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ProFile 3

Czech wordlist
account manager účetní
acquisition skoupení

cargo náklad
cartel dohoda o

kontrolního balíku
akcií určité firmy
jinou firmou
act on jednat podle
adopt osvojit si, převzít
appointee ten, kdo byl
jmenován do funkce
aptitude test zkouška
způsobilosti

rozdělení trhu

aspirational brand
obchodní značka pro
zákazníky, zejména z
řad mladých lidí, kteří
chtějí ukázat, že nejsou
spokojeni se svým
současným
společenským
postavením

colonialism

disposable income

celebrity endorsement
propagace výrobku
slavnou osobností

civil-engineering firm

kolonializmus

autoritářský
backer podporující
osoba, sponzor
backfire mít zpětné
nežádoucí účinky
backing finanční
podpora
act in bad faith jednat
ve zlém úmyslu
bankrupt přivést do
konkurzu, přivést k
úpadku
beat down smlouvat
(snížit ceny)
bid nabídka při aukci
bill of lading průvodní
nákladní list
bluff trik, lež, klam,
předstírat, fingovat
booming prosperující

finančně dostatečně
zajištěný, za vodou
commission provize
commodity komodita
compromise kompromis

brand-conscious
vědomý si značky

breach of contract
porušení smlouvy

brief podat stručnou
informaci

on the brink na pokraji
bullish se vzestupnou
tendencí

business angel člověk,
který podporuje nové
společnosti půjčkami a
radami

computer-literate
počítačově gramotný
concession povolení

confrontation
konfrontace, vzájemné
srovnání

conglomerate
konglomerát,
konsorcium podniků
consignment zásilka,
dodávka
consolidate posílit,
upevnit

consumer base
spotřebitelská
základna
consumption spotřeba

controlling interest
kontrolní balík akcií

copywriter propagační
textař, reklamní textař

core staff důležití
zaměstnanci

core time základní čas
crane jeřáb
critical path(s) analysis
analýza metodou
kritické cesty
customer base klientela
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fall behind zůstávat
pozadu

dead-end job postavení

stavebně inženýrská
společnost
clinical trials klinické
testy
collapse náhlý pokles
cen

velkoobchodní prodej
za hotové
cash flow peněžní tok

comfortably off

vědomost o značce

špici
v zaměstnání, které
neumožňuje funkční
postup nebo růst platu
deadline konečný
termín
deadlocked uvázlý na
mrtvém bodě
delegate pověřit
dictate terms diktovat
podmínky
direct marketing přímý
marketing
discontinue přestat s
prodejem / výrobou
discounted zlevněný

cash-and-carry
warehouse

authoritarian

brand awareness

at the cutting edge na

disponibilní příjem

distribution channel
distribuční kanál

distributor network
distribuční síť
downturn postupný
pokles
dress code pravidla
oblékání (instituce
nařizuje způsob
oblékání, příp. i líčení,
účesu, nošení vousů a
pod.)
driving force hybná sila
dual income dvojitý
příjem
early adopter jeden z
prvních uživatelů
nového výrobku

egalitarian
rovnostářství

elasticity of demand
elasticita (pružnost)
poptávky
emerging market nově
vznikající trh
endorse propagovat
ethical etický, mravní
exclusivity výhradní
právo k prodeji
výrobku
expand rozšířit
exploit využít, zneužít

factory farming
průmyslově řízená
farma

fixed costs fixní náklady
flat charge jednotná
cena

flexitime klouzavá
pracovní doba

float uvést akcie do
oběhu

flop propadnout, úplně
selhat

franchisee koncesionář,
provozovatel licence

franchisor majitel
licence, udělovatel
licence

freight forwarder
přepravce

funding dotace
GDP hrubý domácí
produkt

get out of vyhnout se
zodpovědnosti

globalization globalizace
glut přebytek
golden handcuffs zlatá
pouta

golden hello zlaté
přivítání

good faith v dobré víře
green belt area zelené
pásmo

grey market šedý trh
hand over předat slovo
be headhunted být
lákán do jiné
společnosti
headhunter lanař
headquarters ústředí
firmy

hierarchical
hierarchický

hierarchy hierarchie
higher education
vysokoškolské
studium, vyšší
vzdělávání
hold lodní nákladový
prostor

hospitality event
událost, zejména
sportovní nebo
kulturní, na kterou
firma poskytne
prostředky
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ProFile 3
hot rychle jdoucí na
odbyt

hot-desk systém
organizace, kdy
pracovník nemá svůj
vlastní stůl, ale
používá ten, který je
právě volný
HQ ústředí firmy

