
23     Nejčastěji používaná slova v angličtině            345/3000 
 
Slovní zásoba   (15 slov): 
 

arrive (in/at); arrival 
     They arrived at the station 20 minutes ago. 

přijet (do/na);  příjezd 
     Přijeli na nádraží před dvaceti minutami.    

 [əˈraɪv] 
 [əˈraɪvl] 

hole 
     Watch out! A hole! 

díra 
     Pozor! Díra! 

 [hoʊl] 

road 
     We´ll take a side road. 

silnice, cesta 
     Vezmeme to po vedlejší cestě. 

 [roʊd] 

wake up  -woke up- woken up 
     I wasn´t able to wake up. 

probudit se 
     Nebyl jsem schopný se probudit. 

 [weɪk - woʊk  
   ˈwoʊkən] 

August 
     August is my favorite month. 

srpen 
     Srpen je můj oblíbený měsíc. 

 [ɑːˈɡʌst] 

ignore          
    I would ignore it if I were you. 

ignorovat                              
     Na tvém místě bych to ignoroval. 

 [ɪɡˈnɔːr] 
 

key 
     Have you seen my keys? 

klíč, klíčový, klávesa 
     Neviděl jsi moje klíče? 

 [kiː] 

pasta 
     Let´s have pasta for lunch. 

těstoviny 
     Pojďme si dát na oběd těstoviny.  

 [ˈpɑːstə] 

shout (at) 
     Stop shouting at me! 

křičet (na) 
     Přestaň na mě křičet! 

 [ʃaʊt] 

turn;  turn on/off       
     She turned and looked at me. 

otočit (se), odbočit, zatáčka; 
zapnout/vypnout     
     Otočila se a podívala se na mě. 

 [tɜːrn] 

future 
     This is my future house. 

budoucnost, budoucí 
     Toto je můj budoucí dům. 

 [ˈfjuː.tʃər] 

bite-bit-bitten; frostbite 
     He was bitten by a dog. 

kousat; omrzlina 
     Pokousal ho pes. 

 [baɪt- bɪt- ˈbɪtən 
 [ˈfrɔstbaɪt] 

church 
     We have a modern church in our village. 

kostel, církev 
     V naší vesnici máme moderní kostel. 

 [tʃɜːrtʃ] 

code 
     I can´t remember the code. 

kód, kódovat, zákoník 
     Nemůžu si zapamatovat ten kód. 

[koʊd] 

single 
    She is still single. 

jednotlivý, jediný, svobodný 
     Je stále svobodná. 

 [ˈsɪŋɡl] 

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: 
 

single ticket/return ticket jednosměrná jízdenka/zpáteční jízdenka 

We will take turns. It´s my turn. Budeme se střídat. Jsem na řadě. 
I am in a hole. Jsem v průšvihu. 

key account manager manager pro klíčové zákazníky 

single room jednolůžkový pokoj 

Civil Code, Labor Code občanský zákoník, zákoník práce 
 

 



24.     Nejčastěji používaná slova v angličtině  360/3000 
 
Slovní zásoba   (15 slov): 
 

channel 
     What is your favorite channel? 

(tv) kanál 
     Jaký je tvůj oblíbený kanál?    

 [ˈtʃænl] 

live; live (broadcast) 
     She doesn´t live there. 

bydlet, žít; živý (přenos) 
     Ona tu nebydlí. 

 [lɪv; laɪv] 

life, pl.= lives    
     My life is a disaster. 

život 
     Můj život je katastrofa. 

 [laɪf, pl.- laɪvz] 

thought 
     Whose thought was that? 

myšlenka 
     Čí myšlenka to byla? 

 [θɔːt] 

white 
     They recommended me to paint it white. 

bílý 
     Doporučili mi natřít to na bílo. 

 [waɪt] 

think-thought-thought 
     What are you thinking about? What do you 
think of her? 

myslet (si), přemýšlet 
     O čem /nad čím přemýšlíš? Co si o ní myslíš? 

 [θɪŋk- θɔːt - θɔːt] 

age 
     She cannot accept her age. 

věk, stárnout                      
     Nemůže přijmout svůj věk. 

 [eɪdʒ] 
 

cup                             
     Let´s get some coffee. Let´s get a cup of 
coffee. 

šálek, pohár                       
     Pojďme si dát šálek kávy. Pojďme si dát kávu. 

 [kʌp] 
 

grapes;  grape 
     Those grapes are so sour. 

hrozny; hroznový 
     Ty hrozny jsou strašně kyselé. 

