
AJ - Slovíčka pro finance B1

Podrobný sylabus

KAPITOLA LEKCE SLOVNÍ ZÁSOBA POPIS KAPITOLY

1. Účetnictví 1 Úvod kariéra v účetnictví (accountant, shareholder, CPA,…)

základní pojmy (assets, liabilities, costs,…)

2 Transakce účetní operace (primary record, receivable, payable,…)

3 Užitečné fráze a slovíčka domáhání platby (outstanding, reminder, doable,…)

domáhání platby - fráze

2. Podnikové finance 1 Náklady a výnosy náklady (costs, expense, output,…)

ziskovost firmy (profitability, income statement, liquidity,…)

2 Závazky a pohledávky fakturace (trading name, reminder, EDI,…)

závazky a pohledávky (receivables, on credit, cash basis,…)

3 Užitečné fráze a slovíčka problémy (ring, complain, advise,…)

problémy - fráze 

3. Finanční plánování 1 Výnosnost firmy, aktiva aktiva (appreciate, depreciation, intangible,…)

ziskovost firmy (gross profit, operating profit,…)

2 Finanční plánování finanční plánování (annual, iteration, contingency,…)

platby dodavatelům (trade discount, EFT, accounts,…)

platby v mezinárodním obchodě (open account, undertaking,…)

3 Užitečné fráze a slovíčka vyjednávání ceny (price boom, high-priced, undercut,…)

vyjednávání ceny - fráze

4. Daně, grafy 1 Daně daně (ad valorem, estate tax, corporation tax,…)

2 Grafy grafy a jejich popis (axis, convert, gather,…)

slovesa a podstatná jména u popisu grafu (ascend,…)

typy grafů (line chart, spider chart, pie chart,…)

3 Užitečné fráze a slovíčka příprava prezentace v PowerPointu (title, unit of measure,…)

příprava prezentace v PowerPointu - fráze

AJ - Slovíčka pro finance B1 je kurz vhodný pro studenty, kteří již mají zkušenosti s angličtinou a pracují s financemi. 

Předpokladem kurzu je zvládnutí angličtiny na úrovni B1-B2. V kurzu je zahrnuta nejen slovní zásoba, která je spojena s 

účetními transakcemi, finančním plánováním, správou závazků a pohledávek, daněmi ale je zde také slovní zásoba užitečná při 

popisu grafů nebo při prezentaci v PPT. Kurz je členěn do 4 kapitol, které jsou děleny do 12 podlekcí. Student si v kurzu 

procvičí jazykové dovednosti - čtení, poslech, mluvený i písemný projev.

V této kapitole si student osvojí slovní 

zásobu spojenou se základy účetnictví a 

transkakcemi. Dále se naučí zdvořilostní 

fráze, které se používají při domáhání 

platby

Druhá kapitola se zabývá podnikovými 

financemi. V této kapitole je slovní 

zásoba týkající se náklad, výnosů, 

závazků a pohledávek. Součástí kapitoly 

jsou i fráze a slovíčka spojená s řešením 

problémů. V kapitole se rovněž 

Třetí kapitola obsahuje slovíčka z oblasti 

ziskovossti firmy, jejích aktiv a 

finančního plánování. V kapitole jsou i 

slovíčka a fráze hodící se k vyjednávání 

ceny a k platbám dodavatelům.

V poslední kapitole se student naučí 

slovní zásobu z oblasti daní, dále grafy, 

jejich typy a popis. V kapitole je lekce 

věnující se PowePointovým 

prezentacím, a fráze, které se při 

prezentování hodí.


