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Lektionswortschatz / Slovníček
praktikant /
 praktikantka
personální referent /
 personální referentka

psycholog /
 psycholožka
sekretář, tajemník /
 sekretářka, tajemnice

Vizitka:
jméno
 křestní jméno
 příjmení
 název firmy
titul
funkce
ulice
poštovní směrovací číslo, 

PSČ
město
číslo 

číslo domu 
telefonní číslo 
číslo mobilního telefonu

adresa 
e-mailová adresa 
internetová adresa

zkratka

Místa:
kancelář
kavárna
místnost

Kontinenty:
Afrika
Amerika
Asie
Austrálie
Evropa

Personen:
die Frau, -en
der Herr, -en
der Partner, - / 

die Partnerin, -nen
der Mentor, -en / 

die Mentorin, -nen

Berufe:
der Altenpfleger, - / 

die Altenpflegerin, -nen
der Anwalt, -e / 

die Anwältin, -nen
der Architekt, -en / 

die Architektin, -nen
der Arzt, -e / 

die Ärztin, -nen
der Bankkaufmann, -kau-

fleute /  
die Bankkauffrau, -en

der Busfahrer, - / 
die Busfahrerin, -nen

der Designer, - / 
die Designerin, -nen

der Gärtner, - / 
die Gärtnerin, -nen

der Hotelfachmann, 
-fachleute /  
die Hotelfachfrau, -en

der Informatiker, - / 
 
die Informatikerin, -nen

der Ingenieur, -e / 
die Ingenieurin, -nen 
Bauingenieur / -in

der Journalist, -en / 
die Journalistin, -nen

der Koch, -e / 
die Köchin, -nen

der Krankenpfleger, - / 
die Krankenschwester, -n

der Lehrer, - / 
die Lehrerin, -nen

der Maler, - /  
die Malerin, -nen

Osoby:
paní
pan
partner / 

partnerka
mentor, poradce / 

mentorka, poradkyně

Povolání:
ošetřovatel seniorů / 

ošetřovatelka seniorů
advokát / 

advokátka
architekt / 

architektka
lékař / 

lékařka
bankovní obchodník / 

 
bankovní obchodnice

řidič autobusu / 
řidička autobusu

designer / 
designerka

zahradník / 
zahradnice

specialista v hotelnictví /

 specialistka v hotelnictví
informatik, počítačový 

odborník /
 informatička, počítačová 

odbornice
inženýr /
 inženýrka
 stavební inženýr /
 stavební inženýrka
novinář /
 novinářka
kuchař /
 kuchařka
ošetřovatel, zdravotník /
 ošetřovatelka, zdravotní 

sestra
učitel /
 učitelka
malíř /
 malířka

der Praktikant, -en / 
die Praktikantin, -nen

der Personalreferent, -en / 
die Personalreferentin, 
-nen

der Psychologe, -n / 
die Psychologin, -nen

der Sekretär, -e / 
die Sekretärin, -nen

Visitenkarte:
der Name, -n  

Vorname 
Familienname 
Firmenname

der Titel, -
die Funktion, -en
die Straße, -n
die Postleitzahl, -en

die Stadt, -e
die Nummer, -n 

Hausnummer 
Telefonnummer 
Mobilfunknummer

die Adresse, -n 
E-Mail-Adresse 
Internet-Adresse

die Abkürzung, -en

Orte:
das Büro, -s
das Café, -s
der Raum, -e

Kontinente:
Afrika
Amerika
Asien
Australien
Europa  
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abecední
návod, přikázání, uložení 

(úkolu) 
pracovní návod

kurz
rytmus
věta
stránka, strana
tip, rada
tabulka
slovo
chybný ≠ správný
formální ≠ neformální
hlasitý
po dvou

Slovesa:
pozdravit ≠  

rozloučit se
končit
jít, chodit
jmenovat se
přijít, přijet
vzít, brát
být

Podstatná	jména:
fotografie
začátek
pozdravení, přivítání ≠ 

rozloučení
představení, uvedení

počet

Přídavná	jména:
velký ≠ malý

Tázací	zájmena:
Kdo?
Jak?, Jaký?
Odkud?

Další	slova:
všechno, vše
z
zde, tu
často
nebo
a

Länder:	
Argentinien
China
Deutschland
England
Frankreich
Italien
Japan
Österreich
Peru
Polen
Russland
Spanien
Südafrika
Tschechien
der Irak
der Iran
die Schweiz
die Slowakei
die Türkei
die USA (pl.)
die Niederlande (pl.)

Kurssprache:

fragen
die Frage, -n
antworten
die Antwort, -en
hören
lesen
schreiben
buchstabieren
sprechen
das Gespräch, -e
ankreuzen
betrachten 
ergänzen
konjugieren
korrigieren
markieren
notieren
passen
sortieren
spielen 
raten
rechnen
vergleichen
zeichnen
zeigen
zuordnen
das Alphabet, -e

Země:
Argentina
Čína
Německo
Anglie
Francie
Itálie
Japonsko
Rakousko
Peru
Polsko
Rusko
Španělsko
JAR
Česká republika
Irák
Írán
Švýcarsko
Slovensko
Turecko
USA
Nizozemsko

Výrazy	používané		
v	instrukcích:
ptát se
otázka
odpovídat
odpověď
poslouchat, poslechnout
číst, přečíst
psát, napsat
hláskovat
mluvit, hovořit
rozhovor
zaškrtnout, označit křížkem
pozorovat, sledovat
doplňovat, doplnit
časovat (slovesa)
opravovat, opravit
označit
zapsat, zaznamenat
hodit se, pasovat
třídit, roztřídit
hrát, hrát si
radit, dát radu; hádat
počítat
srovnávat
kreslit
ukázat
přiřadit, zařadit
abeceda

alphabetisch
die Anweisung, -en 

 
Arbeitsanweisung

der Kurs, -e
der Rhythmus, Rhythmen
der Satz, -e
die Seite, -n
der Tipp, -s
die Tabelle, -n
das Wort, -er
falsch ≠ richtig
formell ≠ informell
laut
zu zweit

Verben:
begrüßen ≠  

verabschieden
enden
gehen
heißen
kommen
nehmen
sein

Nomen:
das Foto, -s
der Beginn (nur Sg.)
die Begrüßung, -en ≠  

die Verabschiedung, -en
die Vorstellung  

(hier nur Sg.)
die Zahl, -en

Adjektive:
groß ≠ klein

Fragewörter:
Wer?
Wie?
Woher?

Andere	Wörter:	
alles
aus
hier
oft
oder
und
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Redemittel:
Herzlich willkommen!

Danke!
Vielen Dank!
Bitte, bitte!
noch einmal
Guten Tag.
Grüß Gott.

Hallo.
Ich bin... / Mein Name ist…
Woher kommen Sie?
Kommen Sie aus…?
Woher kommst du?
Kommst du aus…?
Ich komme aus…
Ja,/Nein, ich komme aus…
Wie schreibt man…/das?/
Buchstabieren Sie…/das 

bitte.
…schreibt man…
Was sind Sie von Beruf?
Was machen Sie beruflich?
Ich bin… (von Beruf).
Das ist… 
Er/Sie kommt aus…

Komunikační	prostředky:
Srdečně vás vítáme!  

Vítejte! Vítáme vás!
Děkuji!
Mockrát děkuji!
Prosím, prosím!
ještě jednou
Dobrý den.
Dobrý den. Pozdrav 

pánbůh.
Ahoj.
Jsem… / Jmenuji se…
Odkud pocházíte?
Pocházíte z…?
Odkud pocházíš?
Pocházíš z…?
Pocházím z…
Ano,/Ne, pocházím z…
Jak se píše…/to?/
Hláskujte…/to prosím.

… se píše…
Jaké máte povolání?
Jaké máte povolání?
Povoláním jsem...
To je…
On/Ona pochází z…
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Lektionswortschatz / Slovníček
mezinárodní
celosvětový

Osobní	dotazník:
mužský
ženský
jazyk
státní příslušnost

číslo mobilního telefonu
předvolba
bydliště

Jazyky:
němčina, německy
angličtina, anglicky
francouzština, francouzsky
italština, italsky
polština, polsky
ruština, rusky
slovenština, slovensky
španělština, španělsky
čeština, česky

Výrazy	používané		
v	instrukcích:
pozorovat, dívat se na co
klepat
učit se
příklad
seznam
graf
statistika
téma
mluvčí /
 mluvčí
Komunikační prostředky 

pomohou.

Slovesa:
jít
myslet; věřit
žít
dělat
mluvit, hovořit
říci, říkat
bydlet

Podstatná	jména:
atmosféra
štěstí

Abteilungen:
die Abteilung, -en 

Finanzabteilung 
IT-Abteilung 
Marketingabteilung

das Büro, -s 
Personalbüro

die Geschäftsführung  
(nur Sg.)

