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PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ 
NA DVD

Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nespráv-
ných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny:

1) Interakce – rozhovor: Health Troubles,
2) Interakce – rozhovor: Hysterical Bank Client,
3) Krátký samostatný projev: Holidays,
4) Krátký samostatný projev: Teenagers.

Odpovídají dva maturanti – Sylvie a Lukáš. Doporučujeme pracovat 
s  cvičeními určenými pro lepší uvědomování si nejčastějších chyb při 
ústní zkoušce z cizího jazyka. Vyplňují se před, během i po shlédnutí 
jednotlivých odpovědí na DVD.

PŘED PROHLÍŽENÍM UKÁZKY NA DVD:

– přečti si  Zadání
– vyplň úkoly  Jak na to?

NA DVD:
– prohlédni si ukázku nesprávné odpovědi  a vyplň úkoly v knize.

– prohlédni si ukázku správné odpovědi  a vyplň úkoly v knize.

NAKONEC:
– přečti si v knize návrh správné odpovědi. 

POZOR! Ukázky odpovědí maturantů na DVD nejsou jazykově 
upravené ani u správných odpovědí. Oba maturanti se 
dopouštějí více gramatických chyb a chyb souvisejících 
s výslovností. Cílem DVD však není upozornit pouze na 
jazykovou stránku, ale hlavně na strukturování odpovědi 
v rámci jednotlivých zadaní u maturitní zkoušky.

DVD
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2. TYP ÚKOLU: INTERAKCE – ROZHOVOR: Hysterical 
Bank Client

(odpověď: cca 3 minuty)

 Zadání: 

“HYSTERICAL BANK CLIENT”

You have found out that you are missing your wallet with your credit 
cards and your ID card. You are worried, frustrated and hysterical 
because you have a lot of money on your account. Make a phone call 
to the bank where you have your account and ask them to block 
access to your account for the above reason. Find out whether you 
will be charged for this service or not. Check the balance of your 
account. The examiner is going to play the role of the bank clerk. 
You start. 

The following ideas may help you:
What happened with your wallet?
Where did it happen?
Why are you so worried?

 jak na to?

• Před prohlédnutím DVD si pozorně přečti zadání. Co mají v ko-
munikaci obě osoby splnit, aby mezi nimi došlo k výměně infor-
mací?

• Popiš blíže obě podstavy. V jaké situaci se ocitly? 

• Napiš 3 otázky, na které by se mohl zeptat klient bankovího úřed-
níka, aby zjistil požadované informace.

1. 

2. 

3. 
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 Ukázka nesprávné odpovědi 

• Jakou úlohu má mimika při komunikaci?

• Při prohlížení DVD si všímej, jak student při plnění tohoto úkolu 
používá mimiku. Podtrhni ty jevy, které se vyskytly v jeho proje-
vu.

a) Mimika studenta při jeho ústním projevu naznačuje klid.

b) Mimika studenta při jeho ústním projevu naznačuje neklid.

c) Student se při svém ústním projevu usmívá.

d) Student se při svém ústním projevu mračí.

e) Student udržuje přímý oční kontakt.

f) Student se vyhýbá přímému očnímu kontaktu.

g) Student během rozhovoru neverbálně spolupracuje se svým 
partnerem, mimikou naznačuje porozumění a neporozumění.

• Které z uvedených jevů jsou při komunikaci nevhodné?

• Po prohlédnutí DVD se rozhodni, se kterým z těchto třech hodno-
cení souhlasíš nejvíce:

1. Student splnil úkol. Dokázal, že umí v angličtině komunikovat 
plynule a gramaticky správně. Přesvědčivě hrál roli hysterické-
ho klienta a v životě by si uměl v takové situaci poradit. I přes 
drobné chyby ve výslovnosti považuji jeho projev za srozumi-
telný. 

2. Student sice splnil dílčí úkoly v rámci svého zadání, ale přesto-
že byl jeho projev plynulý, nebyl gramaticky správný. Chyběla 
mu potřebná slovní zásoba a znalost jak zahájit rozhovor, vést 
ho a jak ho ukončit. 

3. Student disponoval dobrou slovní zásobou a používal různé 
gramatické časy v daném kontextu. I přes dobré jazykové zna-
losti ale nedodržoval zásady vedení rozhovoru, tj. neposlou-
chal svého komunikačního partnera, nekladl otázky, nežádal 
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Client: Hello! This is Tim Brown. I have an account in your bank. 
But... I... I´m totally stressed out because I don´t know where I 
put my wallet. I´ve just had a car accident and... now I can´t find 
my wallet. My money was in there and my credit cards... 

Bank Clerk: Calm down, Mr. Brown. Are you calling us because 
you want us to block the access to your account?

Client: Oh... My account! All my life savings are in there!!! Someone 
could steal money from my account! Yes, block it, now!

Bank Clerk: Don´t worry, Mr. Brown. Let me check your account. 
First of all, I need your ID number and the PIN code for your 
account.

o zopakování informace. Místo rozhovoru vedl monolog, ve 
kterém si stěžoval a komentoval svou situaci.

 Ukázka správné odpovědi 

• Po prohlédnutí DVD odpověz na tyto otázky: 

a) Jaký je rozdíl v používaní mimiky studenta v této a v předchá-
zející ukázce? 

b) Jaký je rozdíl v používaní hlasového potenciálu studenta v této 
a předcházející ukázce? 

c) Jakým způsobem student rozhovor zahájil?
d) Jakým způsobem dokázal student udržet rozhovor?
e) Jak dal student najevo, že neslyšel nebo nerozuměl informaci?
f) Jak dal najevo, že ukončuje rozhovor?

•  Co se ti na studentově odpovědi líbilo? Jak bys jeho odpověď 
ohodnotil/a?

 Návrh správné odpovědi: Interakce – rozhovor – 
Hysterical Bank Client
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Client: Yes, yes, of course... Let me find it. God, I don´t have my ID 
card. It was in my wallet and I don´t know the number...

Bank Clerk: Ok, so could you tell me your date of birth, please. 
Client: It´s 18.7.1969.
Bank Clerk: And do you remember the PIN code of your account?
Client: Yes, luckily I know that by heart. I don´t have it written 

down anywhere. It´s 1539. No, it´s 1359. Yes, that´s right.
Bank Clerk: OK, let me check... No one has withdrawn any money 

from your account for two weeks.
Client: Could you, please, tell me what the balance of my account is?
Bank Clerk: It´s 8.340 Euros.
Client: Yes, that should be right. So, could you please block access 

to my account?
Bank Clerk: Yes, of course, don´t worry. I have just blocked it.
Client: One more thing... Will I be charged for this?
Bank Clerk: No, we do not charge for this operation. However, I will 

need a written request from you. Could you come to our bank as 
soon as possible to fill in a form, please?

Client: Yes, of course. I´ll come in 5 minutes. Many thanks for your 
help. Goodbye.

Bank Clerk: Goodbye, Mr. Brown.

 NAUČIL/A JSEM SE, 
že při rozhovoru mám postupovat takto:

1. 

2. 

3. 


