Lekce 17: Profese. Hledám práci
1. Profese: Co kdo dělá?
2. Čím jste chtěli být?
3. Hledám práci. Životopis
4. Pracovní pohovor
5. Důležité výrazy a fráze
6. Test
1. Profese: Co kdo dělá?
17_1_1-9 Jaká je to profese? Poslouchejte a opakujte.

the doc must not have a hat

17_1_1 1. číšník
17_1_2 2. právník
17_1_3 3. kuchař
17_1_4 4. policista
17_2_5 5. prodavač
17_1_6 6. učitelka
17_1_7 7. fotograf
17_1_8 8. lékařka
17_1_9 9. sekretářka, asistentka
Doplňte maskulinum – femininum.
číšník
servírka
právník
právnička
kuchař
kuchařka
policista
policistka
prodavač
prodavačka
učitel
učitelka
fotograf
fotografka
lékař
lékařka
asistent
asistentka
VŠIMNĚTE SI: O názvech ženských profesí najdete více zde. GG 11.
17_2_1-15 Jaká je to profese? Doplňte. Pak kontrolujte poslechem.
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číšník chemik
instalatér
pekař
prodavač

informatik, ajťák
kuchař
lékařka
manažer
policista
poštovní doručovatel, pošťák
právník
překladatelka sekretářka
zdravotní sestra uklízečka

1. chemik 17_2_1

2. právník 17_2_2

3. prodavač 17_2_3

4. informatik, ajťák
17_2_4

5. poštovní
doručovatel, pošťák
17_2_5

6. sekretářka 17_2_6

7. překladatelka
17_2_7

8. číšník 17_2_8

9. policista 17_2_9

10. kuchař 17_2_10

11. instalatér 17_2_11

12. pekař
17_2_12
a nurse

15. uklízečka 17_2_15

16. zdravotní sestra
17_2_16

the doc must not have a hat

13. lékařka 17_2_13

14. manažer 17_2_14

VŠIMNĚTE SI: Výrazy ajťák, pošťák jsou typické pro běžně mluvený jazyk.
Procvičujte výslovnost. Poslouchejte a opakujte.
17_3_1 ch: kuchař, chemik
17_3_2 ř: kuchař, lékař, sekretářka, překladatelka, pekař
17_3_3 č, š, ž: prodavač, uklízečka, číšník, poštovní doručovatel, manažer
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Co kdo dělá? Spojte.
Například: Instalatéři opravují topení, vany, sprchy a umyvadla.
Prodavači a prodavačky
uklízí.
Fotografové a fotografky
vaří.
Číšníci a servírky
pečou chleba a rohlíky.
Asistenti a sekretářky
nosí hostům jídlo a pití.
Učitelé a učitelky
prodávají.
Uklízeči a uklízečky
překládají knihy.
Lékaři a lékařky
fotografují.
Pekaři a pekařky
učí ve škole.
Kuchaři a kuchařky
léčí lidi.
Překladatelé a překladatelky
organizují schůzky.

prodávají.
fotografují.
nosí hostům jídlo a pití.
organizují schůzky.
učí ve škole.
uklízí.
léčí lidi.
pečou chleba a rohlíky.
vaří.
překládají knihy.

GRAMATIKA: Porovnejte koncovky životných maskulin v nominativu plurálu:
lékař – lékaři
číšník – číšníci
fotograf – fotografové
Více o použití nominativu zde. GG 7. 1 Zjednodušená pravidla pro substantiva v nominativu plurálu
najdete zde. GG 7. 1. 2 Tabulku nominativu plurálu najdete zde. GG 7. 1. 3
Nemocnice Medicom hledá nové zaměstnance. Čtěte. Vyberte, co je správně.
The advertisement and the following exercise must be at the same slide.
Ředitel nově otevřené nemocnice MEDICOM v Brně
vypisuje konkurs na lékaře a lékařky pro tyto obory
- interna
- anesteziologie
- urologie
Atestace v těchto oborech nutná. Nabízíme dobré platové podmínky, práci v moderním prostředí s
možností odborného růstu a zajištění bytu.
Nemocnice dále přijme zaměstnance těchto profesí:
- všeobecné zdravotní sestry
- sanitáře
- kuchaře a kuchařky
- uklízeče a uklízečky
Žádosti a krátký životopis můžou uchazeči o zaměstnání zasílat na adresu:
Nemocnice MEDICOM, Irisová 25, 638 00 Brno.
Bližší informace podá ředitelka osobního oddělení paní Helena Krátká,
tel. 258 309 201, e-mail: helena.kratka@medicom.cz.

