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ABSTRAKT
Cílem diplomové práce Nové francouzské přejímky v češtině je dokázat, že v některých
oblastech francouzština dosud představuje významný zdroj obohacování slovní zásoby
českého jazyka. Jako hlavní metoda výzkumu byla použita cílená excerpce neologického
materiálu, který je uložen v elektronické databázi Neomat. Teoretická část se nejprve
zaměřuje na neologii a neologismy. Prostor je zde věnován českým i zahraničním
přístupům, jak neologismy definovat a jak je třídit. V další kapitole je pojednáno o
terminologickém vymezení přejímek, jejich klasifikaci a o adaptačně-integračních
procesech, jimiž přejímky po přejetí do cílového jazyka procházejí. V praktické části jsou
přejímky nejprve charakterizovány z hlediska komunikačních oblastí, ve kterých se
vyskytují. Následuje abecední slovník, který zaznamenává 182 nových francouzských
přejímek, popisuje jejich významy a udává jejich tvaroslovnou a slovnědruhovou
charakteristiku. Nejvíce dochází k přejímání substantivních a adjektivních pojmenování
z oblasti gastronomie, enologie, umění a módy. Ve zkoumaném materiálu se však
vyskytují i slovesa a adverbia. Z výsledků výzkumu vyplývá, že jazykové kontakty mezi
češtinou a francouzštinou zůstávají živé, ale omezené pouze na některé komunikační
oblasti.
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ABSTRACT
The aim of the diploma thesis New French loanwords in the Czech language is to prove
that in certain fields French is still significant source of enriching Czech vocabulary. As
the main research method has been used the excerption of the neological material which is
assembled in the electronic database Neomat. The first chapter of theoretical part is
devoted to the neology and neologisms. Focus is given to the Czech and foreign
approaches as well on how to define and classify neologisms. Next chapter deals with
terminological specification of the borrowings, their classification and adaptationintegrating procedures via which are loanwords incorporated into the given language. In
the practical part the borrowings are firstly characterized; the characterization is based on
the communication field in which the loanwords occur. Than follows alphabetically
ordered dictionary that incorporates 182 new French loanwords, it describes their meanings
and determine morphological and word class characteristics. The majority of the new
Gallicisms the Czech language are nouns and adjectives and they originates from the fields
of gastronomy, oenology, art and fashion. However, some borrowed verbs and adverbs can
be found in the researched material as well. The outcomes of the research suggest that
language contacts between Czech and French are still alive, but limited only to some
communication fields.
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1 Úvod
Tato diplomová práce se věnuje novým francouzským přejímkám v češtině, které byly
zaznamenané v období let 2010‒2018. Ve zkoumaném materiálu jsou zahrnuta i slova,
jimiž jsme se zabývali v bakalářské práci Nové galicismy v češtině (2015). Cílem práce je
rozšířit neologický materiál, jenž byl dříve analyzován pro potřeby bakalářské práce a
zpracovat ho do podoby slovníku, který by čtenáři umožnil poznat význam vybraných
nových francouzských přejímek. Zároveň se pokusíme dokázat, že francouzština stále
může být v některých oborech významným zdrojem rozšíření lexikální zásoby.
Přejímky tvoří značnou část neologického materiálu. Většinou se jedná o anglicismy,
přejímky z jiných jazyků tvoří pouze malou část. Poměrně hojně jsou v publicistice
zastoupeny také germanismy a mezinárodními výrazy tvořené formanty latinského nebo
řeckého původu, které však přecházejí do češtiny prostřednictvím jiných evropských
jazyků, obvykle angličtiny nebo němčiny.
Hlavní metodou výzkumu je cílená excerpce neologického materiálu. Většina nových
přejímek byla shromážděna excerpcí elektronického neologického archivu Neomat
(www.neologismy.cz), dále také vlastní excerpcí převážně publicistických textů (tištěných
i elektronických). Jako zdroj materiálu byly rovněž využity volně přístupné internetové
stránky, např. osobní blogy, zájmové weby a stránky na sociální síti Facebook. Dále byla
jako zdroj využita mluvená konverzace vysokoškolských studentů francouzštiny.
Koexistence různých grafických forem byla ověřována především cíleným vyhledáváním
v internetovém vyhledávači google.cz.
V první části práce se zabýváme teoretickým vymezením pojmů, které jsou předmětem
zkoumání neologie ‒ neologismus, neosémantismus, okazionální pojmenování a další
termíny, které s nimi souvisejí, jako potenciální lexém, autorské slovo, módní slovo.
Uvádíme různé pohledy na problematiku srovnáním prací českých i zahraničních lingvistů.
V závěru zmiňujeme různá hlediska, podle nichž lze neologismy třídit.
Jelikož je téma práce směřováno ke specifickému typu nových lexémů, které vznikly
přejetím z cizího jazyka, je druhá část zaměřena na tento proces přejímání, teoretické
ukotvení pojmů přejímka a galicismus, klasifikaci přejímek a adaptační procesy, kterými
přejímky procházejí po přejetí do cílového jazyka. Postupně se zabýváme adaptací
výslovnostní, pravopisnou, tvaroslovnou a slovotvornou. Dále se věnujeme přejímkám,
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které jsou nesklonné a v cílovém jazyce zůstávají ve svých původních neohebných tvarech.
Nakonec stručně charakterizujeme i sémantickou adaptaci přejímek. Pracujeme s širokým
pojetím francouzských přejímek. Zaznamenáváme a popisujeme nejen slova, která vznikla
přímým přejetím francouzské lexikální jednotky do češtiny, ale také jednotky odvozené od
galicismů dříve přejatých a výrazy vzniklé apelativizací proprií.
Třetí část je zaměřena na charakteristiku nově přejatých lexémů francouzského původu
z hlediska komunikačních oblastí, ve kterých se nejčastěji vyskytují. Nejprve věnujeme
pozornost oblasti odborného názvosloví, kterou dále dělíme na jednotlivé podoblasti na
základě různých oborů ‒ gastronomie, enologie, umění, móda, kosmetika, archeologie a
chromatická terminologie. Dalšími zmiňovanými oblastmi je publicistika a reklama.
Nakonec se věnujeme charakteristice sociolektu se zaměřením na sféru sociolektu
vysokoškolských studentů francouzštiny.
Analyzovaný materiál je zpracován do podoby slovníku, jenž tvoří poslední část práce.
Slovník je uspořádán abecedně a struktura hesel vychází z neologických slovníků Nová
slova v češtině. Slovník neologizmů 1, 2 (Martincová a kol., 1998, 2004). U každé přejímky
uvádíme její výslovnost, pokud se liší od psané podoby, tvaroslovnou charakteristiku,
případně slovnědruhovou platnost. Za výkladem významu uvádíme kontext, v němž byla
přejímka zachycena a jeho zdroj.
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2 Neologie1
Přirozený jazyk funguje podobně jako živý organismus, který se pod tlakem
interlingválních i extralingválních faktorů neustále vyvíjí tak, aby co nejefektivněji zastal
komunikační potřeby svých uživatelů. Tento jedinečný nástroj lidského dorozumívání a
prožívání odráží veškeré skutečnosti a jevy bezprostředně spjaté s každodenním životem
společenstva. Je to především systém, v němž dochází k pomalým, nicméně kontinuálním
obměnám, a tak se přirozeně podřizuje všem změnám, které ve společnosti probíhají.
K těmto obměnám dochází v důsledku změn politických, s rozvojem nových vědních
oborů, s rozšiřováním nejnovějších informačních technologií, s proměnami na poli kultury
a životního stylu. Paralelně s těmito změnami se postupně mění i komunikační potřeby
mluvčích, na něž musí jazykový systém pružně reagovat. Z jednotlivých jazykových rovin
je společenskými změnami nejvíce zasažena rovina lexikální, která je těmto změnám
relativně přístupná, a tudíž v ní dochází k nejdynamičtějším posunům jak sémantickým, tak
formálním. Přirozenou vlastností slovní zásoby je její neustálé proměňování,
restrukturalizace či její doplňování o stále nové a nové lexémy. Rozličné komunikační
oblasti umožňují uživatelům vybírat jazykové prvky z konkurenčních množin, přičemž
jejich výběr je závislý na mnoha pragmatických faktorech ovlivňujících konkrétní
komunikační situaci.
Nejnovější vědecké poznatky a vznik nových reálií přímo souvisí se vznikem nových
pojmenování. Z hlediska vztahu jazyka a společnosti jsou nová pojmenování odrazem
doby, ve které vznikla, mají tedy mimo jiné i funkci dokumentační. Lze tedy jednoznačně
souhlasit s tvrzením francouzských lingvistů: „La néologie raconte l’histoire de la société
et de sa langue.“2 (J. Pruvost, J.-F. Sablayrolles 2016, s. 28). Proces, jímž dochází ke
vzniku inovací v lexikální rovině jazyka a jejich postupnému pronikání do centra slovní
zásoby, nazýváme neologizace. Slovenská lingvistka Jana Bakošová-Kišová (2005, s. 22)
rozlišuje dvojí pojetí neologizace, a to neologizaci v užším smyslu (vlastní neologizaci) a
neologizaci v širším smyslu. Neologizací v užším smyslu míní tvoření nových lexikálních
jednotek, které mají novou formu a nový význam a jsou tvořeny komponenty domácího
původu. K tomuto typu neologizace řadí rovněž některé neosémantismy. Naopak

1

Tato část je částečně převzata z bakalářské práce (Táborská, 2015), upravena a rozšířena.

2

„Neologie vypráví příběh společnosti a jejího jazyka.“ (přeložila K. T.)
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neologizaci v širším smyslu chápe jako zastřešující pojem vývojových jazykových
tendencí3, jejichž výsledkem jsou inovace v jazyce, protože každá inovace vede v důsledku
k novosti. Autorka neologizaci považuje za nejdůležitější z vývojových tendencí, jež je
přítomna neustále v celé dynamice jazyka.
Výsledkem procesu neologizace je zpravidla nová lexikální jednotka, tedy neologismus.
Tyto nově vzniklé lexikální jednotky stojí v centru zájmu především dvou lingvistických
subdisciplín ‒ neologie a neografie.
Neologie se jako samostatný obor, zabývající se studiem vzniku a užití nových lexikálních
jednotek, etablovala ve 2. polovině 20. století. Cílem neologických prací je pokusit se
definovat termín neologismus a vymezit jazykové jevy, které je možno pod tento pojem
zahrnout, otázky vzniku a užívání neologismů, možné způsoby jejich třídění, postavení
neologismů v systému slovní zásoby jazyka, problematika jejich stylové platnosti aj. Za
subdisciplínu neologie lze považovat neofrazeologii, která se věnuje studiu nových
frazémů, jež představují specifickou skupinu nových pojmenování.
Úkolem neografie je příprava neologických slovníků. Současná neografie se věnuje nejen
přípravě tištěných slovníků, ale rovněž zpracování neologické báze do elektronických
databází. Od 90. let 20. století je v oddělení současné lexikologie a lexikografie Ústavu pro
jazyk český AV ČR soustavně shromažďován excerpční materiál, který je zpracován v
elektronickém neologickém archivu Neomat. Elektronická databáze umožňuje uživatelům
rychlý a snadný přístup k hledanému materiálu prostřednictvím jakéhokoliv standardního
webového prohlížeče. Od roku 2015 je databáze volně přístupná jak odborné, tak laické
veřejnosti.
Problematika neologismů patří ke stále aktuálním otázkám lingvistického výzkumu. Česká
lingvistika se problematice neologismů podrobněji věnuje přibližně od 60. let 20. století.
Nicméně obecně se jí dotýkají již Teze Pražského lingvistického kroužku (1929) a některé
oddíly sborníku Spisovná čeština a jazyková kultura (1932). O vymezení, vzniku, určování
a typologii neologismů se zmiňuje Přemysl Hauser v učebnici Nauka o slovní zásobě
(1980). Zásadní význam pro českou neologii měla nepochybně syntetická monografie Olgy

3

Mezi hlavními tendencemi uplatňujícími se v současném spisovném jazyce autorka zmiňuje

internacionalizaci, autochtonizaci (nacionalizaci), ekonomizaci, intelektualizaci,
terminologizaci, determinologizaci a neologizaci (Bakošová-Kišová 2005, s. 16).
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demokratizaci,

Martincové Problematika neologismů v současné spisovné češtině (1983). Martincová se
výzkumem neologismů zabývá dlouhodobě, pod jejím vedením vznikal kupříkladu
monografický sborník studií Neologizmy v dnešní češtině (2005) a dva slovníky
neologismů Nová slova v češtině. Slovník neologizmů 1,2 (NSČ 1 1998; NSČ 2 2004).
V obou slovnících je popsáno více než 11 000 hesel zpracovaných na základě materiálu
z období let 1985‒2002. Neologickým tématům věnují své práce i další čeští odborníci.
Otázkám dynamiky současné české slovní zásoby se věnuje například Ladislav Janovec,
Albena Rangelová, Zdeňka Tichá nebo Zdeňka Opavská. Problematikou internacionalizace
se zabývá kromě Diany Svobodové (2007, 2009) i Jitka Mravinacová a Hedvika Sixtová.

2.1 Neologismy
Termínem neologismus se v lingvistice běžně označují takové lexikální prostředky, které
rodilí mluvčí daného jazyka hodnotí jako nové. Slovo neologismus vzniklo spojením
komponentů pocházejících z klasické řečtiny, a to neos (nový) a logos (slovo). Ačkoliv by
se toto zjednodušené vymezení podpořené poměrně jednoznačnou etymologií mohlo zdát
dostatečné, otázka, které všechny jazykové jevy lze pod tento termín zahrnout, nebyla
dosud odbornou veřejností uspokojivě zodpovězena. Přesné vymezení neologismů je
obtížné, často velmi subjektivní a hranice mezi nimi a neutrálními slovy není přesně dána
(Svobodová 2007, s. 22). Teoretickým východiskem naší práce bude především koncepce
české neoložky O. Martincové, přesto se pokusíme nahlédnout problematiku z několika
úhlů pohledu, a to konfrontací názorů české i zahraniční lingvistiky.
Z hlediska časového se dívá na neologismy P. Hauser (1980, s. 43), jenž je označuje jako
slova s časovým příznakem, konkrétně tedy (na rozdíl od historismů a archaismů)
s příznakem novosti. Definuje je jako: „lexikální jednotky, které dosud nebyly součástí
lexikální zásoby, které však mají možnost stát se jí.“ Do této kategorie však nezařazuje
přejímky, které zahrnuje do vrstvy slov cizích. Zdůrazňuje rovněž sociolingvistický rozměr
neologie, když uvádí, že označení slova jako neologismus je především otázka hodnocení
dané společnosti.
O. Martincová (1983) definuje termín neologismus jako lexikální prostředek, který se
vyznačuje příznakem novosti jak z hlediska vývojového, tak z hlediska funkčního a který
má přirozený potenciál se postupně stát stálou jednotkou slovní zásoby. Jedná se tedy o
nová jednoslovná i víceslovná pojmenování, která se zpočátku nacházejí na okraji slovní
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zásoby, případně se omezují na určité styly a komunikační sféry, nicméně užíváním se
mohou stát součástí centrálního lexika daného jazyka.
Autorka považuje za neologismy tři následující typy nových pojmenování (1983, s. 37, 82,
85). Prvním typem jsou pojmenování, jejichž rys novosti spočívá v pojmenování nového
myšlenkového obsahu novou formou. Druhý typ představují pojmenování, jejichž rys
novosti spočívá pouze v pojmenovaném obsahu. Taková pojmenování, jež vznikají
přiřazením nového myšlenkového obsahu k lexikální jednotce již existující ve slovní
zásobě, nazýváme neosémantismy, případně sémantické neologismy. Poslední skupinou
jsou pojmenování, jejichž rys novosti spočívá v novém slovotvorném zpracování dříve
pojmenovaného obsahu. Tento typ nových pojmenování nepojmenovává nové myšlenkové
obsahy, nýbrž se vyznačuje novou slovotvornou podobou existujícího výrazu. Proti takto
vymezeným lexikálním neologismům autorka staví lexikální jednotky okazionální
vytvořené pro potřeby konkrétního komunikátu, které nemají předpoklad stát se stálou
součásti slovní zásoby.
Slovenská lingvistika vychází při definici pojmu neologismus z bilaterální podstaty
jazykového znaku (O. Orgoňová, J. Bakošová 2005, s. 65): „Neologizmy považujeme za
nové jazykové znaky bilaterálnej povahy, ktoré majú svoju formu a svoj obsah.
K neologizácii dochádza, ak sa inovácia týka, čo len jednej z uvedených dvoch stránok
jazykového znaku.“ Zároveň doplňují, že někteří autoři například z německé lingvistiky (T.
Schippan) se s takovou koncepcí neztotožňují a za neologismy nepovažují neosémantismy,
pro něž je charakteristický nový význam pojící se s existující formou a vycházející
povětšinou již z významů existujících.4
Francouzští lingvisté J. Pruvost a J.-F. Sablayrolles (2016, s. 53) rovněž pojímají termín
neologismus široce a za neologismus považují všechny lexikální jednotky s příznakem
novosti na úrovni označujícího i označovaného: „Le néologisme est un signe linguistique
comme les autres associant un signifié (sens) et un signifiant (forme) renvoyant
globalement à un référent, extralinguistique. La nouveauté dans un ou plusieurs de ces

4

T. Schippan: „Pojem neologizmov ohraničujem na novotvary a na nové slová utvorené z domácích a / alebo

cudzích morfém a slov. Neosémantizmy považujem za nové slová vtedy, keď ide o nové vedomé priradenie
formy k obsahu (významu), pričom vzniká nová lexikálna jednotka. Vznik novej semémy vnímam iba ako
prípad zmeny významu, ktorý sa za istých okolností prejavuje jako veľmi zdľhavý proces.“ přejato z Kišová
2009, s. 269)
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trois pôles du triangle sémiotique modifie leurs rapports et affecte le signe dans son
ensemble. (Neologismus, jako jiné jazykové znaky, spojuje označované (smysl) a označující
(formu) odkazující k mimojazykovému denotátu. Jakákoliv inovace v jednom či více
vrcholech sémiotického trojúhelníku mění jejich vzájemné vztahy a ovlivňuje jazykový znak
jako celek. ‒ přeložila K. T.)“. Mezi neologismy řadí ty lexikální jednotky, které se
vyznačují:
1. novou formou označující nový obsah
2. novým významem označovaným existující formou
3. novou formou označující existující význam
4. revitalizovanou formu, která v jazyce sice existuje, ale zmizela z povědomí mluvčích
Stejně tak jako lingvisté čeští a slovenští, zahrnují mezi neologismy nejen výrazy
označující nové jevy skutečnosti, ale také neosémantismy a slova revitalizovaná.
S. Mejri a J.-F. Sablayrolles (2011, s. 4) uvádí ve shodě s M.-T. Cabréovou odlišný přístup
k vymezení neologismů a zmiňují čtyři kritéria, na jejichž základě je možné neologismy
identifikovat:
1. nedávný výskyt slova v lexikální zásobě jazyka
2. absence slova ve slovníku
3. formální a sémantická nestabilita daného slova
4. pociťování charakteru novosti slova mluvčími
Možná úskalí tohoto pojetí lze spatřovat zejména ve druhém kritériu. Ačkoliv neologismy
toto kritérium bezesporu splňují, nejedná se o jediná slova, která ve slovnících nenajdeme.
Jedná se například o slova zastaralá, tj. archaismy a historismy, jejichž významy
v důsledku nízké frekvence či zániku označované entity postupně vymizely z všednodenní
komunikace většiny mluvčích a jejichž užití je omezeno na potřeby uměleckého, případně
odborného, výjimečně jiného stylu. Přesto i slova zastaralá představují potenciální zdroj
rozšiřování slovní zásoby.
Porovnáme-li jednotlivá vymezení termínu neologismus, lze konstatovat, že při určování,
zda některá lexikální jednotka je či není neologismem, se obvykle bere v potaz několik
kritérií. Zejména se jedná o kritérium časové, tedy doba vzniku nebo prvního záznamu,
14

kritérium subjektivního pociťování novosti mluvčími a kritérium strukturní, tj. vztah formy
a obsahu.
V širším pojetí lze neologismus chápat jako jakoukoliv lexikální jednotku, která vykazuje
příznak novosti formy nebo obsahu, a to jak z hlediska svého vzniku, tak z hlediska
funkčního. K neologismům tedy řadíme kromě neologismů vlastních (lexikálních),
majících perspektivu zařadit se do centra slovní zásoby, i neosémantismy, okazionální
lexémy a nové grafické (případně výslovnostní) formy.5 Vedle slov úplně nových řadíme
mezi neologismy také slova revitalizovaná, která byla z komunikace vyřazena a dostala se
na okraj slovní zásoby, nicméně se do ní z různých důvodů opět navrací. Dalším
produktivním způsobem obohacování slovní zásoby je nepochybně přejímání.6
Z hlediska spisovnosti se většina nových slov, která byla zaznamenána teprve nedávno,
považuje za nespisovná. Nicméně čím déle a častěji se používají, tím více stoupá
pravděpodobnost, že se mezi spisovné výrazy zařadí. Neologismus přestává být
neologismem, jakmile se stane obecně známým, ovšem, jak uvádějí autoři v předmluvě ke
slovníku Nová slova v češtině. Slovník neologizmů 2 (2004, s. 14), pouze asi 60 % výrazů
přechází z neologických slovníků do slovníků obecně výkladových.
2.1.1 Neosémantismy
Termínem neosémantismy (resp. sémantické neologismy) označujeme takové nové
lexikální jednotky, které označují nový myšlenkový obsah pomocí formy již existující
v lexiku daného jazyka. Mezi neosémantizačními procesy mají hlavní úlohu jednak
významové přenosy (metaforizace a metonymizace), jednak významové posuny, díky nimž
dochází k rozšiřování či naopak zužování původního významu. A. Rangelová (2005, s.
174, 176) upozorňuje, že neosémantizační charakter mohou mít rovněž některé procesy
slovotvorné povahy ‒ tvoření paralelních pojmenování, jež vede ke vzniku kosémie či
univerbizace, tedy tvoření zástupných jednoslovných pojmenování pomocí desufixace.
Autorka uvádí mezi procesy vedoucími ke vzniku sémantických neologismů navíc
revitalizaci („vzkříšení“ existujícího slova, jež důsledkem nových vlastností denotátu

5

Svobodová (2009, s. 99) upozorňuje, že ačkoliv termín neosémantismus v případě nových významů je
v lingvistické terminologii ustálen, s termínem pro nové grafické a výslovnostní formy („neografismus“) v
současnosti nepracuje, ačkoliv nestabilita grafické podoby a výslovnosti je zejména u přejímek velmi častá.
6

