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1
goal
She will reach her goal.
You need a goal and a plan.
Goal is what you want to achieve.
Realistic goals are terribly important.
Have you set your goals?
cíl
Ona se dostane ke svému cíli.
Potřebujete cíl a plán.
Cíl je to, čeho chcete dosáhnout.
Reálné cíle jsou hrozně důležité.
Stanovil jste si cíle?
handle
You have to handle rejections.
How do you handle stress?
I handled the angry customer.
The situation was not handled.
We need to handle this now.
zvládnout
Musíte zvládat odmítnutí.
Jak zvládáte stress?
Zvládl jsem naštvaného zákazníka.
Situace nebyla zvládnuta.
Potřebujeme to zvládnout teď.
skilled
Our staﬀ is very skilled.
They always hire skilled workers.
Wow. He is skilled and clever.
How skilled is he?
Skilled engineers are needed.
zručný, zkušený, šikovný
Naši zaměstnanci jsou velmi zkušení.
Oni vždy najímají zručné pracovníky.
Páni. On je šikovný a chytrý.
Jak je šikovný?
Zkušení inženýři jsou zapotřebí.

2
suggest
I suggest going to your oﬃce.
I suggest asking your boss.
So what do you suggest?
I didn’t suggest borrowing money.
Who would you suggest for the job?
navrhnout
Navrhuji jít do vaší kanceláře.
Navrhuji zeptat se vašeho šéfa.

Tak co navrhujete?
Nenavrhoval jsem vypůjčit si peníze.
Koho byste navrhl na tu práci?
opinion
I don’t agree with your opinion.
What’s your opinion of this?
It’s Jack’s opinion. Not mine.
You asked for my opinion.
Is he an opinion leader?
názor
Nesouhlasím s vaším názorem.
Jaký je na toto váš názor?
To je Jackův názor. Ne můj.
Vy jste se ptal na můj názor.
Je to názorový vůdce?
considerable
We see it as a considerable problem.
It was a considerable challenge for us.
We still have considerable advantage.
I still feel considerable pain in my leg.
The car has considerable damage.
značný
Vidíme to jako značný problém.
Byla to pro nás značná výzva.
Stále máme značnou výhodu.
Stále cítím značnou bolest v noze.
Na autě jsou značné škody.

3
supplier
We have some foreign suppliers.
Suppliers deliver materials.
We have our own suppliers.
They became the 2nd biggest supplier.
We are satisfied with our suppliers.
dodavatel
Máme nějaké zahraniční dodavatele.
Dodavatelé doručují materiály.
Máme své vlastní dodavatele.
Stali se druhým největším dodavatelem.
Jsme spokojeni s našimi dodavateli.
earn
You should earn more than you spend.
Our employees don’t earn enough.
If you earn, you receive money.
I need to earn extra money.
Judges earn more than bartenders.
vydělávat
Měl bys vydělávat víc, než utratíš.

Naši zaměstnanci nevydělávají dost.
Pokud vyděláváte, dostáváte peníze.
Potřebuju vydělat peníze navíc.
Soudci vydělávají víc než barmani.
profitable
He created a profitable online course.
This was my most profitable day.
Your start-up is profitable. Now what?
This investment looks profitable.
We found out the firm is not profitable.
výnosné, výdělečné
Vytvořil výnosný online kurz.
Toto byl můj nejvýnosnější den.
Váš start-up je výdělečný. Co teď?
Tato investice vypadá výnosně.
Zjistili jsme, že ta firma není výdělečná.
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decision
Do you mind if I make the decision?
She hasn’t made the decision yet.
Maybe this was a bad decision.
I respect your decision to quit.
I hope he has made the right decision.
rozhodnutí
Nevadí, když já udělám to rozhodnutí?
Ještě neučinila rozhodnutí.
Možná to bylo špatné rozhodnutí.
Respektuji vaše rozhodnutí skončit.
Doufám, že udělal správné rozhodnutí.
helpful
His videos are very helpful.
The information was quite helpful.
It’s helpful for teenagers.
Your advice was not helpful at all.
Flip chart is helpful in some situations.
užitečný
Jeho videa jsou velmi užitečná.
Ta informace byla docela užitečná.
Pro náctileté je to užitečné.
Vaše rada nebyla vůbec užitečná.
Flip chart je v určitých situacích užitečný.
order
If you order it, you will get it.
Let’s order a drink.
We ordered fifteen cars.
You can order online.
I wouldn’t order it now.
objednat

Jestli to objednáte, tak to dostanete.
Pojďme si objednat pití.
Objednali jsme patnáct aut.
Můžete si objednat online.
Já bych si to teď neobjednal.
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