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Lekce 22
Komunikační cíl: Studenti se naučí vyjádřit o svém současném a předchozím zaměstnání. Zorientují se
v inzerátech nabízejících práci, budou umět vytvořit vlastní životopis a odpovědět na základní otázky při
pracovním pohovoru. Dále si procvičí základní komunikaci v častých situacích v zaměstnání.
Gramatický cíl: Osobní zájmeno svůj, svoje Komparace adverbií.
Str. 177/cv. 2
Aktivita: Opakování slovní zásoby z dotazníku v učebnici. Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM
1_22_1.
Poznámka: Pokud učitel pracuje se studenty, kteří ještě nemají zkušenost ze zaměstnání, může použít
tento upravený dotazník: Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_22_2. Pozor, je nutné předučit slovní
zásobu nebo počítat s vysvětlováním (např. brigáda – práce, kterou dělají krátkodobě studenti, třeba v létě).
Učitel také může najít nějaký zajímavý kvíz k jejich příštímu povolání na webu, např. http://www.emiero.cz/
nebo https://www.zeny.cz/motivace-a-kariera/vybrala-jste-si-spravnou-profesi-udelejte-si-rychly-test119.html.
Str. 177/cv. 4
Aktivita: Opakování slovní zásoby. Co to znamená? Rozstříhat, skládat podle významu, nebo spojovat
čarami. Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_22_3.
Aktivita: Opakování slovní zásoby. Hledejte, kdo z vašich spolužáků… Pracovní list ČESKY KROK ZA
KROKEM 1_22_4.
Aktivita: Opakování slovní zásoby. Chodička. Popis chodičky najdete v článku Jazykové hry a aktivity
Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_22_24.
Aktivita: Pokud učitel pracuje se studenty, kteří ještě nemají zkušenost ze zaměstnání, může použít
upravený dotazník: Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_22_5. Otázka zní: Kdo z vašich příbuzných,
kamarádů nebo známých…?
Aktivita: Opakování slovní zásoby. Studenti doplňují výroky k fotografiím. Pracovní list ČESKY KROK ZA
KROKEM 1_22_6
Str. 178/cv. 9
Fotografie k textu je zde Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_22_7.
Aktivita: Opakování slovní zásoby. Studenti tvoří věty podle zadání. Pracovní list ČESKY KROK ZA
KROKEM 1_22_8
Aktivita: Pokud vaše studenty toto téma zajímá a/nebo jsou sami na rodičovské dovolené, můžou si
představit, že mají podobnou „firmu“ a mluvit o svých dětech s pomocí následujících otázek.
Kdo je váš zaměstnavatel?
Kolik zaměstnanců má vaše firma? Má nějaké externisty?
Jakou máte pracovní dobu?
Máte v zaměstnání nějaké zábavné, například teambuildingové nebo adrenalinové akce?
Jak s vámi komunikuje váš zaměstnavatel?
Jaké problémy vám váš zaměstnavatel dělá? Škodí vám nějak?
Proč má vaše zaměstnání negativní vliv na vaši inteligenci?
Je pro vašeho zaměstnavatele důležité, že umíte cizí jazyky nebo pracovat na počítači?
Máte nějaké firemní benefity?
Proč nemůžete dát výpověď?
Tyto otázky lze taky vytisknout a rozstříhat a dát je studentům do dvojice, aby se mohli ptát navzájem. Viz
Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_22_9.
Aktivita: Opakování textu. Studenti doplňují prepozice. Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_22_10
Str. 180/cv. 7
Aktivita: Po dokončení stránky lze opakovat pomocí pracovního listu Pracovní list ČESKY KROK ZA
KROKEM 1_22_11.

