
TÉMATA ROČNÍKOVÝCH PRACÍ Z ANGLICKÉHO JAZYKA 

ŠKOLNÍ ROK: 2019 / 2020 

 

Vedoucí práce: Mgr. Romana Jurášová 

 

1. The Czech and English stereotypes – do we have anything in common? 

Find contrasts and similarities between both nations in a society, traditions, habits 

and everyday life 

 

2. A survey on various English textbooks of the same level, regarding topics, grammar 

and vocabulary 

Compare 3 different textbooks of your level, including the textbook you are using 

 

3. The Czech nationals playing a role in the British history/art/science 

Choose at least 6 people in different fields and periods 

 

4. Translating a given unadopted short story 

Consider grammatical correctness and stylistic accuracy of the target language 

 

5. The influence of the English language on the Czech grammar and vocabulary in the 

past 50 years 

Consider e.g. the professional, scientific and leisure areas and the way they were 

affected 

 

Vedoucí práce: Mgr. Jiří Kaňák 

 

1. Rozbor knihy současného britského autora/autorky v kontextu jeho/její tvorby 

Student/ka představí současného britského autora/autorku a jeho/její tvorbu.  Na 

základě vlastní četby provede analýzu jednoho díla se zaměřením na tematickou, 

kompoziční a jazykovou stránku díla. 

2. Rozbor knihy současného amerického autora v kontextu jeho/její tvorby 

Student/ka představí současného amerického autora/autorku a jeho/její tvorbu.  Na 

základě vlastní četby provede analýzu jednoho díla se zaměřením na tematickou, 

kompoziční a jazykovou stránku díla. 

3. Překlad povídky britského či amerického autora do českého jazyka 

Studen/ka přeloží povídku (nebo její část) současného britského/amerického autora 

do českého jazyka. Součástí práce bude analýza tematické, kompoziční a jazykové 

stránky textu v anglickém jazyce (min. 4 NS).  

  



4. Překlady současných britských a amerických básníků  

Student/ka představí současné anglicky píšící básníky/básnířky a jejich zastoupení 

v české překladové literatuře. Součástí práce bude tematická a motivická analýza 

vybraných sbírek těchto autorů. 

5. Tvorba vlastního časopisu v anglickém jazyce 

Student/ka vytvoří libovolně zaměřený časopis v anglickém jazyce obsahující typické 

publicistické útvary (zpráva, reportáž, rozhovor, recenze ad.) 

 

Jednotlivá témata s výjimkou tématu č. 3 budou zpracována v anglickém jazyce. 

 

Vedoucí práce: PhDr. Eva Sklenářová 

 

1. Translating a given short story of an English fiction book 

       Emphasis on the proper use of Czech language 

 

2. The 2019 time capsule  

       Present a  message for future generations and find an opportunity to  open it 

 

3. How life has changed in the Czech Republic since 1989  

      Interview your grandparents, parents, study the sources and compare 

 

4. How the rest of the world sees us  

What foreigners think about Czech people, their culture, habits, life style etc. – 

results of a survey of at least 10 people 

 

5. Contemporary English filmography 

      Choose an English film director, write a review of his two films and compare 

 

 

 

 

 