Nemocnice Medicom je nová/stará.
Nemocnice Medicom je/není v Praze.
Ředitel chce/nechce přijmout gynekology a gynekoložky.
Lékaři a lékařky, kteří chtějí dělat konkurs musí/nemusí mít atestaci.
Nemocnice má/nemá pro lékaře a lékařky byty.
Nemocnice chce/nechce přijmout sekretářku.
Lidé, kteří chtějí v Medicomu pracovat, tam musí/nemusí poslat životopis.
Paní Helena Krátká je/není ředitelka nemocnice.
Porovnejte nominativ a akuzativ pl. životných maskulin. Vyberte, co je správně.
V nemocnici pracují lékaři/lékaře. x Nemocnice hledá lékaři/lékaře.
Hledáme právníci/právníky. x To jsou vaši právníci/právníky?
V supermarketu jsou zaměstnaní prodavači/prodavače. x Znáte nějaké prodavači/prodavače?
Hledáme dobré kuchaři/kuchaře. x V restauraci pracují dobří kuchaři/kuchaře.
Na téhle fotografii jsou naši noví manažeři/manažery. x Přijmeme nové manažeři/manažery.
V kanceláři pracují dva asistenti/asistenty. x Naše kancelář přijme dva asistenti/asistenty.
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V naší firmě pracují instalatéři/instalatéry. x Naše firma přijme další instalatéři/instalatéry.
GRAMATIKA: Životná maskulina mají v nominativu plurálu a akuzativu plurálu odlišné formy.
Porovnejte jejich koncovky:
lékaři – Hledáme lékaře.
číšníci– Hledáme číšníky.
fotografové – Hledáme fotografy.
Zjednodušená pravidla pro substantiva v nominativu plurálu najdete zde. GG 7. 1. 2 Tabulku
nominativu plurálu najdete zde. GG 7. 1. 3
Zjednodušená pravidla pro substantiva v akuzativu plurálu najdete zde. GG 7. 4. 2 Tabulku akuzativu
plurálu najdete zde. GG 7. 4. 3

2. Čím jste chtěli být?
17_4_1-3 Tereza chodí na základní školu. Pracuje na projektu o profesích. Ptá se příbuzných,
čím chtěli být, když byli malí. Poslouchejte a doplňte jména k obrázkům.
Erik

Štěpán

Michal
a middle aged photographer

Michal

Erik

Štěpán

VŠIMNĚTE SI:
Čím jsi chtěl/chtěla být?
Výraz čím je tázací zájmeno co v instrumentálu. Deklinaci tázacích zájmen kdo a co najdete zde. GG
16. 3
17_4_1-3 AUDIO Poslouchejte ještě jednou. Označte, co je správně.
Michal chtěl být chemikem. Teď pracuje jako pekař/chemik//fotograf/genetik/grafik.
Enrico chtěl být pekařem. Teď pracuje jako pekař/chemik//fotograf/genetik/grafik.
Štěpán chtěl být fotografem. Teď pracuje jako pekař/chemik//fotograf/genetik/grafik.
GRAMATIKA: Po slovesech být a chtít v souvislosti s profesí lze použít nominativ nebo instrumentál,
například: Enrico je pekař/pekařem. Enrico chtěl být pekař/pekařem.
Více o použití instrumentálu najdete zde. GG 7. 7 Tabulku instrumentálu singuláru najdete zde. GG 7.
7. 1
Doplňte jméno.
a photographer