Str. 181/cv. 2
Andrej říká: Když jsem hledal místo jako manažer, všiml si personalista v jedné firmě, že jsem měl ještě
trochu ruský přízvuk, a ptal se mě, jestli mám české občanství. To mi opravdu vadilo. Proč to chtěl vědět?
Mluvím dobře česky a anglicky, mám pracovní povolení a trvalý pobyt, tak to stačí, ne?
Fahima říká: Jsem muslimka a nosím šátek hidžáb. Chtěla jsem pracovat jako letuška a dělala jsem pohovor
u jedné letecké společnosti. Řekli mi, že bych musela nosit jejich uniformu a nesměla mít šátek na hlavě.
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Tak jsem to zaměstnání radši nevzala a teď pracuju jako asistentka v mezinárodní firmě, kde hidžáb nikomu
nevadí.
Helmut říká: Dělal jsem pohovor na místo programátora. Personalista chtěl vědět spoustu věcí a ptal se mě
taky, jaké mám zájmy. Řekl jsem, že mám rád hudbu a s přítelem často chodíme na koncerty. On se mě
zeptal, jestli jsem gay. Odpověděl jsem, že ano, a on mi řekl, že asi budu mít problémy s kolegy. Ale žádné
problémy nemám. Mně nevadilo, že se mě na to ptal, jenom myslím, že viděl problémy tam, kde nejsou.
Oksana říká: Pracuju jako zdravotní sestra. Když jsem dělala pohovor, zeptala se mě personalistka, kdy
plánuju děti a jestli nejsem těhotná. To přece není správné, to je moc osobní otázka. Na tohle by se neměla
ptát, ne?
Str. 181/cv. 4
Fotografie k textu je zde Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_22_12.
Aktivita: Procvičení slovní zásoby před čtením nebo po čtení textu. Kdo to říká? Zaměstnavatel/ka
(personalista/tka), nebo člověk, který chce práci? Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_22_13.
Aktivita: Čtení textu lze alternovat tak, že učitel rozstříhá Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM1_22_14
a rozdá ho studentům. Ti ho řadí (ve dvojici nebo ve skupině).
Aktivita: Hlasité čtení textu. Předchozí aktivitu lze také obměnit tak, že každý student ve skupině dostane
jeden proužek papíru, čte ho nahlas, další naváže, atd.
Aktivita. Opakování textu. Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM1_22_15 je pomíchaný dialog. Studenti
hledají a řadí Davidovy odpovědi pomocí čísel.
Str. 182/cv. 8
Aktivita: Procvičení slovní zásoby včetně reakcí. Chodička Pracovní list ČESKY KROK ZA
KROKEM1_22_16. Postup chodičky najdete v článku Jazykové hry a aktivity. Učitel může uvést chodičku
tak, že vyzve studenty, aby si představili, že mluví s kamarádem a říkají mu, při pohovoru udělali špatně.
Kamarád reaguje (reakce je dobré zapsat na tabuli, aby si je studenti lépe osvojil). Příklad dialogu:
Přišel jsem na pohovor pozdě. – Měl jsi přijít včas.
Při pohovoru jsem kouřila. – Neměla jsi kouřit.
Lehčí varianta aktivity: Jako reakce lze také procvičovat komunikačně frekventované krátké výrazy: To jsi
neměl|/a. Příklad dialogu:
Přišel jsem na pohovor pozdě. – To jsi neměl.
Při pohovoru jsem kouřila. – To jsi neměla.
Těžší varianta aktivity: Aktivitu lze obměnit tak, že studenti používají u výrazy Upřímně řečeno…, Musím
přiznat, že… Abych řekl/a pravdu, … Tyto výrazy je dobré při chodičce zapsat na tabuli, aby si je studenti
lépe osvojili. Příklad dialogu:
Abych řekl pravdu, přišel jsem na pohovor pozdě. – To jsi neměl.
Musím přiznat, že při pohovoru jsem kouřila. – To jsi neměla.
Aktivita: Písemná varianta aktivity je zde Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM1_22_17.
Str. 182/tabulka
Aktivita: Procvičení komparace adverbií. Rozstříhat, skládat. Pracovní list ČESKY KROK ZA
KROKEM1_22_18

Str. 183/cv. 1
Ilustrace k textům jsou zde Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_22_19.
Aktivita: Studenti doplňují věty k fotografiím. Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_22_20
Aktivita. Roleplay na témata z textů Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_22_21. Studenti pracují ve
dvojicích (např. A1 + A1, B1 + B2 atd.). připraví si dialog, poté ho prezentují. Učitel při přípravě dialogu
monitoruje a opravuje, ale poté už studenty nepřerušuje (to je důležité vývoj jazykového sebevědomí a pocit
úspěšného dosažení cíle).
Str. 184
Aktivita: Domino ke slovní zásobě. Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_22_22
Po dokončení lekce
Test 22: Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_22_23.
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Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_22_1

Spojte výrazy. Vypište je vpravo.
1. mít
2. hledat práci v
3. před
4. najít práci na
5. dostat nabídku
6. nosit si
7. mít dobré vztahy
8. mít chladné
9. nerozumět
10. hádat

