
4.9.3. Obchodní angličtina II 

Orientace v moderním světě obchodní angličtiny. Zvládnutí mluvených i písemných 

jazykových dovedností v souvislosti s vytvářením, interpretací a reakcí na obchodní e-maily, 

zápisy, zprávy a referáty. 

Na pozadí různých oblastí obchodní problematiky je zvládnutí jazykových prostředků k 

vyjádření názorů, souhlasu, doporučení, zdvořilé žádosti, zkoumání příčin a následků, tvorba 

krátkých prezentací apod. 

Rozvíjené dovednosti a znalosti: 

Komunikativní kompetence. Kompetence k učení. 

Jazykové dovednosti budou rozvíjeny podle modelu Nové maturity. 

Návaznost na osvědčení a certifikáty: 

Business English Certificates (BEC) 

 

Klíčové kompetence 

Kompetence sociální a personální  

 spoluvytváří pohodovou a přátelskou atmosféru 

(navázáno na: přispívá k vytváření a udržování hodnotných mezilidských vztahů 

založených na vzájemné úctě, toleranci a empatii)  

 pochopí druhého a pomůže mu 

 zvládá práci ve skupině 

 akceptuje a respektuje zvláštnosti jiných kultur 

(navázáno na: přispívá k vytváření a udržování hodnotných mezilidských vztahů 

založených na vzájemné úctě, toleranci a empatii)  

Kompetence komunikativní  

 prezentuje vhodným způsobem svou práci i sám sebe před známým i neznámým 

publikem 

(navázáno na: prezentuje vhodným způsobem svou práci i sám sebe před známým i 

neznámým publikem)  

 rozumí sdělením v cizím jazyce 

(navázáno na: rozumí sdělením různého typu v různých komunikačních situacích, 

správně interpretuje přijímaná sdělení a věcně argumentuje; v nejasných nebo 

sporných komunikačních situacích pomáhá dosáhnout porozumění)  

Kompetence k podnikavosti 

 pracuje se slovníky (v multimediální i tištěné podobě) a s dalšími jazykovými 

příručkami 

(navázáno na: rozvíjí svůj osobní i odborný potenciál, rozpoznává a využívá 

příležitosti pro svůj rozvoj v osobním a profesním životě)  



 samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává 

Kompetence občanská 

 chápe environmentální problémy a základní ekologické souvislosti 

Kompetence k řešení problémů 

 hledá souvislosti, domýšlí si 

 nahlíží problém z různých stran, zvažuje klady a zápory jednotlivých řešení 

 využívá dostupné prostředky komunikace, verbální i neverbální, včetně symbolických 

a grafických 

 diskutuje o výsledcích 

 řeší modelové situace z reálného života 

(navázáno na: vytváří hypotézy, navrhuje postupné kroky, zvažuje využití různých 

postupů při řešení problému nebo ověřování hypotézy)  

Kompetence k učení 

 vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace 

je efektivně využívá v procesu učení 

 je schopen posoudit věrohodnost informačního zdroje 

 kriticky hodnotí informace a tvořivě je zpracovává 

 chápe přínos osvojení cizího jazyka 

(navázáno na: kriticky hodnotí pokrok při dosahování cílů svého učení a práce, 

přijímá ocenění, radu i kritiku ze strany druhých, z vlastních úspěchů i chyb čerpá 

poučení pro další práci)  

3. ROČNÍK - DOTACE: 2, VOLITELNÝ 

MEZINÁRODNÍ VZTAHY 

výstupy učivo 

Umí podat informace o své osobě 

Popíše základní obchodní odvětví ve světě 

 Present Simple vs. Progressive 

 Action and State Verbs 

přesahy do: 

OSVZ (3. ročník): Člověk ve společnosti 

PROFIL SPOLEČNOSTI, PRACOVNÍHO MÍSTA 

výstupy učivo 

Umí pracovat s výkladovým slovníkem a 

vyhledávat jednoduchá hesla 

Podává vlastní názory 

 Past Simple vs. Present Perfect 

Simple 

 used to 

 subject / object Os 



přesahy do: 

OSVZ (3. ročník): Člověk jako jedinec 

SVĚTOVÉ JAZYKY 

výstupy učivo 

Umí pracovat s výkladovým slovníkem a 

vyhledávat jednoduchá hesla 

Charakterizuje svůj postoj a názor 

 Comparative, Superlative Adjectives 

 Relative Clauses 

přesahy do: 

GG (3. ročník): Regionální zeměpis světa 

VÝBĚR ZAMĚSTNÁNÍ 

výstupy učivo 

Vyjadřuje souhlas a nesouhlas 

Umí dávat rady a návrhy 

Umí zanechat telefonický vzkaz 

 Pasivizace 

 Will - Future 

přesahy do: 

OSVZ (3. ročník): Člověk ve společnosti 

PŘÍPRAVA NA UNIVERZITU 

výstupy učivo 

Reaguje na telefonický rozhovor 

Umí se účastnit diskuze 

Popíše volnočasové aktivity 

Umí podat žádost a nabídku 

 Past Simple vs. Past Progressive 

 Gerunds 

přesahy do: 

OSVZ (3. ročník): Člověk jako jedinec 

4. ROČNÍK - DOTACE: 2, VOLITELNÝ 

MEZIKULTURNÍ VZTAHY 

výstupy učivo 

Umí popsat základní rozdíly mezi britskou a 

americkou angličtinou 

Vede rozhovor 

Umí uvést vlastní prezentaci 

Mluvnice 

  Modální slovesa  

Slovní zásoba 

  ve městě  

  britská a americká angličtina  

Komunikační témata 

  přednášky a prezentace  



přesahy do: 

ČaSP (4. ročník): Komunikace mezi lidmi 

CELOSVĚTOVÝ OBCHOD 

výstupy učivo 

Používá slovní spojení pro popis peněžní a 

finanční oblasti 

Umí sepsat textovou zprávu 

Mluvnice 

  Future - going to  

Slovní zásoba 

  peníze a finance  

Komunikační témata 

  obchodní komunikace, zprávy  

přesahy z: 

(4. ročník): Kritické situace 

MODELOVÉ SITUACE 

výstupy učivo 

Umí pracovat s výkladovým slovníkem a 

vyhledávat složitější hesla 

Sepíše obchodní e-mail 

Mluvnice 

  časové věty  

  podmínkové věty  

Slovní zásoba 

  frázová slovesa  

Komunikační témata 

  psaní e-mailů  

přesahy do: 

ČaSP (4. ročník): Komunikace mezi lidmi 

PŘECHODOVÉ FÁZE 

výstupy učivo 

Popisuje oblast práce 

Umí popsat pracovní postup 

Mluvnice 

  časové fráze  

Slovní zásoba 

  práce II  

Komunikační témata 

  vedení rozhovoru  

KRITICKÉ SITUACE 

výstupy učivo 

Umí popsat základní rozdíly mezi britskou a 

americkou angličtinou 

Vede obchodní korespondenci 

Mluvnice 

  Minulá nereálná podmínka  

Slovní zásoba 

  kultura  

Komunikační témata 

  obchodní korespondence  



přesahy do: 

(4. ročník): Celosvětový obchod 

PODÁVÁNÍ ZPRÁV 

výstupy učivo 

Komentuje současné politicko-ekonomické 

události 

Umí komentovat zhlédnuté zprávy 

Mluvnice 

Nepřímá řeč 

Slovní zásoba 

  současná politika  

Komunikační témata 

  rozloučení  

přesahy do: 

ČaSP (4. ročník): Komunikace mezi lidmi 

 


