
 

200_Modern_Society_Discrimination 

 

anti-Semitism  antisemitismus 
better economic opportunities  lepší ekonomické možnosti 
commit acts of violence  páchat násilné činy 
corrupt traditions  kazit tradice 
cultural diversity  kulturní rozdílnost , odlišnost, rozmanitost  
desperate economic or legal 
situation 

 zoufalá ekonomická nebo právní situace 

despise sb  opovrhovat, pohrdat někým 
discriminate against sb  diskriminovat někoho 
economic reasons  ekonomické důvody 
emigrate  emigrovat, vystěhovat se 
entitled to equal rights  mít nárok na rovnoprávnost 
equal opportunities  rovné příležitosti 
ethnic minority groups  etnické menšiny 
exploitation  vykořisťování; zneužívání; čerpání (zdrojů) 
feel contempt for sb  opovrhovat někým 
feel the hatred of, for sb  cítit nenávist k někomu 
Gypsies  Cikáni 
illegal  nelegální 
immigrate  imigrovat, přistěhovat se 
immigration and racism  přistěhovalectví a rasismus 
impose controls limiting the 
numbers 

 zavést kontroly omezující počty 

integrate into the majority 
community 

 integrovat se do většinové společnosti 

intimidation  zastrašování 
legal  legální 
mobbed  obklopen, napaden davem 
pickpocketing  kapesní krádeže 
political or religious persecution  pronásledování na základě politického nebo 

náboženského přesvědčení 
prejudice against coloured people  předsudky vůči lidem jiné pleti 
problems of deprivation  problémy deprivace 
publicly available  veřejně dostupné 
racial disadvantage  znevýhodnění na základě rasy 
racial discrimination  rasová diskriminace 
racism  rasismus 
refugees  uprchlíci, utečenci, běženci 
restrict immigration  omezit imigraci, přistěhovalectví 
Romas, Romanies  Romové 
seek refuge  hledat útočiště 
Senate   senát  
shout abuse  vykřikovat urážky, nadávky, sprostá slova 
subject to indignation  vystaven nevoli, pobouření 
support unprivileged minorities  podporovat neprivilegované menšiny 
take jobs away from the citizens  brát občanům práci, zabírat pracovní místa 
tension in the relations between  napětí ve vztazích mezi 
treat sb as inferior  zacházet s někým jako s méněcenným 
treat sb decently  slušně zacházet s někým 
upsurge in crime  nárůst zločinnosti 
 


