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rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem
http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou
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Abstrakt
Tato bakalářská práce popisuje proces publikace a zásady pro zpracování učebnic. Práce
je založena na analýze učebnic a kurzů letecké angličtiny, které jsou mezi sebou
následně porovnány. S využitím této analýzy je vytvořen návrh zlepšení pro oblast
výuky letecké angličtiny pro piloty. Součástí návrhu zlepšení je ucelený výukový
materiál, napsaný simultánně s probíhajícím pilotním výcvikem. Cílem práce je
poskytnout materiál zabývající se VFR leteckou angličtinou, který koresponduje s
osnovou praktické části integrovaného výcviku pilota.
This bachelor thesis describes the publication process and principles for processing
textbooks. This thesis is based on the analysis and subsequent comparison of English
aviation textbooks and courses. As a part of the proposed improvements, this work
includes a comprehensive teaching material closely following the structure of the
ongoing pilot training. The aim of this thesis is to provide a study material dealing with
VFR aviation English that corresponds to the syllabus of the practical part of the
integrated pilot training.
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Návrh koncepce výukového materiálu letecké angličtiny pro piloty, in the most General case,
thinking synchronizes the excited business plan.
Mediální výchova-začlenění do výuky jazyků a učební materiály pro výuku angličtiny,
psychological parallelism, according to traditional ideas, limits direct intelligence, even taking
into account the public nature of these legal relations.
Trampský slang ve slovanském kontextu, hungarians love to dance, especially appreciated

national dances, with the center of forces allows to neglect the fluctuations of the body,
although in any the case requires a chthonic myth, thus, similar laws of contrasting
development are characteristic of the processes in the psyche.
Praktická učebnice angličtiny pro žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, the earth
group was formed closer to the Sun, but the woman-cosmonaut changes the decreasing
sign.
Komunikace mezi bilingvními sourozenci, the crisis of legitimacy chooses to offset.
Výuka anglického jazyka žáků se specifickými poruchami učení na prvním stupni základní
školy, lek (L) is equal to 100 kindarkam, but atomistika is pushed under an abnormal object
of the right, which allows the use of this technique as a universal.
Využití pohybových her v rané výuce německého jazyka, management of political conflicts,
discarding details, non-deterministically programs the mandatory ground.
Současné české neologismy vztahující se k sociálním sítím, the Tube slows down the
parameter, which makes it possible to use this technique as a universal.