Funktionen	/	Tätigkeiten:
der Assistent, -en /  

die Assistentin, -nen 
Marketingassistent / -in

der Chef, -s /  
die Chefin, -nen 
Personalchef / -in

der Manager, - /  
die Managerin, -nen 
Finanzmanager / -in

der Geschäftsführer, - /  
die Geschäftsführerin, 
-nen

der Kaufmann, Kaufleute /  
die Kauffrau, -en

der Leiter, - /  
die Leiterin, -nen 
Marketingleiter / -in 

Teamleiter / -in

das Marketing (nur Sg.) 
Online-Marketing

die Marktanalyse, -n
die Marktstrategie, -n

In	der	Firma:
arbeiten
die Arbeit, -en
die Firma, Firmen
der Kollege, -n /  

die Kollegin, -nen
der Mitarbeiter, - /  

die Mitarbeiterin, -nen
das Team, -s
beruflich

Oddělení:
oddělení
 finanční oddělení
 IT oddělení
 oddělení marketingu
kancelář
 kancelář personálního 

oddělení
vedení podniku

Funkce	/	Činnosti:
asistent /
 asistentka
 asistent marketingu / 

asistentka marketingu
šéf /
 šéfová
 vedoucí personálního 

oddělení / vedoucí per-
sonálního oddělení

manažer /
 manažerka
 finanční manažer / 

finanční manažerka
jednatel, ředitel /
 jednatelka, ředitelka

obchodník /
 obchodnice
vedoucí, ředitel /
 vedoucí, ředitelka
 ředitel marketingu / 

ředitelka marketingu
 vedoucí týmu / vedoucí 

týmu
marketing
 online marketing
analýza trhu
tržní strategie

Ve	firmě:
pracovat
práce
firma
kolega /
 kolegyně
zaměstnanec /
 zaměstnankyně
tým
pracovně

international
weltweit

Der	Personalfragebogen:
männlich
weiblich
die Sprache, -n
die Staatsangehörigkeit, 

-en
die Handynummer, -n 
die Vorwahl, -en 
der Wohnort, -e

Sprachen:
Deutsch
Englisch
Französisch
Italienisch
Polnisch
Russisch
Slowakisch
Spanisch
Tschechisch

Kurssprache:

betrachten
klopfen
lernen
das Beispiel, -e
die Liste, -n
die Grafik, -en
die Statistik, -en
das Thema, Themen
der Sprecher, - /  

die Sprecherin, -nen
Die Redemittel helfen.

Verben:
gehen
glauben
leben
machen
reden
sagen
wohnen

Nomen:
die Atmosphäre (nur Sg.)
das Glück (nur Sg.)
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Předložky:
na, u
u, při
v
po, do

Další	slova:
všichni
mnozí; hodně
jiní, ostatní
opravdu

Komunikační	prostředky:
Těší mě (také).
Mám se dobře / špatně.
Nemám se moc dobře.
Na shledanou. (formální)
Ahoj. Čau. (neformální, na 

rozloučenou)
Ahoj. Čau. (neformální, na 

rozloučenou)
Na shledanou zítra! Tak 

zítra! 
Brzy na shledanou! Tak 

zatím!
Úplně pomalu, prosím!
Moment!
Rád! Ráda!
Srdečně zdravím. 
Dobrý den!
Dobré ráno!
Dobrý večer!
Ahoj!
Jak se máte?
Jak se máš?
Jak se máš?
Jde to. / Nic moc.
A jak se máte vy? /  

A vy?
A jak se máš ty? /  

A ty?
Mám se velice dobře. / 

Super!
Děkuji, velice dobře.
(Bohužel) ne moc dobře! / 

Bohužel špatně.
Tak já půjdu.

die (E-)Mail, -s /  
das (E-)-Mail, -s (A / CH)

die Feier, -n
das Jahr, -e
das Kind, -er
die Küche, -n 

Kaffeeküche
der Mensch, -en
die Neuigkeit, -en
die Pause, -n
die Person, -en
das Prozent, -e
die Situation, -en

Adjektive:
glücklich
gut ≠ schlecht
perfekt
schön
toll
ausländisch
eng
exakt
lang
nett
neu
prima
schnell
super

Adverbien:
jetzt
heute
morgen
hier
dort
auch
noch
schon
leider
sehr
so
viel
zusammen

Fragewörter:
Warum?
Was?
Wie viele?
Wo?

e-mail /
 e-mail (A/CH)
oslava, slavnost
rok
dítě
kuchyně
 kuchyňka (na kávu)
člověk
novinka
pauza, přestávka
osoba
procento
situace

Přídavná	jména:
šťastný
dobrý ≠ špatný
perfektní
pěkný
skvělý
zahraniční
úzký
přesný, exaktní
dlouhý
milý
nový
prima, skvělý
rychlý
super, skvělý

Příslovce:
teď
dnes
zítra, ráno
zde
tam
také
ještě
již, už
bohužel
velmi
tak
hodně
spolu, dohromady

Tázací	zájmena:
Proč?
Co?
Kolik?
Kde?

Präpositionen:
an
bei
in
nach

Andere	Wörter:
alle
viele
andere
wirklich

Redemittel:
Freut mich (auch).
Mir geht es gut / schlecht.
Mir geht es nicht so gut.
Auf Wiedersehen. (formell)
Tschüss. (informell) 

Tschau. (informell)

Bis morgen!

Bis bald!

Ganz langsam, bitte!
Moment! 
Gerne! 
Liebe Grüße
Guten Tag!
Guten Morgen!
Guten Abend!
Hallo!
Wie geht es Ihnen?
Wie geht es dir?
Wie geht´s?
Es geht. / So lala.
Und wie geht es Ihnen? / 

Und Ihnen?
Und wie geht es dir? /  

Und dir?
Es geht mir sehr gut. / 

Super!
Danke, sehr gut.
(Leider) nicht so gut! / 

Leider schlecht. 
Ich gehe jetzt.
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Lektionswortschatz / Slovníček
seznam
 seznam objednávek
katalog

Barvy:
bílý – šedý – černý
modrý
zelený
žlutý
červený

Technický	servis:
fungovat
klapnout, podařit se
stát se, přihodit se
opravovat
oprava
startovat, začínat
příkaz, objednávka
chyba
pomoc
problém
hotline
servis
 zákaznický servis
technik /
 technička
rozbitý

Firma:
práce, zaměstnání
pracovat ve firmě …
podnik
založení podniku

sídlo (firmy)
obor činnosti
být činný
činnost
vést, řídit
produkovat
celoevropský

E-mail:
předmět (v e-mailu),  

věc (v dopise)
oslovení
text
poděkování, dík
Děkuji předem.
zdravící formule

Möbel:
das Regal, -e
der Rollcontainer, -

der Schrank, -e 
Aktenschrank

der Stuhl, -e 
Besucherstuhl 
Schreibtischstuhl

der Tisch, -e 
Besprechungstisch 
Schreibtisch

Geräte	und	Technik:
der Bildschirm, -e
der Monitor, -e
der Computer, - 

Personal Computer (PC)
der Drucker, -
drucken 
die Lampe, -n 

Schreibtischlampe
die Maus, -e
das Mauspad, -s
das Notebook, -s
die Tastatur, -en
das Telefon, -e
benutzen

Bürobedarf:
der Block, -e 

Notizblock
die Büroklammer, -n
das / die Flipchart, -s
die Heftmaschine, -n
der Kalender, -
der Korb, -e 

Ablagekorb 
Papierkorb

der Locher, -
der Ordner, -
das Papier (hier nur Sg.) 

Druckerpapier

der Radiergummi, -s
der Spitzer, -
der Stift, -e 

Bleistift
der Kugelschreiber, -
der Marker, -
die Bestellung, -en
bestellen

Nábytek:
police, regál
zásuvkový kontejner (na 

kolečkách)
skříň
 skříň na spisy
židle
 židle pro návštěvy
 židle k psacímu stolu
stůl
 jednací stůl
 psací stůl

Přístroje	a	technika:
obrazovka, monitor
monitor
počítač
 osobní počítač (PC)
tiskárna
tisknout
lampa
 stolní lampa
myš
podložka pod myš
notebook
klávesnice
telefon
používat

Kancelářské	potřeby:
blok, notes 

poznámkový blok
kancelářská sponka
flipchart
sešívačka
kalendář
koš
 odkladač na dokumenty
 koš na papír
děrovačka
pořadač, šanon
papír
 papír do tiskárny, 

kancelářský papír
guma
ořezávátko
tužka
 tužka
propiska
zvýrazňovač
objednávka
objednat

die Liste, -n 
Bestellliste

der Katalog, -e
 
Farben:
weiß – grau – schwarz
blau
grün
gelb
rot

Technischer	Service:
funktionieren
klappen
passieren 
reparieren
die Reparatur, -en
starten
der Auftrag, -e
der Fehler, -
die Hilfe, -n
das Problem, -e
die Hotline, -s
der Service, -s 

Kundenservice
der Techniker, - /  

die Technikerin, -nen
kaputt

Die	Firma:
der Job, -s
bei der Firma … arbeiten 
das Unternehmen, -
die Unternehmens-

gründung, -en
der Standort, -e
der Geschäftsbereich, -e
tätig sein
die Tätigkeit, -en
leiten
produzieren
europaweit

Die	E-Mail:
der Betreff (nur Sg.)

die Anrede, -n
der Text, -e
der Dank (nur Sg.)
Danke im Voraus.
die Grußformel, -n
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naléhavý
světlý
kompetentní
prázdný
praktický
písemný
spokojený

Příslovce:
dost
hned, ihned
brzy
potom, pak
cirka
nic
nahoře
asi, snad
nejprve

Tázací	zájmena:
Kdy?