Procesu přejímání se podrobněji věnuje následující kapitola.
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nabývá nového významu) a funkčněstylové přehodnocení jednotek (přechod lexikální
jednotky z omezené komunikační sféry do širšího užívání). Upozorňuje však, že jednotky
vznikající těmito procesy jsou poměrně řídké.
Vznik nových významů u lexikálních jednotek v češtině existujících je mnohdy motivován
i vlivem cizích jazyků, v současnosti zejména vlivem angličtiny (Mravinacová 2005, s.
180‒186). Tyto procesy se týkají zejména slov nadnárodního charakteru, výrazů řeckolatinského původu i vlastních anglicismů. Nicméně významové obohacování vlivem
převážně anglických lexémů můžeme pozorovat i u slov českého původu.
Výsledkem těchto procesů mohou být jak lexikální jednotky jednoslovné, tak víceslovné
(slovní spojení a frazémy). Neosémantismy, stejně jako strukturní neologismy, vznikají
z nejrůznějších důvodů, ať už se jedná o potřebu pojmenovat novou skutečnost či jako
výsledek jazykové kreativity v případech, kde by běžné výrazové prostředky nedokázaly
naplnit komunikační cíle mluvčího. Rozšiřování repertoáru významů u stávajících forem
má za následek vznik polysémie. Posuny významu jsou často výsledkem jazykové
tvořivosti uživatelů, případně projevem jazykové ekonomie, neboť se nerozšiřuje počet
slov a stávající formy získávají nové sémantické možnosti (Svobodová 2009, s. 100).
Z hlediska rozložení slovní zásoby se s nimi spíše než ve spisovném jazyce setkáme
v interdialektech, profesní mluvě a slanzích.
2.1.2 Okazionalní pojmenování
Zvláštním typem nových lexikálních jednotek stojících na periferii slovní zásoby jsou tzv.
slova příležitostná. Příležitostné lexémy se zpravidla váží ke konkrétní komunikační
situaci, konkrétnímu komunikátu či ke konkrétnímu mluvčímu, a jejich životnost je tedy
velmi omezená. K tomuto typu lexémů můžeme řadit okazionalismy, potenciální lexémy,
autorská slova, případně i slova módní.
Podstatnými rysy okazionalismů jsou (kromě příznaku novosti) jedinečnost, anomálnost a
návaznost na konkrétní komunikační situaci. Na rozdíl od neologismů, okazionalismy
označují skutečnosti individuální, s tím souvisí jejich silná expresivita a příznakovost. Jak
upozorňuje Martincová (1983, s. 132) okazionální pojmenování zřídka pojmenovávají
nové předměty a myšlenkové obsahy, o to více však vyjadřují citové a hodnotící postoje
mluvčího vůči sdělovaným obsahům či adresátovi. Vznikají zejména z pragmatických
důvodů za účelem ozvláštnění komunikátu, nikoliv z potřeby pojmenování nových
16

skutečností.7 Shrňme na závěr jednotlivé charakteristické vlastnosti okazionalismů, jak je
uvádí Svobodová (2009, s. 102) ‒ příslušnost k řeči, neuzuálnost, nereprodukovanost,
nezávaznost, nenormativnost, kontextová závislost,

individuálnost, expresivita a

neprediktabilnost.
Zvláštním typem okazionálních pojmenování jsou tzv. potenciální lexémy, jež jsou tvořeny
na základě existujících modelů lexikálních jednotek. L. Janovec (2013, s. 114) o nich
hovoří jako o lexémech: „které využívají dosud nevyužité slovotvorné potence již
utvořených slovotvorných hnízd, v nichž zůstávají některá místa dosud nezaplněna, neboť
vytvoření jednotek dosud nebylo z komunikačních důvodů třeba.“ Většinou se jedná o
nepravděpodobné formy významů, pro jejichž označení již byla využita některá
z konkurenčních možností.
Autorská slova představují skupinu nových slov, u kterých jako jediných, jak vyplývá
z jejich pojmenování, je možné určit jejich autora. Vznik autorských slov je vázán zejména
na umělecký styl a jsou výsledkem umělecké invence, protože se podílejí na vytváření
specifického stylu autora.
Posledním typem okazionálních pojmenování, který zmiňujeme, jsou tzv. módní slova. Ta
chápeme jako výrazy v určitém časovém období velmi frekventované, až nadužívané.
Postupem času však míra jejich užívání klesá, dříve módní slova se ocitnou na periferii
slovní zásoby a v krajním případě mohou úplně zmizet z povědomí mluvčích. Slovenská
lingvistka Klára Buzássyová (2008, s. 245‒255) pro ně používá přiléhavé označení slovokometa. Stejně jako ostatní neologismy, i módní slova jsou především odrazem doby, ve
které vznikají, a tudíž se jejich význam váže na skutečnosti, jež v té době „hýbou světem“.

2.2 Klasifikace neologismů
Problematika klasifikace neologismů je do značné míry otázkou subjektivního vnímání
každého z autorů. Lingvisté, kteří se jí zabývají, si vždy stanovují vlastní kritéria a modely
jak tyto lexikální jednotky třídit, přirozeně v závislosti na tom, co sami považují za
podstatné. V důsledku toho vznikají typologie, které se od sebe mohou velmi lišit.

7

Ze zkoumaného materiálu se jedná například o slovní spojení ót kutýr ve významu vysoké krejčovství,
v tomto případě však s pejorativním příznakem a jako prostředek pro vyjádření ironie.
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Pravděpodobně nejčastější klasifikací je dělení neologismů na dvě skupiny z hlediska
strukturního a funkčního (Nový encyklopedický slovník češtiny8, heslo Neologismus). Mezi
neologismy z hlediska strukturního NESČ řadí slovotvorné neologismy, přejatá slova,
neosémantismy, víceslovná (sdružená) pojmenování a frazémy. Z hlediska funkčního za
neologismy považuje taková pojmenování, jejichž užití, původně vázané na určité
komunikační prostředí, se mění a spolu s tím se přehodnocuje jejich prvotní příznakovost.
Mezi neologismy řadí také jednotky, které se přestaly užívat, ale po určité době se jejich
užívání obnovuje (slova revitalizovaná). Jako specifické typy funkčních neologismů
vymezuje okazionalismy, individualismy, módní neologismy, dobová a efemérní slova.
P. Hauser (1980, s. 43, 51) dělí nová slova podle původu, tedy na domácí a cizí. Domácí
neologismy jsou tvořeny běžnými prostředky a postupy, přičemž se využívá především
takových, které jsou produktivní. Dále rozlišuje několik podtypů podle způsobu jejich
tvoření – slovotvorné neologismy, souslovné neologismy, frazeologické neologismy a
sémantické neologismy. Přejímky z jiných jazyků zařazuje P. Hauser pod pojem slova cizí.
Ta dále rozčleňuje podle několika hledisek – přizpůsobení slovům domácím, stáří přejetí,
podle jazyků, z kterých bylo slovo přejato a podle funkce. Na základě míry adaptace
rozlišuje slova zdomácnělá, která se natolik přizpůsobila danému jazyku, že jejich cizost si
již mluvčí neuvědomují a slova nepřizpůsobená, která tvoří pojmenování cizích reálií. Jako
zvláštní skupinu přejatých slov navíc vyděluje slova mezinárodní, která jsou nejčastěji
řecko-latinského původu a vyskytují se v několika jazycích zároveň.
Další možné řešení klasifikace neologismů nabízí Z. Sochová a B. Poštolková (1994, s.
12), které vydělují neologismy lexikální, sémantické a kontextové (resp. souslovné).
Mezi neologismy lexikální řadí výpůjčky z cizích jazyků, pro něž neexistují nové přesné
české ekvivalenty nebo se zatím neustálily (nejčastěji z angličtiny a francouzštiny) a
neologismy domácí, vznikající z českých základů. K lexikálním neologismům řadí dále
denominativní slovesa odvozená z cizích i domácích základů. Sémantické neologismy
vznikají rozšířením původního významu, jeho specializací, popř. jeho transformacemi.
Třetím typem novotvarů jsou podle autorek neologismy kontextové (souslovné), tedy
kontextový celek, z něhož vyplývá i nový, specializovaný význam. Posledním typem jsou
nová frazeologická pojmenování.

8

dále NESČ, dostupný na www.czechency.org.
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O. Orgoňová a J. Bakošová (2005, s. 65) vycházejí ve své klasifikaci z bilaterální povahy
jazykového znaku a rozlišují dvě skupiny neologismů podle toho, zda dochází k inovaci
obsahové nebo formální složky lexikální jednotky ‒ neologismy, které vznikly
sémantickým způsobem tvoření a neologismy, které vznikly formálním způsobem tvoření.
V každé skupině zohledňují jak neologismy domácího původu, tak neologismy vzniklé
přejímáním z cizích jazyků.
Mezi neologismy vzniklé sémantickým způsobem tvoření řadí produkty polysémizace
(neosémantismy), frazeologismy, opakované internacionalismy, tautonyma (mezijazyková
homofona a homografa) a slova revitalizovaná. K neologismům, které vznikly formálním
tvořením, řadí nově vzniklé formy sloužící k pojmenování nového jevu nebo předmětu,
nové univerbizované výrazy, nové výrazy vzniklé abreviací, nová lexikalizovaná spojení,
nové deriváty a nová kompozita.
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3 Přejímání cizích lexikálních jednotek9
Přejímání představuje jeden z velmi frekventovaných způsobů obohacování slovní zásoby
češtiny. Příčiny přejímání cizích slov jsou často velmi spletité a nejasné (Šmilauer 1982, s.
125). Moderní společnost prochází řadou progresivních vývojových změn takřka ve všech
sférách lidské činnosti, které s sebou nesou nejen potřebu pojmenování nových jevů a
reálií, ale také proměny komunikačních potřeb mluvčích a s tím související proměny
jazykového chování v jednotlivých komunikačních situacích. V důsledku těchto proměn
prochází také slovní zásoba češtiny neméně dynamickým vývojem, který se projevuje
mnohými vývojovými tendencemi, jež se navzájem překrývají i doplňují.
Za nejvýraznější tendence prosazující se v české lexikální zásobě považujeme ve shodě se
Svobodovou (2009, s. 7‒8) tendence k demokratizaci a internacionalizaci.10 Projevem
tendence k demokratizaci je zejména působení mluveného jazyka na jazyk spisovný,
v lexikální rovině jazyka tedy dochází k pronikání prvků z nespisovných vrstev jazyka do
spisovné češtiny. Demokratizační projevy lze spatřovat především ve spontánní neoficiální
komunikaci mluvené, ale stále častěji i v některých typech komunikátů psaných.
Svobodová tento trend nazývá „zhovorovění“ češtiny (Svobodová 2009, s. 7). V lexikální
zásobě se tato tendence konkrétně projevuje např. užíváním slangismů a profesionalismů,
univerbizací víceslovných pojmenování nebo tvořením okazionálních výrazů.
Důsledkem mnohých jazykových kontaktů je tendence, již lze do jisté míry považovat za
opačnou k demokratizaci jazyka, a to tendence internacionalizační, která se projevuje
především užíváním cizojazyčných jazykových prostředků, často mezinárodní platnosti.
Takto se internacionalizace jazyka podílí na procesu tzv. globalizace komunikace
(Svobodová 2009, s. 9), jejímž nejvýraznějším projevem je pronikání mezinárodně
srozumitelných jazykových prostředků (zejména anglicismů) do systémů méně prestižních
evropských i mimoevropských jazyků. V češtině tyto vlivy pozorujeme zejména od 90. let
20. století, kdy se čeština opět dostala do přímého kontaktu s významnými evropskými
jazyky. Projevy internacionalizační tendence lze pozorovat zejména v rovině lexikální,

9

Tato část je částečně převzata z bakalářské práce (Táborská, 2015), zásadně upravena a rozšířena.

10

V české jazykovědě se vývojovými tendencemi současného jazyka zabýval zejména Alois Jedlička (např.
Problematika typů současných spisovných jazyků slovanských z hlediska jazykové situace, 1978).
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nicméně není výjimkou, že některé cizí vlivy pronikají i do ostatních jazykových a
komunikačních rovin.
Paralelně s těmito tendencemi působí řada tendencí dalších, které se s nimi vzájemně
prolínají. Slovenští lingvisté vymezují širší škálu vývojových tendencí, které se
v současném spisovném jazyce uplatňují. Jedná se o tendenci k intelektualizaci,
demokratizaci, terminologizaci, determinologizaci, internacionalizaci, autochtonizaci
(nacionalizaci), univerbizaci a multiverbizaci. Jak jsme již zmínili v předchozí kapitole,
někteří slovenští autoři pracují s termínem neologizace, kterým označují proces zastřešující
všechny ostatní vývojové tendence (Bakošová-Kišová 2005, s. 22), neboť každý
z uvedených procesů vede v konečném důsledku k jazykové „novosti“.
Jak jsme již zmínili, přejímání cizích lexémů je jedním z hlavních projevů
internacionalizační tendence v současné spisovné češtině. Slova přejatá jsou obvykle
výsledkem kontaktu alespoň dvou jazyků, a to jazyka zdrojového (resp. výchozího) a
jazyka přijímacího (resp. cílového). Cílový jazyk se dále může stát zprostředkujícím pro
jazyk třetí. Zprostředkující jazyk má vliv na formální (výslovnostní, grafickou), případně
sémantickou podobu slova v cílovém jazyce (Svobodová 2009, s. 22).
Přejímání je přirozený jazykový proces, při němž dochází k přejetí lexikální jednotky
z jazyka zdrojového do jazyka cílového, kde podléhá postupné adaptaci, tj. přizpůsobení
systému cílového jazyka, po stránce fonologické, grafické, morfologické, sémantické,
syntaktické a stylistické. Proces adaptace probíhá u různých přejímek různou rychlostí a
měrou, záleží zejména na frekvenci a komunikační oblasti užívání, ale také na jazyku, ze
kterého jsou nová slova přejata. Při výkladu procesu přejímání dále vycházíme
z Furdíkovy teorie, jak ji ve svých textech zmiňují Svobodová (2009, s. 23) a Mravinacová
(2005, s. 189). Furdík vymezuje tři základní fáze procesu přejímání, a to interferenci,
adaptaci a integraci.
Interferencí rozumíme proces prvotního přejetí, které však nutně nemusí znamenat, že se
slovo stane součástí jazykového systému cílového jazyka. Často se jedná o výrazy
okazionální, aktualizační či citátové, které si ponechávají všechny aspekty cizosti a jsou
užívány pouze příležitostně ve specifických komunikačních oblastech. Dalším krokem
v procesu přejímání je adaptace, běžně chápána jako přizpůsobení daného prostředku
systému cílového jazyka, které je předpokladem pro jeho další existenci v tomto systému.
Slova přejatá postupně podléhají

adaptačním
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změnám

(foneticko-fonologickým,

grafickým, morfologickým, slovotvorným, stylistickým, lexikálním i sémantickým),
přičemž míra adaptace závisí především na době přejetí (jak dlouho se slovo nachází
v jazykovém sytému češtiny), míře užívání daného výrazu, ale i na zdrojovém jazyce.
Posledním zmiňovaným procesem je integrace, jež je chápána jako včlenění přejímky do
cizího jazykového systému. Ta se postupně z periferie slovní zásoby může dostat až do
jejího centra. Ne všechny lexémy se však do češtiny integrují, některé zůstávají pouze
příležitostnými přejímkami. Taková příležitostná slova bývají v textu označována
uvozovkami nebo kurzívou. Integrující se přejímky se vyznačují opakujícím se výskytem
v komunikátech.
Slova cizího původu jsou předmětem zájmu nejen jazykovědců, ale i široké veřejnosti.
Názory mluvčích na užívání slov přejatých se různí, od krajně puristických hodnocení, až
po nekontrolovatelné nadužívání některých módních výrazů. Dickinsův sociologický
průzkum (2008, s. 15‒17), zjišťující postoje českých mluvčích k cizojazyčným přejímkám,
ukazuje, že přibližně 48 % respondentů se domnívá, že čeština obsahuje příliš mnoho
přejatých výrazů, zatímco zhruba 44 % považuje jejich množství za víceméně
odpovídající. Z uváděných dat navíc vyplývá, že asi 47 % všech účastníků průzkumu se
domnívá, že cizojazyčné přejímky češtinu spíše ochuzují, navzdory názorům odborníků,
kteří v kontextu přejímání hovoří o obohacování slovní zásoby. Nelze však popřít, že slova
cizího původu dávají mluvčím možnost volby mezi dvěma (obvykle stylisticky
odstíněnými) variantami, z nichž jedna se v určitém kontextu jeví jako vhodnější. Výběr
ovšem závisí i na mnoha mimojazykových faktorech, jako jsou např. adresát, komunikační
situace, obsah sdělení, médium atd. Mluvčí vždy musejí vycházet jednak z úzu, který se
uplatňuje v daném prostředí a jednak z potřeb konkrétních (a jedinečných) komunikačních
situací.

3.1 Přejímky, výpůjčky nebo slova přejatá?
Terminologické vymezení přejatých jazykových prostředků i jejich různých typů a podtypů
není zatím v české lingvistice ustálené. Definice jednotlivých druhů přejímek se obsahově
do určité míry překrývají. V odborných publikacích se můžeme obvykle setkat se dvěma
termíny označujícími lexikální prvky přejaté z cizího jazyka ‒ přejímka a výpůjčka, avšak
oba termíny jsou některými lingvisty považovány za nepřesné (Bańko a kol. 2016, s. 15).
Zatímco NESČ pracuje s oběma termíny jako se synonymy, například D. Svobodová
upřednostňuje ve svých publikacích pojem přejímka nebo slova přejatá, jež oba považuje
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za neutrální. Termín výpůjčka pokládá autorka za nejméně vhodný, protože může
konotovat aspekt vrácení přejímky do zdrojového jazyka, ke kterému přirozeně nedochází.
V souvislosti s nejednoznačnou terminologií někteří autoři zmiňují, že pronikání slov
z jednoho jazyka do druhého se spíše než aktu vypůjčení či přejetí podobá šíření myšlenek.
Stejně jako myšlenky, i lexikální přejímky mohou v novém prostředí postupně měnit svůj
obsah a formu (Bańko a kol. 2016, s. 15).
Další termín, se kterým se můžeme v souvislosti s cizojazyčnými přejímkami setkat, je
xenismus. Xenismem obvykle rozumíme: „jazykový (i nejazykový) prvek, který odchýlením
od normy platné v daném prostředí či kontaminací norem naznačuje cizost (příp.
pseudocizost). V užším pojetí pouze odchylka intencionální, vzniklá úmyslnou imitací
cizosti.“ (NESČ, heslo Xenismus). Z českých autorů se s tímto termínem můžeme setkat u
Františka Daneše, který jej však zmiňuje v poněkud odlišném významu. Xenismy rozumí:
„rezultáty mezijazykové interference, většinou podmíněné kontakty mezi lidmi, jazyky a
kulturami“ (Daneš 2009, s. 233) a zahrnuje mezi ně i přejímané anglicismy.
Zvláštní typ pojmenování, jejichž vznik je podmíněn vlivem cizího jazyka, představují
kalky. Svobodová (2007, s. 27‒28; 2009, s. 39‒40) dělí kalky do tří základních skupin:
kalky slovotvorné, víceslovné a sémantické. Zatímco slovotvorné kalky vznikají
překladem jednotlivých formantů nebo komponentů slov cizího původu, kalky víceslovné
jsou překlady víceslovných pojmenování, případně frazémů strukturně odpovídajícími
prostředky přejímajícího jazyka. Posledním typem jsou sémantické kalky, které se tvoří
tak, že slovo existující v cílovém jazyce získá další význam podle cizí předlohy.
K překladu však nemusí dojít úplně, ale pouze částečně. Výsledkem částečného překladu
slov a slovních spojení je tedy polokalk. Kalkování bývá obvykle pojímáno jako jeden z
projevů nacionalizační vyrovnávací tendence, ačkoliv autorka upozorňuje na fakt, že je
nelze chápat jako proces jednoznačně protichůdný k tendencím internacionalizačním.
3.1.1 Klasifikace přejímek
Stejně jako v případě klasifikace neologismů i přejímky lze třídit podle různých hledisek.
Přestože se v naší práci věnujeme převážně lexikálním přejímkám, k pronikání
cizojazyčných prvků do češtiny dochází i v ostatních jazykových rovinách. Můžeme tedy
rozlišit přejímky fonetické (např. posílení depalatalizace německými mluvčími, kteří v 10.
století masově přešli na češtinu, aniž by znali distinktivní rys „měkkosti“), fonologické
(např. posun bilabiálního w v labiodentální v pod vlivem labiodentálního f v přejímkách
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z němčiny), morfologické (např. vznik německého futura na bázi futura českého),
slovotvorné (např. řecko-latinský formant -ismus), syntaktické (např. přejímání
syntaktických modelů z angličtiny), sémantické (např. slovo zámek ve významu palác
vlivem německého Schloss), pragmatické (např. rozšíření onikání a onkání v 19. století pod
vlivem němčiny a následný návrat k vykání pod vlivem francouzštiny) nebo stylistické
(převzetí ciceronské periody vlivem latiny v době humanismu).11
Na základě míry formální adaptace lze vymezit nejméně dvě velké skupiny přejímek, a to
lexémy neadaptované, a slova více či méně zdomácnělá.
Neadaptované lexémy si ve většině případů zachovávají svůj původní pravopis a částečně i
původní výslovnost. Nejčastěji se jedná o slovní spojení latinského, řeckého, anglického
nebo francouzského původu. V rámci neadaptovaných přejímek Svobodová (2007, s.
26‒27) vymezuje dva podtypy. První skupinou jsou slova a slovní spojení citátová, která
jsou nejméně začleněná do české slovní zásoby a vědomě užívaná jako cizí (přípustná je i
cizí výslovnost) obvykle v oficiální či polooficiální komunikaci mezi vzdělanými
mluvčími. Jejich užití je vždy stylisticky příznakové, často jsou projevem intelektualizace
projevu či snahy po exkluzivitě vyjádření (např. de riguer, dernier cri). Skupinu
okřídlených slov autorka charakterizuje jako: „cizojazyčné, popř. přeložené výroky a citáty,
které se staly součástí jazykového úzu.“, jde o jeden z typů frazeologických výrazů.
Druhou velkou skupinou jsou lexémy zdomácnělé, tedy adaptované. Do této skupiny je dle
Svobodové (2007, s. 27) možno zařadit slova přejatá nedávno, která si stále zachovávají
pravopisné a částečně i výslovnostní rysy zdrojového jazyka. Dále slova počeštěná, která
jsou však běžným uživatelem pociťována jako cizí. Další podtypem adaptovaných slov
jsou slova pravopisně rozkolísaná nacházející se na pomezí skupin předcházejících. Dále
slova plně zdomácnělá, jejichž cizí původ již není běžným uživatelem pociťován, a
nakonec slova hybridní, nejčastěji vzniklá kompozicí s jedním komponentem domácím a
druhým komponentem přejatým.
Názvosloví přejímek se může rovněž odvíjet od jejich původu. Se zřetelem ke zdrojovému
jazyku lze vymezit např. latinismy a grécismy, anglicismy, germanismy, galicismy nebo
slovakismy.12 Dominance angličtiny, jako oficiálního jazyka mezinárodní komunikace
11

Další příklady jednotlivých typů přejímek podle jazykových rovin viz NESČ, heslo Výpůjčka.

