
21     Nejčastěji používaná slova v angličtině            315/3000 
 
Slovní zásoba   (15 slov): 
 

guess 
     I guess it will cost more. 

hádat, domnívat se 
     Myslím, že to bude stát víc.    

 [ɡes] 

original, originally, origin 
     I originally meant it differently. 

originální, původní; původně; původ     

Původně jsem to myslel jinak. 

 [əˈrɪdʒənəl,  
ˈɔːrɪdʒɪn,    
 əˈrɪdʒənəli] 

sell-sold-sold 
     Have you sold it yet? 

prodat 
     Už jsi to prodal? 

 [sel - soʊld – 
  soʊld] 

cinema 
     Let's go to the cinema on Sunday. 

kino 
     Pojďme v neděli do kina. 

 [ˈsɪnəmə] 

adjust; adjustable; adjustment                
     Hand me the adjustable wrench. 

upravit, nastavit; nastavitelný; 
nastavení 
     Podej mi ten nastavitelný klíč. 

 [əˈdʒʌst] 
 [ əˈdʒʌstəbl] 

juice 
     She prefers fresh juices. 

džus, šťáva 
     Má raději čerstvé šťávy. 

 [dʒuːs] 

trip; business trip 
     I will be on a business trip on Friday. 

výlet;  služební cesta 
     V pátek budu na služební cestě. 

 [trɪp] 

win-won-won;  winner 
     Winner takes (it) all. 

vyhrát, získat;  vítěz 
      Vítěz bere vše.  

 [wɪn - wʌn -wʌn] 
 [ˈwɪnər] 

old 
     How old is he? 

starý 
     Jak je starý? 

 [oʊld] 

mineral 
     I´d like a bottle of mineral water. 

minerální, minerál (nerost) 
     Rád bych láhev minerálky. 

 [ˈmɪnərəl] 

hand 
     Hand me the phone, please. 

ruka; podat 
     Podej mi telefon, prosím. 

 [hænd] 

sad 
     Don´t be so sad. 

smutný 
     Nebuď tak smutný. 

 [sæd] 

back; back up 
     He will always back her up. 

záda, vzadu, zadní; zálohovat, krýt 
     Vždycky ji podrží (podpoří). 

 [bæk] 

oil 
     Add some olive oil. 

olej, nafta 
     Přidej trochu olivového oleje. 

 [ɔɪl] 

recipe 
     Could you send me the recipe for that cake? 

recept na vaření 
     Mohla bys mi poslat recept na ten koláč? 

 [ˈresəpi] 

US =americká angličtina      ˈ = hlavní přízvuk      ˌ = vedlejší přízvuk          Br. E. =britská angličtina                                       [   ] 
ə (allow), ð (this), θ (thank), æ (apple), ŋ (bank), dʒ = dž (angel), ʒ = ž (pleasure), tʃ = č (cheese), ʃ = š (show), ʌ=a (mud), 
ɔ:, ɔ  = o:, o (corner), ʊ = ə +u (good), ɑː, ɑ = o: + a:, a+o (sauce), t ̬= d (later), ɪ = i (miss), ɜː, ɝː = ə:, ə:r (hurdle), ɛ =e (red) 
 

Další fráze a idiomy: 
 

Get off my back! Přestaň se po mně vozit (kritizovat)! 

diesel oil motorová nafta 
win-win situation situace, kdy nelze prohrát; všichni spokojeni 

He sold his soul. Zaprodal svou duši. 

On one hand…., on the other hand….. Na jedné straně….., na druhé straně….. 

It´s a sad excuse. To je ubohá výmluva. 
 



22.     Nejčastěji používaná slova v angličtině  330/3000 
 
Slovní zásoba   (15 slov): 
 

chance 
     No chance! Give it a chance. 

příležitost, šance, náhoda 
      Bez šance! Dej tomu šanci.    

 [tʃæns] 

nervous 
     She makes me feel nervous. 

nervózní, nervový 
     Kvůli ní jsem nervózní. 