Michal

Erik

Štěpán

Erik/Michal/Štěpán se teď zabývá genetikou.
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Erik/Michal/Štěpán rád mamince pomáhal, když pekla koláče.
Erik/Michal/Štěpán jezdí do přírody.
Erik/Michal/Štěpán se chtěl stát chemikem
Erik/Michal/Štěpán je spokojený se svou prací.
Erik/Michal/Štěpán vystudoval grafickou školu a stal se grafikem.
Erik/Michal/Štěpán má malou pekárnu.
Erik/Michal/Štěpán se chtěl stát pekařem.
Erik/Michal/Štěpán fotil vždycky všechno kolem sebe.
Erik/Michal/Štěpán vždycky rád jedl koláče a bagety.
Erik/Michal/Štěpán chtěl vždycky být fotografem.
Erik/Michal/Štěpán rád dělal různé chemické experimenty.
GRAMATIKA: Po slovesech stát se, zabývat se a po prepozici s (nebo její rozšířené podobě se)
používáme instrumentál. Například:
Michal se zabývá genetikou.
Štěpán se stal fotografem.
Enrico je spokojený se svou prací.
Doplňte.
se stala

chce se stát

se zabývá

není spokojený se

chtěl být

se zabývala

Hans se zabývá historickou architekturou.
Jana se stala výbornou lékařkou.
Když byl Kurt malý, vždycky chtěl být právníkem.
Kamila se zabývala českou literaturou, ale teď už je v důchodu.
Andrej hledá novou práci. Není spokojený se svým platem.
Irina má velký sen. Chce se stát slavnou zpěvačkou.
Čím kdo chtěl/chtěla být? Doplňte.
kuchař/kuchařem
lékařka/lékařkou
číšník/číšníkem

prodavačka/prodavačkou

učitelka/učitelkou

Když byl Tom malý, rád pomáhal mamince v kuchyni. Chtěl být kuchař/kuchařem.
Když byla Miriam malá, ráda učila svoji malou sestru číst. Chtěla být učitelka/učitelkou.
Když byla Stela malá, dávala svojí panence injekce. Chtěla být lékařka/lékařkou.
Když byla Ester malá, hrála si na obchod. Chtěla být prodavačka/prodavačkou.
Když byl Jáchym malý, pomáhal tatínkovi v restauraci. Chtěl být číšník/číšníkem.
A co vy? Odpovězte na otázky. There will be no solution here.
Čím jste chtěl/a být, když jste byl/a malý/á?
Co děláte teď? Čím se teď zabýváte?
Jste spokojený/á s prací, kterou děláte?

3. Hledám práci.
Kdo je kdo? Čtěte a doplňte jména k obrázkům.
This text should be on the same slide as the following pictures.
Chana je z Ruska, ale už tři roky žije v České republice. Doma v Rusku byla zdravotní sestrou, ale
v České republice pracuje jako masérka v rehabilitačním centru Kondice. Má dceru Zitu, která
vystudovala střední ekonomickou školu a chce začít pracovat.
Zita

Chana

a picture like this, but the woman
should be about 40 years.

a picture like this. This should be a 17 year old
daughter of the woman on the left.
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Chana

Zita

17_5 Poslouchejte a vyberte, co/není pravda.
Zita mluví dobře rusky, česky a německy.
Zita ještě nestuduje na vysoké škole.
Zita chce od teď už jenom pracovat
Zita chce pracovat jenom rok nebo dva.
V rehabilitačním centru hledají fyzioterapeutku.
Asistentka v rehabilitačním centru jde na mateřskou dovolenou.

ANO/NE
ANO/NE
ANO/NE
ANO/NE
ANO/NE
ANO/NE

Čtěte inzeráty. Která nabídka může být pro Zitu zajímavá?
The charts should look like real adverts (compare Čeština Expres 2, page 55) and it must be at the
same slide as the exercise and information bellow.
Jazyková škola Bez hranic
přijme personalistu/ku do
oddělení jazyků
Náplň práce:
- integrace nových
zaměstnanců
- organizace aktivit pro
studenty
Požadujeme:
- SŠ/VŠ vzdělání
- komunikativnost, flexibilita,
samostatnost
- znalost AJ nebo NJ
- znalost psychologie
Nástup: 15. 10. 2016
CV a motivační dopis zasílejte
na: jazyky@jsbezhranic.cz

