
Unit 9 
 

On the Net (3)     Na síti (3) 
Market Research    Marketingový průzkum 
 
The company MARKET PRO is interviewing people  Společnost MARKET PRO dělá interview s lidmi  
in various countries about their daily routines.   v různých zemích ohledně jejich denních zvyklostí. 
Now they are questioning Sue who lives in London.  Teď se ptají Sue, která žije v Londýně. 
 
Interviewer: 
Excuse me,     Promiňte, mohu vám 
can I ask you some questions?  položit několik 
otázek? 
Sue: 
Of course. Go ahead.   Samozřejmě. Prosím. 
Interviewer: 
What do you do?   Jaké máte 
zaměstnání? 
Sue: 
I’m a lawyer.    Jsem právnička. 
Interviewer: 
Where do you work?    Kde pracujete? 
Sue: 
I work for EXPERT LAWYERS in London. Pracuji pro EXPERT LAWYERS  v Londýně. 
Interviewer: 

Do you like your job?    Líbí se vám vaše práce? 
Sue: 
Yes, I do.      Ano, líbí. 
Interviewer: 
Where do you live?     Kde žijete? 
Sue: 
I live in a nice London suburb.   Bydlím v příjemné londýnské čtvrti. 
Interviewer: 
Do you speak French or German?   Mluvíte francouzsky nebo německy? 
Sue: 
No, I don’t. But I speak Spanish.   Ne, nemluvím. Ale mluvím španělsky. 
Interviewer: 
OK. Now to your daily routines.   Dobře. Nyní k vašim denním zvyklostem.  
What time do you get up?    V kolik hodin vstáváte? 
Sue: 
I get up at nine.     Vstávám v devět. 
Interviewer: 
What time do you have breakfast?   V kolik hodin snídáte?  
Sue: 
Mm, I have breakfast at 9.30.   Snídám v 9.30. 
Interviewer: 
What do you like for breakfast?   Co máte ráda k snídani? 
Sue: 
I like bread with cheese, fruit and tea for breakfast. K snídani mám ráda chléb se sýrem, ovoce a čaj. 
Interviewer: 
Do you take a shower in the morning?  Sprchujete se ráno? 
Sue: 
Yes, I do.      Ano. 
Interviewer: 
What time?      V kolik hodin? 
Sue: 
Around ten.      Okolo desáté. 



 
 
 
 
Interviewer: 
What time do you leave home?   V kolik hodin odcházíte z domu? 
Sue: 
I leave home at 10:30.    Z domu odcházím v 10.30. 
Interviewer: 
How do you go to work?    Jak jezdíte do práce? 
Sue: 
By car.      Autem. 
Interviewer: 
What time do you start work?   V kolik hodin začínáte pracovat? 
Sue: 
At eleven.      V jedenáct. 
Interviewer: 
What time do you have lunch?   V kolik hodin obědváte? 
Sue: 
At 1 p.m.      V jednu odpoledne. 
Interviewer: 
How long does your lunch take?   Jak dlouho trvá váš oběd? 
Sue: 
About an hour.     Asi jednu hodinu.  
Interviewer: 
What time do you finish work?   V kolik hodin končíte v práci? 
Sue: 
Usually at 4 p.m.     Obvykle ve čtyři odpoledne. 
Interviewer: 
What time do you have dinner?   V kolik hodin večeříte?   
Sue: 
Around six.      Kolem šesté. 
Interviewer: 
Where do you have dinner?    Kam chodíte na večeři? 
Sue: 
I usually go to one of my favourite restaurants. Obvykle jdu do jedné z mých oblíbených restaurací. 
Interviewer: 
What sports do you like?    Které sporty máte ráda? 
Sue: 
I like swimming and biking.    Ráda plavu a jezdím na kole. 
I also go to the gym once a week.   Taky chodím jednou týdně do tělocvičny. 
Interviewer: 
What do you do in your free time?   Co děláte ve svém volném čase? 
Sue: 
Different things. I meet my friends,  Různé věci. Scházím se se svými přáteli,  
go jogging, read a book or go out  for dinner. chodím běhat, čtu si knihu nebo si vyjdu na večeři. 
Interviewer: 
Are you going out for dinner right now?  Jdete na večeři i teď? 
Sue: 
Yes, I am. Why?     Ano, jdu. Proč? 
Interviewer: 
Could I invite you?     Mohl bych vás pozvat? 
Sue: 
Oh no, thanks, I’m already meeting somebody. Ne, děkuji. Už mám s někým schůzku. 
Interviewer: 
Maybe next time?     Snad příště? 
Sue: 
I’m sorry, no. Thank you.    Ne, je mi líto. Děkuji. 

