
Unit 4 
 

a great deal (expr) /ə greǺt diəl/ - spousty  

aboard (adv) /əɑbǤəd/ - na palubě  

academics edition (n) /ækəɑdemǺks ǺɑdǺʃn/ - edice knihy pro univerzity  

access (v) /ɑækses/ - dostat se k  

advanced (adj) /ədɑvɑənst/ - pokročilý  

advocate (n) /ɑædvəkət/ - zastánce; obhájce  

affordable (adj) /əɑfǤədəbl/ - cenově dostupný 

aircraft (n) /eəkrɑəft/ - letadlo  

appealing (adj) /əɑpiəlǺŋ/ - přitažlivý; atraktivní  

appliance (n) /əɑplaǺəns/ - přístroj; spotřebič  

appropriate (adj) /əɑprəʊprǺət/ - vhodný  

back up (phr v) /bæk Ȝp/ - vytvořit zálohu  

blast off (phr v) /blɑəst/ - být odpálen  

bring out (phr v) /brǺŋ aʊt/ - uvést; vydat  

brochure (n) /ɑbrəʊʃə/ - brožura  

capture (v) /ɑkæpʧə/ - chytit; zachytit  

carbon dioxide (n) /ɑkɑəbən daǺɑǢksaǺd/ - oxid uhličitý 

cellar (n) /ɑselə/ - sklep  

cloning (n) /ɑkləʊnǺŋ/ - klonování  

commercial (adj) /kəɑmǬəʃl/ - obchodní; komerční  

commercialise (v) /kəɑmǬəʃəlaǺz/ -  obchodně využít  

confirm (v) /kənɑfǬəm/ - potvrdit  

consequently (adv) /ɑkǢnsǺkwəntli/ - následkem toho  

consider (v) /kənɑsǺdə(r)/ - zvážit  

console (n) /ɑkǢnsəʊl/ - konzola; konzole  

convenient (adj) /kənɑviənǺənt/ - praktický; vyhovující  

cooker (n) /ɑkʊkə/ - vařič; sporák  

craft (n) /krɑəft/ - letadlo; plavidlo; vesmírná loď  

curiosity (n) /kjʊərǺɑǢsǺti/ - zvědavost; zvláštnost  

degree (n) /dǺɑgriə/ - stupeň; titul  

demonstrate (v) /ɑdemənstreǺt/ - předvést  

demonstration (n) /demənɑstreǺʃn/ - názorná ukázka  

dependable (adj) /dǺɑpendəbl/ - spolehlivý  

development (n) /dǺɑveləpmənt/ - vývoj; rozvoj  



device (n) /dǺɑvaǺs/ - přístroj  

doubt (n) /daʊt/ - pochybnost; pochyba  

drive (v) /draǺv/ - hnát  

edge (n) /eȴ/ - ostří; okraj  

education minister (n) /eȴʊɑkeǺʃn ɑmǺnǺstə/ - ministr školství  

efficient (adj) /ǺɑfǺʃnt/ - účinný; výkonný  

empower (v) /Ǻmɑpaʊə/ - oprávnit; umožnit  

enthusiast (n) /Ǻnɑθjuəziæst/ - nadšenec  

equipment (n) /ǺɑkwǺpmənt/ - výbava; výstroj 

extend (v) /Ǻkɑstend/ - rozšířit; prodloužit  

fabulous (adj) /ɑfæbjʊləs/ - báječný  

face-to-face (adj) /feǺs-tə-feǺs/ - tváří v tvář  

facilities (pl n) /fəɑsǺlətiz/ - zařízení; vybavenost  

facility (n) /fəɑsǺləti/ - zařízení  

factory (n) /ɑfæktri/ - továrna  

fair (n) /feə/ - pouť; trh; veletrh  

fascination (n) /fæsǺɑneǺʃn/ - uchvácení  

feather (n) /ɑfeðə/ - pírko  

feature (n) /ɑfiəʧə/ - rys; vlastnost  

feedback (n) /ɑfiədbæk/ - zpětná vazba  