A. práci domů
B. málo volna
C. s kolegy
D. vztahy s kolegy
E. jiné práce
F. novinách
G. deseti lety
H. internetu
I. se s kolegy
J. si s kolegy

…………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_22_1

Spojte výrazy. Vypište je vpravo.
1. mít
A. práci domů
2. hledat práci v
B. málo volna
3. před
C. s kolegy
4. najít práci na
D. vztahy s kolegy
5. dostat nabídku
E. jiné práce
6. nosit si
F. novinách
7. mít dobré vztahy
G. deseti lety
8. mít chladné
H. internetu
9. nerozumět
I. se s kolegy
10. hádat
J. si s kolegy
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_22_1

Spojte výrazy. Vypište je vpravo.
1. mít
A. práci domů
2. hledat práci v
B. málo volna
3. před
C. s kolegy
4. najít práci na
D. vztahy s kolegy
5. dostat nabídku
E. jiné práce
6. nosit si
F. novinách
7. mít dobré vztahy
G. deseti lety
8. mít chladné
H. internetu
9. nerozumět
I. se s kolegy
10. hádat
J. si s kolegy
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_22_1

Spojte výrazy. Vypište je vpravo.
1. mít
A. práci domů
2. hledat práci v
B. málo volna
3. před
C. s kolegy
4. najít práci na
D. vztahy s kolegy
5. dostat nabídku
E. jiné práce
6. nosit si
F. novinách
7. mít dobré vztahy
G. deseti lety
8. mít chladné
H. internetu
9. nerozumět
I. se s kolegy
10. hádat
J. si s kolegy
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Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_22_2
1. Baví vás škola?
a) Učím se všechno, ať mě to baví, nebo ne.
b) Jak co. Něco ano, něco ne.
c) Strašně mě nebaví, už se těším, až ji dokončím.
2. Jaké vztahy máte s ostatními studenty?
a) Výborné, pomáháme si a radíme si.
b) Normální, s někým to jde líp, s někým hůř.
c) Nerozumíme si a moc spolu nemluvíme. / Často se hádáme.
3. Měl/a jste někdy nějakou brigádu?
a) Samozřejmě, chodím na brigády často.
b) Chodím na brigády jenom občas.
c) Ne, nikdy, peníze mi dávají rodiče.
4. Jaká je vaše „práce snů“?
a) Zajímavá. / Adrenalinová a dobrodružná.
b) Hlavně dobře placená.
c) Klidná a pohodová.
5. Kde byste hledal/a po škole práci?
a) Na internetu nebo v novinách.
b) V personální agentuře nebo na úřadu práce.
c) Někde jinde.
6. Jak si představujete sebe za 10 let? Jakou byste chtěli mít pozici v práci?
a) Chtěl/a bych mít vlastní firmu a samostatně podnikat.
b) Chtěl bych mít jisté místo v nějakém úřadu nebo firmě.
c) Ještě jsem o tom nepřemýšlel/a. / Je mi to jedno.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_22_2
1. Baví vás škola?
a) Učím se všechno, ať mě to baví, nebo ne.
b) Jak co. Něco ano, něco ne.
c) Strašně mě nebaví, už se těším, až ji dokončím.
2. Jaké vztahy máte s ostatními studenty?
a) Výborné, pomáháme si a radíme si.
b) Normální, s někým to jde líp, s někým hůř.
c) Nerozumíme si a moc spolu nemluvíme. / Často se hádáme.
3. Měl/a jste někdy nějakou brigádu?
a) Samozřejmě, chodím na brigády často.
b) Chodím na brigády jenom občas.
c) Ne, nikdy, peníze mi dávají rodiče.
4. Jaká je vaše „práce snů“?
a) Zajímavá. / Adrenalinová a dobrodružná.
b) Hlavně dobře placená.
c) Klidná a pohodová.
5. Kde byste hledal/a po škole práci?
a) Na internetu nebo v novinách.
b) V personální agentuře nebo na úřadu práce.
c) Někde jinde.
6. Jak si představujete sebe za 10 let? Jakou byste chtěli mít pozici v práci?
a) Chtěl/a bych mít vlastní firmu a samostatně podnikat.
b) Chtěl bych mít jisté místo v nějakém úřadu nebo firmě.
c) Ještě jsem o tom nepřemýšlel/a. / Je mi to jedno.
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Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_22_3

