
ZKRATKY

*	 nepravidelné	
	 sloveso
3.sg 	 3.	osoba	jedn.	č.
abbr	 abbreviation	
	 (zkratka)
adj	 adjective	
	 (příd.	jméno)
adv	 adverb	(příslovce)
AmE	 American	English
AmE!	 pouze	American
anat. 	 anatomie
archeol. 	 archeologie
archit.	 architektura
astrol. 	 astrologie
astron. 	 astronomie
AusE 	 Australian	English
bás. 	 básnicky
bibl. 	 biblický	výraz
biol. 	 biologie
bot. 	 botanika
BrE 	 British	English
BrE+ 	 též	British
CanE		 Canadian	English
chem.		 chemie
círk.		 církev
citosl. 	 citoslovce
conj 	 conjunction	(spojka)
contr 	 contraction	
	 (stažený	tvar)
část. 	 částice
čísl. 	 číslovka
dět. 	 dětsky
div. 	 divadlo
dok. 	 dokonavé	sloveso
dopr. 	 doprava
dř. 	 dříve
ekon. 	 ekonomie
elektr. 	 elektrotechnika
euf. 	 eufemismus
expr. 	 expresivně
filat. 	 filatelie
film. 	 filmové	umění
filoz.		 filozofie
fin. 	 finance
form. 	 formálně
fot. 	 fotografie
fyz. 	 fyzika
fyziol.		 fyziologie
gastr. 	 gastronomie

geod. 	 geodezie
geogr. 	 geografie
geol.		 geologie
geom.		 geometrie
hanl.		 hanlivě
heral.		 heraldika
hist.		 historie
hl.		 hlavně
horn.	 hornictví
hovor.		 hovorově
hud.		 hudba
hutn.		 hutnictví
interj	 interjection	
	 (citoslovce)
IrE 	 Irish	English
iron.		 ironicky
keram.		 keramika
kniž.		 knižně
kožel.		 koželužství
les.		 lesnictví
let.		 letectví
lid.		 lidově
ling.		 lingvistika
lit.		 literatura
loď.		 loďařství
log.		 logika
m 	 rod	mužský
mat.		 matematika
med.		 medicína
meteor.	 meteorologie
miner.	 mineralogie
motor.	 motorismus
mysl.	 myslivost
mytol.	 mytologie
n	 noun	
	 (podstatné	jméno)
náb. 	 náboženství
nář. 	 nářečně
ned. 	 nedokonavé	
	 sloveso
neform. 	 neformálně
neskl.	 nesklonné
neutr. 	 neutrálně
než.	 neživotné
num	 number	
	 (číslovka)
NZeaE 	 New	Zealand	
	 English
ob.		 obecná	mluva

obl. 	 oblastně
obraz. 	 obrazně
obv. 	 obvykle
odb. 	 odborně
osf 	 oneself	
	 (sobě,	se)
ped.		 pedagogika
phr 	 phrase	(fráze)
piv.		 pivovarnictví
pl 	 plural	
	 (množné	číslo)
polit.		 politika
polygr.		 polygrafie
pomn.		 pomnožné
potrav.		 potravinářství
pp 	 past	participle	
	 (příčestí	minulé)
práv.		 právo
prep	 preposition	
	 (předložka)
pres p		 present	participle	
	 (příčestí	přítomné)
pron 	 pronoun	(zájmeno)
přen.		 přeneseně
příd.		 přídavné	jméno
přísl.		 příslovce
psych.		 psychologie
pt 	 past	tense	
	 (minulý	čas)
publ.		 publicisticky
ryb.		 rybářství
řidč.		 řidčeji
s 	 rod	střední
SAfrE 	 South	African	
	 English
sb 	 somebody	
	 (někdo,	někoho)
ScoE 	 Scottish	English
sklář.		 sklářství
slang.		 slangově
sociol.		 sociologie
spoj.		 spojka
sport.		 sportovní
stat.		 statistika
stav.		 stavebnictví
sth 	 something	
	 (něco,	něčemu)
stroj.		 strojírenství
stud.		 studentský	slang



