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absent-mindedness   roztržitost, nepozornost  
act out   předvádět, ztvárnit 
acute disease  akutní onemocnění 
adopt sb  osvojit si, přijmout za vlastního, adoptovat 
adoption  osvojení, adopce 
adoption agency  agentura zprostředkující adopci 
adultery   cizoložství 
Age Concern   organizace na pomoc starým lidem 
ageism   diskriminace starých lidí mladými 
alimony  výživné, alimenty 
be entitled to st  mít nárok na něco 
be jealous of sb  žárlit na někoho 
breadwinner   živitel rodiny  
budget   rozpočet 
cheat on sb   podvádět někoho 
child benefits  rodinné přídavky, přídavky na dítě 
children's home   dětský domov 
chore  (nepříjemná) povinnost; domácí práce 
commit adultery  dopustit se cizoložství 
contraception  antikoncepce 
dementia   demence, slabomyslnost 
divorce  rozvod; rozvést se 
economic pressure  hospodářský tlak 
entrenched attitudes   hluboce zakořeněné názory  
Every family has a skeleton in the 
cupboard. 

 Každá rodina má nějaké nepříjemné tajemství, 
o němž se nemluví. 

extramarital relationships  mimomanželské vztahy 
family allowance   přídavky na děti; daňová úleva 
feminism  feminismus 
feminist  feminista, feministka 
foster parents   pěstouni 
foster sb   vychovávat cizí dítě  
get a divorce  rozvést se 
get regular marriage guidance  chodit pravidelně do manželské poradny 
get under each other's feet   jít si na nervy 
greying population (euph)  staří lidé 
guardian   poručník, opatrovník  
half-brother   nevlastní bratr 
have a drinking problem  mít problémy s alkoholem 
have extramarital relationships  mít mimomanželské vztahy 
hen-pecked husband  muž pod pantoflem 
househusband  muž v domácnosti 
housewife  žena v domácnosti 
incompatibility   neschopnost přizpůsobit se  
incompatible with st, sb  nesnášející se, nekompatibilní s něčím, někým 
infidelity   nevěra 
jealousy  žárlivost, závist 
less taxes to pay (coll)  platit méně na daních 
longevity of relationship  délka trvání vztahu 
lover  milenec; milovník, ctitel  
make allowances for  omlouvat něčí chování, brát ohledy na 
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marital problems  manželské problémy 
marital status   stav 
marriage counselling service   manželské poradenství 
marriage counsellor   pracovník manželské poradny 
marriage guidance   manželské poradenství 
married life  manželský život; život v manželství 
mistress  milenka; paní 
mobility   pohyblivost 
money problems  problémy s penězi, finanční problémy 
nagging   sekýrování, popichování 
orphan  sirotek 
orphanage   sirotčinec 
outline  osnova; synopse, nástin 
pay alimony  platit alimenty 
poor family  chudá, nemajetná rodina 
receive child support   dostávat přídavky na dítě 
regard st as the limit  považovat něco za hranici 
routine  rutina, pravidelná, opakovaná činnost 
rut  zaběhlý způsob života 
separation   odloučení, rozluka  
set up home  založit rodinu 
sexism  sexismus 
single parent  samoživitel(ka) 
skeleton in the closet (US)  rodinné tajemství, o němž se nemluví 
skeleton in the cupboard (GB)   rodinné tajemství, o němž se nemluví 
social policies   sociální politika 
sole provider  jediný výdělečně činný člověk v rodině, 

samoživitel/ka 
spouse   choť 
stability for children  harmonické zázemí pro výchovu dětí 
stepbrother   nevlastní bratr 
stepfather   nevlastní otec 
stepmother   nevlastní matka 
stereotypes  vžité představy o postavení člověka ve 

společnosti 
tax deductions  odpočty z daní 
the other side of the coin  druhá strana mince 
tolerance of foibles  schopnost tolerovat slabosti druhých 
twins  dvojčata 
under severe economic pressure  pod silným ekonomickým tlakem 
under severe economic pressure  pod značným ekonomickým tlakem 
unfaithful  nevěrný 
unfaithfulness  nevěra 
visiting rights  právo navštěvovat dítě po rozvodu 
warmth and security  teplo a bezpečí 
weekly budget  rozpočet na týden 
wife beater  manžel, který bije svoji ženu 
youth home  domov mládeže 
 