zaměstnání

cesta, na které pracuju a kterou mi platí
zaměstnavatel

zaměstnavatel

pracovat 8 hodin denně

zaměstnanec

čas, kdy je žena nebo muž s dítětem doma
a dostává peníze

pracovat na celý

pracovat déle, než je pracovní doba

/plný úvazek
pracovat na částečný

pracovat míň než 8 hodin denně

/zkrácený úvazek
pracovat přesčas

peníze, které dostávám za práci

plat, mzda

čas, kdy musím pracovat potom, co dám
nebo dostanu výpověď

hrubý plat

práce

čistý plat

plat nebo mzda plus sociální a zdravotní
pojištění a daně

zkušební doba

čas, kdy je nemocný člověk doma a dostává
peníze

výpovědní lhůta

čas, kdy jsem v práci na zkoušku (obvykle
tři měsíce)

služební cesta

plat nebo mzda mínus sociální a zdravotní
pojištění a daně

mateřská/rodičovská
dovolená

člověk, který pracuje pro nějakou firmu nebo
jiného člověka

nemocenská (dovolená)

člověk nebo firma, která dává zaměstnání
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Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_22_4

Kdo…
… hledá novou práci?
… je v práci úplně spokojený?
… je zaměstnanec?
… je zaměstnavatel?
… je na rodičovské dovolené?
… je ve zkušební době?
… pracuje na částečný úvazek?
… často jezdí na služební cesty?
… často pracuje přesčas?
… má nějaké firemní benefity (stravenky, fittness, jazykový kurz)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_22_4

Kdo…
… hledá novou práci?
… je v práci úplně spokojený?
… je zaměstnanec?
… je zaměstnavatel?
… je na rodičovské dovolené?
… je ve zkušební době?
… pracuje na částečný úvazek?
… často jezdí na služební cesty?
… často pracuje přesčas?
… má nějaké firemní benefity (stravenky, fittness, jazykový kurz)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_22_4

Kdo…
… hledá novou práci?
… je v práci úplně spokojený?
… je zaměstnanec?
… je zaměstnavatel?
… je na rodičovské dovolené?
… je ve zkušební době?
… pracuje na částečný úvazek?
… často jezdí na služební cesty?
… často pracuje přesčas?
… má nějaké firemní benefity (stravenky, fittness, jazykový kurz)
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Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_22_5

Kdo z vašich příbuzných, kamarádů nebo známých…
… hledá novou práci?
… je v práci úplně spokojený?
… je zaměstnanec?
… je zaměstnavatel?
… je na rodičovské dovolené?
… je ve zkušební době?
… pracuje na částečný úvazek?
… často jezdí na služební cesty?
… často pracuje přesčas?
… má nějaké firemní benefity (stravenky, fittness, jazykový kurz)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_22_5

Kdo z vašich příbuzných, kamarádů nebo známých…
… hledá novou práci?
… je v práci úplně spokojený?
… je zaměstnanec?
… je zaměstnavatel?
… je na rodičovské dovolené?
… je ve zkušební době?
… pracuje na částečný úvazek?
… často jezdí na služební cesty?
… často pracuje přesčas?
… má nějaké firemní benefity (stravenky, fittness, jazykový kurz)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_22_5

Kdo z vašich příbuzných, kamarádů nebo známých…
… hledá novou práci?
… je v práci úplně spokojený?
… je zaměstnanec?
… je zaměstnavatel?
… je na rodičovské dovolené?
… je ve zkušební době?
… pracuje na částečný úvazek?
… často jezdí na služební cesty?
… často pracuje přesčas?
… má nějaké firemní benefity (stravenky, fittness, jazykový kurz)
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Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_22_6

Kdo to asi říká? Doplňte k fotografiím.
.● Máte výpověď! ● Dostal jsem výpověď. ● Jdu na mateřskou (dovolenou).
● Ah jo, už zase musím pracovat přesčas. ● Právě podepisuju pracovní smlouvu.
● Jsem na brigádě. ● Máme poradu. ● Jedeme na služební cestu. ● Jsem na nemocenské.
● Jsem na mateřské. ● Jsme na školení. ● Jsem ve zkušební době.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
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Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_22_8

Co může, nemůže, musí nebo nesmí dělat rodič (matka nebo otec) na rodičovské dovolené?
Máte nějakou osobní zkušenost?
Například: Když je člověk na rodičovské dovolené, musí pracovat na denní i noční směny.