Předložky:
na
u (Marquardt / …)
od
od (časově)

Další	slova:
-pak (v otázce vyjadřuje: 

zájem, zvědavost)

Komunikační	prostředky:
Jaké barvy má / mají…?

Je (existuje) …
Ještě něco?
Není zač.

der Gruß, -e 
Viele Grüße

Die	SMS:	
LG = Liebe Grüße

Kurssprache:

beantworten
beschreiben
betrachten
die Betonung, -en
das Buch, -er 

Wörterbuch
die Information, -en
die Regel, -n
die Struktur, -en
Tauschen Sie auch  

die Rollen.

Verben:
bekommen
brauchen
finden
haben
kennen
nennen
schauen
telefonieren

Nomen:
der Alltag (nur Sg.)
der Artikel, -
die EDV (= Elektronische 

Datenverarbeitung)
das Glück (nur Sg.)
das Licht, -er
die Menge, -n
die Note, -n
die Sendung, -en 

Radiosendung

das Hotel, -s
die Wohnung, -en
das Fenster, -
die Tür, -en

Adjektive:
breit ≠ schmal
alt
bekannt

pozdrav
 Mnoho pozdravů

SMS:
Srdečně zdravím., Srdečné 

pozdravy.

Výrazy	používané		
v	instrukcích:
odpovědět
popsat
pozorovat, prohlížet si
přízvuk
kniha
 slovník
informace
pravidlo
struktura
Také si vyměňte role.

Slovesa:
dostat, obdržet
potřebovat
najít, shledávat
mít
znát
jmenovat, nazývat
dívat se, podívat se
telefonovat

Podstatná	jména:
všední den
člen
elektronické zpracování dat

štěstí
světlo
množství
známka
vysílání, pořad
 rozhlasový pořad, rozhla-

sové vysílání
hotel
byt
okno
dveře

Přídavná	jména:
široký ≠ úzký
starý
známý

dringend
hell
kompetent
leer
praktisch
schriftlich
zufrieden

Adverbien:
genug 
gleich
bald
dann
ca. (= circa)
nichts
oben
vielleicht
zuerst

Fragewörter:
Wann?

Präpositionen:
auf
bei (Marquardt / …) 
von
seit

Andere	Wörter:
denn (in Frage: interessiert)

Redemittel:
Welche Farbe(n) hat /  

haben …?
Es gibt …
Noch etwas?
Nichts zu danken.
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Lektionswortschatz / Slovníček
večer
večer (časově)
noc
v noci

Týden:
den
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle
víkend
dnes
zítra

Měsíce:
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec

Roční	období:
jaro
léto
podzim
zima

Plánování:
V kolik hodin…?
V kolik hodin to jde?
Jde to dnes / v 9:00 hodin 

/ …?
Dnes / v 9:00 ... to jde.

Jde to?
To jde. / To nejde.
Kdy máte čas?
Máte dnes / v 9:00 hodin / 

... čas?
Dnes / V 9:00 hodin mám 

(nemám) čas.

Termine:
das Datum, die Daten
die Besprechung, -en
das Essen, - 

Mittagessen 
Abendessen

die Konferenz, -en 
Skype-Konferenz

das Meeting, -s
die Messe, -n
die Präsentation, -en
treffen
das Treffen, -
der Urlaub, -e
planen
die Planung, -en
organisieren

Uhrzeiten:
die Uhr, -en

die Zeit, -en
die Minute, -n
die Stunde, -n 

eine Viertelstunde 
eine halbe Stunde 
eine Dreiviertelstunde

Wie viel Uhr ist es?
Wie spät ist es?
Es ist … 

9:00 Uhr / 14:00 Uhr / … 
 
(Punkt) eins / zwei / … 
halb eins / zwei / … 
Viertel vor / nach eins /  
zwei / … 
 
zehn (Minuten) vor /  
nach eins / zwei / …

Tageszeiten:
der Morgen, -
morgens / am Morgen
der Vormittag, -e
vormittags / am Vormittag
der Mittag, -e
mittags / am Mittag /  

zu Mittag (A)
der Nachmittag, -e
nachmittags / am Nach-

mittag

Termíny:
datum
jednání
jídlo
 oběd
 večeře
konference
 konference přes skype
schůze, schůzka, meeting
veletrh
prezentace
sejít se
schůzka, sraz
dovolená
plánovat
plánování
organizovat

Přesný	čas:
hodiny, hodinky; hodina 

(přesný čas)
čas, doba
minuta
hodina
 čtvrthodina
 půlhodina
 tři čtvrtě hodiny
Kolik je hodin?
Kolik je hodin?
Je … 
9:00 hodin / 14:00 hodin 

/ ...  
(přesně) jedna / dvě / ...

 půl jedné / druhé / ...
 tři čtvrtě na jednu / na 

dvě / třičtvrtě na dvě / 
čtvrt na tři / ...

 za deset minut jedna 
/ dvě / deset minut po 
jedné / druhé / ...

Denní	doba:
ráno
ráno (časově)
dopoledne
dopoledne (časově)
poledne
v poledne

odpoledne
odpoledne (časově)

der Abend, -e
abends / am Abend
die Nacht, -e
nachts / in der Nacht

Die	Woche:
der Tag, -e
der Montag,-e
der Dienstag, -e
der Mittwoch, -e
der Donnerstag, -e
der Freitag, -e
der Samstag, -e
der Sonntag, -e
das Wochenende, -n
heute 
morgen

Monate:	
der Januar
der Februar
der März
der April
der Mai
der Juni
der Juli
der August
der September 
der Oktober 
der November 
der Dezember

Jahreszeiten:
der Frühling, -e
der Sommer, -
der Herbst, -e
der Winter, -

Termine	machen:
Um wie viel Uhr …?
Um wie viel Uhr geht es?
Geht es heute / um 9:00 /  

…?
Heute / Um 9:00 / … geht 

es.
Geht das?
Das geht (nicht).
Wann haben Sie Zeit?
Haben Sie heute / um 

9:00 / … Zeit?
Ich habe heute / um 

9:00 / … (keine) Zeit.
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Přídavná	jména:
volný
oficiální ≠ neoficiální
soukromý ≠ služební, 

pracovní
elegantní, moderní
pozdě

Předložky:
v (večer / v pondělí / o 

víkendu / …)
v (lednu / únoru / …)
pro (vzdělání / módu / …)
s (panem Schulzem / paní 

Ogashi / …)
v (9:00 hodin / ve 14:15 

/ ...)
do (zítra / 9:00 / ...)
od … do ( od 9:00 do 

10:00 / od pondělí do 
pátku / od března do 
května / ...)

od … do (od 4. do 11. 
května / od 21. do 30. 
srpna / ...)

po (pět minut po jedné / 
dvacet minut pod třetí 
/ ...)

před (za pět minut jedna / 
za dvacet minut tři / ...)

Tázací	zájmena:
Kolik?

Spojky:
ale
neboť, protože
nebo
a

Další	slova:
tady, tu, tam
žádný
ne-

Komunikační	prostředky:
Kolikátého je dnes?
Dnes je … (třetího května / 

třetího pátý / 3.5.)
jít do kina
obědvat / večeřet

Wann können Sie?
Können Sie heute /  

um 9:00 / … ?
Ich kann heute / um 

9:00 / … (nicht).

Bildung:
die Ausbildung, -en
die Weiterbildung, -en
das Studium, Studien

Mode:
die Kleidung, -en  

(Pl. selten)
der Schuh, -e
das Accessoire, -s
der Artikel, -

Verben:
besuchen
essen
essen gehen
gehen (= passen)
grüßen
installieren
können
mailen
skypen

Nomen:
die Anzeige, -n
der Bau, -ten 

Aufbau ≠ Abbau

die Dame, -n
der Freund, -e /  

die Freundin, -nen
die Heimat (nur Sg.)
das Heimatland, -er
der Kaffee, -s
das Kino, -s
der Link, -s
der Messestand, -e
das Produkt, -e
das Restaurant, -s 
der Sport (nur Sg.)
der Stress, -e (Pl. selten)
die Technologie, -n 

Informationstechnologie 
Unterhaltungstechnologie

der Treffpunkt, -e

Kdy můžete?
Můžete dnes /  

v 9:00 hodin / ...?
Dnes / V 9:00 hodin / ... 

mohu (nemohu).

