
Anotace: 

Tato práce se zabývá problematikou rozdílů mezi britskou a americkou angličtinou ve výuce 

anglického jazyka. Krátký výzkum znalosti a četnosti užití amerických výrazů u studentů 

angličtiny ukázal, jak často používají americké výrazy, aniž by si toho sami byli vědomi, 

naopak však bez systematické výuky mnohdy nejsou schopni význam některých amerických 

slov odvodit ani z kontextu. Tato neznalost může způsobit nedorozumění či komplikace v 

budoucím praktickém užití jazyka (například cestování, porozumění anglicky psané literatuře 

a podobně) nejen u začínajících, ale i pokročilejších studentů. Proto vznikla tato studie, která 

stručně shrnuje problematiku rozdílů mezi britskou a americkou angličtinou v jednotlivých 

jazykových oblastech, jako jsou výslovnost, pravopis, gramatika, slovní zásoba a jazykové 

fráze. Dále nabízí metodické pokyny pro jejich výuku a cvičení sloužící k ucelení znalostí 

studentů zábavnou formou. Hlavním záměrem studie je tedy inspirovat lektory k práci s 

americkou angličtinou a motivovat žáky ke studiu jazyka jako celku, tedy světového jazyka, 

avšak zároveň také zajistit jeho správné užití pro danou oblast. 
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Abstract: 

The thesis focuses on the differences between British and American English in teaching. A 

brief research among students of English was carried out, examining their actual knowledge 

and frequency of the use of American vocabulary. The research project has proved that 

students frequently use American expressions while using British English. On the other hand, 

they are often not able to even deduce the meaning of some common American words from 

context. This lack of knowledge can cause misunderstanding or complication in future use of 

English (for example by travelling, reading English books, articles etc.) not only at the 

beginner but intermediate or advanced level, too. This is the reason why this study has 

originated. It briefly covers the differences between British and American English in 

individual language areas such as pronunciation, spelling, grammar, vocabulary and word 

phrases. Further the thesis offers methodical instructions for their teaching and exercises 

establishing students’ knowledge in an amusing way. The main aim of the study is to suggest 

teachers to work with American English and motivate students to study English as a whole, 

world language. However, it is important to use the appropriate variant for each locality 

where spoken. 
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