 [ɡreɪps] 

sea; overseas 
     I wanna spend this summer by the sea. 

moře;  v zámoří, v cizině 
     Tohle léto chci strávit u moře. 

 [siː  ]  
 [ˌəʊvərˈsiːz] 

lend-lent-lent 
     Can you lend me your car? 

půjčit                          
     Můžeš mi půjčit svoje auto? 

 [lend- lent- lent] 

swap = swop 
     Let´s swap the seats. I can´t see anything. 

prohodit si, výměna, vyměnit 
    Prohoďme si místa. Nic nevidím. 

[swɑːp] 

narrow 
     These roads are too narrow. 

úzký 
     Ty cesty jsou hrozně úzké. 

 [ˈneroʊ ] 

sprout;  Brussels sprouts 
     I usually add sprouts to my salad. 

klíčit, klíček;  růžičková kapusta 
     Obvykle si do salátu dávám klíčky. 

[spraʊt ] 
[ˈbrʌslz ˌspraʊts] 

brush 
     Have you brushed your teeth? 

kartáček, kartáč, kartáčovat 
     Už sis umyl zuby? 

 [brʌʃ] 

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: 
 
It´s not my cup of tea. To mě moc nezajímá (nebaví)…. 

I must brush up on my knowledge. Musím si oprášit své znalosti. 

anti-aging cream krém proti stárnutí 

sea of troubles moře problémů 

aged 6 ve věku šesti let 

He is as white as a sheet. Je bílý jako stěna. 
 



FUTURE TENSE with “GOING TO”        
(budoucí čas s “going to”) 
 
-intentions, plans (I´m going to sell my cottage.) 
  (-záměr, plány-Chystám se prodat svou chatu.) 
-we already know what we want at the moment of speaking, we decided 
before (-v okamžiku, kdy hovoříme, víme, co chceme, rozhodli jsme se už před 
tím) 
-obvious results (Oh my God! He´s going to hit the wall!) 
  (-očividně to tak dopadne –Ó můj bože! On narazí do zdi!) 
-in colloquial English -  going to = gonna [ˈɡənə] (What am I gonna do?) 
 (-v hovorové angličtině se “going to” nahrazuje “gonna” (Co si počnu?) 
-can be used in past: was/were going to = intended (I was going to tell him 
but then I changed my mind.) 
  (tuto vazbu lze použít i v minulosti: chystal-a jsem se= měla jsem v úmyslu 
(Chystala jsem se mu to říct, ale pak jsem si to rozmyslela.)) 
 
- be + going to + bare infinitive 
  (-být + going to (jdoucí) + holý infinitiv bez “to”) 
 
+    She is going to sell it. They are going to leave.   
      (Chystá se to prodat. Chystají se odejít.)              
-     She is not going to sell it. They aren´t going to leave.  
      (Nechystá se to prodat. Nechystají se odejít.)        
?    Is she going to sell it? Are they going to leave? 
      (Chystá se to prodat? Chystají se odejít?) 
 
Note 1: similar expressions               (Pozn. 1: podobné výrazy) 
I intend to stop.    [ɪnˈtɛnd]               (Mám v úmyslu přestat.) 
I am about to stop.                             (Chystám se přestat.) 
I am planning to/ I plan to stop.      (Plánuji přestat.) 
 
Note 2: Sometimes “going to go” is  replaced by simple “going”  
I am going to go without him. ------ I am going without him. 
(pozn. 2: Někdy se “going to go – chystat se jít” nahrazuje pouhým “going”: 
Chystám se jít bez něho. -----Chystám se jít bez něho. Jdu bez něho.) 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

REFLEXIVE PRONOUNS [rɪˈflɛksɪv ˈproʊnaʊnz] 
 (zvratná zájmena) 
-refer back to the subject 
 (odkazují se zpět na podmět) 
 
singular (jednotné číslo) 
I                 myself [maɪˈsɛlf]                                          (já-sám, se, , si, sebe…) 
                       I like myself. I enjoyed myself.                  (Mám se rád. Bavil jsem se.) 
you            yourself [yərˈsɛlf, jɔːrˈself]                        (ty-sám, se, si, sebe….) 
                       You like yourself. You enjoyed yourself. Enjoy yourself! 
                                        (Máš se rád. Bavil ses. Bav se!) 
he              himself [hɪmˈsɛlf]   (hisself - rare)            (on- sám, sebe, se, si) 
                      He likes himself. He enjoyed himself.       (Má se rád. Bavil se.) 
she            herself [hɜːrˈself, hərˈself]                         (ona-sebe, se, si, sama…)          
                       She likes herself. She enjoyed herself.    (Má se ráda. Bavila se.) 
it                itself [ɪtˈsɛlf]                                                 (to, ono-se, si, sebe, samo….) 
                      It likes itself. It enjoyed itself.                    (Má se rádo. Bavilo se.) 
 
