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Mgr. Miloš Ml čoch, Ph.D. 

 

* 1964 

Specializace: obecná lingvistika, současný český jazyk, mediální výchova, jazyk současné 
žurnalistiky 

Člen katedry od r. 1994. 

Absolvent Filosofické fakulty UP v Olomouci (1987), odborný asistent. V r. 1999 obhájil 
disertační práci na téma Jazyk současné psané sportovní žurnalistiky.  V letech 1996 – 1999 
pracoval jako vedoucí gramatické sekce KČJL, v letech 1999 - 2008 ve funkci vedoucího 
katedry. Za jeho vedení mj. katedra získala akreditaci těchto studijních programů: specializace 
v pedagogice (3letý bakalářský v prezenční i kombinované formě), učitelství pro 2. stupeň 
základních škol (2letý navazující magisterský), český jazyk – učitelství pro střední školy, 
český jazyk – učitelství pro 2. stupeň základních škol (rozšiřující). Vyučuje disciplíny úvod 
do studia jazyka, jazykový proseminář, jazyk současné žurnalistiky, mediální výchova 
a vývojové tendence v současné češtině. Publikuje jazykovědné studie (v ČR i v zahraničí), 
popularizační články, literární recenze i vlastní prózy. Jako hlavní řešitel se podílel na 
grantových projektech, zaměřených na problematiku jazyka sportovní žurnalistiky a na 
rozvíjení čtenářských dovedností dětí se sluchovým postižením. Dva doktorandi pod jeho 
vedením získali titul Ph.D. Je autorem skript Charakteristické rysy jazyka sportovní 
žurnalistiky, studijní opory Úvod do studia jazyka a spoluautorem publikace Příběhy Starého 
zákona.  

 Přehled publikační činnosti za posledních pět let 

2004    

MLČOCH M. Slovo o slove. In Acta Paedagogicae, Annus III., Prešov – Olomouc. Prešov: 
AFPUP 2004,  s. 183. ISBN 80-8068-254-2. (Recenze).  

MLČOCH, M. K možnostem využití titulků ve výuce českého jazyka. In Tradiční 
a netradiční metody a formy ve výuce českého jazyka na základní škole. 2003.  Olomouc: UP 
v Olomouci 2004, s. 73–76. ISBN 800-244-0814-7.  

MLČOCH, M. – KOPECKÝ, K. Co je vlastně Škola za školou? In Tradiční a netradiční 
metody a formy ve výuce českého jazyka na základní škole. 2003. Olomouc: UP v Olomouci 
2004, s. 38 - 40. ISBN 800-244-0814-7.  

MLČOCH, M. Lexikálně-stylistické aspekty jazyka fejetonů Jiřího Kratochvila. In Jazyk 

a literatura na Moravě. In Studia Moravica I, 2004, s. 99–104. ISBN 80-244-0845-7. 

MLČOCH, M. – POLÁK, M. Kritické myšlení a dramatická výchova. In Slovo o slove, roč. 
10, . 2004. Prešov: Prešovská univerzita 2004, s. 123 – 129. ISBN 80-8068-290-9.  
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MLČOCH, M. Vývojové změny v pojetí titulku v české žurnalistice. In Konstanty a proměny 

v českém jazyce a literatuře v XX. století. Stalość i zmienność w jazyku i literaturce czeskiej 

XX wieku.  Walbrzych - Ostrava: Wydawnictwo Pro 2004, s. 197 – 203. ISBN 83-911312-62. 

  

2005  

MLČOCH, M. Anglicismy v chatové komunikaci mládeže aneb Hoďte nějakej link na dobrej 
house. In Eurolitteraria a eurolingvistica 2005. Liberec: Technická univerzita v Liberci 2005, 
s. 305 - 311. ISBN 80-7372-040-X. 

   

2006  

MLČOCH, M. – MELKOVÁ, L. (eds.) Tradiční a netradiční metody a formy ve výuce 

českého jazyka na základní škole. Olomouc: UP v Olomouci 2006, 190 s. ISBN 80-244-
1282-9. 

