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accept responsibility  přijmout zodpovědnost 
at my age  v mém věku 
career change  změna povolání 
clock in / out   označit dobu příchodu / odchodu na píchacích hodinách 
company car  služební auto 
company facilities  vybavení, zařízení firmy 
day release (GB)  uvolnění ze zaměstnání za účelem studia 
dial  vytočit telefonní číslo 
diligence  píle, pracovitost, přičinlivost 
enterprise  podnik, podnikání, podnikavost 
ethical business practices  obchodní praktiky, které se srovnávají s uznávanou morálkou 
expense account  účet výloh, cestovní účet 
fixed hours  pevná pracovní doba 
flexible hours  pohyblivá pracovní doba 
flexitime  pohyblivá pracovní doba 
fringe benefits  výhody plynoucí ze zaměstnání 
fulfil one's dreams  splnit něčí sny 
health plan (US)  nemocenské pojištění 
health scheme (GB)  nemocenské pojištění 
I don't know what to do.  Nevím, co mám dělat. 
I'm just sick of ...  Prostě mám dost ... 
If I were you I'd leave.  Kdybych byl tebou, tak bych odešel. 
in-service training  vzdělávání při zaměstnání, školení 
individuality  osobitost; individualita 
irregular hours  nepravidelná pracovní doba 
job satisfaction   spokojenost v práci 
keeping a job  udržet si místo 
laziness  lenost 
leave a job  odejít ze zaměstnání 
look a little down  vypadat trochu smutně 
lower pay  nižší plat 
maternity grant  mateřský příspěvek 
obedience  poslušnost 
overtime  práce přes čas 
pass the buck to sb  přenést odpovědnost  na koho 
perks of the job  výhody plynoucí ze zaměstnání 
procrastination  otálení, váhání, odkládání povinností 
prospects  vyhlídky do budoucna 
prospects of promotion  možnost povýšení, postupu  
punctuality  přesnost, dochvilnost 
regular hours  pravidelná pracovní doba 

sabbatical  roční volno, vědecká dovolená univerzitního profesora  
self-motivated  iniciativní, aktivní 
self-motivation  iniciativa, motivace 
self-starter  iniciativní člověk 
share a job  dělit se o pracovní místo s jiným zaměstnancem 
sick pay  nemocenská (peníze) 
slave-driver  otrokář; šéf, který nutí podřízené hodně pracovat 
sociability  schopnost vycházet a bavit se s jinými lidmi 
staff discount on products and services  zaměstnanecká sleva na zboží a služby 
stressful   stresující 
take responsibility for st, sb  odpovídat za něco nebo někoho  
travelling expenses  cestovní výdaje 
unethical business practices  obchodní praktiky, které se nesrovnávají s uznávanou morálkou 
unpaid leave  neplacená dovolená  
vice-versa  a naopak 
What's wrong?  Co se stalo? 
work shifts  pracovat na směny 
workaholic  neúmorný pracovník, nemůže být bez práce 
yell   řvát, křičet, ječet 
 