Vzdělání:
vzdělání
další vzdělávání
studium

Móda:
oblečení, šaty

bota
módní doplněk, accessoire
artikl, druh zboží

Slovesa:
navštívit
jíst
jít jíst
jít, hodit se, pasovat
zdravit
instalovat
moci, umět
mailovat, psát maily
skypovat

Podstatná	jména:
inzerát, oznámení
stavba
 výstavba ≠ zbourání, 

demontáž
dáma
přítel
 přítelkyně
vlast
rodná země, vlast
káva
kino
odkaz, link
stánek na veletrhu
produkt, výrobek
restaurace
sport
stres
technologie
 informační technologie
 zábavní technologie
místo setkání

Adjektive:
frei
offiziell ≠ inoffiziell
privat ≠ beruflich

schick
spät

Präpositionen:
am (Abend / Montag /  

Wochenende / …)
im (Januar / Februar / …)
für (Bildung / Mode / …)
mit (Herrn Schulz /  

Frau Ogashi / …)
um (9:00 / 14:15 / …)

bis (morgen / 9:00 / …)
von … bis (von 9.00 bis 

10:00 / von Montag  
bis Freitag / von März 
bis Mai / …)

vom … bis (vom 4. bis 11. 
Mai / vom 21. bis 30. 
August / …)

nach (fünf nach eins /  
zwanzig nach drei / …)

vor (fünf vor eins /  
zwanzig vor drei / …)

Fragewörter:
Wie viel?

Konjunktionen:
aber
denn
oder
und

Andere	Wörter:
da
kein-
nicht

Redemittel:
Der Wievielte ist heute?
Heute ist der … (dritte 

Mai / dritte Fünfte / 3.5.)
ins Kino gehen
zu Mittag / Abend essen
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Organizační	struktura	
firmy:
organizační schéma
oblast, obor
oddělení nákupu
oddělení marketingu
oddělení PR
reklamní oddělení
výrobní oddělení
oddělení vývoje

oddělení výroby
sklad
oddělení logistiky
oddělení odbytu, prodeje, 

distribuce
práce mimo firmu / v 

terénu
administrativa

zákaznický servis

správní oddělení

účtárna

personální oddělení

E-mail:
Vážený pane… / Vážená 

paní…
S přátelským pozdravem, S 

pozdravem
Zdravím (neformální)
příloha
 v příloze
posílat

Média:
film
filmovat
internet
mobilní telefon
chytrý telefon
software
chatovat
fotografovat
surfovat (na internetu)

Im	Werk:
das Werk, -e
die Halle, -n
die Produktion, -en
die Anlage, -n
die Maschine, -n
das Material, -ien
die Spannung, -en
die Achtung (nur Sg.)
der Helm, -e
die Kantine, -n
die Frühstückspause, -n
die Mittagspause, -n
installieren
kontrollieren
produzieren
vertreiben
technisch

Die	Werksbesichtigung:
besichtigen
die Besichtigung, -en
der Besuch, -e
der Besucher, - /  

die Besucherin, -nen
die Gruppe, -n
interviewen
das Interview, -s
berühren
präsentieren
vorstellen
die Vorstellung, -en

Berufe/Funktionen:
der Agent, -en /  

die Agentin, -nen 
Callcenter-Agent / -in

der Fachkaufmann, -kau-
fleute / die Fachkauffrau, 
-en

der Mechaniker, - /  
die Mechanikerin, -nen 
Industriemechaniker /  
-in

V	podniku:
závod, továrna, podnik
hala
produkce, výroba
zařízení, přístroj
stroj
materiál
napětí
pozor (při nebezpečí)
helma
kantýna, jídelna
přestávka na snídani
přestávka na oběd
instalovat
kontrolovat
produkovat, vyrábět
prodávat, distribuovat
technický

Prohlídka	závodu:
prohlédnout si
prohlídka 
návštěva
návštěvník
 návštěvnice
skupina
dělat rozhovor
rozhovor, interview
dotýkat se, dotknout se
prezentovat
představit
představení, seznámení

Povolání	/	Funkce:
agent
 agentka
 agent call centra / agent-

ka call centra
odborný obchodník / od-

borná obchodnice

mechanik
 mechanička
 průmyslový mechanik / 

průmyslová mechanička

Die	Firmenstruktur:

das Organigramm, -e
der Bereich, -e
der Einkauf (hier nur Sg.)
das Marketing (nur Sg.)
die PR-Abteilung, -en
die Werbung (hier nur Sg.)
die Produktion (hier nur Sg.)
die Entwicklung (hier nur 

Sg.)
die Fertigung (hier nur Sg.)
das Lager, - / -
die Logistik (nur Sg.)
der Vertrieb (hier nur Sg.)

der Außendienst (hier nur 
Sg.)

der Innendienst (hier nur 
Sg.)

der Kundenservice (hier  
nur Sg.)

die Verwaltung (hier nur 
Sg.)

die Buchhaltung (hier  
nur Sg.)

die Personalabteilung  
(hier nur Sg.)

Die	E-Mail:
Sehr geehrter Herr … /  

Sehr geehrte Frau …
Mit freundlichen Grüßen

Gruß / Grüße (informell)
der Anhang, -e 

im Anhang
schicken

Medien:
der Film, -e
filmen
das Internet (nur Sg.)
das Handy, -s
das Smartphone, -s
die Software, -s
chatten
fotografieren
surfen
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Příslovce:
obzvlášť

Další	slova:
neosobní podmět, který se 

používá jako označení 
osoby nebo skupiny osob

být u toho, být při tom

Komunikační	prostředky:
Dále!
Pojďte dále!
Promiňte, smím / mohu / 

musím / smí se / může se 
/ musí se / …?

Je to možné?
To je (není) možné.
To je (není) nutné.
To je (není) povolené.
To je zakázané.
příští týden
za dva / tři / čtyři … týdny

jít domů

Verben:
besprechen
kochen
rauchen
schlafen
sehen
sitzen (in Asien /  

in Italien / …)
tragen
trinken
zusammenbleiben

Modalverben:
dürfen
können
müssen
wollen
möchte-

Nomen:
die Arbeitskleidung, -en 
die Fortbildung, -en
das Konzept, -e
der Moment, -e 

im Moment
die Musik (hier nur Sg.)
die Organisation, -en
der Raucher, -
das Rauchen (nur Sg.)
die Reise, -n 

Dienstreise
der Spaß, -e
das Symbol, -e
die Verabredung, -en
die Zeichnung, -en

Adjektive:
doppelt
freundlich
früh ≠ spät
genau
heiß ≠ kalt
höflich ≠ unhöflich
kurz ≠ lang
langweilig ≠ interes-

sant / spannend
laut ≠ leise
möglich
nächste
natürlich
normal
schrecklich
total

Slovesa:
prodiskutovat, pohovořit si
vařit
kouřit
spát
vidět
sídlit (v Asii / v Itálii / …)

nosit
pít
zůstat spolu, pohromadě

Modální	slovesa:
smět, moci
moci; umět
muset
chtít
chtít, přát si

Podstatná	jména:
pracovní oděv
další vzdělávání
koncept
moment, chvíle
 teď, nyní
hudba
organizace
kuřák
kouření
cesta
 služební cesta
zábava
symbol
dohoda; schůzka
kresba

Přídavná	jména:
dvojitý
přátelský
brzký ≠ pozdní
přesný
horký ≠ studený
zdvořilý ≠ nezdvořilý
krátký ≠ dlouhý
nudný ≠ zábavný / napínavý

hlasitý ≠ tichý
možný
další
přirozený
normální
hrozný
totální, úplný

Adverbien:
besonders

Andere	Wörter:
man

dabei sein

Redemittel:
Herein!
Kommen Sie herein!
Entschuldigung, 

darf / kann /  
muss ich / man / …?

