Reporting Results
Pracujete v anglicky mluvícím prostředí? Máte šéfa ze zahraničí?
Podívejte se na téma "Reporting Results"/ Podávání zpráv o výsledcích.
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Příklady použití a rozhovory:
We report to our boss every week. Každý týden podáváme šéfovi zprávu.
Our department has achieved the goal. Naše oddělení splnilo cíl.
Sandra didn´t achieve her monthly goal. Sandra nedosáhla svého měsíčního cíle.
The weekly sales figures have increased by 20%. Týdenní prodejní údaje se zvýšily o 20%.
Could you give me the weekly update on the advertising campaign? Mohl/a byste mi dát týdenní
zprávu ohledně reklamní kampaně?

Ukázky rozhovorů:
A: Have you finished the project for the Conrad company? Dokončil jsi projekt pro společnost
Conrad?

B: Yes, we finished the project last week. The manager from the Condrad company was very
happy with the result. Ano, ten projekt jsme dokončili minulý týden. Manažer ze společnosti
Conrad byl s výsledkem velice spokojený.
A: Ok, great! Good job! Dobře, skvělé! Dobrá práce!
…...
A: Have you completed all your tasks today? Dokončil jsi dnes všechny své úkoly?
B: No, I haven´t. There were some urgent issues I had to handle. I´ll come earlier tomorrow
and finish everything by tomorrow morning. Ne, nedokončil. Objevily se nějaké urgentní
záležitosti, které jsem musel/a zvládnout. Zítra přijdu dříve a všechno dokončím do zítřejšího rána.
A: Ok, but I really want you to do it by tomorrow morning. Dobře, ale opravdu chci, abys to
udělal/a zítra ráno.
…....
A: Could you give me an update on the project for O2? Mohl/a byste mi dát aktuální zprávu
ohledně projektu pro O2?
B: It´s in progress. We are waiting for their IT department to finish the preparation of the
database. Je to v procesu. Čekáme na jejich IT oddělení, až dokončí přípravu databáze.
…...
A: Hi Martin, I have finished the market analysis. Did you have a chance to review it? Since it
was my first analysis, I was wondering if I can get some feedback. Ahoj Martine, dokončil jsem
report (zprávu) o trhu. Měl jsi šanci ji posoudit? Protože to byla moje první analýza, přemýšlel jsem,
jestli bych mohl dostat nějaký feedback.
B: Yeah. I have already reviewed it. It was pretty good. Well, you finished the analysis on time.
That´s perfect. And seeing how it was your first assignment, you did very well. Ano, už jsem ji
posoudil. Bylo to docela dobré. Analýzu jsi dokončil včas. To je perfektní. Vezmu-li v úvahu, že to
byl tvůj první úkol, zvládnul jsi ho velice dobře.
A: Thank you. Děkuji.
……
A: Petra, are you done with the presentation? Petro, jsi už hotova s tou prezentací?
B: Not yet. I´m sorry. I was overwhelmed by other things. Ještě ne. Omlouvám se. Byla jsem
zahlcena jinými věcmi.
A: Ok. I´d like you to aim at producing the presentation by Tuesday morning. Dobře. Rád bych,
aby ses zaměřila na vytvoření prezentace do úterního rána.
B: Ok, I understand. I´ll do it. Dobře, rozumím. Udělám to.
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