VOCABULARY

Tato slova jsou k článku:

Tips on How to understand English
scary
fail
training
mentor
downloadable
mind-set
attitude
throughout
vernacular
pick up
nuance
unleash
hesitate
respond in kind
post
mistake
accelerate
development
improve
by leaps and bounds
exchange
scholarship
means
evaluating
skill
guide
recommended
resource
listed
access
sample test
mention
idiom
meaning
certain
keep fresh
require
regular
give up
eventually
achieve
on a daily basis
good luck

/ˈskeəri/
/feɪl/
/ˈtreɪnɪŋ/
/ˈmento:/
/daʊnˈləʊdəbl/
/ˈmaɪndset/
/ˈætɪtju:d/
/θru:ˈaʊt/
/vəˈnækjʊlə/
/pɪk ʌp/
/ˈnju:ɑ:ns/
/ʌnˈli:ʃ/
/ˈhezɪteɪt/
/rɪˈspond ɪn kaɪnd/
/pəʊst/
/mɪˈsteɪk/
/əkˈseləreɪt/
/dɪˈveləpmənt/
/ɪmˈpru:v/
/baɪ li:p ənd baʊndz/
/ɪksˈtʃeɪndʒ/
/ˈskoləʃɪp/
/mi:nz/
/ɪˈvæljueɪtɪŋ/
/skɪl/
/ɡaɪd/
/rekəˈmend/
/rɪˈzo:s/
/ˈlɪstɪd/
/ˈækses/
/ˈsɑ:mpəl test/
/ˈmenʃən/
/ˈɪdiəm/
/ˈmi:nɪŋ/
/ˈsɜ:tn/
/ki:p freʃ/
/rɪˈkwaɪə/
/ˈreɡjʊlə/
/ɡɪv ʌp/
/ɪˈventʃəli/
/əˈtʃi:v/
/on ə ˈdeɪli ˈbeɪsɪs/
/ɡʊd lʌk/

nahánějící hrůzu
neuspět, selhat
školení, kurz
instruktor, učitel
možné stáhnout na počítač
přístup, uvažování
postoj
po celou dobu, neustále
místní jazyk
pochytit, naučit se
nuance, jemný rozdíl
ukažte, předveďte
váhat, zdráhat se
oplatit stejným
příspěvek (na blog, facebook)
chyba
urychlit
vývoj
zlepšit se
mílovými kroky
výměnné
stipendium
prostředky
hodnocení
dovednost
návod
doporučený
zdroj
sepsané, vyjmenované
získat
ukázkový test
zmínit
idiom, ustálené slovní spojení
význam
určité
udržet aktuální
vyžadovat
pravidelný
vzdát se
nakonec
dosáhnout
pravidelně, denně
hodně štěstí

Tato slova jsou k článku:

Be SMART when Setting Goals
goal setting
evaluation
desire
entail
in-depth analysis

/ɡəʊl ˈsetɪŋ/
/ɪvæljuˈeɪʃən/
/dɪˈzaɪə/
/ɪnˈteɪl/
/ɪn-depθ əˈnælɪsəs/

stanovení cíle
vyhodnocení
žádat, toužit
znamenat
podrobná, obsáhlá analýza

capable
consider
reward
opportunities
resources
foundation
path
drive
effort
solid brick foundation
ambition
especially
result
quest
specific
measurable
achievable
relevant
time bounded
objective
general
mislead
clear
precise
progress
quantity
figures
gear up
we are bound
disregard
skill
enhanced
various matters
knowledge
it is worth
materialize
tendency
time frame
procrastinate
religiously
make sure

