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A 6.1 Jazykový kurz v Olomouci
Délka audia: 01:42

Thomas: Dobrý den, já jsem přijel na kurz češtiny...
Sekretářka: Á dobrý den, můžu poprosit vaše jméno?
Thomas: Thomas Reyes.
Sekretářka: Promiňte, mohl byste mi říct, jak se píše 

vaše příjmení?
Thomas: Er, é, tvrdé ý, é, es. 
Sekretářka: Moc děkuji. Jaká byla cesta do Česka?
Thomas: Cesta byla v pohodě, rodiče mě vzali autem. 

Jeli jsme už minulý týden a předevčírem jsme byli 
v Praze.

Sekretářka: A jak se vám tam líbilo?
Thomas: Moc, Praha je krásné město. Už jsme tam 

byli kdysi, ale tentokrát to bylo lepší. Nebyli tam 
turisté. Nebo spíš jich tam nebylo tolik.

Sekretářka: Tak doufám, že se vám bude líbit 
i v Olomouci. Olomouc je malé město, je tady klid. 
Cizinci mají většinou Olomouc rádi.

Thomas: Myslím, že tady budu spokojený, město 
vypadá moc hezky.

Sekretářka: Mimochodem, mluvíte česky docela 
dobře, kde jste se učil?

Thomas: Máme v rodině Čechy, moji dva bratranci 
jsou stejně staří jako já. Tak jsem se něco naučil 
od nich.

Sekretářka: Aha, tak to je skvělé! Taky bych v rodině 
potřebovala někoho takového, ale na angličtinu... 
Tak, tady je vaše studentská karta. Teď vás vezmu 
do třídy. Čtyři vaši spolužáci tam už jsou. První 
hodina začíná v devět. Můžeme tam jít rovnou, nebo 
se chcete ještě na něco zeptat?

Thomas: Ne, myslím, že můžeme jít.

A 6.2 Hledáte ještě práci?
Délka audia: 01:44

Pan Dostál: Dobrý den, u telefonu Dostál, firma 
VašePC. Měl byste na mě chvíli čas?

Pavel: Dobrý den, ano, ale krátce prosím.
Pan Dostál: Právě jsem našel na internetu váš 

životopis, hledáte ještě práci?

Pavel: Mám teď jednu brigádu a jsem tam poměrně 
spokojený… Ale když mi nabídnete něco lepšího, 
můžu o tom přemýšlet.

Pan Dostál: Dobře. Ve vašem životopise čtu, že jste 
dělal webové stránky, vypadá to, že máte mnoho 
zkušeností. Zrovna hledáme do našeho týmu 
kolegy na tuto pozici. Máme teď nové zákazníky 
a potřebujeme další lidi. Neměl byste zájem?

Pavel: To zní dobře. Ale já ještě studuju, dva dny 
v týdnu mám školu. Je to problém?

Pan Dostál: Problém to není, pracují u nás i nějací 
studenti, budete však muset pracovat i o víkendu. 

Pavel: No, to nevím… To by asi pro mě bylo dost těžké. 
Nemohl bych pracovat jenom tři dny v týdnu?

Pan Dostál: Tři dny jsou bohužel moc málo, ale 
někteří kolegové pracují čtyři dny v týdnu a z toho 
mají jeden den home office. Takto by vám to 
nevyhovovalo?

Pavel: No, to by možná šlo… Ale teď nevím. Mohl byste 
mi dát víc informací? Co konkrétně budu dělat, kolik 
za to dostanu peněz a tak dále?

Pan Dostál: Samozřejmě. Informace o této pozici vám 
posílám na e-mail. Pokud budete mít zájem, můžete 
nám dát vědět ještě dnes?

Pavel: To není moc času, nestačilo by to zítra?
Pan Dostál: Sice to potřebujeme vědět co nejdříve, ale 

dobře. Kolegyně vám zítra zavolá.
Pavel: Děkuju, na shledanou.
Pan Dostál: Taky děkujeme, na shledanou.