Human Resources
oddělení lidských
zdrojů
ID tag jmenovka
Inc. akciová společnost
(v USA)

insider trading
nedovolené
obchodování akciemi
prováděné
zaměstnanci na
základě důvěrných
informací o firmě
insolvent insolventní,
platebně neschopný
instalment splátka
intranet intranet
invoice faktura
iron out vyžehlit,
odstranit rozpory
joint venture společné
podnikání
junk email nevyžádaný
email
kick-start nastartovat
(ekonomické procesy)
layout koncepce, projekt
lease nájem nemovitosti

letter of acceptance
dopis potvrzující
přijetí (nabídky)
letter of credit akreditiv
letting agency realitní
kancelář
level off ustálit se
leverage vliv, jehož lze
použít k dosažení cíle
liabilities pasíva (účetní)
under licence na
základě licence
liquidate přeměnit
majetek na hotovost
loss leader ztrátové
zboží (zboží prodávané
záměrně se ztrátou,
aby přilákalo
zákazníky)
make up nahradit čas,
nadělat

manoeuvring

margin marže,
rentabilita

marketing mix
marketingový mix
(soubor složek a
postupů působících na
trh)

market intelligence
znalost trhu, výzkum
trhu
market share podíl na
trhu
mass market marketing
zaměřený na co
nejširší okruh lidí
matrix matice, matrice
menial podřadný,
nekvalifikovaný
merchandise zboží
určené k prodeji nebo
prodané
merger sloučení firem

me-too brand
napodobená značka

morale morálka
mortgage hypotéka
mother company
mateřská firma

multinational
mnohonárodnostní,
nadnárodní společnost

negative connotation
záporný význam /
nádech slova
networking navazování
kontaktů

network marketing
řetězový prodej
niche market mezera na
trhu, zvláštní místo na
trhu zaujímané jednou
společností
night shift noční směna
notice period výpovědní
lhůta
oriented zaměřený
outgoings náklady, režie
outlet filiálka, prodejna

outstanding
neuhrazený, vynikající

overheads režijní
výdaje, peníze na
provoz podniku
overnight success náhlý
úspěch
overtake předehnat

panel interview
panelový / vícestranný
pohovor

paternalistic

protocol protokol,

paternalistický
pay off splatit
pay-scale platová
stupnice
perk výhoda
poskytovaná
zaměstnavatelem jako
např. služební auto,
soukromé zdravotní
pojištění atd.
piracy pirátství,
porušení autorského
práva
pitfall léčka, past
placement nalezení
pracovního místa pro
někoho
plentiful hojný
PR tiskové oddělení,
mluvčí (oddělení) pro
styk s veřejností
predatory pricing dravá
cenová tvorba (za
účelem zničení nebo
poškození konkurence)
presence přítomnost
press release oznámení
pro hromadné
sdělovací prostředky
press the issue naléhat
na koho
prestigious prestižní
price-sensitive citlivý na
cenu

production facility
výrobní prostředek,
továrna
product placement druh
reklamy, kdy firma
zaplatí za to, že se její
výrobek objeví ve
filmu nebo televizním
pořadu
product recall výzva
zákazníkům, aby se
dostavili se
zakoupeným
produktem k výrobci
za účelem dodatečných
oprav
profit margin marže

projected sales
předpokládaný prodej

proposal nabídka, návrh
proposition propozice,
návrh

prospect vyhlídka,
naděje

etiketa

provisional prozatímní,
předběžný

psychometric test
psychologický test

public relations styk s
veřejností

pull strings ovládat
situaci ze zákulisí

put off odložit (na
později)

quasi- přibližně, napůl
raw materials suroviny
recession hospodářský
pokles

redundancy payment
odškodné při výpovědi
z důvodu
nadbytečnosti

reference number
referenční číslo,
jednací číslo
refund dát peněžitou
náhradu, refundace
reimburse uhradit
(vzniklé náklady)
rep obchodní zástupce,
obchodní cestující
repackage prodávat
výrobek v novém,
atraktivnějším balení
reputable renomovaný,
s dobrou pověstí
retail chain jednotkové
obchody (řetěz
poboček)
revenues veškeré
příjmy, tržby
rough costings hrubý /
přibližný rozpočet
nákladů

rung on the ladder
stupeň na firemním
žebříčku

run through
proběhnout, zběžně
prohlédnout
sabbatical placená
studijní dovolená

sale or return
komisionářský prodej

sales lead informace
vedoucí k získání
nového zákazníka
sales literature prodejní
literatura

saturated market
nasycený trh

manévrování
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ProFile 3
from scratch od nuly,

