
OF 
 
A první předložka, která se na vás (a snad i vy na ni) těší, je báječná předložka of. Ta ve 
spojení s přídavnými jmény často ukazuje důvod či zdroj současného fyzického či 
psychického stavu či rozpoložení (strachu, únavy, obavy atd.) – např. I am afraid of my 
English teacher. Případně popisuje, co si myslíme o konání jiných lidí myslíme – např. It is 
really kind of you.  
 
Jak už jsem trošku varoval v úvodu a také v minulé kapitole, tak asi to nejlepší, co člověk 
může udělat, je, se ta přídavná jména a předložky, která nezná a zároveň je považuje za 
důležité, naučit nazpaměť… 
 
Opět i zde platí to, že s každou předložkou se pojí opravdu obrovské množství přídavných 
jmen, ze kterých 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 – ale to vy už určitě dobře znáte :)  
 
Mimochodem, důležitých spojení přídavných jmen s předložkou of je opravdu hodně, tak se 
připravte na pořádnou „nálož“. A nyní již opravdu přichází ty slíbené výrazy. 
 
 

• afraid of – obávající se, bojící se (čeho) 
o Are you afraid of her father? 
o Bojíš se jejího otce? 

 
• aware of – být si vědom (čeho) 

o Are you aware of that? 
o Jsi si toho vědomý? (Uvědomuješ si to?) 

 
• scared of – mající strach, bojící se (čeho) 

o We are all scared of running out of beer 
o Všichni se bojíme, že nám dojde pivo 

 
• frightened of – vystražený, vyděšený z (čeho) 

o I am frightened of snakes longer than my leg 
o Jsem vystrašený z hadů delších, než má noha 

 
• terrified of – vyděšený, vystrašený z (čeho) 

o I am really terrified of darkness 
o Jsem opravdu vyděšený z temnoty 



 
• kind of – milé, laskavé od (koho) 

o It’s really kind of you 
o To je od tebe vážně milé 

 
• good of – dobré, hezké od (koho) 

o It was good of you to come 
o Bylo od vás hezké, že jste přišli 

 
• generous of – štědré od (koho) 

o It was generous of them to give us the money 
o Bylo od nich štědré, že nám ty peníze dali 

 
• sweet of – sladké, super milé od (koho) 

o It is very sweet of you to send me box of sweets 
o Je to od tebe tak sladké, že jsi mi poslal krabičku sladkostí 

 
• nice of – milé, laskavé od (koho) 

o Oh, how nice of you! 
o Oh, to je od tebe tak milé! 

 
• thoughtful of – ohleduplné, pozorné od (koho) 

o It was really thoughtful of you to let me know in advance 
o Bylo to od tebe opravdu ohleduplné, že jsi mi dal vědět dopředu 

 
• proud of – hrdý, pyšný na (co/koho) 

o I am really proud of you 
o Jsem na vás opravdu hrdý 

 
• fond of – mající rád, milující (co/koho) 

o Everybody is fond of puppies 
o Každé miluje štěňátka 

 
• bored of – znuděný (kým/čím) 

o She is bored of dating him 
o Je znuděná chozením s ním 

 
• sick of – otrávený, znechucený (čím) 

o I am sick of listening to your excuses 
o Mám plné zuby poslouchání tvých výmluv 

 



• ashamed of – stydící se za (co) 
o I am not ashamed of my body 
o Nestydím se za své tělo 

 
• jealous of – žárlivý na (koho), závistivý (čeho) 

o She is jealous of my happiness 
o Závidí mi mé štěstí (Žárlí na mé štěstí) 

 
• envious of – závistivý (koho/čeho) 

o I am envious of people who can do that 
o Závidím lidem, kteří to umí dělat 

 
• suspicious of – nedůvěřivý/podezíravý vůči (komu/čemu) 

o We were all suspicious of him 
o My všichni jsme byli vůči němu podezíraví 

 
• critical of – kritický ke (komu/čemu) 

o Many parents were critical of the school 
o Mnoho rodičů bylo kritických ke škole 

 
• tolerant of – tolerantní/shovívavý vůči (komu/čemu) 

o Our president is not very tolerant of different opinions 
o Náš prezident není velmi tolerantní vůči jiným názorům 

 
• tired of – unavený, otrávený z (čeho) 

o He is tired of eating the same food every day 
o Je otrávený z toho, že jí to stejné jídlo každý den 

 
• full of – plný (čeho) 

o I hope you are still full of energy 
o Doufám, že jste stále plní energie 

 
• short of – postrádající (co), chybějící (co) 

o I am afraid we are short of money 
o Bojím se, že nám chybí peníze 

 
• capable of – schopný (čeho) 

o I am capable of eating ten times a day 
o Jsem schopný jíst desetkrát denně 

 
• stupid of – hloupé od (koho) 



o It was really stupid of me 
o To bylo ode mne opravdu hloupé 

 
• silly of – hloupé, směšné, pošetilé od (koho) 

o I know it was silly of me to try that 
o Vím, že bylo ode mne pošetilé to zkoušet 

 
• typical of – typické pro (koho/co) 

o That’s typical of you 
o To je pro tebe typické 

 


