
ABOUT 
 
A máme tu druhou předložku. To je prosím about. Ta se s přídavnými jmény nejčastěji 
používá k vyjádření emocí ve spojení s nějakou specifickou událostí. Pokud vám tahle 
definice nezní úplně nejjasněji, tak nezoufejte, jenom co se společně podíváme na pár 
příkladů, jsem si jistý, že to bude jasnější :) 
 

• angry about – naštvaný ohledně (čeho) 
o She is angry about the midnight football match 
o Je naštvaná kvůli tomu půlnočnímu fotbalovému utkání 

 
• mad about – šíleně rozzlobený ohledně (čeho), bláznivě zamilovaný do (koho) 

o Are you still mad about that? 
o Ještě jsi kvůli tomu tak naštvaná? 

 
• furious about – rozzuřený, vzteklý ohledně (čeho) 

o They were really furious about waiting for almost two hours 
o Byli vážně vzteklí kvůli tomu, že čekali skoro dvě hodiny 

 
• nervous about – nervózní ohledně (čeho) 

o Are you nervous about meeting her parents for the first time? 
o Jsi nervózní z toho, že uvidíš poprvé její rodiče? 

 
• concerned about – mající obavy/starosti o (co/koho) 

o They are concerned about her marks 
o Mají obavy ohledně jejích známek 

 
• anxious about – plný úzkosti z (čeho) 

o I am really anxious about my job interview tomorrow 
o Mám opravdu velké obavy ohledně toho zítřejšího pracovního pohovoru 

 
• worried about – obávající se, mající starosti/strach ohledně (čeho) 

o They are a bit worried about moving to Borovina 
o Mají trochu obavy ze stěhování do Boroviny 

 
• happy about – šťastný ohledně (čeho) 

o I am so happy about this course 
o Jsem tak šťastný ohledně/z tohoto kurzu 

 
• excited about – nadšený, natěšený ohledně (čeho) 

o He is really excited about his holiday in Paris 



o Je opravdu natěšený na svoji dovolenou v Paříži 
 

• sorry about – litující (čeho) 
o I am sorry about kissing your best friend  
o Lituji, že jsem se líbal s tvojí nejlepší kamarádkou 

 
• upset about – rozhozený, znepokojený ohledně (čeho) 

o I think he is upset about the whole situation 
o Myslím, že je rozhozený kvůli celé té situaci 

 