/ˈkeɪpəbəl/
/kənˈsɪdə/
/rɪˈwo:d/
/opəˈtju:nɪtɪz/
/rɪˈzo:sɪz/
/faʊnˈdeɪʃən/
/pɑ:θ/
/draɪv/
/ˈefət/
/ˈsolɪd brɪk faʊnˈdeɪʃən/
/æmˈbɪʃən/
/ɪˈspeʃəli/
/rɪˈzʌlt/
/kwest/
/spəˈsɪfɪk/
/ˈmeʒərəbəl/
/əˈtʃi:vəbəl/
/ˈreləvənt/
/taɪm baʊndɪd/
/əbˈdʒektɪv/
/ˈdʒenərəl/
/mɪsˈli:d/
/klɪə/
/prɪˈsaɪs/
/ˈprəʊɡres/
/ˈkwontɪti/
/ˈfɪɡəz/
/ɡɪə ʌp/
/wi: ɑː baʊnd/
/dɪsrɪˈɡɑ:d/
/skɪl/
/ɪnˈhɑ:nst/
/ˈveəriəs ˈmætəz/
/ˈnolɪdʒ/
/ɪt ɪz wɜ:θ/
/məˈtɪəriəlaɪz/
/ˈtendənsi/
/taɪm freɪm/
/prəˈkræstɪneɪt/
/rɪˈlɪdʒəsli/
/meɪk ʃʊə/

schopný
zvážit, přemýšlet o
odměna
příležitosti
zdroje
základ
cesta
vést
úsilí, snaha
pevný základ (brick = cihla)
ctižádost, ambice
zejména
výsledek
hledání, pátrání
specifický, určitý
měřitelný
dosažitelný, proveditelný
relevantní, důležitý
časově omezený
cíl, plán
všeobecný, obecný
uvést v omyl
jasný, srozumitelný
konkrétní, přesný
pokrok
množství
čísla, údaje
být připraven, připravit se
směřujeme
být lhostejný, přehlížet
dovednost
vylepšen
rozmanité, různé věci
znalosti, vědomosti
stojí to za
zhmotnit, realizovat se
tendence
časové vymezení
odkládat
s úzkostlivou pečlivostí
ujistit se

Tato slova jsou k článku:

8 Ways to Accelerate Your Job Search On LinkedIn
accelerate
job search
result
resume
network
require
unique
consider
holistic approach
post
explain
career

/əkˈseləreɪt/
/dʒob sɜ:tʃ/
/rɪˈzʌlt/
/ˈrezjʊmeɪ/
/ˈnetwɜ:k/
/rɪˈkwaɪə/
/ju:ˈni:k/
/kənˈsɪdə/
/həʊˈlɪstɪk əˈprəʊtʃ/
/pəʊst/
/ɪkˈspleɪn/
/kəˈrɪə/

urychlit
hledání práce
výsledek
životopis
tvořit síť (kontaktů)
vyžadovat
jedinečný
zvážit
celostní přístup
příspěvek, článek
vysvětlit
kariéra

focus
incorporate
set aside time
get sucked into
stalking
setting
checklist
career path
job seeker
fear
awesome tool
advice
give sense
further
job opening

/ˈfəʊkəs/
/ɪnˈko:pəreɪt/
/set əˈsaɪd taɪm/
/get sʌkt ˈɪntə/
/ˈsto:kɪŋ/
/ˈsetɪŋ/
/ˈtʃeklɪst/
/kəˈrɪə pɑ:θ/
/dʒob ˈsi:kə/
/fɪə/
/ˈo:səm tu:l/
/ədˈvaɪs/
/ɡɪv sens/
/ˈfɜ:ðə/
/dʒob ˈəʊpənɪŋ/

similar
competitor
idea
space
dig deeper
forward
hiring
valuable
feature
rather
maneuver
apply for
include
job poster
stick to
tend
suck in
time waster
expand
visibility
dedicate
increase
firm up
first impression
value-adding
content-sharing
tremendous
boost
credibility
acquire
craft
cover letter
prep
solver
knowledge
wealth
insights
through
weigh in
hint
glean a glimpse
school of thought
various issues
success
approved