pracovat na denní a noční směny
pracovat přesčas
mít volno
mít nekonečnou pracovní dobu
mít dovolenou
odejít ráno a přijít až večer
každou chvíli dělat něco jiného
zažívat adrenalinové akce
trénovat spolupráci v konfliktních situacích
dostat nemocenskou
odejít z práce o hodinu dřív
stěžovat si na zaměstnavatele
mít pauzu na oběd nebo na kávu
neumět komunikovat s dospělými
dát výpověď
mít firemní benefity
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Kdo je váš zaměstnavatel?
Kolik zaměstnanců má vaše firma? Má nějaké externisty?
Jakou máte pracovní dobu?
Máte v zaměstnání nějaké zábavné, například teambuildingové
nebo adrenalinové akce?
Jak s vámi komunikuje váš zaměstnavatel?
Jaké problémy vám váš zaměstnavatel dělá? Škodí vám nějak?
Proč má vaše zaměstnání negativní vliv na vaši inteligenci?
Je pro vašeho zaměstnavatele důležité, že umíte cizí jazyky nebo
pracovat na počítači?
Máte nějaké firemní benefity?
Proč nemůžete dát výpověď?
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Doplňte prepozice.
10 důvodů, proč je rodičovská dovolená nejtěžší práce _________ světě
_

1. Když pracujete _________ tuto firmu, vaše pracovní doba je nekonečná. Pracujete na denní i noční směny
a každý den musíte pracovat přesčas. Chcete mít volno _________ víkendu nebo _________ Vánoce? Tak
_________ to rychle zapomeňte!
2. Vaše firma má jediného zaměstnance, a to jste vy. Maximálně jednou denně přijde _________ vaší firmy
externista. Ten _________ vaší práci nic neví, ale pořád vám radí, co by se mělo udělat líp. Externista většinou
brzo ráno odejde a přijde až večer.
3. Každou minutu děláte něco jiného. Nejdřív jste manažer úklidu, pak manažer vaření, manažer oblékání,
manažer praní, manažer _________ komunikaci a motivaci nebo manažer hledání klíčů.
4. Jediná firemní zábava je společná procházka nebo nákup. Občas se _________ nich stanou adrenalinové
teambuildingové akce, _________ kterých musíte trénovat spolupráci _________ konfliktních situacích.
5. Nemůžete si vzít dovolenou, protože už _________ dovolené jste. Nemůžete dostat nemocenskou, protože
nemůžete být nemocní. Nemůžete odejít _________ práce _________ hodinu dřív a nemůžete ani zaspat (to
by se vám stejně nepovedlo). Navíc si nemůžete stěžovat, protože nemáte komu.
6. Váš zaměstnavatel neumí mluvit (a když ano, tak ne moc dobře), často křičí, schovává vaše věci a
despoticky vám zkracuje pauzu _________ oběd.
7. Vaše zaměstnání může mít negativní vliv _________ vaši inteligenci a slovní zásobu. Po určité době se
nutně objeví určité problémy _________ komunikaci _________ dospělými.
8. Váš plat nekoresponduje _________ vaším vzděláním a praxí. Umíte pracovat _________ Wordem,
Excelem a dalším softwarem? Tak to vám je nanic. Váš zaměstnavatel vám všechny informace píše fixou
_________ zeď nebo _________ dveře.
9. Nemůžete dát výpověď. Můžete maximálně umřít, ale ani to si prostě nemůžete dovolit.
10. Firma vám neplatí rekreaci, ale to je jedno, protože byste stejně nikam nemohli jet. Nemáte žádné benefity.
Jediný firemní benefit je naděje, že váš zaměstnavatel jednou půjde _________ školky!
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Podívejte se na fotografie. Odpovídejte na otázky.
Kdo je to? Jak se jmenuje?
Kde bydlí?
Jaký má telefon a e-mail?

Jakou školu studoval?
Kde pracoval?
Kde pracuje teď?

Jaké jazyky umí?
Má řidičský průkaz?
Jaké má koníčky?

