
ON 
 
A opět je tu Broňa a opět je tu nová kapitola a opět se spolu podíváme na jednu předložku. 
Tentokráte to bude předložka on. Tu většinou překládáme do češtiny jako „na“. To 
samozřejmě určitě dávno dobře víte. Stejně jako určitě dobře víte, že to neplatí vždy a tedy, 
že když v češtině používáme předložku na, tak to automaticky neznamená, že bychom měli 
použít v angličtině on. To je, mimochodem, jedna z nejčastějších chyb, které se studenti 
dopouští. Teď už ale konečně ta slovesa pojící se s předložkou on. 
 

• agree on – dohodnout se na (čem), shodnout se na (čem) 
o We were not able to agree on that 
o Nebyli jsme schopní se na tom shodnout 

 
• based on – založený na (čem) 

o The film is based on a book by Bronislav Sobotka 
o Ten film je založený na knize napsané Bronislavem Sobotkou 

 
• bet on – sázet/vsadit na (co) 

o He bets on horses every Sunday 
o Sází na koně každou neděli 

 
• comment on – (o)komentovat (co), vyjádřit se k (čemu) 

o She refused to comment on it 
o Odmítla se k tomu vyjádřit 

 
• concentrate on – soustředit se na (co) 

o Try to concentrate on your work, not on her legs 
o Zkus se soustředit na svoji práci, ne její nohy 

 
• depend on – záviset/záležet na (kom/čem), být závislý na (kom) 

o It depends on you 
o To záleží na tobě 

 
• experiment on – experimentovat na (kom/čem), dělat pokus na (kom/čem) 

o I don’t agree with experiments on animals 
o Nesouhlasím s pokusy na zvířatech 

 
• focus on – zaměřit se na (co), soustředit pozor na (co) 

o Now we are focusing on using the preposition “on” 
o Teď se soustředíme na používání předložky „on“ 

 



• insist on – trvat na (čem) 
o I insist on paying – it’s my turn 
o Trvám na tom, že zaplatím – jsem na řadě 

 
• live on – vyžít z (čeho), vystačí s (čím) (penězi) 

o How much money do you need to live on? 
o Kolik peněz potřebuješ abys vyžil? 

 
• operate on – operovat (koho) 

o The surgeon who operated on me is my old friend 
o Ten chirurg, který mne operoval, je můj starý známý 

 
• rely on – spoléhat (se) na (koho/co), být závislý/odkázaný na (koho/co) 

o I can always rely on my parents 
o Vždycky se můžu spoléhat na mé rodiče 

 
• spend on – utratit/utrácet za (co) 

o How much do you spend on books? 
o Kolik utrácíš za knihy? 

 
• work on – pracovat na (čem) 

o Wait a minute! I am working on it! 
o Počkej chvilku! Dělám na tom! 

 