/ˈsɪmɪlə/
/kəmˈpetɪtə/
/aɪˈdɪə/
/speɪs/
/dɪɡ di:pə/
/ˈfo:wəd/
/haɪərɪŋ/
/ˈvæljuəbəl/
/ˈfi:tʃə/
/ˈrɑ:ðə/
/məˈnu:və/
/əˈplaɪ fo:/
/ɪnˈklu:d/
/dʒob ˈpəʊstə/
/stɪk tʊ/
/tend/
/sʌk ɪn/
/taɪm ˈweɪstə/
/ɪkˈspænd/
/vɪzɪˈbɪlɪti/
/ˈdedɪkeɪt/
/ɪnˈkri:s/
/fɜ:m ʌp/
/fɜ:st ɪmˈpreʃən/
/ˈvælju: ædɪŋ/
/ˈkontent ʃeərɪŋ/
/trɪˈmendəs/
/bu:st/
/kredɪˈbɪlɪti/
/əˈkwaɪə/
/krɑ:ft/
/ˈkʌvə ˈletə/
/prep/
/solvə/
/ˈnolɪdʒ/
/welθ/
/ˈɪnsaɪts/
/θru:/
/weɪ ɪn/
/hɪnt/
/ɡli:n ə ɡlɪmps/
/sku:l əv θo:t/
/ˈveəriəs ˈɪʃu:z/
/səkˈses/
/əˈpru:vd/

zaměřit se
zahrnout, včlenit
vyhradit si čas
být zapleten
sledující
nastavení
seznam
kariérní dráha, cesta
hledač práce
strach
úchvatný prostředek, nástroj
rada
dávat smysl
dále, další
volné místo, pracovní
příležitost
podobný
konkurent
představa
místo
hledat hlouběji
urychlit, přeposlat
najímání
cenný, hodnotný
vlastnost
docela, poměrně
obratně se pohybovat
žádat o, ucházet se o
zahrnovat, zahrnout
info o práci na linkedin
držet se, dodržovat
sklon, tendence
zaneprázdnit
plýtvání časem
rozšířit, zvětšit
viditelnost
věnovat
zvýšit, zvětšit
upevnit, upravit
první dojem
přidání hodnoty
sdílení obsahu
ohromné
pozvednutí, podpora
důvěryhodnost
získat, osvojit si
vytvořit
průvodní dopis
připravit
ten kdo najde řešení
znalost, znalosti
spousta
přehled, informace
prostřednictvím
přispět, mít svůj podíl
rada, tip
zběžně pochopit, porozumět
myšlenkový směr
různá problematika
úspěch
schválené, přijaté

Tato slova jsou k článku:

An Introduction to Jiu Jitsu
introduction
martial art
consist
grapple
strike
AD (anno Domini)
peak
united
reason
flourish
nobody was allowed
carry
weapon
mean
through
combat
even
win over
opponent
both ... and
regardless
gentleness
achieve
timing
leverage
grab
execute
threat
aside from
defend
since
focused
value
efficiency
patience
surrender
yielding
variety
healing
massage
give rise
maneuver
painful
elbow joint
dislocated
render unconscious
unlike
competition
however
major
governing body
tournament
including
founded
founder
closely tied
share

/ɪntrəˈdʌkʃən/
/ˈmɑ:ʃəl ɑ:t/
/kənˈsɪst/
/ˈɡræpəl/
/ˈstraɪk/
/eɪ ˈdi: ænəʊ ˈdomənaɪ/
/pi:k/
/ju:ˈnaɪtɪd/
/ˈri:zən/
/ˈflʌrɪʃ/
/ˈnoʊbədɪ wəz əˈlaʊd/
/ˈkæri/
/ˈwepən/
/mi:n/
/θru:/
/ˈkombæt/
/ˈi:vən/
/wɪn ˈəʊvə/
/əˈpəʊnənt/
/bəʊθ … ænd/
/rɪˈɡɑ:dləs/
/ˈdʒentlnəs/
/əˈtʃi:v/
/ˈtaɪmɪŋ/
/ˈli:vərɪdʒ/
/ɡræb/
/ˈeksəkju:t/
/θret/
/əˈsaɪd frəm/
/dɪˈfend/
/sɪns/
/ˈfəʊkəst/
/ˈvælju:/
/ɪˈfɪʃənsi/
/ˈpeɪʃəns/
/səˈrendə/
/ˈji:ldɪŋ/
/vəˈraɪəti/
/ˈhi:lɪŋ/
/ˈmæsɑ:ʒ/
/ɡɪv raɪz/
/məˈnu:və/
/ˈpeɪnfəl/
/ˈelbəʊ dʒoɪnt/
/ˈdɪsləkeɪtɪd/
/ˈrendə ʌnˈkonʃəs/
/ʌnˈlaɪk/
/kompəˈtɪʃən/
/haʊˈevə/
/ˈmeɪdʒə/
/ˈɡʌvənɪŋ ˈbodi/
/ˈtʊənəmənt/
/ɪnˈklu:dɪŋ/
/faʊndɪd/
/ˈfaʊndə/
/ˈkləʊsli taɪd/
/ʃeə/