Doplňte podle odpovědí z předchozího cvičení jeho životopis (CV = síví). Seřaďte správně body
životopisu.
● Zaměstnání, praxe ● Zájmy ● Řidičský průkaz ● Kontakt ● Vzdělání ● Cizí jazyky ● Práce s počítačem
● Stáže, školení
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Kdo to říká na pohovoru? Zaměstnavatel/ka, nebo člověk, který chce práci?
zaměstnavatel/ka

ten, kdo chce
práci

Jaké máte pozitivní vlastnosti? V čem jste
dobrý/dobrá?
Proč v té firmě nechcete zůstat?
Děkuji, dám si jenom vodu.
Prosím, řekněte mi něco o sobě.
Musím přiznat, že anglicky nemluvím perfektně.
A můžete říct, proč bychom měli vzít zrovna vás?
Máte nějaké negativní vlastnosti?
Rychle se učím a myslím, že to zvládnu.
Jsem pracovitý a zodpovědný.
Jaký si představujete plat?
Ta práce mě hodně zajímá.
Je to přesně to, co jsem chtěl/a vždycky dělat.
Prosím, pojďte dál a posaďte se.
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David: No určitě mám. Upřímně řečeno, někdy jsem netrpělivý. Občas si taky naplánuju víc
věcí, než pak stihnu udělat. A když jsem byl mladší, byl jsem dost zapomnětlivý, ale teď už
je to lepší, všechno si radši píšu do mobilu.
Personalistka: Dobrý den, pojďte dál a posaďte se. Dáte si něco k pití? Kávu, čaj, vodu...?
David: Příští měsíc od prvního.
Personalistka: A co myslíte, máte nějaké negativní vlastnosti?
David: Tak určitě bych nechtěl vydělávat míň než v minulé práci. Tam jsem měl plat 26 tisíc
korun hrubého.
Personalistka: A poslední otázka. Kdy byste mohl nastoupit?
David: Vystudoval jsem obor financí a účetnictví na VŠE v Praze. Už během studia jsem
pracoval ve firmě Novicom na částečný úvazek, nejdřív jako asistent a pak jako fakturant.
Po škole jsem začal pracovat na plný úvazek.
Personalistka: A proč v té firmě nechcete zůstat?
David: Ta práce mě hodně zajímá, je to přesně to, co jsem vždycky chtěl dělat, a myslím, že
v tom budu dobrý.
Personalistka: Tak nám prosím řekněte něco o sobě.
David: Děkuji, dám si jenom vodu.
Personalistka: Jsme německá firma. Myslíte, že budete umět komunikovat s kolegy i
německy?
David: Musím přiznat, že německy nemluvím perfektně, ale rychle se učím a myslím, že to
zvládnu.
Personalistka: Můžete říct, jaké máte pozitivní vlastnosti?
David: Myslím, že jsem pracovitý a zodpovědný. Umím pracovat v týmu a dobře
komunikovat s lidmi, nejsem konfliktní. Jsem taky dost sebekritický, vím, že se musím ještě
hodně učit.
Personalistka: A jak si představujete váš plat?
David: No, práce se mi líbí, ale je dost monotónní. Abych řekl pravdu, mám pocit, že se tam
už nic nového nenaučím.
Personalistka: A můžete říct, proč bychom měli vzít zrovna vás?
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Hledejte, co David říká. Doplňte čísla 2, 4, 6… atd.

David: No určitě mám. Upřímně řečeno, někdy jsem netrpělivý. Občas si taky
naplánuju víc věcí, než pak stihnu udělat. A když jsem byl mladší, byl jsem dost
zapomnětlivý, ale teď už je to lepší, všechno si radši píšu do mobilu.
1.

Personalistka: Dobrý den, pojďte dál a posaďte se. Dáte si něco k pití? Kávu,
čaj, vodu...?
David: Příští měsíc od prvního.

13.

Personalistka: A co myslíte, máte nějaké negativní vlastnosti?
David: Tak určitě bych nechtěl vydělávat míň než v minulé práci. Tam jsem měl
plat 26 tisíc korun hrubého.

17.

Personalistka: A poslední otázka. Kdy byste mohl nastoupit?
David: Vystudoval jsem obor financí a účetnictví na VŠE v Praze. Už během
studia jsem pracoval ve firmě Novicom na částečný úvazek, nejdřív jako
asistent a pak jako fakturant. Po škole jsem začal pracovat na plný úvazek.

5.

Personalistka: A proč v té firmě nechcete zůstat?
David: Ta práce mě hodně zajímá, je to přesně to, co jsem vždycky chtěl dělat,
a myslím, že v tom budu dobrý.

3.

Personalistka: Tak nám prosím řekněte něco o sobě.
David: Děkuji, dám si jenom vodu.

7.

Personalistka: Jsme německá firma. Myslíte, že budete umět komunikovat s
kolegy i německy?
David: Musím přiznat, že německy nemluvím perfektně, ale rychle se učím a
myslím, že to zvládnu.

11.