Rehabilitační centrum Kondice
přijme asistentku ředitele jako
zástup na dobu rodičovské
dovolené.
Nástup: 1. 9. 2016
Náplň práce:
- domlouvání schůzek
- organizace pracovních cest
- administrace
Požadujeme SŠ vzdělání,
dovednost efektivně pracovat
s PC, příjemné vystupování a
komunikativnost, znalost
anglického nebo německého
jazyka.
Životopis zasílejte na
asistent@rckondice.eu

Kde je nástup v září?
Kde je nástup v říjnu?
Kde je potřeba znát psychologii?
Kde je možné jíst obědy?
Kde je nutné mít vysokoškolské vzdělání?
Kde je práce jen na limitovanou dobu?
Kam můžete nastoupit hned po studiu?

Základní škola U Parku hledá
učitele/učitelku českého a
německého jazyka a češtiny
pro cizince
Požadujeme:
- VŠ vzdělání (Mgr.)
- znalost práce na PC
- práce s interaktivní tabulí
Vhodné i pro absolventa
vysoké školy.
Nabízíme: stravování ve školní
jídelně
Nástup: 25. 8. 2016
Životopis a motivační dopis
zasílejte na:
reditel@zsuparku.cz

JŠ Bez hranic/RC Kondice/ZŠ U Parku
JŠ Bez hranic/RC Kondice/ZŠ U Parku
JŠ Bez hranic/RC Kondice/ZŠ U Parku
JŠ Bez hranic/RC Kondice/ZŠ U Parku
JŠ Bez hranic/RC Kondice/ZŠ U Parku
JŠ Bez hranic/RC Kondice/ZŠ U Parku
JŠ Bez hranic/RC Kondice/ZŠ U Parku

VŠIMNĚTE SI: V inzerátech a životopisech se často používají tyto zkratky:
CV (z latinského curriculum vitae)= životopis
ZŠ = základní škola, SŠ = střední škola, VŠ = vysoká škola, JŠ = jazyková škola
ČJ = český jazyk/čeština, AJ = anglický jazyk/angličtina, NJ = německý jazyk/němčina, RJ = ruský
jazyk/ruština
Kdo nebo co je to? Spojte.
zaměstnavatel
zaměstnanec
zaměstnání
uchazeč/zájemce o zaměstnání práce
vzdělání
plat
pracovní doba

ten, kdo chce zaměstnání
ten, kdo dává práci
odkdy do kdy pracujete
ten, kdo pracuje
peníze za práci
práce
ten, kdo chce zaměstnání
jakou školu máte
jakou školu máte
ten, kdo pracuje
peníze za práci
ten, kdo dává práci
odkdy dokdy pracujete
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Zita chce psát životopis. V životopisu se píšou určité údaje. Spojte, co znamenají.
osobní údaje

co rád/a děláte ve volném čase

kontakt

kde pracujete a kde jste pracoval/a

vzdělání

telefon a e-mail

další studium,
kurzy, stáže

jméno a příjmení, datum narození,
adresa

jméno a příjmení, datum narození,
adresa
telefon a e-mail
škola nebo školy, které jste
vystudoval/a
další kurzy nebo studijní pobyty, na
kterých jste byl/a

zaměstnání
které jazyky umíte a na jaké úrovni
jazyky

kde pracujete a kde jste pracoval/a

práce s počítačem

škola nebo školy, které jste
vystudoval/a

zájmy

další kurzy nebo studijní pobyty, na
kterých jste byl/a
počítačové programy, se kterými
umíte pracovat

které jazyky umíte a na jaké úrovni
počítačové programy, se kterými
umíte
pracovat
co rád/a děláte ve volném čase