12

Tento výčet není zdaleka vyčerpávající.
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takřka ve všech oblastech lidské činnosti, je příčinou, že pro většinu lexémů, které čeština
přejímá, je angličtina buď jazykem zdrojovým, nebo jazykem zprostředkujícím. Většina
lexémů nově přejatých do současné češtiny tedy přísluší do skupiny anglicismů (resp.
amerikanismů).13 Nicméně vzhledem k historickému vývoji angličtiny, značná část její
slovní zásoby (uvádí se asi polovina) představuje slova původu románského, resp.
latinského. V těchto případech se tedy angličtina stává jazykem zprostředkujícím. Mnoho
výrazů, jež se dnes z angličtiny šíří nejen do češtiny, ale i do dalších evropských i
světových jazyků lze označit jako internacionalismy, tedy výrazy s celosvětovým
rozšířením pocházející z některého z prestižních světových jazyků. Internacionalismy
představují široce kulturní a odborné lexikální jednotky. V rámci mezinárodních výrazů je
možno rozlišit tzv. evropeismy, tedy slova s celoevropským rozšířením. S postupující
globalizací se ovšem rozdíly mezi internacionalismy a evropeismy stírají (Svobodová
2007, s. 17‒18).
Z historického hlediska představují nejdůležitější zdroj obohacení přejímky z latiny.
Latinismy se velkou měrou podílely na přejímání výrazů knižních, církevních, kulturních i
odborných (lékařských, botanických, právnických aj.), od novověku prostřednictvím
významných evropských jazyků ‒ němčiny, angličtiny, francouzštiny. Latina také často
hrála roli jazyka zprostředkujícího při přejímání výrazů řeckého původu, a to zvláště
v odborném názvosloví vědních oborů, jako např. lékařství, farmacie či matematika
(Bańko a kol. 2016, s. 39‒40). Latinismy a grécismy jsou v současné češtině nejčastěji
zastoupeny slovy (ale i slovotvornými formanty) mezinárodního charakteru.
Jak jsme již zmínili, v češtině jsou v současnosti nejproduktivnějším typem nové přejímky
z angličtiny, a to přibližně od 90. let 20. století. Z historického hlediska jsou však
nejpočetnější skupinou cizojazyčných přejímek germanismy, což je způsobeno převážně
teritoriální, politickou a kulturní blízkostí s německojazyčným prostředím a bohatými
vzájemnými styky v minulosti i současnosti. Německé přejímky zahrnují jednak výrazy
spisovné a plně zdomácnělé, u nichž běžný mluvčí nepociťuje jejich cizí původ (brýle,
helma, děkovat, muset aj.), jednak slangismy a argotismy neutrální i velmi příznakové,
jako jsou například výrazy štamgast, šuple, majznout aj. (Bańko a kol. 2016, s. 41).
Přestože lingvisté upozorňují, že nové germanismy jsou dnes spíše ojedinělé, diplomová
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Termín anglicismy obvykle zahrnuje i amerikanismy (Svobodová 2013, s. 131).
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práce Neprašové (2014) dokazuje, že němčina stále zůstává zajímavým zdrojem obohacení
českého lexika.
Dalším zdrojem nových slov byla od středověku až do současnosti francouzština.
K přejímání francouzských slov docházelo, stejně jako u latinismů, velmi často
prostřednictvím němčiny, v dnešní době prostřednictvím angličtiny. Přestože se z hlediska
stáří přejetí obvykle nejedná o neologismy, z hlediska adaptace si francouzské přejímky
mnohdy zachovávají původní pravopis i výslovnost a některé zůstávají neohebné. Jedná se
například o výrazy jako au-pair, enfant-terrible, faux-pas, foyer aj. (Bańko a kol. 2016, s.
42).
Přejatá slova lze třídit i podle cesty, jakou byla do cílového jazyka přejata na přejímky
fonetické, založené na výslovnosti originálu, přejímky grafické, založené na původním
pravopisu, a přejímky smíšené, založené zčásti na výslovnosti a zčásti na původním
pravopisu (Bańko a kol. 2016, s. 17). Psaná podoba fonetických přejímek neodpovídá
původnímu cizímu výrazu,14 zatímco u přejímek grafických neodpovídá jejich výslovnost
výslovnosti původní.
Nakonec zmiňme třídění dle míry rozšíření v komunikaci (Bańko a kol. 2016, s. 18).
Nejméně rozšířené přejímky, které se omezují na malý počet komunikátů, případně i na
jedinou výpověď, lze nazvat přejímky textové. Dále je v této skupině možné vymezit
přejímky rodinné a dialektické, vyskytující se v nářečích, profesní mluvě a sociolektech.
Nejrozšířenější přejímky, které svým rozsahem postihují celý jazyk, lze nazvat jazykové,
resp. obecně jazykové.
Přejímky lze klasifikovat i dalšími způsoby, přesto zde uvádíme pouze některá možná
pojetí, která zdaleka nepostihují všechny možnosti, jak k jejich klasifikaci přistupovat.

3.2 Galicismy
Francouzské

přejímky,

respektive

galicismy,

chápeme

převážně

jako:

„slova

francouzského původu, která byla přejata do češtiny přímo či prostřednictvím jiného
jazyka (typicky němčiny, v menší míře angličtiny či ruštiny) a integrovala se do její slovní
zásoby. Vzhledem k rozmanitosti francouzsky mluvícího světa jsou za galicismy

14

V našem materiálu se jedná např. o výraz balejáž z původně francouzského slova le balayage, které
označuje techniku prosvětlování vlasů.
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považovány výrazy pocházející nejen z Francie metropolitní, ve kterých je francouzština
hlavním dorozumívacím prostředkem, ať už jako jazyk mateřský či jako jazyk úřední.“
(NESČ, heslo Galicismy v českém lexiku). V tomto pojetí však nejsou za galicismy
považována slova jiného původu, u nichž je francouzština pouze jazykem zprostředkujícím
(jako příklad uvádí NESČ slovo eskadra, které má původ ve španělštině).
Slovenská lingvistika O. Orgoňová (1998) chápe francouzské přejímky podstatně šíře.
Mezi galicismy řadí kromě přejímek transferovaných přímo z francouzštiny a jednotek
zprostředkovaných jiným jazykem i jednotky jiného původu, kde francouzština posloužila
pouze jako zprostředkující jazyk. Dále galicismy rozumí slova vzniklá apelativizací
vlastních jmen a jednotky utvořené derivací od francouzských vlastních jmen měst a
osobností (vynálezců, historických postav apod.) V neposlední řadě řadí k francouzským
přejímkám i deriváty a kompozita vzniklá hybridizací.
Slova, u nichž byla francouzština pouze zprostředkujícím jazykem, zahrnuje do galicismů i
A. Přikrylová (2009, s. 19), která ve své dizertační práci nabízí následující definici
francouzských přejímek: „Francouzskou výpůjčkou rozumíme slovo, které bylo před
přejetím do češtiny různou měrou modifikováno francouzským jazykovým systémem, ve
kterém vzniklo, nebo do něj bylo přejato, a tato modifikace je alespoň jedním z českých
etymologických či výkladových slovníků klasifikována jako zásadní pro výslednou
lingvistickou povahu tohoto slova.“ Rozhodující tedy není čistě francouzský původ
přejímky, nýbrž vliv, který měl jazykový systém francouzštiny na její výslednou formální a
obsahovou podobu.
Přejímání z francouzštiny v současnosti většina odborníků považuje za neproduktivní,
přestože v minulosti francouzština představovala významný zdroj obohacování slovní
zásoby všech evropských jazyků. I to může být jedním z důvodů, proč česká lingvistika
nevěnuje novým galicismům příliš pozornosti.
Třebaže česko-francouzské jazykové vztahy existovaly již od středověku, jejich zlatým
věkem byla zejména 2. polovina 19. století a období první republiky (NESČ, heslo
Galicismy v českém lexiku). V této době vznikla na českém území síť poboček
Francouzské aliance a Francouzský institut v Praze, jejichž cílem bylo a dodnes zůstává
šířit povědomí o francouzském jazyce a kultuře mimo území Francie. Před druhou
světovou válkou působilo v Československu dokonce více než 70 poboček Francouzské
aliance. V té době byla znalost francouzštiny a orientace v oblasti francouzské kultury,
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literatury a umění zejména ve vyšších a vzdělaných vrstvách normou. Francouzský jazyk
byl rovněž dominantním jazykem mezinárodní komunikace a diplomacie. Jakmile
francouzština přibližně v polovině 20. století ztratila svou výsadní pozici v mezinárodní a
diplomatické komunikaci, česko-francouzské jazykové kontakty začaly postupně slábnout.
Přesto však si francouzština dodnes zachovává významné postavení v některých
specifických oblastech lidské činnosti ‒ gastronomie (croissant, bageta, žampion, šodó),
móda (blůza, toaleta, žaket, manžeta), umění (koláž, ateliér, šanson, art nouveau). Dalšími
komunikačními oblastmi, kde v minulosti docházelo k častému přejímání z francouzštiny,
jsou například přírodní vědy, historie, vojenství, diplomacie, ekonomie, literatura, právo.15
Francouzština dodnes zůstává oficiálním jazykem Mezinárodní poštovní unie, a tudíž je
zdrojem některých všeobecně známých poštovních termínů (poste restante, par avion,
fragile aj.). Francouzština je rovněž zprostředkujícím jazykem mnoha internacionalizmů
tvořených většinou uměle kompozicí pomocí latinských a řeckých slovotvorných
základů.16 Připomeňme, že i termíny neologismus a neologie vznikly ve Francii 18. století
jako novotvary pomocí komponentů starořeckého původu a postupným vývojem byly
přijaty jako součást terminologie světové lingvistiky. NESČ rovněž uvádí, že Velký slovník
cizích slov obsahuje 3500 galicismů (nejčastěji substantiva a adjektiva). A. Přikrylová ve
své dizertační práci Didaktický pohled na mezijazykový transfer při osvojování a užívání
francouzských výpůjček v češtině na základě excerpce evidovala 3408 francouzských
přejímek (Přikrylová 2009, s. 15). Z těchto zjištění vyplývá, že francouzština rozhodně
není zanedbatelným zdrojem slovní zásoby češtiny. V současnosti již nejsou přejímky
z francouzštiny tak časté, přesto jsme přesvědčeni, že v některých oblastech se
francouzština jeví jako zdroj, z něhož se rozšiřuje výrazový repertoár.

3.3 Formální adaptace přejímek
V rámci adaptačně-integračních procesů dochází k přizpůsobení nové lexikální jednotky
systému cílového jazyka. Každá přejímka se v různé míře adaptuje výslovnostně,
pravopisně, morfologicky, slovotvorně, sémanticky, případně i stylisticky. Jednotlivými

15
16

Další komunikační oblasti a příklady francouzských přejímek viz NESČ, heslo Galicismy v českém lexiku.
Francouzská lexikologie tento slovotvorný proces nazývá „řecko-latinská kompozice“ (la composition

gréco-latine). Řecko-latinská kompozice se velkou měrou podílí na vzniku mezinárodní vědecké
terminologie.
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adaptačními procesy, jimiž přejímky obvykle procházejí, se budeme postupně zabývat
v této podkapitole.
3.3.1 Adaptace výslovnostní
Výslovnostní (ortoepická) adaptace se realizuje především nahrazováním cizích hlásek
nejbližšími hláskami českými, přesunem přízvuku na první slabiku samostatně stojícího
plnovýznamového slova (ačkoliv ve zdrojovém jazyce se nacházel na jiném místě) a
nakonec v uplatňování kombinačních změn v hláskových skupinách. D. Svobodová (2013,
s. 136‒137) zmiňuje, že výslovnost přejatých slov vychází primárně z výslovnosti ve
výchozím jazyce.
Substituci cizích hlásek českými demonstrujme na francouzské přejímce enfleuráž
(francouzsky l’enfleurage), která označuje proces získávání vonné květinové esence
potřebné pro výrobu parfémů. Francouzská výslovnost je ‒ [ fløRaƷ]. Ve francouzské
výslovnosti se nachází dva pro českého mluvčího neznámé vokály ‒ v prefixu en- je to
nosová zadní samohláska [ ], která se navíc vyslovuje mírně zaokrouhleně a v kořeni slova
(zde graficky označena jako eu) přední zavřená samohláska [ø], která se vyslovuje
s výrazným zaokrouhlením rtů. Běžný český mluvčí není schopen tyto vokály vyslovit,
protože jimi český fonetický a fonologický systém nedisponuje, a proto je třeba je nahradit
nejbližšími samohláskami z českého fonetického systému. V tomto případě českými
vokály [a] (výslovnost prefixu ztrácí nosovost ‒ tu nahrazuje doplněný konsonant [n] ‒ a
zaokrouhlenost) a [e] (výslovnost je nezaokrouhlená, rty uvolněné). Samozřejmostí je
rovněž nahrazení dorsální výslovnosti r17, za r alveolární. V nominativu by navíc
docházelo ke ztrátě znělosti konsonantu v sufixu -age (podobně jako například ve slově
masáž). Konečná počeštěná výslovnost by tedy mohla být [anfleráš].
Výslovnost je nezřídka ovlivňována rovněž grafickou podobou slova, což se projevuje
rozkolísanou výslovností a tvořením výslovnostních (i grafických) variant. Dubletní tvary

17

Ačkoliv tato výslovnost je dnes mezi frankofonními mluvčími nejrozšířenější, v některých oblastech

Francie (např. v Burgundsku) se vyslovuje r alveolární stejně jako v češtině. Setkat se můžeme i
s výslovností uvulární (Dohalská, Schulzová 2009, s. 168‒169).
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mohou být také důsledkem toho, že ne vždy je možné najít v českém systému odpovídající
hlásky, neboť se od těch cizích kvalitativně často velmi odlišují.18
D. Svobodová (2013, s. 136‒137) rozlišuje v případě přejímek 4 možné pravopisněvýslovnostní kombinace:
1. Přejímka si zachovává původní pravopis, výslovnost je počeštěná: např. concierge
[konsierš], cafetière [kafetijér], croque madame [krok madam].
2. Český pravopis přejímky vychází z původní výslovnosti: např. barik (barrique), balejáž
(balayage), dekantér (décanteur).
3. Přejímka se objevuje v původním i počeštěném pravopisu, výslovnost je počeštěná:
chocolatier / čokolatiér [čokolatijér], ganache / ganáž [ganaš, ganáš].
4. Česká výslovnost přejímky vychází z původního pravopisu: žádnou francouzskou
přejímku tohoto typu jsme nezaznamenali.
V případě přízvuku jsou typickým příkladem právě galicismy, které mají v češtině přízvuk
na počáteční slabice samostatně stojícího slova, ačkoliv pro francouzštinu je příznačný
přízvuk na konci slova, případně celé rytmické skupiny. Všechny francouzské přejímky (i
ty nejnovější) mají v češtině vždy přízvuk na první slabice. Jedinou ortoepicky správnou
výslovností přejímek je výslovnost počeštěná, nikoli výslovnost snažící se o nápodobu
hlásek cizích. Jedinou výjimku, kde je cizí výslovnost tolerována, přestože je vždy
stylisticky příznaková, představují slova citátová a případy, kdy v komunikaci dochází
k míšení kódů (Svobodová 2013, s. 136).
3.3.2 Adaptace pravopisná
Podle J. Mravinacové (2005, s. 190‒192) neprobíhají adaptace výslovnostní a pravopisná
izolovaně, ale vzájemně se ovlivňují, tudíž dává přednost termínu adaptace ortografickoortoepická, který naznačuje neoddělitelnost obou rovin tohoto procesu.

18

Zatímco český vokalický systém obsahuje 10 jednotek, francouzština má 16 vokalických fonémů, které se

navíc oproti češtině liší výrazným zastoupením zaokrouhlených hlásek, existencí nosových hlásek, rozdílem
otevřenosti a zavřenosti a dalšími charakteristickými jevy (Dohalská, Schulzová 2009, s. 71).
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Adaptace pravopisná (ortografická), resp. grafická19, spočívá v přizpůsobení psané podoby
jazykových prostředků (obvykle na základě původní výslovnosti) jednoduchými úpravami,
jako je náhrada jednotlivých písmen nebo hláskových skupin a zjednodušování zdvojených
písmen (Svobodová 2013, s. 138‒142). Například přejímka efleráž, kde došlo
k analogickému počeštění francouzského sufixu -age v původní podobě effleurage podle
obdobných lexikálních jednotek, jako jsou masáž, kamufláž, persifláž, nebo výraz afišista
(affichiste), kde bylo odstraněno zdvojené „ff“ a spojení písmen „ch“ nahrazeno českým
„š“. Nově přejatá slova se mohou v různých kontextech vyskytovat v několika různých
grafických podobách. V souvislosti s výběrem mezi graficky odlišnými dublety D.
Svobodová (2013, s. 141) upozorňuje, že vícečetnost grafických forem může některým
mluvčím působit určité problémy, a to zvláště při tvorbě formálních komunikátů, které
vylučují jakoukoli expresivitu.
Původní grafickou formu si obvykle zachovávají slova, která byla do češtiny přejatá
teprve v nedávné době (přesto grafická adaptace není přímo úměrná stáří přejatého
výrazu), cizí vlastní jména (antroponyma, toponyma atd.), a stejně jako v případě
výslovnosti, i slova citátová. Graficky se češtině také často nepřizpůsobují pojmenování
módní a okazionální, ačkoliv zejména v komunikaci v internetových diskusích a na
sociálních sítích se nezřídka setkáme s výrazy až přehnaně pravopisně adaptovanými, které
bývají obvykle důsledkem snahy po originalitě vyjádření a jsou velmi příznakové
(Svobodová 2007, s. 36). V našem materiálu se jedná např. o výraz ót kutýr (haute
couture) užitý na sociální síti Facebook, jehož formou dává autor ironicky najevo negativní
hodnocení tvorby mladých vysoce ceněných módních návrhářů.
3.3.3 Adaptace tvaroslovná
„Morfologická adaptace je proces, v jehož průběhu se forma přejímaných lexémů podle
potřeby transformuje, přizpůsobuje pomocí takových prostředků (tvarotvorných a
slovotvorných formantů), jimiž se v češtině vyjadřují kategorie slovních druhů a další
morfologické kategorie, které jsou s příslušnými slovními druhy spojeny.“ (Mravinacová
2005, s. 192). Přesto se některé jmenné lexémy v komunikátech vyskytují ve své původní

19

D. Svobodová (2013, s. 139) považuje za nejvhodnější označení adaptace grafická, protože pojmenování

„pravopisná“ a „ortografická“ naznačují, že by se mělo jednat o psanou podobu zachycenou v kodifikaci, kde
však nové přejímky nenajdeme.
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(morfologicky nezměněné) podobě a na rozdíl od sloves, nemusejí být jmenné přejímky
vždy kmenotvorně a tvarotvorně zformované. J. Mravinacová dále přibližuje na materiálu
anglicismů, jak probíhá morfologická adaptace u podstatných jmen, přídavných jmen a
sloves.

Jako

samostatnou

skupinu

vyděluje

morfologicky

neadaptovaná

slova

s nevyhraněnou slovnědruhovou platností.
Podle D. Svobodové (2013, s. 142‒144) probíhá proces morfologické adaptace v několika
fázích. Autorka rovněž uvádí, že přejaté slovo může buď postupně projít všemi stupni,
nebo se adaptační proces zastaví na některém z nižších stupňů.
Prvním stupněm v procesu přizpůsobení je přiřazení dané přejímky ke slovnímu druhu.
Mezi přejímanými slovními druhy jsou nejvíce zastoupena substantiva, adjektiva a slovesa.
Ostatní slovní druhy jsou přejímány v menší míře. Z neohebných slovních druhů dochází
nejčastěji k přejímání adverbií.
Druhý stupeň tvaroslovné adaptace připadá v úvahu pouze u substantiv. Jedná se o jejich
přiřazení k mluvnickému rodu (u maskulin i životnosti) a číslu. Tvaroslovná adaptace
substantiv obvykle probíhá na základě zakončení v nominativu singuláru. Rodové zařazení
je nezbytné pro potřeby vyjádření syntaktického vztahu kongruence a vychází buď
z přirozeného rodu v případě pojmenování osob a dalších živých bytostí, z rodového
zařazení ve zdrojovém jazyce, nebo z rodu českého ekvivalentu. Některá cizí i domácí
substantiva mohou mít rod dvojí (např. esej). V souvislosti s problematikou čísla zmiňuje
D. Svobodová (2013, s. 143) rozlišení symetrie a asymetrie čísla podle Ološtiaka a
Gianitsové-Ološtiakové. Zůstane-li číslo v přijímacím jazyce zachováno, hovoříme o
symetrii, naopak pokud se číslo v cílovém jazyce změní, jedná se o asymetrii. V případě
zkoumaných francouzských přejímek zůstalo číslo vždy zachováno. V této souvislosti
autorka dále upozorňuje na problematiku adaptace slov (anglicismů) přejatých v plurálu
s koncovkou -s. V materiálu jsme rovněž zaznamenali jednu plurálovou přejímku a to
culottes, která se objevuje jednak ve své původní neadaptované podobě s plurálovým -s na
konci slova, jednak v počeštěné podobě kulotky, ve které došlo k nahrazení plurálové
koncovky francouzské, koncovkou českou.
Třetím stupněm je podle D. Svobodové (2013, s. 144) přiřazení daného výrazu
k deklinačnímu typu, kdy se dříve nesklonné výrazy začínají postupně skloňovat. Jedná se
o pozvolný proces, kterým nejsnáze procházejí ty lexémy, jejichž výslovnost se shoduje
s českými

deklinačními

vzory.