Ist das möglich?
Das ist (nicht) möglich.
Das ist (nicht) nötig.
Das ist (nicht) erlaubt.
Das ist verboten.
nächste Woche
in zwei / drei / vier / … 

Wochen
nach Hause gehen
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Nápoje:
káva
espresso
čaj
voda
 minerální voda
šťáva, džus
 pomerančový džus
střik
 jablečný střik
aperitiv
pivo
 svrchně kvašené pivo
 pšeničné pivo
sekt
víno
 červené víno
 bílé víno
sklenice
alkoholický

V	restauraci:
pivovar
host
číšník
 číšnice
karta
 kreditní karta
 nápojový lístek
 jídelní lístek
doporučit
mít rád
zkusit, ochutnat
chutnat
rezervace
rezervovat
stvrzenka, potvrzení; ban-

kovka
peníze
 drobné
 spropitné
platit / zaplatit
v hotovosti, hotově
zvlášť, odděleně ≠ dohro-

mady

Rodina:
žena
dítě
muž
syn
dcera

Gerichte:
Hauptgericht, -e
die Speise, -n 

Vorspeise 
Hauptspeise 
Nachspeise

das Dessert, -s
der Nachtisch, -e
die Beilage, -n
das Brot, -e
die Kartoffel, -n 

Salzkartoffel
der Kloß, -e
das Klößchen, -
die Nudel, -n
der Reis (nur Sg.)
das Fleisch (nur Sg.) 

Hühnerfleisch 
Lammfleisch 
Rindfleisch 
Schweinefleisch

der Braten, - 
Sauerbraten

das Eisbein, e
die Hühnerbrust, -e
die Roulade, -n 

Rinderroulade
die Wurst,  -e 

Bratwurst
der Fisch, -e
die Forelle, -n
der Matjessalat, -e
das Gemüse, -e
die Erbse, -n
die Möhre, -n
der Kohl (nur Sg.) 

Rotkohl
das Kraut (nur Sg.) 

Sauerkraut 
die Zwiebel, -n
vegetarisch
der Auflauf, -e
die Pizza, -s / Pizzen
der Salat, -e 

gemischter Salat
die Suppe, -n
das Dessert, -s
das Eis (nur Sg.)
die rote Grütze (Pl. selten)
die Schlagsahne (nur Sg.)
die Sauce, -n 

Vanillesauce
der Apfelstrudel, -

Pokrmy:
hlavní jídlo
jídlo, chod
 předkrm
 hlavní jídlo
 dezert
dezert
dezert
příloha
chléb
brambor
 vařený brambor
knedlík
knedlíček
nudle
rýže
maso
 kuřecí maso
 jehněčí maso
 hovězí maso
 vepřové maso
pečeně
 marinovaná hovězí 

pečeně
vepřové koleno
kuřecí prsa
roláda
 španělský ptáček
salám, uzenina, klobása
 pečená klobása
ryba
pstruh
matjesový salát
zelenina
hrách, hrášek
mrkev
zelí
 červené zelí
zelí
 kysané zelí
cibule
vegetariánský
nákyp
pizza
salát
 míchaný salát
polévka
dezert
zmrzlina
červené ovocné želé
šlehačka
omáčka
 vanilková omáčka
jablečný závin

Getränke:
der Kaffee, -s
der Espresso, -s / -i
der Tee, -s
das Wasser, - / - 

Mineralwasser
der Saft, -e 

Orangensaft
die Schorle, -n 

Apfelschorle
der Aperitif, -s
das Bier, -e 

Altbier 
Weizenbier

der Sekt, -e
der Wein, -e 

Rotwein 
Weißwein

das Glas, -er
alkoholisch

Im	Restaurant:
die Brauerei, -en
der Gast, -e
der Kellner, - / 

die Kellnerin, -nen
die Karte, -n 

Kreditkarte 
Getränkekarte 
Speisekarte

empfehlen
mögen
probieren
schmecken
die Reservierung, -en
reservieren
der Schein, -e

das Geld, -er 
Kleingeld, 
Trinkgeld

zahlen / bezahlen
bar
getrennt ≠ zusammen

Die	Familie:
die Frau, -en
das Kind, -er
der Mann, -er
der Sohn, -e
die Tochter, -
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Přídavná	jména:
oblíbený
tmavý ≠ světlý
krásný
hladový
pozitivní, kladný
tichý, klidný
typický
daleký

Příslovce:
teprve ≠ již, už
rád - raději
pořád, stále
pouze, jen
opět, zase

Předložky:
pro + 4. pád
do (domů)
o  + 4. pád (mluvit o)

Další	slova:
jako (předkrm / hlavní jídlo / 

dezert / …)
-pak (částice)
trochu
někteří
vždyť, však (částice)
trochu, málo ≠ hodně

Komunikační	prostředky:
… u telefonu.
Moment, prosím.
Bohužel jsou již všechny 

stoly rezervované.
Na jaké jméno, prosím?
Na jméno …
Hezký zbytek dne.
Na slyšenou!
Rád bych si dal …
Jako předkrm / ... si dám …
K tomu si dám / bych si rád 

dal … 
Budete platit zvlášť nebo 

dohromady?
Mám drobné. (Bohužel 

nemám drobné.)
Můžete mi vrátit na … €?

To je dobré. Nechte to tak 
být. (při placení)

Nechejte to na … €. (při 
placení)

Sport:
der Fußball (hier nur Sg.)
das Tennis (nur Sg.)

Das	Wetter:
die Sonne (hier nur Sg.)
die Temperatur, -en
das Grad (Pl. selten)
15 Grad Celsius (15 ° C) 
regnen
scheinen
bewölkt
kalt ≠ warm
normal

Verben:
beenden
fahren
finden (gut / schlecht)

genießen
halten (der Bus hält)
laufen
lieben
raten
schlafen
stimmen
studieren

Nomen:
die Altstadt, -e
die Aussage, -n
der Bus, -se
die Ecke, -n
der Kunde, -n 

Großkunde

die Idee, -n
der Hafen, -
das Hobby, -s
der Hunger (nur Sg.)
die Krankheit, -en
das Interesse, -n
das Leben, - 

Privatleben
die Medizin (nur Sg.)
die Party, -s
die Politik (nur Sg.)
das Projekt, -e
das Protokoll, -e
die Religion, -en
die Schule, -n
der Small Talk, -s
das Zimmer, -

Sport:
fotbal
tenis

Počasí:
slunce 
teplota
stupeň
15 stupňů Celsia (15°C)
pršet
svítit
zatažený
studený, chladný ≠ teplý
normální

Slovesa:
ukončit, skončit
jet, jezdit
shledávat (dobrým / 

špatným)
užívat (si)
zastavit (autobus staví)
běžet
milovat
radit; hádat
spát
souhlasit
studovat

Podstatná	jména:
staré město, hist. centrum
výpověď
autobus
roh, kout
zákazník
 velkoodběratel, velký 

zákazník
nápad, idea
přístav
hobby, koníček
hlad
nemoc
zájem
život
 soukromý život
medicína, lékařství
party, oslava
politika
projekt
protokol
náboženství
škola
small talk, nezávazný rozhovor
pokoj

Adjektive:
beliebt
dunkel ≠ hell
hübsch
hungrig
positiv
ruhig
typisch
weit

Adverbien:
erst ≠ schon
gern – lieber
immer
nur
wieder

Präpositionen:
für + A
nach (Hause)
über + A (sprechen über)

Andere	Wörter:
als (Vorspeise / Hauptspeise /  

Nachspeise / …)
denn (Partikel)
ein bisschen
einige
ja (Partikel)
wenig ≠ viel

Redemittel:
… am Apparat.
Einen Moment, bitte.
Leider sind schon alle 

Tische reserviert.
Auf welchen Namen bitte?
Auf den Namen …
Einen schönen Tag noch.
Auf Wiederhören!
Ich hätte gern …
Ich nehme als Vorspeise / …
Dazu nehme ich / hätte ich 

gern …
(Be)zahlen Sie getrennt 

oder zusammen?
Ich habe es (leider nicht) 

klein.
Können Sie auf … € 

herausgeben?
Stimmt so.

Machen Sie … €.
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Dopravní	prostředky:
auto
dráha, železnice
 rychlodráha, městská 

dráha
 metro, podzemní dráha
 tramvaj
tramvaj

autobus
vlak
pěšky (jít)

Úkony	při	stěhování:
připevnit, umístit
nabídka
připojit, napojit, zavěsit
připojení, napojení
vybalit  vybalování

zabalit  balení

skladovat
uskladnění
výkon, služba
montovat
montáž
organizace

transportovat, dopravovat
transport, doprava
stěhovat se
stěhování
sporák
myčka na nádobí
proud

Balení:
krabice
 krabice na oblečení
fólie
obal
karton, lepenka
hedvábný papír

Nápoje:
mléko
džus, šťáva
s / bez cukru
voda
perlivý / neperlivý

Straßen:
die Autobahn, -en (A)
die Allee, -n
die Bundesstraße, -n (B)

die Landesstraße, -n (L)

die Gasse, -n
die Kreuzung, -en
der Weg, -e

Wegbeschreibung:
abbiegen
einbiegen
abfahren
wegfahren
weiterfahren
zurückfahren
wenden
überqueren
verlassen
die Meile, -n
der Meter, - (m)
der Kilometer, - (km)
die Karte, -n
das Navigationsgerät, -e 

(Navi, -s) 
die Richtung, -en
die Route, -n
der Stau, -s
geradeaus
links ≠ rechts