 [ˈnɜːrvəs] 

specific; specifically;  specify 
      It was a very specific project. 

specifický, zvláštní;  výhradně; 
specifikovat 
      Byl to hodně specifický projekt. 

[spəˈsɪfɪk]  
[spəˈsɪfɪkəli ] 
[ˈspesəfaɪ] 

than 
     Tom is taller than John. 

než 
     Tom je vyšší než John. 

 [strong form – ðæn, 
   weak form -ðən] 

environment; environmental 
     He is engaged in environmental protection. 

prostředí; týkající se ochrany živ.prostř. 
     Je angažovaný v ochraně životního prostředí. 

 [ɪnˈvaɪrənmənt] 

adult 
     I feel like an adult. 

dospělý (podst., příd. jm.) 
     Cítím se jako dospělý člověk. 

 [əˈdʌlt or ædʌlt] 

our/ours 
     Our garden needs a lot of work. 

náš, naše / náš, naše (samost.) 
     Naše zahrada potřebuje hodně práce. 

 [aʊr] 

forget-forgot-forgotten 
     Don´t forget to close the door. 

zapomenout 
     Nezapomeň zavřít dveře.  

 [fərˈɡɛt- fərˈɡot 
 -fərˈɡotn] 

just 
     He has just left. Just a moment, please. 

jenom, právě, spravedlivý 
     Právě odjel. Jenom chvilinku, prosím. 

 [dʒʌst] 

regarding 
     She feels good regarding her studies. 

ohledně, co se týče 
     Co se týče studií, cítí se dobře. 

 [rɪˈɡɑːrdɪŋ] 

salad 
     How about a salad for lunch? 

salát 
     Co takhle si dát na oběd salát? 

 [ˈsæləd] 

unfair 
     That would be unfair. 

nespravedlivý 
     To by bylo nespravedlivé. 

 [ʌnˈfer] 

meat 
     What kind of meat is this? 

maso 
     Co to je za maso? 

 [miːt] 

bake 
     I don´t bake for Christmas. 

péci 
     Na Vánoce nepeču. 

 [beɪk] 

exact;  exactly 
     That´s not exactly what I mean. 

přesný;  přesně 
     Tak úplně bych to neřekla. 

 [ɪɡˈzækt] 

US =americká angličtina      ˈ = hlavní přízvuk      ˌ = vedlejší přízvuk          Br. E. =britská angličtina                                       [   ] 
ə (allow), ð (this), θ (thank), æ (apple), ŋ (bank), dʒ = dž (angel), ʒ = ž (pleasure), tʃ = č (cheese), ʃ = š (show), ʌ=a (mud), 
ɔ:, ɔ  = o:, o (corner), ʊ = ə +u (good), ɑː, ɑ = o: + a:, a+o (sauce), t ̬= d (later), ɪ = i (miss), ɜː, ɝː = ə:, ə:r (hurdle), ɛ =e (red) 
 
 

Další fráze a idiomy: 
 

Do you happen to know her? Neznáte ji náhodou? 
Be adult about it. Ber to rozumně. 

Forget it! Na to zapomeň! 

Don´t take a chance. Neriskuj. 

Just kidding! Jenom jsem si dělal srandu (dělám). 

She is on the brink of a nervous breakdown. Je na pokraji nervového zhroucení. 
 
 



FUTURE SIMPLE  (WILL)       [ˈfjuːtʃər]    (budoucí čas prostý – will) 
 
-general future, something will probably happen, guessing, warnings  predictions, 
estimations, offers, promises 
 (obecná budoucnost, něco se pravděpodobně stane, hádání, varování, odhady, nabídky, 
sliby) 
-when asking someone for a favor   (Will you help me?) 
 (když někoho žádáme o laskavost)  (Pomůžeš mi?) 
-sudden, spontaneous or instant decisions, we decide to do something at the moment of 
speaking 
  (náhlá, spontánní nebo okamžitá rozhodnutí, rozhodujeme se co dělat v okamžiku, kdy 
mluvíme) 
-often after: I think, I believe, I am sure, I am afraid, I expect, I promise, I guess, I hope…. 
 (často po : myslím, že; věřím, že; jsem si jistá, že; obávám se, že; očekávám, že; slibuji, 
že; domnívám se, že; doufám, že…..) 
-!!! contractions: WILL = ´LL  [l] 
                               WILL NOT = WON´T [woʊnt] 
  (zkrácené tvary) 
 