Personalistka: Můžete říct, jaké máte pozitivní vlastnosti?
David: Myslím, že jsem pracovitý a zodpovědný. Umím pracovat v týmu a
dobře komunikovat s lidmi, nejsem konfliktní. Jsem taky dost sebekritický, vím,
že se musím ještě hodně učit.

15.

Personalistka: A jak si představujete váš plat?
David: No, práce se mi líbí, ale je dost monotónní. Abych řekl pravdu, mám
pocit, že se tam už nic nového nenaučím.

9.

Personalistka: A můžete říct, proč bychom měli vzít zrovna vás?
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přijít na pohovor
pozdě

kouřit při pohovoru

žvýkat při pohovoru
žvýkačku

tvrdil/a jsem, že
umím výborně
anglicky, ale není to
pravda

tvrdit, že umím
výborně německy,
ale není to pravda

tvrdit, že umím
pracovat na
počítači, ale není to
pravda

nezjistit si předem,
co firma vyrábí

nezjistit si předem,
co firma prodává

vzít si oblečení, ve
kterém nevypadám
dobře

nadávat na svou
bývalou firmu a
mluvit vulgárně

odejít z pohovoru
dřív, protože jsem
měl/a další pohovor

nezjistit si, jaký je
plat na této pozici
obvyklý

chtít moc nízký plat

chtít moc vysoký
plat

mluvit vulgárně

pít před pohovorem
alkohol
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Co jste neměl/a dělat?
Například: Pila jsem před pohovorem alkohol.
1. Abych pravdu řekl, přišel jsem na pohovor pozdě.
_________________________________________________________________________
2. Musím přiznat, že při pohovoru jsem kouřila.
_________________________________________________________________________
3. Upřímně řečeno, nezjistil jsem si předem, co firma vyrábí.
_________________________________________________________________________
4. Tvrdila jsem, že umím výborně anglicky, ale není to pravda.
_________________________________________________________________________
5. Řekl jsem, že umím pracovat na počítači, ale není to pravda.
_________________________________________________________________________
6. Nezjistila jsem si předem, co firma prodává.
_________________________________________________________________________
7. Chtěl jsem moc vysoký plat.
_________________________________________________________________________
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moc, mnoho, hodně

víc, více

nejvíc, nejvíce

málo

míň, méně

nejvíc, nejvíce

dobře

líp, lépe

nejmíň, nejméně

špatně

hůř, hůře

nejlíp, nejlépe

daleko

dál, dále

nejhůř, nejhůře

blízko

blíž, blíže

nejdál, nejdále

brzy

dřív, dříve

nejblíž, nejblíže

dlouho

dýl, déle

nejdřív, nejdříve
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Co kdo říká? Doplňte k fotografiím.
A. Zlobí mě počítač. Někdy se mi zasekne a nefunguje.
B. Dobrý den. Neruším? Můžu dál?
C. Zase jste to spletl. Vždyť jsem vám to říkala!
D. Proč jste včera nedokončil ten projekt? Tady vaše
kolegyně ho stihla.
E. Pojďte dál, ale počkejte moment, prosím.

1. _____

2. _____

4. _____

3. _____

5. _____
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A1

A2

Jste rozčilený/á. Váš zaměstnanec/Vaše
zaměstnankyně přišel/přišla pozdě na důležitou
pracovní schůzku.

Telefonoval/a jste kolegovi, že vás bolí zub a
musíte jít k doktorovi. Kolega vzkaz nevyřídil.

B1

B2

Jste rozčilený/á. Váš zaměstnanec/Vaše
zaměstnankyně napsal/a špatně fakturu.

Jste v práci teprve týden. Nikdo vám neřekl, jak
v téhle firmě píšou faktury.

C1

C2

Jste rozčilený/á. Váš zaměstnanec/Vaše
zaměstnankyně zapomněl/a podepsat důležitou
fakturu.

Dostal/ jste fakturu k podpisu až včera, když
jste spěchal/a domů.

D1

D2

Jste rozčilený/á. Váš zaměstnanec/Vaše
zaměstnankyně pracuje moc pomalu.

Máte problémy s počítačem. Často se úplně
zasekne a nefunguje. Volal/a jste IT
specialistovi („ajťákovi“), ale ten nemá čas.

E1

E2

Jste rozčilený/á. Váš zaměstnanec/Vaše
zaměstnankyně spletl cenu nového výrobku.