tracking study tracking

zcela od začátku

study (výzkum, při
němž subjekty
dostávají stejné otázky
v určitém časovém
rozmezí)
trademark výrobní a
obchodní známka,
obchodní značka,
ochranná známka

segmentation
segmentace,
rozdělování

serial interview sériový
pohovor

setback nevýhoda,
překážka

settle out of court
urovnat mimosoudní
cestou
shortlist sestavit užší
seznam uchazečů, užší
seznam uchazečů

transaction golf

skimming the market

dopravní
infrastruktura
trial period zkušební
doba
turnover obrat
tycoon magnát, velký
byznysmen
underpin být oporou,
podepřít
understaffed mající
málo pracovníků

lízání smetany

soundbite úryvek z
projevu

speculative application
spekulativní žádost o
zaměstnání
stagnant nehybný,
stagnující
start-up založení nové
firmy
step down odstoupit
stepping stone odrazový
můstek
stick to držet se v
blízkosti, sledovat,
držet se (čeho)
stock zásoby na skladě
subscriber předplatitel
subscription předplatné
subsidy subvence,
dotace
sue podat žalobu,
žalovat někoho u
soudu
superior nadřízený
supply chain prodejní
zásobovací řetězec
take up převzít
team-building budování
kolektivu
tender veřejná soutěž
time off in lieu náhradní
volno
to-do list seznam úkolů
token of goodwill výraz
dobré vůle
track sledovat

obchodní jednání při
golfu
in transit na cestě

transport infrastructure

universal benefits
všeobecné výhody

up-front předem
zaplacený (o penězích)

upgrade změnit
cestujícímu třídu na
vyšší

value added tax (VAT)
daň z přidané hodnoty

vending machine
výdejní automat,
prodejní automat

venture capital
organization
organizace, která se
specializuje na
rizikové investice
viable uskutečnitelný,
životaschopný
voucher poukázka
wind up likvidovat
(firmu)
wiped out úplný krach
withdraw stáhnout se
work for peanuts dělat
za pár šupů
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SLOVNÍKY

BEC, FCE

Oxford Business English
Dictionary
for Learners of English
■ Slovník obchodní angličtiny.
■ Pomáhá studentům
porozumět a efektivně
komunikovat v různých
oblastech obchodu, používat
angličtinu při práci
a porozumět psaným textům.
■ Zahrnuje slovní zásobu a fráze
z široké oblasti obchodu,
kolokace, poznámky
ke slovům s lehce
zaměnitelným významem.
■ Na CD-ROMu naleznete
slovník, výslovnost a praktická
cvičení zahrnující i poslechové
aktivity vhodné pro přípravu
ke zkoušce BEC.

BEC Vantage Masterclass
■

■

■

Učebnice vytvořená pro
kompletní přípravu na zkoušku
Cambridge Business English
Certificate Vantage.
Kurz je vhodný pro ty studenty,
kteří se právě seznamují
s prostředím komerce.
Mluvnice a materiály pro
samostudium jsou v pracovním
sešitě.

First Certificate
Masterclass, New Edition
■

■
■

Populární kurz při přípravě
na zkoušku Cambridge First
Certificate Exam (FCE).
Obsahuje přes 50 % nového
materiálu a zcela nový design.
Rozšiřuje a upevňuje slovní
zásobu, posiluje znalosti
mluvnice.

OBCHODNÍ ANGLIČ TINA
OXFORD BUSINESS ENGLISH

Business Grammar
& Practice
■

■

■

Průvodce gramatikou pro
dospělé, vhodný k samostudiu
nebo pro práci ve třídě.
Detailní výklad hlavních
mluvnických jevů v obchodním
kontextu a s mnoha příklady.
Glosář obchodní
terminologie.

Really Learn 100 Phrasal
Verbs for Business
■

■

■

■

1
www.oup.com/elt

OUP Praha
Jungmannova 31
110 00 Praha 1
tel./fax: 224 494 251
info.praha.cz@oup.com

100 nejčastěji používaných
frázových sloves v obchodní
angličtině.
Ukázky použití sloves ve větě,
praktická cvičení, gramatická
vysvětlení.
Grafy, diagramy a ilustrace
pro lepší pochopení
a snadnější zapamatování.
Vhodné k samostudiu.

OUP Olomouc
Dolní nám. 38
772 00 Olomouc
tel./fax: 585 221 176
info.olomouc.cz@oup.com

OUP Plzeň
Zbrojnická 1
301 12 Plzeň
tel./fax: 377 220 440
info.plzen.cz@oup.com