plural (množné číslo) 
we             ourselves [ɑ:rˈsɛlvz, aʊərˈsɛlvz]               (my-se, si, sebe, sama…) 
                       We like ourselves. We enjoyed ourselves. Let´s enjoy ourselves! 
                                  (Máme rádi sami sebe. Bavili jsme se. Užijme si to!-Bavme se!) 
you           yourselves [yərˈsɛlvz, jɔːrˈselfz]¨              (vy, se, si, sebe, sama) 
                      You, guys, like yourselves. You enjoyed yourselves. Enjoy yourselves! 
                                    (Vy lidi máte rádi sami sebe. (Bavili jste se. Bavte se!) 
they          themselves [ðəmˈsɛlvz, ðɛmˈsɛlvz]  (theirselves – rare)  
                                    (oni-se, si, sebe, sami) 
                      They like themselves. They enjoyed themselves. 
                                    (Mají rádi sami sebe. Bavili se.) 
 
 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AS/LIKE  [ æz/laɪk] 
(jako, jak) 
 
LIKE – as a preposition, comparisons, similarities:      
          ( -jako předložka, při porovnávání, u podobností:) 
                                                                She looks like her mother. It´s like a dream. It´s like 
                                                                dancing. I work like hell. I like it like this. 
                                                                (Vypadá jako její matka. Je to jako sen. Je to jako 
                                                                 tanec. Pracuji jak ďas. Líbí se mi to takto (jako  
                                                                 toto).) 
        - such as, for example:                Some activities, like hiking, are good for you. 
          (jako např., např.:                      Některé activity, jako turistika, jsou pro vás dobré.) 
        -more informal English:              Like I told you…..  
          (více neformální angličtina:     Jak jsem ti říkal….)   
         -phrases:                                      Like I said. 
           (fráze:                                          Jak jsem řekl.) 
 
AS   - reality, position at work:           I work as a teacher. 
         (realita, pozice v práci:              Pracuji jako učitelka.) 
        - in the form of:                             It can be used as a verb. 
          (ve formě čeho:                           Může to být použito jako sloveso.) 
        - in the same way as, in the same condition as: Do it as I told you. 
          (stejným způsobem jako, ve stejném stavu jako: Udělej to, jak jsem ti říkal.) 
        -as if:                                              She acted as if it was true. 
          (jakoby, jako kdyby:                  Dělala, jakoby to byla pravda.) 
        -phrases:                                        …as I know, as I expected, as I thought…. 
                                                                As you wish. As I said.        
         (fráze:                                             jak víte, jak jsem očekával, jak jsem si myslel…. 
                                                                Jak si přeješ. Jak jsem říkal.)  
 
 



COUNTABLE AND UNCOUNTABLE NOUNS   [ˈkaʊntəbl, ʌnˈkaʊntəbl] 
(počitatelná a nepočitatelná podstatná jména) 
 
COUNTABLE NOUNS  
(počitatelná podstatná jména) 
        -have singular and plural (table-tables, dog-dogs, child-children…) 
         (mají jednotné a množné číslo (stůl-stoly, pes-psi, dítě-děti…)) 
        -have indefinite article in singular (She has a car.) 
         (v jednotném čísle mají neurčitý člen (Ona má auto.)) 
        -“some” and “any” can be found only in plural (I have some friends in Canada. Do you have any 
          books here?) 
         (some=nějaký a any=nějaký, žádný… se před těmito podstatnými jmény vyskytují pouze v 
množném čísle (Mám nějaké přátele v Kanadě. Máš tu nějaké knížky?)) 
       -to express quantity or amount, we use: MANY [ˈmɛni ], FEW [fju:], A FEW, HOW MANY, SEVERAL 
         [ˈsɛvrəl ], A LOT OF [ə lɑt ʌv ], LOTS OF [lɑts ʌv ], PLENTY OF [ˈplɛnti ʌv ], A LARGE/GOOD/GREAT  
         NUMBER OF, A COUPLE OF [ə ˈkʌpəl ʌv ] 
         (když chceme vyjádřit množství, použijeme: many (hodně, mnoho), few (málo), a few (několik), 
how many (kolik), a lot of (hodně), lots of (hodně), plenty of (hodně, spousty), a large/good/great 
number of (spousty, hodně), a couple of (pár) 
       -examples: friend, man, house, book, car…. 
         (příklady: přítel, muž, dům, kniha, auto….) 
 