úvod
bojové umění
skládat se
uchopit, zápasit
úder
našeho letopočtu
vrchol
sjednoceno
důvod
vzkvétat, dařit se
nikdo nesměl
nosit
zbraň
znamenat
prostřednictvím
boj
i, dokonce
přemoci
protivník, soupeř
jak … tak
bez ohledu na
vlídnost, mírnost
dosáhnout, docílit
načasování
působení, síla
chytit, popadnout
provést, uskutečnit
hrozba, ohrožení
kromě
chránit, bránit
jelikož
rozhodný
hodnota
efektivita, výkonnost
trpělivost
vzdání se, odstoupení
podvolení, ustoupení
různé druhy
uzdravování
masáž
dát vzniknout
manipulace, postup
bolestivý
loketní kloub
vyklouben
přivést do bezvědomí
odlišný od
soutěž
avšak, ale
hlavní
řídící
turnaj
zahrnující, včetně
založen
zakladatel
úzce spojený, propojený
sdílet, mít společného

although
visible
reason
neutralize
attacker
escape

/o:lˈðəʊ/
/ˈvɪzɪbəl/
/ˈri:zən/
/ˈnju:trəlaɪz/
/əˈtækə/
/ɪˈskeɪp/

ačkoli
viditelný
důvod
neutralizovat
útočník
utéct

Tato slova jsou k článku:

Building Confidence in Yourself through Activities
confidence
through
plenty
self-esteem
experience
current
lack
surprised
in order to
actually
confide
stepping stone
overcome
although
effort
well worth it
boost
cause
overly
however
a number of
own
recognize
strike
balance
get along with
individual
trusted
unwarranted
view
patience
persistence

/ˈkonfɪdəns/
/θru:/
/ˈplenti/
/self ɪˈsti:m/
/ɪkˈspɪəriəns/
/ˈkʌrənt/
/læk/
/səˈpraɪzd/
/ɪn ˈo:də tʊ/
/ˈæktʃuəli/
/kənˈfaɪd/
/stepɪŋ stəʊn/
/əʊvəˈkʌm/
/o:lˈðəʊ/
/ˈefət/
/wel wɜ:θ ɪt/
/bu:st/
/ko:z/
/ˈəʊvəli/
/haʊˈevə/
/ə ˈnʌmbə əv/
/əʊn/
/ˈrekəɡnaɪz/
/straɪk/
/ˈbæləns/
/get əˈloŋ wɪð/
/ɪndɪˈvɪdʒuəl/
/trʌstɪd/
/ʌnˈworəntɪd/
/vju:/
/ˈpeɪʃəns/
/pəˈsɪstəns/

sebejistota, sebedůvěra
díky, prostřednictvím
spousta, hodně
sebeúcta, hrdost
prožít, prodělat
současný
nedostatek
překvapený
aby, za účelem
ve skutečnosti, vlastně
svěřit se
odrazový můstek
překonat, přemoci
ačkoli
úsilí
opravdu se vyplatí
posílit, pozvednout
způsobit, přivodit
příliš
ale, avšak
řada, několik
vlastní
rozpoznat, pochopit
zaujmout
vyváženost, vyrovnanost
vycházet, rozumět si
jednotlivec, jedinec
důvěryhodný, spolehlivý
neomluvitelný
vidět
trpělivost
vytrvalost, důslednost

