
Close-up B1+ 
Unit 1 
 

Aboriginal (n) /ɕæbəɑrǺȴǺnl/ - australský domorodec  

agent (n) /ˈeɪdʒənt/ - činitel  

aggression (n) /əɑgreʃn/ - agresivita; útok; napadení  

aggressive (adj) /əɑgresǺv/ - agresivní  

ahead of (prep) / əˈhed əv/ - před (časově)  

achieve (v) /əɑʧiəv/ - dosáhnout; dokázat  

ambitious (adj) /æmɑbǺʃəs/ - ctižádostivý  

amuse (v) /əɑmjuəz/ - pobavit; rozveselit  

animal shelter (n) /ɑænǺml ɑʃeltə/ - útulek pro zvířata  

approve (of) (v) /əɑpruəv (Ǣv)/ - schválit  

arrange (v) /əɑreǺnȴ/ - připravit; zorganizovat  

ashamed (adj) /əɑʃeǺmd/ - stydící se; ztrapněný  

associated with (v) /əɑsəʊsǺeǺt (wǺð)/ - spojený; propojený s  

attract (v) /əɑtrækt/ - přitahovat  

attractive (adj) /əɑtræktǺv/ - přitažlivý  

based (on) (adj) / beɪst ɒn/ - podle; založený na  

be a natural (at) (expr) /biə ə ɑnæʧrəl æt/ - mít na něco přirozený talent  

be as good as gold (expr) /biə əz gʊd əz gəʊld/ - chovat se velmi dobře  

be dying to/for (expr) /biə ɑdaǺǺŋ tuə/fǤə/ - strašně toužit  

be into sb/sth (expr) /biə Ǻntʊ ɑsȜmbədi/ɑsȜmθǺŋ/ - mít něco/někoho rád  

be sb’s number one (expr) /biə ɑsȜmbədiz ɑnȜmbə wȜn/ - být něčí jedničkou  

be up to (expr) /biə Ȝp tuə/ - mít něco za lubem  

be worth (expr) /bi wɜːθ/ - mít hodnotu  

belief (n) /bǺɑliəf/ - víra; přesvědčení  

black sheep (n) /blæk ʃiəp/ - černá ovce  

bold (adj) / bəʊld/ - odvážný; výrazný  

break a (bad) habit (expr) /breǺk ə bæd ɑhæbǺt/ - zbavit se zlozvyku  

break the ice (expr) /breǺk ðiə aǺs/ - prolomit ledy  

caring (adj) /ɑkeərǺŋ/ - starostlivý; pečující 

caution (v) /ɑkǤəʃn/ - varovat; napomenout  



civilisation (n) /ˌsɪvəlaɪˈzeɪʃn/ - kultura; civilizace  

coast (n) / kəʊst/ - pobřeží  

cold-blooded (adj) /kəʊld-blȜdǺd/ - chladnokrevný; studenokrevný  

colleague (n) /ɑkǢliəg/ - kolega  

colour-blind (adj) /ɑkȜlə(r) blaǺnd/ - barvoslepý  

come to a conclusion (expr) /kȜm tʊ ə kənɑkluəȢn/ - dospět k závěru  

come to mind (expr) /kȜm tʊ maǺnd/ - přijít na mysl  

come up with (phr v) / kʌm ʌp wɪð/ - přijít na; vymyslet  

command (v) /kəɑmɑənd/ - nařídit; vzbuzovat  

commentary (n) /ˈkɒməntri / - komentář  

computer-generated (adj) /kəmɑpjuətə-ɑȴenəreǺtǺd/ - vytvářené na počítači  

considerate (adj) /kənɑsǺdərət/ - ohleduplný; taktní  

consume (v) /kənɑsjuəm/ - sníst; spotřebovat  

crushed ice (exp) /krȜʃd aǺs/- drcený led  
delighted (adj) /dɪˈlaɪtɪd/ - nadšený  