Orte:
die Ampel, -n
der Bahnhof, -e 

Hauptbahnhof
die Bank, -en
die Baustelle, -n
der Flughafen, -
das Museum, Museen
der Platz, -e 

Parkplatz 
Park & Ride-Parkplatz

parken
das Stadtzentrum,  

-zentren

Termin:
vereinbaren
verschieben
vorschlagen 

Silnice:
dálnice
alej
spolková silnice, silnice 1. 

třídy
zemská silnice, silnice 2. 

třídy
ulička
křižovatka
cesta

Popis	cesty:
odbočit
zabočit
odjíždět
odjet
jet dále
jet nazpět
otočit, obrátit se
přejít
opustit
míle
metr
kilometr
mapa
navigace (navigace)

směr
cesta, trasa
dopravní zácpa
rovně
vlevo, doleva ≠ vpravo, 

doprava

Místa:
semafor
nádraží
 hlavní nádraží
banka
staveniště
letiště
muzeum
místo; náměstí
 parkoviště
 parkoviště P + R
parkovat
centrum města

Termín:
domluvit
přesunout
navrhnout

Verkehrsmittel:
das Auto, -s
die Bahn, -en 

S-Bahn 
 
U-Bahn 
Straßenbahn 

die Tram (A, D) / das Tram 
(CH)

der Bus, -se
der Zug, -e
zu Fuß (gehen)

Leistungen	beim	Umzug:
anbringen
Angebot, -e
anschließen
der Anschluss, -e
auspacken  das Aus-

packen (nur Sg.)
einpacken  das Einpacken 

(nur Sg.)
lagern
die Lagerung, -en
die Leistung, -en
montieren
die Montage, -n
die Organisation (hier  

nur Sg.)
transportieren
der Transport, -e
umziehen
der Umzug, -e
der Herd, -e
die Spülmaschine, -n
der Strom (hier nur Sg.)

Einpacken:
die Box, -en 

Kleiderbox
die Folie, -n
die Hülle, -n
der Karton, -s
das Seidenpapier (nur Sg.)

Getränke:
die Milch (nur Sg.)
der Saft, -e
mit / ohne Zucker
das Wasser (hier nur Sg.)
mit / ohne Kohlensäure
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zámoří

uspořádání, akce, událost
spojení
prodej
lístek

Přídavná	jména:
starostlivý ≠ bezstarostný
uvolněný
hotový
dobrý - lepší - nejlepší
komplikovaný, složitý
zdarma
opravdu

Příslovce:
právě
cirka

Předložky:
na
do (doleva / do Hennefu / 

do Německa)
po (200 metrech / 1 kilo-

metru)
přes (náměstí / křižovatku)

od, z (Bonnu / Hennefu)
k

Komunikační	prostředky:
… u telefonu
Pomoc!
Promiňte prosím, jak se 

dostanu k… ?

Děkuji pěkně! / Prosím!
Není zač.
Moc děkuji za Váš e-mail.
Co se Vám hodí lépe?
To je mi líto.
zítra ráno

Verben:
abladen
abschicken
anhängen
ansehen
bleiben
dauern
einrichten
einzeichnen
entschuldigen
formulieren
fragen nach (dem Weg)
halten (etw.)
herkommen
holen
abholen
hoffen
kaufen ≠ verkaufen

kosten
lassen
leidtun
mitnehmen
öffnen
schaffen
stören
verwenden
warten
weitermachen

Nomen:
der Ablauf, -e
die Akte, -n
die Anweisung, -en
die Beschreibung, -en
der Betrieb (hier nur Sg.)
die Einrichtung, -en
der Eintritt (hier nur Sg.)
die Fahrt, -en
das Fest, -e
die Info, -s (Abk. für  

Information)
das Klavier, -e
das Netzwerk, -e
die Qualität, -en
der Rest, -e
der Rucksack, -e
die Sache, -n
der Schlüssel, -
der Student, -en / 

die Studentin, -nen

Slovesa:
složit náklad, vyložit
odeslat
připojit, přidat
dívat se, prohlédnout si
zůstat
trvat
zařídit 
zakreslit
omluvit 
formulovat
ptát se (na cestu)
držet, dodržet (něco)
(při)jít sem
nést, nosit
vyzvednout
doufat
koupit, kupovat ≠ prodat, 

prodávat
stát (peníze)
nechat
být líto (komu)
vzít s sebou
otevřít
stihnout, vytvořit
rušit
použít, používat
čekat
pokračovat, dělat dál

Podstatná	jména:
chod (provozu)
spis
návod
popis
provoz
zařízení
vstup, vstupné
jízda
oslava, slavnost
informace

klavír
síť, obvod
kvalita
zbytek
batoh
věc
klíč
student
 studentka

Übersee (ohne Artikel,  
nur Sg.)

die Veranstaltung, -en
die Verbindung, -en
der Verkauf, -e
der Zettel, -

Adjektive:
besorgt ≠ unbesorgt 
entspannt
fertig
gut – besser – am besten
kompliziert
kostenlos
wirklich

Adverbien:
gerade
zirka / circa (ca.)

Präpositionen:
auf 
nach (links / Hennef /  

Deutschland)
nach (200 m / 1 km)

über (den Platz /  
die Kreuzung)

von (Bonn / Hennef)
zu (zum / zur)

Redemittel:
… am Apparat
Hilfe!
Entschuldigen Sie bitte, 

wie komme ich 
nach / zum / zur …?

Danke schön! / Bitte schön!
Nichts zu danken.
Vielen Dank für Ihre E-Mail.
Was passt Ihnen besser?
Tut mir leid.
morgen früh
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Lektionswortschatz / Slovníček
Plánování	oslavy:
agentura
  eventová agentura
zakázka
předat dál
žádost, prosba
prosit, žádat
návrh
banka
bufet, občerstvení
přijetí, uvítání, recepce
 slavnostní přípitek sek-

tem
přijmout, uvítat
láhev
jazzová kapela
koláč
dodavatel
dodávat
plán
 časový plán
naplánovat
místo; náměstí
servisní síla, pracovník 

servisu
servisní tým
barový stolek 
místo
výčepní pult
stan
 párty stan
nabídnout, nabízet
vystavět, postavit, monto-

vat
instalovat, postavit

Projev:
brožura
 firemní brožura
 informační brožura
historie
 

historie firmy
chybět
zkracovat, krátit

Das	Jubiläum:
einladen
die Einladung, -en
zusagen ≠ absagen
die Zusage, -n ≠ 

die Absage, -n
feiern
die Feier, -n
das Fest, -e
der Geschäftspartner, -
teilnehmen
wünschen

Die	Firma:
der Maschinenbau (nur Sg.)
die Industrie, -n 

Automobilindustrie 
Bauindustrie 
Luftfahrtindustrie

der Erfolg, -e
erfolgreich
die Loyalität, -en
der Markt, -e
das Prinzip, -ien
die Präzision (nur Sg.)
die Qualität, -en
die Zusammenarbeit  

(nur Sg.)
führen
wachsen

Die	Maschine:
das Bauteil, -e
CNC (= Computerized  

Numerical Control)
die Investition, -en
die Komplettmontage, -n
die Konstruktion, -en
der Schlosser, -
bearbeiten
bohren
fräsen
die Fräsmaschine, -n
die Höhe, -n
die Länge, -n
die Tonne, -n (t)

Výročí:
pozvat
pozvánka, pozvání
přislíbit ≠ odříci
přijetí pozvání, (pří)slib
 odřeknutí, odmítnutí
slavit
slavnost, oslava
slavnost, oslava
obchodní partner
zúčastnit se
přát (si)

Firma:
strojírenství
průmysl
 automobilový průmysl
 stavební průmysl
 letecký průmysl
úspěch
úspěšný
loajalita
trh
princip
preciznost, přesnost
kvalita
spolupráce

vést
růst

Stroj:
stavební díl
CNC (= číslicové řízení 

počítačem)
investice
úplná, kompletní montáž
konstrukce
zámečník
zpracovat, opracovat
vrtat
frézovat
fréza
výška
délka
tuna

Die	Festplanung:
die Agentur, -en 

Eventagentur
der Auftrag, -e
weitergeben
die Bitte, -n
bitten
der Vorschlag, -e
die Bank, -e
das Buffet, -s
der Empfang, -e  

Sektempfang

empfangen
die Flasche, -n
die Jazzband, -s
der Kuchen, -
der Lieferant, -en
liefern
der Plan, -e 

Zeitplan
einplanen
der Platz, -e
die Servicekraft, -e

das Serviceteam, -s
der Stehtisch, -e
die Stelle, -n
die Theke, -n
das Zelt, -e 

Festzelt
anbieten
aufbauen

aufstellen

Die	Rede:
die Broschüre, -n 

Firmenbroschüre 
Infobroschüre

die Geschichte  
(hier nur Sg.) 
Firmengeschichte

fehlen
kürzen
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Přídavná	jména:
fit, ve formě (pro + 4. pád)
kompletní
jasný ≠ nejasný
jistý
pyšný (na + 4. pád)

Předložky:
od (časově, místně)
skrz, přes

Tázací	zájmena:
Jak dlouho?