+    subject + will + verb (bare infinitive)           (podmět + will + sloveso, infinitiv bez “to”)         
-     subject + will not + verb                                 (podmět + will not + sloveso)     
?           will + subject + verb                                 (will + podmět + sloveso) 
 
+ I will come later. I hope he will be there. Tom and Peter will come later. I think he will 
pay it. 
   (Přijdu později. Doufám, že tam bude. Tom a Petr přijdou později. Myslím, že to zaplatí.) 
- Will you help us? Who will do it? What will she say? Are you sure he will need it? 
   (Pomůžeš nám? Kdo to bude dělat? Co řekne? Jsi si jistý, že to bude potřebovat?) 
? She won´t pay it. They won´t see it. I am afraid it won´t work. I promise I won´t leave. 
   (Ona to platit nebude. Oni to neuvidí. Obávám se, že to nebude fungovat. Slibuji, že 
neodejdu.) 
 
 

      
  
 



 

FUTURE CONTINUOUS (budoucí čas průběhový) 
-something will be happening at a certain moment in future - this time tomorrow, 
tomorrow at 5 o´clock… (This time tomorrow I will be lying on the beach.) 
 (něco bude probíhající v určitém okamžiku v budoucnosti, např. touto dobou zítra, 
zítra v 5 hodin…..Zítra touto dobou budu ležící na pláži.) 
-something will definitely happen, we know about it now, it is arranged 
(I will be talking to my boss later.) 
(něco se určitě stane, už teď to víme, je to zařízené......Budu mluvit (mluvící) se šéfem 

později.) 
-a polite request (Will you be using the car tomorrow? I would borrow it.) 
 (zdvořilá žádost……..Budeš zítra používat (používající) to auto? Půjčila bych si ho.) 
subject + WILL /WON´T + BE + -ING form of the verb  
 (podmět + WILL/WON´T + BE ve správném tvaru + -ING forma slovesa) 
 
I will be playing tennis tomorrow at 5 o´clock. 
  (Zítra v 5 hodin budu hrát tenis (budu hrající tenis)). 
I'll be driving past your house around noon tomorrow. 
  (Zítra kolem poledne budu projíždět (projíždějící) kolem vašeho domu). 
What will you be doing this time tomorrow? 
   (Co budeš dělat (dělající) touto dobou zítra?) 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

PHRASAL VERBS  [ ˈfreɪzl vɜːrbs]   (frázová slovesa) 
 
= verbs (give, take, bring, get, go, be, turn……….) + prepositions/adverbial 
particles (in, on, out, up, down, through, at, off….) 
 (slovesa (dát, vzít, přinést, dostat, jít, být, otočit….) + předložky/příslovečné 
částice (v, na, ven, nahoru, dolů, skrz, u, z…) 
-the object is placed after the phrasal verb, or between the verb and the 
preposition or there can be no object 
 (předmět se klade za frázové sloveso nebo mezi sloveso a předložku, nebo se 
předmět vůbec nevyskytuje) 
-you have to learn which phrasal verbs are separable (turn on, pick up), 
inseparable (break into, get on, get off), intransitive = not followed by an 
object (calm down, give up, pay off = be worth it), transitive = must be 
followed by an object (pay off = repay) 
(musíte se naučit, u kterých frázových sloves lze oddělit sloveso od předložky 
(zapnout, vyzvednout), u kterých to nelze (uklidnit se, nastoupit, vystoupit), 
dále která frázová slovesa jsou intranzitiivní, tedy není po nich předmět 
(uklidnit se, vzdát se, vyplatit se), a která jsou tranzitivní, tedy musí po nich 
být předmět (splatit) 
-pronouns are always placed between  
 (zájmena se vždy kladou mezi sloveso a předložku) 
 