V takových
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případech

probíhají

jednotlivé

fáze

morfologické adaptace takřka zároveň. Ve složitějších případech probíhají fáze 2 a 3 až
s několikaletou prodlevou.
Adaptace některých lexémů může rovněž probíhat prostřednictvím překladu jednotlivých
morfémů nebo lexikálních komponentů. Výsledkem tohoto procesu jsou kalky a polokalky.
Kalkem rozumíme např. slovní spojení vysoká hodinařina, které vzniklo překladem
francouzského výrazu haute horlogerie. Za polokalk lze označit například sousloví omáčka
bordelaise (z fr. sauce bordelaise), kde došlo k překladu substantiva, ale adjektivum ve
funkci určujícího přívlastku v postpozici zůstalo v původní neadaptované formě.
Mezi nově přejatými lexémy jednoznačně dominují substantiva. Jejich tvaroslovná
adaptace probíhá obvykle na základě zakončení v nominativu singuláru. J. Mravinacová
(2005, s. 192) zmiňuje, že snáze se adaptují ta substantiva, která přísluší k určitému
stabilně přejímanému slovotvornému typu, například pojmenování osob zakončená
sufixem -er/-ér20 (chocolatier / chocolatiér / čokolatiér, debarasér, kravatiér, tušér)
skloňujeme podle vzoru pán, neživotná maskulina se stejnou příponou (dekantér)
skloňujeme podle vzoru hrad. Produktivní jsou rovněž přechýlené ženské varianty tvořené
pomocí přípony -ka (chocolatiérka, bagážistka, parfumérka). Takto vzniklá feminina
skloňujeme dle vzoru žena. Adaptace francouzských přejímek ženského rodu se sufixem tion21 je ustálená, v češtině má tento sufix podobu -ce (dekantace, vinifikace). Další častou
příponou, jíž se odvozují názvy dějů ženského rodu je -áž z francouzského -age (asambláž,
balejáž, degorzáž, efleráž, muláž, šušotáž aj.).
Adjektiva cizího původu, která jsou od počátku formovaná pomocí českých sufixů nelze
dle J. Mravinacové (2005, s. 196) jednoznačně považovat za adaptovaná přejatá adjektiva.
Tento typ nových adjektivních pojmenování byl odvozen od přejatých substantiv a
formálně i významově s nimi souvisejí. Autorka tvrdí, že o adaptaci cizího adjektiva lze
mluvit pouze v případě, že k danému adjektivu neexistuje žádné substantivum, jímž by byl
jeho vznik motivován (takovou přejímkou jsou v našem materiálu např. adjektiva
makabrální, které vzniklo přejetím a následnou adaptací francouzského přídavného jména

20

Jak upozorňuje D. Svobodová (2007, s. 52) právě varianta s prodlouženým vokálem je pro francouzské
přejímky typická.
21

Jedná se o původně latinský sufix -tio, jehož podoba je ve francouzštině, češtině a dalších evropských
jazycích ustálená (Svobodová 2007, s. 61).

33

macabre. Adaptace adjektiv obvykle probíhá připojením českých sufixů k cizímu základu,
stejně jako u výše zmíněných substantivních přejímek. Mnohá adjektiva zůstávají po
přejetí nesklonná, adjektiva počeštěná se vyskytují méně často (Mravinacová 2005, s. 197).
Příkladem nesklonného adjektiva mohou být výrazy jako ombré (ombré líčení).
Slovesa cizího původu se na rozdíl od substantiv a adjektiv vždy přizpůsobují
morfologickému systému češtiny. Substantiva i adjektiva mohou na rozdíl od sloves zůstat
nesklonná, případně mohou existovat ve sklonné i nesklonné variantě. Bez morfologické
adaptace by přejatá slovesa nemohla být v češtině užívána. J. Mravinacová upozorňuje
(2005, s. 202), že je nutné rozlišovat přímo adaptovaná slovesa (tedy taková, u nichž není
doloženo substantivum, jež by mohlo sloužit jako východisko při jeho tvoření) a slovesa,
která vznikla odvozením od již dříve přejatých substantiv. V této souvislosti si O.
Martincová (2005, s. 120) všímá, že v některých případech je obtížné určit, jaká cesta
vedla k utvoření slovesa, zda vzniklo derivací, nebo adaptací cizího slovesa apod.
Například u slovesa šušotat není jasné, zda vzniklo přímou adaptací slovesa chuchoter,
nebo derivací od rovněž přejatého substantiva šušotáž. V kontextu morfologické adaptace
sloves se J. Mravinacová (2005, s. 202) rovněž zmiňuje o kategorii vidu, které se netýká
nutnost přizpůsobení ihned v okamžiku přejetí. Vytváření vidových dvojic je otázkou
postupného procesu. Přesto autorka upozorňuje, že v některých případech probíhá vidová
adaptace velmi rychle, ne-li okamžitě. V našem materiálu jsme zaznamenali tyto vidové
dvojice: blanšírovat ‒ oblanšírovat22; pošírovat ‒ dopošírovat. Pokud přejaté sloveso
motivuje tvoření dalších významově samostatných sloves, je to dle J. Mravinacové (2005,
s. 206) známka vyššího stupně integrace do českého lexikálního systému.
3.3.4 Přejímky morfologicky bezpříznakové
Specifickým typem přejatých lexémů, které se v českém lexiku vyskytují, jsou přejímky
morfologicky bezpříznakové. Jedná o takové přejaté lexémy: „které morfologickými
prostředky nevyjadřují rozdíl mezi substantivem v bezpříznakovém tvaru, adjektivem a
příslovcem a mezi morfémem a samostatným slovem. Tato skutečnost způsobuje problémy
při interpretaci funkce přejímek použitých v rámci českého syntagmatu.“ (Mravinacová
2005, s. 198‒199).

22

Sloveso blanšírovat již bylo zaznamenáno v SSJČ.

34

Ve funkci podstatných jmen se prosazují přejaté celky, které mohou být chápány buď jako
ustálené slovní spojení (substantivum ve spojení s přívlastkem), nebo jako složeniny. Mezi
takto utvořeným souslovím a kompozitem neexistuje pevná hranice. Pro tento typ přejímek
je charakteristický rozkolísaný pravopis ‒ píší se dohromady, zvlášť nebo se spojovníkem
(např. mille feuille / mille-feuille). Autorka dodává, že v češtině se projevuje obecná
tendence pokládat tyto přejímky za kompozita, neboť adjektivum na pozici přívlastku bývá
neadaptované a nesklonné, tudíž se spíše blíží komponentu složených substantiv.
Na pozici atributu se dle J. Mravinacové objevují tvarově bezpříznakové přejaté výrazy,
jejichž slovnědruhová platnost je nejasná. Často se jedná o substantiva, která v komunikátu
na místě přívlastku rozvíjejí jiné substantivum. Jejich vztah však není morfologicky
naznačen, např. technika ecaille, omáčka bordelaise, omáčka ravigot.
Jako další příklady morfologicky nevyhraněných přejímek J. Mravinacová (2005, s.
199‒200) uvádí přejatá syntagmata, uchovávající si syntaktický ráz původního jazyka,
která se mohou rovněž objevit v přívlastkových pozicích (bílá sur lie vína); přejímky, u
nichž je nejasné, jedná-li se o volitelně spojitelná nesklonná adjektiva, volně kombinované
morfémy nebo lexikální komponenty vázané na přejatá slovní spojení a kompozita (teen
pořady, teen horor / teen-horor / teenhoror); a nakonec přejímky, u kterých není možné
v některých syntaktických pozicích určit, zda jde o přejatá substantiva, adjektiva nebo
příslovce, např. ve větném celku platit své závazky cash lze slovo cash lze chápat buď jako
příslovce, nebo jako substantivum ve funkci prostředku.
3.3.5 Lexikální jednotky užívané v původních neohebných tvarech
Mnoho nově přejímaných lexémů zařazujeme do kategorie slov nesklonných. Nesklonné
lexémy vždy působí do jisté míry konfliktně vzhledem k tradičnímu morfologickému
systému češtiny a uživatelům mnohdy působí obtíže jejich zařazování do větné struktury,
protože nevyjadřují morfologické kategorie koncovkami (jak je v češtině zvykem), nýbrž
je k tomu zapotřebí alternativních prostředků, jako např. tvar atributu nebo tzv. opěrného
substantiva (Svobodová 2007, s. 37).
Prvním krokem adaptace do českého jazykového systému je v případě substantiv přiřazení
ke jmennému rodu, a to na základě přirozeného rodu, rodu ve výchozím jazyce, rodu
českých ekvivalentů, případně podle formálního zakončení přejatého slova. Není
výjimkou, že některá přejatá substantiva kolísají mezi rodem mužským a ženským,
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případně středním, jako například esej, image, zombie aj. Nesklonná v češtině obvykle
zůstávají pojmenování, která se vyznačují pro češtinu neobvyklým zakončením, jež
způsobuje nemožnost jejich zařazení k některému z deklinačních paradigmat. Jedná se
například o zakončení na krátké vokály -i, -u nebo naopak dlouhé vokály -ó, -ú, -é
(Svobodová 2007, s. 37). Autorka podotýká, že se jedná o vokály vyslovené, přičemž
grafická podoba výrazu může být jiná. Dlouhé koncové vokály substantiv bývají častým
jevem právě v přejímkách z francouzštiny, jako např. Bordeaux [bordó], chardonnay
[šardoné], ombré, soté. Přesto i dříve nesklonná substantiva se mohou postupně začít
skloňovat, zejména pokud u nich vlivem adaptačních procesů nastanou takové změny, jež
přiřazení k deklinačnímu typu usnadní. Zvláštním typem slov, která se užívají
v neohebných tvarech, jsou výrazy přejímané v plurálu s koncovkou -s, jako například
v případě přejímky culottes, která označuje široké kalhoty zkrácené délky.23
Jako další typ nesklonných přejímek uvádí D. Svobodová (2007, s. 42) nesklonné
přívlastky různé morfologické povahy v postavení před rozvíjeným substantivem, mezi něž
lze řadit i cizí adjektiva neodvozená od přejatých substantiv užívaná na pozici
anteponovaného atributu (např. chic / šik). Autorka upozorňuje, že syntagmata, kde
dochází k porušení mluvnické shody, mohou být pro řadu mluvčích nesrozumitelná.
Nesklonných adjektiv, která jsou adjektivy i ve zdrojovém jazyce, je na rozdíl od těch
vzniklých derivací od substantiv v českém lexiku podstatně menší množství. Důvodem je,
že tato adjektiva obvykle slouží pro potřeby variability vyjadřování, nikoliv pro
pojmenování elementárních jevů, pro něž existují příslušná pojmenování v základu slovní
zásoby. Užití těchto adjektiv je omezeno pouze na určité komunikační situace, nebo se
váže k některé specifické sociální skupině (Sixtová 2003, s. 99). Na pozici anteponovaného
atributu mohou být uplatněny rovněž lexémy, které v původním jazyce plní funkci
substantiv (gourmet kritik).
V souvislosti se slovesy lze na tomto místě připomenout, že jejich morfologickoslovotvorná adaptace je pro jejich další fungování v češtině nezbytná, proto se
s neohebnými slovesy setkáme pouze ojediněle, a to zejména plní-li funkci slov citátových,

23

Toto substantivum bylo pravděpodobně přejato přes angličtinu, kde se užívá v plurálovém tvaru. Ve

francouzštině tento tvar existuje rovněž, ale běžnější je pro označení stejného denotátu slovní spojení la
culotte-jupe (kalhotová sukně) v singuláru.
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především v neoficiální mluvené komunikaci mladých lidí, např. obecně české spojení vo
co go (Svobodová 2007, s. 50).
3.3.6 Adaptace slovotvorná
Adaptace slovotvorná do jisté míry souvisí s adaptací tvaroslovnou, a proto bývá někdy
uváděna jako její součást (Svobodová 2009, s. 46). K základům slov jsou připojovány
příslušné slovotvorné afixy, stávají se součástí složenin nebo se podílejí na tvorbě
zkratkových slov. Slovotvorné adaptaci nejsnáze podléhají substantiva, adjektiva a slovesa.
V případě sloves je připojení slovotvorného formantu s flektivizační funkcí k cizímu
slovesnému základu nezbytnou podmínkou jejich dalšího používání v cílovém jazyce
(Kroupová 2016, s. 187). D. Svobodová (2013, s. 145) zmiňuje, že tyto nově utvořené
formy jsou důkazem zdomácnění přejatého prostředku v cílovém jazyce.
U substantivních přejímek se často sekáme s přechylováním, tedy tvořením ženských
protějšků k mužským pojmenováním, obvykle pomocí sufixu -ka, jako např. čokolatiér ‒
čokolatiérka, bagážista ‒ bagážistka. Sufix -ka je vůbec nejpoužívanějším při tvoření
nových feminin, a to jak osob (korzetiérka), tak neživých substancí (chardonnka, evianka,
madlenka, vuitonka). U životných maskulin je velmi produktivní internacionální formant
latinského původu -ista, užívaný nejčastěji pro pojmenování stoupenců hnutí, politických
stran a příslušníků skupin (frontista, leseferista, art brutista, afišista). Životná maskulina
se často tvoří také pomocí adaptačního sufixu -ér (flanér, debarasér, tušér) nebo -ec
(aurignacienec, gravettienec). Příznakově pak v některých přejímkách působí formant -ák
(peugeoťák). Mezi substantivy je rovněž produktivní tvoření podstatných jmen slovesných
(deverbativ), jako např. blanšírování, pošírování. D. Svobodová (2013, s. 145) dále uvádí
jako specifikum české slovotvorby tvoření expresivních deminutiv (šardonka, saviňónek,
kyvéčko) a univerbizovaných pojmenování (fiš).
U adjektiv jsou nejproduktivnějším způsobem tvoření přípony -ový, -ský, -cký, -ní a -ný
(Svobodová 2007, s. 65), které se často připojují k původně substantivním základům.
Ačkoliv v kontextu anglických přejímek uvádí D. Svobodová jako nejproduktivnější sufix
-ový, mezi novými francouzskými přejímkami jsme zaznamenali pouze dvě adjektiva
tvořená touto příponou, ganachový a makronkový, odvozená od substantiv ganache a
makronka.
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Nejproduktivnějším prostředkem tvoření nových adjektiv je v našem materiálu sufix -ský,
který tvoří vztahová adjektiva odvozená od názvů osob (např. flanérovský, chocolatiérský,
macronovký24) nebo vlastních jmen známých osobností (např. lepenovský, sarkozyovský,
baudelairovský). Častý je v případě nových galicismů rovněž adjektivní formant -ní, který
se obvykle pojí s původními i počeštěnými tvary přejatých slov (např. artisanální,
cinefilní). Formant -cký jsme zaznamenali v jediné přejímce, a to avionický, odvozené od
francouzského přídavného jména avionique.
Jak jsme již zmínili, slovotvorná adaptace sloves je (stejně jako adaptace morfologická)
nezbytná pro jejich zařazení do systému cílového jazyka. Slovesa s cizími základy se
většinou tvoří dvěma způsoby ‒ derivací na základě dříve přejatých slov nebo připojením
adaptačního sufixu k přejatému slovesnému základu (Kroupová 2016, s. 188). Nejvíce
nových sloves je tvořeno derivací pomocí formantu -ovat, který je zařazuje do třetí
slovesné třídy (vzor kupovat), např. asamblovat, suflovat, pošírovat. Slovesa tvořená tímto
sufixem jsou chápána jako bezpříznaková a vidově neutrální (Svobodová 2013, s. 146).
Čím více se sloveso integruje do systému cílového jazyka, tím je u něj pravděpodobnější
dotváření vidové dvojice, a to zejména prefixací, která s sebou kromě explicitního
vyjádření dokonavosti nese rovněž posun ve významu (dopošírovat, oblanšírovat). D.
Svobodová v této souvislosti zmiňuje ještě další způsob tvoření dokonavých variant, a to
pomocí formantu -nou-.25 Takto utvořená slovesa jsou hodnocena bezpříznakově pouze
v neformální komunikaci.
U J. Mravinacové (2005, s. 203) se lze navíc setkat s adaptací slovotvorněparadigmatickou,

kterou

autorka

definuje

jako:

„proces

postupného

rozvíjení

slovotvorných vztahů přejatých lexikálních jednotek k dalším lexikálním jednotkám“.
Přejaté lexikální prostředky mezi sebou přirozeně vytvářejí slovotvorné vztahy, přestože se
objevují i takové výrazy, u kterých nejsou žádné slovotvorné vztahy k jiným jednotkám
doloženy. Ty nejčastěji označují nové reálie vázané pouze na úzký okruh uživatelů nebo
k určitým specifickým komunikačním oblastem.

24

Odvozeno od jména současného francouzského prezidenta Emmanuela Macrona.

25

Přejímky tvořené tímto formantem jsme nezaznamenali.
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3.4 Sémantická adaptace přejímek
Sémantickou (významovou) adaptaci vymezuje Svobodová (2009, s. 47) jako
„sémaziologicko-onomaziologickou derivaci na základě podobnosti a pojmové souvislosti“.
Jako nejčastější projevy sémantické adaptace uvádí zobecnění, rozšíření nebo zúžení
významu přejímek. V tomto pojetí se tedy vlastně jedná o tvoření neosémantických
pojmenování, o kterých jsme pojednali v kapitole 2.
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4 Komunikační oblasti výskytu nových francouzských přejímek26
V této kapitole se zaměříme na charakteristiku nových francouzských přejímek z hlediska
specifických komunikačních oblastí, ve kterých se vyskytují. Komunikační oblast chápeme
ve shodě s Martincovou (2004, s. 17) jako různé oblasti/obory lidské činnosti (např. oblast
sportu, politiky, obchodu, reklamy, publicistiky atd.). Jedná se především o sféru
odborného vyjadřování, kde dále vymezujeme jednotlivé obory, ve kterých k přejímání
z francouzštiny dochází ‒ gastronomie, enologie, umění, móda, kosmetika, archeologie a
názvy barev. Dále se zaměřujeme na publicistiku a reklamu. Mezi specifické komunikační
oblasti nových galicismů zahrnujeme rovněž sociolekt vysokoškolských studentů
francouzštiny, který je vázán na univerzitní prostředí a specifický okruh uživatelů.

4.1 Odborná terminologie
Většina zkoumaných přejímek spadá do oblasti, která zahrnuje odborné profesní nebo
poloprofesní vyjadřování. Jedná se o slova, jejichž užívání bylo nejprve vázáno pouze na
komunikaci v rámci daného oboru nebo odvětví lidské činnosti, nicméně prostřednictvím
zejména publicistických textů se šíří i do dalších vrstev národního jazyka a stávají se
součástí běžné slovní zásoby. Přecházení termínů z odborného prostředí do mluvy většiny
uživatelů jazyka je jedním z projevů determinologizace. Tyto přejímky pak figurují jak
v profesní mluvě určitého odborného prostředí, tak v neodborném jazyce médií a
publicistiky (Janovec 2007). V rámci odborného názvosloví dochází k přejímání
francouzských lexémů zejména v oblastech, ve kterých Francie tradičně zastává významné
postavení, jako gastronomie, vinařství, umění, móda a kosmetika.
4.1.1 Gastronomie
Největší množství přejímek jsme zaznamenali v oblasti gastronomie. V důsledku
rostoucího zájmu o francouzské kulinářské umění tyto termíny, jejichž užití bylo dříve
omezeno na určité profesní nebo zájmové prostředí, postupně pronikají do mluvy širšího
okruhu uživatelů a některé z nich se pomalu stávají běžnou součástí slovní zásoby většiny
mluvčích. V oblasti gastronomie se nejčastěji setkáme s:
i.‒ názvy pokrmů a surovin (crème fraiche, vinaigrette, andouilletka, canelka, eklérka,
tartaletka, baguette, ganache /ganáž, velouté, mille feuille, bisque, bouquet garni,
26

Tato část je částečně převzata z bakalářské práce (Táborská, 2015), upravena a rozšířena.
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clafoutis, croque madame, coulis, demi glace /demiglas, gateau, madlenka / madlénka,
omáčka bordelaise, profiterole, ravigot, soté, terinka, vichyssoise);
ii.‒ pojmenováními profesí souvisejícími s gastronomií a pohostinstvím (debarasér,
gourmet, chocolatier , chocolatiérka /čokolatiérka, sous chef, chef de partie);
iii.‒ pojmenováními souvisejícími s různými gastronomickými postupy a metodami
(oblanšírovat, pošírování, pošírovat / dopošírovat, sous vide, suflovat);
iv.‒ názvy nejnovějších gastronomických trendů (bistronomie, cuisine de soleil, cuisine
nouvelle, haute gastronomie, vysoká kuchařina / vysoká kuchyně);
v.‒ názvy pomůcek používaných při přípravě pokrmů a nápojů (cafetière);
vi.‒ pojmenováními souvisejícími s gastronomickými oceněními (michelin, michelinka /
mišelinka).
4.1.2 Enologie
Další oblastí, která však úzce souvisí s oblastí předcházející, je oblast, jež zahrnuje
přejímky týkající se vína a vinařství, ale i vinohradnictví, stejně tak jako servírování a
konzumace vína. Enologie je v kontextu českého prostředí obor nový. V roce 2014 byla
v České republice založena Unie enologů, která je členem Mezinárodní unie enologů
založené v Miláně v 60. letech. V oblasti enologie jsme zaznamenali:
i.‒ názvy metod a procesů výroby vína (asambláž, barikování, bâttonage / batonáž,
degorzáž, dozáž, dozážní, charmat, kupáž, vinifikace, sur lie);
ii.‒ názvy pomůcek určených k výrobě vína, nebo jeho servírování (barik, clavelin, pupitr,
dekantér);
iii.‒ názvy hotových vinařských produktů (cliquot, cuvé, moët);
iv.‒ názvy různých způsobů servírování vína (sabráž, dekantace).
4.1.3 Umění
Umělecké obory v minulosti hojně přebíraly názvosloví francouzského původu.27
V současnosti již není přejímání v této oblasti tolik frekventované a většinou se jedná o
výrazy odvozené od dříve přejatých slov (asambláž ‒ asamblážní, asamblovat; derniéra ‒
27

Dle NESČ (heslo Galicismy v českém lexiku) najdeme v češtině více než 150 přejímek z různých
uměleckých oborů (výtvarné umění, architektura, literatura, divadlo, film, tanec).
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derniérovat). V rámci komunikační oblasti umění přejímky dále třídíme do podoblastí
výtvarné umění, divadlo/film a literatura. V oblasti umění jsme zaznamenali:
i.‒ výtvarné umění (afišista, art brutista / artbrutalista, asamblážní, asamblovat,
lettristicky);
ii.‒ divadlo, film (derniérovat, cinefilní28);
iii. ‒ literatura (flanér, flanérovský, flanérství).
Adjektiva odvozená od jmen spisovatelů
Jako zvláštní kategorii slov vztahujících se k odborné sféře v oblasti umění uvádíme
vztahová adjektiva odvozená od jmen francouzských spisovatelů a básníků. Ve
francouzštině jsou takto tvořená adjektiva velmi frekventovaná a slouží k pojmenování
specifického autorského stylu nebo motivu (např. camusien, gidien). Ačkoliv motivace pro
jejich tvoření je v češtině stejná jako ve francouzštině, nevznikají tato adjektiva přejetím
francouzského protějšku, nýbrž odvozením od vlastního jména. Setkáme se s nimi
především v odborných textech, jako jsou studentské diplomové práce, odborné publikace
nebo literární kritiky (baudelairovský, gidovský). Tento typ adjektiv však postupně
přechází rovněž do publicistických textů (apollinairovský, camusovský, vianovský).
4.1.4 Móda
Oblast módy bychom mohli chápat jako jednu z oblastí umění. Vzhledem k české tradici,
která módu jako součást umění běžně nechápe, ji však uvádíme jako samostatnou
komunikační oblast. V rámci této oblasti dále vydělujeme podoblasti, které zahrnují
lexémy týkající se výroby oděvů, šperků a hodinek. V oblasti módy jsme zaznamenali
přejímky vztahující se k:
i.‒ oděvnictví (bouret, culottes / kulotky, haute fourrure, korzetiérka, kravatiér, muláž,
pret-a-porter);
ii.‒ šperkařství (haute joaillerie);
iii.‒ hodinářství (haute horlogerie, tourbillon, astrotourbillon).