Měl/a jste moc práce, protože vaše kolegyně je
nemocná. Chtěl/a jste všechno dokončit a
nestihl/a jste si přečíst informace k výrobku.
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ZAČÁTEK

být ve zkušební době

mít poradu
být na poradě

dávat/dát výpověď,
dostávat/dostat
výpověď

jít na mateřskou
(dovolenou)

být na mateřské
(dovolené)

mít brigádu,
být na brigádě

podepisovat/podepsat
pracovní smlouvu

mít školení,
být na školení

pracovat přesčas

dostávat/dostat
výpověď,
odcházet/odejít z
práce

mít nemocenskou,
být na nemocenské

dostávat/dostat plat
(v dolarech)

mít pevnou pracovní
dobu

pracovat na částečný
úvazek

jet na služební cestu

KONEC
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Lekce 22 / Test 22
Jméno: …………………………………………………
………..%
1. Mám malé dítě. Jsem na ...
a) rodičovské dovolené. b) dovolené pro rodiče.
c) rodinné dovolené.
2. Hledám práci. Musím jít na úřad ...
a) zaměstnání. b) nezaměstnaných. c) práce.
3. Pracuju jenom 6 hodin denně. Mám ... úvazek.
a) plný
b) malý
c) zkrácený
4. Jsem doma, protože jsem nemocný. Mám ... dovolenou.
a) zdravotní
b) nemocenskou
c) lékařskou
5. Musím pracovat déle, než je moje pracovní doba.
Pracuju ...
a) včas.
b) občas.
c) přesčas.
6. Už nechci pracovat tam, kde pracuju. Dal jsem ...
a) výpověď.
b) rozloučení. c) lhůtu.
7. Jedu na ... cestu do Olomouce.
a) hrubou
b) služební
c) zkušební
8. Mám novou práci. Jsem ve ...
a) zkušební době. b) zkušebním čase. c) zkušební.
9. ... kandidáta na pozici lektora/lektorky.
a) Požadujeme b) Hledáme
c) Nabízíme
10. ... svůj životopis.
a) Máte zájem b) Hledáte
11. ... nás!
a) Kontaktujte b) Pošlete
12. ... spolehliví a flexibilní?
a) Nabízíte
b) Jste
13. Hledáme ...
a) asistenti.
b) asistenty.
14. Potřebujeme ..
a) doktor.
b) doktoři.

16. … mají těžkou práci.
a) Dělníci
b) Dělníků

c) Dělníky

17. Restaurace přijme dva …
a) kuchaři
b) kuchaře

c) kuchařů

18. Studovala jsem ... školu.
a) vysokou
b) velkou

c) aktivní

19. Absolvoval jsem ...
a) účetní.
b) stáž.

c) firmu.

20. Umím ...
) dobře německy.

b) řidičský průkaz.

c) praxi.

21. Jana hledá práci. Poslala ... životopis do
agentury.
a) jeho
b) svoje
c) svůj
22. Můj syn hezky fotí. Chceš vidět ... fotky?
a) svoje
b) její
c) jeho
23. Musím ... jsem dost netrpělivý.
a) přiznat, že b) řečeno
c) řekl pravdu
24. Abych ..., nemám praxi v oboru.
a) přiznat, že b) řečeno
c) řekl pravdu
25. Upřímně ...,, nemluvím dost dobře rusky.
a) přiznat, že b) řečeno
c) řekl pravdu

c) Zašlete
26. David musel ... fakturu ještě jednou.
a) přepsat
b) nestíhat
c) zkusit
c) Požadujte
27. Musíte ... formulář.
a) zapomenout b) vyplnit

c) splést

c) Požadujete
28. Napsal jste to pozdě. Příště to musíte napsat ...
a) dál.
b) blíž.
c) dřív.
c) asistentů.
29. Vyplnil jste to špatně. Příště to musíte vyplnit ...
a) víc.
b) líp.
c) častěji.
c) doktory.

15. V obchodě pracují ...
a) prodavači
b) prodavače. c) prodavačka.

30. Ráno mi bylo špatně, ale večer mi bylo ještě ...
a) rychleji.
b) míň.
c) hůř.

Česky krok za krokem 1_lekce 22_Pracovní listy

Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_22_24

hledat novou práci

být v práci
spokojený

pracovat na
částečný úvazek

být zaměstnavatel,
nebo zaměstnanec

být na rodičovské
dovolené

být ve zkušební
době

často jezdit na
služební cesty

často pracovat
přesčas

mít nějaké firemní
benefity