VŠIMNĚTE SI: Znalost jazyků se v ČR hodnotí podle Společného evropského referenčního rámce.
Úrovně se dělí takto:
A1 – začátečníci, A2 – mírně pokročilí, B1 – středně pokročilí 1, B2 – středně pokročilí 2,
C1 – velmi pokročilí 1, C2 – velmi pokročilí 2
Více na http://www.coe.int/t/dg4/education/elp/elp-reg/self_assessment_grids_EN.asp.
Zita píše životopis. Doplňte do jejího životopisu tyto údaje.
U sokolovny 16, 289 23 Milovice
Microsoft Office, google doc
Zita Smiridonova
Střední ekonomická škola, Nymburk
ruština – mateřský jazyk, čeština – C2, němčina – B2
jazyky, cestování
leden 2015 – březen 2015: praxe v podniku Ecospeed, Nymburk
12. 8. 1997
Životopis
Osobní údaje
Jméno a příjmení:
Zita Smiridonova
Datum narození (den, měsíc, rok) 12. 8. 1997
Adresa: U sokolovny 16, 289 23 Milovice

Zita (the same young
woman as above - see
her picture above)

Kontakt
Telefon: 603 823 756
E-mail: zita.smiridonova@gmail.com
Vzdělání
2003-2011: Základní škola, Milovice
2011-2015: Střední ekonomická škola, Nymburk
Další studium, kurzy, stáže:
leden 2015 – březen 2015: praxe v podniku Ecospeed, Nymburk
pracovní náplň: vyřizování a archivace faktur, překlady z RJ do ČJ, organizace pracovních schůzek
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Zaměstnání:
Jazyky
ruština – mateřský jazyk, čeština – C2, němčina – B2
Práce s počítačem
Microsoft Office, google doc
Zájmy
jazyky, cestování
Doplňte vlastní životopis. This excercise will have no correct solution.
Životopis
Osobní údaje
Jméno a příjmení:
space for writing here
Datum narození (den, měsíc, rok)
space for writing here
Adresa:
space for writing here

vaše fotografie

Kontakt
Telefon: space for writing here
E-mail: space for writing here
Vzdělání
space for writing here
Další studium, kurzy, stáže:
space for writing here
Zaměstnání:
space for writing here
Jazyky
space for writing here
Práce s počítačem
space for writing here
Zájmy
space for writing here

4. Pracovní pohovor
T_ 17_6 Zita je na pracovním pohovoru u pana ředitele. Poslouchejte a vyberte, co je/není
pravda.
Zita (the same young woman as above - see her picture above) at an interview with a female
manager. Something like this:
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Zita pracovala u asistentky manažera.
Zita organizovala schůzky.
Zita neumí archivovat faktury.
Zita neumí pracovat na počítači.
Zita absolvovala speciální kurz.
Zita se nerada učí nové věci.
Pracovní doba je 8.30 – 17.00
Nástupní plat je 16.000 hrubého.
Paní ředitelka se ozve příští měsíc.

ANO/NE
ANO/NE
ANO/NE
ANO/NE
ANO/NE
ANO/NE
ANO/NE
ANO/NE
ANO/NE

VŠIMNĚTE SI: Zaměstnavatel vám obvykle říká tzv. hrubý plat (XXX), to znamená plat včetně daně a
sociálního a zdravotního pojištění. Po odečtení daně a pojistného vám zůstane tzv. čistý plat (XXX).
Co u pracovního pohovoru říká zaměstnavatel? Co říká uchazeč o zaměstnání? Doplňte.
To be filled in in any order.
Můžu pracovat na zkrácený úvazek?
Jaký je plat?
Jaké máte vzdělání?
Kolik dovolené budu mít?
Chcete pracovat na zkrácený úvazek? Můžete někdy pracovat
přesčas?
Kde jste pracoval/pracovala dříve?
Mají zaměstnanci nějaké benefity?
Jaké jazyky umíte?
Můžu někdy pracovat z domova?
Musím pracovat přesčas?
Jaké počítačové programy
umíte?
Máte nějaké speciální kurzy nebo školení?
Jaká je pracovní doba?
Kde jste studoval/studovala?
Kdy je nástup do zaměstnání?
Zaměstnavatel říká
Jaké máte vzdělání?
Jaké jazyky umíte?
Jaké počítačové programy umíte?
Máte nějaké speciální kurzy nebo školení?
Kde jste studoval/studovala?
Kde jste pracoval/pracovala dříve?
Chcete pracovat na zkrácený úvazek?
Můžete někdy pracovat přesčas?

