhlý

A comprehensive study was carried out on
human genes.

conduct [1kqndckt] 2875

chování

A code of conduct regulates the way our staff
behave.

confident
[1kqnf9d4nt] 2710

sebejistý;
přesvědčený

He appears to be very confident, but he is really
very shy.

courage [1kcr9d7] 3746

odvaha, statečnost When suffering from cancer it takes a lot of
courage to stay positive.

crazy [1kre9zi] 3881
curious [1kj84ri4s] 3401

bláznivý, šílený
zvědavý, zvláštní

My mother is driving me crazy!
I am very curious to know how long they have
been together.

to dare [de4] 3308

odvážit se,
troufnout si

I didn’t dare to jump from the tree.

determination
[d9!t3.m91ne9Sn] 2878

odhodlání

I finished it through sheer determination.

discretion
[d91skreSn] 3757

diskrétnost,
mlčenlivost,
taktnost

I will not tell anybody – you can rely on my
discretion.

dishonest [d9s1qn9st]

nepoctivý,
nečestný

I don’t like people who are dishonest.

enthusiasm
[9n1Tju.ziäz4m] 2825

nadšení, zájem

You can see the enthusiasm in her eyes when
she speaks about the project.

enthusiastic
[9n!Tju.zi1äst9k] 4124

nadšený, entusiastický

The class are very enthusiastic about their
science project.

fame [fe9m] 4132

sláva

Fame was never important to him, though he
did enjoy it.

funny [1fcni] 2080
generous [1d7en4r4s]

vtipný, komický
šlechetný, velkorysý

The show was very funny.
My grandmother is always very generous to me
on my birthday.

gentle [1d7entl] 2886
gently (adv) [1d7entli] 2352
habit [1häb9t] 2395
hero [1h94r48],
heroes 2624

jemný, vlídný
jemně, opatrně
zvyk, návyk
hrdina

Chris has a very gentle manner.
The mother gently placed the baby in the bed.
She has a very bad habit of biting her nails.
Hamlet is the hero in one of Shakespeare’s
plays.

honest [1qn9st] 2831
humorous
[1hju.m4r4s] 4193

čestný
humorný

To be very honest, I am not interested in politics.
I like reading humurous stories.

humour [1hju.m4] 3333

humor

She has no sense of humour!

2563

4103

3327
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impatient
[9m1pe9Snt] 4198

netrpělivý

There is no need to be so impatient.

inability [!9n41b9l4ti]

neschopnost

Their inability to get on is causing problems.

laskavost, vlídnost

I value kindness above everything else.

lucky [1lcki] 2275

šťastný, mající
štěstí

I am usually quite lucky in competitions.

mad [mäd] 2729
modest [1mqd9st] 3348
patient [1pe9Snt] 4278
personality
[!p3.s41näl4ti] 2488

rozzlobený, zuřivý
skromný, umírněný
trpělivý
osobnost

Don’t get mad – it was an accident.
Nicole is very modest about her results.
Thank you for being so patient with me.
In my opinion, personality is much more
important than looks.

pride [pra9d] 3027

hrdost

I felt a great sense of pride as my brother
accepted his award.

proud [pra8d] 2739

hrdý

I am very proud of the good work my father did
for the community.

reliable [r91la94bl] 3451

spolehlivý,
důvěryhodný

He is not reliable because he is rarely on time.

reluctant [r91lckt4nt]

neochotný,
zdráhavý

I’m very reluctant to leave my job.

reputation
[!repju1te9Sn] 2406

pověst

That newspaper has a bad reputation.

rude [ru.d] 4424

hrubý, neomalený,
sprostý

When you complain, there is no need to be rude.

sensitive [1sens4t9v]

citlivý

He is sensitive to what other people say about
him.

shy [Sa9] 4446
sincere [s9n1s94] 4449
skilful [1sk9lfl] 4452
skilled [sk9ld] 3964
sophisticated
[s41f9st9ke9t9d] 3190

stydlivý, ostýchavý
upřímný, opravdový
šikovný, zkušený
vyškolený, šikovný
rafinovaný,
komplikovaný,
důmyslný

I used to be quite shy when I was younger.
Do you think his apology was sincere?
She is a skilful driver.
The business requires highly skilled employees.
It was a very sophisticated machine, but easy to
use.

strict [str9kt] 2221

přísný, přesný,
striktní

I do not like that teacher because she is so strict.

suspicious
[s41sp9S4s] 4331

podezíravý,
nedůvěřivý

Her husband is getting suspicious.

sympathetic
[!s9mp41Tet9k] 4338

solidární, chápavý

You could be more sympathetic about the
problem.

talent [1täl4nt] 2859

nadání, talent

I am a man of many talents.

4200

kindness [1ka9ndn4s]
4220

3679

2547

unfriendly
[cn1frendli] 4373

nevlídný, nesympa- Our new neighbours are very unfriendly.
tický

unwilling [cn1w9l9N]

neochotný

He is unwilling to take the risk.

willingness
[1w9l9Nn4s] 4391

ochota, snaha,
dobrá vůle

My children’s willingness to help was sweet.

wise [wa9z] 3282

moudrý

That was a very wise decision.

4376

1.06 Náboženství, víra a morálka
belief [b91li.f] 1422
to believe [b91li.v] 279
Christian [1kr9stS4n]
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víra, důvěra
věřit
křesťan,
křesťanský

She has a strong belief in God.
I do not believe it!
A Christian organisation raised money for the
poor.

Vánoce

He looks forward to spending time with his family
at Christmas.

church [tS3.tS] 433

kostel, církev

There is a meeting held in the church every
Saturday and Sunday.

commitment
[k41m9tm4nt] 1497

oddanost, odpo
vědnost, závazek

His commitment to his family is touching.

duty [1dju.ti] 953
to exist [9g1z9st] 993
existence [9g1z9st4ns]

povinnost
existovat, žít
existence

It is a parent’s duty to protect their children.
My dad says ghosts do not exist.
Many people question the existence of God.

existující, stávající

Any existing problems will be solved.

faith [fe9T] 1869
freedom [1fri.d4m] 1624

víra, důvěra
svoboda

The family is of the Christian faith.
Everyone should be allowed the freedom
of choice and speech.

hell [hel] 1872

peklo

Working with her the last couple of weeks has
been hell.

help [help] 1023

pomoc

I do not know what I would have done without
your help.

Jesus [1d7i.z4s] 1852
moral [1mqr4l] 1931

Ježíš
morální

Jesus is believed to be the son of God.
It is your moral obligation to give the police that
information.

ought to [10.t t4] 1688
religion [r91l9d74n] 1963
religious [r91l9d74s]

mít povinnost
náboženství
náboženský

He ought to study more.
His religion has only one god.
I am not very religious, but my parents attend
church every Sunday.

zodpovědný

She is very responsible for a girl her age.

1331

Christmas [1kr9sm4s]
1266

1581

existing [9g1z9st9N]
1179

1590

responsible
[r91spqns4bl] 1182

1 Osobní údaje, informace o osobě
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