28

V roce 2000 byla již zaznamenána varianta cinefilský.
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4.1.5 Kosmetika
Do této oblasti zahrnujeme substantiva a adjektiva, která pojmenovávají různé způsoby a
techniky zkrášlování a péče o tělo:
i.‒ kadeřnické techniky (ombré / ombre, ecaille, balejáž);
ii.‒ parfumérství (parfémářka, haute parfumerie);
iii.‒ péče o tělo (tapotement, efleráž);
iv.‒ líčení (ombré).
4.1.6 Archeologie
Předposlední oblastí, kterou v kontextu odborného vyjadřování uvádíme, je oblast
archeologie. V této oblasti jsme zaznamenali tři nové přejímky: aurignacienec,
gravettienec, gravettienský. Maskulinum aurignacienec je odvozeno od dříve přejatého
substantiva aurignacien, které dle Akademického slovníku cizích slov (V. Petráčková, J.
Kraus a kol, 1998) označuje „kulturu mladého paleolitu“ a je odvozeno apelativizací od
francouzského naleziště Aurignac. Podobně substantivum gravettien označuje „kulturu
vrcholného mladšího paleolitu“ a je odvozeno od názvu oblasti La Gravette. Aurignacienec
a gravettienec tedy označují zástupce těchto kultur a gravettienský znamená vztahující se
ke kultuře gravettienu či k zástupcům této kultury.
4.1.7 Názvy barev
K obohacování francouzštinou dochází také v oblasti tzv. chromatické terminologie29,
která úzce souvisí s předchozími oblastmi, zejména s oblastí módy a kosmetiky. Čeština
běžně z cizích jazyků přejímá názvy barevných odstínů, pro které nemá uspokojivé
pojmenování. Velmi produktivní je v této oblasti přejímání z angličtiny. Přejímání
chromatických pojmenování je pravděpodobně způsobeno progresivním vývojem v oblasti
módy, designu a potřebou pojmenovat stále nové (a zejména módní) odstíny barev.
V posledních letech jsme zaznamenali frekventovaný výskyt tří nových francouzských
pojmenování pro specifické barevné odstíny, a to mauve, šampaň a taupe. Všechny tři
lexémy jsou nesklonné.

29

Termín přejat z článku M. Koncové Ze slovenskej a francúzskej chromatickej terminológie (1998, s. 32).
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4.2 Publicistika
Publicistikou rozumíme psané (tištěné i elektronické) a mluvené komunikáty, které se
vyznačují zejména funkcí persvazivní, získávací a manipulativní. Publicistický styl je
velmi dynamický a velmi úzce spjatý s celospolečenskými změnami. V současné
publicistice sledujeme

výraznou tendenci

k internacionalizaci,

terminologizaci

a

aktualizaci. Od 90. let minulého století roste v publicistických komunikátech počet slov
cizího původu. Nejčastěji se setkáme s přejímkami z angličtiny, francouzštiny (énarchie,
panašování, écu) a němčiny, výjimečně i s přejímkami z jiných jazyků. Ačkoliv se obvykle
publicistický styl vyznačuje určitou modelovostí, která usnadňuje čtenáři orientaci v textu,
touha po aktualizaci sdělení často vede autory k využívání slov cizího původu, jež sice
mohou upoutat čtenářovu pozornost, nicméně mohou být i zdrojem obtíží při porozumění
sdělovaného obsahu. Přemíra slov cizího původu může být rovněž prostředkem
manipulativní strategie, kdy neporozumění sdělení na straně recipienta je součástí
autorského záměru. Publicistické komunikáty jsou významným zdrojem, kde lze sledovat
vývoj spisovného jazyka. Pro publicistické komunikáty je charakteristické nejen přejímání
z cizích jazyků, ale také z ostatních funkčních stylů, a to zejména ze stylu odborného,
uměleckého a v poslední době stále častěji i ze stylu prostěsdělovacího (Junková 2003, s.
106).
4.2.1 Oblast politické publicistiky
Komunikáty z oblasti politické publicistiky jsou charakteristické svou silnou persvazivní
funkcí. Cílem těchto komunikátů, ať už mluvených či psaných, je přesvědčit adresáta,
získat ho na svou stranu a zároveň zkompromitovat opozici. Autoři politicky
angažovaných textů volí takové jazykové i mimojazykové prostředky, aby dosáhli výše
zmíněných cílů. Nezřídka se uchylují i k falešným argumentům a manipulaci.
Z lexikálního hlediska se jazyk politické publicistiky vyznačuje velkou různorodostí,
mnohoznačností a nepřímostí. Lexikální vrstvu politické publicistiky tvoří nepřímá a
expresivní pojmenování, slova cizí, módní, citátová, okazionalismy a klišé (Bartošek 1993,
s. 8‒9). Časté jsou lexémy označující příznivce různých politických stran a hnutí (frontista,
leseferista).
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Pojmenování odvozená od vlastních jmen politiků
Bohatým zdrojem nových (v mnoha případech pouze okazionálních) lexémů, jsou slova
odvozená od vlastních jmen představitelů vrcholné politiky. Francie se významnou měrou
podílí na směřování celoevropské politiky, a proto je tvoření slov motivovaných jmény
francouzských politiků a političek poměrně produktivní. Nejčastěji jsou to adjektiva
označující souhlas/nesouhlas s politickými názory dané osoby (promacronovský,
protilepenovský) nebo charakterizující danou osobu a její politiku (sarkozyovský,
mitterandovský, lepenovský, macronovský). Objevují se i substantiva, která pojmenovávají
druh politiky (macronismus), příznivce, podporovatele (macronka, macronovec) nebo
adverbia značící určitý způsob politického chování (macronovsky, promacronovsky).

4.3 Reklama
Se slovy cizího původu se setkáme i v celé řadě reklamních komunikátů, které mají za cíl
zaujmout potencionálního zákazníka a přesvědčit ho, aby si daný výrobek nebo službu
koupil. Přejaté výrazy jsou v reklamních textech jedním z prostředků, jak tohoto cíle
dosáhnout. Využití francouzštiny v reklamě je však řídké. S. Čmejrková uvádí jako příklad
text reklamy na francouzské cigarety: „Gauloises BLONDES. Liberté toujours.“ (2000, s.
86). Jako příklad reklamního užití uveďme přejímku baguette, kterou jsme zaznamenali
v reklamním textu v tisku, který upozorňoval na otevření nové prodejny specializované na
prodej bio, bezlepkových a veganských potravin: „Kupón na francouzskou baguette
zdarma.“ Reklama měla formu kupónu, po jehož předložení dostane zákazník bagetu
zdarma. Užití francouzského výrazu namísto již dříve adaptované varianty bageta má
v tomto případě za cíl vyvolat u případného spotřebitele dojem, že si kupuje autentické
francouzské pečivo.

4.4 Sociolekt vysokoškolských studentů francouzštiny
Poslední oblastí, na kterou se v této kapitole zaměříme, je sociolekt vysokoškolských
studentů francouzštiny30. Sociolekt tvoří dle NESČ (heslo Sociolekt) svébytnou součást
národního jazyka, jež má podobu nespisovné nebo hovorové vrstvy speciálních jazykových
prostředků, realizované v polooficiálním nebo neoficiálním jazykovém styku lidí vázaných

30

Materiál byl shromážděn mezi studenty bakalářského a magisterského studia francouzštiny na Pedagogické
fakultě Univerzity Karlovy.
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stejným pracovním prostředím nebo zájmovou skupinou. Termín sociolekt není v české
lingvistice zatím dostatečně ustálen a kupříkladu NESČ užívá jako synonymum pojem
slang. Cílem sociolektu je nejen učinit komunikaci efektivnější, ale také vyjádřit
příslušnost k dané profesní či zájmové skupině.
S efektivitou vyjádření souvisí snaha o ekonomičnost a s ní související vysoká míra
univerbizace, užívání zkratek a slov od nich odvozených. Jazykové prostředky užívané
v rámci sociolektů se rovněž vyznačují snahou o aktualizaci jazykového vyjádření, často
obsahují prvky hry s jazykem a humoru. Zejména ve vyjadřování mladší generace lze
pozorovat snahu být nonkonformní, zdůraznit svou jedinečnost a vymezit se vůči generaci
starší (Svobodová 2007, s. 112). Důvodem užívání přejímek a cizích slov v rámci
sociolektu může být již zmíněná ekonomičnost, mezinárodní pracovní prostředí nebo
nepřeložitelnost některých výrazů, které se v daném prostředí běžně užívají. Svobodová
(2007, s. 113) upozorňuje, že ačkoliv cizí, neadaptované výrazy mohou být pro některé
účastníky komunikace hůře srozumitelné, mnohé mezinárodní výrazy by počeštěním
získaly expresivní příznak.
Pro studentskou mluvu a její jazykové prostředky je charakteristické, že stojí na pomezí
mezi profesní a zájmovou sférou a zároveň obsahuje celou řadu pojmenování
mimoškolních skutečností. Mezi hlavní charakteristiky studentské mluvy patří dle Hubáčka
(1981, s. 86‒87) na jedné straně proměnlivost a nestabilita, na straně druhé určitá
nevázanost, pohotovost a bezprostřednost, která souvisí s tím, že tvůrci studentského
sociolektu jsou mladí lidé, kteří pravděpodobně nemají tolik zábran jako dospělí. Mluva
vysokoškolských studentů je přirozeně ovlivněna zejména studovaných oborem a jazykem,
v němž výuka probíhá. Studenti, kteří se denně pohybují v prostředí, kde hlavním jazykem
komunikace je jazyk cizí, přebírají příslušnou cizojazyčnou terminologii, ale i některé další
výrazy, zejména ty, které se jim ve studovaném jazyce zdají výstižnější než v češtině, nebo
jsou v jejich studiu tak frekventované, že je používají v češtině zcela automatizovaně.
Studentský sociolekt obsahuje nejčastěji pojmenování pro různé učební předměty a studijní
obory, názvy osob (žáků, učitelů, pracovníků školy), názvy činností související se studiem
a jejich výsledků, názvy známek, škol, místností a dalších i mimoškolních skutečností
(Hubáček 1981, s. 85‒89).
Ve zkoumaném materiálu se nacházejí tři příklady výrazů užívaných výhradně studenty
francouzského jazyka: pojmenování učebnicové příručky, které vzniklo apelativizací od
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vlastního jména autora (bešerel), dále výraz, který označuje výpisky z četby vzniklý
univerbizací původně víceslovného pojmenování (fiche de lecture ‒ fiš) a slovotvorně
adaptované substantivum dezoléčko užívané obvykle ironicky pro vyjádření domnělé lítosti
nebo omluvy.
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5 Slovník nových francouzských přejímek
Slovníky neologismů nepopisují standardní, ustálenou slovní zásobu, ale zaznamenávají
nová slova, slova s novými významy, nová slovní spojení a další neologické jevy. V této
práci jsme se pokusili zpracovat slovník, který by zaznamenal nově přejaté galicismy, tedy
slova a slovní spojení, jež byla přejata přímo z francouzštiny či, u nichž francouzština
figuruje jako jazyk zprostředkující, a pojmenování motivovaná francouzskými slovy a
vlastními jmény.
Přestože slova francouzského původu tvoří v porovnání s angličtinou pouze nepatrnou část
přejímaných lexikálních jednotek, a stojí tak na periferii slovní zásoby, v některých
komunikačních oblastech francouzské přejímky představují zajímavý zdroj obohacení
české slovní zásoby, jak jsme dokazovali již v předcházející kapitole.

5.1 Zdroje vyhledávání materiálu
Převážná část materiálu byla pořízena prostřednictvím elektronického neologického
archivu Neomat31, který je od roku 2015 plně zpřístupněn odborné i laické veřejnosti. Dílčí
část materiálu byla získána vlastní excerpcí převážně publicistických a časopiseckých
textů, jak v tištěné, tak v elektronické podobě přístupné na internetu (idnes.cz, lidovky. cz,
Magazín Citylife, Reflex aj.). Několik přejímek jsme zaznamenali i v materiálech
informační povahy (letáky, inzerce). Jako další zdroje neologismů jsme využili osobní
blogy (czechfashionisto.com, kitchenette.com atd.), k nim přidružené facebookové stránky
a další volně přístupné internetové stránky s různou tematikou (apetitonline.cz, vino.cz).
V neposlední řadě byla do excerpce zařazena neformální mluvená konverzace
vysokoškolských studentů francouzštiny a psaná komunikace na sociální síti Facebook,
kde jsme zaznamenali přejímky spíše okazionálního charakteru.
Při výběru hesel jsme vycházeli zejména z kritéria časového. Sběr materiálu probíhal
v časovém období 2014‒201832. Do slovníku jsou zařazeny jednotky, které vznikly, nebo u
nichž došlo ke změně významu mezi roky 2010‒2018. Přesto uvádíme některé jednotky
zaznamenané dříve, u kterých stále pociťujeme novost a cizí původ: šikézní (2007),

31

Elektronická databáze je volně přístupná na www.neologismy.cz.

32

V materiálu jsou zahrnuty některé přejímky, které jsme již zpracovávali v bakalářské práci Nové galicismy
v češtině (2015).
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suflovat (2007). Z hlediska formy zařazujeme do slovníku jak lexikální jednotky
jednoslovné, tak jednotky víceslovné (sous chef, vysoká kuchařina). Z hlediska rozšíření
v úzu uvádíme ve slovníku jednotky frekventované v různých typech mluvených i psaných
komunikátů, jednotky, které se omezují na určité prostředí (slangismy, termíny) i jednotky
příležitostné, omezené na specifické komunikační situace.
Zaznamenané jednotky jsme postupně porovnávali se Slovníkem spisovného jazyka
českého33, Novým akademickým slovníkem cizích slov A‒Ž (Kraus a kol., 2005),
s neologickými slovníky Nová slova v češtině. Slovník neologizmů 1 (Martincová a kol.,
1998), Nová slova v češtině. Slovník neologizmů 2 (Martincová a kol., 2004) a se
slovníkem Z. Sochové a B. Poštolkové Co v slovnících nenajdete. Novinky v současné
slovní zásobě (1994). V těchto slovnících jsme si ověřovali především dřívější výskyt
přejímek. Existenci různých grafických forem jsme si ověřovali cíleným vyhledáváním
v internetovém vyhledávači google.cz.

5.2 Koncepce slovníku
Slovník je uspořádán abecedně. Při přípravě slovníkového hesla a promýšlení jeho
mikrokompozice jsme se inspirovali neologickými slovníky Nová slova v češtině. Slovník
neologizmů 1 (Martincová a kol., 1998), Nová slova v češtině. Slovník neologizmů 2
(Martincová a kol., 2004). Slova jsou ve slovníku uváděna v reprezentativním tvaru:
substantiva v 1. pádě singuláru, u adjektiv se jedná o maskulinum v 1. pádě singuláru, u
sloves infinitiv, u příslovcí první stupeň.
Údaje o výslovnosti uvádíme u slov, která se svou grafickou podobou liší od podoby
vyslovované. Výslovnost je uvedena v hranatých závorkách [ ]. Uvedené údaje o
výslovnosti se opírají o současnou normu české spisovné výslovnosti slov přejatých
(Hůrková 1995, s. 47‒69) i současné francouzské prestižní slovníky (Le Petit Robert,
1997; Trésor de la langue française informatisé34), přesto v některých případech
přihlížíme i k tomu, jak je slovo vyslovováno uživateli jazyka.
U každého slova (je-li to možné) zmiňujeme morfologickou a slovnědruhovou
charakteristiku. U substantiv se jedná o 2. pád jednotného čísla a rod, u sloves o vid. U

33

Slovník je volně dostupný na www.ssjc.ujc.cas.cz.

34

Slovník je volně dostupný na www.atilf.atilf.fr.
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ostatních slovních druhů podáváme pouze slovnědruhovou příslušnost. U řady podstatných
a přídavných jmen upozorňujeme rovněž na jejich nesklonnost. U některých nesklonných
podstatných jmen není možné určit rod, v jejich případě tudíž uvádíme pouze
slovnědruhovou platnost.
Před výkladem významu uvádíme v některých případech kvalifikátory, které označují
expresivitu slova nebo hodnocení označované skutečnosti mluvčími. Zkratkou expr.
naznačujeme slovo expresivní, zkratkou iron. ironii. Po výkladu významu následuje
kontext, v němž bylo slovo zaznamenáno. Kontexty jsou psány kurzívou a u každého
kontextu zmiňujeme i jeho zdroj, a je-li to možné, i datum záznamu.
Ve slovníku takto zpracováváme 182 nově zaznamenaných francouzských přejímek, přesto
se domníváme, že podrobnějším výzkumem by bylo možné tento repertoár ještě rozšířit.
Slovník tedy nepovažujeme ani za vyčerpávající, ani reprezentativní. Cílem slovníku je
zejména seznámit uživatele s významem některých nově přejatých galicismů a ukázat, že
přejímání z francouzštiny představuje v některých oblastech a kontextech stále živý způsob
obohacení.
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5.3 Slovníková část
Plný je už sice ve svém bližším okolí
poměrně známý "artbrutalista", ale naše
progresivní scéna jej zatím plnohodnotně
nepřijala - neprávem.”, Hospodářské
noviny, 19. 12. 2014

afišista -y m.
umělec věnující se tvorbě reklamních
plakátů
„Jeden z deníků přišel pro změnu s
odhalením, že herečka objevila v Praze
zneuznaného mladého malíře, kterého "k
sobě připoutala zlatými řetězy", zatímco
Alfons Mucha ve skutečnosti žil už sedm
let ve Francii, byl považován za
ilustrátora a usiloval o kariéru umělce
klasické malby. Paříž však dostal do
kolen jako "afišista". Paradoxně se stal
největší autoritou v oblasti, na které mu
moc nezáleželo ”, Víkend magazín HN,
5. 4. 2013

art brutista [artbrutysta]-y m.
viz artbrutalista
„Lídr industriálně hlukových Swans si
počátkem tisíciletí dával pauzu od hlasité
hudby a výplody výstředního art brutisty
Banharta se mu zdály jako ideální
materiál pro jeho nové vydavatelství
Young God.“, Respekt, 15. 7. 2013

andouilletka [andujetka] -y ž.

artisanálně [artyzanálně] přísl.

tradiční francouzský uzenářský výrobek

řemeslně, rukodělně

„Já pro ty největší nehlasuji, udělá mi
větší radost, když najdu pařížské bistro,
kde servírují dokonalé andouilletky za
deset eur.“, magazín ČiliChili, č. 10,
2014

„Právě Mali má mezi odběratelskými
zeměmi zásadní postavení. Tam Veba
vyváží režné (nebarvené) brokáty, které
se v oblasti dále zpracovávají. "V
samotné Africe se brokáty nevyrábějí,
místní dílny naše brokáty barví a
artisanálně upravují. Afričané hotové
výrobky přijímají za své," říká šéf firmy a
jeden z jejích spolumajitelů Josef
Novák.“, Hospodářské noviny, 11. 3.
2013

apollinairovský [apolinérovskí] příd.
týkající
se
avantgardního
Apollinaira

osoby nebo
tvorby
básníka
Guillauma

„Zároveň
ale
přes
veškerou
promyšlenost, působí vaše texty plynule,
skoro jako „apollinairovský“ proud
vědomí.“, magazin.aktualne.cz, 15. 2.
2015

artisanální [artyzanální] příd.
řemeslný, rukodělný
„Toto je artisanální produkt a je
k dostání jen ve speciálních prodejnách a
kvalitních restauracích.“, forum.24.cz, 7.
4. 2017

artbrutalista -y m.
umělec věnující
umění“

se

tzv. „syrovému

asambláž -e ž.

„Ondřej Opekar je především hektický
malíř, který se nedokáže zastavit, a Luboš

scelování; mísení vín, jehož účelem je
vytvoření cuvée
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„Patnáctý ročník ojedinělé mezinárodní
soutěže kupáží, asambláží a známkových
vín uspořádal ve dnech 10 a 27. dubna
Klub
ostravských
vínobuditelů K.A.H.A.N. ve spolupráci s
hotelem Zámek
Zábřeh a Národním
vinařským centrem.“, vino.cz, 9. 5. 2017

astrotourbillon [astroturbijon] -u m.

asamblážní příd.

aurignacienec [oriňacienec] -ce m.

týkající se asambláže, tj. výtvarné
techniky, jež spočívá ve spojování
různých předmětů a materiálů, jejímž
výsledkem je trojrozměrná koláž

zástupce
mladopaleotické
kultury
pojmenované podle Aurignacké jeskyně
v jižní Francii

zvláštní druh tourbillonu (tzv. orbitální
tourbillon)
„Nejvíce úsilí ji prý stál astrotourbillon,
který spojuje funkčnost s efektem.“
Magazín citylife, říjen 2014

„Byli to lidé s propracovanou kulturou a
řadou složitých technik umožňujících
přežití. V podstatě totéž lze ovšem říci o
starších aurignaciencích. I proto se
paleoantropologové dosud domnívali, že
se mladší kultura postupně vyvinula z té
dřívější.“, Respekt, 11. 7. 2016

„Koláře zde zastupují nejen světově
známá díla jako Autoportrét či Dýmka
Reného Margitta, ale i sportovní tematika
- plakát k fotbalovému mistrovství světa,
plakát tenisového turnaje Roland Garros
(vyhlášený nejlepším v historii turnaje) či
vítězný plakát olympiády v Barceloně
(1992). Světovou premiéru zde má
trojrozměrné Kolářovo dílo - asamblážní
kolážované pádlo.“, Mladá fronta dnes,
27. 7. 2010

avionický [avionyckí] příd.
týkající se souboru
vybavení letadel

elektronických

„Chyby softwaru avionického systému
vedly k tomu, že Picek na začátku května
na čas zakázal letadlům létat.“, Právo,
15. 6. 2011

asamblovat nedok. i dok
provádět výtvarnou činnost, jejímž
výsledkem je asambláž, tedy koláž
vytvořená
spojením
nesourodých
předmětů

bagážista -y m.