A 6.3 Kde pracuje Adéla?
Délka audia: 01:05

Kamarád: Adélo, pracuješ ještě v tom kině?
Adéla: Tam už nepracuju dlouho. Bylo za to málo 

peněz a kolegové byli hrozní. 
Kamarád: A co teď děláš?
Adéla: Pracuju teď v jedné firmě.
Kamarád: V jaké?
Adéla: Asi ji neznáš, prodávají barvy. Já jsem ale jen 

v kanceláři. Většina zaměstnanců jsou cizinci, já tam 
překládám různé texty z angličtiny a píšu e-maily.

Kamarád: A líbí se ti tam?
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Adéla: No, práce snů to není, obecně mě to tam moc 
nebaví. Peníze tam navíc nejsou nic extra, takže 
bohatá pořád moc nejsem. Ale lidé tam jsou docela 
fajn.

Kamarád: A co je pro tebe práce snů?
Adéla: Vždycky jsem chtěla být herečka, ale na to už je 

asi pozdě.
Kamarád: Nikdy není pozdě, třeba jednou herečka 

budeš.
Adéla: O tom pochybuju. 

A 6.4 Kde pracuje Roman?
Délka audia: 01:02

Kamarádka: Tak jsem slyšela, že sis našel práci…?
Roman: Jo! Trvalo to sice dlouho, ale nakonec jsem 

našel pozici přesně pro mě.
Kamarádka: Tak to gratuluju! A co přesně děláš?
Roman: Dělám na oddělení komunikace. Ráno přijdu 

do práce, zapnu počítač a hned tam mám spoustu 
e-mailů. Zákazníci si pořád na něco stěžují. A já to 
řeším.

Kamarádka: Tak to asi není lehká práce, že?
Roman: Asi to není pro každého… Ale já mám tu práci 

celkem rád, vyhovuje mi to…
Kamarádka: A co peníze?
Roman: No, asi neberu tolik jako doktoři, ale 

nestěžuju si.
Kamarádka: A jak jsi tu práci našel?
Roman: Vlastně přes bývalou přítelkyni…
Kamarádka: Přes bývalou přítelkyni? A to jako teď 

pracujete spolu? Není to problém?
Roman: Vůbec ne, sice už spolu nejsme, ale pořád 

jsme dobří kamarádi. Takže úplně v pohodě.

A 6.5 Kde pracuje Katka?
Délka audia: 01:15

Známý: Čau Katko! To je náhoda! Jak to jde? A kde 
máš psy?

Katka: Psi jsou doma. Jdu z práce. A jde to celkem 
dobře.

Známý: Ty už pracuješ?
Katka: No, hlavně studuju. Ale mám u toho i brigádu.
Známý: A kde?

Katka: Chodím do jedné jazykové školy. Ze začátku 
jsem tam učila angličtinu, ale teď tam dělám 
sekretářku. Dělám seznamy studentů, píšu e-maily, 
kontroluju třídy, připravuju kurzy...

Známý: A proč už neučíš? Špatní studenti?
Katka: Studenti byli fajn, ale učila jsem jen párkrát 

za týden, takže jsem neměla moc peněz. Tohle je 
lepší.

Známý: Tak to jsi asi celý den u počítače, co?
Katka: No, většinou. Párkrát za měsíc chodím taky 

do škol a firem dělat reklamu. Nechávám jim tam 
plakáty a občas dělám taky nějaké prezentace o naší 
jazykové škole.

Známý: A jak se ta škola jmenuje?
Katka: Jazyková škola MOST.
Známý: Tu znám! Učí tam dva moji spolužáci!
Katka: A jak se jmenují?
Známý: Karel Šimek a Lenka Moravcová.
Katka: Ti učí češtinu pro cizince, že? Znám je, jsou to 

fajn lidi.

A 6.6 Čteme a posloucháme
Délka audia: 02:03

v angličtině, v autě, v autobuse, v elektru, v e-mailu, 
v inzerátu, v okolí, v Olomouci, v únoru, v úterý

z angličtiny, z autobusu, z elektra, z e-mailu, 
z internetu, z okna, z Olomouce, z ořechů, z účtu, 
z ulice

od auta, od autobusu, od oka, od okna, od učitelky, 
od uklízečky, od univerzity, od února, od úterý

bez auta, bez elektřiny, bez injekce, bez internetu,  
bez okurky, bez operace, bez ořechů, bez učitele