UNCOUNTABLE NOUNS 
(nepočitatelná podstatná jména) 
        -have only one form for singular and plural (advice, information, rice, love, maths) 
         (mají pouze jeden tvar pro jednotné a množné číslo (rada-y, informace, rýže, láska, matematika)) 
        -do not have indefinite article, “some” can be used instead  
          (nemají neurčitý člen, místo něj lze použít “some-nějaký”) 
        -when we need to count them, we use: a bowl of, a packet of, a piece of, a loaf of….. 
        (když je potřebujeme počítat, použijeme: miska čeho, balíček čeho, kus čeho, bochník čeho…) 
        -to express quantity or amount, we use: MUCH [ mʌʧ], LITTLE [ ˈlɪtl̮], A LITTLE, HOW MUCH, A 
LOT OF, LOTS OF, PLENTY OF, A GREAT/GOOD DEAL OF [ ə ɡreɪt/ɡʊd di:l ʌv], A SMALL/LARGE 
AMOUNT OF [ ə smɔ:l/lɑ:rʤ əˈmaʊnt ʌv] 
          (když chceme vyjádřit množství, použijeme: much (hodně), little (málo), a little (trochu), how 
much (kolik), a lot of (hodně), lots of (hodně), plenty of (spousty), a great/good deal of (hodně), a 
small/large amount of (málo/hodně) 
        -examples:    -water, iron, love, noise, coffee… (voda, železo, láska, hluk, káva) 
          (příklady)    -maths, economics, politics, physics… (matika, ekonomika, politika, fyzika…) 
                              -darts, billiards…. (šipky, billiard) 
                              -knowledge, information, bread, advice, furniture, money, news, traffic, baggage,  
                                luggage, evidence, homework, accommodation, weather, chaos, luck, damage, 
                                behavior….. 
                               (znalost-i, informace, chleba, rada-y, nábytek, peníze, zpráva-y, provoz, zavazadlo-a,  
                                zavazadlo-a, důkaz-y, domácí ukol-y, ubytování, počasí, chaos, štěstí, škoda-y,  
                                chování….) 
                               



 
 

Note 1: A few examples of nouns that change their meaning depending on whether they are 
countable or uncountable: 
(pozn. 1: pár příkladů podstatných jmen, které změní význam v závislosti na tom, jestli jsou počitatelná 
nebo nepočitatelná) 
    
                                       countable  (poč.)                                          uncountable (nepoč.) 
HAIR                           There´s a hair in my soup!                            Martha has beautiful hair. 
(vlas, chlup-vlasy      V mojí polévce je vlas!                                   Marta má krásné vlasy) 
EXPERIENCE              We have a lot of vacation experiences.     She had no professional experience. 
(zážitek-zkušenost-i  Máme spousty zážitků z dovolené.            Neměla žádné profesní zkušenosti.) 
GLASS                         Can you bring me two glasses?                    It´s made of glass. 
(sklenice-sklo            Můžeš mi přinést dvě sklenice?                   Je to vyrobeno ze skla.) 
IRON                           Where do they sell irons?                             Iron would be the right material. 
(žehlička-železo        Kde prodávají žehličky?                                 Železo by bylo ten správný materiál.) 
PAPER                        I don´t read the paper.                                  Paper burns easily. 
(noviny-papír           Ty noviny nečtu.                                              Papír lehce hoří.) 
TIME                           Have a good time.                                          Time is money.    
(čas/urč.chvíle-čas   Užij si to.                                                          Čas jsou peníze.) 
WORK                        These two works received a prize.               I have a lot of work today. 
(práce/projekt-práce) Tyhle dvě práce dostaly cenu.                   Dnes mám moc práce.) 
 
Note 2: MUCH is mostly used only in questions and negative sentences, positive sentences use “a lot 
of, lots of…”   
              I don´t have much time. Is there too much food? She has a lot of energy. 
(pozn. 2: MUCH (hodně) se používá většinou pouze v otázkách a záporech u nepočitatelných pod. jm, v 
kladných větách se použije “a lot of, lots of…” 
              Nemám moc času. Je tam příliš mnoho jídla? Má hodně energie.) 
 
Note 3: There are always exceptions : 
              in a restaurant - 2 coffees, 2 beers, 2 teas …. 
(pozn. 3: Vždycky se najdou výjimky: 
              v restauraci: 2 kávy, 2 piva, 2 čaje….) 
 
 
 