„Čím více do takových pokusů divák
vstupuje, tím více musí být přesvědčen, že
ucelenost a abstraktní metafyzická
hloubka
Resnaisova
filmu
je
nepřenositelná,
a
tudíž
nemůže
inspirovat. Přesněji, nemůže se stát
základem "nové originality". Jinak
řečeno: Resnaise můžete rozvíjet - lepit,
stříhat,
kolážovat,
asamblovat,
kontextuálně přesazovat -, ale s jeho
originálem to ani nehne.“, Hospodářské
noviny, 14. 9. 2016

osoba pověřená manipulací se zavazadly
v hotelu, na nádraží, nebo na letišti
„Kolem létání je spousta profesí a
musíme si navzájem věřit. Jinak to nejde,
to by se člověk zbláznil. Těch článků, kde
by se mohlo něco pokazit, je hrozně moc:
od slečny u přepážky přes bezpečnostní
prohlídku až třeba právě po bagážisty.“,
Magazín Víkend Dnes, 23. 8. 2014
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desetiletích se rychle šíří světem, posílené
módní vlnou zájmu právě o tato
specifická aromata. I v Česku tak vinaři
častěji školí vína v dubových sudech.“,
Magazín Víkend Dnes, 4. 6. 2011

bagážistka -y ž.
osoba ženského pohlaví pověřená
manipulací se zavazadly v hotelu na
nádraží, nebo na letišti
„Lázně Bělohrad a.s. nabízel v minulosti
volné pracovní místo v obci Lázně
Bělohrad
na
pracovní
pozici
bagážista/bagážistka“, praceunas.cz

bâttonage [batonáš] -e ž.
proces promíchávání sedimentovaných
kvasnic ve víně

baguette [baget] neskl. ž.
bílé
pečivo
z pšeničné
podlouhlého tvaru; bageta

„Co třeba sur lie? Francouzský termín,
doslova přeložitelný "na kalech", značí
vína, která byla delší dobu v kontaktu s
kvasničnými kaly, pozůstatkem po
kvašení. Úzce je s ním spojen výraz
bâttonage, značící promíchávání vína
(typicky bílého) s těmito kaly.“, IN
magazín, 29. 2. 2012

mouky

„Kupón na francouzskou baguette
zdarma“, deník Metro, 16. 10. 2014

balejáž -e ž.
technika barvení vlasů, která spočívá
v přirozeném nerovnoměrném prosvětlení

batonáž -e ž.
viz bâttonage

„Žhavě rusý odstín můžete získat díky
balejáži, což je speciální melír. Tvoří ho
měděný základ se zlatými efekty pro
zdůraznění kontur vlasů. Tato technika
rychlého zesvětlení umožňuje hrát si s
intenzitou přírodní barvy.“, Ona Dnes,
10. 4. 2012

„Lehká exotika tropického ovoce,
kompotovaných jablek a hrušek uzavírá
strukturovanou
chuť
dlouhodobé
batonáže v nových a dvouletých sudech z
francouzských dubů.“, Téma, 11. 2. 2015

baudelairovský [bodlérovskí] příd.

barik -u m.

týkající
se
osoby nebo
francouzského symbolistního
Charlese Baudelaira

dubový vinný sud
„Barrique, barik, jednoduše dubový sud.
Víno v něm zraje v přirozeném prostředí,
získává ve vůni i chuti tóny vanilky,
sladkého
dřeva,
harmonizují
se
třísloviny.“, Magazín Víkend Dnes, 4. 6.
2011

tvorby
básníka

„Připomeňme na okraj, že tento motiv
setkání, jež mohlo změnit básníkův život,
jež však minulo a zaniklo v čase, je
baudelairovský.“,
Kapitoly
z francouzské, italské a české literatury,
2007

barikování -í s.
belle epoque [bel epok] neskl. podst.

uložení vína ve speciálním dubovém sudu
(bariku), díky němuž víno získává
osobitou chuť, vůni i barvu

zlatý věk
„Vláda si zkrátka užívá jakousi
mikroobdobu belle epoque, zlaté doby

„V řadě zemí je tzv. barikování tradiční
součástí výrobního procesu, v posledních
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před první světovou válkou, kdy bylo vše
krásné, nové, veselé a kdy se zdálo, že už
bude vždy jen líp.“, Hospodářské noviny,
20. 1. 2015

Rothschild.“, Pátek Lidových novin, 5. 4.
2013

bouchon [bušon] -u m.
typ lyonské restaurace, kde se servíruje
tradiční místní kuchyně

bešerel -a m.
francouzská učebnicová příručka, která
shrnuje a zpřehledňuje časování sloves,
její název je odvozen od autora těchto
příruček Louis-Nicolase Bescherella

„V lyonském "bouchonu", lidovém
hostinci, který přežil z dob, kdy se ještě
cestovalo na povozech, každému přijdou
na jeho chuť.“, Magazín Víkend Dnes,
13. 4. 2013

„Morfologie? Já si koupila bešerela a
bylo to v pohodě…“, mluvená konverzace

bouquet garni [buke garný, buket

bisque [bisk] -u m.

garný] neskl. podst.

krémová polévka z mořských korýšů

svazek bylinek, který se používá
k ochucení pokrmů, který je však potřeba
před podáváním odstranit

„Na přípravu profesionálního menu, což
byl platýs s houbovou fáší připravovaný
metodou
sousvide
s
bulgurem,
květákovým pyré a krevetovým bisquem a
zauzenými chipsy z fialových brambor,
měl dvě a půl hodiny.“, Právo, 24. 5.
2017

„Šneky vložíme do směsi vína a vývaru,
přidáme zeleninu a bouquet garni,
osolíme, opepříme a dáme dusit.
Připravíme si ulitky, je-li třeba, očistíme
je, vaříme je 30 minut ve velkém množství
vody, pak je necháme vystydnout a ještě
důkladně očistíme od usedlin.“, Ego!, 19.
6. 2015

bistronomie -e ž.
nový trend v gastronomii spojující
uvolněnou atmosféru bistra se špičkovou
kvalitou
pokrmů od
prvotřídních
šéfkuchařů

bouret [buret] podst.
látka tkaná z odpadových vláken
vznikajících při zpracování hedvábí

„Co je bistronomie? Jak už sám název
napovídá, jedná se o spojení tradičního
bistra s profesionální gastronomií.“,
Pátek Lidových Novin, 19. 2. 2010

bordelaise [bordlés] neskl.

„Návrhářka Zuzana Kubíčková sází na
lehké materiály, především hedvábí ve
všech podobách od hrubě tkaného
(bouret) až po šifon nebo tyl, které se
vyjímají na šatech nepravidelného
střihu.“, Styl, 7. 7. 2015

omáčka z morku, červeného vína,
šalotky, tymiánu a hovězího vývaru
pocházející z oblasti Bordeaux

cafetière [kafetijér] neskl. podst.
nádoba na přípravu kávy nebo čaje
opatřená sítkem a pístem, které slouží ke
stlačení louhované směsi

„Připravím pečená játra foie gras s
karamelizovanými jablky a omáčkou
bordelaise a k tomu jsme vybrali víno z
jihu Francie Cadet d'Oc Cabernet
Sauvignon z vinařství Baron Philippe de
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„Pokud připravujete svoji kávu v nádobě
zvané "french press" neboli cafetière, je
nejlepší použít nahrubo mletá kávová
zrna.“, Ona Dnes, 2013

clavelin [klavlén] neskl. podst.
druh láhve na víno
„Na suché „žluté“ víno z francouzské
Jury se používá lahev clavelin o objemu
62 cl.“, starty.cz, 1. 2. 2018

camusovský [kamisovskí] příd.
týkající
se
osoby nebo
tvorby
představitele
francouzského
existencialismu Alberta Camuse

cliquot [kliko, klikot] -u m.
expr. šumivé víno značky Veuve Cliquot

„camusovský cizinec Koistinen“, csfd.cz,
2. 8. 2011

„Tradiční
marketing
Valentýnem
"clicquotů"
2016

canelka [kanelka] -y ž.
malá bábovka z měkkého těsta ochucená
vanilkou a rumem

concierge [konsierš] -e m.

„Pozor, neplňte až po okraj, během
pečení canelky trochu vyběhnou.“, osobní
blog carlinetmoi.wordpress.com, 19. 3.
2014

zaměstnanec luxusního hotelu, který
zajišťuje nadstandardní služby hotelovým
hostům
„Pokud bych měla doporučit jednu pro
náročné cestovatele, kteří chtějí mít vše
na míru připraveno, pak by to byla služba
osobního concierge. Její náplní je splnit i
nesplnitelné, vědět i to, co vědět
nemůžete, zkrátka umět vyhovět všem
požadavkům a přáním zákazníka.“, Proč
ne?!, 13. 6. 2013

cinefilní [sinefilní] příd.
mající
charakter
nonkonformního filmu

uměleckého,

„Autor cinefilních skvostů, jako je
Satanské tango nebo Werckmeisterovy
harmonie, vytváří ve svém flirtu se
žánrem noir v mnohaminutových
záběrech atmosféru podivného bezčasí a
bezdějovosti, skrze níž probublává dojem
přicházející apokalypsy.“, Respekt, 11. 1.
2010

concierge [konsierš] neskl. příd.
poskytující nadstandardní bankovnické
služby
„Pro lidi, kterým na účet chodí více než
30 tisíc korun měsíčně, začne od října na
138 vybraných pobočkách fungovat pod
značkou "blue". Pod novým brandem jim
v oddělených sekcích bude nabízet jiné
služby než pro masový trh - osobního
bankéře, lepší úroky na úvěrech a
spoření, servis profesionálů na telefonu a
po mailu nebo platební karty s concierge
asistencí - například vstup do VIP
salonku na pražském letišti, rezervaci
oblíbených restaurací nebo donáškovou

clafoutis [klafuty] neskl. m.
třešňový koláč
Limousin

pocházející

značky champagne mají
"vychytaný", a tak před
uvidíte růžových "moëtů" či
plné výlohy.“, Ego!, 5. 2.

z oblasti

„Krásný a jednoduchý clafoutis máte
připravený během pár minut a navíc si na
této mandlové verzi mohou pochutnávat i
celiaci,
protože
je
bezlepková.“,
kitchenette.cz, 29. 6. 2015
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službu.“, Hospodářské noviny, 29. 8.
2014

cuisine du soleil [kuizin dy solej] neskl.
ž.
gastronomická koncepce provensálské
kuchyně francouzského kuchaře Rogera
Vergéra

coulis [kuli] neskl. podst.
šťáva, kterou získáme rozmixováním a
následným propasírováním ovoce nebo
zeleniny

„Výhoda
idylického
prostředí
je
zaplacena tím, že leží stranou centra
Prahy. Salabka to vyvažuje snahou o
unikátnost: vínem ze svých vinic a variací
na
cuisine
du
soleil
slavného
francouzského
kuchaře
Rogera
Vergého.“, Ego!, 15. 1. 2016

„Špičkový odšťavňovač s otáčecím
šroubem//Tefal ZC500H38 Infony Press
Revolution//Příkon 300 W//2 filtry z
nerezavějící oceli (na džusy a smoothies,
na
coulis
a
pyré)//tři
plnicí
trubice//nádoba na nápoj 1 l//nádoba na
dužinu 1 l//odnímatelné části lze umýt
v myčce“, Lidové noviny, 8. 4. 2016

cuisine nouvelle [kuizin nuvel] neskl. ž.
nová gastronomická koncepce, která se
objevila v 70. letech 20. století ve Francii
„Restaurace La Terasse je pro něj
návratem od české cuisine nouvelle k
vlastním kořenům, tedy k pokrmům jeho
domoviny.“, IN magazín, 12. 9. 2012

crème fraiche [krem / krém freš] neskl.
m.
tradiční francouzský zakysaný mléčný
výrobek
„Pro vegetariány – labužníky mají
v nabídce třeba grilovaný kozí sýr se
zeleninovými
a
bramborovými
hranolkami,
s koriandrovým
crème
fraiche a tofu škvarky pečenými na
přepuštěném másle.“, Magazín citylife,
říjen 2014

culottes [kilot] neskl. podst. mn.
široké kalhoty zkrácené délky
„Culottes, volné kalhoty ve tříčtvrteční
délce, si ve světě oblíbily převážně
celebrity, které je nosí i na červený
koberec. Culottes jsou ale vhodné i na
denní nošení.“, novinky.cz, 23. 6. 2017

croque madame [krok madam] neskl.
podst.

cuvé [kivé] neskl. s.

toast zapečený s šunkou a sýrem, navíc
podávaný s volským okem

olivový olej, který se vyrábí smícháním
několika druhů oliv

„Croque
madame
je
jeden
z
nejznámějších klasických sendvičů. My
jsme si ho trochu upravili, aby pohodlně
obstál také jako večeře. V redakci o něj
byla skoro rvačka!“, Apetit, 11/2016

„Olivový olej se lisuje jak z černých, tak
zelených plodů a rozlišuje se podobně
jako víno: na odrůdový a tzv. cuvé, tedy
smíchaný hned z několika druhů.“, Pátek
Lidových novin, 2. 12. 2011

čokolatiérka [čokolatijérka] -y ž.
cukrářka, která se specializuje na výrobu
čokolády
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„Důležitým faktorem ve výběru čokolády
je podle odborníků to, z jaké plantáže
čokoláda pochází. "Kolumbijské čokolády
jsou smetanové, ty z Afriky chutnají po
květinách a indonéské jsou nakyslé.
Prostě pro každého něco," říká
čokolatiérka Klára Doubková z Choco
Loco.“, Hospodářské noviny, 13. 12.
2011

dekantace -e ž.
přelití vína do karafy při servírování,
které slouží k očištění vína od sedimentů
„Dekantací se rozumí opatrné přelití vína
z originální lahve do dekantační karafy.“,
apetitonline.cz, 26. 9. 2010

dekantér -u m.
karafa na víno, do níž se víno přelije při
servírování, aby došlo k jeho očištění od
usazených kalů

debarasér -a m.
sklizeč nádobí v restauraci
„Bavíme se s kolegou o tom, co asi
obsahuje a jak se připravuje jídlo, které
bychom si rádi objednali. Zaslechne nás
okolo běžící pomocník, spíš debarasér a
doplňovač pečiva než regulérní číšník, a
do nejmenších podrobností nám popíše
celý recept a přidá radu ohledně
vhodného vína.“, Pátek Lidových novin,
18. 3. 2011

„Tak jistě, El Regreso Merlot 2015 není
lahev, kterou si otevřete na výročí svatby.
Ani ten typ vína, které necháte dvě hodiny
dýchat v dekantéru a celou tu dobu o něm
vyprávíte návštěvě.“, Ego!, 12. 5. 2017

dernier cri [dernije / dernijér cri] neskl.
podst.
„poslední výkřik“, nejnovější móda
„Berlínští hipsteři už neví co by dělali,
aby byli kchůl, když jejich sekáčovoblešákový styl ukradla Balenciaga! Při
oslavě svých patnáctin jsem se opil tak, že
jsem měl na zádech obtisknutý chodník.
Tehdy bych neřekl, že to bude jednou
dernier cri!“, facebook.cz, 13. 12. 2017

debarasující příd.
sklízející nádobí
„Dojem z naší kuchyně si každý odnáší s
sebou a ten zdejší není ani málo
potěšující. Účastný pohled "mého"
debarasujícího číšníka byl slabou,
nicméně útěšlivou náplastí.”, Euro, 10. 1.
2011

derniérovat [dernijérovat] dok.
expr. odehrát poslední představení

degorzáž -e ž.

„"Po sedmdesáti reprízách jsme se
rozhodli
Odcházení
derniérovat,"
potvrdila Pavlína Svatoňová z Divadla
Archa.“, Mladá fronta Dnes, 16. 6. 2010

odstraňování kalů vzniklých druhotným
kvašením při výrobě sektu
„Značka Paillard je také od roku 1985
prvním výrobcem, který na své lahvi
hovoří o víně samotném a uvádí na
etiketě údaje důležité pro spotřebitele.
Najdeme tam tedy nejen popis vína a jeho
odrůdové složení, ale také datum
degorzáže, tedy odstřelení kalů kvasinek.“, IN magazín, 6. 10. 2010

dezoléčko -a s.
expr. smůla, bohužel, je mi líto
„Mně je to fuk, že přišla…ale pozdě. Já
tam čekat nebudu…dezoléčko prostě.“,
mluvená konverzace
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dopošírovat dok.

efleráž -e ž.

dokončit pošírování

druh masáže, který se provádí
prostřednictvím tření pokožky a slouží
k podpoře prokrvení masírovaných částí
těla

„Do vývaru zahřátého těsně pod teplotu
varu přidáme šafrán, vložíme vařené
oloupané brambory a filety kamenáče
ochucené solí a pepřem. Rybu takto
pošírujeme z jedné strany pět minut, pak
ji otočíme a do vývaru dáme proprané
slávky a vařenou zeleninu. Dopošírujeme
dalších pět minut.“, IN magazín, 21. 7.
2010

„Ať je mladý nebo starý, zdravý nebo
nemocný, já jsem od hlavy k patě
připraven na efleráž.“, Týden, 28. 6.
2010

eklérka -y ž.
cukrářský výrobek ve tvary „banánku“
z odpalovaného těsta naplněného krémem
a s polevou

dozáž -e ž.
postup, který se provádí při výrobě
šumivého vína ‒ před zazátkováním se
obsah láhve doplní dozážním likérem, tj.
směsí vína a malého množství cukru

„Když jsem byla malá a moje sestra
studovala v Praze, tak mi vždycky vozila
„eklérku“.“ osobní blog kacavtoube.cz,
6. 11. 2013

„Ročník 1921 patřil k nejlepším
ročníkům století, ale kdyby lahev opustila
sklep třeba o devět let později, jistě už
bude dávno za svým zenitem. Jenže toto
víno zrálo ve sklepě na kvasničných
kalech neuvěřitelných devadesát let a
bylo odstřeleno až před několika lety jen
proto, aby mohlo být po přidání dozáže
připraveno pro Bugsy's Bar.“, IN
magazín, 21. 5. 2014

en primeur [án primér] neskl. podst.
systém nákupu vín před stočením do
láhví pocházející z regionu Bordeaux
„Do popředí se tak dostávají alternativní
investice, jako jsou víno, umění,
diamanty, zlato apod. "Aktuálně řešíme
například možnosti investování do
letošního en primeur (víno ještě před
stočením do lahví) ve Francii," říká
Bozděch.“, Mladá Fronta Dnes, 25. 4.
2015

dozážní příd.
týkající se dozáže
„Po setřesení kalů na zátku v pupitrech,
stojanech ve tvaru písmena A, a jejich
odstřelení následuje přidání dozážního
likéru (cukr, vinný destilát) a je hotovo.“,
Lidové noviny, 16. 6. 2017

énarchie [enarchie, enarši] neskl. ž.
expr. pejorativní označení francouzské
vlády, kde (podle kritiků) zastávají
nejvyšší posty především absolventi
prestižní Vysoké školy administrativy
(École nationale d’administration, zkr.
ÉNA)

ecaille [ekaj] neskl.
technika barvení vlasů, jejímž výsledkem
je přirozený melír

„Francouzská "énarchie" je v ohrožení.“,
Týden, 21. 12. 2015

„Pro techniku ecaille je typické, že se
barvy nanášejí postupně jemnými tahy
štětce.“, iDnes.cz, 24. 2. 2015
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evianka -y ž.

flanérství -í s.

expr. minerální voda značky Evian

bohémství spojené se
„bloumáním“ po městě

„Kolik asi váží umělá cihla zlata, reliéf z
papundeklu, proč evianka stojí víc než
stonásobek kohoutkové vody, snese
křesílko z Ikey na zadní straně nalepenou
obří stodolarovou bankovku?“, Reflex,
19. 11. 2015

zahálkou

a

„Kniha Roberta Makłowicze Café
Museum je takovým vyznáním flanérství
po střední Evropě.“, Lidové noviny, 13.
6. 2014

frenetičnost [frenetyčnost] -i ž.

fauxpastický [fopastyckí] příd.

chorobné rozčilení, smyslové vytržení

expr. trapný, ubohý

„U Dahlgrena je patrná
sadistická
frenetičnost.“,
Víkend Dnes, 6. 8. 2016

„Takže kromě fauxpastického koberce
zmizely těžké závěsy připomínající
krematorium a teplého přehozu se musel
vzdát i chudák starý gauč, kterému vržou
péra stejně nahlas jako klouby
vrcholovému sportovci.“, Ona Dnes, 24.
10. 2016

ohromná
Magazín

frenetik [frenetyk] -a m.
člověk vyznačující se určitou mírou
šílenství
způsobeným
nervovou
chorobou, drogami nebo jinak vyvolaným
intenzivním smyslovým prožitkem

fiš -e m.

„Takto fantaskně a nekompromisně viděli
svět frenetici, literární outsideři, jak je
nedávno představil v knize Vyprávění
nočních
hubeňourů
spisovatel
a
performer Patrik Linhart.“, Hospodářské
noviny, 24. 7. 2014

výpis z četby
„Příští týden musíme odevzdat ty fiše.“,
mluvená konverzace

flanér -a m.
moderní městský bohém

frontista [frontysta] -y m.

„Existuje takové pěkné slovo, které
zpopularizoval kdysi Baudelaire, ale ve
vzácných příkladech přežilo dodneška. To
slovo zní flanér.“, Lidové noviny, 13. 6.
2014

příznivce francouzské krajně pravicové
politické strany Front national
„Le Penová neměla po svém zvolení do
čela frontistů lehkou pozici, protože řada
generačních souputníků jejího otce si
dělala na předsednické křeslo zálusk a
"mladá" Le Penová se jim nehodila do
krámu.“, Reflex, 29. 5. 2014

flanérovský příd.
týkající se
bohémský

flanérství

nebo

flanérů,

ganache [ganaš, ganáš] -e ž.