fighter plane (n) /ɑfaǺtə pleǺn/ - stíhačka  

file (n) /faǺl/ - soubor  

float (v) /fləʊt/ - vznášet se  

follow-up (adj) /ɑfǢləʊ Ȝp/ - navazující; další  

former (adj) /ɑfǤəmə/ - bývalý  

gadget (n) /ɑgæȴǺt/ - udělátko; důmyslný přístroj  

gain access (expr) /geǺn ɑækses/ - získat přístup  

galactic (adj) /ǱəɑlæktǺk/ - galaktický  

gather (v) /ɑǱæðə(r)/- shromáždit; sebrat  

gaze (v) /geǺz/ - zírat  

grab sb’s attention (expr) /græb ɑsȜmbədiz əɑtenʃn/  - zaujmout  

grateful (adj) /ɑgreǺtfʊl/ - vděčný  

greet (v) /griət/ - pozdravit  

guide (n) /gaǺd/ - manuál; průvodce  

hands-on (adj) /hænds-Ǣn/ - praktický; osobní  

hesitate (v) /ɑhezǺteǺt/ - váhat  



hook up (phr v) /hʊk Ȝp/ - zapojit; dát dohromady  

hot air balloon (n) /hǢt eə bəɑluən/ - horkovzdušný balón  

household (n) /ɑhaʊshəʊld/ - domácnost  

humanoid (adj) /ɑhjuəmənǤǺd/ - člověku podobný robot  

challenging (adj) /ɑʧælənȴǺŋ/ - náročný  

ideal (adj) /aǺɑdiəəl/ - ideální  

impression (n) /Ǻmɑpreʃn/ - vjem; dojem  

improvement (n) /Ǻmɑpruəvmənt/ - vylepšení  

in advance (expr) /Ǻn ədɑvɑəns/ - předem 

industrialise (v) /ǺnɑdȜstrǺəlaǺz/ - zprůmyslnit  

innovation (n) /ǺnəɑveǺʃn/ - inovace  

install (v) /ǺnɑstǤəl/ - instalovat  

introduce (v) /Ǻntrəɑdjuəs/ - zavést  

invention (n) /Ǻnɑvenʃn/ - vynález  

jet-powered (adj) /ȴet-ɑpaʊəd/ - tryskový  

laboratory (n) /ləɑbǢrətri/ - laboratoř  

launch (n) /lǤənʧ/ - vypustit (raketu apod.)  

leisure (n) /ɑləȢə/ - volný čas  

licence (n) /ɑlaǺsəns/ - oprávnění  

license (v) /ɑlaǺsəns/ - povolit  

lightweight (adj) /ɑlaǺtweǺt/ - lehký  

log in (phr v) /lǢg Ǻn/ - přihlásit se 

major (adj) /ɑmeǺȴə/ - hlavní; důležitý  

mankind (n) /mænɑkaǺnd/ - lidstvo  

marvel (n) /ɑmɑəvl/ - div  

meet (my) needs (expr) /miət (maǺ) niədz/ - uspokojit potřeby  

melt (v) /melt/ - roztát  

net metering (n) /net ɑmiətərǺŋ/ - dodávání elektřiny ze soukromého zdroje do veřejné sítě  

observation (n) /ǢbzəɑveǺʃn/ - pozorování; postřeh 

operate (v) /ɑǢpəreǺt/ - provozovat; obsluhovat  

optimism (n) /ɑǢptǺmǺzm/  - optimismus  

orbit (v) /ɑǤəbǺt/ -  obíhat  

pay off (phr v) /peǺ Ǣf/ - vyplatit se  

pay off (phr v) /peǺ Ǣf/ - vyplatit se  

portable (adj) /ɑpǤətəbl/ - přenosný  

postpone (v) /pəʊsɑpəʊn/ - odložit  



power supply (n) /paʊə sȜɑplaǺ/ - napájecí zdroj  

presently (adv) /ɑprezntli/ - v současné době; za okamžik  

principal (n) /ɑprǺnsəpl/ - ředitel školy (US)  