Uchazeč o zaměstnání říká
Jaký je plat?
Jaká je pracovní doba?
Kolik dovolené budu mít?
Kdy je nástup do zaměstnání?
Mají zaměstnanci nějaké benefity?
Můžu někdy pracovat z domova?
Musím pracovat přesčas?
Můžu pracovat na zkrácený úvazek?

Na co se můžete zeptat u pracovního pohovoru? Jak může reagovat zaměstnavatel? Spojte
otázky a reakce.
Jaký je plat?

Ano, jednou týdně můžete
pracovat z domova.

Jaká je pracovní doba?

20 000 korun hrubého.
Od 8 do 16 hodin.

Ne, nemusíte.
Kolik dovolené budu mít?

20 dní.
Ano, dostávají stravenky.

Kdy je nástup do zaměstnání?

1. září.
Ne, jen na plný úvazek.

Mají zaměstnanci nějaké benefity?

Ano, dostávají stravenky.
1. září.

Můžu někdy pracovat z domova?
Od 8 do 16 hodin.

Ano, jednou týdně můžete pracovat z
domova.

20 dní.

Ne, nemusíte.

20 000 korun hrubého.

Ne, jen na plný úvazek.

Musím pracovat přesčas?
Můžu pracovat na zkrácený
úvazek?

5. Důležité výrazy a fráze
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být spokojený s + instrumentál
čistý plat
hrubý plat
mateřská dovolená
plný úvazek
rodičovská dovolená
stát se s + instrumentál
zkrácený úvazek
Jaká je pracovní doba?
Jaké máte vzdělání?
Jaké počítačové programy umíte?
Jaký je plat?
Kde jste pracoval/pracovala dříve?
Kdy je nástup do zaměstnání?
Kolik dovolené budu mít?
Mají zaměstnanci nějaké benefity?
Mám ... korun čistého.
Mám ... korun hrubého.
Máte nějaké speciální kurzy nebo školení?
Musím pracovat přesčas?
Můžete někdy pracovat přesčas?
Můžu někdy pracovat z domova?
Můžu pracovat na zkrácený úvazek?

6. Test
Kdo je to? Doplňte k obrázkům.
1. ŠČÍNKÍ číšník
2. VÍNRPÁK právník
3. ACHUŘK kuchař
4. ASICIPLOT policista
5. ODRAČAPV prodavač
6. UKATELČI učitelka
7. OFTOFRAG fotograf
8. KAKÉŘAL lékařka
9. SÁŘAREEKTK sekretářka

the doc must not have a hat

Čím chtěli být, když byli malí? Napište instrumentál.
Můj bratr chtěl být číšníkem. číšník
Můj kamarád chtěl být právníkem. právník
Moje sestra chtěla být kuchařkou. kuchařka
Moje kamarádka chtěla být učitelkou. učitelka
Můj syn chtěl být fotografem. fotograf
Moje dcera chtěla být lékařkou. lékařka
Můj bratranec chtěl být asistentem. asistent
Moje sestřenice chtěla být prodavačkou. prodavačka
Na co se ptá zaměstnavatel? Doplňte.
přesčas

vzdělání
na zkrácený úvazek
Máte studoval/studovala

Jaké

počítačové programy

dříve

Kde jste pracoval/pracovala dříve?
Kde jste studoval/studovala?
Chcete pracovat na zkrácený úvazek?
Jaké máte vzdělání?
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Můžete někdy pracovat přesčas?
Jaké počítačové programy umíte?
Máte nějaké speciální kurzy nebo školení?
Jaké jazyky umíte?
Na co se ptá zaměstnanec? Spojte.
Jaký je
Jaká je
Kolik dovolené
Kdy je nástup
Můžu někdy pracovat z
Musím
Můžu pracovat na

do zaměstnání?
pracovat přesčas?
zkrácený úvazek?
pracovní doba?
plat?
budu mít?
domova?

plat?
pracovní doba?
budu mít?
do zaměstnání?
domova?
pracovat přesčas?
zkrácený úvazek?
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