Object: (předmět) 
after:        Turn on the TV. Don´t give up the struggle.  
  (za slovesem: Zapni televizi. Nevzdávej ten boj.) 
between: Turn it on. Turn the TV on. Don´t give it up. 
 (mezi slovesem a předložkou: Zapni to. Zapni tu televizi. Nevzdávej to.) 
none:        Slow down! Never give up. 
 (bez předmětu: Zpomalte! Nikdy se nevzdávej!) 
 
 



ADJECTIVES AND ADVERBS and their COMPARATIVES and SUPERLATIVES 
[ˈædʒɪktɪv]             [ˈædvɜːrb]                 [kəmˈpærətɪ̮v]                  [səˈpɜːrlətɪ̮v] 
(přídavná a příslovce a jejich stupňování)  
 
adjectives –  words that describe a noun or a pronoun   (She is beautiful. That girl is beautiful.) 
                       (slova popisující podstatná jména nebo zájmena, ptáme se “jaký?”)   (Ona je krásná. 
Tamta dívka je krásná.) 
                    -big, small, short, nice, fast, long, beautiful 
                     ( velký, malý, krátký, milý, rychlý, dlouhý, krásný) 
adverbs - words that describe or give more information about a verb, an adverb, an adjective, a 
phrase or even a sentence; adverbs of manner, place and time    (She smiled beautifully.) 
                (slova popisující nebo podávající více informací o slovese, příslovci, přídavném jménu, slovním 
spojení nebo dokonce o celé větě; příslovce způsobu, místa, času)           (Usmála se krásně.) 
- created by adding –ly to an adjective or a noun: lovely, slowly, nicely, beautifully….   
                                    - or the same as an adjective: fast, long, back…..  
(příslovce –ptáme se “jak, kdy, kde…?” – vytvoříme je přidáním přípony –ly : skvěle, pomalu, pěkně, 

krásně… 
                                                  -nebo se shodují v AJ s přídavnými jmény: rychle, dlouho, dozadu)) 

 
COMPARATIVE (how similar or different something/somebody is compared to something/somebody 
else) 
(2. stupeň = komparativ (jak podobné nebo jiné něco/někdo je ve srovnání s něčím/někým jiným)) 
-ER   [-ər]  or     MORE  [mɔːr]           (pomocí přípony –er nebo pomocí slova “více”) 
-one-syllable adjectives, some two-syllable adjectives (depending on pronunciation):  -er 
  (jednoslabičná přídavná jména, některá dvojslabičná (záleží na výslovnost): přípona –er) 
-some two-syllable adjectives, three (+more)- syllable adjectives: more 
  (některá dvojslabičná, tří- a více slabičná příd. jména: pomocí “more”= více) 
-adverbs which are the same as adjectives: -er (faster; longer) 
  (příslovce, která jsou stejná jako přídavná jména: -er (rychlejší, rychleji; delší, déle) 
-adverbs with –ly: more (more slowly)  
  (příslovce vytvořená pomocí přípony –ly: pomocí “more” (pomaleji)) 
 