 
 
 



Přítomný čas prostý 
Slovesa mají ve všech osobách stejný tvar,  

pouze ve 3. osobě jednotného čísla ”syčíme”. 
 

I                    WORK  we         WORK 
You                WORK you        WORK  
he/she/it       WORKS they      WORK 

 
Otázku a zápor u plnovýznamových sloves tvoříme pomocným slovesem DO. 

(Srovnejte: Pro všechny osoby použijeme tvar DO pro otázku, tvar DON’T pro zápor,  
pouze 3. osobě jednotného čísla opět ”syčíme”: DOES pro otázku, DOESN’T pro zápor.) 

Otázka:      Zápor: 
DO I WORK? DO we WORK?  I DON’T WORK we DON’T WORK 
DO you WORK? DO you WORK?  you DON’T WORK you DON’T WORK 
DOES he/she/it WORK? DO they WORK?  he/she/it DOESN’T WORK they DON’T WORK 

 

Doplňte následující věty: 
 

I ............................... in a bank.    Pracuji v bance. 
...................... you ....................... eight hours a day? Pracuješ 8 hodin denně? 
Yes, I ............................... eight hours a day,   Ano, pracuji 8 hodin denně, 
but I .......................................... shifts.   ale nepracuji na směny. 
 
............................ you ............................. the party? Líbí se Ti ten večírek? 
Yes, I ............................... .     Ano, líbí. 
But my wife ............................................. it.  Ale mé ženě se nelíbí.  
We ............................... go.     Musíme jít. 
 

Srovnejte: 

1. Časování, otázku a zápor sloves to BE, to HAVE. 
2. Časování, otázku a zápor způsobových sloves CAN, MAY, MUST. 
3. Všechna ostatní slovesa jsou plnovýznamová  

a potřebují pro otázku a zápor pomocné sloveso DO. 
Otázka:       Zápor: 
Are you married?    
Have you got a car? / Do you have a car? 
Can you drive?    
Do you speak English? 

I’m not married. 
I haven’t got a car. / I don’t have a car. 
I can’t drive. 
I don’t speak English. 

 
 



 
Doplňte následující věty: 
........................................................ single?   Jste svobodný? 
........................................................ a flat?   Máte byt? 
........................................................ swim?   Umíte plavat? 
........................................................ German?  Mluvíte německy? 
 

........................................................ tired?   Jste unavený? 

........................................................ a mobile phone? Máte mobilní telefon? 

........................................................ computers?  Umíte používat počítače? (use) 

........................................................ about the new bar? Víte o tom novém baru? (know) 
 
........................................................ hungry?  Máte hlad? 
.............................................. any brothers or sisters? Máte sourozence? 
........................................................ with the Internet? Umíte pracovat s internetem? 
........................................................ at the weekends? Pracujete o víkendech? 
 
 
Possible answers: 
 
I work in a bank.      Pracuji v bance. 
Do you work eight hours a day?    Pracuješ 8 hodin denně? 
Yes, I work eight hours a day,     Ano, pracuji 8 hodin denně, 
but I don’t work shifts.     ale nepracuji na směny. 
 
Do you like the party? / Do you enjoy the party?  Líbí se Ti ten večírek? 
Yes, I do.       Ano, líbí. 
But my wife doesn’t like it. (doesn’t enjoy)   Ale mé ženě se nelíbí.  
We must go.       Musíme jít. 
 
Are you single?      Jste svobodný? 
Have you got a flat? / Do you have a flat?   Máte byt? 
Can you swim?       Umíte plavat? 
Do you speak German?      Mluvíte německy? 
 
Are you  tired?      Jste unavený? 
Have you got a mobile phone? / Do you have … ?  Máte mobilní telefon? 
Can you use computers?     Umíte používat počítače?  
Do you know about the new bar?    Víte o tom novém baru?  
 
Are you hungry?      Máte hlad? 
Have you got any brothers or sisters?  / Do you have ... ? Máte sourozence? 
Can you work with the Internet?    Umíte pracovat s internetem? 
Do you work at the weekends?     Pracujete o víkendech? 
 


