
OF 
 
První předložka, která se na vás těší, je předložka of. Ta relativně často naznačuje vlastnictví 
či určuje „skupinu“, do které něco patří, také může ukazovat na příčinu něčeho či vztah mezi 
předměty. Já vím, já vím… je to taková definice na dvě věci (a ne, nemyslím na určení 
předložky a její použití…). Jak už jsem trošku varoval v úvodu, asi nejlepší, co člověk může 
udělat, je se ta podstatná jména a předložky, které nezná a zároveň je považuje za důležité, 
naučit nazpaměť… 
 
Dost již ale bylo úvodních řečí, pojďme na samotná podstatná jména, která se pojí 
s předložkou of. Samozřejmě jich existuje opravdu mnoho. Já jsem se pro vás vždy snažil 
vybrat ty hlavní, které se právě s of (či v dalších kapitolách s dalšími předložkami) pojí. A ještě 
poslední poznámka – pardon, že tak zdržuju – vždy nás čeká podstatné jméno s předložkou, 
pak překlad do češtiny a pak ukázková věta a její překlad do češtiny. A nyní již opravdu 
přichází ty slíbené výrazy. 
 

• advantage of – výhoda (čeho) 
o There are many advantages of this online course 
o Tento online kurz má mnoho výhod 

 
• cause of – příčina (čeho) 

o She is the cause of all my problems 
o Ona je příčinou všech mých problémů 

 
• disadvantage of – nevýhoda (čeho) 

o What are the disadvantages of this solution? 
o Jaké jsou nevýhody tohoto řešení? 

 
• fear of – strach z (čeho) 

o My friend Michal has a fear of wasps 
o Můj kamarád Michal má strach z vos 

 
• habit of – zvyk dělat (co) 

o He has a habit of eating steak every evening 
o Má zvyk jíst steak každý večer 

 
• knowledge of – znalost (čeho) 

o Do you have any knowledge of antiques? 
o Vyznáš se ve starožitnostech? 

 
• lack of – nedostatek (čeho) 



o The lack of beer almost made me cry. 
o Nedostatek piva mne téměř rozplakal. 

 
• love of – láska k (čemu) 

o My love of eating is incredible 
o Má láska k jídlu je neuvěřitelná 

 
• memory of – vzpomínka na (co) 

o I have no memory of my last birthday party 
o Nemám žádnou vzpomínku na svou poslední narozeninovou oslavu (nic se 

nepamatuji) 
 

• risk of – riziko/nebezpečí (čeho) 
o Studying English can reduce the risk of dementia /dɪˈmɛnʃə/ 
o Studium angličtiny může snížit riziko demence 

 
• smell of – vůně (čeho) 

o I simply love the smell of coffee 
o Já prostě miluji vůni kávy 

 
• taste of – chuť (čeho) 

o The taste of her cake was anything but good 
o Chuť jejího koláče byla všechno, jenom ne dobrá 

 
• photograph/photo/picture/painting/drawing/plan/map of – 

fotografie/fotka/obrázek/obraz/kresba/plán/mapa (čeho) 
o I used to have a photo of my best friend in my wallet 
o Míval jsem fotku svého nejlepšího kamaráda v peněžence 

 