SUPERLATIVE (the highest degree of something, the highest quality, the top, the best….) 
(3. stupeň = superlativ -nejvyšší stupeň něčeho, nejvyšší kvalita, nejlepší…..) 
THE -EST (adj.)/ (the) -EST  (adv.)    [-ɪst]      or      THE MOST (adj.) /(the) MOST (adv.) [moʊst] 
 (pomocí členu určitého “the” a přípony –est u přídavných jmen a pomocí “(the) -est u příslovcí    nebo 
pomocí “the most-nejvíce” a “(the) most” u příslovcí) 
-one-syllable adjectives, some two-syllable adjectives: the –est (the smallest, the biggest) 
 (jednoslabičná přídavná jména, některá dvojslabičná: the –est (nejmenší, největší)) 
-some two-syllable adjectives, three (+more)- syllable adjectives: the most (the most beautiful) 
 (některá dvojslabičná přídavná jména, tří- a více slabičná přídavná jména: přidáme “the most” 
(nejkrásnější-nejvíce krásná)) 
-adverbs which are the same as adjectives: (the) -est (fastest) 
  (příslovce, která jsou stejná jako přídavná jména) – přidáme koncovku (the) + –est (nejrychleji) 
-adverbs with –ly: (the) most ((the) most slowly) 
  (příslovce s –ly: (the) most (nejpomaleji = nejvíce pomalu)) 
 



Examples:       (příklady) 
 
adjectives:     (přídavná jména) 
             1. small  (malý)                  2. smaller  (menší)                      3. the smallest  (nejmenší) 
             1. fast     (rychlý)                2. faster     (rychlejší)                  3. the fastest     (nejrychlejší) 
             1. beautiful  (krásná)        2. more beautiful (krásnější)    3. the most beautiful (nejkrásnější) 
 
adverbs      (příslovce)    
              1. fast    (rychle)              2. faster     (rychleji)                    3. (the) fastest   (nejrychleji) 
            1. slowly   (pomalu)          2. more slowly    (pomaleji)       3. (the) most slowly   (nejpomaleji) 
            1. beautifully  (krásně)     2. more beautifully  (krásněji)  3. (the) most beautifully  (nejkrásněji) 
 
Irregular adjectives and adverbs:    (nepravidelná přídavná jména a příslovce) 
            1. good    (dobrý)            2. better      (lepší)                3. the best   (nejlepší) 
            1. bad       (špatný)          2. worse      (horší)               3. the worst  (nejhorší) 
            1. little      (málo)             2. less          (méně)              3. (the) least (nejméně) 
            1. far         ( daleko, -ký)  2. farther    (dále)                 3. (the) farthest/(the) furthest (nejdále) 
                                                          /further    (do větších podrobností)   
 
Note 1: (pozn.:) 
It is also useful to learn following terms together with the adjectives and comparatives: 
(Společně s přídavnými jmény a komparativy je dobré se naučit následující spojení) 
as-as  [æz]                              He is as old as I am. He is as old as me. 
  (tak-jak)                               (Je tak starý jako já. Je tak starý jako já.) 
not so-as, not as-as             She is not as/so smart as he is. She is not as/so smart as him.     
 (ne tak-jako)                        (Není tak chytrá jako on.)       
the-the                                   The sooner, the better. The more you eat, the fatter you get. 
  (čím-tím)                              (Čím dřív, tím líp. Čím víc budeš jíst, tím budeš tlustší.) 
than                                        He is taller than me. He is taller than I am. 
(než)                                      (Je vyšší než já.) 
 
Note 2:    (pozn.) 
Be careful! The linking verbs [ˈlɪŋkɪŋ vɜːrb] are not followed by adverbs but by adjectives in English 

compared to other languages. The verbs are:  
 (Po sponových slovesech není v angličtině příslovce, ale přídavné jméno. Jsou to např. tato slovesa: 
be, look, feel, taste, smell, sound, seem, stay, keep;  get, become, grow, turn, go…. 
 (být, vypadat, cítit se, chutnat, cítit (nosem), znít, zdát se, zůstat, udržovat se, slovesa změny stavu: 

get, become, grow, turn, go….) 
 
You look good. You look bad.                                      (Vypadáš dobře. Vypadáš špatně) 
I feel bad.                                                                        (Cítím se zle.) 
It sounds stupid. It sounds bad.                                  (To zní hloupě. To zní špatně.) 
He has grown old. (a linking verb – to grow old)     (Zestárnul.)     (sponové sloveso – zestárnout)  
        x       It grew quickly.  (a verb – to grow)             (Vyrostlo to rychle.)    (sloveso –růst) 

 

 
 