private enterprise (n) /ɑpraǺvət ɑentəpraǺz/ - soukromá firma  

process (n) /ɑprəʊses/ - průběh; postup  

provide (v) /prəɑvaǺd/ - poskytnout  

purchase (v) /ɑpǬəʧəs/ - koupit  

range (n) /reǺndȢ/ - rozmezí; sortiment  

reactive (adj) /riɑæktǺv/ - (chemicky) reaktivní  

reflect (v) /rǺɑflekt/ - odrážet  

regarding (adj) /rǺɑgɑədǺŋ/ - ohledně  

regulation (n) /regjʊɑleǺʃn/ - pravidlo; směrnice  

reliable (adj) /rǺɑlaǺəbl/ - spolehlivý  

renewable (adj) /rǺɑnjuəəbl/ - obnovitelný  

replace (v) /rǺɑpleǺs/ - nahradit  

requirement (n) /rǺɑkwaǺəmənt/ - požadavek  

resolve (v) /rǺɑzǢlv/ - předsevzít si  

resource (n) /rǺɑzǤəs/ - zdroje; prostředky  

reusable (adj) /rǺɑjuəsəbl/ - znovu použitelný  

revolutionary (adj) /revəɑluəʃənri/ - revoluční  

revolutionise (v) /revəɑluəʃənaǺz/ - zásadně změnit  

rocky (adj) /ɑrǢki/ - skalnatý; svízelný  

rough (adj) /rȜf/ - drsný; tvrdý  

sat nav (n) /sæt ɑnæv/ - navigace  

set up (phr v) /set Ȝp/ - nastavit; připravit  

scheme (n) /skiəm/ - schéma; plán  

simplify (v) /ɑsǺmplǺfaɪ/ - zjednodušit  

solar cell (n) /ɑsəʊlə sel/ - solární baterie / panel  

solar plant (n) /ɑsəʊlə paʊə plɑənt/ - solární elektrárna  

space shuttle (n) /speǺs ɑʃȜtl/ - raketoplán  

spare (adj) /speə(r)/ - navíc; náhradní  

speaker (n) /ɑspiəkə/ - reproduktor  

stage (n) /steǺȴ/ - fáze  

stargazing (n) /ɑstɑəǱeǺzəǺŋ/ - pozorování hvězd  

structure (n) /ɑstrȜkʧə/ - struktura  

sum up (phr v) /sȜm Ȝp/ - shrnout  



supplier (n) /səɑplaǺə(r)/ - dodavatel  

surveillance camera (n) /səɑveǺləns ɑkæmrə/ - bezpečnostní kamera  

technician (n) /tekɑnǺʃn/ - technik  

to my mind (expr) /tʊ maǺ maǺnd/ - podle mého  

tool (n) /tuəl/ - nástroj  

touch-screen (adj) /tȜʧ skriən/ - s dotykovou obrazovkou  

tube (n) /tjuəb/ - tuba; trubka  

turn into (phr v) /tǬən ɑǺntə/ - změnit  

unveil (v) /ȜnɑveǺl/ - odhalit; představit  

update (v) /ȜpɑdeǺt/ - aktualizovat  

up-to-date (adj) /Ȝp-tʊ-deǺt/ - moderní; aktuální  

utility company (n) /juəɑtǺləti ɑkȜmpəni/ - podnik veřejných služeb  

vacuum cleaner (n) /ɑvækjuəm ɑkliənə/ - vysavač  

via (prep) /ɑvaǺə/ - přes 

visionary (n) /ɑvǺzənri/ - vizionář  

wax (n) /wæks/ - vosk  

weightless (adj) /ɑweǺtləs/ - beztížný  

whiteboard (n) /ɑwaǺtbǤəd/ - bílá tabule  

worthless (adj) /ɑwǬəθləs/ - bezcenný  