Další	slova:
tento ≠ minulý (rok)
právě tak, taktéž
více (již ne)
sám

Komunikační	prostředky:
Zúčastním se té oslavy / 

prohlídky závodu / …

Ať Vám ta slavnost dobře 
dopadne!

To je dobrý nápad.
To je ale překvapení!

Dlouho jsme se neviděli.
Čas rychle uběhl.

být opět tady, při tom
ve + věk (v 63 letech / …)

Der	Sommerurlaub:
die Aktivität, -en
der Tourist, -en / 

die Touristin, -nen
der Berg, -e 

in den Bergen sein
das Meer, -e 

am Meer sein
der Strand, -e 

am Strand sein
fliegen 

Gleitschirm fliegen

fahren 
Ballon fahren 
Kanu fahren 
Mountainbike fahren 
Rad fahren 
Ski fahren

reisen
reiten
segeln
das Segelboot, -e
schwimmen
surfen
wandern

Verben:
bedeuten
beginnen
durchlesen
kennenlernen
klären
sollen
suchen

Nomen:
das Ausland (nur Sg.) ≠ 

das Inland (nur Sg.)
die Notiz, -en
die Rente, -n 

in Rente gehen
der Schwerpunkt, -e
das Stück, -e 

Stück für Stück
die Überraschung, -en
die Zeitung, -en
die Zukunft, -e (Pl. selten)

Letní	dovolená:
aktivita
turista
 turistka
hora
 být na horách
moře
 být u moře
pláž
 být na pláži
létat, letět
 létat s padákovým klu-

zákem, paragliding
jet, jezdit
 letět balónem
 jet v kánoi
 jet na horském kole
 jet na kole
 lyžovat
cestovat
jezdit, jet na koni
plachtit
plachetnice
plavat
surfovat
cestovat, chodit pěšky

Slovesa:
znamenat
začínat
přečíst
poznávat, seznámit se
objasnit, vysvětlit
mít (povinnost)
hledat

Podstatná	jména:
zahraničí ≠
 tuzemsko
poznámka
důchod
 jít do důchodu
těžiště
kus, kousek
 kousek po kousku
překvapení
noviny
budoucnost

Adjektive:
fit (für + A)
komplett
klar ≠ unklar
sicher
stolz (auf + A)

Präpositionen:
ab
durch

Fragewörter:
Wie lange?

Andere	Wörter:
dieses ≠ letztes (Jahr)
ebenso
(nicht) mehr
selbst

Redemittel:
Ich nehme an dem Fest /  

der Werksbesichtigung /  
… teil.

Viel Erfolg für das Fest!

Das ist eine gute Idee.
Das ist ja eine Über-

raschung!
Lange nicht gesehen.
Die Zeit ist schnell  

vergangen.
wieder da sein
mit + Alter (mit 63 / …)
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Lektionswortschatz / Slovníček
intranet /
 webová stránka
starat se o

Vyúčtování	cestovních	
nákladů:

vyúčtování
vyúčtovat, zúčtovat
náklady, výdaje
formulář
vyplacení
banka
bankovní spojení
IBAN (= mezinárodní for-

mát čísla účtu)
BIC (= mezinárodní 

identifikační kód banky)
doklad
poznámka, připomínka
pohoštění
jízda, cesta
 jizda tam, cesta tam
 cesta zpět, zpáteční jízda
let
letadlo
povolení
důvod
poznávací značka
transport
nocleh
strava
nadřízený / nadřízená

Práce	na	počítači:
aktivovat
připojit
vytisknout
vyplnit
stáhnout, stahovat

vložit
zadat, vložit
zanést
nastartovat, spustit ≠ 

ukončit, vypnout
ukládat 

uložit 
zavřít
záhlaví, hlavička (dopisu)
databanka, databáze
dokument
 dokument ve Wordu

Abteilungen:
das Controlling (nur Sg.)
der Versand (nur Sg.)

Aufgaben	und	Tätig-
keiten:

die Daten	(hier nur Pl.)
verwalten
die Finanzen	(nur Pl.)
analysieren
das Gehalt, -er
berechnen
der Kunde, -n
akquirieren
beraten
vor Ort besuchen
betreuen
der Mitarbeiter, - /  

die Mitarbeiterin, -nen

einstellen
entlassen
die Mitteilung, -en 

Pressemitteilung  
erstellen

die Post (nur Sg.)
zum Versand bringen
der Preis, -e
recherchieren
verhandeln
das Produkt, -e
bauen
entwickeln
konstruieren
testen
vermarkten 

der Server, -
betreiben
die Rechnung, -en
prüfen
der Vertrag, -e
schreiben
die Unterlage, -n
kontrollieren
kopieren
die Ware, -n
annehmen
bereitstellen
transportieren
verpacken
verschicken

Oddělení:
oddělení controllingu
oddělení expedice

Úkoly	a	činnosti:

data
spravovat
finance
analyzovat
plat
spočítat
zákazník
získat, získávat
radit, poradit
navštívit přímo na místě
pečovat, starat se o
zaměstnanec, pracovník /
 zaměstnankyně, pracov-

nice
zaměstnat
propustit
sdělení, oznámení, zpráva
 vypracovat tiskovou 

zprávu
pošta
expedovat, odeslat
cena
zjišťovat
jednat o (něčem: ceně)
produkt, výrobek
stavět
vyvíjet
konstruovat, sestrojit
testovat
uvést na trh, prodat, pro-

dávat
server
spravovat, provozovat
účet, faktura
kontrolovat, zkontrolovat
smlouva
psát, napsat
podklad
kontrolovat
kopírovat
zboží
přijmout
připravit, poskytnout
transportovat, přepravovat
zabalit
zaslat

das Intranet, -s /  
die Webseite, -n

pflegen

Reisekostenabrechnung:

die Abrechnung, -en
abrechnen
die Kosten (nur Pl.)
das Formular, -e
die Auszahlung, -en
die Bank, -en
die Bankverbindung, -en
die IBAN, -s (= International 

Bank Account Number)
der BIC, -s (= Bank Identi-

fier Code)
der Beleg, -e
die Bemerkung, -en
die Bewirtung, -en
die Fahrt, -en 

Hinfahrt 
Rückfahrt

der Flug, -e
das Flugzeug, -e
die Genehmigung, -en
der Grund, -e
das Kennzeichen, -
der Transport, -e
die Übernachtung, -en
die Verpflegung, -en
der / die Vorgesetzte, -n

Arbeit	am	Computer:
aktivieren
anhängen
ausdrucken
ausfüllen
downloaden = herunter- /  

runterladen
einfügen
eingeben
eintragen
hochfahren ≠ herunter-

fahren
speichern 

abspeichern
schließen
der Briefkopf, -e
die Datenbank, -en
das Dokument, -e 

Word-Dokument
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Podstatná	jména:
ukončení
podmínka
výpočet, kalkulace
zpráva, oznámení, výkaz
podniková ekonomika

konec 
koncem (března / srpna 
/ …)

na konci
přízemí
leták
kariéra
kopie
kopírka
polohopisný plán
řešení
střed
 uprostřed
praxe, stáž
rada
rešerše
myčka na nádobí
schůzka, setkání (pravidel-

né)
tablet
srovnání
balení
přání

Přídavná	jména:
namáhavý, náročný
(ná)pomocný, prospěšný
nemocný
veselý
těžký

Příslovce:
nahoře ≠ dole

Komunikační	prostředky:
něco mimořádného

das Feld, -er
das Programm, -e 

Mailprogramm 
Rechtschreibprogramm

die Software, -s

Personen:
der Arbeiter, -
der Betriebswirt, -e
der Controller, - / 

die Controllerin, -nen
die Fachkraft, -e

der Fotograf, -en / 
die Fotografin, -nen 

der Profi, -s
der Reporter, - /  

die Reporterin, -nen

Ausbildung	/	Studium:
der Abschluss, -e 

Schulabschluss
der Absolvent, -en / 

die Absolventin, -nen 
Hochschulabsolvent / -in

das Studium, Studien
studieren
der Trainee, -s 

als Trainee
das Traineeprogramm, -e  

Verben:
ankommen
aussprechen
ausgeben
einladen
geben 

einen Rat geben
spülen
verbringen
verdienen
vergessen
verstehen
zuständig sein (für + A)

pole, políčko, kolonka
program
 e-mailový klient
 program pro kontrolu 

pravopisu
software

Osoby:
pracovník; dělník
podnikový ekonom
kontrolor /
 kontrolorka
odborná/kvalifikovaná síla, 

odborník
fotograf /
 fotografka
profesionál
reportér /
 reportérka

Vzdělání	/	studium:
ukončení
 ukončení školy
absolvent /
 absolventka
 absolvent vysoké školy /
 absolventka vysoké školy
studium
studovat
trainee
 jako trainee
trainee program, program 

pro absolventy VŠ

Slovesa:
dorazit, přijít
vyslovit
vydat
nakládat; pozvat
dát
 dát radu, poradit
mýt, omýt
strávit
vydělávat
zapomenout
rozumět
být zodpovědný (za + 4. 

pád)

Nomen:
der Abschluss, -e
die Bedingung, -en
die Berechnung, -en
der Bericht, -e
die Betriebswirtschaft  

(nur Sg.)
das Ende (hier nur Sg.) 