„Samozřejmě svět, kterým se Makłowicz
zabývá, je prostorem nostalgie, je z větší
části zaniklý a jen člověk flanérovského
typu má cit a smysly pro jeho existenci.“,
Lidové noviny, 13. 6. 2014

poleva nebo krém používaný cukráři,
jehož základem je směs šlehačky a hořké
čokolády
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„Ganache byla poprvé použita v Paříži
roku 1850 a poté ji začali používat
v Belgii při výrobě tolik známých
pralinek“, Instinkt, 11. 10. 2011

čokoládové
gateau
s
višňovou
omáčkou.“, Magazín Víkend Dnes, 9. 11.
2013

gidovský [žídovskí] příd.
ganachový [ganašoví] příd.

týkající
se
osoby nebo
tvorby
francouzského spisovatele André Gida

mající za jednu z ingrediencí čokoládovosmetanový krém / polevu

„Vzpomeneme-li právě toho, že pro
Černého je vzpoura jako taková (vedle
touhy po svobodě) jednou ze základních
složek podstaty romantismu, nemůžeme si
představit, že by tento gidovský rys
objevoval bez obdivu.“, diplomová práce,
2007

„S ganachovými polevami a krémy se
v českých
receptech
zatím
moc
nesetkáváme.“, kousekdortu.cz, 2014

ganáž -e ž.
viz ganache

gourmet [gurmet] neskl. příd.

„Nikdy nevíte, co ochutnáte! Zleva po
řadách: citronové potěšení v hořké
čokoládě; kávový mlýnek s pistáciovou
náplní; košíček s kokosovým krémem a
mléčnou i hořkou čokoládou; košíček z
nugátu sypaný tmavou čokoládou; hořká
slza se šampaňským likérem; oválek s
mandlí a nugátovou náplní; ganáž s
rumovým aroma v mléčné čokoládě...“ ,
ForMen, 7. 2. 2012

zabývající se
restauracích

hodnocením

jídel

v

„Profese gourmet kritika vypadá jako
příjemná a nijak namáhavá práce.“,
Pátek Lidových novin, 3. 12. 2010

gourmetkritický [gurmetkrityckí] příd.
zabývající se
restauracích

garderobiérna -y ž.

hodnocením

jídel

v

„Současné
největší
gourmetkritické
hvězdy má Německo a Francie.“, Proč
ne?!, 16. 6. 2016

šatna
„20.20 Kriminálka Anděl III. (14.). Osmé
nebe.
Český
krimiseriál
(2012).
Transsexuál uškrcený v garderobiérně
baru, kde se provozuje travesti show, byl
tak trochu ztracená existence.“, Právo,
12. 5. 2014

gourmetscéna [gurmetscéna] -y ž.
nabídka restaurací nabízejících kvalitní
kuchyni nebo nevšední kulinářské zážitky
„Brno má s gourmetscénou trochu
smůlu.“, Hospodářské noviny, 22. 10.
2015

gateau [gató] neskl. s.
dort
„Už speciální nabídka je hezká - taštičky
z marinované červené řepy s pěnou z
kozího sýra a bylinek se švestkovou
brioškou a rukolou, grilovaná telecí játra
s bramborovou kaší s tymiánem,

gourmetský [gurmetskí] příd.
nabízející kvalitní kuchyni nebo nevšední
kulinářské zážitky
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„Jedno z top středisek Švýcarska, které
střeží hora hor jedinečný Matterhorn.
Nejoblíbenější výletní místa jsou pak
Malý Matterhorn, nejvýše položená
stanice lanovky v Evropě. Gornergrat s
výhledy na Matterhorn nebo Rothorn, ze
kterého se zpět do Zermattu můžete vydat
gourmetskou stezkou.“, infmat, 2014

„Spektákl dojal i samotného Karla
Lagerfelda, který je již přes padesát let
kreativním ředitelem značky a který
umění zpracování kožešin povýšil na
"haute fourrure" - vysoké kožešnictví.
"Ani v tom nejdivočejším snu jsem si nic
takového nedokázal představit.“, Proč
ne?!, 25. 8. 2016

gurmetský příd.

haute gastronomie [ót gastronomi]
neskl. ž.

viz gourmetský

gastronomické umění

„Turistická centrála Istrie připravila
aplikaci o místních specialitách a
vyhlášených gurmetských restauracích.“,
Magazín Víkend Dnes, 22. 5. 2013

„Nekomplikovaná
sezonní
jídla
proměněná
v
elegantní
haute
gastronomie, vzdušný a inspirující
interiér, obsluha, která by mohla od
minuty pracovat u Jöela Robuchona.“,
IN magazín, 22. 2. 2012

gravettienec [gravetyenec] -e m.
zástupce
mladopaleolitické
kultury
pojmenované podle oblasti La Gravette
ve francouzském departmentu Dorgogne

haute horlogerie [ót orlož(e)ri] neskl.

„Zimy se gravettienci nebáli, naopak
jako by ji vyhledávali.“, Respekt, 11. 7.
2016

specifický hodinářský obor, jehož cílem
je design a výroba luxusních hodinek té
nejvyšší kvality

podst.

„Právě řada těchto nezávislých značek je
druhým protipólem luxusních značek.
Ceny jejich stroze limitovaných kusů
(výroba je mnohdy jen v řádech desítek
kusů za rok) jsou totiž naprosto
srovnatelné se značkami, které tvoří
haute horlogerie.“, Respekt, 23. 2. 2012

gravettienský [gravetienskí] příd.
týkající se gravettienu nebo gravettienců
„Pavlovští lovci a sběrači, jejichž DNA k
výzkumu přispěla, žili v době, kdy již
neandertálci
neexistovali,
zatímco
anatomicky moderním lidem se v Evropě
výjimečně dařilo. Byli součástí takzvané
gravettienské kultury, která se objevila
asi před třiceti čtyřmi tisíci lety a
prakticky na celém kontinentu rychle
nahradila starší kulturu Homo sapiens
zvanou aurignacien.“, Respekt, 11. 7.
2016

haute joaillerie [ót žoajri] neskl. podst.
specifický klenotnický obor, který se
zaměřuje na design a výrobu luxusních
šperků té nejvyšší kvality
„Vydáte-li se směrem k Opeře, vaše
kroky povedou kolem okázalých výloh
vystavujících skvosty značek Bulgari,
Tiffany & Co. či Mellerio dits Meller.
Haute joaillerie, královna celého odvětví,
získává stále větší moc.“, Proč ne?!, 22.
10. 2015

haute fourrure [ót furír] neskl. podst.
odvětví kožešnictví, které se zaměřuje na
design a výrobu luxusních kožešnických
výrobků nejvyšší kvality
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„Pražský hotel Radisson Blu Alcron, kde
jste pracoval jako chef de partie, získal
za doby vašeho působení michelinskou
hvězdu, nejprestižnější ocenění v oblasti
gastronomie.“, Deníky Moravia, 28. 7.
2012

haute parfumerie [ót parfim(e)ri]
neskl. ž.
odvětví výroby luxusních parfémů, které
necílí na většinovou společnost
„Další významnou vůni, pánský parfém
Juniper Sling, vytvořil Olivier Cresp pro
parfémový dům Penhaligon's, který spadá
do kategorie mimo hlavní proud, tedy do
tzv.
niche,
či
chcete-li,
haute
parfumerie.“, Víkend magazín HN, 12. 4.
2013

chocolatier [čokolatijér] -a m.
cukrář, který se specializuje na výrobu
čokolády
„Známá nákupní třída Saint-Honoré je
koncentrací luxusu a bohatství. Obchody
největších světových módních značek
doplňují krámky s lahodnými a neméně
luxusními pochutinami (foie gras, lanýže
či čokoláda). A právě zde má svůj obchod
Jean-Paul Hévin, uznávaný pařížský
chocolatier.“, IN magazín, 10. 4. 2013

chanelka [šanelka] -y ž.
expr. obuv značky Chanel
„Vylívám boty lihem a klepu do nich
kladívkem, aby se roztáhly. Většinou se
zadaří, ale mám jedny chanelky, které
pořád nejdou.“, Ego!, 15. 5. 2015

chocolatiérka [čokolatijérka] -y ž.

chardonnka [šardonka] -y ž.
expr.
víno
Chardonnay

vyrobené

viz čokolatiérka
z odrůdy

„Cukrářka a "chocolatiérka" Lucie
Glaister sbírala deset let zkušenosti v
Británii, kde poctivě ochutnávala všechny
gastronomické novinky související s
čokoládou.“, Týden, 22. 8. 2011

„"Chardonnka" má zlatou barvu s
oranžovými záblesky.“, Ego!, 8. 9. 2017

charmat [šarma, šarmat] neskl. podst.

chocolatierský [čokolatijérskí] příd.

technologie výroby šumivého vína, jejíž
pojmenování je odvozeno od jména
vynálezce tohoto postupu Eugèna
Charmata

týkající se cukrářského umění výroby
čokolády
„Zkuste si do Googlu zadat spojení
"čokoláda a sýr" v jakémkoliv jazyce.
Vyjedou vám čtyři skupiny odkazů. První
z nich nemá s čokoládou a sýrem jako
jedním celkem vůbec nic společného,
druhá se soustředí na sýry krémové, které
se používají třeba na cheesecake, třetí
popisuje tuto kombinaci jako naprosto
nechutnou a čtvrtá je ta, co nás zajímá
nejvíc, opravdové propojení sýrů a
čokolád. V chocolatierském světě se
objevuje právě tento nový trend. A ti,

„Jedním z nejpoužívanějších způsobů
použití druhotné fermentace je metoda
"charmat", někdy též označovaná jako
italská.“, IN magazín, 31. 8. 2011

chef de partie [šef d party] neskl. m.
kuchař,
který
má
v
restauraci
zodpovědnost za přípravu určitého typu
pokrmů nebo potravin (např. polévky,
ryb, omáček atd.)
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kteří se do něj pouštějí, musí být skutečně
odvážní mistři!“, Forbes, 5. 2. 2013

objednám crepes a vyslovuji je správně
"krep", působí zvláštně, když mě číšnice
dvakrát opraví na krepes. Kde její
kolegyně přišla na výraz kyvéčko
(rozuměj cuvée), radši ani nechci vědět.“,
IN magazín, 7. 5. 2013

kiš -e m.
slaný koláč z křehkého těsta plněný
obvykle směsí šunky, sýra, smetany a
vajec, který pochází z oblasti Lotrinska

lepenovský příd.

„Špenátový kiš se slaninou“, blesk.cz

týkající se osoby nebo politického
smýšlení francouzské pravicové političky
Marine Le Penové, případně i jejího otce,
rovněž politika, Jean-Marie Le Pena

korzetiérka [korzetijérka] -y ž.
žena, která navrhuje a šije korzety

„Vždyť ta lepenovská partaj bude určitě
nacionalistická,
populistická,
xenofobní.“, blog.iDnes.cz, 11. 2. 2015

„Sedmadvacetiletá
korzetiérka
a
návrhářka svou image nezrazuje ani v
osobním styku: její tlumený projev
doprovází nenucená řeč těla, již
příležitostně vyučuje ostatní ženy.“, Ego!,
27. 10. 2016

leseferista -y m.
člověk liberálně smýšlející
„Budoucí lídr sedí dnes na Hradě. A k
vlastenci
Bátorovi,
suverenistce
Bobošíkové či leseferistovi Machovi se
nedávno přiblížil komunista Filip.“,
Právo, 7. 9. 2011

kravatiér [kravatijér] -a m.
člověk, který byl pověřen výběrem a
úpravou kravaty francouzského krále ze
17. století Ludvíka XIV.
„Kravaty si nakonec oblíbil i král Ludvík
XIV. a zavedl je na svém dvoře jako
společenský doplněk. Dokonce zřídil
funkci kravatiéra, muže, který mu denně
pomáhal při uvazování kravaty.“, Víkend
magazín HN, 27. 2. 2015

lettristicky [letristycki] přísl.
na způsob uměleckého směru lettrizmu
„Sbírka má také velmi vyvážený průřez
pracemi Jiřího Koláře a Ladislava
Nováka. U Koláře je zastoupená tvorba
ze 60. i 80. let (jeho klasické koláže
vznikající podélným nastříháním dvou
obrazů a jejich vzájemným proložením i
lettristicky obalené objekty).“, Magazín
Víkend Dnes, 7. 5. 2010

kulotky -ek ž. mn.
expr. viz culottes
„Slavné milovnice módy především také
ženy s ultraštíhlou postavou si takzvané
kulotky zamilovaly.“, prozeny.blesk.cz,
28. 8. 2015

macronismus [makronyzmus] -u m.
politika v duchu ekonomických a
politických
názorů
francouzského
prezidenta Emmanuela Macrona

kyvéčko -a s.
viz cuvé
„Netrvám na výslovnosti jako
Elysejského paláce, ale pokud

„Macronismus jako směr by se dal
přirovnat k velkému plátnu v letním kině,

z
si
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na něž si různé skupiny promítají pod
souhrnným jménem Macron různé
příběhy.“, Reflex, 30. 3. 2017

macronovsky [makronovski] přísl.
na
způsob
vlády
francouzského
prezidenta Emmanuela Macrona
„Musí jasně ocenit Zemanův přínos,
navázat na jeho dobré momenty a
současně být, tak nějak macronovsky,
mlčky... Antizemanem.“, Reflex, 30. 3.
2017

macronka [makronka] -y ž.
expr.
podporovatel
francouzského
prezidenta Emmanuela Macrona
„Právě "macronky" se i s bezobsažnou
politikou mají šanci prosadit tam, kde
jsou "záchranáři" hodně zprofanovaní,
ale "rozzlobení" tam zároveň neumějí či
nechtějí ubrat sílu svého politického
křiku, takže jsou pro běžné střední třídy
nevolitelní.“, Reflex, 6. 4. 2017

macronovský [makronovskí] příd.
shodující se s politikou francouzského
prezidenta Emmanuela Macrona
„Za určitých okolností to může politiky
macronovského střihu vybalancovat.“,
Reflex, 30. 3. 2017

macronmanie [makronmánie] -e ž.
expr. zaujetí voličů pro francouzského
prezidenta Emmanuela Macrona

macrovlna [makrovlna] -y ž.
expr. oblíbenost a podpora francouzského
prezidenta Emmanuela Macrona mezi
voliči

„Dá se hovořit i o určité macronmanii.“,
Hospodářské noviny, 16. 6. 2017

„Hlasovat se vydala méně než polovina
voličů,
což
ukazuje
na
limity
"macrovlny".“, Hospodářské noviny, 13.
6. 2017

macronomika [makronomika] -y ž.
expr. ekonomika za vlády francouzského
prezidenta Emmanuela Macrona
„Pro překonání současné hospodářské
stagnace
a
vytvoření
jakési
"macronomiky"
nutně
potřebuje
liberalizovat domácí pracovní trh.“,
Reflex, 31. 8. 2017

madlenka -y ž.
sladké pečivo ve tvaru mušle pocházející
z města Commercy v severozápadní
Francii
„Ovšem když se řekne "madlenky",
naskočí
skoro
každému
jméno
francouzského
prozaika
Marcela
Prousta. A to i lidem, kteří tuhle sladkost
nikdy neochutnali, a dokonce i těm, kteří
Prousta nikdy nečetli.“, Magazín Víkend
Dnes, 22. 2. 2014

macronovec [makronovec] -ce m.
podporovatel francouzského prezidenta
Emmanuela Macrona
„Na první pohled by mělo macronovce
těšit, když přestup k nim hlásí taková
těžká váha, o níž je navíc známo, že mezi
socialisty má početné stoupence.“,
Hospodářské noviny, 12. 5. 2017

madlénka -y ž.
viz madlenka
„Jako dezert nabízí pudinkový ostrov
plovoucí na karamelu, čokoládové blesky
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z odpalovaného těsta, medové madlénky z
piškotu, meruňkové křehké buchtičky,
kterým se tady poeticky říká meruňkové
rozhovory (conversation d'abricot).“,
Magazín Víkend Dnes, 13. 4. 2013

michelin [mišelin] -a m.
expr. ocenění restaurace v Průvodci
Michelin
„Paulus koukl a říká: 'Vyhoď to a udělej
nové, to z kuchyně nepustíme.' Kolik
restaurací by tohle udělalo, vždyť ta
mušle stojí třeba padesát korun. Ale zase,
kolik restaurací tu má michelina!“,
Magazín Víkend Dnes, 24. 3. 2012

makabrální příd.
hrůzostrašný, umrlčí
„Alcestova vědomá a často oprávněná
kritika lidské povahy tak mnohdy vypadá
jen jako trucovitost. Teresa Branna v roli
Jennifer je křehká jen na pohled. Energií
působí mužsky tvrdě. Ona je "režisérkou"
společenských her, drží Alcesta doslova v
hrsti a na makabrálním závěrečném
večírku dává jeho "lásce" palec dolů.“,
Hospodářeské noviny, 11. 4. 2012

michelinka [mišelinka] -y ž.
expr. restaurace
Michelin

oceněná

v Průvodci

„Jsou však chvíle, které mně spolehlivě
připomenou, že rezervy zde ještě jsou.
Tím nejtypičtějším momentem je návrat z
cest. A ne nutně z tour po švýcarských
michelinkách.“, Magazín Víkend Dnes,
24. 5. 2014

makabróznost -i ž.
hrůzostrašnost
„Důležitější je pečlivé propojení kostí a
uměleckých děl, které je světovým
(opravdu) unikátem. Tahle prostora
odolala pokušení makabróznosti, nechce
do světa vykřikovat rekordy v počtu
nebožtíků a prodávat plastové lebkytěžítka či sádrové lebky-popelníky, což
někteří brněnští orgánové chtěli.“,
Magazín Víkend Dnes, 16. 2. 2013

mille feuille [milfej] neskl. podst.
dezert, který se skládá z několika vrstev
listového těsta, které se střídají s vrstvami
žloutkového krému
„Protože jsem měla na návštěvě
kamarádku a chtěla jsem, aby si udělala
vlastní mille feuille a mohla se pak
chlubit vlastním peřím a taky, abychom
udělaly radost všem našim strávníkům a
aspoň kousek na nás zbyl, spáchaly jsme
celou akci rovnou dvojmo.“, Foodblog
chezlucie.cz, 28. 10. 2010

makronkový příd.
prodávající makronky
„Nový
makrónkový
obchod
Macarons“, invogue.cz, 8. 2. 2013

Nos

mišelinka -y ž.
viz michelinka

mauve [móf] neskl. podst.

„Nejprve si ujasněme, jaké ty "mišelinky"
v Česku vlastně máme.“, Víkend magazín
HN, 9. 5. 2014

šedofialová, slézová barva
„Seznamte se s mauve: Odstín, který
v létě zaplaví naše šatníky.“, zeny.cz, 18.
5. 2018
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„Mám ombre už dávno. Přemluvila mne
moje vlasová stylistka. Je to takové
oživení, celý život jsem měla tmavé vlasy,
tak jsme vymyslely, že dáme na konce
jinou barvu. Dostaly jsme se ale až k
příliš světlému odstínu, tak se to chystám
ztmavit.“, Právo, 31. 3. 2014

mitterandovský [miterándovskí] příd.
vztahující se k osobě nebo politice
bývalého
francouzského
prezidenta
Françoise Mitteranda
„Rozhodně to ale není to mitterandovské
„nechme času čas“. Mitterand na to měl,
jako první socialista, dlouhých 14 let.“,
rozhlas.cz, 11. 9. 2012

ombré [ombré] neskl. s.
viz ombre

moët [moet] -u/-a m.

„Je to tak, zesvětlování zase frčí.
Platinové blond proužky ale nechte v roce
1999 a vysoce kontrastní ombré zase
v roce 2013.“, iDnes.cz, 24. 2. 2015)

šumivé víno značky Moët et Chandon
„Tradiční
marketing
Valentýnem
"clicquotů"
2016

značky champagne mají
"vychytaný", a tak před
uvidíte růžových "moëtů" či
plné výlohy.“, Ego!, 5. 2.

ombré [ombré] neskl. příd.
označující techniku líčení, jejímž
výsledkem je postupný přechod jedné
barvy do druhé

muláž -e ž.
krejčovská technika

„Jelikož se krémové rtěnky snadno
roztírají, můžete si s nimi vyhrát
například u ombré líčení, kdy je střed rtů
v jiné barvě než zbytek.“, Ona Dnes, 2. 5.
2016

„Villalba rád používá techniku, které se
říká muláž.“, Hospodářské noviny, 9. 9.
2014

oblanšírovat dok.
ót kutýr neskl. podst.

krátce spařit (nejčastěji zeleninu) v horké
vodě

iron. vysoká krejčoviny

„Když jsou zrnka průsvitná na okrajích,
ale stále neprůhledná, přilijeme víno a
první dávku horkého vývaru (zeleninový
či kuřecí), v němž můžeme chřest
oblanšírovat, což zesílí jeho chuť.
Tekutinu postupně odvařujeme na
středním plameni, a když se na dně dá
udělat stopa v krémové hmotě, přidáme
pyré z bílého chřestu.“, Víkend magazín
HN, 25. 4. 2014

„Konečně jsem přišel na to, jak vzniká ót
kutýr“, facebook.cz , 11. 1. 2018

panašování í s.
volební metoda, která umožňuje výběr
mezi kandidáty z různých stran,
z různých kandidátních listin
„Miloš Zeman zase léta opakuje svůj
zaručený recept - přímá volba snad úplně
všech, přechod na menší volební obvody,
aby každý znal svého poslance, takzvané
panašování, tedy výběr mezi kandidáty
různých stran.“, Týden, 3. 6. 2013

ombre [ombré] neskl. s.
kadeřnická technika, jejímž výsledkem je
postupné
odstupňování
barevného
odstínu vlasů od tmavší ke světlejší
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barrique a divokých višní.“, IN magazín,
11. 2. 2015

parfémářka -y ž.
žena,
která
navrhuje
parfémové
kompozice, případně míchá hotové
parfémy

port-de-bras [portbra] neskl. podst.

