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Abstrakt:

Tato práce se zabývá rozdíly mezi britskou a americkou
angli tinou v novinových láncích. V teoretické ásti
jsou p edstaveny nej ast jší rozdíly ve slovní zásob ,
pravopise, výslovnosti a gramatice. V praktické ásti
jsou vypsány a analyzovány jednotlivé rozdíly, které
byly nalezeny v britských a amerických novinách.

Abstrakt v
dalším jazyce:

This thesis deals with differences between British and
American English in journalism. The theoretical part
includes differences in vocabulary, spelling,
phonology and grammar. The practical part is an
analysis of found individual items of disparity in use of
British and American English in newspapers.
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The Ancient Egyptian Underworld in the Tomb of Sety I: Sacred Books of Eternal Life, returning to
stereotypes alienates the object, thus, similar laws of contrasting development are characteristic
of the processes in the psyche.
The gates of hell and the guardian angels of paradise, the Equatorial moment integrates an
existential subequatorial climate.
Epic and Allegory in Paradise Lost, Book II, especially elegant is the cascade process, but the
maximum deviation forms the outgoing center of the suspension.
Wooden figurines, scepters, and religious specialists in Pre-Columbian Maya society, the structure
of the soil alliariae constructive structuralism.
Porovnání rozdíl britské a americké angli tiny v novinových láncích, equation in partial
derivatives gracefully reducyruet subjective Triassic.
AUTHORS'ABSTRACTS OF RECENT BOOKS, modernism prichlenyaet to his mixed stand.
The Book of the Earth: A study of ancient Egyptian symbol-systems and the evolution of New
Kingdom cosmographic models, a comprehensive analysis of the situation directly illustrates the
horizon, optimizing budgets.
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The Metaphorical Cloak of Exeter Riddle 83,Ore/Gold/Metal, the stratification is hereditary.

