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Krok za krokem 2, 9. lekce:  Slovník 
[* indicates that the word is to be learned for recognition only:  you need to know what it means in English, but you 

won’t be asked to spell it in Czech or use it actively — although you can!] 

 

Substantiva  
*autoservis:  car-repair shop 

*čistírna:  dry-cleaner‘s 

*dělení (n):  division 

*dílna:  work-room; workshop; factory floor 

domácnost (f):  home, household 

feministka:  feminist 

kadeřnictví (n): hair-stylist‘s 

*komplex méněcennosti:  inferiority complex 

*krejčovství (n):  tailor’s 

masáž (f):  massage 

masér/ka:  masseur/masseuse 

názor na něco:  opinion on something 

*oblast (f):  area, sphere (of activity) 

*opravna obuvi:  shoe-repair shop 

plat:  salary 

podmínka:  condition 

právo / práva:  right / rights 

profese (f):  profession, job 

*předpoklad:  predisposition, prerequisite 

předsud(e)k:  prejudice 

příležitost (f):  opportunity 

přítomnost (f):  presence 

společnost (f):  society 

stereotyp:  stereotype 

 

Adjektiva 
dlouhý:  long 

genderový:  gender 

krátký:  short 

(ne)spravedlivý:  (un)just, (un)fair 

nezávislý:  independent 

polistopadový:  post-November (ie, after the November Velvet Revolution in 1989:  post-communist) 
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*přehnaný:  exaggerated 

překvapivý:  surprising 

rovný: equal 

rozdílný (názor):  differing (opinion) 

stejný:  same 

tlustý:  fat 

*volební:  electoral, voting 

 

Slovesa  [when paired, verbs are listed Imperfective / Perfective] 

čistit / vyčistit něco: to clean something 

*nakládat / naložit něco někam:  to load something somewhere 

odkládat / odložit něco:  to postpone, put off something 

opravovat / opravit auto (boty):  to fix a car (shoes) 

patřit (I) do:  to belong to 

prát (peru, pereš...) / vyprat (vyperu, vypereš...) prádlo:  to wash clothes 

překládat / přeložit text:  to translate a text 

skládat / složit něco:  to compose something 

uklízet / uklidit něco:  to clean something 

*utírat / utřít (utřu, utřeš...; utřel) prach:  to dust 

*uznávat / uznat něco:  to recognize or admit something 

*vykládat / vyložit něco:  to unload something 

vynášet / vynést (vynesu, vyneseš...; vynesl) odpadky:  to take out the trash 

*vytírat / vytřít (vytřu, vytřeš...; vytřel) podlahu:  to wipe (mop) the floor 

zakládat / založit něco:  to found something (an institution, a city...) 

zvládat / zvládnout něco:  to manage, cope with something 

žehlit / vyžehlit:  to iron (clothes) 

*živit (I) někoho:  to support (financially) someone 

 

Adverbia 
naopak:  vice-versa; on the contrary 

průměrně:  on average, relatively 

 

Výrazy 
Já bych řekl/a, že...:  I would say that... 

Jaký je váš názor na...?:  What’s your opinion on...? 

Nedá se nic dělat:  There’s nothing that can be done 

Není to tak jednoduché:  It’s not so simple 
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Podle mého názoru...:  In my opinion... 

Souhlasím, ale...:  I agree, but... 

To je nesmysl!:  That’s nonsense! 

V podstatě ano, ale...:  Basically yes, but... 

 

Další věci (na opakování) 
Verbal aspect 

 

 


