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V 6.1 Hledáme práci. Část 1
Délka videa: 01:23

Diana: Amy, hledáš ještě práci?
Amy: Ano… Posílala jsem životopis na několik míst, 

ale ani neodpověděli.  
Diana: Je tady jeden zajímavý inzerát – prý hledají 

nové kolegy a berou Čechy i cizince.  
Amy: Ukaž...? Vypadá to zajímavě, ale nejsem si jistá, 

jestli je to úplně přesně pro mě.
Diana: A co bys chtěla dělat?
Amy: Můj sen je mít svou vlastní restauraci. 
Linda: Minimálně nějaké zákazníky bys měla. My 

bychom tam chodili pořád... Ale kuchaři to vůbec 
nemají lehké, zeptej se Davida.

Amy: Asi máš pravdu. Vlastně, vědí vaši rodiče, že 
David už nestuduje?

Linda: Nevědí. David by jim to už měl říct… Hele, tady 
hledá nějaká jazyková škola učitele angličtiny, to by 
tě nebavilo?  

Amy: Někteří moji kamarádi pracují v jazykové škole, 
ale nejsou tam moc spokojení. Prý to není nic extra.

Diana: Moji dva bratranci jsou učitelé angličtiny 
a taky si stěžují… Pořád jsou nervózní. Když jim 
studenti zruší pár lekcí, tak pak nemají moc peněz.

Amy: Tak já asi pošlu životopis do té firmy.

V 6.2 Hledáme práci. Část 2
Délka videa: 01:53

Muž: Dobrý den, můžeme mluvit česky? V životopise 
píšete, že česky trochu umíte.

Amy: Můžeme to zkusit. 
Žena: U nás se mluví hlavně anglicky, ale máme 

i české kolegy, tak je pro nás i čeština poměrně 
důležitá.

Amy: Chápu, česky neumím nejlépe, ale rozumím. 
A Češi mi taky rozumí. Většinou. 

Muž: To úplně stačí. Odkud jste se dozvěděla o naší 
firmě?

Amy: Z inzerátu. A taky tady pracují dva bývalí 
spolužáci. Ti mi o vás taky dali nějaké informace.

Žena: A jaké zkušenosti nám můžete nabídnout?
Amy: Pro podobnou firmu už jsem kdysi pracovala. 
Muž: Ano, tady to vidím. A co jste přesně dělala?
Amy: Měla jsem na starosti hlavně komunikaci. Volali 

mi naši zákazníci a já řešila jejich problémy. Dále 
jsem překládala různé texty a občas jsem jezdila 
dělat prezentace naší firmy.

Muž: Tak to máte mnoho zkušeností! A umíte řídit?
Amy: Bohužel neumím. 
Muž: To, nevadí. Dále tady píšete, že ještě studujete. 

Kolik dní v týdnu byste u nás mohla pracovat?
Amy: Pracovní dny od pondělí do středy. Ale klidně 

můžu pracovat i o víkendu.
Muž: Dobře, rozumím. A chcete se na něco zeptat vy?
Amy: Dá se u vás pracovat i na home office? 
Muž: Jde to, ale jen jeden den v týdnu. U nás se dost 

pracuje v týmu a hlavně ze začátku vám budou hodně 
pomáhat kolegové. A přes home office to nejde tak 
dobře. 

Žena: Vyhovuje vám týmová práce, nebo pracujete 
raději sama?

Amy: Myslím, že umím pracovat sama i v týmu.
Muž: Tak to je ideální. Máte ještě nějaké otázky?
Amy: Nemám.
Muž: Tak z naší strany je to všechno. Děkujeme... 

a kolegyně vás ještě dnes bude kontaktovat.
Amy: Děkuji a na shledanou.
Žena a muž: Na shledanou.

V 6.3 Hledáme práci. Část 3
Délka videa: 01:27

Diana: Tak jaké to bylo, Amy? Dáš si oběd? 
Amy: Né, dám si jen minerálku. Počkejte prosím 

chvíli, musím si hlavně zapnout mobil... Šlo to dobře, 
byli sympatičtí. Ale nevím, jestli mě vezmou. Ptali 
se, jestli umím řídit. Kluci mi potom říkali, že je to 
tam celkem potřeba. Taky je možná komplikace, že 
mám dva dny v týdnu školu.

Linda: A o čem jste se ještě bavili?
Amy: Tak různě. Ptali se mě na moje zkušenosti a tak... 

Moment, zrovna mi volají… Prosím?
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Žena: Dobrý den, tady Procházková z firmy VašePC. 
Máte sice skvělé zkušenosti, jste však ještě studentka 
a studenti samozřejmě nemůžou pracovat od pondělí 
do pátku. To je u této pozice trochu problém. 
Nakonec jsme se proto rozhodli pro někoho jiného. 
Mohla bych vám ale nabídnout jinou práci, pokud 
máte zájem.

Amy: Mohla byste mi dát více informací?
Žena: Kolegové z oddělení reklamy hledají nové herce 

a herečky. Můžete hrát v naší reklamě, anebo můžete 
být aspoň na plakátu. Měla byste zájem?

Amy: No, budu o tom přemýšlet. Ale ještě dnes vám 
dám vědět…

Žena: Dobře, na shledanou. 
Amy: Tak asi nakonec budu herečka. Můžu hrát 

v reklamě na jejich firmu.
Diana: Herci berou hodně peněz. Gratuluju, budeš 

bohatá. 
Amy: Tak o tom pochybuju.