„Ve středu 13. července se od 16 hodin v
obchodě Emphatia v Pánské pasáži
objeví italská parfémářka Angela
Ciampagna, jejíž vůně prodává právě
tato provozovna. Zájemce navoní a
poodkryje roušku svého voňavého
řemesla.“, Právo, 13. 6. 2016

druh cvičení, které vychází z klasického
tance a baletu

peugeoťák [pežoťák] -a m.

pošírování -í s.

expr. majitel automobilu značky Peugeot

pomalé vaření při teplotě těsně pod
bodem varu

„Sportcentra dnes nabízejí desítky jeho
podob, včetně čistě taneční zumby, portde-bras s prvky baletu či klasičtějšího
dance-aerobiku.“, Týden, 1. 8. 2011

„Tři ledkové "drápy", jak jim říkají sami
peugeoťáci, jsou poznávacím znakem
verze RXH.“, Mladá Fronta Dnes, 8. 3.
2012

„Losos je relativně nevýrazná, velmi
variabilní ryba," popisuje jeden z
možných důvodů jeho tuzemské obliby
Roman Paulus, šéfkuchař restaurace
pražského hotelu Alcron, "chutná i lidem,
kteří jinak rybí maso nemusí, navíc se
hodí prakticky k jakékoli kuchyňské
úpravě - od sushi, přes carpaccio až po
pečení či pošírování. To se třeba o
kaprovi říct nedá.“, Pátek Lidových
novin, 9. 3. 2012

peugeotek [pežotek] -a m.
expr. automobil značky Peugeot
„Lehčí je i diesel 1.4 HDi (o 110 kg) - a i
ten nejtěžší peugeotek váží jen 1,1 tuny. A
to vše prý díky ultrapevným plechům, na
bezpečnosti se podle výrobce nijak
nešetřilo.“, Mladá Fronta Dnes, 15. 3.
2012

pošírovat nedok. i dok
pomalu vařit při teplotě nižší, než je bod
varu

pežotek -a m.

„Do vývaru zahřátého těsně pod teplotu
varu přidáme šafrán, vložíme vařené
oloupané brambory a filety kamenáče
ochucené solí a pepřem. Rybu takto
pošírujeme z jedné strany pět minut, pak
ji otočíme a do vývaru dáme proprané
slávky a vařenou zeleninu.“, IN magazín,
21. 7. 2010

viz peugeotek
„Nejprodávanější "pežotek" dostal v nové
generaci unikátní přístrojový štít i skvělý
malý volant.“, Mladá Fronta Dnes, 26. 4.
2012

pinotový příd.
související s vlastnostmi vína vyrobeného
z odrůdy Pinot noir

pret-a-porter [pretaporte] neskl. ž.

„Víno s typickou světlou pinotovou
barvou s cihlovými odlesky. Chuť je
jemná, extraktivní, s lehkými tóny sudů

kolekce oblečení, které se šije jako
hotový
produkt
ve
standardních
konfekčních velikostech
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„Měli jsme trochu štěstí. Než jsme přišli,
neexistovali vlastně žádní tvůrci obyčejné
módy, takzvané pret-a-porter, která se
šije ve velkém a prodává se v obchodech
po celém světě.“, Magazín Dnes + TV,
24. 6. 2010

přeexupériovat

expr. přesytit díly Antoina de SaintExupéryho
„Vedle Jaroslava Rudiše má vaše
nakladatelství v portfoliu jediného
"autora bestsellerů", výtvarníka Petra
Síse. Za týden vydáte jeho knížku Pilot a
Malý princ o životě Antoina de SaintExupéryho. Není už v rámci kulatého
výročí jeho pravděpodobného úmrtí
poněkud přeexupéryováno?“, Reflex, 25.
9. 2014

profiterole [profiterol] neskl. ž.
malý větrník z odpalovaného těsta plněný
žloutkovým krémem, šlehačkou, nebo
zmrzlinou
„Tentokrát jsem dopadla trochu lépe než
partner, jehož profiterole byly vlažné a
duté, ačkoliv normálně mají být plněné
zmrzlinou a prudce osmažené. Korunoval
je čokoládový sirup z lahve.“, Lidové
noviny, 11. 12. 2010

promacronovsky

[přeexipe(é)riovat]

dok.

pupitr -u m.
stojan
určený
šumivého vína

k uskladnění

láhví

„Po setřesení kalů na zátku v pupitrech,
stojanech ve tvaru písmena A, a jejich
odstřelení následuje přidání dozážního
likéru (cukr, vinný destilát) a je hotovo.“,
Lidové noviny, 16. 6. 2017

[promacronovski]

přísl.
v souladu s politikou francouzského
prezidenta Emmanuela Macrona
„Možná jste slyšel rozhovor, který vám
vyzníval
promacronovsky
nebo
protitrumpovsky.“, Týden, 22. 5. 2017

ravigot [ravigo/ravigot] neskl.
omáčka, jejímž základem je vinný ocet
„Konečně pravá francouzská brasserie s
autentickými jídly a rozumnými cenami.
Například telecí hlava s omáčkou ravigot
je lahůdka, kvůli níž od doby, co existuje
La Gare, nemusím vážit dlouhou cestu do
Alsaska," pochvaluje si foodkritik
Vladimír Poštulka.“, IN magazín, 11. 5.
2011

protilepenovský příd.
odporující
Marine
Le
Penové,
předsedkyni
francouzské
krajně
pravicové strany Národní fronta, nebo
programu její strany
„Šéf pravicových republikánů, bývalý
prezident Sarkozy, dlouho neváhal a
rychle oznámil strategii, pro niž se vžilo
označení "ne, ne". Republikáni podle jeho
rozhodnutí nikde z voleb před druhým
kolem neodstoupí a ani se nikde před
druhým kolem nespojí s levicí do jedné
protilepenovské alianční kandidátky.“,
Reflex, 10. 12. 2015

sabráž -e ž.
technika otevírání láhve šumivého vína,
která spočívá v setnutí hrdla láhve šavlí
„Zatímco kuchař otvíral ústřice, vrátil se
Jakub s lahví vína. "A co kdybych chtěl
vyzkoušet sabráž?" prohodil jsem
odvážně, jak jsem se pomalu začínal
sžívat se svou rolí víkendového milionáře.
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"To není problém, sabráž mohu provést."
”, IN magazín, 21. 5. 2014

„Na zahájení festivalu nechyběla
marketingová manažerka hotelu Hilton
Markéta Šebková (uprostřed) ani
hostující šéfkuchař Carlos Ozuna
Recinos (vpravo), který osobně "krmil"
hosty. Mistr moderní mexické kuchyně
začínal jako číšník v italské restauraci.
Nyní vede kulinářský tým na pozici sous
chef.“, Mladá Fronta Dnes, 9. 9. 2010

sarkozyovský příd
týkající se osoby politika a bývalého
francouzského
prezidenta
Nicolase
Sarkozyho nebo jeho politického
programu
„Ano, působí to dojmem, že Hollande
sice nechytil sarkozyovský virus, stále má
na něj „všechno svůj čas“.“, rozhlas.cz,
11. 9. 2012

sous vide [suvíd] neskl. příd.
vaření ve vakuu
„S vakuovacími systémy koketuju už delší
dobu, a to hned z několika důvodů. V
mrazáku čas od času dojde místo, občas
se podaří, že toho navařím víc, než
rodina sní, a jako věčný experimentátor
závidím kuchařům vaření sous vide, tedy
ve vakuu.“, Apetit, 2010

saviňónek -ku m.
expr. víno vyrobené z odrůdy Sauvignon
„Bodrý Moravák se tak stal neoficiálním
patronem všech českých človíčků a
lidiček, kteří mají rádi svou pohodičku,
štěstíčko a zdravíčko a dokážou si
pořádně užít zasloužené volníčko.
Preferují cestováníčko někam do teplíčka
a nejkrásnější den je pro ně páteček
neboli páťulínek, protože po něm přijde
víkendík. To si dají vínečko, třeba
decánek nebo dvojčičku tramínku,
saviňónku, šardonky nebo rulandičky.“,
Reflex, 24. 3. 2016

sous vide [suvíd] přísl.
na způsob kuchařského postupy, který při
úpravě potravin využívá vakuum
„Supreme z kuřete, údajně připravené
sous vide, není ani šťavnaté, ani dobře
dochucené. Vizuální kreaci na talíři radši
nebudu ani popisovat. Příloha ve formě
čerstvého špenátu skřípá mezi zuby a
kuskus je bez chuti.“, IN magazín, 18. 6.
2014

soté neskl. podst.
pokrm
sestávající
z masa
rychle
připraveného na pánvi, „minutka“

sous vide [suvíd] neskl. s.

„A pak je tu ještě jedna kategorie prznění
menu, u níž si člověk nemůže být jist, zda
pochází ze svérázného smyslu pro humor,
nebo z absolutní natvrdlosti. Do té patří
skvosty jako "Beef soté z králičí pečeně"
nebo "Vepřová panenka po židovsku".“,
Magazín Víkend Dnes, 18. 1. 2014

kuchařská metoda, při níž se potraviny
upravují pomocí vakua
„Další novou technikou je vaření ve
vakuu a vodní lázni, tzv. sous vide.“,
Pátek Lidových novin, 29. 4. 2011

suflovat nedok. i dok.

sous chef [sušef] neskl. m.

nafukovat se

zástupce šéfkuchaře

„Protáhněte vajíčkem a obalte v čerstvě
nastrouhané strouhance; příliš ji na maso
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netiskněte, aby obal mohl při smažení
suflovat, tedy nadýchnout se.“, Apetit,
2007

šarmérsky přísl.
iron. s nevydařenou snahou o osobní
kouzlo

„Sur lie má pozitivní vliv i na schopnost
vína pracovat se vzduchem a umožní i
omezit použití oxidu siřičitého v průběhu
ležení. Především výrazně promíchávaná
bílá sur lie vína často získávají specificky
kulatý, až smetanový či krémový
nádech.“, IN magazín, 29. 2. 2012

„Partner zatím trnul, aby rodiče naopak
nevytáhli něco ze svého repertoáru
trapného chování. Například aby dvě
hodiny neukazovali rodinné album s
fotkami: "A tady našemu Honánkovi
rostly první zoubky. A tady sedí na
nočníčku. Bóže, to to uteklo." Nebo aby
otec, který se běžně chová jako introvert
na hranici autismu a indiáni by mu dali
jméno "Ten, který řekne jedno slovo za
týden" a ještě se jedná o zvolání "uf",
nezačal šarmérsky sypat jednu historku
za druhou a nepustil nikoho ke slovu.“,
Ona Dnes, 26. 1. 2015

šampaň neskl. ž.

šikézní příd.

světle krémový barevný odstín s odlesky
do žluta nebo růžova

expr. mající šmrnc

„V líčení je pozornost přitažena k očím,
které jsou vystínované béžovou a zlatavě
hnědou. Obě barvy perfektně doplňuje
růžová a rozzařující šampaň. Tečkou
líčení je pak růžová tvářenka.“, Ona
Dnes, 16. 2. 2015

šušotání -í s.

sur lie [syrli] neskl. podst.
metoda používaná při výrobě vína, kdy se
mladé víno nechává ležet na kvasnicích,
víno tak zůstává ve styku s kalem po
prvním stáčení

„Jsi šikézní.“, Naše řeč, 2006

simultánní
překlad
z bezprostřední blízkosti

šeptem

„Fotograf a tlumočník," říká o něm
pozvánka na pražskou výstavu, která
začne příští týden v Americkém centru na
Malé Straně. Čím se cítí být více? "Tím
fotografem, mám pocit, že tam je moje
srdce víc," říká Michael Borek.
Tlumočení je prý ale zase dobrý způsob,
jak cvičit jiné, praktičtější části hlavy.
"Abych nebyl jen v tom zenovém
nadhledu." Raději fotí, ale "šušotání" do
uší státníků jej také stále baví. Tlumočník
prezidentů,
fotograf
prchavosti.“,
Hospodářské noviny, 25. 4. 2013

šardonka -y ž.
expr. víno vyrobené z odrůdy chardonnay
„Bodrý Moravák se tak stal neoficiálním
patronem všech českých človíčků a
lidiček, kteří mají rádi svou pohodičku,
štěstíčko a zdravíčko a dokážou si
pořádně užít zasloužené volníčko.
Preferují cestováníčko někam do teplíčka
a nejkrásnější den je pro ně páteček
neboli páťulínek, protože po něm přijde
víkendík. To si dají vínečko, třeba
decánek nebo dvojčičku tramínku,
saviňónku, šardonky nebo rulandičky.“,
Reflex, 24. 3. 2016

šušotat nedok. i dok.
simultánně
překládat
z bezprostřední blízkosti
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šeptem

„Poprvé jsem Michaela Borka viděl v
únoru 2008 v Oválné pracovně Bílého
domu. Seděl po levici George W. Bushe a
byl připraven "šušotat". Tedy překládat
americkému prezidentovi "do ucha",
kdyby se snad tehdejší český premiér
Mirek Topolánek musel uchýlit ke své
mateřštině a jeho slova bylo třeba Georgi
W. Bushovi tlumočit.” Hospodářské
noviny, 25. 4. 2013

„Japonští experti odhadli, že množství
radioaktivního jodu 131, který uniká z
fukušimských reaktorů, po určitou dobu
dosahovalo
hodnoty
10
000
terabecquerelů za hodinu.“, Mladá fronta
Dnes, 13. 4. 2011

terinka -y ž.
paštika
„Ve Slavnostním sále hosté našli ze
studené kuchyně kupříkladu rolku z
rostbífu s chřestem a tvarohovou pěnou,
terinku ze pstruhovitého lososa s
čerstvým křenem nebo aspik z telecí kýty
s kořenovou zeleninou, sušenými rajčaty
a čerstvou bazalkou.“, Právo, 8. 7. 2013

tapotement [tapotmá] neskl. podst.
druh masáže prováděné poklepáváním na
pokožku pacienta
„Naučil mě čtyři nejdůležitější postupy.
Palpace: ohmatání těla, získání obrázku
o struktuře pokožky. Efleráž: tření těla,
aby se stimulovalo prokrvení. Petrisáž:
hnětení svalů. Tapotement: bubnování na
pokožku.“, Týden, 28. 6. 2010

tourbillon [turbijon] -u m.
mechanismus,
který
je
součástí
hodinového strojku a jehož úkolem je
vyrovnávat vliv gravitace na přesnost
chodu hodinek

tartaletka -y ž.
malý koláč z křehkého těsta s náplní

„Tuto záhadu posunula ještě dál
modelem hodinek Rotonde de Cartier
Mysterious Double Tourbillon, kde do
volného prostoru umístila nejen ručičky,
ale i funkční mechanismus – dvojitý
tourbillon.“, Magazín Citylife, říjen 2014

„Na tartaletky jsem se chystala už
dlouho, pořád jsem je odkládala, až mě v
prosinci napadlo, že se docela dobře dají
vydávat za vánoční cukroví.“, food blog
foodlover.cz

taupe [top] neskl.

trudeaumanie [trudómánye] -e ž.

šedohnědá barva

nadšení voličů, které doprovázelo vládu
kanadského premiéra Pierra Trudeaua;
dnes rovněž v souvislosti s vládou jeho
syna, také kanadského premiéra Justina
Trudeaua

„V roce 2015 letí dvě barvy - tón
bordofialové a tzv. taupe, což jsou zemité
odstíny tónů šedé a hnědé. Skvěle se
kombinují s barevnými polštářky, jsou
nadčasové a decentní," říká Jakub Šrom,
designér společnosti OKAY.“, Dům a
bydlení, 26. 8. 2015

„Druhé kolo politické Trudeaumanie
ovšem odstartoval pohřeb bývalého
premiéra Pierra Trudeaua v roce 2000,
na němž právě Justin přednesl skvělý
projev, jenž k němu přilákal obrovskou
pozornost Kanaďanů.“, Reflex, 24. 11.
2016

terabecquerel [terabekerel] -u m.
jednotka aktivity zdroje radioaktivního
záření
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„Vichyssoise (čti višisoas) je nejslavnější
pórková
polévka,
pochází
z
francouzských lázní Vichy. Většinou se
podává zastudena (v parném létě i na
ledové tříšti), ale klidně si ji můžete
ohřát.“, Mladá fronta Dnes, 9. 8. 2010

tušér -a m.
člověk, kterého sexuálně vzrušuje dotýkat
se intimních míst neznámých osob
většinou na veřejných místech jako např.
v dopravě, na koncertu atd.
„Tušér dosahuje vzrušení, když jakoby
náhodou sáhne na ňadro, hýždě či genitál
ženy. Pokud tření trvá dostatečně dlouho,
dojde až k ejakulaci. Když je přistižen,
předstírá náhodný dotyk. Jde o mírnější
formu přímé sexuální agrese.“, Právo,
11. 3. 2015

vinaigrette [vinegret] -u m.
zálivka z octa, hořčice a soli
„Vydali jsme se k bufetu a hned jsem si
dal ústřice se šalotkovým vinaigrettem.“,
osobní blog czechfashionisto.com, 3. 10.
2013

tušérství -í s.
sexuální odchylka, která se projevuje
touhou po dotycích na intimních místech
neznámých osob

vinifikace -e ž.
proces výroby vína od zpracování hroznů
po lahvování

„Obětem jeho sexuálních tužeb se však
jeho počínání vůbec nelíbilo a útoky
muže, který trpí sexuální úchylkou
nazývanou tušérství, ohlásily na policii.”,
Právo, 11. 3. 2015

„Vinařský zákon zakazuje tvorbu
růžových mícháním bílýho a červenýho
vína. Takže tohle není růžový, ale
poločervený. Navíc nejde o míchání vín,
ale společnou vinifikaci jedný parcely.
Pochází z opuštěnejch vinohradů v
Němčičkách, Richard Stávek mi tam
umožňuje sebrat nějaký hrozny. Je to můj
ideál vína.”, Pátek Lidových novin, 19.
2. 2016

velouté [veluté] neskl. ž.
francouzská polévka se smetanou a
vejcem
„Jako předkrm následovala studená
velouté z hrášku s lanýži zakápnutá
lanýžovým
olejem.“
osobní
blog
czechfashionisto.com, 25. 7. 2014

vuitonka [vitonka] -y ž.
expr. kabelka značky Louis Vuitton
„Dále znám jednu sympatickou paní s
elitním vzděláním, která si otevřela
kadeřnictví a lázně pro psy. Vaše čivava
nebo teriér si u ní dopřejí aromatickou
masáž či bahenní zábaly. Největší tržby
ovšem dělají Rusky, které si sem chodí
barvit pudly na modro a na růžovo, aby
jim ladili s vuitonkami, a pak svým
čtyřnohým miláčkům nechávají ladit
čakry.“, Ona Dnes, 18. 6. 2012

vianovský příd.
týkající
se
osoby nebo
tvorby
francouzského spisovatele Borise Viana
„Prostě budou tací, kteří si budou
lebedit, jak výstižný je jeho vianovský
název Pěna dní (…).“, ceskatelevize.cz,
7. 7. 2013

vichyssoise [višisuas] neskl. ž.
krémová bramborovo-pórková polévka
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vysoká hodinařina ž.
viz haute horlogerie
„E15: Takže ani vysoká hodinařina není
imunní vůči padělkům?“, Deník E15, 12.
12. 2013

vysoká kuchařina ž.
prvotřídní gastronomie, která prezentuje
servírované pokrmy jako umělecký
zážitek
„Podle Kojamy nalezly obě gastronomie
během let jakýsi bod rovnováhy,
poněvadž „francouzská vysoká kuchařina
stále více tíhne k podstatě, zatímco
japonská kuchyně přidává produkty, které
dříve
nepoužívala,
vysvětluje.“,
lidovky.cz, 2. 1. 2013

vysoká kuchyně ž.
viz vysoká kuchařina
„Je to lidové, je to čerstvé, dá se to jíst
každý den. Vysokou kuchyni každý den
jíst
nemůžeš,
říká
Rafael.“,
ceskatelevize.cz, 5. 10. 2013

vysoké hodinářství s.
viz haute horlogerie
„Při mých každoročních návštěvách
veletrhu vysokého hodinářství v Ženevě
jsem měl možnost s Walterem Langem
hovořit a dostalo se mi i cti komentovat
design hodinek Lange Datograph.“,
lidovky.cz, 6. 4. 2011
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6 Závěr
Cílem této diplomové práce bylo jednak ukázat, že přejímání z francouzštiny stále zůstává
v některých komunikačních oblastech živým způsobem obohacování slovní zásoby češtiny,
jednak vytvořit slovník nově přejatých galicismů, který by přehledně zaznamenal jejich
významy a výslovnostní a morfologickou charakteristiku. Konečná verze slovníku
obsahuje 182 francouzských přejímek různé slovnědruhové platnosti (afišista, šikézní,
oblanšírovat, šarmérsky) a z různých sémantických oblastí, přesto slovník nepovažujeme
za vyčerpávající a domníváme se, že podrobnějším výzkumem by bylo možné jej rozšířit o
další nově přejímané lexémy.
Nové galicismy analyzujeme z hlediska sémantického, z hlediska jejich výslovnosti,
integrace a expresivity. Některé přejímky se zatím objevily pouze v omezeném množství
kontextů (v některých případech v jediném), a proto bylo někdy obtížné stanovit jejich
význam. Při promýšlení významu jsme se tedy opírali nejen o kontext, ale také o
reprezentativní francouzské výkladové slovníky (Le Petit Robert, Le trésor de la langue
française). V případě výslovnosti lexémů, které si zachovávají svou původní grafickou
podobu, vycházíme z výslovnosti v původním jazyce a zároveň se opíráme o současnou
normativní výslovnost přejatých slov. Jelikož pouze nepatrná část materiálu vychází
z mluvených projevů, nebylo možné údaje o výslovnosti opřít o to, jak je dané slovo
vyslovováno českými mluvčími.
Francouzské lexémy po přejetí do češtiny procházejí výslovnostní, grafickou,
morfologickou a slovotvornou adaptací. Materiál obsahuje jak přejímky neadaptované
(nezřídka nesklonné), které si zachovávají svůj příznak cizosti (velouté, tourbillon), tak
přejímky graficky, morfologicky i slovotvorně adaptované, které mají potenciál stát se
stálou součástí běžné slovní zásoby češtiny (tartaletka, čokolatiérka). U některých
přejímek existuje z hlediska pravopisu více variant (chocolatier / chocolatiér / čokolatiér),
jejichž distribuce není ustálená. Zaznamenali jsme lexémy příznakově neutrální (sous-chef,
oblanšírovat), i expresivně zabarvené (fauxpastický, ót kutýr), které mají spíše okazionální
charakter.
Co se týče komunikačních oblastí, dochází nejčastěji k přejímání lexémů z oblasti
gastronomie (sous-chef, tartaletka, cuisine de soleil), umění (afišista, asamblovat,
flanérství), módy (haute fourrure, muláž) a kosmetiky (ombré, balejáž). Původně odborné
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pojmy omezené na určitou profesní nebo zájmovou oblast postupně pronikají do
publicistického stylu a dále do běžné každodenní komunikace širšího okruhu mluvčích.
Velmi frekventovaným typem jsou depropriální lexémy motivované jmény francouzských
osobností (macronovec, charmat, gidovský, přeexupériovat atd.) a názvy francouzských
značek (pežotek, peugeoťák, evianka, vuitonka atd.).
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