ZOUHAROVÁ, M. – MLČOCH, M. Charakteristika některých lingvodidaktických výrazů. 
In Slovo o slove. Prešov: Prešovská univerzita 2006, s. 57–63. ISBN 80-8068-491-X.  

MLČOCH, M. Řešit, řešení. Naše řeč 89, 2006, č. 4, s. 223–224.    

MLČOCH, M. – POLÁK, M. Vyučování českého jazyka a chystané změny ve vzdělávání na 
základní škole. In Studia Slovaca (zborník vedeckých prác členov katedry slovenského 
jazyka a literatúry), Banská Bystrica: Katedra slovenského jazyka a literatúry, Pedagogická 
fakulta, UMB Banská Bystrica 2006, s. 130-132, ISBN 80-8083-350-8. 
 
MLČOCH, M. – POLÁK, M. K inovaci studijních programů připravujících budoucí učitele 
českého jazyka. In Studia Slovaca (zborník vedeckých prác členov katedry slovenského 
jazyka a literatúry), Banská Bystrica: Katedra slovenského jazyka a literatúry, Pedagogická 
fakulta, UMB Banská Bystrica 2006, s. 133-135, ISBN 80-8083-350-8. 

 

2007 

MLČOCH, M. – Patrik Mitter Složená hybridní kompozita s prvním komponentem cizího 
původu v současné češtině. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 
2003. 190 s. (recenze) In Slovo a slovesnost, 2007, s. 69–71.  

MLČOCH, M. Kolokační frazémy a idiomy v bulvárním tisku. In Západoslovanské jazyky 
v 21. století. Katowice, v tisku. 

 

2008  

MLČOCH, M. Metaforická pojmenování v deníku Blesk. In Zborník materiálov zo 6. 
medzinárodnej vedeckej konference o komunikácii  Kontinuitné a diskontinuitné otázky 



 3 

jazykovém komunikácie. Banská Bystrica: PdF UMB 2008,  s. 455 – 458. ISBN 978-80-
8083-456-2. 

MLČOCH, M. Sportovní reportáž jako typ komunikační situace (Analýza pořadu 
S mikrofonem za hokejem). In Hovorená podoba jazyka v médiích. Nitra: Univerzita 
Konštantína Filozofa v Nitre 2008, s. 287–294. 

MLČOCH, M. Metaforická pojmenování v mluvené sportovní žurnalistice (se zaměřením na 
televizní komentáře fotbalových utkání. In Český jazyk a literatura v evropském kulturním 
kontextu. Jezyk i literatura czeska w europejskim kontekscie kulturowym. Racibórz: PVSZ 
w Raciborzu 2008, s. 177–184. 

 

2009  

MLČOCH, M.  Metaforická pojmenování v deníku Blesk. In Zborník materiálov zo 6. 
medzinárodnej vedeckej konference o komunikácii  Kontinuitné a diskontinuitné otázky 
jazykovém komunikácie. Banská Bystrica: PdF UMB 2008,  s. 455 – 458. ISBN 978-80-8083-
456-2 

MLČOCH, M.  Sportovní reportáž jako typ komunikační situace (Analýza pořadu 
S mikrofonem za hokejem). In Hovorená podoba jazyka v médiích. Nitra: Univerzita 
Konštantína Filozofa v Nitre 2008, s. 287 – 294. ISBN 978-80-8094-293-9 

 

Diplomové práce 

 

GABRIELA BAUMGARTNEROVÁ    -    Jazyk a styl současné české prózy     

• 2001  

MONIKA HUTAŘOVÁ - Michal Viewegh v zrcadle postmoderny (Jazyk a styl současné 
české prózy)  

LUCIE KRAJTLOVÁ - Jazykové prostředky v novoročních projevech před rokem 1989 a po 
roce 1989  