depressed (adj) /dǺɑprest/ - deprimovaný; v depresi  

depression (n) /dǺɑpreʃn/ - deprese  

deterioration (n) /dǺtǺərǺəɑreǺʃn/ - zhoršení  

district (n) /ɑdǺstrǺkt/ - okres; čvtrť  

do (sth) for a living (expr) /duə (ɑsȜmθǺŋ) fər ə ɑlǺvǺŋ/ - živit se něčím  

dominance (n) /ɑdǢmǺnəns/ - nadvláda; převaha  

due to (prep) /djuə tuə/ - kvůli  

dye (n) /daǺ/ - barva; barvivo  

early human (exp) /ɑǬəli ɑhjuəmən/ - pravěký člověk  

easy-going (adj) /ɑiəzi-gəʊǺŋ/ - pohodový; vyrovnaný  

economics (n) /ˌiːkəˈnɒmɪks/ - ekonomie; hospodářství 

effect (n) /Ǻɑfekt/ - vliv; účinek  

emotion (n) /Ǻɑməʊʃn/ - emoce  

end up (phr v) /end Ȝp/ - skončit; dopadnout  

enemy (n) /ɑenəmi/ - nepřítel  

engineering (n) /ˌendʒɪˈnɪərɪŋ/ - technický obor  

entertain (v) /entəɑteǺn/ - bavit (někoho)  

evil (n) /ˈiːvl/ - zlo  



feel blue (expr) /fiəl bluə/ - být smutný  

flatmate (n) /ˈflætmeǺt/ - spolubydlící (v bytě)  

focus on (v) /ɑfəʊkəs Ǣn/ - soustředit se na  

forever (adv) /fərˈevə(r)/ - neustále; navěky  

get along with (phr v) /get əɑlǢŋ/ - vycházet s někým 

get engaged (expr) /get ǺnɑgeǺȴd/ - zasnoubit se  

get on (with) (phr v) /get Ǣn (wǺð)/ - vycházet (s)  

