
FOR 
 
A máme tu další skvělou předložku for you – ano, jak jste z mého ne příliš originálního 
pokusu o vtip určitě pochopili, je to předložka for. Předložku for ve spojení s přídavnými 
jmény používáme nejčastěji k vyjádření důvodu či účelu (na to se budu soustředit našich 
několik prvních výrazů). A také pro vyjádření pocitů, které mluvčí cítí směrem k nějakému 
jinému člověku, věci, či události (to bude druhá část našich příkladů). 
 

• good for – dobré pro (koho/co) 
o Studying English is good for your brain 
o Studium angličtiny je dobré pro vás mozek 

 
• bad for – špatné pro (koho/co) 

o Acting before thinking is bad for everybody 
o Konání před tím, než přemýšlíte, je špatné pro každého 

 
• excellent for – báječné pro (koho/co) 

o Playing games in English is excellent for your English 
o Hraní her v angličtině je skvělé pro vaši angličtinu 

 
• famous for – slavný (čím) 

o The Czech Republic is famous for its beer production and consumption 
o Česká republika je slavná výrobou a konzumací piva 

 
• responsible for – (z)odpovědný za (co) 

o Who is responsible for this project? 
o Kdo je zodpovědný za tento projekt? 

 
• known for – známý (čím) 

o He is known for his love for English teaching 
o Je slavný pro svou lásku k učení angličtiny 

 
• happy for – šťastný „pro“ (koho/co) 

o I am happy for your 
o Mám radost spolu s tebou („Mám pro tebe radost“) 

 
• sorry for – litující (koho), soucítit s (kým) 

o I feel sorry for his poor wife 
o Je mi líto jeho ubohé ženy 

 
• feel bad for – cítit lítost „pro“ (někoho/něco) 



o She felt bad for her ex-boyfriend 
o Bylo jí líto jejího ex-přítele 

 
• late for – být/přijít pozdě na (co) / být pozdě (kde) 

o I was late for work 
o Přišel jsem pozdě do práce 

 


