Slovníček pojmů (originál a překlad)
Glossary

Appeasement

The reduction of tension between states by methodical removal of
the principal causes of conflict and disagreement between them.
Appeasement has a pejorative nature and is eventually futile as a
policy
More Information

Cabinet

A compilation of ambitious politicians whose fates are a collective
reflection of the success or failure of the Prime Minister

Cadogan

Permanent under-secretary at the Foreign Office

Dictators

An absolute ruler or tyrant who prescribes rules for the direction
of others

Emotive

Language characterised that is arousing or appealing to emotion
especially as opposed to reason

Front

The most forward line of a combat force or the area of contact
between opposing combat forces; a battlefront

Futile

An action that produces no result or effect

Impracticable

An action that is impossible to do or carry out

League of
Nations

A world organization established in 1920 to promote international
co-operation and peace. It was first proposed in 1918 by President
Woodrow Wilson, although the United States never joined the
League. Essentially powerless, it was officially dissolved in 1946

Milestone

An important event - often a turning point

Outposts

A usually small military base established on the main front or in
other countries

Rearmament

The act of arming again possibly with better weapons. Developing
into an arms' race often in response to a perceived threat

Rhetorical

A rhetorical question is one asked solely to produce an effect
rather than to elicit a reply

Rome-Berlin
Axis

The axis originated in October 1936 with an agreement between
Hitler and Mussolini. Germany and Italy become military allies
during the second World War. It also extended to Japan in
September 1940 as a Tripartite Agreement

Submission

The act of yielding to power or authority; surrender of the person
and power to the control or government of another; obedience;

compliance
Tentative

Something that is not fully worked out, concluded, or agreed on

Slovníček pojmů (glosář)
Politické ústupky Zmírnění napětí mezi státy metodickým odstraněním příčin konfliktu
a neshody mezi nimi. Výraz politický ústupek má pejorativní význam
a je vlastně z politického hlediska bezvýznamný.
Kabinet

Kompilace ambiciózních politiků jejichž osudem je kolektivní odraz
úspěchu nebo prohry premiéra.

Cadogan

Stálý zástupce ministra zahraničí.

Diktátor

Absolutní vládce nebo tyran, který předepisuje pravidla k ovládání
jiných.

Emotivní

Jazyk, který burcuje nebo apeluje na emoce, zejména v protikladu
k rozumnému uvažování.

Fronta

Nejpřednější linie bojových sil anebo území střetu / kontaktu
znepřátelených armád; bojová fronta.

Bezvýznamný

Čin, který nemá žádný výsledek nebo efekt.

Neproveditelný

Činnost, kterou není možné udělat nebo uskutečnit.

Liga národů

Světová organizace založena v roce 1920 na podporu mezinárodní
spolupráce a míru.

Milník

Důležitá událost – často bod zvratu.

Základny

Obvykle malé vojenské stanoviště – přímo na hlavní frontě nebo
v jiné zemi.

Vyzbrojení

Obnova vybavení armády lepšími zbraněmi, často jako odezva
vnímané hrozby z jiné země – vyzbrojovací závody.

Rétorický

Rétorickou otázku pokládá řečník proto, aby vyvolal efekt, než aby
na ni získal odpověď.

Osa Řím – Berlín

Osa vznikla v říjnu roku 1936 po uzavření dohody mezi Hitlerem a
Mussolinim. Německo a Itálie se staly vojenskými spojenci během
druhé světové války. Japonsko se k Ose přidalo v září roku 1940,
kdy byla uzavřena trojstranná dohoda.

Podrobení se

Podvolení se síle nebo autoritě; kapitulace, poslušnost, vyhovění,
poddajnost.

Pokusný

Něco, co není zcela propracované, uzavřené, dohodnuté.

