
 

 

Číslo projektu  CZ.1.07/1.05.00/34.0413 

Číslo materiálu  12 

Název školy  Střední průmyslová škola Přerov, Havlíčkova 2, 751 52 Přerov  

Autor  Mgr. Vlasta Krejčířová 

Tematický celek  E-Mail 

Ročník  první 

Datum tvorby  8. 1. 2013 

Anotace  Pracovní list pro procvičení dané tématiky. 

Metodický pokyn  Vypracován podrobněji na str. 4. 

Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.  

Střední průmyslová škola, 
Přerov, Havlíčkova 2 

751 52  Přerov  e-mail: sps@sps-prerov.cz 
 www:    www.sps-prerov.cz 

mailto:sps@sps-prerov.cz
mailto:sps@sps-prerov.cz
mailto:sps@sps-prerov.cz
mailto:sps@sps-prerov.cz
mailto:sps@sps-prerov.cz
http://www.sps-prerov.cz/
http://www.sps-prerov.cz/
http://www.sps-prerov.cz/
http://www.sps-prerov.cz/


 

Stránka 2 z 4 

 

E-MAIL 

E- mail je moderní prostředek rychlé komunikace, proto by měl být stručný a jasný (kurz und 
bündig). Je méně formální (weniger förmlich) než dopis a neexistují pro něj (třeba jako u 
dopisu) nějaká obecně platná pravidla. 

Oslovení je často (i při pracovních kontaktech) neformální; místo Sehr geehrte Frau / Sehr 
geehrter Herr je běžné (i pokud si vykáme) Hallo Frau Klein / Hallo Herr Klein. Jen velmi 
zřídka se používá v češtině běžné „Dobrý den“ (Guten Tag). I rozloučení bývá „uvolněnější“ 
(lockerer) než u dopisu. 

 

1. Nützliche Phrasen / Užitečné fráze: 
 
a) Anrede / Oslovení: 

 

Sehr geehrte Damen und Herren / Sehr geehrter Herr Klein / Sehr geehrte Frau 
Klein 
Hallo Herr Klein / Hallo Frau Klein 
Liebe Kollegen 
Hallo zusammen (přibližně „zdravím vespolek“; neformální pozdrav pro více 
příjemců e-mailu) 

 
 

b) Der eigentliche Text / Vlastní text: 
 

Vielen Dank für Ihre E-Mail. (V Německu se používá E-Mail se členem die, 
v Rakousku se členem das.) 
Vielen Dank für Ihre rasche Antwort. (Mnohokrát díky za rychlou odpověď.) 
Ich habe eine kurze Bitte an Sie. (Mám na Vás malou prosbu.) 
Wie ich bereits angekündigt habe, schicke ich Ihnen die versprochene Word-
Datei. (Jak jsem Vás již informoval, posílám Vám slíbená data.) 
In der Anlage finden Sie die Excel-Datei. (V příloze najdete soubor v Excelu.) 
Sollten Sie Fragen oder Probleme haben, kontaktieren Sie uns gerne. (V případě 
dotazů a problémů nás rádi kontaktujte.) 

 
 

c) Abschied und Gruβformeln / Rozloučení a pozdravy: 
 

Danke und liebe Grüβe 
Mit freundlichem Gruβ 
Vielen Dank im Voraus  (předem) und viele Grüβe 
Vielen (herzlichen) Dank für Ihre Unterstützung (za Vaši podporu) und viele 
Grüβe aus Prerau 
Beste Grüβe aus Prerau 
Vielen Dank für Ihr Verständnis (pochopení). 
Viele Grüβe, … 
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2. Automatische Antwort in Anwesenheit / Automatická odpověď 
v době nepřítomnosti: 
 

Jan Klein ist nicht im Haus. (uvádí se jako předmět) 
 
Ich werde ab 12.03.2013 nicht im Büro sein. Ich kehre zurück am 20.03.3013. (Ich 
werde von 12.03.2013 bis 20.03.2013 nicht im Büro sein.) Nach meiner Rückkehr 
(návratu) werde ich Ihre Nachricht beantworten. In dringenden Fällen (v naléhavých 
případech) wenden Sie sich (obraťte se) bitte an meinen Kollegen Frank Gross. 
  
Vielen Dank. 

 
 

3. Zeichen, die im Internet verwendet werden / Symboly 
používané na internetu: 
 

@  das At; das At-Zeichen; der Klammeraffe; der Affenschwanz 
:-)  glücklich 
:-))  sehr glücklich 
:-)))  überglücklich 
:-D  breites Lachen 
,-)  mit dem einen Auge blinzeln, zwinkern = ironie 

 
 

4. Schreiben Sie eine E-Mail. 
 
Vaše kamarádka/Váš kamarád ze Stuttgartu se zajímá o významné osobnosti. 
V mailu o své oblíbené osobnosti ji/ho informuj: 

 o zemi, ze které pochází, 

 kde bydlí, 

 kolik jí/jemu je let, 

 co dělá (čím se zabývá), 

 jaké jazyky zná. 

 

 
 
 
 
 
Použitá literatura: 
 
MICHŇOVÁ, I. Business Deutsch. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2006. ISBN 8024716437. s. 55 – 
57. 
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METODICKÝ POKYN 

1. Užitečné fráze: 
- učitel prochází s žáky jednotlivé části mailu podrobněji, uvádí různé varianty 
- neznámé výrazy se žáci pokusí sami přeložit se slovníkem, následuje 

společná kontrola 
 

2. Automatická odpověď v době nepřítomnosti: 
- žáci přečtou nahlas uvedený text a pokusí se odhadnout, co znamená 
- následuje společná kontrola 

 
3. Symboly používané na internetu: 

- žáci se seznámí s nejčastěji používanými symboly a jejich významy 
- učitel upozorní žáky na symbol @, pro který němčina používá tyto výrazy: das 

At, das At-Zeichen, der Klammeraffe, der Affenschwanz 
 

4. E-mail: 
- žáci sami napíšou e-mail podle zadání  
- možné řešení: 

 

Meine VIP-Persönlichkeit 

 
Hallo Hans, 
 
vielen Dank für deine E-Mail. 
 
Ich habe Jaromír Jágr sehr gern. Er ist Eishockeyspieler, zur Zeit spielt er 
Eishockey für die NHL. Er kommt aus Tschechien, aus Kladno. Er wohnt auch 
heute in der Nähe von Kladno, wenn er nicht unterwegs ist. Er ist 41 Jahre alt 
und spricht Tschechisch, Englisch und Russisch. Kennst du ihn auch? 
 
Viele Grüβe aus Prerau 
 
Dein Petr 