DANIELA DURÁKOVÁ – Realizace jazykových prostředků v žánrech kulturní rubriky 

ILONA VYSOUDILOVÁ – Jazyk televizní sportovní reportáže  

BARBORA SLEZÁKOVÁ - Zjednodušení textu pro žáky se sníženou jazykovou kompetencí. 
Biblické příběhy – Mojžíš 
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• 2002  

BRONISLAVA PLESNÍKOVÁ - Titulky Lidových novin v roce 1990 a 2001  

SYLVA DUROŇOVÁ – Interpretace textů Karla Plíhala    

  

Granty 

  

1995  

Spoluřešitel vnitřního grantu  

Soubory netradičních cvičení vedoucích k rozvoji aktivit  v českém jazyce žáků základních 
a středních škol.  

Vedoucí grantového úkolu: doc. PhDr. Milena Krobotová, CSc.  

Analýza verbálního projevu učitele ve vyučovací jednotce  tělesné výchovy.  

Hlavní řešitel: Doc. RNDr. V. Karásková, CSc.  Vnitřní  grant UP (s FTK UP).  

   

1996  

Spoluřešitel vnitřního grantu  

Soubory netradičních cvičení vedoucích k rozvoji aktivit  v českém jazyce žáků  základních  
a středních škol.  

Vedoucí grantového úkolu: doc. PhDr. Milena Krobotová, CSc.  

Sestavení přijímacího testu pro obor český jazyk (gramatická část).  

   

1997  

Spoluřešitel vnitřního grantu na PdF UP Vydávání časopisu Aluze,   

hlavní řešitel PhDr. P. Hanuška.  

   

1998  

Spoluřešitel vnitřního grantu na PdF UP Vydávání časopisu Aluze,   

hlavní řešitel PhDr. P. Hanuška.  

Hlavní řešitel univerzitního grantového úkolu.  

Název projektu: Specifika jazyka sportovní žurnalistiky v regionálním a v celostátním deníku.  

   

1999  

Hlavní řešitel univerzitního grantového úkolu.  

Název projektu: Rozvíjení čtenářských dovedností dětí se surdopedickou vadou.  
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2000  

Spoluřešitel vnitřního grantu na PdF UP Antologie textů pro děti se sluchovým postižením.  

Hlavní řešitelka Mgr. Hana Marešová.  

   

2003 – hlavní řešitel 

Rozvoj IT portálu zaměřeného na problematiku výuky českého jazyka na úrovni vysokých 

škol. Projekt MŠMT. 

   

2006 

Mlčoch: Rozvoj IT portálu zaměřeného na problematiku výuky českého jazyka na úrovni 
vysokých škol. MŠMT – 2006. 

Výstup: internetový portál pro studenty a učitele českého jazyka – jeho upgrade. Oblast: 
bohemistika, ICT, mediální výchova, lingvodidaktika 

Spoluřešitel, MŠMT – Rozvojový projekt - Restrukturalizace čtyřletého magisterského 
studijního programu Učitelství pro základní školy na PdF UP v Olomouci 

Inovace nově akreditovaných studijních programů Specializace v pedagogice 

a Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základních škol. Řešitel: doc. Novák 

 

2007  

Mlčoch (spoluřešitel): Restrukturalizace čtyřletého magisterského studijního programu 
Učitelství pro základní školy na PdF UP v Olomouci. MŠMT – 2007. Inovace nově 
akreditovaných studijních programů Specializace v pedagogice a Učitelství českého jazyka pro 
2. stupeň základních škol. 

Mlčoch (spoluřešitel): FRVŠ 1175 A b: Zřízení počítačové učebny katedry českého jazyka 
a literatury a multimediální učebny katedry speciální pedagogiky Pedagogické fakulty 
Univerzity Palackého v Olomouci, grant FRVŠ. Řešitelka: Dr. Marešová, spoluřešitelé: Dr. J. 
Langer, doc. K. Vitásková, doc. E. Souralová, Dr. M. Mlčoch. 

 