get on sb’s nerves (expr) /get Ǣn ɑsȜmbədiz nǬəvz/ - lézt někomu na nervy  

gift (n) /gǺft/ - dar; talent  

give in (phr v) /gǺv Ǻn/ - vzdát se; podvolit se  

goal (n) /gəʊl/ - cíl; záměr 

green with envy (expr) /griən wǺð ɑenvi/ - zelený závistí  

hang out (phr v) /hæŋ aʊt wǺð ɑsȜmbədi/ - poflakovat se venku s někým  

have sth in common (expr) /həv sʌmθɪŋ ɪn ˈkɒmən/ - mít něco společného  

heart rate (n) / hɑət reǺt/ - tepová frekvence  

highlight (v) /ɑhaǺlaǺt/ - upozornit; zdůraznit; zvýraznit  

highly (adv) /ˈhaɪli/ - velmi; vysoce  

hike (v) / haɪk/ - pěší túra  

challenge (n) /ɑʧælənȴ/ - výzva  

championship (n) /ɑʧæmpǺənʃǺp/ - mistrovství  

cheat (v) / tʃiːt/ - podvádět  

idol (n) /ɑaǺdl/ - idol; modla; vzor 

immediate family (expr) /ǺɑmiədǺət ɑfæmǺli/ - nejbližší rodina  

increase (v) /ɪnɑkriəs/ - zvýšit; vzrůst  

influence (v) /ɑǺnflʊəns/ - ovlivnit  

keep a promise (expr) /kiəp ə ɑprǢmǺs/ - dodržet slib  

keep in touch (expr) /kiəp Ǻn tȜʧ/ - zůstat v kontaktu  

landscape (n) /ɑlændskeǺp/ - krajina  

lay an egg (expr) /leǺ ən eg/ - snést vejce  

lead to (v) / liːd (tu)/ - vést k  

loads (n) /ləʊdz/ - spousty  

loss (n) /lǢs/ - ztráta  

make a difference (expr) /meǺk ə ɑdǺfrəns/ - zlepšit  



make trouble for (expr) /meǺk ɑtrȜbl fǤə/ - způsobit problémy  

man-made (adj) /mæn-meǺd/ - uměle vyrobený  

manufacture (v) /mænjʊɑfækʧə/ - vyrábět  

mate (n) /meǺt/ - druh; partner na páření  

memory (n) /ˈmeməri/ - paměť  

mention (v) /ˈmenʃn / - zmínit  

misbehave (v) /mǺsbǺɑheǺv/ - chovat se špatně; zlobit  

mourning (n) /ɑmǤənǺŋ/ - smutek; truchlení  

nap (n) /næp/ - zdřímnutí si  

nasty (adj) /ɑnɑəsti/ ošklivý; nepříjemný  

naturalist (n) /ɑnæʧrəlǺst/ - přírodovědec  

nesting hole (n) /ɑnestǺŋ həʊl/ - hnízdo ve kmeni stromu  

original (adj) /əɑrǺȴənl/ - původní  

outback (n) /ɑaʊtbæk/ - australská divočina  

particular (adj) /pəˈtɪkjələ(r) / - konkrétní; určitý  

peer (n) /pǺə/ - vrstevník  

personality (n) /pǬəsəɑnæləti/ - osobnost; povaha  

pleasant (adj) /ɑpleznt/ - příjemný  

plump (adj) /plȜmp/ - baculatý  

pressure (n) /ɑpreʃə/ - tlak  

prevent (v) /prǺɑvent/ - zabránit  

punishment (n) /ˈpʌnɪʃmənt/ - trest  

recall (v) /rǺɑkǤəl/ - vzpomenout si  

record (n) /ɑrekǤəd/ - záznam  

redden (v) /ɑredn/ - zčervenat; zrudnout  

reduce (v) /rǺɑdjuəs/ - zmenšit; snížit  

refer (to) (v) /rǺɑfǬə (tuə)/ - zmiňovat; mluvit o  

relating to (prep) /rɪˈleɪtɪŋ tə/ - týkající se  

religious (adj) /rǺɑlǺȴəs/ - náboženský; zbožný  

rely on (v) /rǺɑlaǺ (Ǣn)/ - spolehnout se na  

reminder (n) /rǺɑmaǺndə/ - připomínka; upomínka  

represent (v) /reprǺɑzent/ - představovat  



reptile (n) /ɑreptaǺl/ - plaz  

researcher (n) /rǺɑsǬəʧə/ - výzkumník; badatel  

reward (n) / rɪˈwɔːd/ - odměna  

save time (expr) /seǺv taǺm/ - ušetřit čas  

save your strength (expr) /seǺv jǤə streŋθ/ - šetřit silami  

see red (expr) /siə red/ - být rozzlobený  

shade (n) /ʃeǺd/ - stín; odstín  

share (n) /ʃeə/ - díl; podíl  

signal (v) /ɑsǺgnəl/ - signalizovat; ukázat 

similarity (n) /sǺməɑlærəti/ - podobnost  

skinny (adj) /ɑskǺni/ - vyhublý; vyzáblý  

sleeping pill (n) /ɑsliəpǺŋ pǺl/ - prášek na spaní  

smash (v) /smæʃ/ - rozbít (se)  

sociable (adj) /ɑsəʊʃəbl/ - společenský; přátelský  

soil (n) /sǤǺl/ - půda; hlína  

source (n) /sǤəs/ - zdroj  

species (n) / ɑspiəʃiəz/ - živočišný druh   

specific (adj) /spəɑsǺfǺk/ - určitý; konkrétní  

sporty (adj) /spǤəti/ - sportovní; sportovně založený  

stability (n) /stəɑbǺləti/ - stabilita; stálost  

stable (adj) /ɑsteǺbl/ - stabilní; vyrovnaný  

stand out (phr v) /stænd aʊt/ - vynikat; vyčnívat; bít do očí 

stimulant (n) /ɑstǺmjʊlənt/ - povzbuzující prostředek  

substance (n) /ɑsȜbstəns/ - látka; hmota  

supportive (adj) /səɑpǤətǺv/ - podporující; jsoucí oporou  

suspicious (adj) /sȜɑspǺʃəs/ - podezřelý; podezřívavý  

symbolise (v) /ɑsǺmbəlaǺz/ - symbolizovat  

synthetic (adj) /sǺnɑθetǺk/ - syntetický  

taste (n) /teǺst/ - chuť; vkus  

thoughtful (adj) /ɑθǤətfʊl/ - hloubavý; pozorný  

thoughtless (adj) /ɑθǤətləs/ - bezohledný  



throughout (prep) /θruəɑaʊt/ - po celém; během celého (apod.)  

tickled pink (expr) /ɑtǺkld pǺŋk/ - velmi potěšen  

topography (n) /təɑpǢgrəfi/ - topografie; polohopis  

trunk (n) /trȜnk/ - kmen; chobot; kufr auta  

trustworthy (adj) /ɑtrȜstwǬəði/ - důvěryhodný  

turtle (n) /ˈtɜːtl/ - mořská želva  

upset (adj) /Ȝpɑset/ - rozrušený; naštvaný  

value (v) /væljuː/ - cenit si  

varied (adj) /ˈveərid/ - různorodý  

variety (n) /vəɑraǺəti/ - rozmanitost; široká nabídka  

view (v) – pohled; výhled  

violently (adv) /ɑvaǺələntli/ - násilně; agresivně  

visible (adj) /ɑvǺzəbl/ - viditelný  

way of life (expr) /weǺ əv laǺf/ - způsob života; životní styl  

wealth (n) /welθ/ - bohatství  

work (my) way up (expr) /wǬək (maǺ) weǺ Ȝp/ - vypracovat se  