VÝSLOVNOST

ANGLICKÉ FONETICKÉ ZNAKY

2	 cut		 some	blood	does
A:	 calm		 father	heart	laugh
b	 back		 rubber
d	 day		 ladder	called could
dZ	 jump		 age edge soldier	gradual
e	 bed		 any	said	bread	bury	friend
@	 novel		 analyse	arson
@	 cupboard		 the colour	actor	nation	danger
3:	 bird		 burn	fern	worm	earn	journal
ć	 bad		 plaid	land
f	 fat		 coffee	cough physics	half
g	 get		 bigger	ghost
h	 hot	 	whole
I	 ship		 savage	guilt	system	women
i:	 sheep		 field	team	key scene	amoeba
j	 yet		 onion	use	new Europe
k	 key		 cool	soccer	lock school	cheque
l	 led		 balloon	battle
m	 sum  hammer	calm bomb
n	 sun  funny	know	gnaw
N	 sung  sink bring
6	 pot		 watch	cough	laurel
O:	 ball		 caught	board	draw four	floor
p	 pen		 happy
r	 red		 marry	wriggle	rhubarb
s	 soon		 city	psychology	mess scene	listen
S	 fishing		 sure	station	tension	vicious	chevron
t	 tea		 butter	walked doubt
tS	 cheer		 match nature	question	cello
U	 put		 wood	wolf	could
u:	 boot		 move	shoe group	flew blue rude
v	 view		 navvy
w	 wet		 one	when	queen
z	 zero		 was dazzle	example
Z	 pleasure	 vision	rouge
T	 thing		 author
D	 then		 bother

ć	 [@ćbćk]		 hlavní přízvuk
?	 [ćk@ćdemIk]	 vedlejší přízvuk

FONETICKÉ ZNAKY CIZÍHO PŮVODU

E		 gratin
A	 seance  Grand Prix
		 confit  frison	
X		 chutzpah	 Richter

francouzské nosové e
francouzské nosové a
francouzské nosové o
blízké českému ch

swh 	 somewhere	
	 (někde,	někam)
šach.	 	šachy
tech.		 technika
text.		 textil
úč.		 účetnictví
um.		 umění
v 	 verb	
	 (sloveso)
vet.		 veterinární		
	 lékařství
vin.		 vinařství
voj.		 vojenství
vulg.		 vulgárně
výp.		 výpočetní	
	 technika
výtv.		 výtvarné	
	 umění
zahrad.		 zahradnictví
zájm.		 zájmeno
zast.		 zastarale
zdrob.		 zdrobněle
zejm.		 zejména
zeměd.		 zemědělství
zhrub.		 zhruběle
zkr.		 zkratka
zool.		 zoologie
ž 	 rod	ženský
žel.		 železnice
žert.		 žertovně
živ.		 životné
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VÝSLOVNOST
Anglické fonetické znaky
2 cut some blood does
A: calm father heart laugh
b back rubber
d day ladder called could
dZ jump age edge soldier gradual
e bed any said bread bury friend
@ novel analyse arson
@ cupboard the colour actor nation danger
3: bird burn fern worm earn journal
æ bad plaid land
f fat co�ee cough physics half
g get bigger ghost
h hot whole
I ship savage guilt system women
i: sheep field team key scene amoeba
j yet onion use new Europe
k key cool soccer lock school cheque
l led balloon battle
m sum hammer calm bomb
n sun funny know gnaw
N sung sink bring
6 pot watch cough laurel
O: ball caught board draw four �oor
p pen happy
r red marrywriggle rhubarb
s soon city psychology mess scene listen
S �shing sure station tension vicious chevron
t tea butter walked doubt
tS cheer match nature question cello
U put wood wolf could
u: boot move shoe group �ew blue rude
v view navvy
w wet onewhen queen
z zero was dazzle example
Z pleasure vision rouge
T thing author
D then bother
" [@"bæk] hlavní přízvuk
 [æk@"demIk] vedlejší přízvuk

Fonetické znaky cízího původu
ŻE dauphin doyen gratin timbre francouzské nosové e
ŻA croissant ambience Camembert francouzské nosové a
ŻO fondue chignon compote francouzské nosové o
œ voyeur liqueur loess francouzské otevřené é
X loch chutzpah Juan lough blízké českému ch
ø adieu milieu pas de deux francouzské uzavřené e
ñ cognac chignon francouzské ň blízké českému
G Nicaragua španělské měkké g
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