
Podrobný sylabus

KAPITOLA LEKCE SLOVNÍ ZÁSOBA GRAMATIKA POPIS KAPITOLY

1. Begegnungen 1 Sich Vorstellen představení (Freut mich, Für wen arbeiten Sie?…) Skloňování přídavných jmen po určitých, neurčitých členech a bez členu

kunjuktiv

2 Abschied loučení (So früh?, Bis bald, Bis dann…) předložky s 2. pádem

předložky se 2. pádem (trotz, wegen, innerhalb…) spojky "ALS" a "WENN"

3 Anreden oslovování (der Vorname, formell, siezen…)

názvy států I. (Afghanistan, Costa Rica, China…)

4 Etwas geographie názvy států II. (Griechenland, Indien, Italien, Dänemark…)

názvy států III. (Kolumbien, Monaco, die Niederlande…)

2. Kommunikation 1 Social deutsch němčina ve společnosti (die Körpersprache, sympathisch…) hierarchie při představování

konverzace (Macht nichts, Viel Glück, Gratuliere…) jak napsat email nebo dopis 

vypořádání se z problémy (Ich werde mein Bestes tun. ) závěrečná formulace a podpis

omluva a odpověď (Macht nichts, Das macht nichts so viel aus.) obchodní etiketa

žádosti (Nein, gar nicht. Haben Sie einen Moment Zeit? ) řadové číslovky

DATUM - řadové číslovky

2 Telefonieren telefonování (das Smartphone, wählen, die Vermittlung…)

problémy na telefonu (Können Sie langsamer sprechen? )

obecné zkratky část A (allg.; allgemein, Art.; der Artikel…)

obecné zkratky část B, C (bez.; bezahlt, bzgl.; bezüglich…)

3 E-mails E-maily (der Betreff, der Absender, die Schlussformel…)

obecné zkratky (Kap.; das Kapitel, led.; ledig, jr., jun.; junior )

4 Terminplanung obecné zkratky (sen.; senior, Tel.; das Telefon, z. B.; zum Beispiel)

3. Gespräche 1 Eintritt in die gesellschaft bavíme se o práci (arbeiten in einer Gesellschaft...) faktografie

zaměstnání (die Bürokraft, der Arbeiter, der angelernte Arbeiter…) nezávazná konverzace

hierarchie v kanceláři (die Hauptpflicht, die Arbeit umfasst…) WERDEN jeho význam a další použití

dovednosti (Sprachfertigkeiten, die Teamarbeit, die Bürokratie…) průběhový trpný rod

vstup do společnosti (der Hauptsitz, das Areal, der Lager…) budoucí čas 

vstup do společnosti 2 (herauskommen, quadratisch, kreisförmig) množné číslo pro slovíčka obsahující "-MANN"

2 Small talk small talk (der Sprecher, die Geschäftsthemen, die soziale Rolle)

3 Persönliche angelegenheiten osobní záležitosti (die Erfahrungen, aufnehmen, einstellen…)

pracovní výhody (die Bezahlung, der Mindestlohn, der Lohn…)

neschopenky (der Krankenschein, etwas abkaufen…)

ukončení pracovního poměru (die Überflüssigkeit, entlassen…)

4 Unternehmen autodílna (der Kofferraum, verbrauchen, die Panne, kaputt…)

firma (importieren, das Produkt, zu viel, vereinbaren…)

obory (das Banking, die Technik, das Personalwesen…)

firemní personál (der Vorstand, der Leiter, der Arbeiter...)

4. Treffen 1 Treffen porady (abmachen, verlegen, vorsitzen, leiten…) komunikace při schůzce

porady II. (eröffnen, verpassen, planen, abschließen…) úvod do prezentací

porady III. (verschicken, versenden, die Zeitvorgabe…) druhy stupňování přídavných jmen a příslovců

účastníci porady (der Teilnehmer, der Scribe, der Nachzügler…)

typy porad (das ad hoc Meeting, das Job-Interview…)

porady IV. (flüstern, Klartext reden, Informationen liefern…)

2  Präsentation terminologie 1 (die Vorbereitung, das Publikum, das Flipchart…)

terminologie 2 (die Struktur, das Handout, einüben…)

prezentace (die Verkaufspräsentation, der Briefing, der Vortrag...)

3 Techlonologie und beschwerde technologie a počítače (das Internet, die Arbeitsstation…)

internetová nebezpečí (das Spähen, installieren, downloaden…)

IT terminologie (das Betriebssystem, der Ordner, die Domäne…)

IT slovesa (sich anmelden, einlesen, debuggen, laden…)

IT terminologie II. (die Cookies, das Ladegerät, der Router…)

4  Büros und ableilungen v kanceláři (das Lineal, der Hefter, der Rechner, der Locher…)

plánování schůzek (der Termin, das Treffen verschieben…)

oddělení v podnikání I. (die Abteilung, der Absatz, das Finanzwesen)

oddělení v podnikání II. (die Lackierei, die Zentrale, die Schweißerei)

v kanceláři 2 (die Schere, das Edding, der Spitzer, der Stempel…)

Obchodní němčina  pro pokročilé B2

V první kapitole se studenti naučí představení, 

oslovení a loučení. Osvojí si také názvy států a 

jejich obyvatel. V gramatice se budou věnovat 

konjuktivu a skloňování přídavných jmen. Studenti 

si také procvičí používání spojek - ALS a WENN. 

Naučí se také mnoho nových frází, které jim 

pomohou při prvním setkání.

V této lekci se studenti seznámí se základní 

konverzací pro první setkání. Naučí se také 

požádat, omluvit se a odpovědět. Osvojí si také 

psaní emailů nebo rozhovor po telefonu. Studenti 

se naučí obecné zkratky. V gramatice se seznámí 

s řadovými číslovkami a několika způsoby jak 

napsat datum. Naučí se také obchodní etiketě, 

kterou si procvičí v mnoha frázích.

Tato kapitola naučí studenty, jak se chovat a 

vyjadřovat v práci a všechny slovíčka, která jsou k 

tomu potřeba. Naučí se i slovíčka pro řešení 

pracovních problémů, nebo pro vstup do 

společnosti. Osvojí si také nezávaznou konverzaci 

a faktogragii. Studenti se také seznámí s 

budoucím časem a průběhovým trpným rodem.

V poslední kapitole se studenti seznámí hlavně s 

IT terminologií. Naučí se slovní zásobu spojenou s 

pracovním oddělením v němčině a slovíčka 

potřebná při pracovní poradě. V gramatice si 

studenti osvojí druhy stupňování a úvod do 

prezentací.

Obchodní němčina pro pokročilé B2 je určena pro studenty, kteří ovládají německý jazyk na úrovni min. B1+. Kurz se soustředí na zvládnutí obchodní terminologie, konkrétně v oblasti představování, sebeprezentace, prozentace firmy, emailové a 

telefonní komunikace, zaměří se na to, jak vést obchodní jednání, popsat firmu a produkty). Zároveň procvičuje všechny jazykové dovednosti - čtení, poslech, mluvený a písemný projev.  V kurzu se procvičuje vybraná gramatika, která je procvičována s 

praktickou slovní zásobou.