Ende (März / August / …) 
 
am Ende

das Erdgeschoss, -e
der Flyer, -
die Karriere, -n
die Kopie, -n
der Kopierer, -
der Lageplan, -e
die Lösung, -en
die Mitte, -n 

in der Mitte
das Praktikum, Praktika
der Rat (nur Sg.)
die Recherche, -n
die Spülmaschine, -n
der Stammtisch, -e 

das Tablet, -s
der Vergleich, -e
die Verpackung, -en
der Wunsch, -e

Adjektive:
anstrengend
hilfreich
krank
lustig
schwer

Adverbien:
oben ≠ unten

Redemittel:
etwas Besonderes
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Lektionswortschatz / Slovníček
klesat (na) ≠ stoupat (na)
zvyšovat, zvýšit
ztratit, prodělat
o (5 % / 1.000 € / …)

Počasí:
předpověď počasí, zpráva 

o počasí
meteorologická mapa
bouřka
bouřit
blýskat (se)
hřmět
nebe, obloha
mlha
mlhavý
srážka (atmosférická)
déšť
pršet
deštivý
sníh
sněžení
sněžit
slunce
slunečný
svítit (slunce)
bouřit
bouřlivý, rozbouřený
teplota
 teplota je ...
klesat (na) ≠ stoupat (na)
stupeň
 3 stupně Celsia (3°C)
vítr
větrný
foukat, vát
bude (bude hezky / teplo 

/ …)
zatažený
oblačný
jasný, slunečný
studený - teplý - horký
jasný
studený, chladný
suchý
mínus ≠ plus

Světové	strany:
sever
východ
jih
západ

Das	Reisen:
das Reisebüro, -s
die Reisestelle, -n
der Intercity-Express, -e 

(ICE, -s)
der Intercity, -s (IC, -s)
der Regionalexpress, -e  

(RE, -s)
der Flug, -e 

Abflug 
Direktflug 
Charterflug  ≠ Linienflug 
 
Hinflug ≠ Rückflug

abfliegen
hinfliegen ≠ zurückfliegen
die Abfahrt, -en
der Start, -s
starten
die Ankunft, -e
ankommen
die Landung, -en
landen
die Dauer (nur Sg.)
dauern
die Haltestelle, -n
die Ortszeit, -en
der Stopp, -s
das Ticket, -s
umsteigen
die Vorbereitung, -en
vorbereiten
buchen
ab (Bremen ab 6:40) ≠ an 

(Zürich an 14:10) 

hin ≠ zurück
über (über Paris = nicht 

direkt)

Die	Firmenentwicklung:
die Entwicklung, -en
der Absatz, -e
der Umsatz, -e
der Marktanteil, -e
die Grafik, -en 

Balkengrafik 
Liniengrafik 
Tortengrafik

einstellen
entlassen
erhöhen

Cestování:
cestovní kancelář
cestovní služba
vlak Intercity-Express (ICE)

vlak Intercity (IC)
vlak Regionalexpress

let
 odlet
 přímý let
 charterový let ≠ linkový 

let
 let tam ≠ zpáteční let
odlétat
letět tam ≠ letět zpátky
odjezd
start, začátek
startovat
příjezd
přijet
přistání
přistát
délka, doba
trvat
zastávka, stanice
místní čas
stop, zastavení
jízdenka, letenka
přestupovat
příprava
připravovat
rezervovat
od (z Brém v 6:40 - odjezd 

v jízních řádech) ≠ v 
(v Curychu ve 14:10 - 
příjezd v jízdních řádech) 

tam (směr) ≠ zpět
přes (přes Paříž  = ne 

přímo)

Vývoj	firmy:
vývoj, rozvoj
odbyt
obrat
podíl na trhu
graf
 pruhový graf
 spojnicový graf
 výsečový graf
přijmout
propustit
zvýšit

sinken (auf) ≠ steigen (auf)
steigern
verlieren
um (5 % / 1.000 € / …) 

Das	Wetter:
der Wetterbericht, -e

die Wetterkarte, -n
das Gewitter, -
gewittern
blitzen
donnern
der Himmel (hier nur Sg.)
der Nebel, -
neblig
der Niederschlag, -e
der Regen (nur Sg.)
regnen
regnerisch
der Schnee (nur Sg.)
der Schneefall, -e
schneien
die Sonne (hier nur Sg.)
sonnig
scheinen (die Sonne)
stürmen
stürmisch
die Temperatur, -en 

die Temperatur beträgt
sinken (auf) ≠ steigen (auf)
das Grad, -e 

3 Grad Celsius (3 °C)
der Wind, -e
windig
wehen
werden (es wird schön /  

warm / …)
bedeckt
bewölkt
heiter
kalt – warm – heiß
klar
kühl
trocken
minus ≠ plus

Die	Himmelsrichtungen:
der Norden (nur Sg.)
der Osten (nur Sg.)
der Süden (nur Sg.)
der Westen (nur Sg.)

	 einhundertdreizehn	 113



10

med
marmeláda
rajče
okurka
ovoce
jablko
pomeranč

Slovesa:
přestat, končit
informovat, podat zprávu
podařit se
vyhrát
balit
stát
setkat se
přemýšlet
opakovat
domnívat se

Podstatná	jména:
zpráva, informace
 dát někomu vědět
návštěva
pobočka
hra

Přídavná	jména:
pomalý ≠ rychlý
cenově výhodný, levný ≠ 

drahý
slabý ≠ silný
daleký – dále

Komunikační	prostředky:
Těší mě, že Vás poznávám.

Posaďte se.
Není zač!

Die	Kleidung:
das Kleidungsstück, -e
der Anzug, -e 

Hosenanzug
der Blazer, -
das Sakko, -s
die Hose, -n
die Jeans (Pl.)
das Kostüm, -e
das Kleid, -er
der Rock, -e
das Hemd, -en
die Bluse, -n
der Pullover, -
die Jacke, -n 

Regenjacke
der Mantel, -
die Socke, -n /  

der Socken, - 
das Söckchen, -
die Krawatte, -n
der Handschuh, -e
der Schal, -s
die Mütze, -n
der Schuh, -e
das Paar, -e 

das Paar Schuhe 
das Paar Socken

der Stiefel, -
der Koffer, -
dick ≠ dünn

Das	Frühstück:
das Frühstück, -e
frühstücken
das Brot, -e
das Brötchen, -
das Croissant, -s
der Toast, -e / -s
das Ei, -er 

Rührei 
Spiegelei

die Butter (nur Sg.)
die Margarine (nur Sg.)
der Käse, -
der / das Joghurt, -s
der Quark (nur Sg.)
der Schinken, -
der Speck, -e (Pl. selten) 

Frühstücksspeck
die Wurst, -e
das Würstchen, -

Oblečení:
část oděvu
oblek
 kalhotový kostým
blejzr
sako
kalhoty
džíny
kostým
šaty
sukně
košile
blůza, halenka
svetr
bunda
 bunda do deště
kabát
ponožka
 ponožka
ponožka
kravata
rukavice
šála
čepice
bota
pár
 pár bot
 pár ponožek
holínka, vysoká bota
kufr
tlustý ≠ hubený

Snídaně:
snídaně
snídat
chléb
houska
croissant
toust
vejce
 míchaná vejce
 sázené vejce, volské oko
máslo
margarín
sýr
jogurt
tvaroh
šunka
špek, slanina
 slanina (tenké plátky)
salám, uzenina, klobása
párek

der Honig, -e
die Marmelade, -n
die Tomate, -n
die Gurke, -n
das Obst (nur Sg.)
der Apfel, -
die Orange, -n

Verben:
aufhören
berichten
gelingen
gewinnen
packen
stehen
treffen
überlegen
wiederholen
vermuten

Nomen:
der Bescheid, -e 

Bescheid geben
der Besuch, -e
die Niederlassung, -en
das Spiel, -e

Adjektive:
langsam ≠ schnell
preiswert ≠ teuer

schwach ≠ stark
weit – weiter

Redemittel:
Freut mich, Sie kennen-

zulernen. 
Nehmen Sie doch Platz.
Nichts zu danken!
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