
FOR 
 
Další předložka, na kterou si spolu posvítíme, je for. I ta je relativně často používaná, a tak je 
velmi důležité znát ta hlavní spojení, ve kterých se spolu s podstatnými jmény vyskytuje. A 
nebyl bych to já, abych si je pro vás všechny pěkně nepřipravil :) 
 

• admiration for – obdiv ke (komu/čemu) 
o My admiration for my wife grows daily 
o Můj obdiv k mé ženě roste každým dnem 

 
• cure for – lék/léčba (čeho/proti čemu) 

o There is still no cure for stupidity 
o Ještě stále neexistuje žádný lék na hloupost 

 
• demand for – poptávka po (čem/kom), zájem o (co/koho) 

o The demand for tickets to Broňa’s show was high 
o Poptávka po lístcích na Broňovu show byla vysoká 

 
• need for – potřeba (čeho) 

o Some people have an idiotic need for speed while driving 
o Někteří lidé mají pitomou potřebu řídit rychle 

 
• passion for – vášeň pro (co) 

o The English have a passion for gardens 
o Angličané mají vášeň pro zahrady 

 
• reason for – důvod pro (co), příčina (čeho) 

o My neighbour is my main reason for moving 
o Můj soused je mým hlavním důvodem pro stěhování 

 
• recipe for – recept na (co) 

o I know an amazing recipe /ˈres.ɪ.pi/ for scrambled eggs 
o Znám úžasný recept na míchaná vajíčka 

 
• respect for – úcta, respekt ke (komu/čemu) 

o I have great respect for all my students 
o Mám hlubokou úctu ke všem svým studentům 

 
• responsibility for – zodpovědnost za (co/koho) 

o You have to take responsibility for your life 
o Musíš převzít zodpovědnost za svůj život 



 
• search for – hledání (koho/čeho), pátrání po (čem/kom) 

o The search for the article ended with no result 
o Hledání toho článku skočilo bez výsledku 

 
• talent for – talent, nadání pro (co/k čemu) 

o She has a talent for music, I have a talent for being late 
o Ona má hudební nadání, já mám nadání na to chodit pozdě 

 


