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among other things  mezi jiným 
bad quality control  špatná kontrola jakosti; špatné řízení jakosti  
bad working environment  špatné pracovní prostředí 
balance the social programs with the 
reduced income from taxes 

 uvést do rovnováhy sociální programy a snížené 
příjmy z daní 

be fired (coll)  být propuštěn, dostat padáka 
be given notice  dostat výpověď 
be laid off / be made redundant (GB)  být propuštěn 
be (out) on strike  stávkovat 
closed shop  podnik zaměstnávající pouze členy odborové 

organizace 
come out in sympathy  podpořit stávkující 
conditions of employment  podmínky zaměstnání 
corruption in high places  korupce na nejvyšších místech 
deadlocked negotiations  jednání, jež se octla na mrtvém bodě 
deal with the recession   vypořádat se s recesí 
declining economic situation  zhoršující se ekonomická situace 
dole (GB coll)  podpora v nezaměstnanosti 
environment(ally)-friendly products  ekologické výrobky 
external factors  vnější faktory 
get the sack  být vyhozen z práce 
give in to the demands  podlehnout požadavkům 
give notice  dát výpověď 
glass ceiling  společenská bariéra zabraňující ženám a 

příslušníkům menšin v postupu či kariéře 
go on strike   začít stávkovat 
golden handshake (GB)  odměna udělená významnému zaměstnanci  
incompetence  neschopnost, nezpůsobilost 
index-linked earnings  výdělky přizpůsobené inflaci 
lack of opportunity  nedostatek příležitosti 
lack of support from colleagues  nedostatek podpory kolegů 
lay off  propustit 
low commission  nízká provize 
lump sum  odstupné (jednorázová částka vyplácená 

propuštěným pracovníkům) 
main concerns   nejdůležitější problémy 
make ends meet  vyjít s penězi, které vyděláte 
management lockout   situace, kdy vedení podniku odmítá dělníkům 

přístup na pracoviště, dokud nepřijmou jeho 
podmínky 

on income support (US) / on social 
security / on the dole (GB coll)  / on 
welfare (US) 

 (žít) z podpory 

passed over for promotion  být vynechán při povyšování 
personal factors  osobní faktory 
picket line  skupina demonstrantů  
probation period  zkušební lhůta 
quality control  řízení kvality, kontrola kvality 
recession  hospodářský pokles, recese 
recession has brought about ...  hospodářský pokles způsobil ... 
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redundancy payment (GB)  odstupné tomu, kdo byl propuštěn 
retraining scheme  plán přeškolování, rekvalifikace  
sack  vyhodit, vyrazit 
severance pay (US)  odměna udělená významnému zaměstnanci  
sexual discrimination  znevýhodnění, diskriminace na základě pohlaví 
sexual harassment  sexuální obtěžování 
short-term contract  pracovní smlouva na dobu určitou; krátkodobá 

smlouva 
stalled negotiations   pozastavená, zdržovaná jednání 
strike against st  stávkovat proti něčemu 
strike for st  stávkovat za něco 
successful talks  úspěšné rozhovory 
take industrial action  zorganizovat protestní akci zaměstnanců, stávku 
take voluntary redundancy (GB)  dobrovolně odejít ze zaměstnání 
trade unions  odbory 
union dues  odborářské příspěvky 
union leaders   odboroví předáci 
union membership  členství v odborech 
union representative  zástupce odborů 
unions  odbory 
unsociable hours  nezvyklá pracovní doba (znemožňující 

společenský styk) 
wages keep pace with inflation  mzdy drží krok s inflací 
whistle will blow for the last time  siréna zazní naposledy 
work around the clock   pracovat ve dne, v noci 
 


